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การพฒันาการคิด

รศ.ดร.ชูศักด ิเอกเพชร

ผู้บริหารกบั

มหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คนทีประสบความสําเร็จ

ต่างกบัคนล้มเหลว 

เพยีงอย่างเดยีวคือ

ความคิด ทีต่างกนั

ความสําคญัของความคดิ

One
thing
makes
everything
different

พนักงานหนึง เงินเดือนแค่นี ทํามันทุกอย่างเลย

ใช้คุ้มจริง ๆ

พนักงานสอง เดือนนีมาสายแค่สิบครังเอง

เจ้านายไม่น่าตาํหนิ

พนักงานสาม ถ้าขอเจ้านายไปอบรมสัมมนา

เพิมเตมิความรู้ท่านจะอนุมัตมิัยนะ

พนักงานสี เราต้องสร้างทีมของเรา

ให้แข็งแกร่งกว่านี

เมือคนทํางานมีความคดิต่างกัน

พฤติกรรมย่อมต่างกัน...
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ก่อนทีจะเปลยีน อย่างอนื

ควรเปลยีน ความคิดก่อน

Change
Change
Change
Change
Change
Change
Change

การคดิเชิงบวก หมายความวา่ จะตอ้งพยายามหามุมมอง

ทีแตกต่างออกไปจากมุมมองปกติทีเราเคยมอง เพือใหเ้ป็นบวก

เป็นประโยชน์กบัชีวิตของเราและเป็นประโยชนก์บัชีวิตของ

คนอืนดว้ย ช่วยใหมี้ความสุขและทุกขน์อ้ยลง

นักบริหารมืออาชีพต้องคิดเชิงบวก

ภายใต้สภาวะเศรษฐกจิทีฝืดเคอืง สภาพสังคมทีสับสนวุ่นวาย

ทําให้ชีวติขาดความสุข เกดิความเครียด การคดิเชิงบวกจะช่วยผ่อนคลาย

ความสําคัญ

ของ

การคิดเชิงบวก

ควรหามุมมองทีเป็นบวก

มุมมองทีทาํใหเ้รามีแง่คิดทีดี

มุมมองทีทาํใหเ้รามีกาํลงัใจ

มุมมองทีทาํใหเ้รารู้สึกมีความทุกข์นอ้ยลง

มุมมองทีทาํใหเ้รามีความสุขมากขึน

มุมมองทีทาํใหเ้รามีแรงจูงใจทีจะต่อสู้ชีวิต

เผชิญชีวิต หรืออยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข

ถ้าสามารถคดิในเชิงบวกได้ตลอดเวลา แปลว่า สามารถ

มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและความสุข
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จติใจร้อนรุ่มกระวนกระวาย

ส่งผลกระทบให้สมองส่วนล่างเกิดการเปลียนแปลงในทางลบ คือ

การคิดเชิงลบ(มองโลกในแง่ร้าย) ก่อให้เกิดผลดังนี

• ฮอร์โมนความเครียดหลัง

• หัวใจเต้นเร็ว

• ความดันโลหิตสูง

• กรดในกระเพาะสูง

• ภูมิต้านทานตาํลง

ความคดิ ต่างกนั ทาํให.้..............

เรามี ความรู้สึก ไม่เหมือนกนั

แมเ้รามี หัวใจ เหมือนกนั

ความคดิ ต่างกนั ทาํให.้..............

เรารับ ฟัง ไม่เหมือนกนั

แมเ้รามี ใบหู คลา้ยๆ กนั
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ความคดิ ต่างกนั ทาํให.้..............

เรามี มุมมอง ต่างกนั

แมเ้รามี ดวงตา เหมือนๆ กนั

ความคดิ ต่างกนั ทาํให.้..............

เรามี คาํพูด ไม่เหมือนกนั

แมเ้รามี ปาก แบบเดียวกนั

เมือ ความคิด  เปลียน พฤติกรรม ก็จะเปลียน

เมือ พฤติกรรม  เปลียน การกระทํา ก็จะเปลียน

เมือ การกระทํา  เปลียน ผลลพัธ์   ก็จะเปลียน

เมือความคดิเปลียนทําให้......

