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บทนำา

	 ผมเป็นคนทีโ่ชคดมีาตัง้แต่เลก็	คอืมคีณุแม่ทีไ่ม่ตามใจผมเลย	เพราะคณุแม่

เช่ือว่าการตามใจลกูจะท�าให้ลกูเสียและท�าให้ลกูไม่พฒันา		และผมมคีณุพ่อทีค่อย

ให้ความคิดที่ดีๆและสอนปรัชญาชีวิตและปรัชญาในการท�างานมาโดยตลอด

เมือ่หลายปีก่อนผมสรปุกบัตวัเองว่า	ผมมหีลกัคดิมากมายซึง่เกดิจากการทีค่ณุพ่อ

ได้เล่าได้สอนผมมา	

	 ผมจงึทดลองเขยีนหลกัคดิทีผ่มใช้ในการท�างานและในการด�าเนินชีวติข้ึนมา	

ภายในเวลาสั้นๆ	ก็เขียนได้	30	กว่าหลักคิด	ซึ่งผมพบว่าหลักคิดที่ผมเขียนขึ้นมา	

ส่วนใหญ่ได้จากคุณพ่อ	 และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากที่คุณพ่อได้สอนให้เรามีหลักคิด

ของตัวเอง	และมีทักษะในการสร้างหลักคิดด้วย

	 หลงัจากนัน้ผมกเ็ลยทบทวนต่อไปว่า	ผมมหีลกัคดิอะไรอกีทีผ่มใช้ในการ

ท�างานและด�าเนินชีวิต	ก็พบว่าหลักคิดต่างๆที่ผมใช้และอยู่ในจิตใต้ส�านึกของผม

ยงัมีอกี	ซึง่ก่อนหน้านัน้ผมไม่เคยบันทกึไว้	แต่หลงัจากทีไ่ด้เขยีนขึน้มาครัง้แรก	30	

กว่าหลักคิดก็มีเพิ่มขึ้นๆ

	 จนถงึหนงัสอืเล่มนีซ้ึง่เป็น	ฉบับท่ี	7	ผมมหีลกัคิดทีน่�ามาบันทกึ	99	หลกัคดิ	

ก็หวังอย่างยิ่งว่าหลักคิดท่ีผมมีอยู่ในจิตของผม	จะเข้าไปอยู่ในจิตของผู้อ่านด้วย	

เพราะผมเชื่อว่าหลักคิดเหล่านี้ท�าให้ผมเป็นคนดีและประสบความสุขและความ

ส�าเรจ็ในชวิีต	ขอให้ผูอ่้านอ่านช้าๆ	และคดิตามไปด้วยเพือ่ทีจ่ะได้รับประโยชน์จาก

หนังสือเล่มนี้อย่างเต็มที่

      บุญเกียรติ โชควัฒนา
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PREFACE

I consider myself being lucky since my childhood because I had a 
mother who did not give me what I wanted as she believed that in 
giving what a child wants would spoil the child. I had my father who 
always gave me good thoughts and working philosophies. And many 
years ago, I concluded that I must have had a lot of thoughts and 
mental models inside me. So in a short time, I managed to write 
down	more	than	30	of	them.	I	find	that	many	are	from	my	father	
and some are thoughts I contemplated myself using the approach 
that my father taught me.

After that, I reviewed again how many more thoughts I have that I 
use in working life and in leading my life, and found that there are 
a lot more that I have kept in my subconscious mind which I had 
never documented before. Once I started taking note of my thoughts, 
more kept coming up.

This	 is	 the	 7th edition of my principles of thoughts and working 
philosophies. I hope all the thoughts that I have in my mind will 
finally	be	in	the	mind	of	the	reader.	I	believe	that	all	of	these	thoughts	
have made me a good happy and successful person. I wish that the 
reader will read it slowly, think and try to understand all the thoughts 
in	order	to	fully	benefit	from	this	book.

      Boonkiet Chokwatana
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สารบัญ

1. การงานจะส�าเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคนอื่น แต่เพราะตัวของเราเอง 

 Whether your work is a success or a failure, it is not because of others, 

 but because of yourself.  18

2. เรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น จะได้ไม่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง 

 Learn from others’ mistakes, so you do not have to learn from 

	 your	own.	 	 19

3. คนเราจะไม่พัฒนา ถ้าสามารถโยนความผิดให้กับผู้อื่น (ดร. เทียม โชควัฒนา)

 A person won’t develop themselves if they throw their faults at others 

	 (Dr.	Thiam	Chokwatana)	 20

4. หมัน่ใช้เวลาในการทบทวนตนเองว่าท�าอะไรถกูท�าอะไรผดิไปบ้าง (ดร. เทยีม โชควฒันา)

	 Always	spend	time	reflecting	on	what	one	has	done,	

 whether it is right or wrong. (Dr. Thiam Chokwatana) 21

5. ขณะที่ก�าลังพัฒนาผู้อื่น จงถามตนเองว่าเราพัฒนาไปได้แค่ไหนแล้วด้วย 

 Similarly, when telling others to develop, also ask yourself, 

 to what extent you have personally developed.   22

6.  คิดดี พูดดี ท�าดี สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับเรา 

 Decent things will come to you if you have decent thoughts, 

	 decent	words,	and	decent	actions.		 23

7. ในช่วงวิกฤตการณ์ ต้องคิดถึงคนอื่นให้มากๆ 

 In times of crisis, also have more concerns about others.  24

8. คิดว่าท�าได้ ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่คิดว่าท�าไม่ได้ 

 By thinking that you can do, gives you a better chance at success 

 than those who think they cannot do. 25
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9. จงมองผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่เสมอ จงหาความสามารถ 

 ของเขาให้พบ และช่วยท�าให้ความสามารถของเขาเปลี่ยนเป็นความส�าเร็จ

 Always consider your subordinates as being capable. 

 Find out their abilities, and help turn them towards success.  26

10. คนคิดบวกมีโอกาสส�าเร็จมากกว่าคนคิดลบ 

 People who think positively will have a greater chance to succeed 

	 than	those	who	think	negatively.		 27

11. ถ้าคิดว่าตนฉลาด จงเอาความฉลาดไปท�าบุญ (ดร. วิพันธ์ เริงพิทยา)

 If you think that you are clever, use your cleverness for merit making 

 (Dr. Wipan Reungpitaya) 28

12. ความกลัวเป็นสิ่งที่ท�าลายความคิดสร้างสรรค์ 

	 Fear	destroys	creativity.		 29

13. จะท�าอะไรให้ส�าเร็จ ต้องคิดว่าส�าเร็จก่อน 

	 If	we	want	to	succeed,	think	in	advance	that	we	will	succeed.	 30

14. หวังดีต่อตนเอง หวังดีต่อผู้อื่น หวังดีต่อสังคม 3 ดี (Win-Win-Win) 

 Have good wishes for oneself, for other people, 

	 and	for	society:	3	Goods	(Win-Win-Win)		 31

15. รักตัวเอง รักครอบครัว รักองค์กร (ดร. เทียม โชควัฒนา)

 Love yourself, love your family and love your organization 

	 (Dr.	Thiam	Chokwatana)	 32

16. ถ้าอยากให้มีคนเคารพ ต้องรู้จักเคารพผู้อื่น 

 If one wants to be respected, 

	 one	should	be	willing	to	respect	others.		 33
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17. รักคนอื่น ถ้าอยากให้คนอื่นรักเรา 
	 Love	others,	if	you	want	to	be	loved.		 34

18. อย่าให้งานต้องรอการตัดสินใจของเรา 
	 Do	not	let	work	wait	for	your	decision.		 35

19. การท�าธุรกิจเหมือนการแข่งขัน ต้องมุ่งมั่นที่จะได้ชัยชนะ 
 Doing business is like a competition. 
	 One	must	have	determination	for	victory.	 36

20. ความรวดเร็วเป็นปัจจัยส�าคัญของความส�าเร็จของโลกธุรกิจในอนาคต 
	 Speed	is	a	crucial	factor,	for	success	in	the	future	business	world.	 37

21. อนาคตไม่มีความแน่นอน ดังนั้น การวางแผนอนาคตจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 
	 The	future	is	uncertain,	therefore	planning	for	the	future	is	vital.	 38

22. จงคิดว่าคนที่ต�าหนิเราคือคนที่หวังดีต่อเรา 
 จงน�าเอาค�าต�าหนินั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราในอนาคต 
 Think of those who reproach you, are those who mean well towards  
	 you.	Capitalize	on	their	reproaches	for	your	future	benefit.		 39

23. ความรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่อยู่ทั่วทุกแห่งที่ไป  
 ทุกคนที่เราพบ ขึ้นอยู่ที่เราสามารถยอมรับ น�ามาคิด พิจารณาและเก็บเอามาเป็น 
 ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหน 
 Knowledge does not exist only in school, or university. It is everywhere, 
 and in everyone we meet. It depends on what extent we can accept, 
	 ponder,	and	comprehend.		 40

24. ข้อมูล การสังเกต ความรู้สึก การประเมิน การตัดสินใจ การสรุป การสร้างสรรค์  
 และ การปฏิบัติ (กระบวนการความคิดครบวงจร) 
 Information, Observation, Impression, Evaluation, Decision, Conclusion, 

 Creation and Action (The Thinking Cycle Process)  41
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25. การท�างานเพื่อส่วนรวม ต้องไม่กังวลว่าคนอื่นท�างานน้อยกว่าเรา 
 In working as a team, do not worry that others in the team work  
 less than you.  42
26. จงใช้ความส�าเร็จน�าอุปสรรค  อย่าให้อุปสรรคน�าความส�าเร็จ 
	 Let	success	lead	obstacles,	do	not	let	obstacles	lead	success	 43

27. เราห้ามคนคิดไม่ดีกับเราไม่ได้ แต่เราท�าให้เขาคิดกับเราดีขึ้นได้   
 We cannot stop people from thinking badly about us, 
 but we can make them think better about us.  44

28. ใครท�าดีให้ตน ต้องจ�า ท�าดีให้คนอื่น ต้องลืม (ดร. เทียม โชควัฒนา)
 Remember when others do good things for you, forget when you do  
 good  things for others. (Dr. Thiam Chokwatana) 45

29. ท�ามากก็ผิดมาก ท�าน้อยก็ผิดน้อย ไม่ท�าก็ไม่ผิด (ดร. เทียม โชควัฒนา)
 The more you do, the more mistakes you make. The less you do, 
  the less mistakes you make. Do nothing, then no mistakes are made. 
 (Dr. Thiam Chokwatana) 46

30. จงยินดีที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าจะเป็นผู้รับ (ดร. เทียม โชควัฒนา)
 Be more content to be a giver than a receiver. 
	 (Dr.	Thiam	Chokwatana)	 47

31. การท�างานให้มองฟ้า ความเป็นอยู่ให้มองดิน (ดร. เทียม โชควัฒนา)
 In working, look to the sky. In living, look to the ground. 
 (Dr. Thiam Chokwatana) 48

32. ผู้บริหารที่หวังอนาคตที่ดีในการท�างาน ควรสนใจในบทบาทของตนเอง 
 รู้ท่าทีการวางตัวที่เหมาะสม เพื่อจะได้มีภาพลักษณ์ที่เหมาะสม 
 Executives who wish to have a bright career ahead should observe their  
	 proper	role,	and	demonstrate	proper	gestures,	to	attain	a	proper	image.	 49
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33. จดแล้วไม่ค่อยจ�า เข้าใจแล้วไม่ค่อยลืม 
 After taking notes, one tends to forget, but when one has  
	 understanding,	one	will	hardly	ever	forget.		 50

34. ผู้ที่ประสบความส�าเร็จ คือผู้ที่ท�าความฝันให้เป็นจริงได้อยู่เสมอ 
 The one who succeeds is the one who often makes his dream 
 come true.   51

35. ช่วยตัวเราเองก่อน แล้วคนอื่นก็จะมาช่วยเรา 
	 Help	yourself	first	then	others	will	come	to	help	you.		 52

36. ท�าธุรกิจต้องค�านึงถึงค่าตอบแทนที่คุ้มค่า ช่วยเหลือคนไม่ต้องคิดเรื่องคุ้มค่า 
 In doing business, one must think of a worthwhile returns, but in  
	 helping		people,	one	should	not	think	about	the	worth	of	any	return		 53

37. ท�างานใหญ่ ต้องรู้จักไว้ใจคน (ดร. เทียม โชควัฒนา)
 In doing a big task, one must to trust in others. 
 (Dr.Thiam Chokwatana) 54

38. เราเปลี่ยนเมื่อวานไม่ได้ แต่เราท�าพรุ่งนี้ดีขึ้นได้ 
 We cannot change yesterday, but we can make a better tomorrow.  55

39. คุณค่าของคน อยู่ที่การช่วยเหลือผู้อื่น    
 The value of human beings is in helping others.     56

40. ถ้าหวังมาก ก็ผิดหวังมาก ถ้าหวังน้อย ก็ผิดหวังน้อย ถ้าไม่หวัง ก็ไม่ผิดหวัง
 More expectation, more disappointment. Less expectation,  
	 less	disappointment.	No	expectation,	no	disappointment.		 57

41. ความส�าเร็จที่เกิดจากความพยายามของคนหมู่มาก 
 มักจะยิ่งใหญ่กว่าความส�าเร็จที่เกิดจากคนคนเดียว 
 Success that arises from a group effort is usually greater 
 than that from an individual.  58
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42. จงชื่นชมและขอบคุณผู้ที่มีส่วนท�าให้เราประสบความส�าเร็จอย่างเปิดเผย 

 Openly appreciate, and express gratitude to people who contribute  

	 to	your	success.		 	 59

43. จงคิดถึงความส�าเร็จของส่วนรวมก่อนความส�าเร็จของตัวเอง 

	 Think	of	collective	success	before	your	personal	success.		 60

44. อย่าแย่งความส�าเร็จของทีม ในทางกลับกัน มอบความส�าเร็จของตนให้ทีม 

 Do not steal success from the team, instead, 

 give your success to them.  61

45. ความส�าเร็จไม่ใช่สิ่งที่หาซื้อได้ แต่เป็นผลจากการท�าสิ่งที่ดี ที่ถูกที่ควร 

 Success is not available for sales, it is the result of doing things  

 both well, and correctly.  62

46. คนที่ท�าดี ตกน�้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ (สุภาษิตไทย)

 Decent people will always be able to get out of trouble. 

	 (Falling	into	water,	but	not	getting	washed	away.	Falling	into	fire,	

	 but	not	getting	burnt.	-	Thai	proverb)	 63

47. การถ่อมตัว ยกย่องผู้อื่น เป็นบันไดสู่การยอมรับของสังคม (ดร. เทียม โชควัฒนา)

 Those who are humble, and praise others sincerely, are on the stepping   

 stone to social recognition. (Dr. Thiam Chokwatana) 64

48. รักและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นกุญแจสู่ความสุขใจ 

 Loving and helping others, without expecting anything in return, 

 is the key to spiritual happiness.  65

49. ความส�าเร็จของท่าน คือรางวัลของเรา 

 Your success is my reward.  66
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50. เด็กที่มีคนชมว่าเก่งตั้งแต่เล็ก มักจะเป็นผู้ใหญ่ที่พัฒนาช้าเรื่องคน 

 Those who were always over admired during childhood, 

	 usually	lack	certain	humaneness.		 67

51. คนที่คิดว่าคนอื่นโง่ คือคนที่โง่ที่สุด 

 Those who think of other people as being stupid, 

 tend to be the most stupid.  68

52. หัวหน้าต้องไม่แย่งงานลูกน้องท�า แต่ถ้าลูกน้องท�าไม่ได้ เราต้องท�าได้ 

 Supervisors should not snatch work from their subordinates, but if  

	 subordinates	cannot	do,	supervisors	must	be	able	to	take	over	the	work.	69

53. ผู้น�าต้องเป็นผู้ที่เสียสละ เป็นผู้ให้ และเป็นตัวอย่างที่ดี 

	 A	leader	must	be	one	who	sacrifices,	gives,	

	 and	acts	as	a	role	model.		 70

54. ถ้าประสบความส�าเร็จ ให้ถือว่าเป็นโชค ถ้าประสบความล้มเหลว ให้ถือว่าเป็น

 ความบกพร่องของเรา (นายโคอิชิ สึคาโมโตะ อดีตประธานบริษัท วาโก้ ประเทศญี่ปุ่น)

 When we succeed, consider it as our luck, but when we fail, 

 consider it as our own fault. (Mr. Koichi Tsukamoto, 

	 former	Chairman	of	Wacoal	Inc.,	Japan)	 71

55. คนที่เจริญก้าวหน้าเปรียบเสมือนคนก�าลังเดินขึ้นเขา คนที่ตกต�่าเปรียบเสมือน

 คนก�าลังเดินลงเขา (นายโคอิชิ สึคาโมโตะ อดีตประธานบริษัท วาโก้ ประเทศญี่ปุ่น)

	 A	person	flourishing,	is	like	a	man	walking	up	a	hill,	a	person	deteriorating,	

 is like a man walking down a hill. (Mr. Koichi Tsukamoto, 

	 former	Chairman	of	Wacoal	Inc.,	Japan)	 72

56. มองตัวเองมาก มักมองไม่เห็นคนอื่น มองคนอื่นมาก มักมองเห็นตัวเอง 

 Concentrating on looking at oneself too much, makes one unable  

	 to	see		others.	Looking	a	lot	at	others,	makes	one	see	oneself.		 73
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57. เราทุกคนมีส่วนในการก�าหนดอนาคตของตนเอง 

	 We	all	take	part	in	determining	our	own	future.		 74

58. คนที่กลัวผิดมักไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ คนที่ไม่กลัวผิดมักมีความคิดสร้างสรรค์  

 People who are afraid of making mistakes are usually not creative.  

	 Those		who	are	not	afraid	of	making	mistakes	are	usually	more	creative.		 75

59. เมื่อสั่งงานลูกน้องแล้วลูกน้องท�าไม่ได้ หรือท�าผิดพลาด ให้คิดว่าเราบกพร่องเอง 

 When a subordinate cannot do something, or is making mistakes in  

	 what	you	instruct	them	to	do,	consider	it	as	your	own	fault.		 76

60. พลงัอ�านาจท่ียิง่ใหญ่ มาพร้อมกบัความรบัผดิชอบท่ียิง่ใหญ่ (ภาพยนตร์ Spiderman I)

 “With great power comes great responsibility”.

	 (A	scene	from	Spiderman	I)	 77

61. อย่าเลือกท�าเฉพาะงานที่สนุก จงสนุกกับทุกงานที่ท�า 

 Do not choose to work only on the tasks you enjoy doing, 

	 but	do	enjoy	everything	that	you	do.		 78

62. กลัวสิ่งไหนให้ท�าสิ่งนั้น (ดร. อมรเทพ ดีโรจนวงศ์)

	 Do	what	you	fear	to	do.	(Dr.	Amornthep	Derojanawong)	 79

63. คนคนเดียวต้องหมุนจานบนปลายไม้ได้หลายสิบใบในเวลาเดียวกัน 

 “An executive must be able to spin many plates 

	 on	sticks	simultaneously”.	 80

64. คนเก่ง แต่ไม่ดี เป็นภัยต่อสังคมหรือองค์กรมากกว่าคนที่เก่งน้อยกว่าแต่เป็นคนดี 

 A capable but bad person, represents more of a menace to society,  

 than  someone who is less capable, but is actually a good person. 81

65. สอนตนเอง ดีกว่ารอให้คนอื่นสอน 

 Teaching yourself, is better than waiting for others to teach you.  82
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66. จงฝึกประเมินและคาดคะเนได้ โดยไม่ต้องรอข้อมูล 

	 Try	to	assess,	and	judge	without	waiting	for	information.	 83

67. คนที่คิดว่าตัวเองยังไม่มั่นคง มักไม่ค่อยคิดจะช่วยผู้อื่น 

 Those who think that they are not secure enough, 

 tend not to help others.  84

68. คนมุ่งมั่น ใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนสู่ความส�าเร็จ 

 A determined person uses mistakes 

 as lessons towards achieving success.  85

69. ลูกน้องท�าผิด หัวหน้างานต้องพร้อมร่วมรับผิดชอบ

 When subordinates make mistakes, superiors must be ready 

 to take responsibility.  86

70. ยิ่งแก้ปัญหา ยิ่งเก่ง 

	 The	more	problems	you	solve,	the	smarter	you	become.		 87

71. คิดทีละเรื่อง แต่ท�าทีละหลายๆ เรื่อง (อ.ปริญญา ตันสกุล)

 Think of one thing at a time, but do many things simultaneously. 

