
 

Mindset 2020 สิ่งที่ต้องเลิกท ำและเริ่มท ำได้แล้ว

 
            จากวงโคจรของเทรนด์โลกปี 2019 ตลอดทั้งปีเราได้เห็นเมกะเทรนด์ส าคัญซึ่งส่งผลต่อ    

มินิเทรนด์อีกมากมาย ท าให้เราต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามจังหวะของโลก อันดับแรก เทคโนโลยี 
หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เคยคาดการณ์กันว่าจะเข้ามาแย่งงานมนุษย์นั้นเริ่มลามไปทุกวงการ      อันดับ
ต่อมำคือ Geo-Politics หรือรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์สงครามการค้าที่รุนแรงขึ้นในระยะยาวอีก ๑๐ ปี
ข้างหน้าโลกจะแบ่งเป็นแกนตะวันตกกับตะวันออก นั่นก็คือสหรัฐอเมริกากับจีนสิ่งใหม่ๆที่ก าลังจะเกิดขึ้นอย่าง 
RCEP (การประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค) การค้าเสรี เส้นทางสายใหม่แห่ง
ศตวรรษที่ 21 (One Belt One Road) จะส่งผลให้ Supply Chain เปลี่ยนไป จีนจะกลายเป็นประเทศที่มี 
GDP สูงที่สุดในโลก และอันดับที่สำม คือเรื่องโครงสร้างประชากรเปลี่ยน สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบจะ
เกิดขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่มีประชากรอายุเกิน ๖๐ ปีมากข้ึน พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็
เปลี่ยน ตลาดแรงงานก็เปลี่ยน 

           ช่วงนี้เห็นคนพูดถึงเรื่อง “Mindset (ความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม)” กันบ่อย  Mindset นี่
จะเป็นเรื่องในระดับความคิดเป็น Individual (ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน) มันอยู่ในจิตใต้ส านึกที่จะส่งผล
ให้เรามีพฤติกรรมเป็นแบบโน้นแบบนี้และเราจะไม่รู้ตัว การค้นหาว่าอะไรคือ Mindset 2020 ของโลกใบ
นี้ที่ความเปลี่ยนแปลงปรับอัตราเร่งจนคาดการณ์อนาคตแทบไม่ได้  เราจะผ่านปีที่วิกฤตที่สุดปีหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ไปสู่ทศวรรษใหม่กันอย่างไร ท่ามกลาง Perfect Storm ที่พัดกระหน่ าตลอดเวลา แต่ไม่ว่าเรือ
ล าเล็กหรือใหญ่ ก็ต้องออกจากฝั่ง แล้ว Mindset 2020 ที่ต้องเลิกท าบางสิ่ง และเริ่มท าบางอย่างเพ่ือให้เท่าทัน
ความปกติใหม่ (New Normal) มีอะไรบ้าง 
 
๑. เลิกสั่ง เริ่มฟัง 
คนแรกที่ควรจะพูดในห้องประชุมไม่ใช่หัวหน้าอีกต่อไป แต่คือพนักงานที่อยู่หน้างาน ผู้ที่อยู่ใกล้ปัญหา ใกล้
ผู้บริโภคที่สุดควรจะได้พูดก่อน หัวหน้าควรฟังทั้งหมดแล้วกลั่นกรองความคิดก่อนจะพูดเป็นคนสุดท้าย ผู้น ายิ่งเก่ง
เท่าไร ยิ่งต้องฟังคนอ่ืนมากเท่านั้น เลิกสั่งจากความคิดของตัวเอง เริ่มฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมากขึ้น ไม่ใช่
คุณไม่เก่ง ไม่แต่โลกมันเปลี่ยนเร็ว การฟังความหลากหลาย ฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ท าให้เราได้พัฒนาตัวเอง    
 
 

 
  



 
 
 
 
 

