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อาร�มภบท
น�ส�ตร��นน�	ถามค�าถามเก�งมาก ค�าถามบ�งบอกถ�งความสนใจของน�ส�ต เม��อสนใจก�จะเก�ด

การต�ดตามและเก�ดประโยชน%ตามมา นอกจากน�	ค�าถามย&งท�าให)ร*)ว�าเร��องใดท��น�ส�ตสนใจมาก 
เร��องใดสนใจน)อย

ค�าถามเป,นพ�	นฐานท��ส�าค&ญในการพ&ฒนาสมอง พ&ฒนาความค�ด แต�คนจ�านวนมากไม�
ค�อยท��จะถามต&วเอง หร�อถามแล)วแต�ก�ไม�ม�ค�าตอบให)ก&บต&วเอง ดร.บ�ญเก�ยรต� จ�งแนะน�าให)ท�ก
คน “สอนต&วเอง” อย*�เสมอ การสอนต&วเองค�อการท��เราถามแล)วตอบค�าถามด)วยต&วเอง ซ��งค�า
ตอบก�ไม�จ�าเป,นจะต)องพ�ส*จน%ได) ไม�ต)องม�หล&กฐานหร�อข)อม*ลประกอบ เป,นการฝ7กต&	งถามแล)ว
ตอบต&วของเราเอง และเม��อเราฝ7กถามแล)วตอบต&วเองบ�อย ๆ ต&วเราเองก�จะเก�ดความช�านาญ ม�
เหต�ม�ผล ม�ข&	นม�ตอนในการค�ดมากข�	น

แต�คนจ�านวนมากพอถามต&วเองแล)วก�บอกว�า “ไม�ร*)ท�าไมม&นจ�งเป,นเช�นน&	น” แล)วก�จบแค�
น&	น ตอบแบบน�	บ�อย ๆ ก�จะต�ดเป,นความเคยช�น ท�าให)เป,นคนท��ไม�ใช)ความค�ด เพราะใช)แต�ความ
ร*)ส�ก ใช)แต�อารมณ% เราจ�งต)องฝ7กถามต&วเอง และตอบค�าถามด)วยต&วเองอย*�เสมอ

คนสม&ยน�	ไม�ค�อยจะยอมค�ด ย��งการค�ดเป,นภาพย��งไม�ช�านาญ เพราะป<จจ�บ&นม�โทรท&ศน% 
คนจ�งไม�ต)องสร)างมโนภาพอ�กต�อไป แต�มโนภาพม�ผลต�อจ�ตของเรามาก ถ)าเราสร)างมโนภาพท��
ด� ๆ จ�ตของเราก�จะบ&นท�กเร��องด� ๆ แต�ถ)าเราสร)างมโนภาพท��ร)ายๆ จ�ตของเราก�จะบ&นท�กแต�เร��อง
ร)าย ๆ จ�ตใต)ส�าน�กของเราจะม�พฤต�กรรมแบบน�	 ฉะน&	นการสร)างมโนภาพ (Visualize) จ�งเป,นส��ง
ท��ส�าค&ญต�อต&วของเราเองเป,นอย�างย��ง

พฤต�กรรมของบางคน เวลาจะตอบอะไรจะพ*ดออกมาก�อนว�า “ไม�ร*)นะ” ค�าพ*ดแบบน�	เป,น
ลบ การจะพ*ดอะไรเราจะต)องม�สต� คนส�วนใหญ�พ*ดอะไรออกไปก�ไม�ได)แยกแยะว�าเป,นลบหร�อ
เป,นบวก เราต)องม�สต�ตลอดเวลาท��จะร*)ว�าตอนน�	เราพ*ดบวกหร�อลบ ค�ดบวกหร�อค�ดลบ ส��งน�	
ส�าค&ญมาก

พระพ�ทธเจ)าก�ทรงตร&สสอนให)เราม�สต� สอนให)เราค�ดด� พ*ดด� ท�าด� หร�อก�ค�อค�ดบวก พ*ด
บวก ท�าบวกอย*�ตลอดเวลาน&�นเอง

ย��งส��งท��ด� ๆ ม�ประโยชน%ต�อต&วเราเอง เราต)องย��งค�ดย��งตอกย	�าต&วเองให)บ�อย ๆ เพ��อให)ส��ง
ท��ด� ๆ น&	น บ&นท�กลงไปในจ�ตใต)ส�าน�กของเรา แล)วเก�ดประโยชน%ก&บต&วเราเองในท��ส�ด

อ�กส��งหน��งท��เราควรจะท�า ค�อทบทวนความค�ดของตนเอง แล)วปร&บเปล��นความค�ดของ
เราเองให)ด�ย��งข�	น อย�างผ*)ท��ส�าเร�จมหาบ&ณฑ�ต ส�วนใหญ�พอส�าเร�จการศ�กษาก�จะเร��มหลงต&วเอง 
ค�ดว�าตนเองร*)มากกว�าคนอ��น หากเราได)ทบทวนจนร*)ถ�งจ�ดอ�อนของความค�ดน�	แล)ว เราก�ควรจะ
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ปร&บเปล��ยนโดยให)ค�ดว�ามหาบ&ณฑ�ตศ�กษามาเพ�ยง 2 ปS ได)ความร*)มาน)อยมาก ความร*)ท��ม�อย*�อ�ก
มากมายสามารถหาได)จากเพ��อน ๆ จากท��ท�างาน หร�อแม)แต�คนท��ม�ว&ยว�ฒ� ค�ณว�ฒ�ท��น)อยกว�าเรา 
ความร*)ท��ได)น�	บางท�ก�จะด�กว�า มากกว�า ความร*)จากในห)องเร�ยน อย�างแพทย%บางคร&	งคนไข)ก�ให)
ความร*)แก�เราได) ถ)ามหาบ&ณฑ�ตร*)จ&กค�ดเช�นน�	 ก�จะไม�เก�ดพฤต�กรรมท��หลงต&ว ไม�ล�มต&ว และจะ
ประสบความส�าเร�จก&นมากข�	น

