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เคยสงสัยไหม
ทำไมคนท่ีดูเหมือนมีพรอมทุกอยางในชีวิต

แตกลับไมมีความสุข
02page



เมื่อหลายวันกอน มีโอกาสนั่งคุยกับรุนนอง
คนหนึ่งที่ไมไดเจอกันนาน เขามีคุณสมบัติ
ของคนท ี ่ ควรม ีความส ุขท ุกประการ
จบการศึกษาดี มีหนาที ่การงานใหญโต
มีเงินใช มีทรัพยสินพอสมควร มีครอบครัว
ที่อยูกันพรอมหนา มีลูกๆ ที่จบการศึกษาดี
มีการงานทำ มีคุณพอคุณแมที่อายุมากแต
ยังแข็งแรงดี ฯลฯ

พอนั่งคุยสักพักใหญๆ
ถึงเขาใจวาเกิดอะไรขึ้น

สิ่งที่ทำรายเขาไมใชอื่นไกล
กลับกลายเปนความคิด 
ความเชื่อ และทัศนคติ
ท่ีมีตอตนเอง และผูคนรอบขาง 
ซ่ึงอยูภายในจิตใจของเขาน่ันเอง
ที่คอยตามหลอกตามหลอน
จนไมมีความสุข

ทุกอยาง
ทัศนคติ

คือ

 แตหนาตากลับเหมือน
คนอมทุกขตลอดเวลา ...

เพราะเหตุใด
ทำไมจึงเปนเชนนั้น ยิ่งคิดยิ่งงง ?     
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เปลี่ยน... 

เพ�อโอกาส

 และการปรับตัว

คุณวาสนา  ศรีเจริญ ไดกลาวย้ำถึง
การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไววา
องคกรไดมีการทบทวนวิสัยทัศน
เปลี่ยนจาก Operation Excellence
เปน Total Solution Provider
ซึ่งก็คือการใหบริการครบวงจรกับลูกคา
ที่มีอยูเดิมและหาลูกคาใหม
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เขาเปนคนท่ี ...

ใหแลวจำ
  รับแลวลืม

จำไดทุกอยางวาเคยใหอะไร
หรือชวยเหลือใครบาง ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ
เชน ตอนเด็กๆ ใครเคยยืมตังคไป
สมัยเรียนหนังสือเคยใหใครลอกขอสอบบาง
เปนตน ไมตองจด จำไดหมด

แตพอถามวา คนเหลานั้น
เคยทำอะไรตอบแทนบางไหม
กลับไดคำตอบที่ไมชัดเจน !

เจาคิดเจาแคน
     ใหอภัยไมเปน

ใครเคยทำใหเจ็บ เขาจำไดหมด
ที่สำคัญเลาอยางภาคภูมิใจดวยวา

“จะไมมีวันลืม ความเจ็บปวดเหลานั้น”
ที่สำคัญหวังวาวันหนึ่งจะไดแกแคน

เหมือนคำที่พูดกันเลนๆ แตเขายึดถือจริงจังวา
“แคนนี้ตองชำระ แม 10 ปก็ยังไมสาย”

หลายคนที่เขาพูดถึง ผมเคยรวมอยู
ในเหตุการณเหลานั้นดวย และแนใจมากๆ
วาคนพวกนั้น ลืมเรื่องพวกนี้ไปหมดแลว

(รวมทั้งผมดวย ... 555)
แตเขายังจำได !
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บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด
ผูคร่ำหวอดในวงการรถยนตชั้นนำของประเทศไทย
มากวา 50 ป ก็เปนอีกหนึ่งองคกรที่พรอมเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ภาพรวมขององคกร
ในการเตรียมรับมือกับ Industry 4.0
คือการนำเทคโนโลยีเขามาใชในเชิงเศรษฐศาสตร
เลือกพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับเทคโนโลยี
และพัฒนาในการเทคโนโลยีไดอยางถูกตอง 

การเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี

กับการปรับตัว

แรงงานพันธุ 4.0

นวัตกรรม มีการส่ือสารใหเกิดความชัดเจน
ไดและนำไปสูการปฏิบัติ เชน มีการกำหนด
วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ การสงเสริม
การประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม 
ความโปรงใส และความมีจริยธรรม และ
การสรางองคกรคุณภาพท่ีย่ังยืน ในประเด็นน้ี
จะสอดคลองกับแนวคิดไทยแลนด 4.0 
คือ Create an Environment for 
Innovation ผูนำจะตองสรางใหเกิด
บรรยากาศดานนวัตกรรมดวยการให
ความสำคัญและสรางความผูกพันกับ
ผูรับบริการ” ตลอดจนคุณอารียพันธยังได
ยกตัวอยางของการนำองคกรในยุค 4.0 
ตามเกณฑ PMQA ในหัวขอการสื่อสาร
ท่ีตองกาวไปสูยุค 4.0 ดวยเชนกัน “ผูบริหาร
จะตองเรียนรูในเรื่องของการใช Social 
Media เพ่ือใหเกิดการส่ือสารประชาสัมพันธ
องคกรใหทันสมัย รวดเร็วและนาสนใจ
ชวนติดตามอยางเปนประจำตอเนื่อง ยก
ตัวอยางอีกประเด็นคือการรับผิดชอบ
ตอสังคม ดวยการทำมากกวาท่ีกฎหมาย
กำหนด โดยการวิเคราะหความเส่ียงในเชิง
ยุทธศาสตร พันธกิจ ซ่ึงจะทำใหมองเห็น
วาควรจะออกมาตรการอะไรเพื่อเปน
การปกปองสังคมใหมากขึ้นและปกปอง
ผลกระทบตางๆ ที่มีตอสังคมได”
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ใครพูดอะไรกันแลวหันมามองหนา
ก็คิดวาคงกำลังนินทาตัวเองอยู
เพื่อน 2-3 คนไปเที่ยวดวยกันแลวถายรูป
มาลงเฟสบุค ก็คิดวาพวกนี้ไปเที่ยวโดยไมชวน
คงไมชอบตัวเอง ฯลฯ

เขาชางมีความสามารถในการคิด
และมองในแงลบไดอยางไมนาเชื่อ ตองถือวา
เปนพรสวรรคที่พระเจามอบใหจริงๆ !

อันที่จริง ชีวิตของเขา
ก็เปนที่นาอิจฉาของคนอื่นหลายคน
ไมเจ็บไมจน ไมตองดิ้นรนขวนขวาย

ชนิดปากกัดตีนถีบ
อยากไปไหนก็ไดไป อยากกินอะไรก็ไดกิน

อยากซื้ออะไรก็พอซื้อหาได ฯลฯ

แตเขามองไมเห็น เห็นแตสิ่งที่ยังไมมี !

 ใชชีวิตอยูใน
     เรื่องราวลบๆ
ที่ตัวเองสรางขึ้น

   มองเห็นสิ่งที่ขาด
ไมใชสิ่งที่มี
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ไลฟสไตล

ที่แตกตาง...กับ

การสรางสรรค

My MINI

คุณปรีชา นินาทเกียรติกุล ผูจัดการทั่วไป
มินิ ประเทศไทย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด
ไดกลาวถึงการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไวอยางนาสนใจ
โดย “ใหเชื่อในคุณคาของตัวเอง ถามตัวเองวา
จะเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาจะเปลี่ยนก็ตองเปลี่ยนไปในทางที่ดี
และตองปลุกตัวเองอยูเสมอ”
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แวบแรกที่ไดคุย ดูเหมือนเปนคนเปดกวาง
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น อยากรูอยากไดยิน
ความรูสึกที่ผูอื่นมีตอตนเอง แตพอคุยสักแพรบ
รูเลยวารับไมไดกับสิ่งที่ไมตรง
กับความคิดเห็นของตน พูดงายๆ คือ
เปนคนอยากไดขอมูลปอนกลับ (Feedback)

แตพอไดรับก็มีปฏิกริยาทันที ไมวาจะเปน
การอธิบายวาไมใช ไมจริง หรือโมโหโกรธา
ตัดพอตอวาตางๆ นานา แลวแตกรณี !

อยากรูความจริง
        แตรับไมได

ไมนาเชื่อวาคุณสมบัติทั้งหมดนี้
        รวมอยูในตัวเขาคนเดียว

ที่สำคัญคงแกไขไดยากดวย เพราะเขาคิดวาที่ทำอยูนั้น
ถูกตองแลว ปญหาที่เกิดขึ้น มีคนอื่นเปนตนเหตุทั้งสิ้น
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ผมเจอคนมาเยอะ พัฒนาคนมามาก พบวาคนจะเปลี่ยนแปลงได

ตองเริ่มตนจากการรูตัวกอนวาตนเองตองพัฒนาเรื่องอะไร (Self Awareness) 

สวนจะพัฒนาอยางไรเปนเรื่องรอง ถาเขาไมรูตัวและไมคิดวาตนเองตองพัฒนา 

ถึงแมจะจัดสรรการพัฒนาขั้นเทพมาให ก็ไมไดผล
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เราสามารถพามาไปที่แมน้ำได
แตบังคับใหมากินน้ำไมได

เมื่อศิษยพรอมครูจะมา ศิษยไมพรอมครูไมมี

สุภาษิตฝรั่งบอกวา

คำสอนไทยโบราณบอกวา

ทั้งหมดสรุปลงที่คำวา

ถาคิดบวกใจก็เปด คิดลบใจก็ปด ... มันเปนเชนนี้เอง

ทัศนคติ
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