 (Prinya Tansakul)  88

72. ไม่มีใครท�าร้ายจิตใจของเราได้ นอกจากตัวของเราเอง 

	 No	one	can	hurt	your	soul	apart	from	yourself.		 89

73. ไม่กลัว ไม่เหนื่อย ไม่ท้อ ไม่มีปัญหา ไม่ยาก ไม่เครียด   

	 No	fear,	no	fatigue,	no	despair,	no	problem,	no	difficulty,	no	stress.		 90

74. จงลืมอดีตที่ขมขื่น มองสู่อนาคตที่สดใส 

	 Forget	the	sad	past,	look	to	a	bright	future.		 91

75. จงมั่นใจว่าตนเองสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ 

	 Be	confident	that	you	can	contribute	to	the	organization.		 92
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76. ความคิดที่ถูกต้อง น�ามาซึ่งวิธีการที่ถูกต้อง 

	 Correct	thoughts	lead	to	correct	procedure	 93

77. คนดีเชื้อเชิญ (เหนี่ยวน�า) คนดี คนชั่วเชื้อเชิญ (เหนี่ยวน�า) คนชั่ว 

 A good individual attracts good individuals, 

	 a	bad	individual	attracts	bad	individuals.		 94

78. ท�าแต่สิ่งที่ดี ความดีจะคุ้มครองเรา 

	 Do	good	deeds,	and	those	good	deeds	will	protect	you.		 95

79. พบคนชั่ว ท�าให้เรารู้จักคนดี 

	 Encountering	the	bad	lead	to	knowing	the	good.		 96

80. วักน�้าเข้ามา น�้าไหลออกไป ผลักน�้าออกไป น�้าไหลเข้ามา (ดร. เทียม โชควัฒนา)

	 Sweeping	water	in,	it	tends	to	flow	out.	Pushing	water	out,	

	 it	tends	to	flow	in.	(Dr.	Thiam	Chokwatana)	 97

81. จงอย่าคิดท�าความส�าเร็จให้ตนเองคนเดียว 

 จงคิดจะท�าให้ผู้อื่นประสบความส�าเร็จด้วย

 Do not think only about achieving your own success, 

	 but	think	about	helping	others	achieve	their’s	as	well.		 98

82. จงสนใจในความส�าเร็จของตนที่เกิดขึ้นแล้ว 

 และจงหาวิธีที่จะส�าเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างสุจริต 

 Pay attention to the success that you’ve already achieved, 

	 and	try	to	find	legitimate	means	to	achieve	even	more.		 99

83. รู้มากขึ้นเท่าไหร่ จะรู้ว่ารู้น้อยมากเท่านั้น 

 The more knowledge one acquires, 

	 the	less	one	feels	knowledgeable.		 100
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84. มีความส�าเร็จที่ใหญ่ขึ้น ต้องท�าตัวให้เล็กลงมากขึ้น 

	 The	greater	success	one	has,	the	more	humble	one	should	become.	 101

85. จุดจบของการเรียนรู้ เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นของการที่รู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่าผู้อื่น 

 The end of learning begins when you think 

	 that	you	are	smarter	than	others.		 102

86. จงท�าตัวให้ต�่ากว่าฐานะจริงของตนเองเสมอ 

 Always behave, and act, below your real level of status, 

	 and	wealth.		 	 103

87. ถ่อมตัวได้ แต่ต้องไม่ถ่อมใจ 

	 Be	modest	in	your	deeds,	not	in	your	heart.		 105

88. การมีสัมมาคารวะกับทุกคน เป็นก้าวแรกของความส�าเร็จในชีวิต 

	 The	first	step	to	success	in	life	is	being	polite	towards	others.		 106

89. อายุมากขึ้น ปัญญาต้องมากตามด้วย 

	 The	older	one	becomes,	the	wiser	one	should.	 107

90. หน้าตาและร่างกายของเราเสื่อมโทรมลงทุกวัน ไม่ว่าเราจะพยายาม

 ชะลอมันอย่างไรก็ตาม แต่สิ่งที่เราพัฒนาให้ดีขึ้นได้ตลอด ก็คือจิตใจของเรา 

 Our face and body deteriorate with time, no matter how hard we try 

 to deter aging, but what we can do is to always improve 

	 our	virtuous	heart	and	soul.	 108

91. ทุกชาติที่เราเกิด เป้าหมายที่ส�าคัญก็คือการยกระดับจิตให้สูงขึ้น

 In every life one lives, the most important purpose is to lift 

	 one’s	spiritual	soul	to	higher	levels.		 109
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92. คนที่ท�างานเก่งและประสบความส�าเร็จ ต้องเริ่มจากการเป็นคนคิดเก่งคิดเป็นก่อน 
 People who are especially good at something, and become successful, 
	 always	start	from	being	good,	and	capable	thinkers.		 	 	 110

93. คนที่มีความสุขที่สุด ไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างที่ดีที่สุด แต่เป็นคนที่ท�าให้ทุกอย่างดีที่สุด 
 The happiest people are not those who have the best of everything,  
 but rather, they are the ones who make the best of everything.  111

94. ถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเราเก่งกว่าคนอื่นในหลายๆ เรื่อง แต่จงระลึกไว้ว่า  
 มีอีกหลายๆ เรื่องที่มีคนอื่นที่เก่งกว่าเรา 
 Even though you may feel that you are better than others in many  
 respects, bear in mind that others are likely to be better than 
 you in other respects.       112

95. คุณค่าของคน อยู่ที่ความดีที่ท�า 
	 One’s	value	is	the	reflection	of	the	good	deeds	one	does.	 	 113

96. อายุมากขึ้น ปัญญาควรมากขึ้นด้วย ไม่ใช่แค่มีประสบการณ์มากขึ้น 
 With age, one should not only just grow experience, 
 one should also grow wisdom.      114

97. ความยากล�าบากและความท้าทายต่างๆ เป็นแค่บททดสอบว่าเราผ่านพ้นไปได้อย่างไร  
 และยังสามารถท�าให้จิตวิญญาณของเราสูงขึ้นได้ด้วยหรือไม่ 
	 Difficulties,	and	challenges,	are	mere	tests	for	us	to	both	overcome,	 
 and prove ourselves, and are able to lift our souls to a higher level.  115

98. ลูกน้องที่มาดีกับเรา จงดูว่าเขาดีกับลูกน้องของเขาหรือไม่ (ดร. เทียม โชควัฒนา)
 Be wary of the subordinates who always try to please you. Be observant  
 of how well they treat their own subordinates. (Dr.Thiam Chokwatana) 116

99. ตั้งค�าถามและหาค�าตอบด้วยตนเอง ( พระพุทธเจ้า )
 Ask questions directly to oneself, then answer them personally by yourself. 
	 (	Lord	Bhudda	)	 	 	 	 	 	 	 117
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บุญเกียรติ โชควัฒนา
Boonkiet Chokwatana

99 หลักคิด
และปรัชญาการทำางาน
99 PRINCIPLES OF THOUGHT
AND WORKING PHILOSOPHY
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1
การงานจะสำาเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคนอ่ืน แต่เพราะตัวของเราเอง 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Whether your work is a success or a failure, it is not because of others, but 

because of yourself. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนเป็นจำ�นวนม�กท่ีเมื่อทำ�อะไรไม่สำ�เร็จ มักชอบโทษผู้อื่นหรือสถ�นก�รณ์  

ว�่เป็นเหตุปัจจยัใหเ้กดิคว�มล้มเหลว โดยไมค่่อยพจิ�รณ�ว�่ตวัเองก็น่�จะมส่ีวนท่ีทำ�ให้

เกิดคว�มล้มเหลวน้ัน ทำ�ให้ไม่ได้ใช้คว�มคิดพิจ�รณ�ส�เหตุคว�มล้มเหลวซึ่งเกิดจ�ก

ตนเอง ฉะน้ันคนเหล่�น้ีก็จะมีโอก�สล้มเหลวอีกในอน�คต เพร�ะไม่ได้ทบทวนคว�มผิดพล�ด

ที่เกิดจ�กก�รคิด ก�รทำ� หรือก�รตัดสินใจของตนเอง

 Many people when they are unsuccessful, they tend to blame others 

or the prevailing situations that they believe caused their failure. This in turn 

prompts them not to think of themselves as being the cause of failure. Hence, 

these people will have a chance of failing again, because they do not consider 

that the mistakes they have made are through wrong thinking, wrong doing or 

wrong decision making.
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2
เรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น จะได้ ไม่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาด
ของตัวเอง 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Learn from others’ mistakes, so you do not have to learn from your own. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนส่วนใหญ่คงเคยได้ยินว่� “เรียนรู้จ�กคว�มผิดพล�ด” กันม�แล้ว แต่ถ้�เร�

คอยสงัเกต และพจิ�รณ�ถงึส�เหตขุองคว�มผดิพล�ดของผูอ้ืน่ แล้วคิดวธิท่ีีจะทำ�ไม่ให้

เกิดคว�มผิดพล�ดน้ันข้ึน ก็จะทำ�ให้ไม่ต้องเรียนรู้จ�กคว�มผิดพล�ดของตนเองอยู่

บ่อยๆ

 Most people may have heard of the phrase “Learn by mistakes,” but 

if we are observant and always consider the cause of others’ mistakes, and 

figure out the ways to avoid such mistakes, we could reduce a lot of the mistakes 

that would be caused by ourselves.
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3
คนเราจะไม่พัฒนา ถ้าสามารถโยนความผิดให้กับผู้อื่น 
(ดร. เทียม โชควัฒนา)
A person won’t develop themselves if they throw their faults at others 

(Dr. Thiam Chokwatana).

 วิธีที่ดีที่สุดสำ�หรับผู ้ที่ต้องก�รพัฒน�ตนเอง คือยอมรับคว�มผิดหรือ 

ข้อบกพร่องของตนเอง เพร�ะทำ�ให้รู้ตัวเองว่�ต้องปรับปรุงแก้ไขตนเองในเร่ืองใดบ้�ง 

เพือ่มใิห้คว�มผิดพล�ดหรอืข้อบกพร่องน้ันเกดิขึน้ซำ�้อกี เป็นก�รช่วยพฒัน�ตนเองและ

พัฒน�ง�นม�กข้ึน ก�รโยนคว�มผิดให้ผู้อื่นมักทำ�ให้ผู้นั้นข�ดคว�มกระตือรือร้นท่ีจะ

พัฒน� เพร�ะจะไม่ใช้คว�มคิดในก�รพัฒน�ไม่ให้เกิดคว�มผิดพล�ดอีก

 The best way for establishing self-development, is to accept one’s own 

faults, then realize what is necessary for self-improvement, and correct those 

personal failings, in order not to have the same faults again. This will lead to 

both personal and professional development. Hence, being able to throw one’s 

faults at others, will lessen one’s enthusiasm to develop, because one will not 

spend time thinking how to avoid the re-occurrence of mistakes.
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4
หมั่นใช้เวลาในการทบทวนตนเองว่าทำาอะไรถูกทำาอะไรผิดไปบ้าง 
(ดร. เทียม โชควัฒนา)
Always spend time reflecting on what one has done, whether it is right or 

wrong. 

(Dr. Thiam Chokwatana)

 คนเร�ไม่ควรปล่อยชีวิตให้ดำ�เนินเร่ือยไป ควรใช้คว�มคิดทบทวนว่�ที่ผ่�นม�

เร�ทำ�ส่ิงใดถูกต้องหรือบกพร่องบ้�ง เพื่อจะได้ปรับปรุงก�รง�นให้เกิดคว�มสำ�เร็จ 

ม�กขึ้นและผิดพล�ดน้อยลง

 One should not live one’s life without purpose, but should spend some 

time reflecting on whatever one has done, either having been right, or wrong. 

And then use these reflections to improve oneself at work, to achieve more 

success, and less failure
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5
ขณะที่กำาลังพัฒนาผู้อื่น จงถามตนเองว่าเราพัฒนาไปได้แค่ไหนแล้วด้วย 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Similarly, when telling others to develop, also ask yourself, to what extent you 

have personally developed.  

(Boonkiet Chokwatana)

 บ�งคนชอบสอนผู้อื่น สอนลูกน้อง สอนคนรอบข้�ง ซ่ึงนับเป็นส่ิงท่ีดีเพร�ะ

เป็นก�รช่วยพัฒน�ผู้อื่น แต่จะดียิ่งขึ้นห�กคนผู้นั้นพัฒน�ตนเองด้วย เพร�ะตัวผู้สอน

คือตัวอย่�งที่ดีที่สุด เป็นส่ิงจูงใจที่ดีท่ีสุด ท่ีจะทำ�ให้ผู้ที่ถูกสอนยอมรับคำ�แนะนำ�และ 

อย�กพัฒน�

 Some people like to teach others, including subordinates, or those 

around them. This is a good thing, because it helps develop others. However, 

it is even better if they keep developing themselves as well, because teachers 

are the best examples, and the best motivators, to help those being taught, to 

accept advice, and want to develop, accordingly.
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6
คิดดี พูดดี ทำาดี สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับเรา 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Decent things will come to you if you have decent thoughts, decent words, 

and decent actions. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ก�รคิด พูด ทำ�ในส่ิงท่ีดีน้ัน เป็นหนท�งแห่งคว�มสุขและคว�มร่มเย็นท่ีจะเกิดข้ึน

กับตัวเองและต่อผู้อื่น ก�รคิด พูด ทำ�ในสิ่งที่ดีๆ แก่ผู้อื่น คนอื่นก็มักตอบสนองกลับม�

ด้วยคว�มรัก คว�มชื่นชม และก�รยกย่องสรรเสริญ คนที่ทำ�ได้เช่นนี้ ชีวิตมักประสบแต่

คว�มสุข คว�มเจริญ คว�มสำ�เร็จ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดีๆ ที่เกิดขึ้น

 Thinking, speaking, and acting positively, usually induces happiness, 

and tranquility for oneself, as well as for others. By thinking, speaking and 

acting decently towards others, one usually receives love, admiration and praise 

in return. Those who can do so, usually enjoy happiness, prosperity, and  

success, which are normally considered as admirable attributes.



24

7
ในช่วงวิกฤตการณ์ ต้องคิดถึงคนอื่นให้มากๆ 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
In times of crisis, also have more concerns about others. 

(Boonkiet Chokwatana)

 วิกฤตก�รณ์มักเป็นเรื่องที่กระทบกับคนหมู่ม�ก ห�กคนที่ถูกกระทบพย�ย�ม

แกไ้ขปญัห�ใหต้นเองเปน็หลัก โดยไม่ไดค้ำ�นงึว�่ก�รแก้ปัญห�นัน้จะมีผลกระทบต่อผูอ้ืน่

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่� เช่น เรื่องที่คู่ค้�ไม่มีเงินชำ�ระหนี้ ก็จะถูกเรียกให้ชำ�ระหนี้ 

ถ้�ไม่มีให้ก็จะถูกฟ้องร้องหรือยึดทรัพย์สินไปแทน บ�งคร้ังมีผลให้ธุรกิจบ�งแห่งต้อง 

ปดิตัวเพร�ะข�ดสภ�พคลอ่ง ซึง่ทำ�ให้วิกฤตก�รณย์ิง่วิกฤติหนกัขึน้ไปอีก ฉะนัน้ ในชว่ง

วกิฤติ ต้องพย�ย�มคิดถงึผู้อืน่ใหม้�ก เพือ่ไม่ใหก้�รแกป้ญัห�ใหตั้วเองทำ�ใหเ้กดิปญัห�

แก่ผู้อื่นและสังคมเศรษฐกิจโดยรวม

 A crisis is usually an occurrence that affects a large number of people, 

and if those affected try to solve their own problems, without concern of the 

effect on others. For instance, when a client cannot repay a payable debt, they 

will likely be ordered to pay, otherwise they will be taken to court, or have their 

assets confiscated, which could result in the closure of the client’s business 

due to lack of liquidity, which in turn, could cause the crisis to worsen. Hence, 

in a time of crisis, one must be concerned about others more than normal, so 

that one does not just solve one’s own problems by pushing them onto others, 

but also consider the effects on society, and the economy as a whole.
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คิดว่าทำาได้ ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่คิดว่าทำาไม่ได้ 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
By thinking that you can do, gives you a better chance at success than those 

who think they cannot do. 

(Boonkiet Chokwatana)

 เมือ่จะเร่ิมต้นทำ�สิง่ใดกต็�ม ให้คิดเสมอว่�เร�ทำ�ได้ อย่�สงสัยว่�ตัวเองจะทำ�ได้

หรือเปล่� ก�รคิดว่�เร�ทำ�ได้ ให้คดิอย่�งม่ันใจ จะเกดิคว�มมุ่งม่ันท่ีจะทำ� ส�ม�รถคิดห�

กลยุทธ์หรือวิธีก�รที่จะทำ�ให้สำ�เร็จ เท่�กับเร�มีโอก�สประสบคว�มสำ�เร็จแล้ว แต่ห�ก

เร�คอยคิดว่�ไม่แน่ใจว่�จะทำ�ได้ เป็นไปไม่ได้ เป็นก�รยำ้�ตัวเร�ให้เกิดคว�มไม่มั่นใจ  

ไม่มุ่งมัน่ เร�จะไม่ได้ลงแรงคว�มคิดและแรงก�ยเตม็ที ่เพร�ะใจคิดไปแล้วว่�ไม่น่�จะทำ�ได้

 When beginning to do something, always think it is possible to do.  

Do not doubt whether it can be done, or not. If one thinks one can do it, one 

must think confidently, and then one will have determination, and ability to seek 

strategies, or methodologies, to gain success. Also, this will mean that you will 

have a good chance to succeed. However, if one keeps thinking that the outcome 

is uncertain, and doubt whether it can be achieved, or not, then this will lead 

to negative effects, both on one’s confidence, and determination. In this instance, 

there tends to be a lack full hearted effort, because one’s mind believes that it 

is not achievable.
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จงมองผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ท่ีมีความสามารถอยู่เสมอ จงหาความสามารถ
ของเขาให้พบ และช่วยทำาให้ความสามารถของเขาเปลี่ยนเป็นความสำาเร็จ 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Always consider your subordinates as being capable. Find out their abilities, 

and help turn them towards success. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนทกุคนมศีกัยภ�พและคว�มชำ�น�ญต�่งกนัไป ดงันัน้ ผูบั้งคับบญัช�ทีด่คีวร

มองลูกน้องในด้�นดี มองเห็นศักยภ�พและคว�มชำ�น�ญของลูกน้องแต่ละคน ใส่ใจ 

มองห�จุดเด่นของลูกน้องเพ่ือมอบหม�ยให้ลูกน้องได้ทำ�ในส่ิงที่ถนัด เพื่อให้ได้ง�นท่ีดี

และเกดิประโยชน์ตอ่องค์กร อย่�ตดัสินว�่เข�ไมมี่คว�มส�ม�รถ เพยีงเพร�ะทำ�ง�นทีเ่ร�

มอบหม�ยไม่ได้

 Everybody has different potential and skills. Hence, good supervisors 

should focus on the positive aspects of their subordinates. They should be able 

to identify each individual’s potential, and skill, and then pay attention to find 

each person’s strength, in order to assign appropriate work to those that have 

the suitable skills. In this way, one’s contribution will be of benefit to the  

organization. Do not judge a person as being incapable, only because he, or 

she, cannot do the assigned tasks.
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คนคิดบวกมีโอกาสสำาเร็จมากกว่าคนคิดลบ 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
People who think positively will have a greater chance to succeed than those 

who think negatively. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนที่มองทุกอย่�งในแง่บวก เข�จะคิด พูด และทำ�ทุกอย่�งในท�งบวก 

บุคลิกภ�พจะด ีน�่คบห�สม�คมดว้ย เม่ือคิดจะทำ�ก�รใดก็คิดในด�้นบวกว�่ทำ�ไดแ้น่นอน 

ก�รคดิอย�่งนีจ้ะเปน็พลงัให้เกดิแนวท�งทีจ่ะทำ�ใหง้�นสำ�เรจ็ และเกดิพลงัเหนีย่วนำ�ให้มี

ผู้เอื้อเฟื้อช่วยเหลือ

 Optimistic individuals always think, speak, and act positively. They 

tend to have good personalities, and socialize well. These people always think 

that things are achievable, in whatever they do. Positive thoughts like this will 

energize one’s will power, and lead to the road of success, as well as  

encouraging others to lend a helping hand.
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ถ้าคิดว่าตนฉลาด จงเอาความฉลาดไปทำาบุญ 
(ดร. วิพันธ์ เริงพิทยา)
If you think that you are clever, use your cleverness for merit making. 

(Dr. Wipan Reungpitaya)

 ถ้�เร�คิดว่�เร�เป็นคนฉล�ด จงใช้คว�มฉล�ดให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  

ต่อองค์กร ต่อสังคม และประเทศช�ติ เช่น ช่วยฝึกให้ผู้อื่นเก่งข้ึน เป็นต้น อย่�เอ�แต่

แสดงคว�มฉล�ดโดยไม่ได้คำ�นึงว่�จะก่อเกิดประโยชน์อะไรต่อผู้อื่นและสังคมหรือไม่

 If you think that you are intelligent, try to use your intelligence for the 

benefit of others, organizations, society, and the nation. For instance, use your 

intelligence in training other people to do things smarter. Do not show off your 

intelligence if it is without any benefit to others, or society.



29

12
ความกลัวเป็นสิ่งที่ทำาลายความคิดสร้างสรรค์ 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Fear destroys creativity. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คว�มกลัวมีอยู่ในทุกคน แต่คนท่ีจัดก�รกับคว�มกลัวได้คือคนท่ีจะประสบ 

คว�มสำ�เร็จม�กกว�่ ก�รจดัก�รกบัคว�มกลัวได ้ไมไ่ดห้ม�ยคว�มว�่เร�จะต้องกล้�โดย

ข�ดก�รพนิจิพจิ�รณ� คว�มกลัวทำ�ใหค้นข�ดคว�มมัน่ใจในตนเอง ทำ�ใหข้�ดคว�มกล้�

ท่ีจะคิดในสิ่งใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยทำ�ม�ก่อน ซ่ึงคือคว�มคิดสร้�งสรรค์น่ันเอง ถ้�ปลด

คว�มกลัวออกไปไดแ้ล้ว คว�มมัน่ใจในตนเองจะดข้ึีน ส�ม�รถแสดงศกัยภ�พทีอ่ยู่ภ�ยใน

ออกม�ได้ม�กกว่�คนที่ยังเก็บคว�มกลัวไว้

 Normally, fear is inside of everyone, but the person who can manage 

fear, is the one who will become more successful. Managing fear does not 

mean being brave without due consideration. Fear deprives one of  

self-confidence, which in turn reduces courage to think of new ideas, that have 

not been thought of before, which is so called creativity. If one can release 

oneself from fear, self-confidence will improve, and inner potential will emerge, 

far more than for those who retain their fear.
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จะทำาอะไรให้สำาเร็จ ต้องคิดว่าสำาเร็จก่อน 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
If we want to succeed, think in advance that we will succeed. 