คนเราท�กคนสามารถสอนต&วเองได) แม)แต�ในเร��องท��ย&งไม�ม�ข)อม*ล หร�อเร��องท��เราไม�เคย
พบเห�นมาก�อนในชาต�ภพน�	 เราก�สอนต&วเองได) ท��เป,นเช�นน�	เพราะคนเราท�กคนม�ป<ญญาญาณ 
(Intuition) ซ��งส&�งสมประสบการณ%ต�าง ๆ ของเรามาต&	งแต�ในอด�ตชาต� คนเราเก�ดก&นมาหลาย
ภพชาต�แล)ว แต�บางคนพออาย�มากก�ค�ดว�า “แก�จะตายอย*�แล)วจะเร�ยนไปท�าไม” จร�ง ๆ เร�ยน
แล)วส&�งสมไปใช)ประโยชน%ในชาต�ภพต�อ ๆ ไปได) อย�างบางคนจะเก�งคณ�ตศาสตร%ต&	งแต�เด�ก 
หร�อเก�งดนตร�ต&	งแต�เด�ก น&�นก�ค�อการส&�งสมมาต&	งแต�ชาต�ภพก�อน ๆ หากพ�จารณาต&วของเราเอง
ก�จะพบว�าเราเองก�ม�บางเก�งกว�าคนอ��น แต�ถ)าเราส&�งสมพฤต�กรรมท��ไม�ด�มา ก�ให)เราพยายามลด
พฤต�กรรมเหล�าน&	นให)น)อยลง เราต)องพยายาม ลด ละ เล�ก ส��งท��ไม�ด�ในต&วเรา

แต�ส�าหร&บการท�างาน ท�าการตลาด หร�อการบร�หาร ต)องไม�ค�ดเร��อง ลด ละ เล�ก เราต)อง
ใช)ค�าว�า เร��ม ท�า เพ��ม แทน

ส�าหร&บว�ชา “หล&กค�ดและการว�เคราะห%เช�งกลย�ทธ%” น�	 ก�เป,นการว�เคราะห%ในเช�งกลย�ทธ% 
เวลาเราฟ<งอะไรไป เราก�ต)องพ�จารณาว�าเร��องใดน�าไปใช)ได)ตลอด เร��องใดใช)ในสถานการณ%
อย�างน�	จ�งจะถ*ก เร��องใดย&งไม�ถ�งสถานการณ%ท��จะต)องใช) เราต)องร*)จ&กแยกแยะ เช�น เราต)อง
แยกแยะให)ร*)ว�าบร�ษ&ทของเราต&	งข�	นมาเพ��ออะไร ท�กบร�ษ&ทต&	งข�	นมาเพ��อท�าก�าไร และเจร�ญ
เต�บโต แต�บางคนกล&บม�ความค�ดต�อต)านก�าไร เห�นว�าการม�ก�าไรเป,นส��งท��ไม�ถ*กต)อง จ�งท�าก�าไร
แต�พอต&ว ปSน�	ท�าก�าไรแค�น�	 ปSหน)าก�ท�าแค�น�	 ท&	ง ๆ ท��ค�าใช)จ�ายก�เพ��มข�	นท�กปS และบร�ษ&ทก�ต)อง
เต�บโต เราจ�งต)องท�าให)ธ�รก�จของเราม�ยอดขายเพ��มข�	น ม�ก�าไรเพ�ยงพอท��จะท�าให)ธ�รก�จเต�บโต
ไปได) เพ�ยงพอท��จะข�	นเง�นเด�อนให)ก&บพน&กงาน และท��ส�าค&ญธ�รก�จจะต)องส�จร�ต เก�ดผลท��ด�ต�อ
พน&กงาน ต&วเรา และส&งคม

ส�าหร&บส��งท��เราจะต)องลดอ�กอย�างหน��งก�ค�อ การปล�อยกYาซคาร%บอนไดออกไซด% หร�อ
การปล�อยกYาซเร�อนกระจก ซ��งก�อให)เก�ดป<ญหาท��ร)ายแรงต�อโลกของเรา เราร*)ก&นหร�อไม�ว�า
แม)แต�การร&บประทานอาหารให)น)อยลงก�สามารถลดกYาซคาร%บอนไดออกไซด%ได)แล)ว เร��องน�	ม�
การค�านวณออกมาเลยว�าเน�	อ 1 ช�	นท��เราร&บประทานเท�าก&บได)ปล�อยกYาซคาร%บอนไดออกไซด%
ไปเท�าไร อย�างรถยนต% 1 ค&น ว��งในระยะทาง 1 ก�โลเมตร จะปล�อยกYาซคาร%บอนไดออกไซด%
ออกมาอย�างน)อย 200 กร&ม น	�าหน&ก 200 กร&มส�าหร&บกYาซน&บว�าเยอะมาก หากลองค�านวณด*รถ
ในประเทศไทยว�าม�ก��ค&น แต�ละค&นว��งปSละก��ก�โลเมตร รวมแล)วแค�รถยนต%ก�ปล�อยกYาซ
คาร%บอนไดออกไซด%มหาศาลเล)ว ย��งถ)ารถค&นใหญ� ก�จะปล�อยมากกว�าน�	อ�ก อาจจะถ�ง 500 กร&ม
ต�อก�โลเมตรเลยท�เด�ยว คนท&�วไปไม�ค�อยจะร*)ในส��งเหล�าน�	เพราะขาดความละเอ�ยดอ�อน ค*�ม�อ
รถยนต%ก�เข�ยนเอาไว)ว�ารถปล�อยกYาซคาร%บอนไดออกไซด%ก�โลเมตรละเท�าไร แต�ไม�ค�อยม�ใคร
อ�าน
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จ�ตใต:ส;าน<ก (Subconscious)
จ�ตใต)ส�าน�ก เป,นจ�ตท��อย*�ในต&วเราท�กคน แต�คนส�วนใหญ�จะไม�ทราบว�าม� เพราะ

