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ในปจจุบันนี้ องคกรมีความตองการในการพัฒนาผูบริหารและพนักงาน เพื่อใหมีความรู

ความสามารถมากข้ึน องคกรเหลานี้ไดใชทั้งเงินและเวลาไปจํานวนไมนอยในการฝกอบรม เพื่อเพ่ิม

ทักษะ ความรูความสามารถตาง ๆ  อยางไรก็ตามบางคร้ังก็ไดผลลัพธที่ดี บางคร้ังก็ไมไดผลลัพธ

ตามตองการ ทั้ง ๆ  ที่หลักสูตรที่ออกแบบมานั้นก็เปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและผูสอนก็เปนผูเชี่ยวชาญ

ในดานน้ัน ๆ  คําถามท่ีนาสนใจเปนอยางย่ิงคือ อะไรเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหผูบริหารหรือพนักงาน

บางคนประสบความสําเร็จ หลังจากมีการฝกอบรมหรือพัฒนา แตบางคนกลับไมคอยสําเร็จ
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ไมใชเฉพาะแคการทํางาน แมกระทั่งการดําเนินชีวิตของเราในปจจุบัน บางครั้งเราพยายามทําอะไรบางอยาง แตก็

ไมคอยประสบความสําเร็จและหลาย ๆ  ครั้งเราก็มักจะลมเลิก หรือไมกลาที่จะทําอะไรใหม ๆ  เสมอ หลายคนอาจจะอยาก

หาสาเหตุวาสิ่งเหลานี้มันเกิดขึ้นจากอะไร

คําตอบของคําถามเหลานี้ อาจจะเปนสิ่งที่ถูกนําเสนอในหนังสือเลมที่ชื่อวา Mindset

หนังสือเลมนี้ แตงขึ้นโดย Professor Dr. Carol Dweck ซึ่งเปนอาจารยอยูภาควิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Stanford 

โดยเนื้อหาหลักของหนังสือเลมนี้ก็จะกลาวถึงเร่ืองตามชื่อหนังสือคือ Mindset โดยผูแตงไดแบง Mindset ออกเปน 2 ประเภท

ไดแก Fixed Mindset กับ Growth Mindset

Fixed Mindset จะเปนการมองทุกอยางวาไมสามารถปรับเปล่ียนได ทุกอยางมันคงที่ เชน บางคนคิดวาเขาเกิดมา

ไมฉลาด ดังนั้นเขาก็จะไมพยายามพัฒนาปรับปรุงใหตัวเองมีความรูมากข้ึน ในขณะท่ี Growth Mindset จะคิดกลับกัน

โดยจะคิดวาคนเราสามารถพัฒนาปรับปรุงได

หนังสือเลมนี้มีจํานวนหนาทั้งสิ้น 301 หนา โดยแบงออกเปน 8 บทหลัก บทแรกจะเปนบทท่ีนําเสนอความรู

ความเขาใจเก่ียวกับ Mindset โดยมีคําถามงาย ๆ  ที่ใชทดสอบวาเราเปนประเภทท่ีมี Fixed Mindset หรือ Growth Mindset 

และมีตัวอยางของคนที่มีความคิดแบบ Fixed Mindset เชน คนที่พยายามพิสูจนวาตัวเองถูกอยูเสมอ กับคนที่มีความคิดแบบ 

Growth Mindset ที่พรอมจะเผชิญหนากับอุปสรรคและสามารถฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได

บทที่ 2 ในหนังสือเลมน้ีมีชื่อวา Inside the Mindsets ซึ่งไดกลาววาคนทั่วไปเกิดมา พรอมท่ีจะเรียนรู แตเรา

มักจะถูกความคิดแบบ Fixed Mindset มาปดกั้นการเรียนรูนั้น เชน เราอาจจะสนุกกับการเลนเกมหรือ Puzzle ตาง ๆ

จนกระท่ังเราเร่ิมรูสึกวามันยากและเราอยากลมเลิก ณ ขณะน้ันเองท่ี Fixed Mindset เขามาในความคิดของเรา หรือ

คนสวนใหญมักจะชอบใหคนชื่นชมวาเราเปนคนเกง แตกลับไมคอยชอบใหคนวิจารณจุดออนของเรา นั่นก็เปนอีกตัวอยางหนึ่ง

ของ Fixed Mindset
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บทที่ 3 ในหนังสือเลมนี้จะกลาวถึงเร่ืองเก่ียวกับความสามารถและการบรรลุความสําเร็จของเรา เรามักจะช่ืนชม

คนเกงและคิดไปเองวา คนเกงเหลานั้น เปนอัจฉริยะคือเปนพรสวรรคสวนตัว ทั้ง ๆ  ที่สวนใหญแลว คนที่เกงมาก ๆ  เหลานั้น 

ตองมีการฝกฝนจนเชี่ยวชาญ ดังนั้นคนที่มี Growth Mindset จึงมีความเช่ือวาความเกงมันเรียนรูไดและตัวเราก็สามารถ

