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ค�ดบวก และจ�ตใตFสGาน�ก
ว�ตถ�ประสงค�ท�� ดร. บ�ญเก�ยรต� มาแนะน�าน�ส�ตน�� ก เพ"�อให&น�ส�ตได&เร�ยนร(&ประสบการณ�ต*าง ๆ ของท*าน

ให&ได&มากท��ส�ด ส�าหร�บต�วท*านเองสม�ยก*อนท*านก ขาดความม��นใจในต�วเอง แต*พอค�ดบวกมากข.�น ช�ว�ตของ
ท*านก เปล��ยนไปในทางท��ด�ข.�น เก�ดความม��นใจในตนเอง ด�งน��นหากน�ส�ตร�บค�าแนะน�าต*าง ๆ แล&วน�าไปค�ด 
ไปพ�จารณา ประย�กต�ใช& ก จะเก�ดประโยชน� เก�ดการเปล��ยนแปลงในต�วน�ส�ตเองไปในทางท��ด�ข.�น

หน�งส"อ และภาพยนตร�เร"�อง The Secret ก เป:นเร"�องของการค�ดบวก และพล�งของจ�ตใต&ส�าน.กท��งน��น 
ซ.�งก ตรงก�บท�� ดร.บ�ญเก�ยรต� แนะน�าว*า จ�ตใต&ส�าน.กต&องการการตอกย��า เวลาจะค�ดอะไรต&องค�ดบ*อย ๆ ส��งท��
เราค�ดก จะเก�ดข.�นก�บต�วเรา ด�งน��นเราค�ดเร"�องท��ด� เราก จะพบก�บเร"�องท��ด� แต*ถ&าเราค�ดเร"�องท��ไม*ด� เราก จะพบ
ก�บเร"�องท��ไม*ด�

การค�ดบวกจ.งส�าค�ญมาก เพราะเม"�อเราค�ดย��าถ.งแต*เร"�องท��ด� ๆ เราก จะได&ในส��งท��ด� ๆ ตามท��เราค�ด 
คนไทยบางคนกล�บค�ดว*า การค�ดว*าตนเองด�จะกลายเป:นคนกร*าง ข��อวด ท�าต�ว Over ท�าให&คนไทยไม*กล&า
ค�ดด�ก�บต�วเอง เช*น ม�คนชมว*าเราสวย/หล*อ เราก จะถ*อมต�วตอบไปว*า “ไม*สวย/หล*อ” หร"อม�คนชมว*าเล*น
ก�ฬาเก*ง เราก ม�กจะถ*อมต�วตอบว*าไม*เก*ง จ.งกลายเป:นจ�ดอ*อนของคนไทย ย��งพ(ดถ*อมต�ว จ.งไม*สวย/หล*อ 
ไม*เก*งมากข.�นท�กว�น ด�งน��นหากม�ใครมาช"�นชมเรา ก ให&เราตอบขอบค�ณ โดยไม*ต&องไปพ(ดถ*อมต�วอ�ก 
เป:นการท�าให&จ�ตของเราเป:นบวกตลอดเวลา ซ.�งเร"�องเล ก ๆ อย*างน�� แต*กล�บเป:นเร"�องท��ม�ความส�าค�ญมาก

ส�าหร�บคนท��เช"�อต�วเลขมาก ๆ สนใจข&อม(ลมาก ๆ ส��งท��จะหายไป โดยจะร(&ต�วหร"อไม*ร(&ต�วก ตามก ค"อ
ความละเอ�ยดอ*อนในเร"�องคน เราจ.งต&องค�ดถ.งเร"�องคนบ&าง เพราะพฤต�กรรมของคนไม*ใช* 1 + 1 เป:น 2 
หร"อเร�ยกว*าเป:นอะไรท��ไม*ตรงไปตรงมา ม�ความไม*แน*นอนส(งมาก การเข&าใจคนจ.งไม*สามารถเข&าใจได&ด&วย
ต�วเลข แต*ต&องเข&าใจด&วยจ�ตใจของเราเอง

ว�น�ยของการค�ด (Disciplinary Thinking)
เป:นการค�ดอย*างม�ข��นม�ตอน บางคนค�ดจากห�วไปหาง บางคนค�ดจากหางไปห�ว ส�บสนว�*นวายไป

หมด ขาด Sequence ท��ถ(กต&อง จ.งไม*ได&ค�าตอบท��เหมาะสม แต*หากเราค�ดอะไรเป:นข��นเป:นตอน ความไม*
ถ(กต&องในทางว�น�ยของการค�ดก จะน&อยลง

