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¼ มเปนคนที่โชคดีมาตั้งแตเล็ก คือมีคุณแมที่ไมตามใจ 

ผมเลย เพราะคุณแมเชื่อวาการตามใจลูกจะทำใหลูกเสีย

และทำใหลูกไมพัฒนา และผมมีคุณพอที่คอยใหความคิดที่ดีๆ 

และสอนปรัชญาชีวิตและปรัชญาในการทำงานมาโดยตลอด  

เมื ่อหลายปกอนผมสรุปกับตัวเองวา ผมมีหลักคิดมากมาย  

ซึ่งเกิดจากการที่คุณพอไดเลาไดสอนผมมา ผมจึงทดลองเขียน

หลักคิดที่ผมใชในการทำงานและในการดำเนินชีวิตขึ้นมา ภายใน

เวลาสั้นๆ ก็เขียนได 30 กวาหลักคิด ซึ่งผมพบวาหลักคิดที่ผม

เขียนขึ้นมา สวนใหญไดจากคุณพอ และอีกสวนหนึ่งเกิดจากที่

คุณพอไดสอนใหเรามีหลักคิดของตัวเอง และมีท ักษะใน 

การสรางหลักคิดดวย 

 หลังจากนั้นผมก็เลยทบทวนตอไปวา ผมมีหลักคิดอะไรอีก

ที ่ผมใชในการทำงานและดำเนินชีวิต ก็พบวาหลักคิดตางๆ  

ที่ผมใชและอยูในจิตใตสำนึกของผมยังมีอีก ซึ่งกอนหนานั้น 

ผมไมเคยบันทึกไว แตหลังจากที่ไดเขียนขึ้นมาครั้งแรก 30  

กวาหลักคิดก็มีเพิ่มขึ้นๆ 

 จนถึงหนังสือเลมนี้ซึ่งเปน ฉบับที่ 6 ผมมีหลักคิดที่นำมา

บันทึก 80 หลักคิด ก็หวังอยางยิ่งวาหลักคิดที่ผมมีอยูในจิต 

ของผม จะเขาไปอยูในจิตของผูอานดวย เพราะผมเชื่อวาหลักคิด

เหลานี้ทำใหผมเปนคนดีและประสบความสุขและความสำเร็จ 

ในชีวิต ขอใหผู อานอานชาๆ และคิดตามไปดวยเพื่อที่จะได 

รับประโยชนจากหนังสือเลมนี้อยางเต็มที่ 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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1 การงานจะสำเร็จหรือลมเหลวไมใชเพราะคนอื่น แตเพราะตัวของเราเอง  
 Whether your work is successful or a failure it is  
 not because of others but because of  yourself. 18 

2 เรียนรูจากความผิดพลาดของผูอื่น จะไดไมตองเรียนรูจากความ  
 ผิดพลาดของตัวเอง  
 Learning from others’ mistakes, so you do not  
 have to learn from your own mistakes. 20 

3 คนจะไมพัฒนาถาสามารถโยนความผิดใหกับผูอื่น 
 (ดร.เทียม โชควัฒนา) 
 A person won’t develop himself if he throws his  
 faults at others. 21 

4 หมั่นใชเวลาในการทบทวนตนเองวาทำอะไรถูกทำอะไรผิดไปบาง 
 Always spend time reflecting on what one has  
 done whether it is right or wrong. 22 

5 ขณะที่กำลังพัฒนาผูอื่น จงถามตนเองวา เราพัฒนาไปไดแคไหน 
 แลวดวย 
 When developing others, ask yourself as to what  
 extent you have personally developed. 23 

6 คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับเรา 
 Decent things will come to you if you have decent 
 thoughts, decent words and decent actions. 24 

7 ในชวงวิกฤตการณ ตองคิดถึงคนอื่นใหมากๆ  
 In time of crisis, do think a lot about others. 25 

8 คิดวาทำไดยอมมีโอกาสมากกวาคนที่คิดวาทำไมได 
 By thinking that you can do, gives you a better  
 chance than those who think they cannot do. 26 

CON T E N T  
ÊÒÃºÑÞ 

ËÅÑ¡¤Ô´ PRINCIPLES OF THOUGHT 

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 6th 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 benefi t from this book.

 Boonkiet Chokwatana
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16 ถาอยากใหมีคนเคารพตองรูจักเคารพผูอื่น 
 If wanting to be respected, one should be willing  
 to respect others. 34 

17 รักคนอื่นถาอยากใหคนอื่นรักเรา 
 Love others, if you want to be loved. 35 

18 อยาใหงานตองรอการตัดสินใจของเรา 
 Do not let work wait for our decision. 36 

19 การทำธุรกิจเหมือนการแขงขัน ตองมุงมั่นที่จะไดชัยชนะ 
 Doing business is like a competition. One must have  
 determination for victory. 37 

20 ความรวดเร็วเปนปจจัยสำคัญของความสำเร็จของโลกธุรกิจ 
 ในอนาคต 
 Speed is the main factor for success in the business  
 world of the future. 38 

21 อนาคตไมมีความแนนอน ดังนั้นการวางแผนอนาคต 
 จึงเปนสิ่งสำคัญ 
 The future is uncertain, but future planning is vital. 39 

22 จงคิดวาคนที่ตำหนิเราคือคนที่หวังดีตอเรา จงนำเอาคำตำหนินั้น  
 มาใชใหเกิดประโยชนตอตัวเราในอนาคต 
 Think that those who reproach you are those who mean  
 well to you. Utilize those who reproach you for your  
 future benefits. 40 
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 9 จงมองผูใตบังคับบัญชาวาเปนผูที่มีความสามารถอยูเสมอ  
  จงหาความสามารถ ของเขาใหพบ และชวยทำใหความสามารถ 
  ของเขาเปลี่ยนเปนความสำเร็จ 
 Always look at subordinates as being capable, and  
 then try to find out their abilities and help them use  
 these to make success. 27 

10 คนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกวาคนคิดลบ 
 People who think positively will have a greater  
 chance to succeed than those who think negatively. 28 

11 ถาคิดวาตนฉลาดจงเอาความฉลาดไปทำบุญ (ดร.วิพันธ เริงพิทยา) 
 If you think that you are clever, take your cleverness  
 for merit making. 29 

12 ความกลัวเปนสิ่งที่ทำลายความคิดสรางสรรค 
 Fear destroys creativity. 30 

13 จะทำอะไรใหสำเร็จ ตองคิดวาสำเร็จกอน 
 If we want to succeed, think in advance that  
 we will succeed. 31 

14 หวังดีตอตนเอง หวังดีตอผูอ่ืน หวังดีตอสังคม : 3 ดี (Win Win Win) 
 Have good wishes for ourselves, for other people,  
 and for society : 3 goods (Win Win Win). 32 

15 รักตัวเอง รักครอบครัว รักองคกร (ดร.เทียม โชควัฒนา) 
 Love yourself, love your family and love your  
 organization. 33 
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29 ทำมากก็ผิดมาก ทำนอยก็ผิดนอย ไมทำก็ไมผิด (ดร.เทียม โชควัฒนา) 
 The more you do, the more mistakes you tend to make.  
 The less you do, the less mistakes you tend to make.  
 Do nothing, then no mistakes.   47 

30 จงยินดีที่จะเปนผูให มากกวาจะเปนผูรับ (ดร.เทียม โชควัฒนา) 
 Be more content to be a giver than a receiver. 48 

31 การทำงานใหมองฟา ความเปนอยูใหมองดิน  
 In working, look to the sky; in living, look to the ground. 49 

32 ผูบริหารที่หวังอนาคตที่ดีในการทำงาน ควรสนใจในบทบาทของตนเอง 
 รูทาทีการวางตัวที่เหมาะสม เพื่อจะไดมีภาพลักษณที่เหมาะสม 
 Executives who wish to have a bright career ahead  
 should observe their proper role, and demonstrate  
 proper gestures, to arrive at a proper image.  50 

33 จดแลวไมคอยจำ เขาใจแลวไมคอยลืม 
 After taking notes one tends to forget, but when  
 having understood one will not forget.  51 

34 ผูที่ประสบความสำเร็จ คือผูที่ทำความฝนใหเปนจริงไดอยูเสมอ  
 Be The one who succeeds is the one who often makes  
 his dream come true. 52 

35 ชวยตัวเราเองกอน แลวคนอื่นก็จะมาชวยเรา 
 Help yourself first, then others will come to help you. 53 

36 ทำธรุกิจตองคิดถึงคาตอบแทนท่ีคุมคา ชวยเหลือคนไมตองคิดเร่ืองคุมคา 
 In doing business, one must think of a worthwhile return, but in  
 helping people, one should not think about any return. 54 
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23 ความรูไมใชอยูเฉพาะในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย แตอยูทั่วทุกแหง 
 ที่ไป ทุกคนที่เราพบ ขึ้นอยูที่เราสามารยอมรับ นำมาคิด และเก็บได 
 มากนอยแคไหน  
 Knowledge is not only within a school or university. It is  
 everywhere and in all people we meet. It depends on  
 what extent we can accept, think about, and collect it. 41 

24 ขอมูล, การสังเกต, ความรูสึก, การประเมิน, การตัดสินใจ, การสรุป,  
 การสรางสรรค และการปฏิบัติ (กระบวนความคิดครบวงจร) 
 Information, Observation, Impression, Evaluation,  
 Decision, Conclusion, Creation and Action.  
 (Cycle of Thinking Process) 42 

25 การทำงานเพื่อสวนรวม ตองไมกังวลวาคนอื่น ทำงานนอยกวาเรา 
 In working for the team, do not worry that others  
 work less than you. 43 

26 ไมโกรธถาใครพดูกับเราในทางท่ีไมดี จงคิดจะทำใหเขาคิดกับเราในทางท่ีดีข้ึน 
  Do not be upset if someone says something bad about 

you, just think that you can make them think better about 
you. ( Boonkiet Chokwatana )  44

27 เราหามคนคิดไมดีกับเราไมได แตเราทำใหเขาคิดกับเราดีขึ้นได 
  We cannot stop people thinking  badly about us, but we 

can make them think better about us.  45

28 ใครทำดีใหตนตองจำ ทำดีใหคนอื่นตองลืม (ดร.เทียม โชควัฒนา) 
 Remember those people who do good deeds for you,  
 and forget when you do good deeds for others. 46 
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44 อยาแยงความสำเร็จของทีม ในทางกลับกันมอบความสำเร็จ 
 ของตนใหทีม 
 Do not steal success from the team, but give your  
 own success to the team instead. 62 

45 ความสำเร็จไมใชสิ่งที่หาซื้อได แตเปนผลจากการทำสิ่งที่ดี  
 ที่ถูกที่ควร 
 Success is not available for sale but is from the results  
 of doing good and right things. 63 

46 คนที่ทำดี ตกน้ำไมไหล ตกไฟไมไหม (สุภาษิตไทย) 
 People who do good things will not fall into danger.  64 

47 การถอมตัวยกยองผูอื่น เปนบันไดสูการยอมรับของสังคม 
 Those who are humble and praise other people are  
 on a ladder to social recognition. 65 

48 รักและชวยเหลือผูอื่น โดยไมหวังสิ่งตอบแทนเปนกุญแจสูความสุขใจ 
 Love and help others without expecting any return,  
 is the key to spiritual happiness. 66 

49 ความสำเร็จของทาน คือรางวัลของเรา 
 Your success is my reward. 67 

50 คนที่รูสึกวาตนเกงตั้งแตเยาววัย มักจะพัฒนาไดชากวา 
 คนที่คิดวาตัวเองยังไมเกง 
 People who feel they have been smart since they were  
 young will develop much slower than those who think  
 they are still not smart. 68 
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37 ทำงานใหญ ตองรูจักไวใจคน 
 In doing a big project, one must know how to trust others. 55 

38 เราเปลี่ยนเมื่อวานไมได แตเราทำพรุงนี้ใหดีขึ้นได 
 We cannot change yesterday, but we can  
 make a better tomorrow. 56 

39 คุณคาของคน อยูที่การชวยเหลือผูอื่น 
 The value of human beings is to help other people. 57 

40 ถาหวังมาก ก็ผิดหวังมาก ถาหวังนอย ก็ผิดหวังนอย  
 ถาไมหวัง ก็ไมผิดหวัง (ดร.เทียม โชควัฒนา) 
 More expectation more disappointment.  
 Less expectation less disappointment.  
 No expectation no disappointment.  58 

41 ความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามของคนหมูมาก มักจะยิ่งใหญกวา 
 ความสำเร็จที่เกิดจากคนคนเดียว 
 Success that arises from efforts of many people is  
 usually greater than that from one person. 59 

42 จงช่ืนชมและขอบคณุผูท่ีมีสวนทำใหเราประสบความสำเร็จอยางเปดเผย 
 Openly appreciate and express gratitude to people  
 who contribute to our success. 60 

43 จงคิดถึงความสำเร็จขององคกรกอนความสำเร็จของตัวเอง 
 Think of the organization’s success above that of one’s own. 61 
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57 เราทุกคนมีสวนในการกำหนดอนาคตของตนเอง 
 We all take part in determining our own future.  78 

58 คนที่กลัวผิดมักไมเกิดความคิดสรางสรรค คนที่ไมกลัวผิด 
 มักมีความคิดสรางสรรคแตตองทำอยางพิถีพิถัน 
 People who are afraid of making mistakes are usually  
 not creative; those who are not afraid of making  
 mistakes are usually creative but have to be cautious. 79 

59 เมื่อสั่งงานลูกนองแลวลูกนองทำไมไดหรือทำผิดพลาด  
 ใหคิดวาเราผิดเอง 
 When order your subordinates to do something, and they  
 cannot do it, or make mistakes, consider it as your fault. 80 

60 พลังอำนาจที่ยิ่งใหญมาพรอมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ  
 (ภาพยนตร Spiderman) 
 With Great power comes great responsibility. 81 

61 อยาเลือกทำเฉพาะงานที่สนุก จงสนุกกับทุกงานที่ทำ 
 Don’t choose only the work that you enjoy doing,  
 do enjoy all works that you do. 82 

62 กลัวสิ่งไหน ใหทำสิ่งนั้น (ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงค) 
 Fear of that thing, do that thing. 83 

63 คนคนเดียวตองหมุนจานบนปลายไมไดหลายสิบใบในเวลาเดียวกัน 
 An executive must be able to spin many plates  
 on sticks simultaneously. 84 
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51 คนที่คิดวาคนอื่นโง คือคนที่โงที่สุด 
 People who think other people are stupid are  
 the most stupid ones. 69 

52 หัวหนาตองไมแยงงานลูกนองทำ แตถาลูกนองทำไมได เราตองทำได 
 Supervisor should not snatch work from subordinates,  
 but if subordinates cannot do, supervisors must be  
 able to do the work. 70 

53 ผูนำตองเปนผูที่เสียสละ เปนผูให และเปนตัวอยางที่ดี 
 Leader must be the one who sacrifices, gives,  
 and sets a good example. 72 