จ�ตใต)ส�าน�กมองไม�เห�น จ&บต)องก�ไม�ได) เป,นนามธรรม ซ��งคนในป<จจ�บ&นจะไม�เช��อในส��งท��มองไม�
เห�น จ&บต)องไม�ได) พ�ส*จน%ไม�ได) และความค�ดน�	ก�กลายเป,น Mindset ของเราไป

จ�ตของเราท��ส�าค&ญ ๆ จะม�จ�ตส�าน�ก (Conscious) และจ�ตใต)ส�าน�ก (Subconscious) 
จ�ตส�าน�ก ค�อภาวะท��จ�ตต��น ร*)ส�กต&ว สามารถตอบสนองต�อส��งเร)าจากประสาทส&มผ&สท&	ง 5 ค�อ ร*ป 
รส กล��น เส�ยง ส&มผ&ส ส�วนจ�ตใต)ส�าน�กน&	นจะส�งผลให)ก&บต&วของเราตอนท��เราไม�ร*)ต&ว

จ�ตใต)ส�าน�กจะเก�บข)อม*ลต�าง ๆ ของเราไว)ต&	งแต�ในภพชาต�แรกท��เราเก�ดมา โดยเก�บ 
Moment ท��ส�าค&ญ ๆ ของเราไว)ท&	งหมด ม�เน�	อท��ส�าหร&บเก�บข)อม*ลเยอะมากเก�บเท�าไรก�ไม�เต�ม 
อย�างการสะกดจ�ต หร�อถอยจ�ต น&กสะกดจ�ตจะสะกดจ�ตของเรา เข)าไปในจ�ตใต)ส�าน�ก แล)วจ�งไป
ถอยภาพต�าง ๆ ในจ�ตใต)ส�าน�กออกมา เสม�อนการ Replay เทปเหต�การณ%ของเราในอด�ตชาต� 
คนเราจ�งม�น�ส&ย หร�อจร�ตต�าง ๆ ท��ไม�เหม�อนก&น แม)จะเต�บโตมาจากส��งแวดล)อมเด�ยวก&น เป,นพ��
น)องก&น หร�อแม)แต�เป,นฝาแฝดก�ตาม เป,นเพราะประสบการณ%ท��ส&�งสมมาจากอด�ตชาต�ท��ต�างก&น
น&�นเอง

ส��งต�าง ๆ ท��ส&�งสมมาจากอด�ตชาต�น�	 เวลาเราเก�ดใหม�จะถ*กปfดม�ต�ไว)ไม�ให)จ�าได) แต�
เน��องจากท�กส��งไม�ม�อะไรสมบ*รณ%แบบ ไม�ม�อะไร 100% แม)แต�ระบบของสวรรค%และนรกก�ย&งไม�
สมบ*รณ%แบบ เราจ�งเคยเห�นบางคนท��ระล�กชาต�ได) ฉะน&	นเม��อแม)แต�สวรรค%และนรกก�ย&งบกพร�อง 
ข)อบกพร�องของเราท�กคนจ�งเป,นเร��องธรรมดา ต&วเราเองก�บกพร�องได) ล*กน)องก�บกพร�องได) เจ)า
นายหร�อเพ��อน ๆ ก�บกพร�องได) ฉะน&	นเวลาใครบกพร�องเราก�อย�าไปโมโห อย�าโกรธ อย�าไป
ต�อว�าเขา เราอย�าเข)าข)างต&วเองมากเก�นไป เพราะต&วเราเองก�บกพร�องได)เช�นก&น เวลาล*กน)อง
หร�อผ*)ใต)บ&งค&บบ&ญชาบกพร�อง เราจ�งต)องร*)จ&กให)อภ&ยเขาเหล�าน&	น

จ�ตใต)ส�าน�กย&งม�พฤต�กรรมท�� “ไม�เคยหล&บ” อย�างตอนท��เราต��น ร*)ส�กต&วม�สต�อย*�น�	 เรา
ก�าล&งใช)จ�ตส�าน�กอย*� ส�วนเวลานอนหล&บถ�งแม)จ�ตส�าน�กก�จะหย�ดท�างาน แต�จ�ตใต)ส�าน�กไม�ได)
หล&บตามไปด)วย อย�างเวลาคนเราก�าหนดว�าจะต��นนอนเวลาไหน เราก�จะสามารถต��นเองได)โดย
ไม�ต)องใช)นาฬ�กาปล�ก เพราะจ�ตใต)ส�าน�กท��ไม�เคยหล&บปล�กเราเม��อใกล)เวลาท��ต&	งใจไว) ส�วนคน
ท��ต)องอาศ&ยนาฬ�กาปล�กม&กจะเป,นคนท��ไม�ม&�นใจ หร�อจ�ตเขาข�	เก�ยจต��น

อ�กต&วอย�างหน��ง บ�ตรสาวของ ดร.บ�ญเก�ยรต� เวลาน&�งรถยนต%มาท��ท�างานจะหล&บมา
ตลอดทาง แต�จะต��นตอนท��รถเล�	ยวเข)าซอยบร�ษ&ท ท�กคร&	ง ดร.บ�ญเก�ยรต� เคยลองข&บช)า ๆ 
เง�ยบ ๆ พอใกล)จะถ�งทางเล�	ยวเข)าบร�ษ&ทก�จะล�มตาต��น ก�เป,นเพราะจ�ตใต)ส�าน�กท��ไม�เคยหล&บ 
ปล�กให)ต��นในจ�ดท��ก�าหนดจ�ตไว)