โจทย!ฝOกซFอมความค�ด
ส�าหร�บบร�ษ�ท จะต&องม�การเต�บโตท�กปJ เพราะพน�กงานต&องการเง�นเด"อนข.�นท�กปJ เราจะท�าให&เขาม�

เง�นเด"อนข.�นท�กปJได& ก เม"�อยอดขายของเราเพ��มข.�นท�กปJ พน�กงานจะได&เจร�ญไปพร&อมก�บองค�กรได& ด�ง
ปร�ชญาของ ดร.เท�ยม โชคว�ฒนา ท��กล*าวว*า “แค*หย�ดอย(*ก�บท�� ก กลายเป:นผ(&ล&าหล�ง” ท*านแนะน�าไม*ให&ท�า
ธ�รก�จท��เส��ยงเก�นไป เพราะถ&าธ�รก�จเก�ดล&มเหลว พน�กงานก จะเด"อดร&อนไปด&วย นอกจากน��ย�งต&องท�าธ�รก�จ
ให&โตข.�นเร"�อย ๆ ขยายต�วข.�นเร"�อย ๆ พน�กงานจะได&ม�เง�นเด"อนข.�น

สมม�ต�ส�นค&าของเรา ยอดขายเร��มทรงต�ว ไม*ค*อยข.�นแล&ว เราจะท�าอย*างไรให&ยอดขายข.�น ?  ให&น�ส�ต
ต&องค�าถามแล&วหาค�าตอบให&ก�บต�วเอง (Zero base) และให&ค�ดแบบ Conceptual Thinking
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น�ส�ตช*วยก�นแสดงความค�ดเห น รวมก�บ ดร.บ�ญเก�ยรต� แนะน�าว�ธ�การต*าง ๆ สร�ปได&ด�งน��
 ให&ความร(& จ�ดอบรมพน�กงาน
 เพ��มโฆษณา
 เปล��ยนภาพล�กษณ�ส�นค&า
 เพ��มช*องทางการจ�าหน*าย
 ปร�บกลย�ทธ�ให&เข&าก�บสถานการณ�
 ให&พน�กงานม�ส*วนร*วมในการแก&ไข
 สน�บสน�นให&พน�กงานค�ดบวก
 Sampling แจกต�วอย*างให&ทดลองใช&
 ข.�นราคาส�นค&า ถ&าจ�านวนช��นไม*ตกก เท*าก�บยอดขายข.�นแล&ว
 ปร�บลดปร�มาณการบรรจ� โดยไม*เพ��มราคา แต*กรณ�น��ยอดขายอาจไม*ส(งข.�นก ได& แต*ได&ก�าไรมากข.�น
 เปล��ยนช*องทางมาจ�าหน*ายเอง และเพ��มความเอาใจใส*
 ว�จ�ยผ(&บร�โภค เพ"�อให&โดนใจผ(&บร�โภคมากข.�น
 ขยายกล�*มล(กค&า โดยต&องด( Target Consumer ประกอบด&วย
 เปล��ยน Volume
 สร&าง Value Added
 เปล��ยนช"�อส�นค&า (Re-brand)
 ส*งเสร�มการขายด&วยว�ธ�ต*าง ๆ

ค�าถามน��เป:นการฝdกให&ค�ดแบบ Zero base เป:นการค�ดถ.งว�ธ�การ โดยใช&การต��งค�าถาม แล&วหาค�า
ตอบ และท��ไม*จ�าเป:นต&องร(&ว*าเป:นส�นค&าอะไร จะได&ฝdกค�ดอย*างไม*ม�กรอบ

ว�ธ�ค�ด  แบบต<าง ๆ  

Conceptual Thinking (ค�ดเช�งมโนท�ศน!)
เป:นการค�ดโดยไม*ย.ดต�ดก�บของจร�ง ค�ดโดยไม*ม�กรอบ ท�าให&เรามองเป:นภาพกว&าง ค�ดเป:น 

Concept จะเจอว�ธ�การใหม* ๆ มากกว*า เวลาเราท�างานจร�ง ๆ แม&ว*าเราจะร(&ว*าส�นค&าท��เราจะค�ดน��ค"ออะไร แต*
เราก ควรค�ดแบบ Conceptual ก*อนโดยย�งไม*ต&องน�าส�นค&ามาเป:นต�วต��ง เพราะถ&าไม*ท�าเช*นน��ก เท*าก�บเราไป
ต��งกรอบในการค�ด แล&วเราก ม�กจะไม*พบว�ธ�การใหม* ๆ