54 ถาประสบความสำเร็จใหถือวาเปนโชค ถาประสบความลมเหลว 
 ใหถือวาเปนความบกพรองของเรา 
 When we succeed, consider it as our luck; but when  
 we fail, consider it as our own fault.  73 

55 คนที่เจริญกาวหนาเปรียบเสมือนคนกำลังเดินขึ้นเขา  
 คนที่ตกต่ำเปรียบเสมือนคนกำลังเดินลงเขา (Mr.Koichi  Tsukamoto) 
 A person progressing is like a man climbing up  
 a mountain; a person declining is like a man walking  
 down a mountain. 74 

56 มองตัวเองมาก มักมองไมเห็นคนอื่น มองคนอื่นมาก  
 มักมองเห็นตัวเอง 
 Looking at oneself too much, makes one unable  
 to see others, looking much at others makes  
 one see oneself. 76 
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72 ไมมีใครทำรายจิตใจของเราไดนอกจากตัวของเราเอง 
 No one can hurt your soul apart from yourself. 93 

73 ไมกลัว ไมเหนื่อย ไมทอ ไมมีปญหา ไมยาก ไมเครียด 
 No fear, No tiredness, No despair, No problem,  
 No difficulty, No stress. 94 

74 จงลืมอดีตที่ขมขื่น มองสูอนาคตที่สดใส 
 Forget the sad past, look tothe bright future. 96 

75 จงมั่นใจวาตนเองสามารถสรางประโยชนใหแกองคกรได 
 Be confident that you can contribute to  
 the organization. 97 

76 ความคิดที่ถูกตอง นำมาซึ่งวิธีการที่ถูกตอง 
 Correct  thought  leads  to correct procedure. 98 

77 คนดีเชื้อเชิญ (เหนี่ยวนำ) คนดี คนชั่วเชื้อเชิญ (เหนี่ยวนำ) คนชั่ว 
 A good individual attracts good individuals, 
 a bad individual attracts bad individuals.  99 

78 ทำแตสิ่งที่ดี ความดีจะคุมครองเรา 
 Do good deeds, and those good deeds will protect you. 100 

79 พบคนชั่วทำใหเรารูจักคนดี 
 Meet the bads leads to knowing the goods. 101 

80 วักน้ำเขามา น้ำไหลออกไป, ผลักน้ำออกไป น้ำไหลเขามา 
 Pull water in, water tends to flow out,  
 Push water out, water tends to flow in. 102 

CON T E N T  
ÊÒÃºÑÞ 
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CON T EN T  
ÊÒÃºÑÞ 
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64 คนเกงแตไมดี เปนภัยตอสังคมหรือองคกรมากกวาคนดีแตเกงนอยกวา 
 Someone who is capable but is not a good person,  
 presents more danger to society than someone  
 who is not as capable but is a good person. 85 

65 สอนตนเอง ดีกวารอใหคนอื่นสอน 
 Teach yourself, is better than waiting for others  
 to teach you. 86 

66 จงฝกประเมินและคาดคะเนไดโดยไมตองรอขอมูล 
 Try to make assessment without waiting  
 for information. 87 

67 คนที่คิดวาตนเองยังไมมั่นคง ปลอดภัย มักไมคอยคิดจะชวยผูอื่น 
 People who think that they are not secure enough,  
 tend not to help others. 88 

68 คนมุงมั่น ใชความผิดพลาดเปนบทเรียนสูความสำเร็จ 
 A determined person uses mistakes as lessons  
 to success. 89 

69 ลูกนองทำผิด หัวหนางานตองพรอมรวมรับผิดชอบ 
 When subordinates make mistakes, superiors  
 must be ready to take responsibility. 90 

70 ยิ่งแกปญหา ยิ่งฉลาด 
 More problems solving, more intelligent 91 

71 คิดทีละเรื่อง แตทำทีละหลายๆ เรื่อง 
 Think of one topic at a time, but do many things  
 at one time. 92 



บุญเกียรติ โชควัฒนา 
Boonkiet Chokwatana 
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คนเปนจำนวนมากที ่ เม ื ่อทำอะไรไมสำเร ็จ ม ักชอบโทษ 

ผู อ ื ่นหร ือสถานการณว าเป นเหตุป จจ ัยให เก ิดความลมเหลว  

โดยไมคอยพิจารณาวา ตัวเองก็นาจะมีสวนที ่ทำใหเกิดความ 

ลมเหลวนั้น ทำใหไมไดใชความคิดพิจารณาสาเหตุความลมเหลว 

ซึ ่งเก ิดจากตนเอง ฉะนั ้นคนเหลานี ้ก ็จะมีโอกาสลมเหลวอีก 

ในอนาคต เพราะไมไดทบทวนความผิดพลาดที ่เกิดจากการคิด  

การทำ หรือการตัดสินใจของตนเอง 

M any people when they are unsuccessful they 

tend to blame it on others or to the situations 

that they believe are the causes of 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 contemplate the 

mistakes that they have made 

are through wrong th ink ing , 

wrong doing or wrong decision 

making.

การงาน จะสำเร็จหรือลมเหลว  
ไมใชเพราะคนอื่น แตเพราะตัวของเราเอง 

Whether your work is successful  
or a failure it is not because of others  
but because of yourself. 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana 
chance of failing again, because chance of failing again, because 

they do not contemplate the they do not contemplate the 

mistakes that they have made mistakes that they have made 

are through wrong th ink ing , are through wrong th ink ing , 

wrong doing or wrong decision wrong doing or wrong decision 
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วิธีที่ดีที่สุดสำหรับผูที่ตองการพัฒนาตนเอง คือ ยอมรับความ

ผิดหรือขอบกพรองของตนเองเพราะทำใหรูตัวเองวา ตองปรับปรุง

แกไขตนเองในเรื่องใดบาง เพื่อมิใหความผิดพลาดหรือขอบกพรอง

นั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก เปนการชวยพัฒนาตนเองและพัฒนางานมากขึ้น 

การโยนความผิดใหผูอื ่นมักทำใหผูนั ้นขาดความกระตือรือรนที่จะ

พัฒนา เพราะจะไมใชความคิดในการพัฒนา ไมใหเกิดความผิด

พลาดอีก 

 

คนสวนใหญคงเคยไดยินคำวา “เรียนรูจากความผิดพลาด” กัน

มาแลว แตถาเราคอยสังเกตและพิจารณาถึงสาเหตุของความผิด

พลาด ของผูอื ่นแลวคิดวิธีที่จะทำไมใหเกิดความผิดพลาดนั้นขึ้น  

ก็จะทำใหไมตองเรียนรูจากความผิดพลาดของตนเองอยูบอยๆ 

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

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

mistake, and figure out the ways to avoid such mistakes, we could 

reduce a lot of the mistakes that would be caused by ourselves.  The best way for self development is to accept one’s own faults 

because it will make one realize what is necessary to improve and correct 

in oneself in order not to make the same fault again. This will lead to both 

personal and working development. Hence, being able to throw one’s faults 

at others, will lead to a lack of enthusiasm to develop, because one will 

not spend time thinking how to avoid the re-occurrence of mistakes. 

เรียนรูจากความผิดพลาดของผูอื่น  
จะไดไมตองเรียนรูจากความผิดพลาด
ของตัวเอง 

Learning from others’ mistakes,  
so you do not have to learn from  
your own mistakes. 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana 

คนจะไมพัฒนาถาสามารถ 
โยนความผิดใหกับผูอื่น 

A person won’t develop himself if  
he throws his faults at others. 

ดร.เทียม โชควัฒนา 

Dr. Thiam Chokwatana 
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บางคนชอบสอนผูอื่น สอนลูกนอง สอนคนรอบขาง ซึ่งนับเปน

สิ ่งที ่ดีเพราะเปนการชวยพัฒนาผูอื ่น แตจะดียิ ่งขึ ้นหากคนผูนั ้น

พัฒนาตนเองดวย เพราะตัวผูสอนคือตัวอยางที่ดีที่สุด เปนสิ่งจูงใจ 

ที่ดีที่สุด ที่จะทําใหผูที่ถูกสอนยอมรับคำแนะนำและอยากพัฒนา 

คนเราไมควรปลอยชีวิตใหดำเนินเรื ่อยไป ควรใชความคิด

ทบทวนวา ที่ผานมาเราทำสิ่งใดถูกตองหรือบกพรองบาง เพื่อจะได

ปรับปรุงการงานใหเกิดความสำเร็จมากขึ้นและผิดพลาดนอยลง 

 One should not live one’s life 

without destiny, but spend some time 

reflecting on whatever we have done, 

whether they have been right or wrong. 

And then use these refl ections to improve 

oneself at work to achieve more success 

and less failure.

Always spend time reflecting  
on what one has done whether it 
is right or wrong 

หมั่นใชเวลาในการทบทวนตนเอง 
วาทำอะไรถูกทำอะไรผิดไปบาง 

When developing others, ask yourself  
as to what extent you have personally 
developed.  

ขณะที่กำลังพัฒนาผูอื่น  
จงถามตนเองวา เราพัฒนาไปได 
แคไหนแลวดวย ดร.เทียม โชควัฒนา 

Dr. Thiam Chokwatana 

Boonkiet Chokwatana 

5
บุญเกียรติ โชควัฒนา 

 Some people like to teach others, ie.. subordinates or people sur-

rounding them, which is a good thing to do because it helps develop 

others. But it is even better if they keep developing themselves as well, 

because they who teach others will be the best example and motivation 

to those being taught, and to accept and wish to develop.

And then use these refl ections to improve And then use these refl ections to improve 

oneself at work to achieve more success oneself at work to achieve more success 

4
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วิกฤตการณมักเปนเรื่องที่กระทบกับคนหมูมาก หากคนที่ถูก

กระทบพยายามแกไขปญหาใหตนเองเปนหลัก โดยไมไดคำนึงวาการ

แกปญหานั้นจะมีผลกระทบตอผูอื่นที่มีสวนเกี่ยวของดวยหรือเปลา 

เชน เรื่องที่คูคาไมมีเงินชำระหนี้ก็จะถูกเรียกใหชำระหนี้ ถาไมมีใหก็

จะถูกฟองรองหรือยึดทรัพยสินไปแทน บางครั้งมีผลใหธุรกิจบางแหง

ตองปดตัว เพราะขาดสภาพคลอง ซึ่งทำใหวิกฤตการณยิ่งวิกฤติหนัก

ขึ้นไปอีก ฉะนั้นในชวงวิกฤติตอง พยายามคิดถึงผูอื่นใหมาก เพื่อไม

ใหการแกปญหาใหตัวเองทำใหเกิดปญหาแกผู อ ื ่น และสังคม

เศรษฐกิจโดยสวนรวม 

การคิด พูด ทำในสิ ่งที ่ดีนั ้น เปนหนทางแหงความสุขและ 

ความรมเย็นที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและตอผูอื่น  

การคิด พูด ทำในสิ่งที่ดีๆแกผูอื่น คนอื่นก็มักตอบสนองกลับ

มาดวยความรัก ความชื่นชม และการยกยองสรรเสริญ คนที่ทำได

เชนนี้ ชีวิตมักประสบแตความสขุ ความเจริญ ความสำเร็จ ซึ่งนับเปน 

สิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้น 

6

 By thinking, speaking and acting in a posit ive way, usual ly 

induces happiness and tranquility towards a particular person as well as 

others. By thinking, speaking and acting decently towards others, one 

usually receives love, admiration or praise in return. Those who can do these 

three things usually enjoy happiness, prosperity and success which could 

be considered as decent attributes.

Decent things will come to you,  
if you have decent thoughts, decent 
words and decent actions.  

คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งดีๆ  
จะเกิดขึ้นกับเรา 

In time of crisis, do think a lot about others 

ในชวงวิกฤตการณ  
ตองคิดถึงคนอื่นใหมากๆ  

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana 

Boonkiet Chokwatana 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

 A cr is i s is usua l l y an occur rence tha t a f fec ts a la rge 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 confi scated, 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.

7
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คนทุกคนมีศ ักยภาพและความชำนาญตางก ันไป ดังน ั ้น  

ผูบังคับบัญชาที่ดีควรมองลูกนองในดานดี มองเห็นศักยภาพและ

ความชำนาญของลูกนองแตละคน ใสใจมองหาจุดเดนของลูกนอง 

เพื่อมอบหมายใหลูกนองไดทำในสิ่งที่ถนัด เพื่อใหไดงานที่ดีและ 

เกิดประโยชนตอองคกร อยาตัดสินวา เขาไมมีความสามารถเพียง

เพราะทำงานที่เรามอบหมายไมได 

เมื่อจะเริ่มตนทำสิ่งใดก็ตาม ใหคิดเสมอวาเราทำได อยาสงสัย

วาตัวเองจะทำไดหรือเปลา การคิดวาเราทำไดใหคิดอยางมั่นใจจะเกิด

ความมุงมั่นที่จะทำ สามารถคิดหากลยุทธหรือวิธีการที่จะทำใหสำเร็จ 

เทากับเรามีโอกาสประสบความสำเร็จแลว แตหากเราคอยคิดวาไม

แนใจวาจะทำได เปนไปไมได เปนการย้ำตัวเราใหเกิดความไมมั่นใจ 

ไมมุงมั่น เราจะไมไดลงแรงความคิดและแรงกายเต็มที่ เพราะใจคิด

ไปแลววาไมนาจะทำได 

8

 When beginning to do anything always think it is possible 

to do. Do not doubt whether it can be done or not. If we think we 

can do it, we have to think with confidence and then we will have 

determination and ability to seek strategies or methodologies to gain 

success. This means that we will have an opportunity to succeed. 

However, if we keep thinking that we are uncertain whether we can achieve 

something, or that it is impossible, then this will have negative effects 

on both confi dence and determination. In this case we tend not to make a full 

effort, because our mind is full of thoughts believing that it cannot be achieved.

By thinking that you can do,  
gives you a better chance than those 
who think they cannot do. 

คิดวาทำไดยอมมีโอกาสมากกวา 
คนที่คิดวาทำไมได 

Always look at subordinates as being capable, 
and then try to find out their abilities and help 
them use these to make success. 

จงมองผูใตบังคับบัญชาวาเปนผูที่มี 
ความสามารถอยูเสมอ จงหาความ 
สามารถ ของเขาใหพบ และชวยทำให 
ความสามารถของเขาเปลีย่นเปนความสำเรจ็ 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana 

Boonkiet Chokwatana 

9
บุญเกียรติ โชควัฒนา 

 Everybody has di f ferent potent ia l and ski l ls . Hence, good 

supervisors should look at the positive aspects of their subordinates, 

and should be able to identi fy each subordinate’s potential and 

individual skill. They should pay attention to find their strong points, 

in order to assign work that they are skil l ful in, so that their contribu-

tion will be worth while for the organization. Do not judge a person 

as being incapable only because they cannot do the assigned jobs.