จ�ตใต)ส�าน�กย&งม�พล&งเหน��ยวน�า ซ��งเป,นพล&งท��ม�ความส�าค&ญมาก พล&งน�	จะเหน��ยวน�าให)เรา
พบเจอก&บส��งต�าง ๆ ตามท��เราค�ดหว&ง อย�างตอนน&�งรถยนต%มาพ�ษณ�โลกเม��อวานน�	 ระหว�างทางก�
อ�านหน&งส�อท�านายดวงชะตาในปSหน)า ตอนน&	นอ�านปSน&กษ&ตรของ ดร.ส�ร&ตน% เสร�จ ก�าล&งค�ดถ�ง 
ดร.ส�ร&ตน% อย*� ๆ ดร.ส�ร&ตน%ก�โทรศ&พท%เข)ามา ซ��งก�เก�ดจากพล&งเหน��ยวน�าของจ�ตใต)ส�าน�กน&�เอง

เหต�การณ%ท�านองเด�ยวก&นน�	ก�ม&กจะเก�ดก&บหญ�งชายท��ร&กก&นอย*� เวลาท��ค�ดถ�ง เขาก�จะ
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โทรเข)ามา ส�วนบางคนโทรไปหาเขาโทรเท�าไรก�สายไม�ว�างเพราะเขาก�ก�าล&งโทรสวนมาเช�น
ก&น เหล�าน�	ค�อปรากฎการณ%ของพล&งเหน��ยวน�าของจ�ตใต)ส�าน�ก โดยคนท��เช��อว�าจ�ตใต)ส�าน�กม�
พล&ง เขาก�จะม�พล&ง

พล&งเหน��ยวน�าของจ�ตใต)ส�าน�กน�	 จะเหน��ยวน�าให)ส��งต�าง ๆ ท&	งท��ด�และไม�ด�ให)เก�ดข�	นก&บ
ต&วเราตามท��เราค�ด การท��เราค�ดบวก ค�ดแต�ในส��งท��ด� ก�จะท�าให)จ�ตใต)ส�าน�กเหน��ยวน�าแต�ส��งท��ด�
มาให)เรา แต�ถ)าเราค�ดลบ จ�ตใต)ส�าน�กก�จะเหน��ยวน�าเร��องท��ไม�ด�มาให)เราได) ท��เป,นเช�นน�	เพราะ
จ�ตใต)ส�าน�กไม�ร*)ผ�ดร*)ถ*ก เช��อฟ<งจ�ตส�าน�ก 100% ด&งน&	นพอเราค�ดถ�งส��งใดบ�อย ๆ จ�ตใต)ส�าน�กก�
จะร&บเข)าไปและเหน��ยวน�าส��งน&	นให)ก&บเราไม�ว�าจะเป,นส��งท��ด�หร�อไม�ด�ก�ตาม เวลาจะท�าให)
จ�ตใต)ส�าน�กร&บส��งใดเข)าไป เราจะต)องค�ดบ�อย ๆ พ*ดบ�อย ๆ ในเร��องน&	น และต)องเป,นความค�ด
หร�อค�าพ*ดท��ส&	น ๆ ง�าย ๆ ท��ไม�ต)องแปลความ จ�ตใต)ส�าน�กจ�งจะร&บเข)าไปได)

จ�ตใต)ส�าน�กน�	 เปร�ยบได)ก&บย&กษ%ในตะเก�ยงว�เศษ ส�วนจ�ตส�าน�กก�เปร�ยบได)ก&บอาละด�น 
ไม�ว�าอาละด�นจะส&�งอะไร ย&กษ%ซ��งม�พล&งมหาศาล สามารถท�าได)ท�กอย�าง ก�เช��อฟ<งและท�าตาม
โดยไม�ม�เง��อนไข

สมมต�เราค�ดหร�อพ*ดว�า เราเป,นคนด� เราเป,นคนเก�ง ค�ดหร�อพ*ดบ�อย ๆ จ�ตใต)ส�าน�กจะร&บ
เข)าไปแล)วเหน��ยวน�าท�าให)เราเก�งข�	น ด�ข�	น และประสบความส�าเร�จ แต�ในทางกล&บก&นถ)าเราค�ด
หร�อพ*ดว�า เราโง� ค�ดหร�อพ*ดบ�อย ๆ ถ�งแม)จะเป,นการพ*ดเล�นแต�จ�ตใต)ส�าน�กก�ร&บเข)าไปแล)วฉ�ด
ให)เราโง�ตามท��เราค�ดหร�อพ*ดไว) เพราะจ�ตใต)ส�าน�กไม�ร*)ผ�ดร*)ถ*ก ไม�ร*)ว�าจร�ง ๆ เราไม�ต)องการท��จะ
ให)ต&วเองโง� หร�อไม�ร*)ว�าอะไรเป,นส��งท��ด�หร�อไม�ด�ก&บต&วเราเอง

อย�างเวลาคนชมว�า “เก�ง” คนไทยจะพ*ดถ�อมต&วท&นท�ว�า “ไม�เก�ง” พ*ดบ�อย ๆ ค�าพ*ด
เหล�าน�	ก�จะบ&นท�กเข)าไปในจ�ตใต)ส�าน�ก เหน��ยวน�าให)เก�ดผลลบต�อต&วเอง ด&งน&	นเวลาใครชมเรา
ก�ให)เรากล�าวขอบค�ณเขาเท�าน&	นก�พอ นอกจากน�	เราย&งต)องฝ7กช��นชมต&วเอง ช��นชมคนอ��น 
ช��นชมส&งคมและประเทศชาต�ด)วย