๒. เลิกท ำคนเดียว เริ่มท ำด้วยกัน 
เพราะโลกซับซ้อนมากขึ้น มีทั้งคู่แข่งที่มองเห็นชัดเจน และคู่แข่งที่มองไม่เห็นเต็มไปหมด ทีมงานข้างในก็ต้อง
ท างานข้ามแผนกกันมากข้ึน การท าอะไรเดิมๆ เป็นไซโลจะหมดไป เพราะไม่มีทางที่เราจะแก้ปัญหาด้วยการคิด
คนเดียว ท าอยู่คนเดียว เพราะฉะนั้น Social Skill หรือทักษะการเข้าสังคม จึงส าคัญ เพราะ Collaboration 
หรือทักษะการร่วมมือท างานด้วยกัน จะน ามาซึ่งการเจราต่อรอง การท างานร่วมกันที่หลายคนไม่คิดว่าจะได้    
ก็เกิดขึ้นแล้วอย่าง Play Station ของ Sony กับ Xbox ของ Microsoft ที่เป็นคู่แข่งกัน แต่ก็มาร่วมมือกันได้ 
อาจเพราะมี Value ตรงกันหรือมีบางสิ่งที่ช่วยเสริมส่งกัน เกิดเป็นมูลค่าใหม่ๆ ๑ + ๑ ไม่เท่ากับ ๒ แต่กลายเป็น 
๕ ๖ ๗ และไม่ต้องกลัวว่าวันหนึ่งอาจจะไม่เวิร์กแล้วจะเกิดปัญหา เพราะเมื่อแต่ละคนไปถึงเป้าหมายก็สามารถ
แยกย้ายไปตามทางของตัวเอง อย่างน้อยต่างฝ่ายก็ต่างได้เรียนรู้กัน สร้างสิ่งดี ๆ ร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่งแล้ว   
 

  
 
๓. เลิกรู้ทุกสิ่ง เริ่มเรียนทุกอย่ำง (Lifelong Learning) 
นี่คือสิ่งที่ เคน นครินทร์ ออกปากว่าที่ส าคัญที่สุด “ ถ้าให้เลือกได้ ๑ ข้อผมจะเลือกข้อนี้เสมอ” เพราะการเรียนรู้ท า
ให้เราไม่เคยหยุดนิ่ง เมื่อไรที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่าง นั่นคือจุดจบ ถ้าไม่เรียนรู้ตลอดเวลาเท่ากับเสียเปรียบ 
เพราะทุกคนท ากันเป็นเรื่องปกติ เหมือนการหายใจ เหมือนการดื่มน้ า หากหยุดเรียนรู้จะไม่ใช่แค่ถูกทิ้งไว้ข้าง
หลัง แต่จะหายไปจากเกมการแข่งขัน เพราะโลกที่รออยู่ข้างหน้าจะดุเดือดมากขึ้น โดยการเรียนรู้เราสามารถ
ท าได้ตลอดเวลา ทั้งจากการคุยกับคน ฟังพอดแคสต์ ลงมือท าด้วยตัวเอง ฯลฯ  
 

 
  
 



 
 
 
๔. เลิกกลัวควำมล้มเหลว เริ่มกล้ำลองผิดลองถูก 
การเรียนรู้มีหลายวิธี แต่การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือท า เพราะต่อให้รู้ทฤษฎีแค่ไหน แต่ไม่เคยลงมือท า ไม่มี
ทางเข้าใจปัญหาไม่มีทางเข้าใจผู้บริโภค งานที่ต้องสร้างนวัตกรรมใช้ความคิดสร้างสรรค์ความล้มเหลวจะเป็นเรื่อง
ปกติมาก เป็นหนทางสู่ความส าเร็จ ต่อไปนี้จะไม่ใช่การเรียนแล้วค่อยท า แต่เป็นการท าไปเรียนรู้ไป ล้มเหลว  
ฟีดแบ็กกัน เรียนใหม่ ท าใหม่ กลับไปกลับมา เพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร การลงมือท าจึงดีที่สุด ก้าว
แรกควรจะเริ่มจาก Fail Fast, Fail Cheap, Fail Forward ท าให้ถูก ท าให้เล็ก ท าไปเลย พอลงมือท าสิ่งที่คิด
ทั้งหมดจะเกิดขึ้นจริง แล้วบางทีมันตรงกับที่คิดเลย ยกตัวอย่าง Executive Espresso เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่ง
คืน เพราะหากรอให้ทุกอย่างพร้อม บางทีอาจจะช้าเกินไป ถ้ามีไฟท าเลยครับ ท าให้เล็ก ท าให้เร็ว ท าเสร็จแล้ว
เอามาคุยกัน ให้เป็นเรื่องปกติ ล้มเหลวมาเจอกัน แล้วท าต่อไป 
 