(Boonkiet Chokwatana)

 จะทำ�สิ่งใดก็ต�ม ให้คิดในท�งดีไว้ก่อนว่�ทำ�ได้ ทำ�สำ�เร็จ แม้พบอุปสรรคหรือ

ปัญห�ก็ให้คิดว่�เป็นส่ิงท้�ท�ย และเร�จะแก้ไขให้ผ่�นพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอน ถ้�คิดได้ 

เชน่น้ี จะเกดิพลงัจ�กจติใตส้ำ�นึกม�ช่วยสนับสนนุใหเ้กิดคว�มคิดสร้�งสรรค์ เกิดวธิกี�ร

ต่�งๆ แต่ห�กคอยแต่จะคิดว่�ทำ�ไม่ได้ หรือว่�ย�ก พลังจะไม่เกิดข้ึน โอก�สท่ีจะ 

ประสบคว�มสำ�เร็จน้อยม�ก

 Whatever we do, think positively that it can be done, and it will succeed. 

Even though there are problems or obstacles, consider them to be challenges, 

and eventually they can be well sorted out. If we think in this way, power from 

the subconscious mind will come about, and induce creative ideas, and  

methods. On the contrary, if we keep thinking that it cannot be done, or it is 

too difficult, such power will not emerge, and the chances of succeeding will 

be unlikely.
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หวังดีต่อตนเอง หวังดีต่อผู้อื่น หวังดีต่อสังคม 3 ดี (Win-Win-Win) 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Have good wishes for oneself, for other people, and for society: 3 Goods 

(Win-Win-Win) 

(Boonkiet Chokwatana)

 ปกติเร�คงได้ยินแต่คำ�ว่� Win-Win ซึ่งแปลว่� ชนะ ชนะ แต่ถ้�จะแปลแบบไทย

แท้ๆ ก็คือ เข�ดี เร�ดี ซึ่งนับว่�เป็นสิ่งที่ดี เพร�ะไม่ได้คิดที่จะทำ�ให้เร�ดีฝ่�ยเดียว แต่ถ้�

เร�คิดได้ว่�เร�ดี เข�ดี สังคมดี ก็จะเป็น “3 ดี” ฉะน้ัน จะทำ�อะไรก็ต�ม พย�ย�มคิด 

ให้ครบ 3 ดี (Win-Win-Win) ผู้ทำ�จะมีคว�มสุข คว�มเจริญ คว�มก้�วหน้� และเป็น

ที่รักของทุกคน

 The phrase “Win-Win”, is quite familiar, meaning “Good for them, 

good for us”, as a Thai interpretation. Also, we consider it has good  

implications, because it is not just a one-sided benefit. Then again, if we think 

beyond that, “Good for us, good for them, good for society,” it becomes “Three 

Goods”, or Win-Win-Win.  Hence, when doing something, always think of the 

“Three Goods.” Anyone who can do so, will be full of happiness, prosperity, 

and love from all.
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รักตัวเอง รักครอบครัว รักองค์กร 
(ดร. เทียม โชควัฒนา)
Love yourself, love your family and love your organization 

(Dr. Thiam Chokwatana)

 ในก�รใช้ชีวิต ถ้�เร�ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มรัก ชีวิตน้ันมักจะมีคว�มสุข 

และถ้�เป็นคว�มรักท่ีเผ่ือแผไ่ปถึงผู้อืน่ ไดแ้ก่ ครอบครัว องค์กร และขย�ยตอ่ไปถงึลูกค้� 

ผู้บริโภค สังคม ประเทศช�ติ ก็จะเป็นบุญกุศลต่อตนเอง

 In leading one’s life, if one bases it on love, it usually leads to  

happiness, and if it is a love that extends to others i.e. family, organization, 

customers, consumers, society and nation, then life will become ever more 

auspicious.
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ถ้าอยากให้มีคนเคารพ ต้องรู้จักเคารพผู้อื่น 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
If one wants to be respected, one should be willing to respect others. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ผู้ใหญ่หรือหัวหน้�บ�งคนจะรู้สึกโกรธถ้�ลูกน้องไม่แสดงคว�มเค�รพนับถือ 

คว�มเค�รพโดยตำ�แหน่งนั้นเป็นคว�มเค�รพแต่เพียงภ�ยนอก แต่คว�มเค�รพจ�ก 

ใจจริงน้ันสำ�คัญกว่� และวิธีท่ีจะทำ�ให้เร�ได้รับคว�มเค�รพนับถืออย่�งจริงใจจ�ก 

ผู้ใต้บังคับบัญช�นั้น คือก�รให้เกียรติ ยกย่อง และเค�รพคว�มคิดของเข�ก่อน

 Some seniors, or supervisors, may feel angry if subordinates do not 

show respect towards them. Paying respect because of position, or title,  

is considered external respect. Nevertheless, internal respect from a sincere 

heart, is more important. The best way to gain sincere respect from  

subordinates, is to give them honor, admiration, and respect them first.
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รักคนอื่น ถ้าอยากให้คนอื่นรักเรา 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Love others, if you want to be loved. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนท่ัวไปมกัคิดว�่จะไดรั้บคว�มรักจ�กผูอ้ืน่โดยท่ีคิดท่ีจะรักผู้อืน่น้อยไป เพร�ะ

มัวแต่คิดตำ�หนิผู้อื่นอยู่ ฉะนั้นถ้�อย�กให้มีคนรักเร� ก็ขอให้คิดว่�เร�จะรักผู้อื่นได้ด้วย

วิธีอย่�งไร ผมขอแนะนำ�ว่�ถ้�จะเร่ิมรักคนอื่น ขอให้เริ่มด้วยก�รคิดดีกับผู้นั้น ก็คือก�ร

คิดบวก และถ้�ทำ�ดีกับเข�ด้วยแล้ว จะได้คว�มรักจ�กผู้อื่นอย่�งไม่ต้องสงสัย

 Some people tend to expect love from others, with only a little amount 

of thinking about how to love others. Hence, if one wants to get love from  

others, it is best to think a lot about loving others. My recommendation for 

loving others, is to think both favourably, and positively about them, as well as 

show kind consideration, and one will undoubtedly get love from others.
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อย่าให้งานต้องรอการตัดสินใจของเรา 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Do not let work wait for your decision. 

(Boonkiet Chokwatana)

 หัวหน้�ง�นต้องรู้จักกระจ�ยคว�มรับผิดชอบ มอบสิทธิ์ให้แต่ละคนส�ม�รถ

ตัดสินใจได้ต�มศักยภ�พของคนผู้นั้น เพื่อให้ง�นส�ม�รถดำ�เนินไปได้ จงภูมิใจว่�ง�นนี้

แม้เวล�เร�ไม่อยู่ ก็ยังดำ�เนินต่อไปได้ดี และอย่�แอบภูมิใจว่� ง�นนี้เวล�เร�ไม่อยู่ง�น 

ไม่เดิน หรือง�นนี้ข�ดเร�ไม่ได้

 In working, you have to delegate responsibilities, and decision making 

to individuals, according to their abilities. Be proud that work can go on during 

your absence. Do not be so proud in the belief, that work cannot proceed when 

you are away. 
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การทำาธุรกิจเหมือนการแข่งขัน ต้องมุ่งมั่นที่จะได้ชัยชนะ 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Doing business is like a competition. One must have determination for victory. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ก�รทำ�ธุรกิจต้องมีกลยุทธ์จึงจะสำ�เร็จได้ดี ฉะน้ันถ้�มีคู่แข่ง และเร�ตั้งม่ัน 

อย�กได้ชัยชนะ จะทำ�ให้เกิดกลยุทธ์ในก�รทำ�ธุรกิจม�กม�ย

 In doing business, having strategies is crucial to success. When  

competing with competitors, determination for victory, will stimulate numerous 

business strategies.
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ความรวดเร็วเป็นปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จของโลกธุรกิจในอนาคต 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Speed is a crucial factor, for success in the future business world. 

(Boonkiet Chokwatana)

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำ�ให้โลกธุรกิจเปล่ียนแปลงเร็วม�ก และจะเร็วข้ึนไป

เรือ่ยๆ เปน็เท�่ทวคูีณ ผูบ้ริห�รจำ�เปน็ตอ้งทำ�คว�มเข้�ใจถึงก�รทำ�ง�นในยุคคอมพวิเตอร์

ว่�แตกต่�งจ�กก�รทำ�ง�นในยุคก่อนอย่�งไร และก�รต่อสู้ในเชิงธุรกิจก็ต้องรวดเร็ว 

ขึ้นด้วย ในยุคนี้ ธุรกิจจะสำ�เร็จก็เร็ว จะล้มเหลวก็เร็วเช่นกัน

 Computer technology is causing rapid changes in the business world, 

and such changes will become even faster. Executives must understand the 

differences between working in the digital era, with that of in the past. To  

compete in business, speed is key, because today, business can succeed, or 

fail, just as fast.
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อนาคตไม่มีความแน่นอน ดังนั้น การวางแผนอนาคตจึงเป็นสิ่งสำาคัญ 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
The future is uncertain, therefore planning for the future is vital. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ไม่มีใครรู้ว่�อน�คตจะเป็นอย่�งไร ถึงแม้ว่�ปัจจุบันเร�อ�จมีร�ยได้ดี  

ผลประกอบก�รธุรกิจดี ไม่มีใครตอบได้ว่�ในอน�คตข้�งหน้�จะเป็นอย่�งไร แต่ส่ิงท่ีทุกคน

ทำ�ได้คือว�งแผนก�รดำ�เนินชีวิตหรือก�รดำ�เนินธุรกิจ เพื่อพร้อมรับโลกที่เปลี่ยนแปลง

อยู่เสมอ

 Nobody knows what lies in the future. Even though we may have good 

income, or good business results now, no one can tell what will happen in the 

future. Nonetheless, one thing everyone can do, is to plan for their lives, or 

business, to be ready for a changing world.
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จงคิดว่าคนที่ตำาหนิเราคือคนที่หวังดีต่อเรา 
จงนำาเอาคำาตำาหนินั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราในอนาคต 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Think of those who reproach you, are those who mean well towards you. 

Capitalize on their reproaches for your future benefit. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนจำ�นวนม�กชอบตำ�หนิผู้อื่น ไม่ว่�จะทำ�ด้วยคว�มเคยชินหรือคว�มหวังดี 

แต่ผู้ได้รับคำ�ตำ�หนิพึงคิดไว้เสมอว่�สิ่งที่ใครตำ�หนิเร�นั้น เข�ทำ�ด้วยคว�มหวังดี และใช้

คำ�ตำ�หนิน้ัน ไมว่�่จะตำ�หนิถกูตอ้งหรือตำ�หนไิมถ่กูต้อง ใหเ้กดิประโยชนต์อ่คว�มคิด สติ

ปัญญ� และก�รพัฒน�ตนเองต่อไปในอน�คต

 There are quite a number of people who like to reproach others, either 

by habit, or actually having good intentions. Those who receive reproach, should 

always think that others mean well. Even if the reproaches might either be right, 

or wrong, one can utilize them to improve both one’s thinking processes, and 

learning, for future self-improvement.
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ความรู้ ไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่อยู่ทั่วทุกแห่งที่ไป 
ทุกคนที่เราพบ ขึ้นอยู่ที่เราสามารถยอมรับ นำามาคิด 
พิจารณาและเก็บเอามาเป็นประโยชน์ ได้มากน้อยแค่ไหน 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Knowledge does not exist only in school, or university. It is everywhere, and in 

everyone we meet. It depends on what extent we can accept, ponder, and  

comprehend. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนเป็นจำ�นวนม�กเช่ือว�่ถ้�จะห�คว�มรู้ตอ้งไปห�ในโรงเรียนหรือมห�วทิย�ลัย 

คว�มรู้ต้องม�จ�กอ�จ�รยผ์ูท้รงคุณวฒุเิปน็ผูส้อน แตท่ี่จริงแล้วคว�มรู้มีอยู่ทุกหนแหง่ 

อยู่ที่ใครจะสนใจและเก็บเอ�ม�เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยเปลี่ยนเป็นหลักคิดและเอ�

หลักคิดนั้นม�ใช้พัฒน�ตนเองให้เจริญก้�วหน้�ต่อไป

 Many people believe, that to acquire knowledge, they have to go to a 

school, or university, and that it must come from an expert, who is a teacher. 

As a matter of fact, knowledge exists everywhere, depending on one’s interest 

in accumulating it, and using it for one’s own benefit. Then it is possible to 

transform knowledge into thoughts, or mental models, and apply them for 

self-development, and subsequent future prosperity.
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ข้อมูล การสังเกต ความรู้สึก การประเมิน การตัดสินใจ การสรุป การสร้างสรรค์ 
และการปฏิบัติ (กระบวนการความคิดครบวงจร) 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Information, Observation, Impression, Evaluation, Decision, Conclusion, 

Creation and Action (The Thinking Cycle Process) 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนในปัจจุบัน เวล�พบเห็นหรือรับรู้อะไร มักจะรับม�ในระดับข้อมูล  

(Information) เพร�ะคิดว่�แค่รู้ข้อมูลก็เย่ียมแล้ว แต่ท่ีจริงแล้วข้อมูลเป็นเพียงจุดเร่ิมต้น 

กระบวนก�รท่ีจะใช้ข้อมูลน้ันใหเ้กดิประโยชนค์วรต้องผ�่นก�รพจิ�รณ�อกีหล�ยขัน้ตอน 

ข้อมูลที่ได้ม�ในขั้นต้นจึงจะเกิดประโยชน์

 The younger generation, tend to see, or perceive things, only at an 

information level, because they always think that acquiring information is  

sufficient. As a matter of fact, information is only the starting point. There are 

many steps to take into consideration in the process of information application, 

so initial information will be useful only for starting.
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การทำางานเพื่อส่วนรวม ต้องไม่กังวลว่าคนอื่นทำางานน้อยกว่าเรา 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
In working as a team, do not worry that others in the team work less than you. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ในก�รทำ�ง�นเพือ่ส่วนรวมหรือทำ�ง�นในทมี ต�มปกติจะมีคนท่ีทำ�ม�ก ทำ�น้อย 

หรือไม่ค่อยทำ�อะไรอยู่ในทีม ถ้�แต่ละคนคอยแต่จะมองว่�ใครทำ�ม�กใครทำ�น้อย ก็จะ

ทำ�ให้เกิดคว�มไม่พอใจ หรือรู้สึกว่�ถูกเอ�เปรียบ ฉะนั้น ถ้�เร�เป็นคนที่มุ่งทำ�ง�นของ

ทีมให้สำ�เร็จ เร�ต้องไม่สนใจว่�ใครจะทำ�น้อยกว่�เร� สนใจอย่�งเดียวคือทำ�ง�นของทีม

ให้ดีที่สุด

 In working as a team, it is normal to find team members all having 

various styles of working. Some are dedicated, some are easy going, and some 

can be considered, even redundant. However, if each member keeps checking 

to see who is working, more, or less than others, this will likely cause upset 

feelings, and a sense of unfairness. Hence, if your aim is to make a successful 

result for the team, do not care who works less than you, just focus on doing 

your best. 
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จงใช้ความสำาเร็จนำาอุปสรรค  อย่าให้อุปสรรคนำาความสำาเร็จ
(บุญเกียรติ  โชควัฒนา)
Let success lead obstacles, do not let obstacles lead success. 

(Boonkiet Chokwatana)

 เวล�พบอุปสรรค คนส่วนใหญ่มักคิดจะแก้ไขที่อุปสรรค ซ่ึงก�รแก้ตรงๆ  

ท่ีอุปสรรคนั้นอ�จจะใช้เวล�ม�ก หรืออ�จไม่ส�ม�รถผ่�นพ้นอุปสรรคน้ันได้ ฉะนั้นจง

มองไปทีค่ว�มสำ�เร็จและมุ่งม่ันทีจ่ะสร้�งคว�มสำ�เร็จใหเ้กิดข้ึนก่อน แล้วค่อยขจดัอปุสรรค

เฉพ�ะที่ขัดขว�งคว�มสำ�เร็จ โดยไม่ต้องไปแก้ไขอุปสรรคทุกเร่ืองก่อนถึงจะม�เร่ิมต้น

สร้�งคว�มสำ�เร็จ

  When facing obstacles, most people tend to solve each and every one 

of them, which is usually time consuming, or even results in not getting over 

certain obstacles. Therefore, aim at building towards success first, and clear 

only the obstacles that are obstructing, without having to clear all the obstacles, 

before starting to build success.
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เราห้ามคนคิดไม่ดีกับเราไม่ได้ แต่เราทำาให้เขาคิดกับเราดีขึ้นได้   
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
We cannot stop people from thinking badly about us, but we can make them 

think better about us. 

(Boonkiet Chokwatana)

 แม้จะรู้ว่�ใครบ�งคนคิดไม่ดีกับเร� มองเร�ไม่ดี อย่�เป็นกังวล เป็นทุกข์ หรือ

อ�รมณ์เสีย เพร�ะเร�ห้�มคว�มคิดของคนไม่ได้ วิธีที่ดีที่สุดคือพิจ�รณ�ว่�เข�คิดไม่ดี

กับเร�เพร�ะอะไร และถ้�เร�อย�กให้เข�คิดดีกับเร� เร�ก็ทำ�ในสิ่งที่ดีและถูกใจเข� เข�ก็

จะคิดกับเร�ดีขึ้นเอง

 Even though we know that some people think badly about us, or  

condemn us, do not, either worry, be unhappy, or angry, because we cannot 

stop other people from thinking in such a way. The best way is to consider 

reasons why they think badly about us. And, if we want them to think better 

about us, we will do something good that pleases them. Then, as a result, they 

will think better about us.
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ใครทำาดีให้ตน ต้องจำา ทำาดีให้คนอื่น ต้องลืม 
(ดร. เทียม โชควัฒนา)
Remember when others do good things for you, forget when you do good 

things for others. 

(Dr. Thiam Chokwatana)

 ถ้�มีใครช่วยเหลือหรือทำ�คุณประโยชน์แก่เร� เร�ต้องจดจำ�ให้แม่น เพื่อห�

โอก�สตอบแทนคณุ แต่ถ้�เร�ช่วยเหลอืหรอืทำ�ประโยชน์แก่ใคร อย�่จดจำ�หรือค�ดหวัง

ก�รตอบแทนที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น

 Whenever someone helps you, always remember and find an  

opportunity to do something in return, as well as show gratitude. But when you 

help others, do not try to remember, or expect something in return. 
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ทำามากก็ผิดมาก ทำาน้อยก็ผิดน้อย ไม่ทำาก็ไม่ผิด 
(ดร. เทียม โชควัฒนา)
The more you do, the more mistakes you make. The less you do, the less mistakes 

you make. Do nothing, then no mistakes are made. 

(Dr. Thiam Chokwatana)

 ในชีวิตก�รทำ�ง�น คนท่ีทำ�ง�นม�กย่อมมีโอก�สผิดพล�ดม�กกว่�คนท่ี 

ทำ�น้อยหรือหรือไม่ทำ�อะไรเลย ก�รท่ี ดร.เทียม กล่�วเช่นนี้ เพื่อจะให้กำ�ลังใจแก่คนที่

ทำ�ง�นม�กกว่� ว่�อย่�กลัวคว�มผิดพล�ดเพร�ะถ้�กลัวแล้วจะทำ�ให้ไม่กล้�ทำ�

 In working life, the person who works more, has a tendency to make 

more mistakes, than those who work less, or do nothing at all. Dr. Thiam said 

this to give moral support to those who worked more, so they should not be 

afraid of making mistakes, because by being afraid of making mistakes, they 

would not dare to do things.
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จงยินดีที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าจะเป็นผู้รับ 
(ดร. เทียม โชควัฒนา)
Be more content to be a giver than a receiver. 

(Dr. Thiam Chokwatana)

 ก�รเป็นผู้ให้ และให้ด้วยคว�มเต็มใจ ผู้ให้จะรู้สึกเป็นสุข โดยเฉพ�ะก�รให้ 

โดยไมน่กึถงึสิง่ตอบแทน แตก่�รคอยแต่จะเปน็ผูร้บั และรับอยูบ่่อยๆ จะทำ�ใหผู้้รับน้ันข�ด

ก�รพฒัน�ตนเอง ฉะนัน้จงคิดอยู่เสมอว�่จะเปน็ผู้ให ้ซึง่ส่ิงทีใ่หน้ั้นอ�จเป็นไดท้ัง้เงนิทอง 

คว�มรัก คว�มรู้ รวมถึงก�รให้อภัย ฯลฯ

 Being a willing giver can make one happy, especially when one does 

not want anything in return. In contrast, being the person who always receives, 

causes one to lack enthusiasm. Hence, keep in mind to always be a happy 

giver, either of money, love, knowledge or even forgiveness, etc.
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การทำางานให้มองฟ้า ความเป็นอยู่ให้มองดิน 
(ดร. เทียม โชควัฒนา)
In working, look to the sky. In living, look to the ground. 