จ�ตใต)ส�าน�กนอกจากจะร&บส��งต�าง ๆ จากจ�ตส�าน�กแล)ว ย&งร&บมาจากส��งท��อย*�รอบต&วของ
เรา ส��งท��เราเห�น ส��งท��เราฟ<งมาได)อ�กด)วย การท��คนไทยชอบสอนล*กหลานว�า อย�าท�าต&วกร�าง 
อย�าหลงต&ว อย�าล�มต&ว อย�าพ*ดอะไรโอ)อวดเก�นจร�ง จ�งม�ผลท�าให)คนไทยเราส*)ฝร&�งไม�ได) ม�อะไร
ด� ๆ ก�ไม�กล)าพ*ดกล&วจะเป,นการโอ)อวด ส�าหร&บคนท��ชอบด*ละครน	�าเน�าซ��งม�แต�เร��องร)าย ๆ อ�จฉา
ร�ษยา ทะเลาะตบต�ท�าร)ายก&น ด*บ�อย ๆ ส��งท��ไม�ด�เหล�าน&	นก�บ&นท�กเข)าไปในจ�ตใต)ส�าน�ก ช�ว�ตก�จะ
แย�ลง ค�าพ*ดต�าง ๆ ก�จะกร)านข�	น ม�พฤต�กรรมเป,นค�ณนายใจร)ายมากข�	นโดยไม�ร*)ต&ว

Mindset
Mindset เก�ดจากประสบการณ%ต�าง ๆ ท��เราประสบท&	งด�และร)าย สมมต�เราท�าอะไรพลาด 

แล)วเก�ดความกล&ว แล)วเราก�ไม�กล)าท��จะท�าส��งน&	นอ�ก น��ค�อ Mindset ท��เก�ดข�	น ซ��งเป,นการท��จ�ต
ของเราโดนกระทบกระท&	งจากภายนอก หร�อจากการกระท�าของเราเอง แล)วม�ผลต�อพฤต�กรรม
ของเรา

อย�างเราได)ย�นว�าร&ฐบาลอ�อนแอ ได)ย�นบ�อย ๆ นาน ๆ ไป เราก�จะมองว�าร&ฐบาลอ�อนแอ 
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เก�ดเป,น Mindset ข�	น บางคนร*)ส�กว�าต&วเองเร�ยนหน&งส�อไม�เก�ง พอค�ดบ�อย ๆ ก�จะฝ<งเข)าไปใน
จ�ตเก�ดเป,น Mindset แล)วก�จะพาลไม�เก�งในเร��องอ��น ๆ ตามไปด)วย

เราต)องร*)ว�า Mindset ท��เราม�อย*� อ&นไหนด� อ&นไหนไม�ด� และต)องร*)ว�าจะแก) Mindset ท��ไม�
ด�เหล�าน&	นได)อย�างไร โดยเราต)องร*)สาเหต�ของ Mindset ท��ไม�ด�เหล�าน�	ว�ามาจากไหน เช�นมา
จากประสบการณ%ท��ผ�านมา มาจากน�ส&ยของเราต&	งแต�ตอนเด�ก ฯลฯ

ค�าจ�าก&ดความของ Mindset กIคJอ ฐานความค�ดท'(เราย<ดต�ด ซ<(งม'ท�5งท'(เปNนบวกและ
ลบ ท�5งท'(ร�:ต�วและไม%ร�:ต�ว โดยเปNนความเชJ(อท'(ฝQงอย�%ในจ�ตใต:ส;าน<ก ซ<(งม'ผลต%อพฤต�กรรม

หร�อก�ค�อส��งท��เราค�ดอย*�บ�อย ๆ จนเราเองย�ดต�ดก&บฐานความค�ดน&	น ซ��งม�ท&	งท��เป,นบวก
และลบ ถ)าจ�ตใต)ส�าน�กร&บเร��องท��เป,นบวก Mindset ของเราก�จะเป,นบวก ถ)าร&บเร��องท��เป,นลบ 
Mindset ของเราก�จะเป,นลบ โดยม�ท&	งเร��องท��เราร*)ต&วและไม�ร*)ต&ว เป,นความเช��อท��ฝ<งในจ�ตและม�
ผลต�อพฤต�กรรมของเรา แม)แต� Mindset ท��เก�ดจากเร��องราวในชาต�ภพท��แล)ว ๆ ท��เราไม�ร*)ต&ว ก�
ย&งสะท)อนออกมาในพฤต�กรรมหร�อน�ส&ยของเราได)

ผ*)บร�หารระด&บส*งคนหน��ง เป,นคนท��ร�างกายไม�ค�อยแข�งแรง ส��งท��เก�ดข�	นก�ค�อเขาข&บรถคน
เด�ยวไม�ได) เขากล&วมาก เวลาข&บรถคนเด�ยวเขาจะเป,นลม แต�ถ)าม�คนน&�งอย*�ข)าง ๆ ข&บรถไป
ท��ไหน ๆ ก�ข&บไ ด) พฤต�กรรมน�	เก�ดจากเขาเคยน&�งรถแล)วเป,นลม เพราะร�างกายไม�แข�งแรง หล&ง
จากน&	นก�เก�ดเป,น Mindset ต�ดต&วเขามาตลอด

ฉะน&	นหากเราไม�พ�ถ�พ�ถ&นค�ดแต�เร��องลบ ๆ ก�จะเก�ด Mindset ท��ไม�ด� ท�กคนก�คงเคยได)ย�น
มาว�าคนด�ก�จะด�งด*ดคนด� คนไม�ด�ก�จะด�งด*ดคนไม�ด� เวลาเราค�ดอะไรท��ด� ๆ ก�จะม�คนด�เข)ามาหา 
ถ)าค�ดไม�ด� คนท��ไม�ด�ก�จะเข)ามาหา เราจ�งต)องพ�ถ�พ�ถ&นก&บความค�ดของเราให)มาก ๆ เพราะท�ก
ความค�ดล)วนม�ผลต�อต&วเราท&	งท��เราร*)ต&วหร�อไม�ร*)ต&วก�ตาม