 
B00NKIET CHOKWATANA 

28
PRINCIPLESOFTHOUGHT
ANDWORKINGPHILOSOPHY
BoonkietChokwatana



 

29ËÅัก¤Ô´áÅÐ»ÃัªÞÒกÒÃทÓ§Òน
บØÞàกÕÂÃµÔ âª¤Çั²นÒ 

ถาเราคิดวาเราเปนคนฉลาด จงใชความฉลาดใหเปนประโยชน

ตอผูอื่น ตอองคกร ตอสังคมและประเทศชาติ เชน ชวยฝกใหผูอื่น

เกงขึ ้น เปนตน อยาเอาแตแสดงความฉลาดโดยไมไดคำนึงวาจะ 

กอเกิดประโยชนอะไรตอผูอื่นและสังคมหรือไม 

คนที่มองทุกอยางในแงบวก เขาจะคิด พูด และทำทุกอยาง 

ในทางบวก บุคลิกภาพจะดี นาคบหาสมาคมดวย เมื่อคิดจะทำการ

ใดก็คิดในดานบวกวา ทำไดแนนอน การคิดอยางนี้จะเปนพลังใหเกิด

แนวทางที่จะทำใหงานสำเร็จ และเกิดพลังเหนี่ยวนำใหมีผูเอื้อเฟอ

ชวยเหลือ 

10

 Optimistic persons always think, speak and act positively. They will 

have a good personality, and be good to socialize with. Hence, one should 

think positively that everything is achievable. Thinking along these lines will 

increase your will power, and lead to success, and also induce others to 

lend support.

People who think positively will have  
a greater chance to succeed than those  
who think negatively. 

คนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จ 
มากกวาคนคิดลบ 

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

ถาคิดวาตนฉลาด 
จงเอาความฉลาดไปทำบุญ 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana 
Dr. Wipan Reungpitaya 

11
ดร.วิพันธ เริงพิทยา 

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

the benefi t of others, organizations, society, and the nation. For instance, 

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

show your intelligence if it is without any benefi t to others or society.
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จะทำสิ ่งใดก็ตามใหคิดในทางดีไวกอนวา ทำได ทำสำเร็จ  

แมพบอุปสรรคหรือปญหาก็ใหคิดวา เปนสิ่งทาทาย และเราจะแกไข

ใหผานพนไปไดดวยดีแนนอน ถาคิดไดเช นนี ้จะเกิดพลังจาก

จิตใตสำนึกมาชวยสนับสนุนใหเกิดความคิดสรางสรรค เกิดวิธีการ

ตางๆ แตหากคอยแตจะคิดวา ทำไมไดหรือวายาก พลังจะไมเกิดขึ้น 

โอกาสที่จะประสบความสำเร็จนอยมาก 

ความกลัวมีอยูในทุกคน แตคนที่จัดการกับความกลัวไดคือคน

ที่จะประสบความสำเร็จมากกวา การจัดการกับความกลัวได ไมได

หมายความวาเราจะตองกลาโดยขาดการพินิจพิจารณา ความกลัว

ทำใหคนขาดความมั่นใจในตนเอง ทำใหขาดความกลาที่จะคิดใน 

สิ ่งใหมที ่ยังไมมีใครเคยทำมากอน ซึ ่งคือ ความคิด สรางสรรค

นั่นเองถาปลดความกลัวออกไปไดแลว ความมั่นใจในตนเองจะดีขึ้น 

สามารถแสดงศักยภาพที่อยูภายในออกมาไดมากกวาคนที่ยังเก็บ 

ความกลัวไว 

12

 Normal ly , fear is ins ide of everyone , but the person who 

can manage fear is the one who will be more successful. Managing fear 

does no t mean be ing b rave w i thou t due cons ide ra t i on .  Fea r 

deprives one of self confi dence in turn reduces courage to think of new 

ideas that have not been thought before which is so called creativity. 

If one can relieve oneself from fear, self confi dence will improve, and inner 

potential can emerge far more than for those who retain their fear.

Fear destroys creativity. 

ความกลัวเปนสิ่งที่ 
ทำลายความคิดสรางสรรค 

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

จะทำอะไรใหสำเร็จ 
ตองคิดวาสำเร็จกอน 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana 
Boonkiet Chokwatana 

13
บุญเกียรติ โชควัฒนา 

 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. However, if we keep on thinking that 

we cannot do it or it is too diffi  cult, this power will not arise, and chances 

to succeed will be unlikely.
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ปกติเราคงไดยินแตคำวา Win Win ซึ่งแปลวา ชนะ ชนะ แต

ถาจะแปลแบบไทยแทๆ ก็คือ เขาดี เราดี ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่ดี เพราะ

ไมไดคิดที ่จะทำใหเราดีฝายเดียว แตถาเราคิดไดวา เราดี เขาดี 

สังคมดี ก็จะเปน “3 ดี” ฉะนั้นจะทำอะไรก็ตาม พยายามคิดใหครบ 

3 ดี (Win Win Win) ผูทำจะมีความสุขความเจริญ ความกาวหนา

และเปนที่รักของทุกคน 

14

 We normally hear the words “Win Win” but in the Thai interpreta-

tion it means “Good for them Good for us”, which is considered a good 

implication, because it is not just a one sided benefi t. Another way to 

consider this is by creating “Three goods” namely “ being good ourselves, 

others being good, and thirdly society being good. Hence when wanting to 

do anything, always think of three goods, (Win, Win, Win). Anyone who can 

think like this, in doing things, will be happy, prosperous, and beloved by all.

Have good wishes for ourselves,  
for other people, and for society:  
3 goods (Win Win Win). 

หวังดีตอตนเอง หวังดีตอผูอื่น 
หวังดีตอสังคม 3 ดี  
(Win Win Win) 

Love yourself, love your family 
and love your organization 

รักตัวเอง รักครอบครัว  
รักองคกร 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana 

Dr. Thiam Chokwatana 

15
ดร.เทียม โชควัฒนา 

ในการใชชีวิต ถาเราตั้งอยูบนพื้นฐานของความรัก ชีวิตนั้นมัก

จะมีความสุข และถาเป นความรักที ่ เผ ื ่อแผไปถึงผู อ ื ่น ไดแก 

ครอบครัว องคกร และขยายตอไปถึงลูกคา ผู บร ิโภค สังคม 

ประเทศชาติ ก็จะเปนบุญกุศลตอตนเอง 

 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 ie. family, organization, 

customers, consumers, society and nation, then life would be even more 

auspicious.
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คนทั่วไปมักคิดวาจะไดรับความรักจากผูอื่น โดยที่ใชความคิดที่

จะรักผูอื่นนอยเกินไป เพราะมัวแตใชความคิดในการตำหนิผูอื่นอยู 

ฉะนั้นถาอยากใหมีคนรักเราก็ขอใหคิดใหมากๆ วา จะรักผูอื่นไดดวย

วิธีอยางไร  

ผมขอแนะนำวา ถาจะเริ่มรักคนอื่น ขอใหเริ่มดวยการคิดดีกับ 

ผูนั้น ก็คือการคิดบวก และถาทำดีกับเขาดวยแลวจะไดความรักจาก

ผูอื่นอยางไมตองสงสัย 

ผูใหญหรือหัวหนาบางคนจะรูสึกโกรธ ถาลูกนองไมแสดงความ

เคารพนับถือ ความเคารพโดยตำแหนงนั้นเปนความเคารพแตเพียง

ภายนอก แตความเคารพจากใจจริงนั้นสำคัญกวา และวิธีที่จะทำให

เราไดรับความเคารพนับถืออยางจริงใจจากผูใตบังคับบัญชานั้น คือ

การใหเกียรติ ยกยอง และเคารพความคิดของเขากอน  

16

 Seniors or supervisors may feel angry if subordinates do not show 

respect to 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 for their ideas fi rst.

If wanting to be respected,  
one should be willing to respect others. 

ถาอยากใหมีคนเคารพ  
ตองรูจักเคารพผูอื่น 

Love others, if you want to be loved. 

รักคนอื่น  
ถาอยากใหคนอื่นรักเรา 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana 

Boonkiet Chokwatana 

17
บุญเกียรติ โชควัฒนา 

 People tend to expect to receive love from others with only little 

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 well or think positively, and do well to them, and 

one will undoubtedly get love from others in return.
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การทำธุรกิจตองมีกลยุทธจึงจะสำเร็จไดดี ฉะนั้นถามีคูแขงและ

เราตั้งมั่นอยากไดชัยชนะ จะทำใหเกิดกลยุทธในการทำธุรกิจมากมาย 

หัวหนางานตองรูจักกระจายความรับผิดชอบ มอบสิทธิ์ใหแตละ

คนสามารถตัดสินใจไดตามศักยภาพของคนผูนั้น เพื่อใหงานสามารถ

ดำเนินไปได จงภูมิใจวางานนี้แมเวลาเราไมอยูก็ยังดำเนินตอไปไดดี 

และอยาแอบภูมิใจวางานนี้เวลาเราไมอยูงานไมเดิน หรืองานนี้ขาดเรา

ไมได 

18

 In working, we have to decentralize responsibilities and delegate 

decision making to individuals in according to their abilities so that 

the work can move on. Do not be proud to think that when one is not 

around, that the work is not proceeding, or it cannot be done without one. 

Be proud that the work can go on well even, when one is away. 

Do not let work wait for  
our decision. 

อยาใหงานตองรอการตัดสินใจ
ของเรา 

Doing business is like a competition.  
One must have determination for victory. 

การทำธุรกิจเหมือนการแขงขัน  
ตองมุงมั่นที่จะไดชัยชนะ 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana Boonkiet Chokwatana 

19
บุญเกียรติ โชควัฒนา 

In doing business, one must have 

strategies to succeed, in case 

one has competitors, one must be 

determined to win over competitors, 

and this in turn will give rise many 

strategies for the business.

In doing business, one must have In doing business, one must have 

strategies to succeed, in case strategies to succeed, in case 

one has competitors, one must be one has competitors, one must be 

determined to win over competitors, determined to win over competitors, 

and this in turn will give rise many and this in turn will give rise many 
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ไมมีใครรูวาอนาคตจะเปนอยางไร ถึงแมวาปจจุบันเราอาจมี 

รายไดดี ผลประกอบการธุรกิจดี ไมมีใครตอบไดวาในอนาคต 

ขางหนาจะเปนอยางไร แตสิ่งที่ทุกคนทำไดคือ วางแผนการดำเนิน

ชีวิตหรือการดําเนินธุรกิจเพื่อพรอมรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทำใหโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็วมาก 

และจะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ เปนเทาทวีคูณ ผูบริหารจำเปนตองทำความ

เขาใจถึงการทำงานในยุคคอมพิวเตอร วาแตกตางจากการทำงาน 

ในยุคกอนอยางไร และการตอสูในเชิงธุรกิจก็ตองรวดเร็วขึ้นดวย  

ในยุคนี้ธุรกิจจะสำเร็จก็เร็ว จะลมเหลวก็เร็วเชนกัน 

20

 Computer technology causes rapid changes to the business world, 

and these changes will likely become more and more rapid. Hence, 

administrators must understand the differences between the working style 

of the computer era and that of the former era. Business competition also 

appears more rapidly. In this era, business success is fast, and failure is 

also equally fast.

Speed is the main factor for success in  
the business world of the future.  

ความรวดเร็วเปนปจจัยสำคัญ 
ของความสำเร็จของโลกธุรกิจ 
ในอนาคต 

The future is uncertain,  
but future planning is vital. 

อนาคตไมมีความแนนอน  
ดังนั้น การวางแผนอนาคต 
จึงเปนสิ่งสำคัญ 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana Boonkiet Chokwatana 

21
บุญเกียรติ โชควัฒนา 

 Nobody knows what the future will be. Even though at present we 

may have a good income, good business results, no one can tell what will 

happen in the future. One thing everyone can do is to plan for our life or 

for our business ready for the changing world.
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คนจำนวนมากชอบตำหนิผูอื่น ไมวาจะทำดวยความเคยชินหรือ

ความหวังดี แตผูไดรับคำตำหนิพึงคิดไวเสมอวา สิ่งที่ใครตำหนิเรา

นั้น เขาทำดวยความหวังดี และใชคำตำหนินั้น ไมวาจะตำหนิถูกตอง

หรือตำหนิ ไมถูกตอง ใหเกิดประโยชนตอความคิด สติปญญา และ

การพัฒนาตนเองตอไปในอนาคต 

22

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

either by habit or with good real intentions. Those who receive reproach 

should always think that others mean well. Even if the reproach may be 

either correct or incorrect, one can utilize it to improve one’s thinking 

methods, or intellectuality, and to improve oneself for the future.

Think that those who reproach you are  
those who mean well to you. Utilize those 
who reproach you for your future benefits. 

 
จงคดิวาคนทีต่ำหนเิราคอืคนทีห่วงัดตีอเรา 
จงนำเอาคำตำหนินั้น มาใชใหเกิดประโยชน
ตอตัวเราในอนาคต 
บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana 

Many people believe that if we want knowledge, we have to seek it from 

a school or university. They believe that knowledge must come from an 

expert who is a teacher. As a matter of fact, knowledge exists everywhere 

depending on whoever is interested in collecting it for their own benefi t. 

Change knowledge into thoughts or mental models and apply them in self-

development for future prosperity.

คนเปนจำนวนมากเชื่อวา ถาจะหาความรูตองไปหาในโรงเรียน

หรือมหาวิทยาลัย ความรูตองมาจากอาจารยผูทรงคุณวุฒิเปนผูสอน 

แตที่จริงแลวความรูมีอยูทุกหนแหง อยูที่ใครจะสนใจและเก็บเอามา

เปนประโยชนตอตนเอง โดยนำมาเปลี่ยนเปนหลักคิดและเอาหลักคิด

นั้นมาใชพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาตอไป 

23
Knowledge is not only within a school or 
university. It is everywhere and in all people  
we meet. It depends on what extent we can 
accept, think about, and collect it. 

ความรูไมใชอยูเฉพาะในโรงเรียน 
หรือมหาวิทยาลัย แตอยูทั่วทุกแหงที่ ไป 
ทุกคนที่เราพบ ขึ้นอยูที่เราสามารถยอมรับ 
นำมาคิด และเก็บไดมากนอยแคไหน 
บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana 
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ในการทำงานเพื่อสวนรวม หรือทำงานในทีม ตามปกติจะมีคนที่

ทำมาก ทำนอย หรือไมคอยทำอะไร อยูในทีม ถาแตละคนคอยแต

จะบอกวาใครทำมากใครทำนอย ก็จะทำใหเกิดความไมพอใจหรือ

รูสึกวาถูกเอาเปรียบ ฉะนั้นถาเราเปนคนที่มุงทำงานของทีมใหสำเร็จ 

เราตองไมสนใจวาใครจะทำนอยกวาเรา สนใจอยางเดียวคือทำงาน

ของทีมใหสำเร็จลุลวง 

คนรุนใหมหรือแมแตคนรุนเกาบางคน เวลาพบเห็นหรือรับรู

อะไร มักจะรับมาในระดับขอมูล (Information) เพราะคิดวาแครู

ข อมูลก ็ เย ี ่ยมแล ว แต ท ี ่จร ิงแล วข อมูลเป นเพ ียงจุดเร ิ ่มต น 

กระบวนการที่จะใชขอมูลนั้นใหเกิดประโยชนยังตองผานการพิจารณา

ของเขาอีกหลายขั้นตอน ซึ่งเรียกวา กระบวนความคิดครบวงจร 

24

 The new generation, or even some of the older generation, will 

see and perceive things as a level of information, because they always think 

that only getting information is good enough. As a matter of fact, information 

is only a starting point. There are many steps to take into consideration in 

the process of information application, which I call “The  Cycle of  Thinking 

Process”

Information, Observation, Impression,  
Evaluation, Decision, Conclusion,  
Creation and Action (Cycle of Thinking Process) 

ขอมูล, การสังเกต, ความรูสึก,  
การประเมิน, การตัดสินใจ, การสรุป,  
การสรางสรรค และการปฏิบัติ 
(กระบวนความคิดครบวงจร) 

In working for the team, do not worry 
that others work less than you. 