(Dr. Thiam Chokwatana)

 ในก�รทำ�ง�น เร�ควรจะสนใจคว�มก้�วหน้�ของง�นและคว�มก้�วหน้�ของ

ตนเองในง�น เสมือนมองฟ้� แต่ถ้�ในเร่ืองของคว�มเป็นอยู่ ควรรู้จักก�รอยู่อย่�ง 

เรียบง่�ย ไม่ฟุม่เฟือย เสมอืนมองดนิ ถ้�ทำ�สองส่ิงน้ีได้พร้อมกัน คนคนน้ันจะมีทัง้คว�ม

รำ่�รวยและคว�มเจริญก้�วหน้�

 In working, one should pay attention to progress, and career  

development, as if looking towards the sky. By contrast, in living, one should 

live both simply, and in a sufficient way. Anyone who can combine these two 

things, will become wealthy, as well as successful.
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ผู้บริหารที่หวังอนาคตที่ดีในการทำางาน ควรสนใจในบทบาทของตนเอง 
รู้ท่าทีการวางตัวที่เหมาะสม เพื่อจะได้มีภาพลักษณ์ที่เหมาะสม 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Executives who wish to have a bright career ahead should observe their 

proper role, and demonstrate proper gestures, to attain a proper image. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ผู้บริห�รควรมีบทบ�ทหล�ยบทบ�ท แตกต่�งไปต�มสถ�นก�รณ์ ไม่ใช่ทำ�ได้

เพียงบทบ�ทเดียว ท่�ทีท่ีสอดคล้องกับบทบ�ทและสถ�นก�รณ์ก็เป็นส่ิงสำ�คัญ ฉะน้ัน

ก�รจะมีอน�คตท่ีดใีนก�รง�นได ้กอ็ยู่ท่ีเร�ส�ม�รถแสดงบทบ�ทและท่�ทใีหเ้หม�ะสมกับ

ก�ลเทศะไดอ้ยูต่ลอดเวล� และเม่ือมตีำ�แหน่งสูงข้ึนหรืออ�ยุสูงข้ึน ตอ้งรู้จกัทบทวนหรือ

เปลี่ยนแปลงบทบ�ทท่�ที เพื่อให้มีภ�พลักษณ์ที่เหม�ะสมกับตนเอง

 Executives should adopt differing roles, according to different  

situations, and should not only play a single role. To have the correct gestures 

to fit with one’s role, and respective situations, is of significant importance. 

Hence, in order to have a meaningful career ahead, one must be able to act 

specific roles, and do so at the right time. Also, when one gets into a higher 

position, or gets older, one should review, or change the characteristics of 

one’s personal roles, and gestures, accordingly.
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จดแล้วไม่ค่อยจำา เข้าใจแล้วไม่ค่อยลืม 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
After taking notes, one tends to forget, but when one has understanding, one will 

hardly ever forget. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ก�รจดนั้น ทำ�ให้คนที่จดเชื่อว่�ได้จดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว ก็มักจะไม่พย�ย�มที่จะจำ�

โดยปริย�ย แต่ถ้�ไม่จดและทำ�คว�มเข้�ใจ มักจะไม่ค่อยลืม เพร�ะก�รเข้�ใจทำ�ให้ไม่ต้อง

ใช้คว�มจำ� และคว�มเข้�ใจมักจะอยู่กับเร�ได้น�นกว่�

 In taking notes, one tends to believe that what one has heard, has been 

written down, and then no effort is made to memorize them. But if no notes 

are taken, one has to make an attempt to understand, and once understanding 

is made, it tends to stay in one’s mind much longer. 
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ผู้ที่ประสบความสำาเร็จ คือผู้ที่ทำาความฝันให้เป็นจริงได้อยู่เสมอ 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
The one who succeeds is the one who often makes his dream come true. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนช่�งฝนัและคิดห�ท�งอยู่ตลอดเวล�ท่ีจะทำ�ใหค้ว�มฝนัเปน็จริง ย่อมมโีอก�ส

เป็นผู้ที่ประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิตม�กกว่�คนที่ไม่ชอบฝัน และ/หรือ ฝันโดยไม่เช่ือว่�

คว�มฝันนั้นจะเป็นจริงขึ้นม�ได้

 A dreamer, who looks for ways to make their dreams come true, has 

a better chance to succeed, than someone who is a non-dreamer, or a person 

who does not believe that their dreams will ever come true.
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ช่วยตัวเราเองก่อน แล้วคนอื่นก็จะมาช่วยเรา 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Help yourself first then others will come to help you. 

(Boonkiet Chokwatana)

 เวล�เร�ประสบวิกฤติอะไรก็ต�ม ส่ิงแรกคือต้องคิดจัดก�รกับวิกฤติน้ัน 

ดว้ยตนเองก่อน โดยไม่ตอ้งตัง้คว�มหวงัว�่จะมใีครม�ช่วยเร� เพร�ะเม่ือเร�ใช้คว�มคิด

ที่จะช่วยเหลือตัวเองแล้ว เร�ก็จะเร่ิมพัฒน�ศักยภ�พของเร�ได้ดีกว่�คนที่รอแต่จะให้ 

ผูอ้ืน่ชว่ย เมือ่เร�ช่วยเหลือตวัเองไดอ้ย่�งขยันขนัแขง็แล้ว ผูอ้ืน่ก็อย�กจะช่วยเร� เพร�ะ

ก�รช่วยเหลือคนที่ขยันขันแข็งย่อมมีโอก�สสัมฤทธิ์ผลม�กกว่�ก�รช่วยคนท่ีไม่ยอม 

ช่วยเหลือตนเอง

 When you are in a critical situation, first, try solving the problem by 

yourself, instead of expecting help from others. Because if you think about 

helping yourself, you will start to develop your capabilities better than those 

who are waiting to be helped. Once you are capable to help yourself, assistance 

from others will follow, because helping a capable person, has a better chance 

to succeed, rather than helping those who reluctant to help themselves.
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36
ทำาธุรกิจต้องคำานึงถึงค่าตอบแทนที่คุ้มค่า ช่วยเหลือคนไม่ต้องคิดเรื่องคุ้มค่า 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
In doing business, one must think of a worthwhile returns, but in helping 

people, one should not think about the worth of any return 

(Boonkiet Chokwatana)

 ในก�รทำ�ธุรกิจ เร�จะต้องคิดถึงค่�ตอบแทนที่คุ้มค่� ซึ่งเป็นเรื่องที่สำ�คัญที่จะ

ทำ�ใหผู้ท่ี้ทำ�ธรุกิจมีคว�มก้�วหน้� แตใ่นก�รช่วยเหลือผูอ้ืน่ ถ�้มวัแต่คิดว�่ก�รช่วยเหลือ

เข�นั้นคุ้มหรือไม่คุ้ม ก็อ�จจะทำ�ให้ช่วยเหลือไม่ทันท่วงที ฉะนั้นก�รช่วยเหลือคนจะต้อง

ไม่คิดถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่�

 In doing business, we must think about worthwhile returns, since it is 

crucial for business advancement. However, in helping others, concentrating 

on worthiness, may cause a delay to the help being provided. Hence, in helping 

people, do not worry about the level of worthiness.
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37
ทำางานใหญ่ ต้องรู้จักไว้ใจคน 
(ดร. เทียม โชควัฒนา)
In doing a big task, one must to trust in others. 

(Dr.Thiam Chokwatana)

 ง�นใหญ่ ขอบเขตของง�นก็ใหญ่ด้วย คนเพียงคนเดียวไม่ส�ม�รถทำ�ได้ หัวหน้�ง�น

ท่ีดีต้องรู้จักมอบหม�ยง�นให้ผู้ใต้บังคับบัญช�ไปทำ�ง�นแทนตนเพื่อให้ง�นใหญ่ 

สำ�เร็จได้ และพร้อมกับก�รมอบหม�ยง�น ต้องมอบคว�มไว้ว�งใจให้เข�ผู้นั้นไปด้วย  

ผู้ใต้บังคับบัญช�จะมีคว�มภูมิใจในคว�มไว้ว�งใจท่ีหัวหน้�มอบให้ และจะทำ�ง�นอย่�ง

เต็มที่และสบ�ยใจโดยไม่ต้องคอยเหลียวหลังแลหน้�ม�กไปโดยไม่จำ�เป็น

 A major project has a substantial scope of work. One person alone 

cannot do it. A good leader must know how to delegate work to subordinates, 

so that the project will be successful. Moreover, delegation must be combined 

with trust, because then subordinates will be proud of the trust being given to 

them. Hence, they will work wholeheartedly, and comfortably, without  

unnecessary hesitation.
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38
เราเปลี่ยนเมื่อวานไม่ได้ แต่เราทำาพรุ่งนี้ดีขึ้นได้ 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
We cannot change yesterday, but we can make a better tomorrow. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ถ�้เกดิคว�มผดิพล�ดหรอืคว�มลม้เหลวในอดีต จงอย�่ยอ้นคดิเสยีด�ยหรอื

หมกมุ่นกบัคว�มเสยีด�ย เพร�ะเร�เรียกคืนม�ไม่ได ้จงคิดว�่เร�จะทำ�พรุ่งน้ีใหด้ข้ึีน เพร�ะ

พรุ่งนี้คือโอก�สของเร� 

 If there have been mistakes, or failures, in your past, do not waste time 

regretting, or being obsessed with such regrets, since we cannot change what 

has happened. Though, do think that we can make a better tomorrow, because 

tomorrow is our opportunity. We can strive to be ready for it.
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39
คุณค่าของคน อยู่ที่การช่วยเหลือผู้อื่น    
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
The value of human beings is in helping others.    

(Boonkiet Chokwatana)

 คนท่ีคิดด ีพดูด ีทำ�ด ีเป็นคนดมีีคุณค่�ระดบัหน่ึง แตห่�กใช้คว�มส�ม�รถของ

ตนช่วยเหลือผู้อื่น จะย่ิงเป็นก�รเพิ่มคุณค่�ของคนผู้น้ันม�กข้ึน เพร�ะเข�ได้ขย�ยผล

คว�มดีของเข�ให้เกิดสิ่งดีๆ ต่อผู้อื่น

 A person who thinks well, speaks well, and does many things well, 

has intrinsic value as a gracious individual. If that person has an opportunity 

to help others with their ability, their respective value will rise even further, 

because they have extended the results of their good deeds, to create good 

things for others.



57

40
ถ้าหวังมาก ก็ผิดหวังมาก ถ้าหวังน้อย ก็ผิดหวังน้อย ถ้าไม่หวัง ก็ไม่ผิดหวัง 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
More expectation, more disappointment. Less expectation, 

less disappointment. No expectation, no disappointment. 

(Boonkiet Chokwatana)

 หล�ยคนที่ทำ�ดีให้กับผู้อื่น มักจะหวังได้รับสิ่งดีเป็นก�รตอบแทน ไม่ว่�จะเป็น

ส่ิงของหรือคำ�ขอบคุณ แต่ส่วนม�กมักจะผิดหวัง เพร�ะรู้สึกว่�ส่ิงท่ีได้รับตอบแทนน้ัน

จะน้อยกว่�ส่ิงที่ค�ดหวังไว้ ฉะน้ันห�กไม่ต้องก�รผิดหวัง เวล�จะทำ�ดีให้ใคร ก็ไม่ต้อง

หวังสิ่งตอบแทนเป็นดีที่สุด จะช่วยให้เร�มีแต่คว�มสุขใจ

 Many of those who do good things for others, usually expect something 

in return, either in the form of gifts, or words of gratitude. However, mostly 

they will be disappointed, as they usually receive rather less in return, than they 

expect. So if one does not want to be disappointed, do not expect to receive 

anything in return, when doing good things for others. Then in this way, one 

will achieve true happiness.
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ความสำาเร็จที่เกิดจากความพยายามของคนหมู่มาก 
มักจะยิ่งใหญ่กว่าความสำาเร็จที่เกิดจากคนคนเดียว 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Success that arises from a group effort is usually greater than that from an 

individual. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนบ�งคนชอบเป็นพระเอกคนเดยีว เก่งคนเดยีว ประสบคว�มสำ�เร็จไดค้นเดยีว 

คนเหล่�นี้เป็นคนเห็นแก่ตัว คว�มสำ�เร็จนั้นมักไม่ย่ังยืนและไม่ยิ่งใหญ่ แต่ถ้�เป็น 

คว�มสำ�เร็จของคนหมูม่�กหรอืคว�มสำ�เร็จทีเ่อือ้ประโยชน์ใหค้นหมู่ม�ก คว�มสำ�เร็จน้ัน

มักยิ่งใหญ่และมีคนสรรเสริญ

 Some like to be the only leading light, or the most recognized  

individual, and the only one who can make any achievement. Such people tend 

to be selfish, and their success has limited sustainability, or greatness. But if 

success comes from many people, or contributes to them, this success will be 

considered great, and praised by all.
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42
จงชื่นชมและขอบคุณผู้ที่มีส่วนทำาให้เราประสบความสำาเร็จอย่างเปิดเผย 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Openly appreciate, and express gratitude to people who contribute to your 

success. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ห�กใครมีส่วนช่วยใหเ้ร�ประสบคว�มสำ�เร็จ อย�่รีรอท่ีจะแสดงคว�มช่ืนชมและ

ขอบคุณในคว�มดีของเข�ให้ผู้อื่นรับรู้ด้วย เพร�ะเป็นก�รแสดงคว�มกตัญญูกตเวทิต�

ซึ่งเป็นพื้นฐ�นของคนที่มีจิตใจดี

 Whenever someone contributes to your success, do not hesitate to 

appreciate, and express your gratitude to them, as well as making it known to 

other people. Expressing gratitude is the basis of being a good person.
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43
จงคิดถึงความสำาเร็จของส่วนรวมก่อนความสำาเร็จของตัวเอง 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Think of collective success before your personal success. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนบ�งคนคิดถงึตนเองม�กกว่�หมูค่ณะ เพร�ะคนเหล่�นัน้กระห�ยคว�มสำ�เร็จ

เพื่อตนเองจะได้ก้�วลำ้�หน้�ผู้อื่นในหมู่คณะ คนเหล่�นั้นจะไม่มีใครชอบ ไม่มีใครอย�ก

ร่วมมือ ต่�งจ�กคนที่คิดถึงคว�มสำ�เร็จของหมู่คณะก่อนคิดถึงคว�มสำ�เร็จของตนเอง 

จะมีแต่คนสนบัสนนุ ช่ืนชม และคนผู้นัน้กจ็ะประสบคว�มสำ�เร็จไปพร้อมๆ กบัหมู่คณะด้วย

 Some people like to think exclusively about themselves, rather than 

considering their surrounding team, because they are likely to be hungry for 

success, and intend to step ahead of the others. However, they will find no one 

will either like, or cooperate with them. In contrast, those who always think of 

the team’s success, above that of their own, will gain support, and admiration 

from others. Hence, those people will gain success, together with that of the 

team.
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44
อย่าแย่งความสำาเร็จของทีม ในทางกลับกัน มอบความสำาเร็จของตนให้ทีม 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Do not steal success from the team, instead, give your success to them. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนบ�งคนเวล�ทำ�อะไรชอบทำ�คนเดียว เพร�ะทำ�สำ�เร็จจะได้เป็นผลง�นของ

ตนเอง และบ�งครั้งยังแย่งผลง�นจ�กทีมด้วย แต่ถ้�ต้องก�รให้คนนับถือ จะต้องมอบ

คว�มสำ�เร็จที่ถึงแม้ตนเป็นคนริเริ่มให้กับทีมด้วย

 Some people like to do things on their own, because they do not want 

to share success with others. But to gain respect, one should share success 

with the team, even they are the one who initiate the ideas.
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45
ความสำาเร็จไม่ใช่สิ่งที่หาซื้อได้ แต่เป็นผลจากการทำาสิ่งที่ดี ที่ถูกที่ควร 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Success is not available for sales, it is the result of doing things both well, 

and correctly. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คว�มสำ�เร็จไม่ใช่ ส่ิงท่ีซื้อได้ แต่เป็นผลจ�กคว�มส�ม�รถ คว�มขยัน  

คว�มอดทน คว�มมุ่งมั่น คว�มคิดที่เป็นบวก และคว�มซื่อสัตย์ ซึ่งนำ�พ�สิ่งที่ดีๆ ม�ให้

เกิดขึ้นแก่ตัวผู้ปฏิบัติอย่�งถูกต้อง

 Success is not something one can buy. It derives itself from one’s 

ability, diligence, patience, determination, positive thinking, and honesty. These 

in turn, bring about merits, and righteousness, to those that carry them out 

with true diligence. 
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46
คนที่ทำาดี ตกนำ้าไม่ไหล ตกไฟ ไม่ไหม้ 
(สุภาษิตไทย)
Decent people will always be able to get out of trouble. 

(Falling into water, but not getting washed away. Falling into fire, 

but not getting burnt. - Thai proverb)

 คนที่ทำ�คว�มดี ถึงจะลำ�บ�กย�กแค้นอย่�งไร ผลของก�รทำ�คว�มดีจะส่งให้

เข�อยู่รอดปลอดภัย ประคองตัวอยู่ได้ หรือมีผู้ยื่นมือเข้�ช่วยเหลือในที่สุด

 People who do good things can always survive, or live safely through 

hard, and difficult times. Their good deeds will make other people lend helping 

hands.



64

47
การถ่อมตัว ยกย่องผู้อื่น เป็นบันไดสู่การยอมรับของสังคม 
(ดร. เทียม โชควัฒนา)
Those who are humble, and praise others sincerely, are on the stepping stone 

to social recognition. 

(Dr. Thiam Chokwatana)

 ก�รถ่อมตัวคือก�รไม่แสดงคว�มเก่งหรือคว�มรำ่�รวย เพร�ะคว�มเก่งและ

คว�มรวยเป็นสิ่งที่คนอื่นจะพูด ไม่ใช่เรื่องที่เจ้�ตัวจะแสดง ก�รยกย่องผู้อื่นที่ทำ�คว�มดี 

ก็เป็นก�รสะท้อนว่� ผู้ที่ยกย่องว่�เร�เป็นคนดีด้วย

 Being humble is not to emphasize one’s own ability, or wealth, because 

both of these, should be assessed by others about you. To praise those people 

who do good deeds, is a reflection of personally being good.
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48
รักและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นกุญแจสู่ความสุขใจ 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Loving and helping others, without expecting anything in return, is the key to 

spiritual happiness. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ก�รให้คว�มรักและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเข�มีคว�มต้องก�ร โดยไม่หวัง 

ส่ิงตอบแทนนั้น เป็นบุญกุศล และเป็นบุญกุศลที่ก่อให้เกิดคว�มสุขใจม�กกว่�ก�รให้ 

คว�มรักและคว�มช่วยเหลือที่หวังผล

 Loving and helping others when they are in need, without expecting 

anything in return, is an act of charity, which gives more peace of mind, and 

serenity, than that of receiving expected reciprocation.
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49
 ความสำาเร็จของท่าน คือรางวัลของเรา 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Your success is my reward. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนท่ีช่วยผู้อ่ืนโดยไม่ได้หวังส่ิงตอบแทนจะมีคว�มสุขเม่ือเห็นว่�ผู้ท่ีเร�ได้ช่วยน้ัน

ประสบคว�มสำ�เร็จ เสมือนหนึ่งว่�คว�มสำ�เร็จของผู้ที่เร�ช่วยคือร�งวัลของเร�

 A person who helps others, without expecting anything in return,  

will be happy to see those whom they have helped, become successful, as if 

that success is their own reward.
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50
เด็กที่มีคนชมว่าเก่งตั้งแต่เล็ก มักจะเป็นผู้ใหญ่ที่พัฒนาช้าเรื่องคน 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Those who were always over admired during childhood, usually lack certain 

humaneness. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนท่ีตอนเด็กมีผู้ใหญ่และพ่อแม่คอยช่ืนชมแต่ไม่ได้สอนเร่ืองก�รเข้�กับผู้อื่น 

หรือเป็นคนท่ีเรียนหนังสือเก่ง หรือครอบครัวมีฐ�นะดี มักโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีเข้�กับคนอื่น 

ไม่ได้ หรือไม่ค่อยเข้�ใจคว�มรู้สึกของผู้อื่น

 Children who have had too much admiration from their parents, or 

elders, when young, or perhaps they are from a wealthy family, often are not 

taught to understand others. So, when they grow up, they frequently do not 

possess the social skills to get along well with others.
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51
คนที่คิดว่าคนอื่นโง่ คือคนที่โง่ที่สุด 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Those who think of other people as being stupid, tend to be the most stupid. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนที่คิดว่�คนอื่นโง่ มักจะไม่ฟังคว�มคิดเห็นของใคร มักจะทำ�ตัวเป็นผู้พูด

ม�กกว่�เปน็ผู้ฟงั เปน็ผูแ้สดงม�กกว่�เปน็ผู้ดู และจะไมส่�ม�รถเรยีนรูเ้พิ่มจ�กคนอื่นได้ 

 People who think of others as being stupid, usually do not like to listen. 

On the contrary, they like to show off, rather than stay reserved. These people 

will not learn from others, so they cannot cultivate new knowledge for  

themselves.
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52
หัวหน้าต้องไม่แย่งงานลูกน้องทำา แต่ถ้าลูกน้องทำาไม่ได้ เราต้องทำาได้ 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Supervisors should not snatch work from their subordinates, but if  

subordinates cannot do, supervisors must be able to take over the work. 