    

  
 
 
๕. เลิกท ำสิ่งเดิม เริ่มท ำสิ่งใหม่ 
ส าหรับโลกอนาคตแล้ว เมื่อไรที่คิดแบบเดิมท าแบบเดิมก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมเสมอ เราจึงต้องกล้าทดลองท า         
สิ่งใหม่ ๆ สิ่งเดิมที่ดีอยู่แล้วก็รักษาไว้แต่อย่าลืมว่าต้องท าสิ่งใหม่อย่างสม่ าเสมอด้วยอาจจะยากล าบาก แต่หาก
ไม่ลองสิ่งใหม ่ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
๖. เลิกยึดติด เริ่มยืดหยุ่น (Resilience) 
การวางแผนส าคัญ แต่การมัวแต่ยึดติดกับแผนจะท าให้ล้มเหลว จึงต้องยืดหยุ่นสม่ าเสมอ ยืดหยุ่นกับภัยที่ไม่
แน่นอน ยืดหยุ่นกับเวลาท างาน ยืดหยุ่นกับพนักงาน ค านี้มันก็คือ Agile เป็นความคล่องแคล่วว่องไว ปรับตัวได้เร็ว 
อย่างที่ ชาร์ลส์ ดาร์วิน บอกไว้ว่า ไม่ใช่สัตว์ที่แข็งแรงที่สุดที่จะอยู่รอดในภัยพิบัติแต่คือสัตว์ที่ปรับตัวได้เร็ว 
Responsive to Change อะไรเข้ามาก็ปรับตัว เปลี่ยนแปลงได้เร็วเป็น Mindset ที่ส าคัญมาก 
 

 
 
๗. เลิกท ำทุกอย่ำง เริ่มท ำบำงอย่ำง 
ยุคนี้การจะเป็นแมสได้มันยากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะตลาดแข่งขันสูงมาก ผู้ประกอบการตัวเล็กๆ คนที่เพ่ิงเริ่มท า
ธุรกิจ คนที่พยายามต่อสู้ในการแข่งขันสูงๆ ส่วนใหญ่จะเลือกโฟกัสกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสเติบโตขยายมากขึ้น 
เพราะคนที่ฉลาดคือคนที่รู้ว่าอะไรไม่ควรท า บางโอกาสอาจจะไม่เหมาะกับเรา บางโอกาสอาจจะไม่ได้พร้อม
ทีสุ่ดในเวลานั้น เราต้องกล้าที่จะไม่ท า กล้าปฏิเสธเพราะไม่มีทางท าทุกอย่างแล้วจะดีไปหมด ต้องโฟกัสบางสิ่ง
บางอย่าง หาจุดเด่นที่แตกต่างของตัวเอง สร้างจุดขายที่ชัดเจนที่สุด อาจจะยากในช่วงแรก มองไปทางไหนก็
เห็นโอกาสดีไปหมดเลย แต่ถ้าโฟกัสให้ชัดเจนไปเรื่อยๆ จะส่งผลดีกับองค์กรในระยะยาวมากกว่า  
 

 

  
 
 



 
 