ต�วอย%าง Mindset ท'(เปNนบวก
• ท�กค�าถามม�ค�าตอบ ท�กป<ญหาม�ทางแก)
• เป,นผ*)ให)ด�กว�าเป,นผ*)ร&บ
• ค�ดด� พ*ดด� ท�าด� แล)วส��งด� ๆ จะเก�ดก&บเรา
• เราท�าได)
• เช��อไว)ก�อน หากความเช��อน&	นไม�ท�าใ ห)ใครเด�อดร)อน

ต�วอย%าง Mindset ท'(เปNนลบ
• กล)าขอก�กล)าให)
• เขาท�าได)เพราะเขาม�เง�น เราท�าไม�ได)เพราะเราไม�ม�เง�น / เขาท�าได)เพราะเขาเร�ยนมา 

เราท�าไม�ได)เพราะเราไม�ได)เร�ยนมา / เขาท�าได)เพราะเขาม�ประสบการณ% เราท�าไม�ได)
เพราะเราไม�ม�ประสบการณ%

• ฉ&นก�เป,นของฉ&นอย�างน�	
• เป,นแชมปmไม�ยาก แต�ร&กษาแชมปmยากกว�า
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Mindset ท��เป,นลบจะเป,นต&วท��ฉ�ดเรา เราจ�งต)องปลด Mindset ท��เป,นลบออกไป ด)วย
ว�ธ�การต�อไปน�	

1. ร*)ก�อนว�า เราม� mindset อะไรบ)างท&	งลบท&	งบวก
• หาสาเหต�ของ mindset ท��เป,นลบ ถ)าหาเจอ

2. พ�จารณาว�า mindset ท��เป,นลบน&	นหน)าจะไม�ด�ต�อต&วเราอย�าง
3. ค�ดในทางบวกท��ตรงก&นข)าม บอกต&วเองซ	�า ๆ
4. ระล�กได)ตลอดเวลาถ�ง mindset ท��เป,นบวกน&	น ๆ
5. ทบทวนว�า mindset ท��เป,นบวกน&	น ๆ ว�าท�าประโยชน%ให)ก&บเราอย�างไรบ)าง

Mindset ของบางคนท�าให)เขาม�พฤต�กรรมท��ไม�ชอบก�นผ&ก ก�นผ&กไม�ได)เลย เป,นเพราะ
ตอนเด�ก ๆ อาจจะแค�คร&	งเด�ยวเท�าน&	น ก�นกnวยเต�oยวแล)วพบว�าในผ&กม�หนอนอย*�ต&วหน��ง หล&งจาก
น&	นเขาก�ไม�ก�นผ&กไปตลอดช&�วช�ว�ต พยายามก�นก�ได)แค�น�ดหน�อย จนป<จจ�บ&นอาย� 60 ก�ย&งก�นผ&ก
ไม�ได) สร�ปว�าเขาเป,นคนท��ม� Mindset ท��เป,นลบท��ย&งไม�สามารถปลดได)

บางคนไม�ทานปลา เพราะเคยเจอก)างปลาต�ดคอ อาจโดยต&	งแต�เด�ก ๆ ก)างปลาต�ดคอ
คร&	งเด�ยว ก�ไม�ยอมทานปลาอ�กเลย เพราะเขาเหล�าน&	นไม�ร*)จ&กว�ธ�การปลด Mindset

การท��จะปลด Mindset ท��ไม�ด� เราต)องด�าเน�นตามว�ธ�การปลด Mindset ท&	ง 5 ข)อ เช�น
Mindset: เราเป,นคนข�	ล�มมาก จะท�าอะไรก�ต)องล�ม ว�ธ�ปลด

1. พ�จารณาแล)ว Mindset น�	เป,นลบ
• เก�ดจากค�ณแม�ตอกย	�าว�าเราเป,นคนข�	ล�ม ล�มตลอด ล�มท�กอย�าง

2. Mindset น�	ท�าให)ล�มข)าวของเป,นประจ�า
3. เราต)องค�ดตรงข)ามว�าเราเป,นคนม�สต�ในการท�าท�กอย�าง หร�อ เราจ�าได)ท�กเร��อง
4. เราต)องค�ด/พ*ดก&บต&วเองเช�นน�	บ�อย ๆ
5. ส&งเกต�ต&วเองว�าล�มน)อยลง หร�อไม�ล�มอ�กเลยหร�อไม�

Mindset: เร��องต&วเลขจะท�าผ�ดท�กท� ว�ธ�ปลด
1. Mindset น�	เป,นลบ

• เก�ดจากเคยตอนเด�ก ๆ เคยโดนต�าหน�เวลาค�ดเลขผ�ด
2. จะหน�ไม�ยอมท�าเร��องท��เก��ยวก&บต&วเลข เจอต&วเลขหล&กแสนแต�พ*ดเป,นหล&กพ&น หล&กร)อย
3. ค�ดตรงข)ามว�าเราท�าได) ค�ดท��จะส*)ไม�ถอยหน�
4. ค�ดในทางตรงข)ามน�	ซ	�า ๆ บ�อย ๆ
5. ท�าให)ไม�กล&วต&วเลขอ�กต�อไป สามารถเร�ยนผ�านว�ชาท��เก��ยวก&บต&วเลขได)