(Boonkiet Chokwatana)

 หัวหน้�บ�งคน พอง�นไหนง่�ยหรือชอบหรือทำ�แล้วเกิดผลง�นง่�ย ก็จะแย่ง

เอ�ไปทำ�เสียเองโดยไม่ปล่อยให้ลูกน้องมีผลง�นบ้�ง ส่ิงท่ีหัวหน้�ควรจะทำ�ก็คือ เวล� 

ลูกน้องทำ�อะไรไม่ได้หรือทำ�ไม่ถูก หัวหน้�ต้องเข้�ไปช่วยให้ง�นนั้นสำ�เร็จ แทนที่จะคอย

ตำ�หนิลูกน้องว่�ทำ�ไม่ได้

 Some supervisors, when they see that certain jobs are easy, or they 

particularly like them, and they think they will produce good results, then they 

will likely steal them from their subordinates. What a supervisor should do, is 

help their subordinates complete their tasks, and when they are not able,  

or do not know how, they should not just reprimand them.
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ผู้นำาต้องเป็นผู้ที่เสียสละ เป็นผู้ให้ และเป็นตัวอย่างที่ดี 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
A leader must be one who sacrifices, gives, and acts as a role model. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ผู้นำ�ต้องพร้อมท่ีจะเสียสละเพ่ือส่วนรวมเสมอ ไม่ว่�จะเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว 

เวล�ส่วนตัว คว�มสุขส่วนตัว หรือทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อผลง�นของคณะ ผู้นำ�ที่ดีต้อง

พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ ท้ังให้คำ�แนะนำ� ให้กำ�ลังใจ ให้คว�มรู้ ให้โอก�ส ให้คว�มเอ�ใจใส่  

ให้ขวัญกำ�ลังใจ รวมถึงก�รให้อภัย ฯลฯ ผู้นำ�ต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ลูกน้องได้ใน 

ทุกเรื่อง เพื่อลูกน้องจะได้ทำ�ต�ม ไม่ใช่ว่�พอเป็นหัวหน้�แล้วก็เริ่มแสดงอำ�น�จ ไม่รักษ�

กฎระเบียบ ถ้�ทำ�ได้ครบท้ังส�มส่ิงนี้ จึงจะเรียกได้ว่�เป็นผู้นำ�ท่ีแท้จริง เป็นผู้นำ�ท่ี 

ผู้ใต้บังคับบญัช�รักและเค�รพ ผูท้ีแ่สดงอำ�น�จโดยไม่จำ�เป็น ไม่เสียสละ และไม่ทำ�ตนเป็น

ตัวอย่�งที่ดีนั้น ไม่ใช่ผู้นำ� แต่ควรเรียกตัวเองว่� ผู้ดัน จะเหม�ะสมกว่�

 Firstly, a leader must be ready to sacrifice their private time, personal 

happiness, or personal belongings, for the sake of the team. Secondly, a good 

leader must be a giver, when providing advice, encouragement, knowledge, 

opportunity, care, morale and forgiveness. Thirdly, in all aspects, a leader must 

be a good example for subordinates to follow, instead of exercising their  

authority, by not conforming either to rules, or regulations when becoming  

a boss. Only bosses with all three qualifications can be called genuine leaders, 

who are then admired, and respected by their subordinates. Bosses who  

unnecessarily exercise their authority, are non-sacrificing, and are not role 

models, or true leaders. They are just those who exert pressure.
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ถ้าประสบความสำาเร็จ ให้ถือว่าเป็นโชค ถ้าประสบความล้มเหลว 
ให้ถือว่าเป็นความบกพร่องของเรา 
(โคอิชิ สึคาโมโตะ อดีตประธานบริษัท วาโก้ ประเทศญี่ปุ่น)
When we succeed, consider it as our luck, but when we fail, consider it as our 

own fault. 

(Mr. Koichi Tsukamoto, former Chairman of Wacoal Inc., Japan)

 เมื่อใดก็ต�มที่ทำ�ส่ิงใดแล้วประสบคว�มสำ�เร็จ ให้คิดว่�เป็นเพร�ะเร�โชคดีท่ี 

ได้รับโอก�สทำ�สิ่งนั้น รวมถึงสถ�นก�รณ์ที่เอื้ออำ�นวย เพื่อนร่วมง�นหรือลูกน้องท่ีมี

คว�มส�ม�รถ หรือทีมง�นที่มีประสิทธิภ�พ

 แต่ในท�งตรงกันข้�ม ห�กเร�ทำ�ส่ิงใดล้มเหลว ให้คิดว่�ตัวเร�เองบกพร่องท่ี

ไม่ส�ม�รถดูแลให้ดีได้ จะทำ�ให้เร�ทบทวนจุดอ่อนต่�งๆ อย่�งลึกซึ้งโดยไม่ไปโทษผู้อื่น 

และเตรียมพร้อมสำ�หรับคว�มสำ�เร็จในอน�คต

 When doing something successfully, one should consider that one is 

fortunate to get the opportunity, as well as being in the right place, at the right 

time, and being able to co-operate with capable colleagues, subordinates, and 

efficient working teams.

 In contrast, when we fail, think of it as our own fault, in not being able 

to take good care of matters.

 This will make us rigorously review all weak points, without blaming 

others, and prepare to be able to do things successfully in the future.
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คนที่เจริญก้าวหน้าเปรียบเสมือนคนกำาลังเดินขึ้นเขา 
คนที่ตกตำ่าเปรียบเสมือนคนกำาลังเดินลงเขา 
(นายโคอิชิ สึคาโมโตะ อดีตประธานบริษัท วาโก้ ประเทศญี่ปุ่น)
A person flourishing, is like a man walking up a hill, a person deteriorating, 

is like a man walking down a hill. 

(Mr. Koichi Tsukamoto, former Chairman of Wacoal Inc., Japan)

 ในก�รเดินขึ้นเข� ผู้เดินต้องคอยโน้มตัวไปข้�งหน้� เปรียบเสมือนคนทำ�ง�นที่

รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน มักจะมีคนรัก มีคนคอยช่วยเหลือ และประสบคว�มสำ�เร็จในที่สุด 

ในท�งตรงกันข้�ม เวล�เดินลงเข� ผู ้เดินมักจะเอนตัวไปด้�นหลัง เปรียบเสมือน 

คนเย่อหย่ิงจองหอง มักไม่มีใครชอบ และมักจะไม่ประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รทำ�ง�น เพร�ะ

ไม่มีใครอย�กให้คว�มช่วยเหลือ

 When walking up a hill, one has to lean forward, which can be compared 

to a modest and humble person, who tends to be loved, and supported by  

others, until they finally succeed. In contrast, to walk down a hill, one inclines 

to lean backwards, which can be compared to an arrogant person, who tends 

to be disliked by others. They can hardly succeed at work, as no one is willing 

to help them.
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มองตัวเองมาก มักมองไม่เห็นคนอื่น มองคนอื่นมาก มักมองเห็นตัวเอง 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Concentrating on looking at oneself too much, makes one unable to see 

others. Looking a lot at others, makes one see oneself. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนที่คิดเอ�แต่ใจตนเองมักจะไม่สนใจในคว�มรู้สึกของผู้อื่น หรือไม่เข้�ใจคน 

และมักจะไมป่รับปรุงตนเพือ่ใหเ้ข�้กบัคนอืน่ได ้ส่วนคนทีส่นใจในคว�มรู้สึกของผูอ้ืน่ และ

พย�ย�มเข้�ใจอุปนิสัยพฤติกรรมของผู้อื่นที่อ�จไม่เหมือนของตน จะเป็นคนที่เข้�ใจคน

ได้ดี และเห็นตัวเอง และพบวิธีที่จะปรับปรุงตนให้ดีขึ้นเสมอ

 A self-centered person does not care about others’ feelings, as they 

do not understand them, and usually do not make the effort to better themselves, 

so as to improve getting along with others. Contrastingly, a person who cares 

about others’ feelings, and tries to understand their habits, and behavior, which 

may not be the same as their own, is usually the one who understands people 

well. Hence, they can see their true selves, and always find ways of  

self-improvement.
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เราทุกคนมีส่วนในการกำาหนดอนาคตของตนเอง 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
We all take part in determining our own future. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนบ�งคน เวล�ทำ�อะไรไม่สำ�เร็จมักโทษดวงหรือโชคล�ง บ�งคนถึงกับไป 

เปล่ียนช่ือเพือ่ใหตั้วเองดข้ึีน ถ�้เปล่ียนช่ือแล้วยังไม่ดขีึน้อกี ก็ไปโทษเศรษฐกิจ โทษองค์กร 

โทษภัยธรรมช�ติ โทษหัวหน้�ง�นหรือเพื่อนร่วมง�น ฯลฯ คนเหล่�น้ีคอยแต่จะโทษ 

คนอื่น สิ่งอื่น ไม่ค่อยโทษตัวเอง ไม่เคยคิดว่�ตัวเองน้ันก็มีส่วนเก่ียวข้องด้วย ฉะน้ัน  

ควรอ่�นและทำ�คว�มเข้�ใจหลักคิดข้อ 54, 55 และ 56 รวมถึงเพิ่มคว�มมุ่งม่ัน ม่ันใจ  

คิดบวก และไม่กลัวให้แก่ตนเอง จะส�ม�รถช่วยให้ตัวเองประสบคว�มสำ�เร็จได้

 When facing failure, there are those people who blame their fate, or 

misfortune. Some even change their names to have better luck. If things still 

do not get better after changing their names, they then put the blame on the 

economy, their organization, natural disasters, supervisors or colleagues, etc. 

These people always blame other people, or other things, but never themselves. 

They never think that they are a part of it. Therefore, they should read and try 

to understand the Principles of Thought, items No. 54, 55 and 56. When  

combining with additional determination, confidence, positive thoughts and 

fearlessness, they will be move themselves towards success.
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คนที่กลัวผิดมักไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ คนท่ี ไม่กลัวผิดมักมีความคิด
สร้างสรรค์ 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)  
People who are afraid of making mistakes are usually not creative. Those who 

are not afraid of making mistakes are usually more creative. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนท่ีกลัวผิดมักจะเป็นคนคิดลบอยู่เสมอ ไม่ว่�จะคิดลบกับตัวเองหรือผู้อื่น  

คนเหล่�นี้มักจะไม่ยอมเปล่ียนแปลงตนเอง ไม่ยอมคิดหรือทำ�ส่ิงใหม่ๆ เพร�ะกลัวผลท่ี

จะเกิดขึ้นจะไม่ดี กลัวถูกตำ�หนิห�กทำ�แล้วผิดพล�ด แต่ในท�งตรงกันข้�ม คนที่ไม่กลัว

ผดิจะมีคว�มม่ันใจสงูกว�่ มคีว�มกล้�ในก�รคิดและทำ�ม�กกว�่คนท่ีกลัวผดิ โดยเฉพ�ะ

กล้�ที่จะริเริ่มสร้�งสรรค์ในก�รคิดและทำ�สิ่งที่ไม่เคยทำ�ม�ก่อน 

 People who are afraid of making mistakes are always thinking  

negatively about themselves, or others. They are normally unwilling to change, 

or think about new things. They tend to be afraid of the consequences, or being 

blamed if they make mistakes. On the other hand, there are those who are not 

afraid of making mistakes, and have higher confidence, and more courage, to 

think, or do things, than people who are continually afraid. Hence, they are 

brave enough to initiate things that they have never done before. 
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เมือ่ส่ังงานลูกนอ้งแลว้ลูกน้องทำาไม่ได ้หรือทำาผิดพลาด ใหคิ้ดวา่เราบกพร่องเอง 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
When a subordinate cannot do something, or is making mistakes in what you 

instruct them to do, consider it as your own fault. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ก�รที่ลูกน้องไม่ส�ม�รถทำ�ง�นที่เร�มอบหม�ยได้ หรือทำ�ไม่ถูกต้อง ผู้บริห�ร

ควรยอ้นกลับม�ถ�มตวัเองก่อนว�่ส่ังง�นไดถ้กูตอ้งชดัเจนหรือไม่ หรอืง�นน้ันเหม�ะสม

กับเข�หรือไม่ ห�กคิดได้เช่นนี้ จะทำ�ให้วิธีก�รหรือท่�ทีที่ผู้บริห�รปฏิบัติต่อลูกน้องดีขึ้น

 When a subordinate cannot do the task that a supervisor assigns to 

them, or cannot do it correctly, the supervisor should ask themselves, whether, 

or not their instruction is clear, and accurate, or if that particular staff is the 

right person for the task. In doing so, the supervisor’s attitude, and their  

approach towards their subordinate will be more favorable. 
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พลังอำานาจที่ยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ 
(ภาพยนตร์ Spiderman I) 
“With great power comes great responsibility”. 

(A scene from Spiderman I)

 คนที่มีอำ�น�จในสังคม ถ้�ไม่เอ�พลังอำ�น�จนั้นม�ใช้ประโยชน์ต่อตนเองเพียง

อย�่งเดียว แตเ่อ�พลงัอำ�น�จนัน้ม�ดูแลรบัผิดชอบต่อผู้อืน่ทีไ่มเ่ฉพ�ะแต่เป็นพวกพ้อง 

สังคมจะมีคว�มสุขคว�มสงบม�กขึ้น

 If powerful people in society, not only use their power for their own 

sake, but also for the sake of others, and not just for their particular circle of 

family, and friends, our society will be much happier, and a more peaceful place, 

within which to live.
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อย่าเลือกทำาเฉพาะงานที่สนุก จงสนุกกับทุกงานที่ทำา 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Do not choose to work only on the tasks you enjoy doing, but do enjoy 

everything that you do. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนหล�ยคนอย�กจะห�ง�นท่ีตนทำ�ได้ง่�ย ทำ�แล้วมีอน�คต หรือทำ�แล้ว 

ใหค้ว�มสนุกสน�นเพลิดเพลิน แตท่ีจ่ริงแล้วนีคื่อลักษณะของคนเลือกง�น และไมเ่หน็แก่

องค์กร เพร�ะไม่มีองค์กรใดจะมีแต่ง�นง่�ย ง�นดี ง�นสนุก สำ�หรับทุกๆ คน 

 ฉะน้ันผู้ท่ีมีคว�มรับผิดชอบต่อองค์กรและเป็นคนคิดบวกก็จะรับได้กับง�น 

ทุกอย่�ง ทั้งย�ก ทั้งง่�ย ทั้งดี และไม่ดี แล้วทำ�ง�นทุกง�นให้สนุกได้หมด เพร�ะถ้�คิด

สนุกกับง�นนั้น คว�มคิดสร้�งสรรค์ในด้�นนั้นก็จะม�กข้ึน คว�มเบ่ือหน่�ยในง�นน้ัน 

ก็ไม่มี โอก�สที่ง�นนั้นจะสำ�เร็จก็จะมีม�กขึ้น

 Many people like to choose to carry out only the easy jobs, which  

appear to have the most promise, or will be enjoyable to them. Hence, it is a 

well-defined characteristic of someone who is choosy, rather self-centered, 

and has little, or no concern for the company where they are working. This is 

because, there are no such companies with only, easy, favorable, or enjoyable 

jobs, which their staff can work on.

 Hence, positive thinkers, as well as those who have feeling of responsibility 

towards the organization, will be receptive to all kinds of assignments, whether 

they are easy, hard, good, or bad, they will enjoy working on all of them. When 

a person has fun at work, their creativity tends to rise, and boredom fades, 

hence it increases the chance of successfully accomplishing a particular task.
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กลัวสิ่งไหนให้ทำาสิ่งนั้น 
(ดร. อมรเทพ ดีโรจนวงศ์)
Do what you fear to do. 

(Dr. Amornthep Derojanawong)

 คนส่วนใหญ่มักไม่ทำ�ในส่ิงท่ีตนเองไม่ชอบ ไม่ถนัด หรือถ้�รู้สึกว่�ตัวเองไม่มี

คว�มรู้คว�มส�ม�รถที่จะทำ�ส่ิงน้ันได้ ก็มักจะหลีกเล่ียงท่ีจะทำ� แต่ถ้�คิดให้ดีจะพบว่� 

ถ้�เร�ทำ�สิ่งที่เร�ไม่ชำ�น�ญหรือไม่ถนัดอยู่บ่อยๆ สิ่งที่ไม่ชำ�น�ญ ไม่ถนัด ก็จะกล�ยเป็น

สิ่งที่ชำ�น�ญ ถนัด และชอบต่อไป ขอเพียงแต่อย่�คิดว่�ไม่ชอบ ไม่ชอบ ขณะที่ทำ�เท่�นั้น 

ให้คิดว่�เดี๋ยวชอบๆ

 Most people do not want to do what they dislike, or what they are not 

good at. Similarly, they avoid situations where they feel they have a lack of 

knowledge, or capability. However, considering it more closely, one will  

discover that if one perseveres at something one is not good at, it will lead to 

becoming more skillful, and possibly even enjoying it. The most point to  

remember is to make sure that one does not keep thinking, “I don’t like it,  

I don’t like it”, when doing a particular task.
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คนคนเดียวต้องหมุนจานบนปลายไม้ ได้หลายสิบใบในเวลาเดียวกัน 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
“An executive must be able to spin many plates on sticks simultaneously”. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ผูบ้ริห�รต้องส�ม�รถรับผดิชอบในง�นไดห้ล�ยอย�่งในเวล�เดยีวกัน และต้อง

เชื่อว่�ตนเองส�ม�รถดูแลให้ง�นดำ�เนินไปได้สำ�เร็จ แม้ขน�ดของคว�มสำ�เร็จและ 

คว�มร�บร่ืนของง�นจะไม่เท่�กันทุกง�น แต่ทุกง�นยังได้รับก�รดูแลได้โดยไม่มีง�นใด

ตกหล่น 

 เปรียบเสมือนนักม�ย�กลท่ีส�ม�รถหมนุจ�นบนปล�ยไม้ไดพ้ร้อมกันหล�ยใบ 

แม้ว่�จ�นบ�งใบจะหมุนเร็วหรือบ�งใบจะหมุนช้� แต่ก็ไม่มีจ�นใบใดหล่นแตก

 An executive must be able to take on the responsibility of carrying out 

multiple tasks simultaneously, and they must believe they can manage all of 

them successfully. Even though the level of success, and smoothness of each 

task will not be the same, each and every one needs to be taken care of, to the 

point that none will fail.

 This can be compared to a juggler, who can spin many plates, on 

separate individual sticks simultaneously. Moreover, some will spin fast, some 

will be slow, but none should drop.
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คนเก่ง แต่ไม่ดี เป็นภัยต่อสังคมหรือองค์กรมากกว่าคนท่ีเก่งน้อยกว่าแต่เป็นคนดี 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
A capable but bad person, represents more of a menace to society, than 

someone who is less capable, but is actually a good person.

(Boonkiet Chokwatana)

 ในสังคมเร�มักช่ืนชมคนเก่ง โดยเฉพ�ะคนเก่งท่ีมีฐ�นะดี แต่บ�งคร้ังก็กล�ย

เป็นก�รช่ืนชมกันผิดท่ีผิดท�ง ถ้�คนเหล่�นี้ใช้คว�มเก่งของตนในท�งไม่ถูกต้อง  

โดยเฉพ�ะก�รเอ�เปรยีบเพือ่นมนษุย์ดว้ยกันหรอืแมแ้ต่สตัว ์คนเหล่�น้ีจะเป็นภยัตอ่สังคม 

ในขณะที่คนดีบ�งคนอ�จมีคว�มส�ม�รถน้อยกว่� แต่สร้�งคุณประโยชน์ต่อสังคมใน

ท�งที่ถูกต้อง เข�ต่�งห�กที่สมควรจะได้รับก�รชื่นชมจ�กสังคม

 In today’s society, proficient people tend to be admired, especially 

those that are wealthy. However, sometimes such admiration is not always 

appropriate, especially if certain proficient individuals misuse their capability 

to take advantage of other people, or even animals. These people can be a 

menace to society. Whereas, those less proficient, but are good-hearted, and 

contribute more to society, actually deserve greater social recognition, and 

admiration.
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สอนตนเอง ดีกว่ารอให้คนอื่นสอน 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Teaching yourself, is better than waiting for others to teach you. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนท่ีจะพัฒน�ตนเองได้ดี ต้องส�ม�รถถ�มตนเองได้ว่�ตนต้องพัฒน�เร่ืองใด

อย่�งไร ทำ�ส่ิงใดผิดพล�ดถ�มตนเองว่�ต้องแก้ไขอย่�งไร ไม่ต้องรอให้ผู้อื่นบอก  

น่ันคือก�รทบทวนตนเองอยู่เสมอ เปิดใจยอมรับส่ิงที่ผิดพล�ด และพร้อมท่ีจะแก้ไข

ปรับปรุงให้ดีขึ้น ผู้ใดทำ�ได้เช่นนี้ เรียกได้ว่� ผู้นั้นสอนตนเองเป็น
 A person who has the ability to make self-improvement, should be 

able to identify what improvement is needed, along with what they might have 

done wrong, then be able to correct themselves, without being told how to do 

so by others. Hence, this is part of being able to make continual self-assessment, 

as well as accepting one’s own mistakes, and being both able, and ready to 

take corrective actions, accordingly. Such a person can be considered  

as someone who is a self-teacher.
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จงฝึกประเมินและคาดคะเนได้ โดยไม่ต้องรอข้อมูล 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Try to assess, and judge without waiting for information. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนเร�ทุกคนมีคว�มส�ม�รถในก�รค�ดคะเนอยู่ในตัวเอง แต่ไม่ค่อยนำ�ม�ใช้

เพร�ะกลัวคว�มผดิพล�ด คิดว�่ตอ้งมขีอ้มลูครบจงึจะค�ดคะเนหรือประเมินไดถู้กต้อง 

ก�รคิดเช่นนี้กลับทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รประเมินท่ีมีอยู่ในตัวเร�เองลดลง แต่ห�ก

พย�ย�มฝึกประเมินบ่อยๆ จะทำ�ให้เร�ประเมินได้ใกล้เคียงหรือแม่นยำ�ม�กข้ึนเร่ือยๆ 

ฉะน้ัน อย่�กลัวทีจ่ะประเมนิคว�มสำ�เร็จของง�นทกุช้ินกอ่นลงมือทำ� เพร�ะไม่ไดเ้สียเวล�

ม�กม�ยเลย

 Everyone has their own sense of judgement, but most people rarely 

use it, because they have a fear of making mistakes, and believe that making 

correct assessments, can only be made with having sufficient information.  