 
๘. เลิกเก่งอย่ำงเดียว เริ่มแกร่งหลำยทำง 
จากที่ในอดีตโลกต้องการคนที่เก่งอย่างเดียว ลงลึกในแต่ละสายงานที่สุด เปรียบเหมือนรูปตัว I แต่ยุคนี้ต้องมี 
Multi Skills มีทักษะด้านอื่นๆ มากขึ้น เช่นต้องรู้การตลาด จิตวิทยา เข้าใจข้อมูล เข้าใจเทคโนโลยี ไม่ต้องเก่ง
ไปหมด แต่ต้องแกร่งหลายทาง เปรียบเหมือนรูปตัว T รู้ลึกด้านหนึ่ง และรู้กว้างในหลายๆ ด้าน เทคโนโลยี    
มาใหม่ เราต้องรู้ว่ามันคืออะไร ใช้เพ่ืออะไร เข้าใจมัน เพ่ือที่จะได้ส่งต่องานให้คนอ่ืนๆ ได้ จะเห็นว่าเชื่อมโยง
กลับไปเรื่อง 4C ที่เป็นการสื่อสารซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานส าคัญ และเรื่องอ่ืนๆ ก็ต้องรู้ด้วย เพ่ือที่จะเข้าใจโลก
มากยิ่งขึ้นด้วย   
 

  
 
๙. เลิกคิดถึงแต่ปัญหำ เริ่มหำทำงแก้ปัญหำ 
ในอนาคต ค าว่า ‘ปัญหา’ จะเป็นเรื่องปกติ ปัญหาคือเพ่ือน คือมิตรแท้ของเรา ที่ไหนไม่มีปัญหา ไม่มีโอกาส
ทางธุรกิจ ผู้น าที่ดีจะต้องมองให้ออกว่าปัญหาไหนแก้ได้ ปัญหาไหนแก้ไม่ได้ ปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ปล่อยวางมัน 
ปัญหาที่แก้ได้รีบแก้ทันที โดยต้องจัดล าดับความส าคัญ (Prioritize) ว่าอะไรคือเรื่องใหญ่ที่สุดที่ต้องแก้ไข 
เพราะถ้าไม่แก้ปัญหานี้ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาอ่ืนๆ ได้เลย ส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาที่คนก่อน เมื่อแก้เรื่องคนได้ 
กลยุทธ์ ผลก าไรก็จะตามมา เพราะ ‘คน’ เป็นเรื่องใหญ่สุดในการบริหารงาน 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
๑๐.  เลิกเอำตัวเองเป็นใหญ่ เริ่มให้ลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง 
ยุคนี้ไม่ได้แข่งกันแล้วว่าใครท าเก่งไม่เก่ง แข่งกันว่าตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เร็วตรงจุดแค่ไหน เจฟฟ์ 
เบโซส์ ซีอีโอของ Amazon บอกว่าวิสัยทัศน์ของเขาคือจะเป็นบริษัทที่ Customer Centric ที่สุดในโลก เขา
เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยการตั้งค าถามต่างจากคนอ่ืนว่า ‘อะไรที่จะไม่เปลี่ยนแปลง’ ซึ่งสิ่งที่จะไม่
เปลี่ยนแปลงก็คือ คนเราต้องการสินค้าที่ราคาถูก มีความหลากหลาย แล้วก็ได้รับสินค้านั้นเร็วที่สุด เมื่อท าได้ก็
ชนะทันที ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด แคมเปญ บริการหรืออะไรก็ตาม ต้องมีค าว่า Empathize เกิดข้ึน คิดถึงลูกค้า
อยู่เสมอ หากเราตอบสนองลูกค้าได้ ไม่ว่าจะพ่ายแพ้ในสนามแบบไหน นี่คือที่มั่นสุดท้าย ที่จะท าให้เราไม่แพ้ 
ถ้าลูกค้าเห็นเราเป็น Top of Mind ถึงอย่างไรก็รับรองว่ามีทางไปต่อ  
 

  
 