การทำงานเพื่อสวนรวม ตองไมกังวล 
วาคนอื่น ทำงานนอยกวาเรา 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana 

Boonkiet Chokwatana 

25
บุญเกียรติ โชควัฒนา 

 In working for the team, it is normal to find dedicated workers, 

easy going workers or those who don’t participate at all. But you should 

not keep looking around for the ones who work less than you and feel 

upset thinking that you are being taken advantage of. Hence, if your aim 

is to make a successful team, do not care who works less than you, just 

concentrate on making a success for the team.
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แมจะรูวาใครบางคนคิดไมดีกับเรา มองเราไมดี อยาเปนกังวล 

เปนทุกข หรืออารมณเสีย เพราะเราหามความคิดของคนไมได วิธีที่ 

ดีที่สุดคือ พิจารณาวาเขาคิดไมดีกับเราเพราะอะไร และถาเราอยากให 

เขาคิดดีกับเรา เราก็ทำในสิ ่งที ่ดีและถูกใจเขา เขาก็จะคิดกับเรา 

ดีขึ้นเอง 

ปกติคนสวนใหญพอไดยินใครพูดถึงเราในทางที่ไมดี เรามักจะ

โมโหหรือโกรธ แตถาเราถามตัวเองวา ถาเราไมไดยินเราจะโกรธ 

หรือไม เราคงไมโกรธเพราะเราคงไมรูวาเขาพูดถึงเราอยางไร ฉะนั้น

คำตอบก็คือ ถึงแมไดยินก็จะไมโกรธ และยังคิดตอไปวา เราจะทำให

เขาคิดถึงเราในทางที่ดีขึ ้นได โดยการทำสิ ่งที ่ดีๆ เพิ ่มขึ ้นอีกจาก 

ที่ทำอยูแลว 

26

 It is normal to get upset when hearing someone say something bad 

about you. But if you ask yourself if you did not hear it, would you get 

upset? I believe that you would not get upset because you did not hear. 

However, the answer I would suggest is that even if you had heard it, you 

should not be upset, and further should think that you can make them 

think better about you, by doing more good things than you have already 

done.

Do not upset if someone says something 
bad about you,just think that you can 
make them think better about you.

ไมโกรธถาใครพูดกับเราในทางที่ไมดี  
จงคิดจะทำใหเขาคิดกับเราในทางที่ดีขึ้น 

We cannot stop people thinking badly 
about us,but we can make them think 
better about us.

เราหามคนคิดไมดีกับเราไมได 
แตเราทำใหเขาคิดกับเราดีขึ้นได 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana Boonkiet Chokwatana 

27
บุญเกียรติ โชควัฒนา 

 Eventhough we know that some people think badly about us or 

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

people from thinking. The best way is to consider reasons why they think 

badly about us. And, if we want them to think better about us, we must 

do something good that pleases them. They then will think better about us.
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ในชีวิตการทำงาน คนท่ีทำงานมากยอมมีโอกาสผิดพลาดมากกวา

คนที่ทำนอยหรือหรือไมทำอะไรเลย การที่ ดร.เทียม กลาวเชนนี้  

เพื่อจะใหกำลังใจแกคนที่ทำงานมากกวา วาอยากลัวความผิดพลาด

เพราะถากลัวแลวจะทำใหไมกลาทำ 

ถามีใครชวยเหลือหรือทำคุณประโยชนแกเรา เราตองจดจำให

แมน เพื่อหาโอกาสตอบแทนคุณ แตถาเราชวยเหลือหรือทำประโยชน

แกใคร อยาจดจำหรือคาดหวังการตอบแทน เพราะเราอาจไมไดดัง

หวังและเสียความรูสึกดีๆ ที่ไดชวยเหลือผูอื่น 

28

 Whenever someone helps you, always remember and find an 

opportunity to do something in return, as well as show your gratitude. 

However, when you help others, do not try to remember, or expect 

something in return. This will make one avoid disappointment, and also 

help keep the good thoughts of having helped others.

Remember those people who do good 
deeds for you, and forget when you do 
good deeds for others.  

ใครทำดีใหตน ตองจำ  
ทำดีใหคนอื่น ตองลืม 

The more you do, the more mistakes  
you tend to make. The less you do,  
the less mistakes you tend to make.  
Do nothing, then no mistakes.  

ทำมากก็ผิดมาก  
ทำนอยก็ผิดนอย ไมทำก็ไมผิด  

ดร.เทียม โชควัฒนา 

Dr. Thiam Chokwatana 
Dr. Thiam Chokwatana 

29
ดร.เทียม โชควัฒนา 

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

make more mistakes than those  who work less, or do nothing at all. 

Dr. Thiam said this to give the morale support of those who worked more 

and 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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ในการทำงาน เราควรจะสนใจความกาวหนาของงานและความ

กาวหนาของตนเองในงาน แตถาในเรื่องของความเปนอยูควรรูจักการ

อยูอยางเรียบงายไมฟุมเฟอย ถาทำสองสิ่งนี้ไดพรอมกัน คนคนนั้น

จะมีทั้งความร่ำรวยและความเจริญกาวหนา 

การเปนผู ใหและใหดวยความเต็มใจ ผู ใหจะรู ส ึกเปนสุข  

โดยเฉพาะการใหโดยไมนึกถึงสิ่งตอบแทน แตการคอยแตจะเปนผูรับ

และรับอยูบอยๆ จะทำใหผูรับนั้นขาดการพัฒนาตนเอง ฉะนั้นจงคิด

อยูเสมอวาจะเปนผูให ซึ่งสิ่งที่ใหนั้นอาจเปนไดทั้งเงินทอง ความรัก 

ความรู รวมถึงการใหอภัย ฯลฯ 

30

 Being a willing giver can make oneself happy especially when one 

does not want anything in return. In contrast, being the one who always 

receives, causes a person to lack enthusiasm. Hence, keep in mind to 

always be a happy giver, either of money, love, knowledge or even 

forgiveness, etc. 

Be more content to be a giver  
than a receiver. 

จงยินดีที่จะเปนผูให  
มากกวาจะเปนผูรับ 

In working, look to the sky.  
In living, look to the ground. 

การทำงานใหมองฟา  
ความเปนอยูใหมองดิน 

ดร.เทียม โชควัฒนา 

Dr. Thiam Chokwatana Dr. Thiam Chokwatana 

31
ดร.เทียม โชควัฒนา 

 In working, one should pay attention to setting 

one’s sights high, and self achievement. In living, 

one should live in a simple and sufficient way. 

If anyone can do these two things at the same 

time, they will be wealthy and successful.

 In working, one should pay attention to setting  In working, one should pay attention to setting 

one’s sights high, and self achievement. In living, one’s sights high, and self achievement. In living, 

one should live in a simple and sufficient way. one should live in a simple and sufficient way. 

If anyone can do these two things at the same If anyone can do these two things at the same 
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การจดนั้นทำใหคนที่จดเชื่อวาไดจดสิ่งที่ไดฟงแลว ก็มักจะไม

พยายามที่จะจำโดยปริยาย แตถาไมจดจะตองพยายามทำความเขาใจ 

และการที่ทำความเขาใจแลวมักจะไมคอยลืม เพราะการเขาใจทำให

ไมตองใชความจำ และความเขาใจมักจะอยูกับเราไดนานกวา 

ผูบริหารควรมีบทบาทหลายบทบาทแตกตางไปตามสถานการณ 

ไมใชทำไดเพียงบทบาทเดียว ทาทีที ่สอดคลองกับบทบาทและ

สถานการณก็เปนสิ่งสำคัญ ฉะนั้นการจะมีอนาคตที่ดีในการงานไดก็

อยูที่เราสามารถแสดงบทบาทและทาทีใหเหมาะสมกับกาลเทศะไดอยู

ตลอดเวลา และเมื่อมีตำแหนงสูงขึ้นหรืออายุสูงขึ้น ตองรูจักทบทวน

หรือเปลี่ยนแปลงบทบาท ทาทีเพื่อใหมีภาพลักษณที่เหมาะสมกับ

ตนเอง 

32

 Executives should have different roles to act upon according to 

different situations and should not only have only one role. To have proper 

gestures in accordance with one’s role and situation is important. Hence, 

in order to have a good career ahead, one must be able to act their role 

and show timely gesture. When one’s position is higher or one gets older, 

one should revise or change one’s roles and gesture accordingly.

Executives who wish to have a bright 
career ahead should observe their proper 
role , and demonstrate proper gestures, 
to arrive at a proper image.  

ผูบริหารที่หวังอนาคตที่ดีในการทำงาน 
ควรสนใจในบทบาทของตนเอง  
รูทาทีการวางตัวที่เหมาะสม  
เพื่อจะไดมีภาพลักษณที่เหมาะสม 

After taking notes one tends to forget,  
but when having understood  
one will not forget.  

จดแลวไมคอยจำ  
เขาใจแลวไมคอยลืม 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana 

Boonkiet Chokwatana 

33
บุญเกียรติ โชควัฒนา 

 In taking notes, one tends to 

believe that what one heard have been 

written down, normally no effort is 

made to memorize, but if no notes are 

taken, one has to make attempt to 

comprehend, and once the compre-

hension is there, it tends to stay much 

longer than memory.

 In taking notes, one tends to  In taking notes, one tends to 

believe that what one heard have been believe that what one heard have been 

written down, normally no effort is written down, normally no effort is 

made to memorize, but if no notes are made to memorize, but if no notes are 
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เวลาเราประสบวิกฤติอะไรก็ตาม สิ่งแรกคือตองคิดจัดการกับ

วิกฤตินั้นดวยตนเองกอน โดยไมตองตั้งความหวังวาจะมีใครมาชวย

เรา เพราะเมื่อเราใชความคิดที่จะชวยเหลือตัวเองแลว เราก็จะเริ่ม

พัฒนาศักยภาพของเราไดดีกวาคนที่รอแตจะใหผูอื่นชวย เมื่อเราชวย

เหลือตัวเองไดอยางขยันขันแข็งแลว ผูอื่นก็อยากจะชวยเรา เพราะ

การชวยเหลือคนที่ขยันขันแข็งยอมมีโอกาสสัมฤทธิ์ผลมากกวาการ

ชวยคนที่ไมยอมชวยเหลือตนเอง 

คนชางฝนและคิดหาทางอยู ตลอดเวลาที ่จะทำใหความฝน 

เปนจริง ยอมมีโอกาสเปนผูที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากกวาคนที่

ไมชอบฝน และ / หรือ ฝนโดยไมเชื ่อวาความฝนนั ้นจะเปนจริง 

ขึ้นมาได 

34

 A dreamer who looks 

for the way to make his 

dreams come true, has a 

better chance to succeed 

than the one who does not 

like to dream, or the dreamer 

who does not believe that his 

dream will ever come true.

The one who succeeds is the one who 
often makes his dream come true. 

ผูที่ประสบความสำเร็จ  
คือผูที่ทำความฝนใหเปนจริง 
ไดอยูเสมอ 

Help yourself first,  
then others will come to help you. 

ชวยตัวเราเองกอน  
แลวคนอื่นก็จะมาชวยเรา 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana 

Boonkiet Chokwatana 

35
บุญเกียรติ โชควัฒนา 

 When you are in any critical situations, the fi rst thing is to try solving 

the problem by yourself rather than 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 able to help 

yourself diligently, there will be more helping hands coming in, because 

helping a diligent person has a better prospect to succeed than helping a 

person who does not help themself.

like to dream, or the dreamer like to dream, or the dreamer 

who does not believe that his who does not believe that his 
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งานใหญขอบเขตของงานก็ใหญดวย คนเพียงคนเดียวไม

สามารถทําได หัวหนางานที่ดีตองรูจักมอบหมายงานใหผูใตบังคับ

บัญชาไปทำงานแทนตนเพื่อใหงานใหญสำเร็จได และพรอมกับการ

มอบหมายงานตองมอบความไววางใจใหเขาผูนั้นไปดวย ผูใตบังคับ

บัญชาจะมีความภูมิใจในความไววางใจที ่หัวหนามอบให และจะ

ทำงานอยางเต็มที่และสบายใจ โดยไมตองคอยเหลียวหลังแลหนา

มากไปโดยไมจำเปน 

ในการทำธุรกิจ เราจะตองคิดถึงคาตอบแทนที่คุมคา ซึ่งเปน

เรื่องที่สำคัญที่จะทำใหผูที่ทำธุรกิจมีความกาวหนา แตในการชวย

เหลือผู อ ื ่น ถามัวแตคิดวาการชวยเหลือเขานั ้นคุ มหรือไมคุ ม  

ก็อาจจะทำใหชวยเหลือไมทันทวงที ฉะนั้นการชวยเหลือคนจะตองไม

คิดถึงผลตอบแทนที่คุมคา 

36

 In doing business , one must th ink of a 

worthwhile return, which is crucial for the progress 

of the business. However in helping others, there 

may not be enough time to think whether it is 

worthwhile helping or not. Hence, in helping others, 

I believe that one should not waste time thinking 

about the return, but do it with a charitable mind.

In doing business, one must think of  
a worthwhile return, but in helping people, 
one should not think about any return. 

ทำธรุกจิตองคดิถงึคาตอบแทนทีคุ่มคา  
ชวยเหลือคนไมตองคิดเรื่องคุมคา 

In doing a big project, one must know  
how to trust others. 

ทำงานใหญ ตองรูจักไวใจคน 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana 

Boonkiet Chokwatana 

37บุญเกียรติ โชควัฒนา 

 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 can be successful. Meanwhile, delegation 

must be given with trust, because subordinates will be proud of the trust 

given to them. They will work wholeheartedly and comfortably without 

unnecessary hesitation. 