การปลด Mindset ท��เป,นลบ นอกจากม�ประโยชน%ต�อตนเองแล)ว ก�ย&งม�ประโยชน%ต�อคน
อ��นด)วย อย�างล*กของเรา เราม&กจะย	�าเร��องว�น&ย เร��องเวลา หากต&วเราเองม�ว�น&ยเร��องเวลาแล)วก�
จะสามารถสอนล*กให)ม�ว�น&ยทางด)านเวลาได)ด�ย��งข�	น แต�ถ)าต&วเองไม�ม�ว�น&ยทางด)านเวลา แล)วจะ
ไปสอนล*กได)อย�างไร เราคงไม�กล)าสอนล*กให)ไปตรงเวลา เพราะกล&วล*กจะย)อนว�าพ�อแม�ย&งไม�
ตรงเวลาเลยแล)วจะให)ล*กตรงเวลาได)อย�างไร เราจ�งต)องเร��มจากการเปล��ยน Mindset ของต&ว
เองก�อน เปล��ยนเป,นคนตรงเวลา เม��อเปล��ยนแล)วเราจ�งไปแนะน�าล*กได)
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ค�ดบวก (Positive Thinking)
ค�อ การค�ดโดยไม�ต)องใช)เร��องของข)อเท�จจร�ง หร�อข)อม*ล หร�อเหต�ผล แต�เป,นการปล�ก

จ�ตของเราให)ม�พล&งท��ด� และม�ประโยชน%ต�อตนเอง ผ*)อ��น และสถานการณ% เพ��อม��งไปส*�ความ
ส�าเร�จท&	งทางจ�ตใจ และกายภาพ

บางคนจะค�ดบวกได)เม��อม�อะไรด� ๆ เก�ดข�	นมา และม&กจะค�ดอ�งก&บไปก&บข)อเท�จจร�ง “ว&น
น�	แย�ขนาดน�	เราจะส�าเร�จได)อย�างไร” หร�อไปอ�งก&บสถานการณ% “เศรษฐก�จไม�ด�อย�างน�	สงส&ยเรา
จะต)องปfดก�จการแน�” แต�คนท��ค�ดบวกถ�งจะประสบก&บเหต�การณ%ท��แย� ๆ ก�ย&งค�ดบวกได) การค�ด
บวกน�	ไม�ใช�เร��องของเหต�ผล ไม�ใช�เร��องของสถานการณ%หร�อข)อเท�จจร�ง ให)เราค�ดไปในแนวท��
จะสามารถปล�กจ�ตของเราเองให)เก�ดพล&ง พล&งท��เก�ดข�	นน�	เก�ดจากจ�ตใต)ส�าน�ก หากเราใส�ส��งท��
เป,นบวก เราก�จะได)พล&งท��เป,นบวก แต�หากเราใส�ส��งท��เป,นลบ เราก�จะได)พล&งท��เป,นลบ

อย�างช�วงว�กฤตเศรษฐก�จปS 40 คนส�วนใหญ�จะบอกว�า “แย�” และจะแย�ลงไปอ�ก พ*ดก&น
ท�กว&น ย��งพ*ดก�ย��งม�แต�เร��องแย� ๆ ส�าหร&บ ดร.บ�ญเก�ยรต� จะบอกว�า “เศรษฐก�จจะด�ข�	น ๆ” “ปSหน)า
ก�จะด�ข�	น ๆ” การค�ดบวกเช�นน�	ท�าให)บร�ษ&ทสในเคร�อสหพ&ฒน%ใช)เวลาเพ�ยง 3 ปSก�สามารถ
ประกาศต&วว�าพ)นจากว�กฤตเศรษฐก�จในคร&	งน&	นได) ส�วนคนท��ค�ดลบเอาแต�บ�น เอาแต�ว�าร&ฐบาล 
แทนท��จะเอาเวลามาหาว�ธ�ท��จะท�าให)ต&วเองด�ข�	น ว�าไปว�ามาต&วเองก�ต)องปfดก�จการไป

ประโยชน�ของการค�ดบวก
1. ท�าให)เราม�ศ&กยภาพในการท�างานด�ข�	น
2. ม�โอกาสท�างานได)ส�าเร�จมากข�	น
3. คนรอบข)างจะด�ข�	นด)วย
4. ท�าให)ร�างกายแข�งแรง จ�ตใจเป,นส�ขมากข�	น
5. ถ)าม�คนค�ดบวกมากพอ จะท�าให)ส&งคม ประเทศชาต� พ&ฒนาในทางท��ด�ข�	น

ท;าอย%างไรจ<งจะเปNนคนค�ดบวก
1. ใช)สต�พ�จารณาเสมอว�าส��งท��ค�ดอย*�น&	นเป,นการค�ดบวกหร�อค�ดลบ
2. ถ)าร*)ว�าค�ดลบ ให)ค�ดใหม�ในด)านบวก
3. ทบทวนว�าการค�ดในด)านบวกเก�ดประโยชน%ก&บต&วเองอย�างไรบ)าง
4. ฝ7กค�ดบวกบ�อย ๆ มองโลกในแง�ด�เสมอ

ต�วอย%างการค�ดบวก
• ถ*กห&วหน)าต�อว�าโดยท��ไม�ใช�ความผ�ดของเรา สามารถค�ดบวกได)ว�า

◦ ไม�ช)าห&วหน)าจะเข)าใจเรา
◦ โชคด�ท��เราร*)ว�าห&วหน)าค�ดอย�างไร และเป,นโอกาสให)เราได)ช�	แจง