By thinking as such, it tends to compromise one’s ability to either assess, or 

judge. But if one trains oneself to frequently make assessments, and  

judgements, such ability will definitely improve, and become more accurate 

with time. Therefore, one should not be afraid to assess success of each  

particular piece of work before, as it does not take much time to do so.
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คนที่คิดว่าตัวเองยังไม่มั่นคง มักไม่ค่อยคิดจะช่วยผู้อื่น 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Those who think that they are not secure enough, tend not to help others. 

(Boonkiet Chokwatana)

 มนุษย์ทุกคนมีสัญช�ตญ�ณก�รเอ�ตัวรอด จึงมักจะมุ่งทำ�ทุกอย่�งให้ตัวเอง

ม่ันคงปลอดภัย ไม่ค่อยนึกถึงคนรอบข้�ง โดยเฉพ�ะเม่ือตกอยู่ในสถ�นก�รณ์ลำ�บ�ก 

ถ้�มนุษย์เร�ปรับหลักคิดตนเองใหม่ให้ดีขึ้น เช่น อยู่อย่�งพอเพียง ไม่กลัวคว�มลำ�บ�ก 

ช่วยเหลือผู้อื่นอย่�งไม่มีเงื่อนไขเสมอ หรือช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดวิกฤติ เป็นต้น ถ้�คิด

และทำ�แบบนี้กันบ้�ง โลกของเร�จะน่�อยู่ม�กขึ้น

 Every human possesses a survival instinct, and everyone tends to do 

everything to keep themselves safe, and secure, without thinking of others, 

especially in times of crisis. However, if human beings adjusted their mindsets 

for the better: e.g. living sufficiently, fearing no hardships, always helping  

others unconditionally in times of crisis, etc., then the world would be a much 

better place.
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คนมุง่ม่ัน ใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนสูค่วามสำาเร็จ 
(บญุเกยีรติ โชควฒันา)
A determined person uses mistakes as lessons towards achieving success. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ในก�รทำ�ง�น เป็นเรื่องธรรมด�ที่อ�จเกิดคว�มผิดพล�ดได้ เพียงแต่เร�อย่�

ท้อถอย หรือพรำ่�ตำ�หนิตนเองหรือผู้ร่วมง�น แต่ทบทวนคว�มผิดพล�ดนั้นอย่�งตั้งใจ 

และใช้บทเรียนจ�กคว�มผิดพล�ดนั้นเป็นบันไดสู่คว�มสำ�เร็จในอน�คต

 In work, it is quite normal to make some mistakes, but one should not 

be discouraged, or blame oneself, or colleagues. Instead, review the causes of 

the mistakes constructively, and use the lessons learnt, to be a ladder to future 

success.
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ลูกน้องทำาผิด หัวหน้างานต้องพร้อมร่วมรับผิดชอบ 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
When subordinates make mistakes, superiors must be ready to take  

responsibility. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ในก�รทำ�ง�น คว�มผิดพล�ดเกิดข้ึนได้เสมอ เพร�ะเร�ไม่ได้อยู่ในโลกท่ีสมบูรณ์แบบ 

ถ้�ลูกน้องทำ�ผิดพล�ด หัวหน้�ต้องพย�ย�มที่จะช่วยห�ส�เหตุของคว�มผิดพล�ด  

และพร้อมที่จะรับผิดชอบในคว�มผิดพล�ดนั้นๆ ร่วมกับลูกน้อง

 In work, mistakes can always occur, because we are not living in a 

perfect world. If a subordinate makes a mistake, the superior must try to find 

out why, and what, caused the mistake, and be willing to take joint responsibility 

with the subordinate.
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ย่ิงแก้ปัญหา ย่ิงเก่ง 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
The more problems you solve, the smarter you become. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนทีม่องปัญห�เป็นเร่ืองท้�ท�ย คือคนคิดบวกและเป็นคนท่ีมักจะแก้ปัญห�ได้

เสมอ ซึง่ตรงข�้มกับคนทีม่องปัญห�เปน็ภ�ระ คนกลุม่นีคื้อคนคิดลบและมักจะแก้ปัญห�

ไม่ได้ และมักหนีปัญห�  คนท่ีแก้ปัญห�ได้อยู่เสมอ ถึงแม้จะไม่ส�ม�รถแก้ไขให้ลุล่วง

ทั้งหมดก็ต�ม เข�มักจะมองปัญห�ในด้�นบวก จนในที่สุดก็ส�ม�รถคิดห�วิธีแก้ปัญห�

ได้ ทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�ของเข�พัฒน�ขึ้นอย่�งเห็นได้ชัด

 Someone who views problems as being a challenge, should be  

considered a positive thinker, as they will likely be able to resolve problems 

amicably. On the other hand, a person who looks at problems as being a heavy 

burden, tend to be a negative thinker, and frequently cannot solve them, and 

just runs away from them. A person who can always solve problems, even 

though some may not be totally resolved, looks at problems positively, until 

eventually they find a way to tackle them, and thus resulting in improving their 

problem-solving skills.
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 คิดทีละเรื่อง แต่ทำาทีละหลายๆ เรื่อง 
(อ.ปริญญา ตันสกุล)
Think of one thing at a time, but do many things simultaneously. 

(Prinya Tansakul)

 คนที่คิดทีละเรื่องจะส�ม�รถแยกแยะคว�มคิดได้ดีกว่�คนที่คิดหล�ยๆ เรื่องไป

ในเวล�เดยีวกัน ท้ังนีเ้พร�ะก�รคิดหล�ยๆ เร่ืองพร้อมๆ กนัจะทำ�ใหเ้กิดคว�มสับสน ข�ด

ก�รเรียบเรียงคว�มคิด แต่ถ้�หลังจ�กคิดทีละเร่ืองได้จนตกผลึกแล้ว ส�ม�รถนำ� 

คว�มคิดเหล่�นัน้ทำ�ไปพร้อมกนัโดยไม่สับสนไมขั่ดกนั เพร�ะไดร้้อยเรยีงไวด้แีล้วในแต่ละ

คว�มคิดเหมือนดังวงดุริย�งค์

 Those who concentrate on one subject at a time are able to think more 

clearly than those who have thoughts on many subjects tangled together. 

Thinking about many topics at the same time, tends to create confusion, and 

can be difficult to rationalize, both logically, and sequentially. Therefore, one 

should concentrate on one subject at a time, until it is fully clear, then combine 

each further thought, and execute all of them harmoniously, like an orchestra.
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ไม่มีใครทำาร้ายจิตใจของเราได้ นอกจากตัวของเราเอง 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
No one can hurt your soul apart from yourself. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ในสังคม ก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ยเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวล� แต่คนก็ส�ม�รถมีวธิป้ีองกัน

ตนเองให้พ้นจ�กก�รถูกทำ�ร้�ย ได้บ้�งไม่ได้บ้�ง แต่ถ้�ท�งด้�นจิตใจแล้ว เร�ต้องเชื่อว่�

ไม่มีใครม�ทำ�ร้�ยจิตใจของเร�ได้ถ้�เร�ไม่ปล่อยให้ก�รกระทำ�ของคนอื่นหรือเหตุก�รณ์

ต่�งๆ ทำ�ให้เกิดคว�มรู้สึกหรืออ�รมณ์ที่เป็นลบต่อตัวเร� เพร�ะก�รปล่อยให้คว�มรู้สึก

หรืออ�รมณ์เหล่�นี้ม�กระทบเร�ได้ ก็เท่�กับเร�ทำ�ร้�ยจิตใจของตัวเร�เอง

 In society, people can be hurt physically at any time, but most people 

have their own ways to protect themselves. Sometimes they succeed, sometimes 

they do not. But in the case of people being hurt spiritually, one has to believe 

that one cannot be hurt, unless one allows actions, or situations, to create 

internal negative feelings, or emotions, that have an effect on oneself. Allowing 

these negative feelings, or emotions, to have such an effect on oneself, is no 

different than hurting one’s own soul.
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ไม่กลัว ไม่เหนื่อย ไม่ท้อ ไม่มีปัญหา ไม่ยาก ไม่เครียด  
(บุญเกียรติ โชควัฒนา) 
No fear, no fatigue, no despair, no problem, no difficulty, no stress. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ในสภ�วก�รณ์ท่ีลำ�บ�กหรือสถ�นก�รณ์ลำ�บ�ก วิกฤติ หรือล่อแหลม คนส่วนม�ก

มักจะคิดว่�มันน่�กลัว เหนื่อยใจ ท้อถอย ทำ�อย่�งไรก็ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ มีแต่ปัญห�

อยู่รอบตัว เร่ืองนี้ก็ย�กเร่ืองนั้นก็ย�ก หรือรู้สึกเครียดกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น ย่ิงคิดย่ิงพูด 

กับตัวเองอย่�งนี้ม�กเท่�ไร ศักยภ�พในก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์ให้ลุล่วงย่อมถดถอยลง

ไปเท่�น้ัน เพร�ะคว�มคิดท่ีคิดท้ังหมดจะฉุดสภ�วก�รณ์ท่ีลำ�บ�กอยู่ให้ลำ�บ�กย่ิงข้ึนไปอีก 

 ก�รคิดตรงกันข้�ม คือ ไม่กลัว ไม่เหนื่อย ไม่ท้อ ไม่มีปัญห� ไม่ย�ก ไม่เครียด 

จะทำ�ให้ผู้คิดมีพลังม�กขึ้น ส�ม�รถฟันฝ่�คว�มลำ�บ�กได้ง่�ยยิ่งขึ้น และต้องพย�ย�ม

คิดบ่อยๆ เพร�ะเท่�กับเป็นก�รเติมพลังอยู่เรื่อยๆ

 In tough conditions, or in grave, critical, situations, most people tend 

to think that these conditions are either frightening, very exhausting, or  

discouraging, with no sign of success, only apparent troubles. Everything seems 

to be difficult, and stressful. The more you convey these thoughts to yourself, 

the weaker your ability is to cope with the situations, and will create a likelihood 

of only worsening, an already bad state of affairs.

 Instead, focusing on such opposite thoughts, including no fear, no 

fatigue, no despair, no problems, no difficulties, and no stress, will give you 

more strength to overcome obstacles much more easily. Hence, keep thinking 

about them frequently, so that you are continually able to boost yourself.
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จงลืมอดีตท่ีขมขืน่ มองสูอ่นาคตท่ีสดใส 
(บญุเกยีรติ โชควฒันา)
Forget the sad past, look to a bright future. 

(Boonkiet Chokwatana)

 เร�ทกุคนต้องเคยผ่�นประสบก�รณ์ทัง้ดแีละไม่ดมี� แต่ก�รจดจำ�ประสบก�รณ์

ที่ดีๆ ไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจ เพร�ะช่วยให้เร�มีคว�มสุขมีกำ�ลังใจในก�รดำ�เนินชีวิต

ต่อๆ ไป

 ก�รจดจำ�หรือยำ้�คิดถึงประสบก�รณ์ที่ไม่ดี จะบ่ันทอนตัวเร� ท้ังคว�มสุข  

คว�มคิด และกำ�ลังใจ วธิท่ีีดคืีอสรุปประสบก�รณ์ทีไ่ด้รับนัน้ว่�ได้บทเรียนอะไรแก่เร� แล้ว

อย่�คิดถึงประสบก�รณ์ที่ขมขื่นนั้นบ่อยๆ แต่ถ้�เป็นประสบก�รณ์ที่ดีควรที่จะคิดบ่อยๆ

 Everyone must go through both good, and bad experiences in life, but 

remembering those which are good, will help enrich one’s spirit, giving you 

happiness, and resolve, to get on with one’s life.

 On the other hand, remembering, or recalling your bad experiences, 

will only ruin your ability to be  happy, have resolve, and to think clearly. The 

best way is to draw conclusions of what you have learned from those bitter 

experiences, then dismiss them for good. Keep thinking about the positive ones 

instead.
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จงมั่นใจว่าตนเองสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Be confident that you can contribute to the organization. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนเร�ทุกคนมีคว�มส�ม�รถในตนเอง แต่ด้วยคุณวุฒิหรือวัยวุฒิท่ีน้อยกว่� 

อ�จทำ�ให้ไม่กล้�แสดงออกหรือเสนอคว�มคิดเห็น เพร�ะกลัวว่�คว�มเห็นของตนจะ 

ไม่ได้รับก�รยอมรับ หรือคิดไปเองว่�ตนไม่เก่งเท่�คนอื่น ก�รคิดเช่นนี้เป็นก�รคิดลบกับ

ตนเอง และจะทำ�ให้กล�ยเป็นคนไม่มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ไปในท่ีสุด ดังน้ัน ควรบอกตัวเอง

เสมอว่�เร�ก็เป็นคนหนึ่งที่ส�ม�รถสร้�งประโยชน์ให้องค์กรได้

 Everyone has their own ability, but with inferior qualifications, or 

seniority, one may not wish to express oneself, or want to give opinions,  

fearing that they will not be accepted. Some may even assume that they are 

not as capable as others, or afraid that others. 

 These are negative thoughts towards oneself, which can block  

creativity. Hence, we should always tell ourselves, that we are one of those who 

can make positive contributions to the organization.
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ความคิดท่ีถูกต้อง นำามาซ่ึงวิธีการท่ีถูกต้อง 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Correct thoughts lead to correct procedures. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ในก�รทำ�ง�น คนส่วนใหญ่จะใช้เวล�ในก�ร คิดน้อยเกินไป ทำ�ให้ก�รปฏิบัติผิดพล�ด

และยุ่งเหยิงสับสน และไม่ส่งผล ก�รใช้คว�มคิดที่ละเอียดอ่อน คิดอย่�งเป็นขั้นเป็นตอน 

จะทำ�ให้เกิดวิธีก�รที่แม่นยำ� และจะทำ�ได้ถูกต้องตรงต�มวัตถุประสงค์ได้

 In work, many people spend too little time in contemplating, and  

planning, which can lead to mistakes, confusion, and poor results. Conversely, 

both meticulous, and systematic thinking, will lead to achieving accurate  

procedures, as well as favourable results, that are in line with the objectives.
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คนดีเชื้อเชิญ (เหนี่ยวนำา) คนดี คนชั่วเชื้อเชิญ (เหนี่ยวนำา) คนชั่ว 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
A good individual attracts good individuals, a bad individual attracts bad  

individuals. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ในชีวิตจริง ห�กเร�สังเกตก็จะพบว่�คนมักอยู่กันเป็นกลุ่มๆ แต่มักจะเป็นกลุ่ม

ต�มคว�มสนใจ กลุ่มต�มกิจกรรม กลุ่มต�มอุปนิสัย เช่น กลุ่มธรรมะ กลุ่มอบ�ยมุข 

กลุ่มคนเล่นกีฬ� ฯลฯ ซึ่งก�รมีกลุ่มต่�งๆ เกิดขึ้นได้นั้น ก็เพร�ะคนที่มีคว�มสนใจหรือ

ชอบในเร่ืองอะไรก็มักจะดึงดูดคนที่มีคว�มสนใจเร่ืองเดียวกันและทำ�กิจกรรมร่วมกัน 

ฉะน้ันถ้�เร�เห็นคนๆ หนึ่งในกลุ่ม เร�ก็ส�ม�รถเด�ว่�คนอื่นๆ ในกลุ่มน่�จะมีนิสัยใน 

แนวไหน แต่มีข้อยกเว้นคือว่�เข�จำ�เป็นต้องอยู่ด้วยกันในรูปขององค์กร แต่ถึงแม้จะไม่มี

นิสัยตรงกับคนอื่นในกลุ่มก็มีโอก�สที่จะถูกกลืนได้เหมือนกัน ถ้�อยู่ในกลุ่มนั้นไปน�นๆ

 In observing real life, we can see that people tend to stay in groups. 

These groups vary by having similar interests, activities, or habits, such as, for 

example, holy groups, sinful groups, sports groups, etc. The formation of each 

group usually derives from its members’ common interests, or preferences, 

which attract them gather together to do activities. Hence, if we recognize the 

particular behavior of an individual, we can guess what might be the common 

behavior of others in their group. However, there is a notable exception, when 

a person stays in an organization for a considerable length of time, at first they 

may have nothing in common with the rest of the group, but over time their 

behavior can converge.
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ทำาแต่สิง่ทีดี่ ความดีจะคุ้มครองเรา 
(บญุเกยีรติ โชควฒันา)
Do good deeds, and those good deeds will protect you. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คำ�พดูทีค่นไทยชอบพดูกันกคื็อ “คนทำ�ดไีด้ดมีทีีไ่หน คนทำ�ช่ัวได้ดมีถีมไป” ซึง่

เป็นคำ�พดูลบๆ ทีค่นไทยบ�งกลุ่มได้สร้�งขึน้ม� ทำ�ให้คนไทยท่ีคิดลบก็จะรับเอ�คำ�พดูน้ี

ไป และสนใจในก�รทำ�คว�มดีน้อยลงไป ที่จริงแล้วก�รทำ�ส่ิงที่ดี โดยเฉพ�ะกับผู้อื่นนั้น 

เป็นก�รทำ�บญุทำ�กศุล ซึง่ผลบญุบ�รมนีัน้จะคุ้มครองให้ผูท่ี้ทำ�คว�มดน้ัีนปลอดภยัจ�ก

ภยันตร�ยทั้งปวง ดังคำ�พูดของคนไทยอีกประโยคหนึ่งที่ว่� “คนดีตกนำ้�ไม่ไหล ตกไฟ

ไม่ไหม้”

 There is a negative Thai saying, “What is the benefit for those who do 

good deeds, when there are many people doing bad deeds, and still achieve 

success.” Unfortunately, there are those who adopt such thoughts. As a  

consequence, they pay less attention to doing good deeds. In actual fact, doing 

good deeds, especially for other people, is a form of merit making, which later, 

will safeguard good people from harm. This relates to another Thai saying, 

“Good individuals, when falling into water, will not get lost in the flow, and 

when falling into fire, will not get burnt”.
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พบคนชั่ว ทำาให้เรารู้จักคนดี 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Encountering the bad lead to knowing the good. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ในหนึ่งชีวิตของคน เร�ต้องพบคนเป็นจำ�นวนม�ก ปกติแล้วพอเร�เห็นคนชั่ว

เร�มักหลีก ยกเว้นเร�เป็นคนที่ชอบอะไรชั่วๆ ก�รหลีกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่เร�ต้องใช้

สติ ไม่ใช้อ�รมณ์ในก�รพิจ�รณ�ว่�ทำ�ไมเข�ถึงได้ชั่วได้แบบนี้ แล้วต้องตอบตนเองให้ได้

ว�่เพร�ะอะไร และกระบวนก�รตอบตนเองน้ันเร�จะเหน็ เข�้ใจ และรู้จักว�่ใครคือคนท่ีเร�

สมควรที่จะเรียกว่� “คนดี”

 In one’s life, one has to meet many people. Normally when meeting 

bad people, one tends to avoid associating with them, unless one shares their 

liking for doing bad things.

 It is considered right to avoid such people, but one should use one’s 

own conscience, without emotion, to ask oneself why they might be bad, and 

then try to answer by oneself, the reason why they are. In the process of  

answering to oneself, this will lead to knowing, and understanding who deserves 

to be called a “Good Person.”
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 วกันำา้เข้ามา นำา้ไหลออกไป ผลักนำา้ออกไป นำา้ไหลเข้ามา 
(ดร. เทยีม โชควฒันา)
Sweeping water in, it tends to flow out. Pushing water out, it tends to flow in. 

(Dr. Thiam Chokwatana)

 คนที่อย�กได้ของผู้อื่น เปรียบได้กับวักนำ้�เข้�ห�ตนเอง ในก�รวักนำ้�เข้�ห�

ตนเองนัน้นำ�้มกัจะไหลออกท�งด้�นข้�ง ซึง่เท่�กบัก�รสูญเสียอนัเน่ืองม�จ�กคว�มโลภ

อย�กจะได้ของผู้อื่น ในท�งกลับกัน ถ้�ผลักนำ้�ออกไปนำ้�ก็จะไหลกลับม�ท�งด้�นข้�ง 

เปรียบเทียบได้กับก�รให้ผู้อื่น ซึ่งผู้ให้ก็มักจะได้บ�งส่ิงตอบแทนกลับม� คือท�นบ�รมี

และคว�มรักจ�กผู้อื่น ก�รยอมรับจ�กสังคม (เชื่อว่�เป็นปรัชญ�ของขงจื้อ คิดขึ้นม�ใน

ขณะที่ยืนอยู่ในนำ้�)

 When someone wants to take things away from others, the tendency 

is that person will lose out eventually, due to greed. This is analogous to  

pulling water in, then it tends to flow out. 