 
B00NKIET CHOKWATANA 

56
PRINCIPLESOFTHOUGHT
ANDWORKINGPHILOSOPHY
BoonkietChokwatana



 

57ËÅัก¤Ô´áÅÐ»ÃัªÞÒกÒÃทÓ§Òน
บØÞàกÕÂÃµÔ âª¤Çั²นÒ 

คนที่คิดดี พูดดี ทำดี เปนคนดีมีคุณคาระดับหนึ่ง แตหากไดมี

โอกาสใชความสามารถของตนชวยเหลือผู อื ่น จะยิ ่งเปนการเพิ ่ม

คุณคาของคนผูนั้นมากขึ้น เพราะเขาไดขยายผลความดีของเขาให

เกิดสิ่งดีๆ ตอผูอื่น 

ถาเกิดความผิดพลาดหรือความลมเหลวในอดีต จงอยายอนคิด

เสียดายหรือหมกมุนกับความเสียดายเพราะเราเรียกคืนมาไมได จง

คิดวาเราจะทำพรุ งนี ้ใหดีขึ ้น เพราะพรุ งนี ้คือโอกาสของเรา เรา

สามารถเตรียมตัวสำหรับวันพรุงนี้ได 

38

 If there were mistakes and failures, do not think back 

and regret what has been lost or be too 

obsessed with regrets, since we 

cannot get those things back. 

Do think that we can make a 

better tomorrow, because tomorrow 

is our opportunity. Hence, we can 

be in readiness for it.

We cannot change yesterday ,  
but we can make a better tomorrow. 

เราเปลี่ยนเมื่อวานไมได  
แตเราทำพรุงนี้ดีขึ้นได 

The value of human beings is to help  
other people. 

คุณคาของคน  
อยูที่การชวยเหลือผูอื่น 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Boonkiet Chokwatana Boonkiet Chokwatana 

39
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 One who thinks well and does well is a good 

person with a certain level of value. If one 

has an opportunity to use one’s ability in 

helping people, it will increase one’s value 

because one has extended the results of good 

deeds, to create good things for other people. 

 If there were mistakes and failures, do not think back  If there were mistakes and failures, do not think back 

and regret what has been lost or be too and regret what has been lost or be too 

better tomorrow, because tomorrow better tomorrow, because tomorrow 

is our opportunity. Hence, we can is our opportunity. Hence, we can 

 One who thinks well and does well is a good  One who thinks well and does well is a good 
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คนบางคนชอบเปนพระเอกคนเดียว เกงคนเดียว ประสบความ

สำเร็จไดคนเดียว คนเหลานี้เปนคนเห็นแกตัว ความสำเร็จนั้นมักไม

ยั่งยืนและไมยิ่งใหญ แตถาเปนความสำเร็จของคนหมูมาก หรือความ

สําเร็จที่เอื้อประโยชนใหคนหมูมาก ความสำเร็จน้ันมักย่ิงใหญ และมี

คนสรรเสริญ 

 Some like to be the only star, the only superb person, or the only 

one who can achieve. These people are selfi sh, and their success has 

limited sustainability or greatness. But if success comes from many people or 

contributes to many people, this success will be great and praised by all.

หลายคนที่ทำดีใหกับผูอื่นมักจะหวังไดรับสิ่งดีเปนการตอบแทน 

แตสวนมากมักจะผิดหวัง เพราะรูสึกวาสิ่งที่ไดรับตอบแทนนั้นจะ

นอยกวาสิ่งที่คาดหวังไว ฉะนั้นหากไมตองการผิดหวัง เวลาจะทำดีให

ใครไมตองหวังสิ่งตอบแทนเปนดีที่สุด จะชวยใหเรามีแตความสุขใจ 

 Many of those who do good things for others expect something in 

return. However, many are disappointed, as they usually receive in return 

less than they expect. So if one does not want to be disappointed, do not 

hope to receive in return when doing good things for others. One will then 

achieve true happiness.

40
More expectation more disappointment.  
Less expectation less disappointment.  
No expectation no disappointment.  

ถาหวังมาก ก็ผิดหวังมาก  
ถาหวังนอย ก็ผิดหวังนอย  
ถาไมหวัง ก็ไมผิดหวัง 

Success that arises from efforts of many 
people is usually greater than that from 
one person. 

ความสำเร็จที่เกิดจากความพยายาม 
ของคนหมูมาก มักจะยิ่งใหญกวา 
ความสำเร็จที่เกิดจากคนคนเดียว 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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คนบางคนคิดถึงตนเองมากกวาองคกรหรือหมู คณะ เพราะ 

คนเหลานั้นกระหายความสำเร็จเพื่อตนเอง จะไดกาวล้ำหนาผูอื่นใน

องคกรหรือหมูคณะ คนเหลาน้ันจะไมมีใครชอบ ไมมีใครอยากรวมมือ 

ตางจากคนที่คิดถึงความสำเร็จขององคกรและหมูคณะกอนคิดถึง

ความสำเร ็จของตนเอง จะมีแต คนสนับสนุน ช ื ่นชม และคน 

ผูนั้นก็จะประสบความสำเร็จไปพรอมๆ กับองคกรหรือหมูคณะดวย 

 
 Some like to think of themselves rather than of the organization, 

because they are hungry for success, so that they can step forward and 

leave other people lagging behind. No one will like, no one will cooperate 

with them. On the contrary, those who always think of the organization’s 

success above that of their own, will gain support and admiration from 

others. Hence, those people will likely have achievement at the same time 

as that of the organization.

หากใครมีสวนชวยใหเราประสบความสำเร็จ อยารีรอที ่จะ 

แสดงความชื่นชมและขอบคุณในความดีของเขาใหผู อื ่นรับรู ดวย 

เพราะเปนการแสดงความกตัญูกตเวทิตาซึ่งเปนพื้นฐานของคนที่มี

จิตใจดี 

 
 Whenever someone con-

tributes to our success, do 

not hesitate to appreciate and 

express our gratitude to them 

and make it known to other 

people. Expressing gratitude 

is the basis of a good-natured 

42
Openly appreciate and express gratitude 
to people who contribute to our success. 

จงชื่นชมและขอบคุณผูที่มี 
สวนทำให เราประสบความ
สำเร็จอยางเปดเผย 

Think of the organization’s success 
above that of one’s own. 

จงคิดถึงความสำเร็จขององคกร
กอนความสำเร็จของตัวเอง 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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บุญเกียรติ โชควัฒนา 

and make it known to other and make it known to other 

people. Expressing gratitude people. Expressing gratitude 

is the basis of a good-natured is the basis of a good-natured 
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การวางแผนงานหรือกลยุทธที ่ดี ทำในสิ่งที ่เหมาะสมเทานั ้น  

จึงจะทำใหเราพบความสำเร็จ 

 
 Good planning or 

strategy, and doing the 

right things, will lead us 

to success.

คนบางคนเวลาทำอะไรชอบทำคนเดียว เพราะทำสำเร็จจะไดเปน

ผลงานของตนเอง และบางครั้งยังแยงผลงานจากทีมดวย แตถา

ตองการใหคนนับถือจะตองมอบความสำเร็จที่ถึงแมตนเปนคนตนคิด

ใหกับทีมดวย 

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

want to share success with anyone. But if they want the respect, they 

should give the success to the team even if they are the ones who initiate 

the ideas.

44
Do not steal success from the team,  
but give your own success to the team  
instead. 

อยาแยงความสำเร็จของทีม  
ในทางกลับกันมอบความสำเร็จ 
ของตนใหทีม 

Success is not available for sale  
but is from the results of doing  
good and right things. 

ความสำเร็จไมใชสิ่งที่หาซื้อได  
แตเปนผลจากการทำสิ่งที่ดี  
ที่ถูกที่ควร 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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จึงจะทำใหเราพบความสำเร็จ จึงจะทำใหเราพบความสำเร็จ 
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การถอมตัวคือการยกยองผูอื่น การถอมตัวคือการไมยกตนขม

ผูอื่น ทั้งดวยกาย วาจา และใจ แมแตการใชของดีเกินฐานะของตนก็

แสดงถึงการไมถอมตัวเชนกัน 

 
 Being humble is not to browbeat 

other people physically, or verbally, or 

emotionally. Even using luxurious things 

above one’s actual status, is also a sign 

of arrogance.

คนที ่ทำความดี ถึงจะลำบากยากแคนอยางไร ผลของการ

ทำความดีจะสงใหเขาอยูรอดปลอดภัย ประคองตัวอยูได หรือมีผูยื่น

มือเขาชวยเหลือในที่สุด 

 
 People who do good 

things can survive or live 

safely through hard times 

and difficulties. Their good 

deeds will eventually make 

other peop le render them 

helping hands.

46
People who do good things will not  
fall into danger.  

คนที่ทำดี ตกน้ำไมไหล  
ตกไฟไมไหม 

Those who are humble and praise  
other people are on a ladder  
to social recognition. 

การถอมตัว ยกยองผูอื่น 
เปนบันไดสูการยอมรับของสังคม 

(สุภาษิตไทย) 

(Falling into water but not getting drowned; falling into 
fire but not getting burnt... a Thai proverb) 

Dr. Thiam Chokwatana 

47
ดร.เทียม โชควัฒนา 

Being humble is not to browbeat Being humble is not to browbeat 

other people physically, or verbally, or other people physically, or verbally, or 

emotionally. Even using luxurious things emotionally. Even using luxurious things 

above one’s actual status, is also a sign above one’s actual status, is also a sign and difficulties. Their good and difficulties. Their good 

deeds will eventually make deeds will eventually make 

other peop le render them other peop le render them 
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คนที่ชวยผูอื่นโดยไมไดหวังสิ่งตอบแทน จะมีความสุขเมื่อเห็น

วาผูที่เราไดชวยนั้นประสบความสำเร็จ เสมือนหนึ่งวาความสำเร็จของ

ผูที่เราชวยคือรางวัลของเรา 

 
 People who help others without 

hoping to get something in return will 

be happy when they see the people 

they helped succeeding. It is as if 

others’ success is their reward.

การใหความรักและชวยเหลือผูอื่นเมื่อเขามีความตองการโดย 

ไมหวังสิ่งตอบแทนนั้น เปนบุญกุศล และเปนบุญกุศลที่กอใหเกิด

ความสุขใจมากกวาการใหความรักและความชวยเหลือที่หวังผล 

 
 Love and help others when they are 

in need without expecting any return is a 

charity and it is the charity that gives more 

peace of mind and serenity more than 

the love and help that is returned.

48
Love and help others without expecting 
any return, is the key to spiritual happiness. 

รักและชวยเหลือผูอื่น  
โดยไมหวังสิ่งตอบแทนเปนกุญแจ 
สูความสุขใจ 

Your success is my reward. 

ความสำเร็จของทาน  
คือรางวัลของเรา 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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บุญเกียรติ โชควัฒนา 

Love and help others when they are Love and help others when they are 

in need without expecting any return is a in need without expecting any return is a 

charity and it is the charity that gives more charity and it is the charity that gives more 

peace of mind and serenity more than peace of mind and serenity more than 
they helped succeeding. It is as if they helped succeeding. It is as if 
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คนที่คิดวาคนอื่นโง มักจะไมฟงความคิดเห็นของใคร มักจะ

ทำตัวเปนผูพูดมากกวาเปนผูฟง เปนผูแสดงมากกวาเปนผูดู คนเชน

นี้จะรูเทาที่เคยรู จะเปนเทาที่เคยเปน ไมสามารถรับหรือเพิ่มพูนความ

รูใหมๆ ใหตัวเองได 

 
 People who think other people are stupid will not listen to others’ 

opinions. They would rather be a speaker than a listener, or an actor than 

an audience. These people will know only what they used to know, and be 

as they used to be. They cannot cultivate or increase new knowledge for 

themselves.

คนเกง หรือคนที่คิดวาตนเองเกง มักจะภูมิใจในตัวเอง และ

มองไมเห็นความไมเกงของตัวเอง เมื่อมีใครแนะนำใหพัฒนาในเรื่อง

ใดมักจะไมยอมรับงายๆ เมื่อเปนดังนี้จะทำใหพัฒนาตนเองไดชา 

 
 Smart people or those who think they are smart always have pride in 

themselves and overlook their weak points. When being advised concerning 

self-development, they tend not to accept it easily. They then have slow 

self-development.

50
People who feel they have been smart 
since they were young will develop much 
slower than those who think they are still 
not smart. 

คนทีรู่สกึวาตนเกงตัง้แตเยาววยั 
มักจะพัฒนาไดชากวา 
คนที่คิดวาตัวเองยังไมเกง 

People who think other people are 
stupid are the most stupid ones. 

คนที่คิดวาคนอื่นโง  
คือคนที่โงที่สุด 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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52
Supervisor should not snatch work from 
subordinates, but if subordinates cannot do, 
supervisors must be able to do the work. 

หัวหนาตองไมแยงงานลูกนองทำ 
แตถาลูกนองทำไมได เราตองทำได 
บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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หัวหนาบางคนพองานไหนง ายหร ือชอบหรือทำแลวเก ิด 

ผลงานงาย ก็จะแยงเอาไปทำเสียเอง โดยไมปลอยใหลูกนองมีโอกาส

ฝกฝน หรือมีผลงานบาง สิ่งที่หัวหนาควรจะทำก็คือเวลาลูกนองทำ

อะไรไมได หรือทำไมถูก หัวหนาตองเขาไปชวยใหงานนั้นสำเร็จ 

แทนที่จะคอยตำหนิลูกนองที่ทำไมได 

 
 

S ome supe r v i s o r s  when see i n g  t h a t  some wo r k s 

a r e  e a s y  o r  t h e y  l i k e  o r  w i l l  p r o d u c e  g o o d 

result, they wil l steal them from their subordinates. What 

supervisors should do, is when their subordinates cannot do the 

work or do not know how to do, supervisors should help achieve 

the work, and not only nag.
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53
Leader must be the one who sacrifices, 
gives, and sets a good example. 

ผูนำ ตองเปนผูที่เสียสละ  
เปนผูให และเปนตัวอยางที่ดี 
บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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หลายคนคิดวา “ผูนำ” หมายถึงผูไดรับการเลือกหรือแตงตั้งให

เปนหัวหนาในการทํากิจกรรมตางๆ ผูที่ไดรับเลือกมักจะเกิดความ

ภาคภูมิใจวาตนเองเปนคนมีความสามารถโดดเดนกวา และมีอำนาจ

มากกวาผูอื่น เปนเพราะเขาเหลานั้นยังไมเขาใจถึงคุณสมบัติที่แทจริง

ของการเปนผูนำ  

ผูนำตองพรอมที่จะเสียสละเพื่อสวนรวมเสมอ ไมวา จะเปนผล

ประโยชนสวนตัว เวลาสวนตัว ความสขุสวนตัว หรือทรัพยสินสวนตัว 

เพื ่อผลงานของคณะ ผู นำที ่ด ีต องพรอมที ่จะเปนผู ให  ท ั ้งให  

คำแนะนำ ใหกำลังใจ ใหความรู ใหโอกาส ใหความเอาใจใส ใหขวัญ

กำลังใจ รวมถึงการใหอภัย ฯลฯ ผูนำตองเปนตัวอยางที่ดีแกลูกนอง

ไดในทุกเรื่อง เพื่อลูกนองจะไดทำตาม ไมใชวาพอเปนหัวหนาแลวก็

เริ่มแสดงอำนาจ ไมรักษากฎระเบียบ ถาทำไดครบทั้งสามสิ่งนี้ จึงจะ

เรียกไดวา เปนผูนำท่ีแทจริง เปนผูนำท่ีผูใตบังคับบัญชารักและเคารพ 

ผูที่แสดงอำนาจโดยไมจำเปน ไมเสียสละ และไมทำตนเปนตัวอยาง 

ที่ดีนั้น ไมใชผูนำ แตควรเรียกตัวเองวา ผูดัน จะเหมาะสมกวา 

M any people think that leaders are the ones who have been 

appointed to lead various kinds of activities. Those who 

have been elected are proud that they are more outstanding and 

more powerful than others. This is because they still do not under-

stand the real qualifi cations of a leader. 