เม"�อเราค�ดแบบ Conceptual Thinking แล&ว ต*อไปเราก ต&องมาลงรายละเอ�ยด โดยพ�จารณาว*าส��งท��
ค�ดได&น�� ห�วข&อไหนประย�กต�ใช&แล&วเก�ดประโยชน�ก�บส�นค&าของเรา อาจจะพบว*าม� 10 ห�วข&อท��เราน�ามาใช&ได& 
อย*างการเพ��มช*องทางจ�าหน*าย เราม�อย(*แล&ว 50,000 ช*องทาง ก ต&องมาพ�จารณาว*าน&อยหร"อมากโดย
เปร�ยบเท�ยบก�บค(*แข*ง เช*น กล�*มผงซ�กฟอก 50,000 ช*องทางถ"อว*าย�งน&อย แต*ถ&าเป:นรองเท&า 50,000 ช*อง
ทางถ"อว*ามากแล&ว

นอกจากน��ส�าหร�บห�วข&อท��ไม*เหมาะก�บเราก อย*าเพ��งละเลย ถ&าเราค�ดล.ก ๆ แล&วพบว*าไม*ม�ใครเคยท�า
เลย ค(*แข*งก ไม*ท�า หากเราท�าส�นค&าของเราก จะโดดเด*นข.�นมาในท�นท�

สม�ยก*อนม�กจะไม*ค*อยได&ท�าการว�จ�ย การว�จ�ยน��จะท�าให&เราเข&าใจผ(&บร�โภค สม�ยก*อนท��ไม*ได&ท�าการ
ว�จ�ยเพราะเขาเอาต�วเราเองมาเป:นต�วแทนของผ(&บร�โภค น.กแต*ว*าถ&าเราชอบอ�นน��ผ(&บร�โภคก ต&องชอบด&วย 
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แต*ตอนน��ค(*แข*งม�มากมาย ด�งน��นความแม*นย�าในด&านความต&องการของผ(&บร�โภคท�าให&เราม�โอกาสส�าเร จได&
มากกว*า ย��งโดนใจผ(&บร�โภคมากก ย��งเส�ยเง�นในการท�าการตลาดน&อยลง การท�าการตลาดเราต&องพยายาม
ท�าอะไรท��แตกต*าง หร"อก ค"อ Creative น��นเอง

ความแตกต*างก ม�อย(* 2 อย*างค"อ แตกต*างท��ไม*โดนใจ ผ(&บร�โภคร(&ส.กเฉย ๆ ก�บแตกต*างท��โดนใจ ซ.�ง
อาจเป:นส��งท��ผ(&บร�โภคไม*เคยค�ดเลย ท��ผ(&บร�โภคร(&ส.กได&ว*าใช*เลย ท�าให&อยากซ"�อส�นค&าในท�นท� ความแตก
ต*างท��ผ(&บร�โภคไม*ได&ค�ดถ.ง หร"อไม*ร(&ด&วยซ��าว*าเขาเองต&องการ แต*เราไปจ�ดประกายเขา ภาษาทางการตลาด
จะเร�ยกว*า Unmet Needs

Unmet Needs ค"อความต&องการท��ล.ก ๆ อย(*ในใจของผ(&บร�โภค ท��ย�งไม*ได&ถ(กสนอง ปlจจ�บ�นถ.งแม&จะ
ม� Supply มากกว*า Demand เราจ.งต&องหา Unmet Needs ให&ได& อย*างเช*น คอนโดม�เน�ยมท��ม�อย(*มากมาย 
แต*ละแห*งก  Design พอ ๆ ก�น แต*ถ&าใครม�อะไรเล ก ๆ น&อย ๆท��ผ(&บร�โภคโดนใจ เช*น ม�โถส&วมขนาดใหญ*
เป:นพ�เศษ ก จะท�าให&เก�ดการต�ดส�นใจ ซ.�งก เป:น Unmet Needs ได&   Unmet Needs อาจเป:นส��งท��เล ก ๆ 
น&อย ๆ จนบางท�เราน.กไม*ถ.งเลยก ได&

Systematic Thinking (ค�ดเปVนระบบ)
จากต�วอย*างข&างต&น ท�� ดร.บ�ญเก�ยรต� ให&เราพ�จารณาห�วข&อจากเก"อบ 20 ข&อ มาเหล"อ 10 ข&อ เช*นน��

เร�ยนกว*า Systematic Thinking ค"อแทนท��เราจะค�ดได&เพ�ยงเร"�องเด�ยวแล&วท�าเลย หร"อ “ค�ดป�pบท�าปlqบ” ซ.�ง
คนส*วนมากท�าเช*นน�� เขาเหล*าน��นไม*ได&ด�าเน�นไปตามข��นตอนของการค�ด จะถ(กหร"อผ�ด ได&ผลมากหร"อน&อย
ก ไม*ร(& ออกแรงไปต��งมากแต*ได&ผลกล�บมาน�ดเด�ยว และท��คนไทยส*วนใหญ*เป:นก�นอย*างน��ก เพราะ