 Whereas, someone who gives to other people, tends to be a person 

who receives in return from others. However, it might not necessarily be wealth, 

but may be in the form of merit, recognition, or love. This is analogous to 

pushing water out, and it tending to flow back in. (Believed to be a saying from 

Confucius when being partially submerged in water.)
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จงอย่าคิดทำาความสำาเร็จให้ตนเองคนเดียว 
จงคิดจะทำาให้ผู้อื่นประสบความสำาเร็จด้วย 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Do not think only about achieving your own success, but think about helping 

others achieve their’s as well. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนสว่นใหญม่กัคิดถงึแตตั่วเองเปน็หลัก หรืออย่�งม�กก็คิดถึงครอบครัวดว้ย 

แต่ก�รคิดถงึผู้อืน่หรือสังคมนอ้ยม�ก และมักจะคิดแค่ว�่คนท่ีไมป่ระสบคว�มสำ�เร็จเพร�ะ

เข�ไม่ขยัน ไม่มีคว�มพย�ย�ม ถ�มตัวเองว่�เร�มีคว�มพย�ย�มในก�รที่จะช่วยทำ�ให ้

คนอื่นสำ�เร็จม�กน้อยแค่ไหน?

 Most people only think of themselves, or at best, also their own  

family. But very little consideration is given to other people, or to society. There 

is also a tendency to think, the reason that people are unsuccessful, is because 

they are lazy, or lack effort. We should instead ask ourselves, how much effort 

we have made, to assist them in achieving success.
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จงสนใจในความสำาเร็จของตนท่ีเกดิขึน้แล้ว 
และจงหาวธิท่ีีจะสำาเร็จเพิม่ขึน้เร่ือยๆ อย่างสจุริต 
(บญุเกยีรติ โชควฒันา)
Pay attention to the success that you’ve already achieved, and try to find 

legitimate means to achieve even more. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คว�มสำ�เร็จหรือล้มเหลวเกิดขึ้นได้กับทุกคน

 ในกรณีที่มีอะไรที่เร�ทำ�สำ�เร็จ อย่�แค่ดีใจ แต่ให้ทบทวนว่�คว�มสำ�เร็จเกิดขึ้น

ได้อย�่งไร หรือจ�กอะไร หรือใครมีส่วนช่วยเร�เพื่อจะระลึกถึงบุญคุณและคิดต่อไปว�่

เร�จะสร้�งคว�มสำ�เร็จอื่นต่อๆไปด้วยวิธีอะไรที่ไม่ทำ�ให้ใครต้องเดือดร้อนจ�ก 

คว�มสำ�เร็จของเร�

 Success or failure can happen to anyone.

 When success is achieved, one should not merely be jubilant, but also 

reflect on how, and what led to such achievement, and who assisted, so that 

one can be grateful. Then, through legitimate means, one should consider how 

to build further success, without creating a negative impact on others.
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รู้มากขึ้นเท่าไหร่ จะรู้ว่ารู้น้อยมากเท่านั้น 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
The more knowledge one acquires, the less one feels knowledgeable. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนท่ีใฝ่ห�คว�มรู้ เมื่อรู้ไปม�กๆ ย่ิงพบว่�ยังมีอะไรอีกม�กที่เร�ยังไม่รู้ในโลก

ในจักรว�ล ก็จะสนใจใฝ่ห�คว�มรู้ต่อไปให้ม�กข้ึนอีก แต่คนบ�งคนพอเรียนจบ

มห�วิทย�ลัยได้ปริญญ�บัตรตรี โท เอก หลงตัวว่�รู้ม�กกว่�คนอื่นที่เรียนน้อยกว่�ตน 

ทำ�ให้กล�ยเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในก�รห�คว�มรู้เพิ่มเติมเพร�ะรู้สึกว่�รู้ม�กแล้ว และไม่ค่อย

รับฟังคนอื่น โดยเฉพ�ะจ�กคนที่คว�มรู้น้อยกว่�ตน ทั้งๆ ที่คว�มรู้นั้นมีอีกม�กที่อยู่ใน

ทุกหนแห่ง อยู่ที่เร�จะเก็บม�คิดพิจ�รณ�หรือเปล่�

 For those who pursue knowledge passionately, the more knowledge 

they acquire, the more they realize that there are almost limitless things in the 

world which can be learnt, so they continue always to be seeking out even 

more.

 Some people, however, having graduated from university, with perhaps 

a Bachelor’s, Master’s, or Doctorate degree, become conceited, and believe 

that they know more than others, who have completed a lower formal  

education. Consequently, they have little interest in gaining more knowledge, 

since they believe already that they know such a great deal. They also tend not 

to listen to others, especially those who are less educated, despite the fact that 

knowledge is everywhere, and it is up to the individual to grasp, consider, and 

acquire such knowledge. 
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มีความสำาเร็จที่ใหญ่ขึน้ ต้องทำาตัวให้เล็กลงมากขึน้ 
(บญุเกยีรติ โชควฒันา)
The greater success one has, the more humble one should become 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนท่ีประสบคว�มสำ�เร็จในชีวติม�กๆ มกัจะไม่โอ้อวด แต่พร้อมท่ีจะแนะนำ�ผูอ้ืน่

ถ้�ได้รับก�รร้องขอ เพร�ะคว�มสำ�เร็จของเข�อ�จจะเกิดก�รท่ีเข�เป็นคนถ่อมตัว 

ไม่โอ้อวดนัน่แหละ แต่บ�งคนก็ชอบโอ้อวดคว�มสำ�เร็จ แต่กไ็ม่ผดิอะไรถ้�คว�มสำ�เร็จนัน้

ได้ม�อย่�งสุจริต

 Those who are very successful in both life, and their career, are  

usually not boastful, but when asked, are rather willing to share with others, 

because, in the first place, their success may well have been due to their  

humility. There are some, however, who enjoy boasting about their success, 

which should not be considered wrong, if that success was achieved through 

legitimate means.
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จุดจบของการเรียนรู้ เกิดขึ้นจากจุดเร่ิมต้นของการท่ีรู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่าผู้อื่น 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
The end of learning begins when you think that you are smarter than others. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนท่ีเรียนจบม�สูงๆ จ�กสถ�บันดีๆ อ�จจะไม่สำ�เร็จในชีวิตเลย เพร�ะเข�จะ 

ไม่สนใจจะเรียนรูเ้พิม่ เพร�ะรู้สึกว�่ตวัเหนือกว�่คนอืน่ท่ีไม่ส�ม�รถม�เรียนในสถ�บันดีๆ  

เหมือนตน ทำ�ให้เป็นคนท่ีดูถูกคนอื่น ไม่รับฟังคน ไม่มีใครชอบ ไม่มีใครอย�กเตือน  

ไม่มีใครอย�กสนับสนุน พูดง่�ยๆ ก็คือคนท่ีมีอัตต�สูงจนไม่ยอมรับผู้อ่ืน และไม่มีใครยอมรับตน

 Those who complete higher education from reputable institutions, may 

not be successful in life, because they are disinterested in gaining any further 

knowledge. Instead, they are inclined to believe, they are far better than others 

who are unable to attend such prestigious institutes. Moreover, they tend to 

look down on them, and not listen to the opinions of others. Generally, no one 

likes them, or is willing to offer them advice, or support. In other words, such 

individuals are too arrogant to accept other people, and in turn, they themselves 

will not be well-accepted.
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จงทำาตัวให้ตำา่กว่าฐานะจริงของตนเองเสมอ 
(บญุเกยีรติ โชควฒันา)
Always behave, and act, below your real level of status, and wealth. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนที่มีฐ�นะดีมีสองจำ�พวก พวกหนึ่งก็คือพย�ย�มอวดว่�ตนมีฐ�นะดีโดย 

ก�รแต่งตัวด้วยของ brand name รถก็ต้องแพงๆ ไปภัตต�ค�รก็ไปที่ดีๆ แพงๆ ไม่กล้�

ไปในที่ๆ ไม่สมฐ�นะเพร�ะกลัวว่�คนจะดูถูก อีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ทำ�ตัวตำ่�กว่�ฐ�นะ

จริงของตน แต่งตัวกแ็ต่งแบบธรรมด�ไม่เน้น brand name รถก็ใช้รถดแีต่ไม่ถึงข้ันสุดหรู 

รับประท�นอ�ห�รที่ไหนก็ได้ ไม่กลัวใครจะม�ดูถูก

 ผมเชื่อว่�คนแบบหลังนี้น่�จะได้รับคว�มช่ืนชมจ�กคนท่ัวไปม�กกว่�แบบแรก 

และถ้�มีจิตเมตต�ทำ�บุญสุนท�นด้วยแล้วยิ่งมีคนยกย่อง ตรงข้�มกับพวกอวดตัว ก็มี

แต่คนพูดว่�ทำ�บุญอวดรวยหรือทำ�บุญเอ�หน้�
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 Wealthy individuals tend to fall into two distinct groups. Firstly, there 

are those who try to show off their wealth, possibly by wearing expensive 

brand-name outfits, or perhaps driving luxury cars, and dining at high-end 

restaurants. Moreover, they will be unlikely to visit anywhere they feel is below 

their status, as they will be afraid that people will regard them with disdain. 

Secondly, there are those wealthy people who conduct themselves below their 

actual level of prosperity, by dressing normally, without feeling compelled to 

use brand names, driving good cars, but not necessarily luxury ones, and  

being able to dine anywhere, without worrying they will be frowned upon  

by others.

 I believe most people admire the latter group, rather more than the 

former, especially if they are also identified as being compassionate, and 

charitable. This is in contrast with the first group, who even when they give to 

charity, people tend to say that they are doing it just to show off their wealth, 

or to gain recognition.
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ถ่อมตัวได้ แต่ต้องไม่ถ่อมใจ 
(บญุเกยีรติ โชควฒันา)
Be modest in your deeds, not in your heart. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนไทย คนจนี ถูกสอนม�แต่โบร�ณให้เป็นคนถ่อมตัวซ่ึงเป็นม�รย�ทท่ีด ีเพร�ะ

คนท่ัวไปชอบคนทีถ่่อมตัว แต่มคีนจำ�นวนหนึง่ถ่อมท้ังตัวถ่อมทัง้ใจ รู้สกึว่�ตัวเองตำ�่ต้อย 

สู้คนอื่นไม่ได้ ทำ�ให้ศักยภ�พและอน�คตจะไม่ก้�วหน้�เท่�ท่ีควร ถึงแม้ตัวเองจะเป็น 

คนที่มีคว�มส�ม�รถ เพร�ะจิตใต้สำ�นึกเป็นลบกับตัวเอง

 From ancient times, Thais and Chinese, in a similar way, have been 

taught to be modest. This is a good characteristic, because modest people are 

generally well-liked. However, there are those people who are both modest in 

their deeds, and also in their hearts. Unfortunately, such individuals are inclined 

to feel inferior, and unable to compare themselves to others, or be able to 

compete. As a result, their potential is diminished, and their future tends to be 

relatively unprosperous, despite having real capabilities. This is because, 

within their subconscious mind, they possess negativity towards themselves.
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การมีสัมมาคารวะกับทุกคน เป็นก้าวแรกของความสำาเร็จในชีวิต 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
The first step to success in life is being polite towards others. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ก�รมีสัมม�ค�รวะ ไม่ว่�กับคนที่อ�วุโสม�กกว่�หรือน้อยกว่� ตำ�แหน่งใหญ่

กว่�หรือเล็กกว่� รวยหรือจนกว่� ดีทั้งน้ัน เพร�ะทุกคนชอบคนที่มีสัมม�ค�ร�วะ  

ขั้นแรกของคว�มสำ�เร็จมักเริ่มจ�กก�รมีสัมม�ค�ร�วะ

 Being polite, and courteous to everyone, regardless of their level of 

seniority, and whether they are in a high, or low position, or rich, or poor, is 

always identified as being a good personal trait, because people generally love 

those with such special characteristics. In fact, it is often the case that the first 

step towards gaining success, commences with being both polite, and  

courteous.
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อายมุากขึน้ ปัญญาต้องมากตามด้วย 
(บญุเกยีรติ โชควฒันา)
The older one becomes, the wiser one should be. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนสูงอ�ยุหล�ยคนชอบพูดกับตนเองและคนอื่นว่�ตนเองไร้ค่� อ่อนแอ  

ไม่แข็งแรง ไม่มีคว�มหม�ย สู้คนหนุ่มไม่ได้ ไม่มีใครเชื่อ ไม่มีใครฟัง ถ้�ยิ่งพูดเท่�ไหร่ก็จะ

ทำ�ให้เร�เป็นไปต�มนั้น

 แต่ในท�งตรงข้�ม ขอให้คิดใหม่ว่�ตนผ่�นชีวิตม�ม�ก ได้เรียนรู้ชีวิตทั้งด้�นดี

และไม่ดีม�ม�กกว่�เด็กๆ และตนได้สร้�งหลักคิดและปรัชญ�ชีวิตม�ม�กกว่� ตนน่�จะมี

คว�มส�ม�รถที่จะให้ประสบก�รณ์ชีวิตนี้ให้เกิดเป็นประโยชน์และเกิดเป็นปัญญ�ให้กับ 

คนรุ่นใหม่ แต่ก�รแนะนำ�คนรุ่นใหม่ก็ต้องใช้วิธีก�รแนะนำ�แบบใหม่ๆ ด้วย

 Many elderly people, frequently tell themselves, as well as others, that 

they think they are worthless, weary, and weak, as well as not meaning anything 

to anyone, and no one believes, or listens to them. The more they say these 

things, the more it becomes a reality. Instead, it is best to try thinking that you 

have learnt a great deal of life’s lessons, including those that are good, and also 

bad. In fact, it is likely this acquired knowledge will be much greater, than that 

gathered, by those who are younger. Also, you will have had a chance to reflect 

more on the principles, and philosophies of life, which should enable you to 

convey your lifelong experiences to younger generations, for their respective 

benefit, and enlightenment. However, one thing to remember in offering advice 

to new generations, you must always use a new approach.
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หน้าตาและร่างกายของเราเสื่อมโทรมลงทุกวัน ไม่ว่าเราจะพยายามชะลอมัน
อย่างไรก็ตาม แต่สิ่งที่เราพัฒนาให้ดีขึ้นได้ตลอด ก็คือจิตใจของเรา 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Our face and body deteriorate with time, no matter how hard we try to deter 

aging, but what we can do is to always improve our virtuous heart and soul. 

(Boonkiet Chokwatana)

 เร�ทุกคนรับรู้ในสัจจะธรรมว่�เร�จะแก่และต�ยลงในที่สุด

 แต่แทนท่ีจะยอมรับคว�มจริง กลับพย�ย�มห�ส�รพัดวิธีท่ีจะทำ�ให้ตนเองดู 

ไม่แก่ โดยเฉพ�ะหน้�ต� เพร�ะส่วนอื่นๆ ยังใช้เสื้อผ้�ปกปิดได้ ไม่ยอมให้หน้�ต�ร่วงโรย

ต�มธรรมช�ติ ซ่ึงก็ไม่ผิดอะไรถ้�มีเงินพอที่จะไปทำ� ก�รที่คนเหล่�น้ีพย�ย�ม 

ฝืนธรรมช�ติ ก็อ�จจะทำ�ให้ไม่ใส่ใจเร่ืองพัฒน�จิตใจให้สูงข้ึน และคว�มดีของจิตใจ 

ยังยกข้�มไปดีต่อในภพช�ติหน้�ได้ด้วย

 Everyone is aware of the definitive truth, of inevitably growing old, and 

finally passing away. 

 Even so, instead of totally accepting this truth, to make themselves 

look younger, many people still put great effort into decelerating their aging 

process. This is especially the case with their faces, since other parts, in many 

instances, can be concealed under their clothing. Also, they do not want to let 

their youth fade away naturally, and try very hard to counter it, but it is  

acceptable, if they can afford it.

 However, by the fact that these people devote their time, and effort 

fighting against nature, it can result in neglecting to try and elevate their hearts, 

and souls, further, as they get older. In reality, physical appearance  

diminishes with age, but one’s soul can be uplifted indefinitely, and the virtue 

of that soul, can be carried over, to benefit one in one’s next lives. 
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ทุกชาติทีเ่ราเกิด เป้าหมายท่ีสำาคัญกคื็อการยกระดับจติให้สงูขึน้ 
(บญุเกยีรติ โชควฒันา)
In every life one lives, the most important purpose is to lift one’s spiritual soul 

to higher levels. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนทีเ่กิดม�ส่วนใหญ่ไม่เคยถ�มตวัเองว่�เร�เกดิม�ทำ�ไม หล�ยคนเวล�ถูกถ�ม

เกิดม�ทำ�ไม ก็จะตอบอย่�งหล�กหล�ย เช่น เกิดม�เพื่อชดใช้กรรม หรือเกิดม�เพื่อ 

เสวยสุข หรือเกิดม�เพื่อทำ�ประโยชน์ ซ่ึงก็มีส่วนถูก แต่ที่ผมเชื่อและได้รับทร�บจ�ก

อริยบุคคลหล�ยคนกคื็อ เร�เกดิม�เป็นมนษุย์ก็เพือ่ม�ยกระดบัจติให้สูงข้ึนๆ และม�เรียน

รู้ประสบก�รณ์ชีวิตเพื่อเตรียมตนให้พร้อมที่จะกลับบ้�น 

 Most people never ask themselves why they have been born. But many, 

when asked this question, would come up with diverse answers, such as,  

‘in order to repay their karma,’ or ‘in order to reap happiness’ or ‘in order to do 

good things’ – all of which are partly true. But what I believe, and also learnt, 

from many wise, and noble thinkers, is that humans are born to learn from 

their life experiences, and elevate their soul to a higher level, in order to prepare 

themselves for the ultimate homecoming.
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คนท่ีทำางานเกง่และประสบความสำาเรจ็ ตอ้งเร่ิมจากการเป็นคนคิดเกง่คิดเปน็กอ่น 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
People who are especially good at something, and become successful, 

always start from being good, and capable thinkers. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ส่วนใหญ่คนเก่งหรือคนที่ประสบคว�มสำ�เร็จมักจะรู้และบอกได้เม่ือถูกถ�มว่�

สำ�เร็จม�ไดด้ว้ยปัจจยัอะไร เพร�ะคนเก่งและคนทีส่ำ�เร็จสว่นใหญม่กัจะคิดทบทวนและห�

ส�เหตุว่�สำ�เร็จได้ด้วยวิธีอย่�งไร ถ้�ทำ�อะไรผิดก็คิดทบทวนคว�มผิดพล�ด แล้วเอ�

คว�มผิดพล�ดเป็นครูสอนให้เข�สำ�เร็จยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

 Many capable, or successful people, know the reason, and can explain 

why, and how, they achieved their success, because they have thought it through 

carefully, and appraised the causes, and means, that lead to their success.  

If mistakes, at any time, had been made, they will have reflected on them, and 

considered them as lessons learnt, to ensure further accomplishment.
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คนท่ีมีความสขุท่ีสุด ไม่ใช่คนทีม่ทุีกอย่างทีด่ทีีส่ดุ แต่เป็นคนทีท่ำาให้ทกุอย่างดีทีส่ดุ 
(บญุเกยีรติ โชควฒันา)
The happiest people are not those who have the best of everything, but 

rather, they are the ones who make the best of everything. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่�คว�มสุขจะได้ม�จ�กก�รมีสิ่งที่ดีสุดที่ตัวเองต้องก�ร 

ซึ่งไม่เป็นคว�มจริงเสมอไป เพร�ะเมื่อได้แล้วยังอย�กได้ม�กขึ้นอีกจึงเกิดทุกข์ 

 แต่มีคนอีกประเภทหน่ึงคือคนที่เวล�ทำ�อะไรก็จะทำ�ให้ดีที่สุด เพร�ะตนเองจะ

ภูมิใจว่�ตนมีคว�มส�ม�รถที่จะทำ�สิ่งที่ตนมีให้ดีที่สุดให้กับตัวเองและให้กับผู้อื่น

 Most people tend to believe, happiness will come from acquiring the 

best things that they could possibly ever want. However, this might not always 

be true, because once one attains what it is desired, it may be that one still 

wants something more, or perhaps something even better, which will likely 

cause a good deal of  misery.

 But there is another kind of person, who strives to do their best in 

everything, because they’re most content when they can make the best of things, 

they love to do for themselves, as well as doing at the same time for others.
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ถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเราเก่งกว่าคนอื่นในหลายๆ เรื่อง แต่จงระลึกไว้ว่า 
มีอีกหลายๆ เรื่องที่มีคนอื่นที่เก่งกว่าเรา 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
Even though you may feel that you are better than others in many respects, 

bear in mind that others are likely to be better than you in other respects. 

(Boonkiet Chokwatana)

 บ�งคนเวล�รู้สึกว่�ตัวเองเป็นคนเก่ง ก็มักจะเริ่มไม่ฟังคนอื่น เรียนรู้อะไรใหม่ๆ 

ไม่ได้ เพร�ะรู้สึกว่�ตนรู้เยอะแล้ว แต่ควรสำ�นึกอยู่เสมอว่� คนเร�ไม่ได้เก่งได้ทุกเรื่อง มี

คนที่เก่งกว่�เร�อีกม�กม�ย ถึงแม้เข�เหล่�นั้นจะมีก�รศึกษ�น้อยกว่�เร� 

 There some individuals who think that they are more capable than 

other people, and they tend not to listen to others, and cannot learn new things, 

because they think they knew enough already.