 First , a leader must be ready to sacrifice their private 

t ime , persona l happiness , or persona l be long ings for the 

sake of the team. Second, a good leader must be a giver 

whereby a provider of advice, encouragement , knowledge, 

opportunity, care, morale and forgiveness. Third, a leader must be 

a good example for subordinates in all aspects, so that they can 

follow. It is not that when becoming a boss, 

he/she then exercises authority 

b y  no t  con f o rm i ng  w i t h 

the rules and regulat ions. 

These three things are real 

qua l i f i ca t ions o f a leader 

who wil l get both love and 

respect f rom subordinates . 

T ho s e  who unne c e s s a r i l y 

exercise their authority, do not 

sacrifice, and do not present 

themselves to be exemplary, are 

not appropriate to be called 

a leader, but rather a pusher.

follow. It is not that when becoming a boss, follow. It is not that when becoming a boss, 

qua l i f i ca t ions o f a leader qua l i f i ca t ions o f a leader 

who wil l get both love and who wil l get both love and 

respect f rom subordinates . respect f rom subordinates . 

T ho s e  who unne c e s s a r i l y T ho s e  who unne c e s s a r i l y 

exercise their authority, do not exercise their authority, do not 

sacrifice, and do not present sacrifice, and do not present 

themselves to be exemplary, are themselves to be exemplary, are 
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54
When we succeed,  
consider it as our luck; but when we fail,  
consider it as our own fault.  

ถาประสบความสำเร็จใหถือวาเปนโชค  
ถาประสบความลมเหลว 
ใหถือวา เปนความบกพรองของเรา 
โคอิชิ สึคาโมโตะ อดีตประธานบริษัท วาโก ประเทศญี่ปุน 

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

เมื่อใดก็ตามที่ทำสิ่งใดแลวประสบความสำเร็จ ใหคิดวาเปน

เพราะเราโชคดีท ี ่ได ร ับโอกาสทำสิ ่งน ั ้น รวมถึงสถานการณท ี ่ 

เอ้ืออำนวย เพ่ือนรวมงานหรือลกูนองท่ีมีความสามารถ หรือทีมงาน ที่มี

ประสิทธิภาพ  

แตในทางตรงกันขาม หากเราทำสิ ่งใดลมเหลว ใหค ิดวา 

ตัวเราเองบกพรองที ่ไมสามารถดูแลใหดีได จะทำใหเราทบทวน 

จุดออนตางๆ อยางลึกซึ ้งโดยไมไปโทษผู อื ่น และเตรียมพรอม 

ที่จะทำใหสำเร็จในอนาคต 

W hen doing something successfully, we should consider it as luck 

to get the opportunity, also because of a favorable situation, or 

capable colleagues or subordinates, and effi  cient working teams.

 On the contrary, when we fail, think that it is because of our own 

faults in not being able to take good care of things. We have to make a 

profound review of all weak points by not blaming it on others, and being 

ready for a successful future.ready for a successful future.ready for a successful future.
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คนที่คิดเอาแตใจตนเองมักจะไมสนใจในความรูสึกของผูอื ่น

หรือไมเขาใจคน และมักจะไมปรับปรุงตนเพื่อใหเขากับคนอื่นได 

สวนคนที่สนใจในความรูสึกของผูอื ่น และพยายามเขาใจอุปนิสัย

พฤติกรรมของผูอื่นที่อาจไมเหมือนของตน จะเปนคนที่เขาใจคนไดดี 

และเห็นตัวเอง และพบวิธีที่จะปรับปรุงตนใหดีขึ้นเสมอ 

 
 A selfcentered person does not care about others’ feelings or does 

not understand others, and usually does not make self improvement 

in order to get along with others. On the contrary, a person who cares of 

others’ feelings, and tries to understand the habits and behaviors of others, 

which may not be the same as theirs, is usually the one who understands 

others well, and can see themselves, and always fi nd the ways of improving.

ในการเดินขึ ้นเขา ผู เดินตองคอยโนมตัวไปขางหนา เปรียบ

เสมือนคนทำงานที่รู จักออนนอมถอมตน มักจะมีคนรัก มีคนคอย

ชวยเหลือ และประสบความสำเร็จในที่สุด ในทางตรงกันขามเวลาเดิน

ลงเขา ผู เดินมักจะเอนตัวไปดานหลัง เปรียบเสมือนคนเยอหยิ่ง

จองหอง มักไมมีใครชอบ และมักจะไมประสบความสำเร็จในการ

ทำงาน เพราะไมมีใครอยากใหความชวยเหลือ 

 
 When climbing a mountain, one has to lean forward. It can be 

compared to a working person who is modest and humble. He will get 

love and support from other people, and will fi nally succeed. In contrast, 

when walking down a mountain one tends to lean backwards. This can be 

compared to an arrogant person whom people dislike. He will not succeed 

in work, as nobody tries to help him.

55
A person progressing is l ike a man 
climbing up a mountain.  
A pe r son dec l i n i n g i s l i k e a man 
walking down a mountain. 

คนที่เจริญกาวหนาเปรียบเสมือน 
คนกำลังเดินขึ้นเขา คนที่ตกต่ำ 
เปรียบเสมือนคนกำลังเดินลงเขา 

Looking at oneself too much,  
makes one unable to see others.  
Looking much at others,  
makes one see oneself. 

มองตัวเองมาก  
มักมองไมเห็นคนอื่น  
มองคนอื่นมาก มักมองเห็นตัวเอง 
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บุญเกียรติ โชควัฒนา โคอิชิ สึคาโมโตะ อดีตประธานบริษัท วาโก ประเทศญี่ปุน 

Mr. Koichi Tsukamoto, former Chairman of Wacoal Inc., Japan 
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คนที่กลัวผิดมักจะเปนคนคิดลบอยูเสมอ ไมวาจะคิดลบกับตัวเอง

หรือผูอ่ืน คนเหลานี้มักจะไมยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง ไมยอมคิดหรือ

ทำสิ่งใหมๆ เพราะกลัวผลที่จะเกิดขึ ้น กลัวถูกตำหนิหากทำแลว 

ผิดพลาด แตในทางตรงกันขาม คนที่ไมกลัวผิดจะมีความมั่นใจสูง  

มีความกลาในการคิดและทำมากกวาคนที่กลัวผิด โดยเฉพาะกลา 

ที่จะริเริ่มสรางสรรคในการคิดและทำสิ่งที่ไมเคยมีใครทำมากอน และ

ถาจะใหเกิดผลดีตอตนเองหรือองคกร คนกลุมน้ีตองเพ่ิมความพิถีพิถัน

และความละเอียดออนในการทำงานดวย 

 
 People who are afraid of making mistakes always think negatively 

of themselves or others. These people are unwilling to change themselves, 

think about or do new things. They are afraid of the consequences and of 

being blamed when there are mistakes. On the other hand, those who are 

not afraid of making mistakes will have more confi dence and courage to think 

or to do than those who are afraid. They are brave enough to initiate things 

that nobody has ever done before. To yield good results for themselves or 

the organization, they only have to be careful and cautious in working.

คนบางคนเวลาทำอะไรไมสำเร็จมักโทษดวงหรือโชคลาง บางคน

ถึงกับไปเปลี่ยนชื่อเพื่อใหตัวเองดีขึ้น ถาเปลี่ยนชื่อแลวยังไมดีขึ้นอีก

ก็ไปโทษเศรษฐกิจ โทษองคกร โทษภัยธรรมชาติ โทษหัวหนางาน

หรือเพื ่อนรวมงาน ฯลฯ คนเหลานี ้คอยแตจะโทษคนอื่น สิ ่งอื ่น  

ไมคอยโทษตัวเอง ไมเคยคิดวาตัวเองนั ้นก็มีสวนเกี ่ยวของดวย 

ฉะนั้นควรอานและทำความเขาใจหลักคิดขอ 54, 55 และ 56 รวม

ถึงเพิ ่มความมุ งม ั ่น มั ่นใจ คิดบวก และไมกลัวใหแกตนเอง  

จะสามารถชวยใหตัวเองประสบความสำเร็จได 

 
 When there is a failure, some people will blame their fate or luck. 

Some change their names for better luck. For some, having already 

changed their names, things still do not improve. They then put blame on 

the economy, the organizations, natural disasters, supervisors or colleagues, 

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

They never think that they themselves are involved. Consequently, refl ecting 

on and understanding the principles of thought in Items No. 54, 55 and 56, 

as well as adding them together with determination, confi dence, positive 

thinking and fearlessness, will help them to succeed.

57
We all take part in determining  
our own future.  

เราทุกคนมีสวนในการ 
กำหนดอนาคตของตนเอง 

People who are afraid of making mistakes  
are usually not creative; those who are 
not afraid of making mistakes are usually 
creative but have to be cautious. 

คนทีก่ลวัผดิมกัไมเกดิความคดิสรางสรรค  
คนทีไ่มกลวัผดิมกัมคีวามคดิสรางสรรค 
แตตองทำอยางพิถีพิถัน 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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คนที่มีอำนาจในสังคม ถาไมเอาพลังนั ้นมาใชประโยชนตอ

ตนเองเพียงอยางเดียว แตเอาพลังอำนาจนั้นมาดูแลรับผิดชอบตอ 

ผูอื่นที่ไมเฉพาะแตเปนพวกพอง สังคมของเราจะมีความสุขความสงบ

มากขึ้น 

 If powerful people in society, don’t use their power only for their 

own sake. Instead using their power for the sake of others, not only family 

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

to live in.

การท่ีลกูนองไมสามารถทำงานท่ีเรามอบหมายได หรือทำไมถกูตอง 

ผูบริหารควรยอนกลับมาถามตัวเองกอนวา สั่งงานไดถูกตองชัดเจน

หรือไม หรืองานนั้นเหมาะสมกับเขาหรือไม หากคิดไดเชนนี้ จะทำให

วิธีการหรือทาทีที่ผูบริหารปฏิบัติตอลูกนองดีขึ้น 

 When your subordinates cannot do the work that you assign to them 

or cannot do it correctly, you should refl ect to yourself if you have given 

clear instruction, or if the work is suitable for the person. If you can think 

like this, your attitude and the approach towards your subordinate will be 

better.

59
When order your subordinates to do  
something, and they cannot do it,  
or make mistakes, consider it as your fault. 

เมื่อสั่งงานลูกนองแลว 
ลูกนองทำไมไดหรือทำผิดพลาด  
ใหคิดวาเราผิดเอง 

With Great power comes  
great responsibility. 

พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ 
มาพรอมกบัความรบัผดิชอบ 
ทีย่ิง่ใหญ 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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ภาพยนตร Spiderman 
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61
Don’t choose only the work that you enjoy 
doing, do enjoy all works that you do. 

อยาเลือกทำเฉพาะงานที่สนุก  
จงสนุกกับทุกงานที่ทำ 
บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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คนหลายคนอยากจะหางานที่ตนทำไดงาย ทำแลวมีอนาคตหรือ

ทำแลวใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน แตที่จริงแลว นี่คือลักษณะ

ของคนเลือกงาน หรือเห็นแกตัวเองและไมเห็นแกองคกร เพราะไมมี

องคกรใดจะมีแตงานงาย งานดี งานสนุก ฉะนั้นผูที่มีความรับผิด

ชอบตอองคกร และเปนคนคิดบวกก็จะรับไดกับงานทุกอยางทั้งยาก 

ทั้งงาย ทั้งดีและไมดี แลวทำงานทุกงานใหสนุกไดหมด เพราะถาคิด

สนุกกับงานนั้น ความคิดสรางสรรคในดานนั้นก็จะมากขึ้น ความเบื่อ

หนายในงานนั้นก็ไมมี โอกาสที่งานนั้นจะสำเร็จก็จะมีมากขึ้น 

 Many people like to choose an easy job, with good prospects, or an 

enjoyable one. This is a characteristic of job selectiveness, and refl ects little 

concern for the company that the person works in. This is because there 

is no such company that has exclusively easy, favorite, or enjoyable jobs. 

Hence, those who are responsible persons in the organization and those 

who are positive thinkers will undertake all jobs and assignments, whether 

they are easy or tough, good or bad, and then change each one into 

an enjoyable job. By enjoying your work, creativity follows, and boredom 

disappears, as well as the chance of success being increased.

คนสวนใหญมักไมทำในสิ่งที่ตนเองไมชอบไมถนัด หรือรูสึกวา

ตัวเองไมมีความรูความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได และมักจะหลีกเลี่ยง

ที่จะทำ แตถาคิดใหดีจะพบวา ถาเราทำสิ่งที่เราไมชำนาญหรือไมถนัด

อยูบอยๆ สิ่งที่ไมชำนาญไมถนัดก็จะกลายเปนสิ่งที่ชำนาญ ถนัด 

และชอบตอไป ขอเพียงแตอยาคิดกับตนเองวา ไมชอบ ไมชอบ 

ขณะที่ทำเทานั้นเปนพอ 

 Usually, most people do not want to do things that they don’t like, 

or do not have aptitude for, or perhaps they feel that they lack knowledge, 

or capability. In such cases, people normally try to avoid doing such things, 

but if one considers it, if one persists in doing the things that one lacks 

skill or aptitude, the result will be most likely that one acquires the necessary 

skills and aptitude, and perhaps even come to enjoy the tasks. Most 

importantly is to make sure that one does not have the mindset to think 

“I don’t like, I don’t like” , when doing such tasks.

62
Fear of that thing, do that thing. 

กลัวสิ่งไหน ใหทำสิ่งนั้น 
ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ 

Dr. Amornthep Derojanawong 
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ผูบริหารตองสามารถรับผิดชอบในงานไดหลายอยางในเวลา

เดียวกัน และตองเชื่อวาตนเองสามารถดูแลใหงานดำเนินไปไดสำเร็จ 

แมขนาดของความสำเร็จและความราบรื่นของงานจะไมเทากันทุกงาน 

แตทุกงานยังไดรับการดูแลไดโดยไมมีงานใดตกหลน เปรียบเสมือน

นักมายากลที ่สามารถหมุนจานบนปลายไมไดพรอมกันหลายใบ 

แมวาจานบางใบจะหมุนเร็วหรือบางใบจะหมุนชา แตก็ไมมีจานใบใด

หลนแตก 

 
 In as much, an executive must be able to take on the responsibility 

for many tasks at one time, and be able to manage them, and achieve 

success for each one. Even though the success and smoothness of each 

task may not be exactly equal, none should fail. This can be compared 

to a magician who is capable of spinning many plates on vertical sticks. 