๑๑.  เลิกคิดแต่ก ำไร เริ่มใส่ใจโลก 
นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกธุรกิจ การลงทุน Branding 4.0 จะต้องลงทุนเรื่องความยั่งยืนไม่ว่าจะ
ตัวไหนก็ตาม Phillips Cotler บิดาการตลาดสมัยใหม่ยังเสนอเรื่อง Better World Index ขึ้นมา จึงเป็น
สัญญาณที่นักการตลาดต้องมองว่าไม่ใช่แค่ Profit แต่ยังต้องมีอีก 2P คือ People และ Planet ทุกเวทีการ
ประชุมด้านสิ่งแวดล้อมเห็นตรงกันว่าโลกก าลังไฟไหม้ เราอยู่ในจุดที่ต้องท าทุกวิถีทางเพ่ือไม่ให้อุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 
๑.๕  องศาเซลเซียส การท าธุรกิจให้ไม่เกิดผลเสียต่อโลก ควรมองเป็น Value Chain ทั้งหมด สร้างคุณค่าใหม่ 
อย่างค าที่หลายคนใช้กันว่า Circular Economy ตั้งแต่เริ่มต้นจนปลายทาง จะต้องน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
ได้ทั้งหมด ธุรกิจที่ท าแบบนี้ได้ก็มีโอกาสชนะใจผู้บริโภค เพราะปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม
มาก จนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว 
   

 
 

 
 
 



 
  

๑๒. เลิกท ำเสร็จแล้วจบ เริ่มท ำต่อเนื่อง 
การท างานในอนาคต งานที่ท าแล้วจบไปจะน้อยลง มีแต่งานที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง มี Feedback Loop ผู้น า
ที่เก่งต้องท าต่อเนื่อง จะไม่ท าเป็นจุดๆ แต่เชื่อมจุด พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ วางแผน ลงมือท า เรียนรู้ กลับมา
วางแผนใหม่ ยุคนี้เราท างานกันต่อเนื่อง ไม่มีวันจบ เพราะโลกมันหมุนเร็ว ต่อให้เป็นงานที่ท าแล้วจบไปก็ต้อง
น าทักษะ ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาต่อ ทุกครั้งที่จบงานต้องมี Feedback ให้เป็นเหมือนขั้นบันไดต่อยอด 
เหมือนที่ทีม Glow ใช้เครื่องมืออย่าง I  Wish, I Learned, I Wonder การกลับมาถามหลังจากท่ีงานผ่านไป
แล้ว ซึ่งเป็นค าที่เข้าใจง่ายและให้ความรู้สึก Positive กับคนท างาน 
 

  
 
๑๓. เลิกมองโลกขำวด ำ เริ่มเปิดรับควำมหลำกหลำย 
ยุคนี้ความหลากหลายคือสิ่งที่สวยงามที่สุด เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดนวัตกรรม เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงสร้าง
ผลก าไรให้บริษัทได้ด้วย เพราะความหลากหลายน ามาซึ่งความคิดที่หลากหลาย น ามาซึ่งไอเดียที่ดีที่สุดเสมอ 
องค์กรอย่าง Google จะให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะความหลากหลายท าให้มีตัวเลือกมากขึ้น งาน
ประชุมระดับโลกจะมีค าว่า Lifelong Learning, Collaboration และ Diversity เสมอ แจ็ค หม่า ถึงขั้นพูด
เลยว่า อนาคตควรเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ Global Vision เลิกยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองเป็น เพราะการเรียนรู้ความ
แตกต่างมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงให้ผลลัพธ์เชิงจิตใจอย่างเดียว แต่ยิ่งเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้น ผลลัพธ์เชิงธุรกิจก็ มาก
ขึ้น ยิ่งเราเข้าใจคนในออฟฟิศมากข้ึน เขาก็ยิ่งมีเอ็นเกจเมนต์ที่ดีกับบริษัทมากขึ้น เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันหมด  

 

                                                                      
 