พัฒนาตนเองใหเกงขึ้นไดเชนเดียวกัน ในขณะเดียวกันหากเราทําอะไรแลวลมเหลว สิ่งนั้นก็ไมไดติดตัวเราไปตลอด เราสามารถ

ปรับปรุงใหมันดีขึ้นไดเสมอ

บทท่ี 4 เปนเร่ือง Mindset ที่เกิดข้ึนในนักกีฬา เรามักจะเห็นนักกีฬาบางคนพอข้ึนไปเปนแชมปแลว ไมสามารถ

รักษาระดับการเลนไวได จึงตกลงมาอยางรวดเร็ว ผูเขียนหนังสือเลมนี้ไดอธิบายวา มันเกิดจาก Mindset ที่มีลักษณะของ 

Fixed Mindset ซึ่งเช่ือวาความสามารถของตัวเองมีอยูเทานี้ ไมสามารถพัฒนาใหดีขึ้นไปไดอีก ตางจากนักกีฬาระดับโลก

ที่อยูในอันดับสูงอยางตอเนื่องยาวนาน นักกีฬาเหลานั้นเช่ือวาความสําเร็จขึ้นกับการเรียนรูและพัฒนา ความลมเหลวเปนสิ่งที่

ทําใหเราตองพยายามข้ึนอีกและพวกเขาเหลานั้นก็พยายามอยางตอเนื่อง

บทท่ี 5 เปนเรื่องของ Mindset ที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ เราจะเห็นผูนําหลาย ๆ  คนที่มีลักษณะของ Fixed Mindset 

ซึ่งเขาจะพยายามตัดสินวาคนอื่นทําไดดีไมดีอยางไร ซึ่งสาเหตุมาจากการที่ผูนําเหลานั้นกลัววาตัวเองจะถูกวากลาวในการทํางาน

นั่นเอง ตางจากผูนําที่มี Growth Mindset เขาจะเช่ือในความสามารถของคนอ่ืนและคิดวาทุกคนสามารถพัฒนาใหดีขึ้น

ไดเสมอ ผูเขียนไดสรุปวาองคกรควรใหรางวัลจากความพยายามเพ่ือจะทําใหเกิดการพัฒนา

บทท่ี 6 เปนเรื่อง Mindset กับชีวิตคู หลายคนอาจจะมีปญหาเรื่องความสัมพันธ คนที่มี Fixed Mindset จะคอย

โทษคนอ่ืนตลอดเวลา สวนคนท่ีมี Growth Mindset จะคิดกลับกันคือ เขาจะใหอภัยและเดินหนาตอ บทท่ี 7 เปนเร่ือง

เกี่ยวกับผูปกครอง ครู หรือโคช ที่จะใหคําแนะนําคนอ่ืน ๆ  ผูเขียนไดบอกวาหลายคนชมลูก ๆ  วา “เกงจัง เปนอัจริยะแน ๆ ” 

วิธีการชมเหลานี้ จะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี เพราะเปนการชมแบบ Fixed Mindset นั่นคือ จะทําใหเด็กรูสึกกลัว

ไมกลาที่จะทําอะไรยาก ๆ  เพราะกลัววาจะไมเกงอีกตอไป สิ่งที่ผูปกครองควรทําคือชมเชยในความพยายามของเด็ก ๆ  มากกวา 

ทําแบบนี้ จะทําใหเด็กอยากทําอะไรที่ทาทายมากข้ึนเร่ือย ๆ

สําหรับบทสุดทายของหนังสือเลมนี้ เปนเรื่องของการเปลี่ยน Mindset ซึ่งผูเขียนก็บอกวาไมใชเร่ืองงาย ตองใช

ความอดทน คนท่ีมี Fixed Mindset มักจะชอบคิดวาทุกคนตองเปล่ียนแปลง ไมใชตัวเขาตองเปล่ียน แตหากเราสามารถ

คอย ๆ  ปรับเปลี่ยน Fixed Mindset เปน Growth Mindset ได ก็จะทําใหเรามีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น

หนังสือเลมนี้ เต็มไปดวยคําแนะนําที่มีประโยชนอยางมากและสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวันของเรา หลังจากที่

ไดอานหนังสือเลมนี้แลว หลายทานอาจจะพบวาสิ่งที่เรากําลังทําอยู อาจจะสะทอนถึง Fixed Mindset ซึ่งอาจจะทําให

เกิดผลเสียมากกวาผลดี โดยที่เราไมไดตั้งใจหรือไมรูตัวดวยซํ้าไป

หนังสือเลมนี้จึงเหมาะสมอยางมากสําหรับทุกคนท่ีทํางานในองคกรธุรกิจและบุคคลท่ัวโป โดยเฉพาะอยางย่ิง

คนท่ีมีหนาที่ใหคําแนะนําคนอ่ืน ๆ  เชน ครู ผูปกครอง หรือโคช หรือแมกระทั่งคนที่กําลังประสบปญหาหลาย ๆ  อยางอยู

การเปล่ียน Mindset อาจจะเปนวิธีที่งายและดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะทําใหเรากลับมามีความสุขในชีวิตประจําวันของเราได
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