• เราร*)ส�กว�าม�ป<ญหาท��จะต)องแก)ไขมากเหล�อเก�น สามารถค�ดบวกได)ว�า
◦ ม�ป<ญหาเยอะ เราได)ค�ดเยอะ ๆ เราจะเก�ง
◦ I believe I can.
◦ ย��งแก)ป<ญหา เราย��งเก�ง องค%กรก�ย��งพ&ฒนา
◦ เป,นโอกาสในการพ&ฒนาต&วเอง
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การค�ดบวกน�	 เราต)องค�ดหร�อพ*ดไม�ต)องให)จ�ตใต)ส�าน�กถอดรห&ส หลาย ๆ คนม&กน�าเอา
ข)อเท�จจร�ง ค�าคม ฯลฯ ค�ดหร�อพ*ดปะปนก&นไปหมด จ�ตใต)ส�าน�กจ�งไม�ร*)จะเอาอย�างไรด� ย��งค�ด
หร�อพ*ดหลาย ๆ อย�างจ�ตใต)ส�าน�กก�จะย��งงง ฉะน&	นตอนค�ดหร�อพ*ดต)องฟ<นธง ให)ส&	น ตรง
ประเด�น และเข)าใจง�าย ๆ เพราะจ�ตใต)ส�าน�กเปร�ยบเสม�อนเด�กท��ม�พล&งมหาศาล หากพ*ดก&บเด�ก
ว�า “ท�าท�กอย�างให)ม�บ*รณาการนะ” เด�กก�คงฟ<งไม�ร*)เร��อง หร�อแม)แต�บอกข&	นตอนอะไรยาว ๆ เด�ก
ก�ม&กจะท�าตรงน�	ล�มตรงน&	น ด&งน&	นการท��เราย&งต�ดอย*�ก&บหล&กการ ข)อม*ล ข)อเท�จจร�ง จ�งท�าให)
จ�ตใต)ส�าน�กของเราไม�เข)าใจเร��องค�ดบวก

Zero base Thinking
หมายถ�ง การค�ดแบบ ไม�ม�ข)อจ�าก&ด ไม�ย�ดต�ดก&บฐานข)อม*ลเด�ม ไม�ม�กรอบจ�าก&ดทาง

ด)านความค�ด ไม�ต�ดเง��อนไข
คนท��ส�าเร�จมหาบ&ณฑ�ตม&กจะชอบอ)างอ�งถ�งข)อม*ล ท�าให)ไม�เก�ดความค�ดสร)างสรรค% ไม�

เก�ดอะไรใหม� ๆ ท��แตกต�าง หร�อไม�ม� Innovation จะต�ดอย*�ก&บส��งเด�มท��ม�อย*� ท��ท�าอย*�ก�อนแล)ว
การค�ด Zero base เป,นการค�ดท��เร��มด)วยการไม�ต)องร*)ว�าใครเคยท�าอย�างไร หร�อม�อะไร

มาก�อนหน)าน�	 ถ)าเราค�ดว�าเราน�าจะค�ดอย�างน�	ก�ให)เราค�ดไปเลย การฝ7กค�ดแบบน�	จะท�าให)เราม�
โอกาสค�ดในส��งท��แปลกแตกต�างได) เป,นการค�ดเพ��อให)สนองก&บส��งท��เราต)องการ หร�อ
ว&ตถ�ประสงค%ท��เราต&	งไว)

การค�ด Zero base ส�วนมากจะต)องม�ว&ตถ�ประสงค% แล)วค�ดหาว�ธ�การ แต�คนส�วนใหญ�จะ
ท�าอะไรก�จะไปค)นต�ารา ไปหาเอกสาร ได)ข)อม*ลมาเยอะไปหมดแต�ไม�ได)พ�จารณาว�าข)อม*ล
เหล�าน&	นใช)ได)หร�อไม�อย�างไร ได)แต�ท�าไปตามข)อม*ลท��ได)มา จ�งไม�เก�ดอะไรท��แตกต�างหร�อด�
ข�	นกว�าของเด�ม นอกจากน�	ข)อม*ลท��ได)มาบางอ&นก�เป,นข)อม*ลท��ไม�ใช� ไม�ถ*กต)อง เวลาเราจะค�ด
ท�าอะไรเราจ�งควรค�ดแบบ Zero base ท��ไม�ต)องไปหาข)อม*ล หร�ออ)างอ�งข)อม*ลในอด�ตก�อน

Zero Base Thinking จะค�ดได:อย%างไร
• ต&	งค�าถามในส��งหร�อประเด�นต�าง ๆ และหาค�าตอบ ด)วยตนเองก�อน โดยไม�ต)องอ)างอ�ง

ข)อม*ลเด�ม
• ต&	งเปuาหมาย ต&	งว&ตถ�ประสงค% และหาว�ธ�หร�อกระบวนการท��จะท�าให)บรรล�เปuาหมาย หร�อ

ว&ตถ�ประสงค%ท��ต&	งไว)
• ต&	งสมมต�ฐานในส��งต�าง ๆ และหาว�ธ�ทดสอบ และค)นคว)า เพ��อพ�ส*จน%ว�าสมมต�ฐานน&	น 

เป,นจร�งหร�อไม� อย�างไร
“ค;าตอบไม%จ;าเปNนต:องม'ค;าตอบเด'ยว”

“ค;าตอบไม%จ;าเปNนต:องม'คนอJ(นร�บรองว%าถ�กต:อง”
Zero base Thinking  เ ป, น ก า รท�� เ ร า ค� ด โดย ใช) ป<ญ ญา ญา ณ  (Intuition)  ห ร� อ

ประสบการณ%ท��เราม�ต&	งแต�ในอด�ตชาต� ซ��งท�าให)ต&วเราเองร*)บางอย�างได)โดยไม�ต)องไปถามใคร
และท�� ดร.บ�ญเก�ยรต� แนะน�าเร��องจ�ตใต)ส�าน�ก ก�เพ��อให)ต&วเราสามารถแก)ป<ญหาของต&ว

เองได) เพราะเราสามารถก�าหนดท�กอย�างได)ด)วยต&วของเราเอง โดยไม�ต)องให)คนอ��นมาช�วย

Page  8 / 8