เหตุ ผล
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พลงัของการคดิเชิงบวก

พลังของการคิดเชิงบวก

ปัญหา การแก้ไขปัญหา

การคิดเชิงลบ

มองเห็นปัญหา แต่คิดแง่ลบก็ไม่สามารถแก้ปัญหานันได้

ความคิดสร้างสรรค์

แนวทางการพฒันา

การคดิเชิงบวก

www.themegallery.com
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1 • คดิก่อนพดู

• คดิสิงดี

• คดิสร้างสรรค์ ไม่ทําลาย

• คดิอย่างจริงใจ

• คดิอย่างเข้าใจมนุษย์

พลงัการคิดเพอืความสาํเร็จ



6

พฒันาการคดิเชิงบวกเดยีวนี

1. เลกิดูถูกตนเอง

2. มองหาคุณค่าและข้อดีของ

      ตนเองและงานทีทํา

3. เสนอแต่สิงดใีห้แก่จติใจของตน

1. เลกิดูถูกตนเอง

ผู้แพ้ ผู้ชนะ

ฉันทําไม่ได้ ฉันจะลองดู

ฉันไม่เก่ง ฉันต้องพัฒนาเรืองนี

ฉันไม่ฉลาด ฉันต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี

ฉันไม่มีวันทําสําเร็จ ฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

ฉันไม่มีพรสวรรค์ ฉันต้องฝึกฝนต่อไป

ฉันไม่มีเงินมากพอ ฉันมีเงินเป็นทุนอยู่บ้าง

2. มองหาคุณค่าและข้อดีของตนเอง

1. นิสัยทีดีของฉัน..........

2. ร่างกายส่วนทีฉันชอบ..........

3. ความสามารถของฉัน..........

4. ความสําเร็จของฉัน..........

5. คนทีรักฉัน..........

6. อาหารทีฉันทําได้อร่อย..........

7. เพลงทีฉันร้องได้เพราะ..........

8. กฬีาทีฉันเล่นได้ด.ี.........

   ฯลฯ
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ข้อคดิจากท่านพุทธทาส

เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา

จงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่

เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู

ส่วนทีชัวอย่าไปรู้ของเขาเลย

การจะหาคนดีโดยส่วนเดียว

อย่ามัวเทียวค้นหาสหายเอ๋ย

เหมือนมองหาหนวดเต่าตายเปล่าเอย

ฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง

2. มองหาคุณค่าและข้อดีของงานทีทํา

1. ....................................

2. ....................................

3. ....................................

4. .................................... 

5. .................................... 

6. ....................................

7. ....................................

   ฯลฯ

3. เสนอแต่สิงดใีห้แก่จติใจของตน :

1. กาํหนดเป้าหมาย

2. สร้างข้อผูกพนั/สัญญาใจ

3. สร้างจนิตนาการ

4. อดทน มุ่งมันสู่ความสําเร็จ
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ตัวอย่างสัญญาใจ

1. ฉันจะเผชิญหน้ากบัปัญหาต่างๆ ด้วย

   จิตใจทีมันคง หนักแน่น

2. ฉันเป็นคนทีมีความสามารถ และมีคุณค่า

3. ฉันเป็นคนทีมีจิตใจดี

   พร้อมจะช่วยผู้อนืเมือเขามีปัญหา

4. ฉันจะสงบและยิมสู้ เมือพบกบัอปุสรรค

5. ฉันจะคดิถึงแต่ปัจจุบัน ไม่พะวงอดีต

   ไม่เพ้อเจ้อถึงอนาคต

รัก  ในสิงท ี ทํา

ทํา  ในสิงท ี ดี

คิดบวก ชีวติบวก
Positive Thinking, Positive Life
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เวลาเจอคําตําหนิ
ให้บอกตัวเองว่า

นีคอืการชีขุมทรัพย์มหาสมบัติ

เวลาเจอคํานินทา
ให้บอกตัวเองว่า

นีคอืการสะท้อนว่าเรายังคงเป็นคนทีมีความหมายต่อคนอืน

เวลาเจอความผดิหวงั
ให้บอกตัวเองว่า

นีคอืวิธีทีธรรมชาติ

กาํลงัสร้างภูมิคุ้มกนัให้กับชีวิต

เวลาเจอความเจบ็ป่วย
ให้บอกตัวเองว่า

นีคอืการเตือนให้เห็นคุณค่า

ของการรักษาสุขภาพให้ดี

เวลาเจอคนเลว
ให้บอกตัวเองว่า นีคอืตัวอย่าง

ของชีวิตทีไม่พงึประสงค์

เวลาเจออุบตัิเหตุ
ให้บอกตัวเองว่า นีคอืคาํเตือนว่า

จงอย่าประมาทอกีเป็นอนัขาด
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เวลาเจอความพลดัพราก
ให้บอกตัวเองว่า 

นีคอืบทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยขาตัวเอง

เวลาเจอลูกหวัดอื
ให้บอกตัวเองว่า นีคอืโอกาสทอง

ของการพสูิจน์ความเป็นพ่อแม่ทีแท้จริง

เวลาเจองานหนัก
ให้บอกตัวเองว่า นีคอืโอกาส

ในการเตรียมพร้อม

สู่ความเป็นมืออาชีพ

เวลาเจอปัญหาซับซ้อน
ให้บอกตัวเองว่า นีคอืบทเรียน

ทีจะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ

เวลาเจอคนคอยกลันแกล้ง
ให้บอกตัวเองว่า นีคอืบททดสอบทีว่า 

“มารไม่มีบารมีไม่เกดิ”

เวลาเจอวกิฤต
ให้บอกตัวเองว่า นีคอืบทพสูิจน์ความเชือ

“ในวิกฤตย่อมมีโอกาส”
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เวลาเจอความทุกข์หนัก
ให้บอกตัวเองว่า นีคอืการฝึกหัด

ทีจะช่วยให้เกดิทักษะในการดําเนินชีวิต

เวลาเจอเจ้านายจอมละเอยีด
ให้บอกตัวเองว่า นีคอืการฝึกตน

ให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ (perfectionist)

เวลาเจอภาวะหลุดจากอาํนาจ
ให้บอกตัวเองว่า นีคอืความเป็นอนัตตา

ของชีวิตและสรรพสิง

เวลาเจอคนหลอกลวง
ให้บอกตัวเองว่า นีคอือทุาหรณ์ของชีวิต

ทีไม่น่าเจริญรอยตาม

เวลาเจอแฟนทิง
ให้บอกตัวเองว่า

นีคอืโลกของความเป็นจริง

ทีทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ

เวลาเจอคนทีใช่

แต่เขามีคู่แล้ว
ให้บอกตัวเองว่า

นีคอืข้อพสูิจน์ทีว่า

ไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวัง
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เวลาเจอความจน
ให้บอกตัวเองว่า นีคอืสถานการณ์

ทีเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

เวลาเจอความตาย
ให้บอกตัวเองว่า นีคอืฉากสุดท้าย

ทีจะทําให้ชีวิตมีความสมบูรณ์

ประโยชน์ของการคดิเชิงบวก

การทําสิงต่างๆมีศักยภาพมากขนึ

มีโอกาสทํางานได้สําเร็จมากขึน

คนรอบข้างจะรู้สึกดมีีความสุขมากขึน

www.themegallery.com

ปัจจยัเอือต่อความสาํเร็จในการคิดเชิงบวก

ครอบครัว

ส่วนตัว
สังคม

การงาน

สําเร็จเกิดจาก

สมดุลชีวิต
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บทสรุป

ไม่.. บ้าศักดิศรี

ไม่.. หนีความจริง

ไม่.. ทิงความหวัง

ไม่..ฝังใจโกรธ

ไม่.. โทษตัวเอง

ไม่.. เกรงมอบไมตรีก่อน

ไม่.. บันทอนกาํลงัใจ

ไม่.. หวันไหวง่าย

ไม่.. ทําลายสุขภาพ

ความคิดนันสําคัญไฉน

มนุษย์จะพฒันาการไปตามอย่างทีตนคดิเท่านัน

เราสามารถเปลยีนอนาคตของเราได้โดยการเปลยีน

ความคดิของเรา นับแต่บัดนีเป็นต้นไป

การคดิต่างกนั ทําให้อนาคตต่างกนั
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สําคัญทีคิด

ถ้าเราคิดว่าเราทําได้ เรากท็ําได้

ถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้ เรากท็ําไม่ได้

คิดต่างกนันิดเดยีว

ผลต่างกนัเยอะมาก

www.themegallery.com

Thinking for Success 

เต็มใจ
เปิดใจ

เข้าใจ
มันใจ

เชือใจ
มีแรงบันดาลใจ

ชนะใจคนผู้หนึง อาจใช้เวลาเป็นปี

ทาํลายนําใจคนผู้หนึง ใช้เวลาเพียงหนึงนาทเีท่านัน