Some plates may rotate smoothly, some may wobble, but none of them 

must drop and break.

An executive must be able to spin  
many plates on sticks simultaneously. 

คนคนเดยีวตองหมนุจานบนปลายไม 
ไดหลายสิบใบในเวลาเดียวกัน 
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บุญเกียรติ โชควัฒนา 

ในสังคม เรามักชื่นชมคนเกงโดยเฉพาะคนเกงที่มีฐานะดี แต

บางครั้งก็กลายเปนการชื่นชมกันผิดที่ผิดทาง ถาคนเหลานี้ใชความ

เกงของตนในทางไมถูกตอง โดยเฉพาะการเอาเปรียบเพื่อนมนุษย

ดวยกันหรือแมแตสัตว คนเหลานี้จะเปนภัยตอสังคม ในขณะที่คนดี

บางคนอาจมีความสามารถนอยกวา แตสรางคุณประโยชนตอสังคม

ในทางที่ถูกตอง เขาตางหากที่สมควรจะไดรับการชื่นชมจากสังคม 

 
 In society, many people admire capable individuals, especially those 

who are rich. However such admiration is misplaced if those capabilities 

are misused, especially when advantage is taken over other people, or even 

animals, and present a menace to society. Hence, some good persons who 

contribute sincerely to society, but are not as capable, should receive more 

admiration.

 

64
Someone who is capable but is not  
a good person, presents more danger  
to society than someone who is not as 
capable but is a good person. 

คนเกงแตไมดี เปนภัยตอสังคม 
หรือองคกรมากกวาคนดีแตเกง 
นอยกวา 
บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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คนที่จะพัฒนาตนเองไดดี ตองสามารถถามตนเองไดวา ตน

ตองพัฒนาเรื่องใดอยางไร ทำสิ่งใดผิดพลาดถามตนเองตองแกไข

อยางไร ไมตองรอใหผูอื่นบอก นั่นคือ การทบทวนตนเองอยูเสมอ 

เปดใจยอมรับสิ่งที่ผิดพลาด และพรอมที่จะแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น  

ผูใดทำไดเชนนี้ เรียกไดวา ผูนั้นสอนตนเองเปน 

 The person who is able to undertake successful self improvement, 

should be able to identify what improvement needs to be made, along with 

what they might have done wrong, and correct themselves without being 

told what to do by others. This is also part of being able to make constant 

self assessment, as well as accepting one’s own mistakes, and being ready 

to take remedial action, accordingly. 

 The person should be considered as a selfteaching person.

Teach yourself, is better than  
waiting for others to teach you. 

สอนตนเอง  
ดีกวารอใหคนอื่นสอน 
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บุญเกียรติ โชควัฒนา 

คนเราทุกคนมีความสามารถในการคาดคะเนอยูในตัวเอง แตไม

คอยนำมาใชเพราะกลัวความผิดพลาด คิดวาตองมีขอมูลครบจึงจะ

คาดคะเนหรือประเมินไดถูกตอง การคิดเชนนี ้กลับทำใหความ

สามารถในการประเมินที ่เรามีอยู แลวลดลง แตหากพยายามฝก 

ประเมินบอยๆ จะทำใหเราประเมินไดใกลเคียงหรือแมนยำมากขึ้น

เรื ่อยๆ ฉะนั ้น อยากลัวที ่จะประเมินความสำเร็จของงานทุกชิ ้น 

กอนลงมือทำ เพราะไมไดเสียเวลามากมายเลย 

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

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

only with suffi  cient information, that they can make correct assessments. 

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

assess. But if one trains oneself to frequently judge and assess, such 

ability will defi nitely improve and become more accurate with time. So one 

should not be afraid to assess the success of one’s work before starting 

to do it, as it does not take time to do so.

66
Try to make assessment  
without waiting for information. 

จงฝกประเมินและคาดคะเนได
โดยไมตองรอขอมูล 
บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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มนษุยทกุคนมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอด จึงมักจะมุงทำทกุอยาง

ใหตัวเองมั่นคงปลอดภัย ไมคอยนึกถึงคนรอบขาง โดยเฉพาะเมื่อ 

ตกอยูในสถานการณลำบาก ถามนษุยเราปรับหลักคิดตนเองใหมใหดีข้ึน 

เชน อยูอยางพอเพียง ไมกลัวความลำบาก ชวยเหลือผูอื่นอยางไมมี

เงื่อนไขเสมอ หรือชวยเหลือผูอื่นเมื่อเกิดวิกฤติ เปนตน ถาคิดและ 

ทำแบบนี้กันบาง โลกของเราจะนาอยูขึ้นอยางมาก 

 Every human possesses a survival instinct, and each individual tends 

to secure or safe guard themselves without thinking of others, especially in 

times of trouble. If human beings were to have new and better mindsets 

like: Live suffi  ciently, No fear of hardship, Always help others unconditionally, 

Help others in times of crisis, etc. The world would be a much better 

place.

People who think that they are not secure 
enough, tend not to help others. 

คนที่คิดวาตนเองยังไมมั่นคง  
มักไมคอยคิดจะชวยผูอื่น 
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บุญเกียรติ โชควัฒนา 

ในการทำงาน เปนเรื ่องธรรมดาที่อาจเกิดความผิดพลาดได 

เพียงแตเราอยาทอถอยหรือพร่ำตำหนิตนเองหรือผู รวมงาน แต

ทบทวนความผิดพลาดนั ้นอยางตั ้งใจ และใชบทเรียนจากความ 

ผิดพลาดนั้นเปนบันไดสูความสำเร็จในอนาคต 

 
 In work, it is quite normal to make some mistakes. But one should 

not despair, or blame oneself or colleagues, but review the cause of 

mistakes constructively, and use the mistakes reviewed to be a ladder for 

future success.

68
A determined person uses mistakes as  
lessons to success. 

คนมุงมั่น ใชความผิดพลาด  
เปนบทเรียนสูความสำเร็จ 
บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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ในการทำงาน ความผิดพลาดเกิดขึ้นไดเสมอ เพราะเราไมไดอยู

ในโลกที่สมบูรณแบบ ถาลูกนองทำผิดพลาด หัวหนาตองพยายามที่

จะชวยหาสาเหตุของความผิดพลาด และพรอมที่จะรับผิดชอบใน

ความผิดพลาดนั้นๆ รวมกับลูกนอง 

 
 In work, mistakes can always occur, because we do not live in a 

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

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

responsibility with the subordinate.

When subordinates make mistakes,  
superiors must be ready to take  
responsibility. 

ลูกนองทำผิด หัวหนางาน 
ตองพรอมรวมรับผิดชอบ 
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บุญเกียรติ โชควัฒนา 

คนที่มองปญหาเปนเรื่องทาทายคือคนคิดบวก และเปนคนที่มัก

จะแกปญหาไดเสมอ ซึ ่งตรงขามกับคนที ่มองปญหาเปนภาระ  

คนกลุมนี้คือคนคิดลบและมักจะปลอยใหปญหาอยูตอไปคนที่แก

ปญหาไดอยูเสมอ ถึงแมจะไมสามารถแกไขใหลุลวงทั้งหมดก็ตาม 

เขามักจะมองปญหาในดานบวก จนในที่สุดก็สามารถคิดหาวิธีแก

ปญหาได ทำใหความสามารถในการแกปญหาของเขาพัฒนาขึ้นอยาง

เห็นไดชัด 

 
 Someone who looks at problems as being a challenge, should be 

considered a positive thinker, and usually solves problems amicably. On the 

contrary, the person who looks at problems as being a heavy burden, is a 

negative thinker, and often lets the problems prevail. The person who can 

always solve problems, even though they are not totally resolved, looks 

at problems positively, but eventually fi nd the way to tackle the problems, 

thus gaining the problem solving ability and self development.

70
More problems solving, more intelligent 

ยิ่งแกปญหา ยิ่งฉลาด 
บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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คนที่คิดทีละเรื่องจะสามารถแยกแยะความคิดไดดีกวาคนที่คิด

หลายๆ เรื่องพรอมๆ กัน ทั้งนี้เพราะการคิดหลายๆ เรื่องในเวลา

เดียวกันจะทำใหเกิดความสับสน และขาดความละเอียดออน แต

หลังจากคิดทีละเรื่องแลว จึงคอยประมวลความคิดทั้งหมดเขาดวย

กัน และเลือกทำหลายสิ ่งไปพรอมกัน จะเกิดผลลัพธของงานที ่ 

มากกวาคิดทีละเรื่องและทำทีละเรื่อง 

 
 A person who thinks of one topic at a time can usually segregate 

thoughts and ideas better than someone who thinks about many things 

all at the same time. This is because when thinking of many ideas all at 

one time can lead to confusion and lack of subtlety. But after thinking 

about the topics separately, construct all thoughts together and execute 

them harmoniously, and by doing so, it should result in a greater level of 

effectiveness.

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

คิดทีละเรื่อง  
แตทำทีละหลายๆ เรื่อง 
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บุญเกียรติ โชควัฒนา 

72
No one can hurt your soul apart  
from yourself. 

ไมมีใครทำรายจิตใจของเราได
นอกจากตัวของเราเอง 
บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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ในสังคมการทำรายรางกายเกิดขึ ้นอยู ตลอดเวลา แตคนก็

สามารถมีวิธีปองกันตนเองใหพนจากการถูกทำรายไดบางไมไดบาง 

แตถาทางดานจิตใจแลว เราตองเชื่อวาไมมีใครมาทำรายจิตใจของเรา

ได ถาเราไมปลอยใหการกระทำของคนอื่นหรือเหตุการณตางๆ ทำให

เกิดความรูสึก หรืออารมณที่เปนลบตอตัวเรา เพราะการปลอยใหความ

รูสึกหรืออารมณเหลาน้ีมากระทบเราได ก็เทากับเราทำรายจิตใจของตัว

เราเอง 

 
 In society, people being hurt physically all the time, but most people 

try to avoid or protect themselves, either successfully or unsuccessfully. 

But in the case of people being hurt spiritually, one has to believe that 

one cannot be hurt unless one allows actions or situations create negative 

feelings, or emotions to affect oneself. This is because by letting these 

negative feelings or emotions take effect on oneself is just like actually 

hurting one’s own soul.
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73
No fear, No tiredness, No despair,  
No problem, No difficulty, No stress. 

ไมกลัว ไมเหนื่อย ไมทอ  
ไมมีปญหา ไมยาก ไมเครียด 
บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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ในสภาวการณที่ลำบาก หรือสถานการณลำบาก วิกฤติ หรือ 

ลอแหลม คนสวนมากมักจะคิดวามันนากลัว เหนื่อยใจ ทอถอย  

ทำอยางไรก็ไมประสบความสำเร็จ มีแตปญหาอยูรอบตัว เรื่องนี้ก็ยาก 

เรื่องนั้นก็ยาก หรือรูสึกเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้น ยิ่งคิดยิ่งพูดกับตัวเอง

อยางนี้มากเทาไร ศักยภาพในการแกไขสถานการณใหลุลวงยอม

ถดถอยลงไปเทานั้น เพราะความคิดที่คิดทั้งหมดจะฉุดสภาวการณ 

ที่ลำบากอยูใหลำบากยิ่งขึ้นไปอีก การคิดตรงกันขาม คือ ไมกลัว  

ไมเหนื่อย ไมทอ ไมมีปญหา ไมยาก ไมเครียด จะทำใหผูคิดมีพลัง

มากขึ้น สามารถฟนฝาความลำบากไดงายยิ่งขึ้น และตองพยายาม

คิดบอยๆ เพราะเทากับเปนการเติมพลังอยูเรื่อยๆ 

I n tough conditions, or in a grave or critical situation, many 

people tend to think that it is fearful, very tiring, or discouraging, 

with no sign of success, as well as many problems existing, and 

everything seems to be too tough to handle, and feel stressed. 

The more you tell yourself like this, the weaker your ability is to 

tackle the situation. Also, all those thoughts will worsen the situation, 

that is already very bad. In thinking of these opposite phrases : 

no fear, no tiredness, no despair, no problem, no diffi  culty, and no 

stress will help make things easier, but one has to think 

of these phrases frequent ly , 

it is like energizing to move 

forward. 

stress will help make things easier, but one has to think stress will help make things easier, but one has to think 
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74
Forget the sad past,  
look to the bright future. 

จงลืมอดีตที่ขมขื่น  
มองสูอนาคตที่สดใส 
บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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เราทุกคนตองเคยผานประสบการณทั้งดีและไมดีมา แตการ

จดจำประสบการณที่ดีๆ ไวจะเปนประโยชนตอจิตใจ เพราะชวยให

เรามีความสุขมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตตอๆ ไป 

การจดจำหรือย้ำคิดถึงประสบการณที่ไมดี จะบั่นทอนตัวเรา  

ทั้งความสุข ความคิดและกำลังใจ วิธีที่ดีคือ สรุปประสบการณที่ได

รับนั้นวาไดบทเรียนอะไรแกเรา แลวอยาคิดถึงประสบการณที่ขมขื่น

นั้นอีก แตถาเปนประสบการณที่ดีควรจะคิดบอยๆ 

 
 Everyone must have been through good and bad experiences in 

life. Remembering good experience is good for your spirit, help give you 

happy and good morale in living your life. In remembering or repeatedly 

thinking your bad experiences will remove happiness, good morale, and 

ability to think clearly. The best thing is to review good and bad experiences, 

conclude and convert them into mental models or lessons and then do 

not think about the bad ones anymore, but if they are good ones, think of 

them as often as possible.

75
Be confident that you can contribute  
to the organization. 

จงมั่นใจวาตนเองสามารถ 
สรางประโยชนใหแกองคกรได 
บุญเกียรติ โชควัฒนา 
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คนเราทุกคนม ีความสามารถในตนเอง แต ด วยคุณวุฒ ิ 

หร ือว ัยวุฒิท ี ่น อยกว า อาจทำใหไม กล าแสดงออกหรือเสนอ 

ความคิดเห็น เพราะกลัววาความเห็นของตนจะไมไดรับการยอมรับ 

คิดไปเองวาตนไมเกงเทาคนอื่น หรือกลัววาจะเปนการทำใหผูอื่นเสีย

หนาหากความคิดเห็นของตนถูกตองและไดรับการยอมรับ 

การคิดเชนนี้เปนการคิดลบกับตนเอง และจะทำใหกลายเปนคน

ไมมีความคิดสรางสรรคไปในที่สุด ดังนั้น ควรบอกตัวเองเสมอวา  

เราก็เปนคนหน่ึงท่ีสามารถสรางประโยชนใหองคกรได 

 
 Everyone has inner ability, but due to qualifi cations, or age, it causes 

lack of confi dence to express oneself, or to advocate. Fearing that one’s 

opinion may not be accepted, or thinking that one is not as capable as 

others, or being afraid that others will lose face if one’s idea is correct and 

is accepted.