๑๔. เลิกแบ่งเวลำงำนกับชีวิต เริ่มเต้นร ำไปกับมัน (Work-Life Flow)  
เป็นวิธีการที่ไม่แบ่งเวลาท างานกับเวลาพักผ่อนออกจากกันอย่างสิ้นเชิงแต่แบ่งว่าในแต่ละช่วงเวลาจะให้
ความส าคัญกับอะไรมากกว่ากัน ช่วงเวลานี้ต้องให้ความส าคัญกับพ่อแม่ที่ป่วยไข้ ช่วงนี้ต้องให้ความส าคัญกับ
การปิดงบประจ าปี อีกช่วงเราอาจจะให้ความส าคัญกับการนอนขี้เกียจก็ได้ หากไปยึดติดกับ Work-Life 
Balance มันอาจจะท าให้เป็นทุกข์ด้วยซ้ า เพราะเป็นกรอบที่ท าให้ไม่ยืดหยุ่น ช่วงไหนควรเครียดก็เครียดให้
เต็มที่ ช่วงไหนพักผ่อนก็เต็มที่ เราไม่อาจควบคุมเสียงเพลงได้ แต่เราสามารถออกแรงเต้นร าอย่างผ่อนหนัก
ผ่อนเบาไปตามจังหวะได้ เพียงหาไดนามิกที่เหมาะสมกับตัวเองให้เจอ 
 
 
 
 



 
  
๑๕.  เลิกรักที่จะเรียนรู้อย่ำงเดียว เริ่มเรียนรู้ที่จะรัก 
คงไม่มีใครอยากเป็นนักดนตรีที่เล่นได้อย่างเก่งกาจแต่เมื่อ เพลงจบลงกลับไม่มีสักคนปรบมือให้หากมุ่งแต่  
จะเรียนรู้ มุ่งไปความส าเร็จอย่างเดียว เราอาจจะกลายเป็นผู้น าที่ไม่มีใครอยากตามเรามา เวทิต โชควัฒนา 
แห่งเครือสหพัฒนพิบูล เคยกล่าวว่าผู้น าที่ดีคือผู้น าที่ให้ใจ ใจกว้าง คิดถึงใจคนอ่ืนด้วยเพราะความรักอ่อนน้อม 
เอ้ือเฟ้ือ การนึกถึงใจคนอ่ืนอย่างสม่ าเสมอคือสิ่งที่หุ่นยนต์ยังท าแทนเราไม่ได้ แจ็ค หม่า เองก็กล่าวไว้ว่า IQ และ 
EQ นั้นส าคัญมาก แต่ที่ไม่แพ้กันก็คือ LQ – Q of Love ที่ท าให้เราท างานได้อย่างมีความสุข คนรอบข้างก็มีความสุข  
 เมื่ออนาคตยากจะคาดเดา การประกอบอาชีพ รูปแบบการหารายได้จึงเป็นผลจากวิธีคิดของเราซ่ึงทุก
คนจ าเป็นต้องเปลี่ยนและมาทบทวนกันว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องเลิกท าเสียที และอะไรคือสิ่งที่ต้องเริ่มท าได้ แล้ว
มาถึงเรื่องที่ส าคัญก็คือ Mindset ของเรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ คุณจะเป็น Winners หรือ 
Losers ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ Mindset นี่เอง  3 วิธีคิดที่แนะน า กับการปรับเป็น Growth Mindset ลดการคิด 
เชิงเปรียบเทียบเพราะเมื่อไหร่ที่เราคิดแบบเปรียบเทียบ เรามักจะได้ข้อสรุปว่า ดี-ไม่ดี หรือ ใช่-ไม่ใช่ บางที่การ
เปรียบเทียบจะท าให้เรามองไม่เห็น คุณค่าของทั้งสองฝั่งที่มี ซึ่งจริงๆ แต่ละอย่างก็อาจจะมีข้อดีในตัวเองที่แตกต่าง
กันไปและจะท าให้เราพลาดโอกาสในการเรียนรู้ จากสิ่งที่เราว่าคิดไม่ดีไป ...   
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