 ขาดความเช"�อม��นในตนเอง ค�ดว*าตนเองไม*ม� Creative
 พ*อแม*ส*วนใหญ*จะห&ามไม*ให&ล(กฝlนกลางว�น ห&ามไม*ให&ล(กค�ดมาก

จ.งท�าให&ส�ดท&ายคนส*วนใหญ*จ.งไม*ค*อยค�ด
ด�งน��นเวลาเราค�ดเราต&องค�ดท�ละเร"�อง แต*ต&องค�ดให&ได&หลาย ๆ เร"�อง และท�าพร&อมก�นได&ท�ละ

หลายๆ เร"�อง (ค�าสอนของ อ.ปร�ญญา ต�นสก�ล)

Lateral Thinking (ค�ดเชX=อมโยง)
อย*างบางคนค�ดถ.งเร"�องหน.�ง แล&วก สามารถโยงเร"�องน��ไปค�ดอ�กเร"�องหน.�งได& ซ.�งคนท��ค�ดเช"�อมโยง

เป:น จะสามารถเร�ยนร(&ได&ด�กว*าคนท��ไม*สามารถค�ดเช"�อมโยงได& อย*าง “ช&าง” ก�บ “มด” ม�อะไรเหม"อนก�นบ&าง
 เป:นส�ตว�เหม"อนก�น
 ม�ขาเหม"อนก�น
 ม�ปากเหม"อนก�น
 อย(*ก�นเป:นฝ(งเหม"อนก�น

คนท��ค�ดเช"�อมโยงบ*อย ๆ จะค�ดได&มากกว*า ค�ดได&เก*งกว*า คนท��ไม*ค�ดเช"�อมโยง และคนท��ประสบ
ความส�าเร จในการท�างานม�กจะเป:นผ(&ท��ใช&ความค�ดเช"�อมโยงอย(*เป:นประจ�า โดยร(&ต�วหร"อไม*ร(&ต�วก ตาม เช*น 
การได&ราคาไม*เท*าก�นของการให&เช*ารถยนต� ก�บโรงแรมท��ให&อ�ตราค*าท��พ�กไม*เท*าก�น

Intuitive Thinking (ค�ดโดยใชFป[ญญาญาณ)
เป:นส��งท��เราร(&ส.กได&ด&วยต�วเอง โดยไม*ต&องม�ข&อม(ล เป:นการร(&โดยใช&ปlญญาญาณซ.�งส��งสม

ประสบการณ�มาต��งแต*ในอด�ตชาต� แต*คนท��เร�ยนมาส(ง ๆ หร"อเช"�อแต*ข&อม(ล จะท�าให&ความสามารถน��หายไป
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แต*ก ไม*ใช*ว*าให&เราห&ามเช"�อข&อม(ล ข&อม(ลก เช"�อไป แต*ต&องเช"�อด&วยว*าเราท�กคนม�ปlญญาญาณ และ
เราสามารถใช&ปlญญาญาณน��ได&

ความเช"�อบางอย*างก ไม*ต&องพ�ส(จน� พระพ�ทธเจ&าทรงเคยตร�สไว&ว*า “อย*าเช"�อ จนกว*าจะได&พ�จารณา
ด&วยต�วเราเอง” เราจ.งควรใช&สต�ปlญญาของเราเอง พ�จารณาเร"�องต*าง ๆ อย(*เป:นประจ�า นอกจากน��พระองค�
ย�งตร�สถ.ง “อจ�นไตย” ก ค"อส��งท��ให&เราเช"�อไปเลยโดยไม*ต&องค�ด ไม*ต&องพ�จารณา ไม*ควรพ�ส(จน� ซ.�งม�ด&วยก�น  
4 เร"�องค"อ

 พ�ทธว�ส�ยของพระพ�ทธเจ&าท��งหลาย
 ฌานว�ส�ยของผ(&ได&ฌาน
 ว�บากแห*งกรรม
 ความค�ดเร"�องโลก

พระพ�ทธเจ&าทรงสอนส��งต*าง ๆ ตามหล�กของว�ทยาศาสตร� เป:น Logic เป:นเหต�เป:นผล ถ.งกระน��นก 
ย�งตร�สว*าบางอย*างก ให&เช"�อไปเลย ส�าหร�บคนท��ไม*ยอมเช"�ออะไรเลย ไม*ยอมเร�ยนร(&อะไรเลย จะเป:นคนท��
เร�ยนร(&ช&ามาก และท��คนสม�ยน��ไม*ยอมเช"�ออะไรง*าย ๆ ก เพราะกล�วจะงมงาย
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