 Such people should bear in mind, that there are many other persons, 

who even though they might have less education, are actually more capable 

than them.
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คุณค่าของคน อยู่ท่ีความดท่ีีทำา 
(บญุเกยีรติ โชควฒันา)
One’s value is the reflection of the good deeds one does.

(Boonkiet Chokwatana)

 คนท่ีเกิดม�ในโลกน้ี ต้องไม่คิดจะใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆ แต่ต้องคิดถึงก�รทำ� 

คุณง�มคว�มดี เพร�ะคุณง�มคว�มดีเป็นสิ่งที่ทำ�ให้บุคคลผู้นั้นมีคุณค่�

 A person who lives in this world, should not just spend their life 

 wastefully, but they must always think of doing good deeds, because the good 

deeds that they do, create value in their life.
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 อายุมากขึ้น ปัญญาควรมากขึ้นด้วย ไม่ใช่แค่มีประสบการณ์มากขึ้น 
(บุญเกียรติ โชควัฒนา)
With age, one should not only just grow experience, 

one should also grow wisdom. 

(Boonkiet Chokwatana)

 ผูท้ีสู่งอ�ยุบ�งคนทีไ่ดผ่้�นชีวติม�ม�ก หล�ยคนจะเรียกว�่ผูน้ัน้มีประสบก�รณ์

ม�ก แต่ที่จริงแล้วประสบก�รณ์อ�จจะมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ แต่ไม่ว่�จะเป็นแง่ไหนก็ต�ม 

ผูสู้งอ�ยุผูน้ั้นตอ้งส�ม�รถเปล่ียนประสบก�รณ์นัน้ใหเ้ป็นปัญญ� อ�ทิเชน่ บ�งเรือ่งต้อง

ปล่อยว�ง บ�งเร่ืองต้องให้อภัย บ�งเร่ืองต้องเป็นเร่ืองสอนใจหรือเป็นบทเรียนหรือ 

เป็นหลักคิด บ�งเรื่องต้องทำ�ให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป มิฉะนั้นประสบก�รณ์นั้นจะไม่ส�ม�รถ

เกิดประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง

 By being a senior, one will have lived quite a long time, and will likely 

be described as being very experienced. In fact, there are both positive, and 

negative life experiences. No matter what they are, seniors must be able to 

transform such experiences into wisdom. For example, some of them should 

be forgotten, some forgiven, and some should be reflected on as reminders, 

lessons, or principles, while some must be improved upon, for next time. 

Otherwise, those experiences will not be of benefit to future generations.
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ความยากลำาบากและความท้าทายต่างๆ เป็นแค่บททดสอบว่าเราผ่านพ้นไปได้อย่างไร 
และยังสามารถทำาให้จติวญิญาณของเราสงูขึน้ได้ด้วยหรือไม่ 
(บญุเกยีรติ โชควฒันา)
Difficulties, and challenges, are mere tests for us to both overcome, and prove 

ourselves, and are able to lift our souls to a higher level. 

(Boonkiet Chokwatana)

 คว�มย�กลำ�บ�กและคว�มท้�ท�ยในชีวิตเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่�จะอยู่ใน

สถ�นะภ�พอย่�งไร แต่คว�มย�กลำ�บ�กและคว�มท้�ท�ยน้ีต้องถือว่�เป็นบททดสอบ

คว�มส�ม�รถของเร�ในก�รท่ีจะฟันฝ่�ให้ลุล่วงไปในแต่ละคร้ัง ท้ังท�งก�ยและใจ และ 

ทกุคร้ังทีเ่ร�ทำ�สำ�เร็จในท�งทีถ่กูท่ีควร โดยเฉพ�ะเร่ืองท่ีเร�ทำ�ให้ผูอ้ืน่ จะทำ�ให้ระดบัจติใจ

ของเร�สูงขึ้น เสมือนเร�ได้ทำ�บุญทำ�กุศลสร้�งบ�รมี

 Everyone encounters difficulties and challenges in life, regardless of 

their status, but the difficulties, and challenges, should be regarded as tests of 

one’s ability to overcome each of them, both physically, and mentally. Every 

time such trials and tribulations are successfully overcome, in a righteous way, 

especially for the benefit of others, one’s soul will be lifted to a higher level,  

as if one is making merit, or doing charitable deeds, or building up charisma.
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ลูกน้องที่มาดีกับเรา จงดูว่าเขาดีกับลูกน้องของเขาหรือไม่ 
(ดร. เทียม โชควัฒนา)
Be wary of the subordinates who always try to please you. Be observant of 

how well they treat their own subordinates. 

(Dr.Thiam Chokwatana)

 หัวหน้�บ�งคนถ้�ลูกน้องคนไหนม�เอ�ใจก็มักจะชอบลูกน้องคนน้ันเป็นพิเศษ 

แต่ไม่ได้ดูว่�ลูกน้องคนนั้นดีกับลูกน้องของเข�หรือเปล่� เพร�ะลูกน้องท่ีต่อหน้�ก็ 

ประจบประแจงแต่ลับหลังไม่ดีกับลูกน้องเข� ก็คือคนหน้�ไหว้หลังหลอก ทำ�ให้ไม่มีคนชอบ 

เพร�ะใช้อำ�น�จข่มขู่ แต่ก็มีหัวหน้�บ�งคนที่ไม่สนใจเรื่องนี้ สนใจเพียงแต่ว่�ลูกน้องคนนี้

ทำ�ต�มคำ�สั่งของตนเท่�นั้น

 Some bosses prefer subordinates who always please them, and do not 

look beyond the pleasing behavior, to see how well they treat their own  

subordinates. A subordinate who fawns on their boss, but treats their own 

people badly, is a hypocrite. No one likes them, because they tend to threaten 

others with their authority. On the other hand, some bosses do not care about 

this, providing their subordinates deliver what they want.
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ตัง้คำาถามและหาคำาตอบด้วยตนเอง 
( พระพทุธเจ้า )
Ask questions directly to oneself, then answer them personally by yourself. 

( Lord Bhudda )

 คนส่วนม�กมักตั้งคำ�ถ�มเวล�มีปัญห�กับตัวเองและส่วนใหญ่มักไม่มีคำ�ตอบ 

หรือมักจะโทษผู้อื่นหรือโทษสถ�นก�รณ์หรือโทษส่ิงแวดล้อมต่�งๆ ที่อยู่รอบตัว  

แต่ท่ีจริงแล้วส่ิงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ถ้�ดูกันลึกลงไปแล้วเกิดข้ึนจ�กตัวเองไม่ม�กก็น้อย 

ฉะนั้นเร�ส�ม�รถตอบด้วยตนเองได้แทบทุกเรื่อง ก�รถ�มตนเองและตอบด้วยตนเองนี้ 

เป็นจุดเริ่มต้นของก�รสร้�งปัญญ�

 ในชีวิตปกติ ก�รที่เห็นอะไรแล้ว หม่ันตั้งคำ�ถ�มตนเองและตอบด้วยตนเอง  

จะช่วยให้เร�ใช้คว�มคดิ พิจ�รณ� ค้นห�ส�เหตุ ค้นห�ข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องไปถ�มใคร 

ซึ่งเป็นวิธีที่สำ�คัญในก�รเพิ่มพูนปัญญ�ให้กับตัวเอง

 For the majority of people, when personal problems arise, they end up 

asking themselves for the reasons, but without obtaining answers.  In fact, 

some end up blaming the situation on others, or the surrounding  

environment.  But if one looks deeply, into many of such problems, they tend to 

stem from inside oneself.  Therefore, by asking directly to oneself, and  

personally answering by yourself, can be considered as a way to create wisdom.

    Furthermore, in everyday life, when one sees, or observes anything, 

try to always consider by yourself, and provide the answers by oneself. This is 

the best way to make one think, or contemplate, and then find out the facts, or 

the cause, without having to ask anyone. This is an important way to elevate 

personal wisdom.
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	 	 		บริษัทในเครือสหพัฒน์	(Saha	Group)	กว่า	20	บริษัท
เกียรติคุณ
พ.ศ.	2543		 :	เหรียญกาชาดสมนาคุณ	ชั้นที่	1
พ.ศ.	2546	 :	เครื่องราชอิสริยาภรณ์	จากรัฐบาลฝรั่งเศส	Chevalier
    dans l’ Ordre National de la Legion d’Honneur
พ.ศ.	2546		 :	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
	 	 		คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2548		 :	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
	 	 		วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.	2550		 :	เกียรติบัตร	“พ่อตัวอย่างแห่งชาติ”	โดยสมาคมผู้อาสาสมัคร
	 	 		และช่วยการศึกษา	ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	วันที่	5	ธันวาคม	2550
พ.ศ.	2552		 :	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
	 	 		คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.	2560		 :	รางวัล	“ผู้ท�าคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์”	
	 	 		โดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ต�าแหน่งทางสังคม
	 	 -	ที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโรคหัวใจ	ในพระอุปถัมภ์ของ	สมเด็จพระเจ้า
	 	 		พี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
	 	 		ตั้งแต่	2547
	 	 -	กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดี	ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพ
	 	 		รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ปี	2552	จนถึงปัจจุบัน
กิจกรรมทางสังคม
	 	 -	วิทยากรรับเชิญของสถาบันต่างๆ	อาทิ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์,	ศาลยุติธรรม,	กรมการค้าระหว่างประเทศ,	กรมส่งเสริมการส่งออก,	
ส�านักงาน	 ก.พ.,	 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง,	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั,	มหาวทิยาลยัศลิปากร,	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง,	มหาวทิยาลยัพะเยา,	มหาวทิยาลยั
หอการค้า,	มหาวทิยาลยัรงัสติ,	มหาวทิยาลยัเนชัน่,	สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี	(AIT),	สถาบนั
เทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่,	โรงเรยีนบ่มเพาะธรุกจิ	บไีอเอส	(BIS),	สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์,	
สถาบนัยทุธศาสตร์ธรุกจิเชิงบวก	(iSAB),	สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย	(MAT),	ธนาคาร
กรุงไทย,	ธนาคารกรุงเทพ,	ธนาคารกสิกรไทย,	ฯลฯ
	 	 -	Board	of	Advisors	ของ	Bangkok	Club	ตั้งแต่ปี	2551
	 	 -	ที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโรคหัวใจ	ตั้งแต่ปี	2547	จนถึงปัจจุบัน
	 	 -	ทีป่รกึษากติตมิศกัดิส์มาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลยับรูพา	(8	กรกฎาคม
	 	 		2547	-	7	กรกฎาคม	2549	และ	8	กรกฎาคม	2553	-	7	กรกฎาคม	2554)
	 	 -	อาจารย์พเิศษบรรยายวชิาการจดัการเชงิกลยทุธ์	หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ
	 	 		มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	(ปี	2548)
	 	 -	อาจารย์พิเศษบรรยายวิชาประเด็นปัญหาการจัดการ	หลักสูตรการ
	 	 		จัดการมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	(ปี	2548	–	ปัจจุบัน)
	 	 -	อาจารย์พิเศษบรรยายวิชาหลักการคิดและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
	 	 		หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	คณะวิทยาการจัดการและ
	 	 		สารสนเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	(ปี	2550	–	ปัจจุบัน)
	 	 -	กรรมการมลูนธิิวจิยัประสาทในพระบรมราชปูถมัภ์	(ปี	2549	–	ปัจจบุนั)
	 	 -	อาจารย์พิเศษวิชากลยุทธ์การประกอบการ	หลักสูตรบริหารธุรกิจ
	 	 		มหาบัณฑิต	สาขาวิชาประกอบการ	รุ่นที่3	วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

	 	 		มหาวิทยาลัยบูรพา	(สิงหาคม	–	กันยายน	2551)
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ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

1.	หนังสือ	MOP : MISSION OBJECTIVE POLICY ; PROCESS

TO SUCCESS

MOP	 คือ	 ทฤษฎีการบริหารจัดการทางธุรกิจ	 ที่มีการก�าหนด 

จุดมุ่งหมายขององค์กร	 และก�าหนดวิธีการในการติดตามให้บรรลุ 

จุดมุ่งหมาย	 โดยมีแนวทางก�ากับ	 สนับสนุนให้มุ่งเข้าสู่จุดมุ่งหมาย 

ได้อย่างชดัเจน	MOP	มาจากตวัย่อของค�า	 ว่า	Mission	 (ภารกจิ	หน้าที)่ 

Objective	 (จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์)	 และ	 Policy	 (นโยบาย) 

เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จขององค์กรโดยใช้หลักคิดที่ว่า	 “มุ่งมั่น	 มั่นใจ 

คิดบวก	ไม่กลัว”

2.	หนงัสอื	“การตลาดเชงิบวก”	จดัพิมพ์โดยส�านกัพมิพ์	Nation	Books

โดยมเีนือ้หาเก่ียวกบัประสบการณ์ในการด�าเนนิธุรกจิ	 ของบญุเกยีรติ

โชควัฒนา

3.	หนังสือ	“หลักคิดและปรัชญาการท�างาน	ของบุญเกียรติ	โชควัฒนา”

จดัพิมพ์โดย	บรษิทั	เทรน	ไทม์	เทสต์	จ�ากัด	และบรษัิท	ไอ.ซี.ซ.ี	อนิเตอร์

เนชัน่แนล	จ�ากัด	(มหาชน)	เพือ่มอบให้เป็นวทิยาทานในการบรรยายพเิศษ

4.	หนงัสอื	“กลยทุธ์การคดิแบบ CEO”	จดัพมิพ์โดย	ส�านกัพมิพ์	Nation

Books	 ซึ่งรวบรวมข้อคิดดีๆ	 ในการด�าเนินชีวิตและการท�าธุรกิจ 

ในมุมมองของ	บุญเกียรติ	โชควัฒนา

5.	หนังสอื	“คดิบวกแบบ CEO”	จดัพมิพ์โดย	ส�านกัพมิพ์	Nation	Books

ซึง่รวบรวมความคดิดีๆ 	ในการด�าเนนิชวีติและการท�าธรุกจิ	นอกเหนอื 

ไปจากหนังสือก่อนหน้านี้ของบุญเกียรติ	โชควัฒนา
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6.	หนังสือ	“ได้อย่างที่คิด”	จัดพิมพ์โดย	บริษัทอัมรินทร์การพิมพ์	จ�ากัด

(มหาชน)	 ซ่ึงรวบรวมวิธีการในการบันทึกความคิดที่ดีลงในจิตใต ้ส�านึก 

ซึ่งก่อให้เกิดความคิดที่น�าไปสู่ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

7.	หนังสือ	“ท้าให้คิด ท้าให้เชื่อ” 

จัดพิมพ์โดย	บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

8.	หนังสือ	“The Book of Boonkiet Chokwatana” 

จัดพิมพ์โดย	บริษัท	พีเพิลมีเดีย	จ�ากัด

9.	หนังสือ	“บวกคิด ชีวิตบวก”	โดยท่าน	ว.วชิรเมธี	และบุญเกียรติ	โชควัฒนา	

จัดพิมพ์โดย	ไอ.ซี.ซี.พับลิชชิ่ง



122

RESUME
Date	of	Birth		 	 1	August	1947

Nationality/Race			 Thai

Religion    Buddhism

Spouse    Tipaporn Chokwatana

   Chairman of International

   Laboratories Co., Ltd.

Education

1972		 	 	 Bachelor	of	Science	in	Mechanical

   Engineering at Worcester Polytechnic

   Institute, Massachusetts, U.S.A.

1995		 	 	 National	Defense	College,	Class	388

2004		 	 	 Certificate	of	Thai	Institute	of	Directors,

	 	 	 Class	41/2004	from	the	Association

   of Thai Institute of Directors

Present Positions

	 	 	 President	&	Executive	Chairman

   of I.C.C. International Public Company Limited

   Chairman of the Board of Directors

   of more than twenty companies of Saha Group

Citations

2000		 	 	 Red	Cross	Medal,	First	Class

2003		 	 	 Chevalier	dans	l’Ordre	National	de	la

   Legion d’Honneur

2003		 	 	 Honorary	Doctorate	Degree	in	Business

   Administration, Faculty of

   Business Administration, Department of

   Management,
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   Sri Pathum University

2005		 	 	 Honorary	Doctorate	Degree	in	Business

   Administration, College of Commerce,

   Burapa University

2007		 	 	 Honorary	Certificate	for	“Exemplary	Father	of	the

   Nation” by the Association of Education-Aid

   Volunteers, the organizer of the Father’s Day events,

	 	 	 December	5,	2007.

2009		 	 	 Honorary	Doctorate	Degree	in	Business

   Administration, Faculty of Management

   and Information Sciences, Naresuan University

Social Position

   - Advisor to Thai Listed Companies Association.

   - Advisor to The Cardiac Children Foundation of

   Thailand under the Royal Patronage of H.R.H.

   Resume Princess Galyani Vadhana Krom Luang

   Naradhiwas Rajanagarindra.

   - Advisor to Honest Livelihood Foundation from

	 	 	 July	2009	to	the	present.

   - Chairman of the Activities Promotion Committee,

	 	 	 Naresuan	University	since	March	2010.

   - Member of the Central Committee, Ramathibodi

   Foundation under the Royal Patronage of H.R.H.

	 	 	 Princess	Mahachakri	Sirindhorn	since	2009.

Social Affairs

 - Invited speaker to various institutions such as the Thai Institute
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of Directors (IOD), Civil Service Development Institute, Thammasat

University, Chulalongkorn University, Assumption University, the

Metropolitan Electricity Authority, and Thailand Concrete Association, by

conducting lectures in such topics as business development, business

governance, crisis management, positive thinking, subconscious mind

power, leadership and change management, and the management of

modern corporate image.

	 -	Board	of	Advisors	to	the	Bangkok	Club	since	2008

	 -	Advisor	to	Cardiac	Children	Foundation	from	2004	to	present

 - Honorary Advisor, Burapha University Alumni Association (July 8,

2004	-	July	7,	2006	and	July	8,	2010	-	July	7,	2011)

 - Lecturer on “Strategic Management”, Master of Business

Administration	(MBA),	Sripatum	University	since	2005

 - Lecturer on “Management Issues”, Master of Business

Management	(MBM),	Sripatum	University	from	2005	to	present.

 - Lecturer on “Principles of Strategic Thinking and Business

Analysis”, Master of Business Administration (MBA), Faculty of

Management	and	Information	Sciences,	Naresuan	University	from	2007

to present.

 - Member of the Neurological Research Foundation Committee

under	Royal	Patronage	from	2006	to	present.

 - Lecturer on “Strategic Entrepreneurship”, Master of Business

Administration	(MBA)	in	Entrepreneurship	Class	#	3,	College	of	Commerce,
Burapha	University	(August	–	September	2008)



125

ACADEMIC EXPERIENCES

Academic Works
 1. MOP : Mission Objective Policy ; Process to Success
MOP	is	a	business	management	tool	that	defines	corporate
objectives, as will as being a means of monitoring, and follow-up, to
achieve	such	objectives.	It	is	set-up	with	clearly	defined	guidelines	to
reach the respective goals, and MOP stands for Mission, Objective and
Policy, for achieving corporate success, under the concept of being
“resolute,	confident,	positive	and	fearless.”
 2. Positive Marketing, published by nation Books, the contents of
which is concerned with the author’s experience in marketing.
	 3.	Principles	of	Thought	and	Working	Philosophy	of	Boonkiet
Chokwatana, published by Train Time Test Company Limited and I.C.C.
International Public Company Limited for distribution at special lectures.
 4. CEO’s Strategic Thinking, published by Nation Books,
containing valuable strategic thinking of life and business of Boonkiet
Chokwatana
 5. CEO’s Positive Thinking Style, published by Nation Books, the
compilation of good thoughts to deal with one’s life and business in
addition to the previous books of Boonkiet Chokwatana.
 6. “Get what you think”, published by Amarin Printing and
Publishing Public Company Limited, containing an approach to recording
good thoughts into subconscious mind, which in turn induces thinking that
leads to good feelings towards oneself, and to others.
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ขอขอบคุณ
WITH APPRECIATION TO

ดร.เทียม	โชควัฒนา

Dr. Thiam Chokwatana

ดร.บุณยสิทธิ์	โชควัฒนา

Dr. Boonsithi Chokwatana

ดร.วิพันธ์	เริงพิทยา

Dr. Viphan Reungpitaya

ดร.อมรเทพ	ดีโรจนวงศ์

Dr. Amornthep Derojanawong

โคอิจิ	ทสึคะโมโตะ

Koichi Tsukamoto

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดารณี	ภุมวรรณ

Asst.Prof.Daranee Pummawan

ไซม่อน	ไนท์

Simon Knight

จินตนา	เฉลิมชัยกิจ

Chintana Chalermchaikit

ขนิษฐา	ฉันทนโพธิกุล

Kanittha Chantanapokul

พิธชา	ภู่สุนทรศรี

Pitacha Poosunthornsri

เอนก	งามพัฒนะกุล

Anake Ngamphatanakul
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อรทัย	ชุณหะจันทน

Orathai Xunhachandana

มณีรัตน์	องค์สรานนท์

Maneerat Ongsaranont

สุดามณี	พิศาลบุตร

Sudamani Bisalputra

ทีมงานประชาสัมพันธ์กลาง	ฝ่ายส�านักงานบริษัท

Corporate affairs company administration division
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