 This is considered as negative thinking to oneself and leads to no 

creativity eventually. Hence, one must tell oneself that one can render 

contribution to the organization.



 
B00NKIET CHOKWATANA 

98
PRINCIPLESOFTHOUGHT
ANDWORKINGPHILOSOPHY
BoonkietChokwatana



 

99ËÅัก¤Ô´áÅÐ»ÃัªÞÒกÒÃทÓ§Òน
บØÞàกÕÂÃµÔ âª¤Çั²นÒ 

76
Correct thought leads to correct procedure. 

ความคิดที่ถูกตอง  
นำมาซึ่งวิธีการที่ถูกตอง 
บุญเกียรติ โชควัฒนา 

ในการทำงาน คนสวนใหญจะใชเวลาในการคิดวางแผนนอยเกินไป 

ทำใหการปฏิบัติตามแผนผิดพลาดและยุงเหยิงสับสน และวัดผลยาก 

การใชความคิดที่ละเอียดออน คิดอยางเปนขั้นเปนตอน จะทำใหวิธี

การแมนยำ และจะทำใหถูกตองตรงตามวัตถุประสงคได 

 
 In work, many people spend too 

little time in contemplating and planning, 

which leads to mistakes, confus ion 

and results that cannot be measured 

properly. By thinking meticulously, and 

systematically, will lead to accurate 

procedure and precise results according 

to set objectives.
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ในชีวิตจริงหากเราสังเกตก็จะพบวา คนมักอยูกันเปนกลุมๆ แต

มักจะเปนกลุมตามความสนใจ กลุมตามกิจกรรม กลุมตามอุปนิสัย 

เชนกลุมธรรมะ กลุมอบายมุข กลุมคนเลนกีฬา ฯลฯ ซึ่งการมีกลุม

ตางๆ เกิดขึ้นไดนั้น ก็เพราะคนที่มีความสนใจหรือชอบในเรื่องอะไร 

ก็มักจะดึงดูดคนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันและทำกิจกรรมรวมกัน 

ฉะนั้นถาเราเห็นคนๆหนึ่งในกลุม เราก็สามารถเดาวาคนอื่นๆในกลุม

นาจะมีนิสัยในแนวไหน แตมีขอยกเวน คือวา เขาจำเปนตองอยูดวย

กันในรูปขององคกร แตถึงแมจะไมมีนิสัยตรงกับคนอื่นในกลุม ก็มี

โอกาสที่จะถูกกลืนไดเหมือนกัน ถาอยูในกลุมนั้นไปนานๆ 

 
 In real life, if we observe, we should notice that people stay in 
groups, but they are usually groups of interest, groups of activities, or 
groups of habbits, ie: Dhamma group, sinful group or sporting group. The 
formation of groups usually derive from common interest, or likings of the 
members of the groups. Hence, if we notice a particular behavior of an 
individual, we can guess that could be the common behavior of the group 
members, with one exception that some individuals have to group together 
due to organization requirement. However, if staying in one group long 
enough, might lead to a convergence of attitudes or interests.

A good individual attracts good individuals, 
a bad individual attracts bad individuals.  

คนดีเชื้อเชิญ (เหนี่ยวนำ) คนดี  
คนชัว่เชือ้เชญิ (เหนีย่วนำ) คนชัว่ 

Boonkiet Chokwatana 
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In work, many people spend too In work, many people spend too 

little time in contemplating and planning, little time in contemplating and planning, 

which leads to mistakes, confus ion which leads to mistakes, confus ion 

and results that cannot be measured and results that cannot be measured 

properly. By thinking meticulously, and properly. By thinking meticulously, and 

systematically, will lead to accurate systematically, will lead to accurate 
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Do good deeds, and those good deeds  
will protect you. 

ทำแตสิ่งที่ดี  
ความดีจะคุมครองเรา 

Boonkiet Chokwatana 

คำพูดที่คนไทยชอบพูดกันก็คือ “คนทำดีไดดีมีที่ไหน คนทำชั่ว

ไดดีมีถมไป” ซึ่งเปนคำพูดลบๆ ที่คนไทยบางกลุมไดสรางขึ ้นมา 

ทำใหคนไทยที ่ค ิดลบก็จะรับเอาคำพูดนี ้ไป และก็สนใจในการ

ทำความดีนอยลงไป ที่จริงแลวการทำสิ่งที่ดี โดยเฉพาะกับผูอื่นนั้น

เปนการทำบุญ ทำกุศล ซึ่งผลบุญบารมีนั้นจะคุมครองใหผูที่ทำความ

ดีนั้นปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง ดังคำพูดของคนไทยอีกประโยค

หนึ่งที่วา “คนดีผีคุม”  

 
 There is a Thai saying “Where is the benefi t for the person who 

does good deeds, there are a lot of bad persons who are successful?” 

this is a negative saying that some Thais have created, and has led some 

negative persons to adopt the saying, so they pay less attention in doing 

good deeds. In actual fact, doing good deeds especially to other people is 

merit making which results in saving the person from trouble. This relates 

to another Thai saying “ The ghost protects a good person”

 

บุญเกียรติ โชควัฒนา 

ในหนึ่งชีวิตของคน เราตองพบคนเปนจำนวนมาก ปกติแลวพอ

เราเห็นคนชั่วเรามักหลีก ยกเวนเราเปนคนที่ชอบอะไรชั่วๆ การหลีก

นั้นเปนสิ่งที่ถูกตอง แตเราตองใชสติ ไมใชอารมณในการพิจารณาวา

ทำไมเขาถึงไดชั่วไดแบบนี้ แลวตองตอบตนเองใหไดวาเพราะอะไร 

และกระบวนการตอบตนเองนั้นเราจะเห็น เขาใจ และรูจักวาใครคือ

คนที่เราสมควรที่จะเรียกวา “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”.

Meet the bads leads to knowing the goods. 

พบคนชั่วทำใหเรารูจักคนดี 

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

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

pulling water in, the water will tend to fl ow out.

 Whereas, someone who gives to others, the tendency is that the 

person will receive in return, not necessarily wealth but may be merits, 

recognition or love. This is analogous to pushing water out, the water will 

tend to fl ow back.

( I believe that the saying is from Confucius)

80
Pull water in, water tends to flow out,  
Push water out, water tends to flow in. 

วักน้ำเขามาน้ำไหลออกไป, 
ผลักน้ำออกไปน้ำไหลเขามา 

Dr. Thiam Chokwatana 

คนที่อยากไดของผูอื่นเปรียบไดกับวักน้ำเขาหาตนเอง  ในการ

วักน้ำเขาหาตนเองนั้นน้ำมักจะไหลออกทางดานขาง  ซึ่งเทากับการ

สูญเสียอันเนื่องมาจากความโลภอยากจะไดของผูอื่น ในทางกลับกัน  

ถาผลักน้ำออกไปน้ำก็จะไหลกลับมาทางดานขาง  เปรียบเทียบไดกับ

การใหผูอื ่น  ซึ่งผูใหก็มักจะไดบางสิ่งกลับมาคือ  ทานบารมีและ

ความรักจากผูอื่นรวมทั้งจากสังคม 

( เชื่อวาเปนปรัชญาของขงจื้อ ) 

ดร.เทียม โชควัฒนา 



ÇÑ¹/à´×Í¹/»‚à¡Ô´ : 1 สิงหาคม 2490 

ÊÑÞªÒµÔ/àª×éÍªÒµÔ :  ไทย 

ÈÒÊ¹Ò : พุทธ 

¤Ù‹ÊÁÃÊ : ทิพาภรณ โชควัฒนา 

  รองประธานกรรมการ บจก.อินเตอรเนช่ันแนลแลบบอราทอรีส 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  

พ.ศ. 2515 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก 

  Worcester Polytechnic  Institute, Massachusetts, U.S.A. 

พ.ศ. 2538   : หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  (ว.ป.ร.อ.) รุน 38 

พ.ศ. 2547 : อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

  รุนท่ี 41/2004 ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

µÓáË¹‹§§Ò¹»˜¨¨ØºÑ¹  

  กÃÃÁกÒÃ¼ÙŒÍÓนÇÂกÒÃáÅÐ»ÃÐ¸ÒนกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃ

  บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล    

  »ÃÐ¸ÒนกÃÃÁกÒÃ & กÃÃÁกÒÃ    

  บริษัทในเครือสหพัฒน (Saha Group) กวา 20 บริษัท 

à¡ÕÂÃµÔ¤Ø³ 

พ.ศ. 2543 : เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1  

พ.ศ. 2546 : เครื่องราชอิสริยาภรณ จากรัฐบาลฝรั่งเศส Chevalier  

  dans l’ Ordre National de la Legion d’Honneur  

พ.ศ. 2546 : ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

               คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

พ.ศ. 2548 : ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

               วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. 2550 : เกียรติบัตร “พอตัวอยางแหงชาติ” โดยสมาคมผูอาสาสมัคร  

  และชวยการศึกษา ผูจัดงานวันพอแหงชาติ วันท่ี 5 ธันวาคม 2550  

พ.ศ. 2552 : ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

µÓáË¹‹§·Ò§ÊÑ§¤Á 

 - ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียน  

 - ที ่ปรึกษามูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภของ สมเด็จพระเจา 

  พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

»ÃÐÇัµÔ  - ที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2552 ถึงปจจุบัน  

 - ประธานกรรมการส งเสร ิมก ิจการมหาว ิทยาล ัยนเรศวร ต ั ้ งแต  

  มีนาคม 2553  

 - กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ 

  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป 2552 จนถึงปจจุบัน  

¡Ô¨¡ÒÃÃÁ·Ò§ÊÑ§¤Á 

 - วิทยากรรับเชิญของสถาบันตางๆ อาทิ สถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD), สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, การไฟฟานครหลวง, สมาคม

คอนกรีตไทย โดยเปนผูบรรยายเก่ียวกับการพัฒนาธรุกิจ, การกำกับดแูลกิจการ, การ

บริหารการจัดการในภาวะวิกฤติ, Positive Thinking, พลังจิตใตสำนึก, ภาวะผูนำกับ

การเปลี่ยนแปลง และการบริหารภาพลักษณองคกรใหทันสมัย  

 - Board of Advisors ของ Bangkok Club ตั้งแตป 2551  

 - ที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน 

 - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา (8 กรกฎาคม  

  2547 - 7 กรกฎาคม 2549 และ 8 กรกฎาคม 2553 - 7 กรกฎาคม 2554) 

 - อาจารยพิเศษบรรยายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ หลักสูตรบริหารธุรกิจ  

  มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ป 2548) 

 - อาจารยพิเศษบรรยายวิชาประเด็นปญหาการจัดการ หลักสูตรการ 

  จัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ป 2548 – ปจจุบัน) 

 - อาจารยพิเศษบรรยายวิชาหลักการคิดและการวิเคราะหเชิงกลยุทธ  

  หล ักสูตรบร ิหารธุรก ิจมหาบ ัณฑ ิต คณะว ิทยาการจ ัดการและ 

  สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (ป 2550 – ปจจุบัน) 

 - กรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ (ป 2549 – ปจจุบัน)  

 - อาจารยพิเศษวิชากลยุทธการประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

  มหาบัณฑิต สาขาวิชาประกอบการ รุ นที ่3 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  

  มหาวิทยาลัยบูรพา (สิงหาคม – กันยายน 2551) 
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¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ 

 1. หนังสือ MOP : MISSION OBJECTIVE POLICY ; PROCESS  

  TO SUCCESS 

  MOP คือ ทฤษฎีการบริหารจัดการทางธุรกิจ ที ่มีการกำหนดจุด 

  มุ งหมายขององคกร และกำหนดวิธีการในการติดตามใหบรรลุจุด 

  มุงหมาย โดยมีแนวทางกำกับ สนับสนุนใหมุงเขาสูจุดมุงหมายไดอยาง 

  ชัดเจน MOP มาจากตัวยอของคำ วา Mission (ภารกิจ หนาที่)  

  Objective (จุดมุ งหมาย/วัตถุประสงค) และ Policy (นโยบาย)  

  เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จขององคกรโดยใชหลักคิดที่วา “มุงมั่น มั่นใจ  

  คิดบวก ไมกลัว” 

 2. หนังสือ “การตลาดเชิงบวก” จัดพิมพโดยสำนักพิมพ Nation Books  

  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณในการดำเนินธุรกิจ ของบุญเกียรติ  

  โชควัฒนา 

 3. หนังสือ “หลักคิดและปรัชญาการทำงาน ของบุญเกียรติ โชควัฒนา” 

  จัดพิมพโดย บริษัท เทรน ไทม เทสต จำกัด และบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร 

  เนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) เพ่ือมอบใหเปนวิทยาทานในการบรรยายพิเศษ  

 4. หนังสือ “กลยุทธการคิดแบบ CEO” จัดพิมพโดย สำนักพิมพ Nation  

  Books ซึ ่งรวบรวมขอคิดดีๆ ในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ  

  ในมุมมองของ บุญเกียรติ โชควัฒนา 

 5. หนังสือ “คิดบวกแบบ CEO” จัดพิมพโดย สำนักพิมพ Nation Books  

  ซึ่งรวบรวมความคิดดีๆ ในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ นอกเหนือ 

  ไปจากหนังสือกอนหนานี้ของบุญเกียรติ โชควัฒนา 

 6. หนังสือ “ไดอยางที่คิด” จัดพิมพโดย บริษัทอัมรินทรการพิมพ จำกัด  

  (มหาชน) ซึ่งรวบรวมวิธีการในการบันทึกความคิดที่ดีลงในจิตใตสำนึก 

  ซึ่งกอใหเกิดความคิดที่นำไปสูความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น 
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Nationality/Race Thai 
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Spouse Tipaporn Chokwatana 
  Vice Chairman of International   
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Education 
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1995 National Defense College, Class 388 
2004 Certificate of Thai Institute of Directors,   
 Class 41/2004 from the Association  
 of Thai Institute of Directors  
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  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 
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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,  
 Sri Pathum University 
2005  Honorary Doctorate Degree in Business   
 Administration, College of Commerce,    
 Burapa University 
2007 Honorary Certificate for “Exemplary Father of the 
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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.   
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Experiences  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  
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) 

 
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  guidel ines 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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ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 
Dr. Boonsithi Chokwatana 
ดร.วิพันธ เริงพิทยา  
Dr. Viphan Reungpitaya 
ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ   
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โคอิจิ ทสึคะโมโตะ 
Koichi Tsukamoto 
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Asst.Prof.Daranee Pummawan 
ไซมอน ไนท        
Simon Knight 
จินตนา เฉลิมชัยกิจ 
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ขนิษฐา ฉันทนโพธิกุล 
Kanittha Chantanapokul 
พิธชา ภูสุนทรศรี 
Pitacha Poosunthornsri 
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Anake Ngamphatanakul 
พัชรี  ดีไชยโย 
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