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การเปลี่ยนแปลงนั้น
ท�าให้เกิดสิ่งใหม่ๆ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเสมอ
ไม่ดีขึ้น ก็แย่ลง
แต่...
คนที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง
ไม่นานหรอก
ก็จะถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงที่มีการคิด
และวางแผนไว้ล่วงหน้า
จะเกิดผลดี มากกว่าผลเสียแน่นอน
หากเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ดีนัก
อย่างน้อยเราก็ยังได้เรียนรู้จากมัน

อย่าให้ความกลัว อยู่เหนือความกล้า
อย่าให้ความยาก ท�าลายความอยาก
เปลี่ยนแปลงเสียแต่วันนี้
แล้ว...
ในอนาคตเมื่อคุณมองย้อนกลับมา
คุณจะรู้สึกขอบใจตัวคุณเอง

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
ทุกวันนี้ เราจะพบเห็นความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลา ไม่มสี งิ่ ใด
ที่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ที่มองเห็นได้
ชัดเจนมาก และท�าให้โลกทุกวันนี้สามารถติดต่อสื่อสารและรับรู้เรื่องราว
ระหว่างกันได้หมด ด้วยสภาวะที่เรียกว่า ไร้พรมแดน
แล้วเราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างไร
หนังสือเล่มนีค้ อื ค�าตอบส�าหรับทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ เี่ ป็น “มนุษย์
เงินเดือน” ทีต่ อ้ งเผชิญกับสถานการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสถานทีท่ า� งาน ทัง้
เจ้านาย เพือ่ นร่วมงาน หรือตัวงานทีก่ า� ลังท�า ซึง่ ทุกอย่างนัน้ ไม่วา่ จะดีหรือ
ไม่ดี มนุษย์เงินเดือนก็ตอ้ งพยายามหาทางปรับตัว ปรับปรุง เพือ่ ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพื่อจุดหมายปลายทางคือ ความส�าเร็จ
และความสุขของชีวิต
เนื้ อ หาของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ได้ ถู ก น� า มารวบรวมเป็ น รู ป เล่ ม โดย
ดร. รพีรฐั ธัญวัฒน์พรกุล หรือ ดร.พี เจ้าของเพจ “มนุษย์เงินเดือนพันธุใ์ หม่”
ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 4 แสนคน ซึ่งทุกหัวข้อที่น�ามาล้วนแต่ “โดนมากๆ”
“ใช่เลย” และ “ถูกต้องที่สุด” เหมาะส�าหรับที่จะน�าไปเปลี่ยนแปลงตัวเรา
เอง เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่จะต้อง “ดีขึ้น”
สริดำ สำระจันทร์

บรรณำธิกำรบริหำรฝ่ำยผลิต
ส�ำนักพิมพ์เชนจ์พลัส

ค�ำน�ำผู้เขียน

ในยุคนี้ ยุคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วมาก เราจึงเห็นหลายๆ
บริษทั ทีเ่ คยยิง่ ใหญ่ในอดีตกลับต้องปิดตัวลงไปมากมายหลายบริษทั และ
ผลของการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ใ ช่ แ ค่ ก ระทบกั บ ตั ว บริ ษั ท เพี ย ง
อย่างเดียว แต่มผี ลกระทบกับคนท�างาน หรือมนุษย์เงินเดือนอย่างเราด้วย
ข่าวการเลิกจ้าง ข่าวการลดจ�านวนพนักงาน เริ่มมีให้เราเห็นบ่อยมากขึ้น
ในช่วงปีทผี่ า่ นมา และแน่นอนว่าจะทวีคณ
ู มากขึน้ เรือ่ ยๆ ด้วยเพราะสาเหตุ
ที่ว่า ทั้งบริษัทและคนท�างาน ไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
บริษัทต้องปิดตัวลง เพราะไม่สามารถแข่งขันทางธุรกิจต่อไปได้
แล้วพนักงานบริษัท จะอยู่กันอย่างไร?
เพือ่ ด�ารงไว้ซงึ่ ความสามารถในการแข่งขัน ผลทีต่ ามมาก็คอื หลายๆ บริษทั
เลือกทีจ่ ะใช้เทคโนโลยีมาทดแทนการท�างานของมนุษย์ เราจึงเห็นโครงการ
หุ่นยนต์ หรือโครงการที่น�าเรื่องปัญญาประดิษฐ์มาขยายผลและใช้ใน
กระบวนการท�างาน และในการผลิตมากขึ้น
แล้วคนท�างานอย่างเรา จะอยู่กันอย่างไร?
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ตอนนี้ การเปลีย่ นแปลงมาเคาะประตูหน้าบ้านเราแล้ว เราจะยังเลือกทีจ่ ะ
อยู่เฉยอีกเหรอ หรือเราจะรอให้เป็นผู้ถูกกระท�า และโดนคลื่นของการ
เปลี่ยนแปลงพัดพาเราออกไปจากโลกของการท�างานในยุคนี้
นี่คือสัญญาณอันตราย ส�าหรับคนท�างาน
เราต้องเตรียมตัว สะสมความสามารถ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ทีไ่ ม่ใช่แค่เพียงกับเพือ่ นร่วมงาน แต่เป็นการแข่งขันกับการเปลีย่ นแปลงที่
ก�าลังถาโถมเข้ามาในตอนนี้และอนาคตอันใกล้นี้
หนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ที่จะสร้างการตระหนักรู้ และมีตัวอย่าง
ให้เห็นในหลายแง่มุม ให้ผู้อ่าน (คนท�างาน) ได้เห็นถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นแนวทาง
ที่ได้พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริง
เส้นทางของคนท�างานยุคนี้ ไม่ได้ง่าย หรือมั่นคงเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป
แล้ว หลายๆ อาชีพก็เริ่มหายไป ดังนั้น ถ้าเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อของ
การเปลี่ยนแปลง เราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วินาทีนี้
เพราะผู ้ ที่ อ ยู ่ ร อดและส� า เร็ จ คื อ ผู ้ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตั ว เองก่ อ นการ
เปลี่ยนแปลงจะมาถึง

ดร. รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

ค�ำนิยม
ทันทีทผี่ มได้อา่ นต้นฉบับหนังสือ “มนุษย์เงินเดือนพันธุใ์ หม่ 2 : เปลีย่ นแปลง
ได้ก่อน มีโอกาสมากกว่า” ที่ ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล ผู้เขียน ส่งมาให้
จบลง
บอกตามตรงเลยว่าชอบเนื้อหาและวิธีการเขียน ทั้ง 35 เรื่องมากเพราะ
ผู้เขียนเขียนจากเรื่องจริงเป็นประสบการณ์ตรง มีทั้งตัวอย่าง มีเรื่องเล่าที่
เป็นกรณีศึกษาของผู้เขียนเอง ของบุคคลอื่นและขององค์กรธุรกิจ ท�าให้
หนังสือเล่มนี้มีคุณค่า เหมาะกับคนอ่าน 3 กลุ่มนี้
กลุ่มแรกคือ วิทยากรที่สอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีท�างานของ
มนุษย์เงินเดือนให้ประสบความส�าเร็จ และทักษะการเป็นหัวหน้างาน
ของมนุษย์เงินเดือน เพราะหนังสือเล่มนีเ้ ขียนจากเรือ่ งจริงเป็นหลัก (based
on true story) ท�าให้วิทยากรสามารถ น�าเนื้อหาไปใช้เป็นตัวอย่าง
ใช้อ้างอิงในงานสอนได้เลย
กลุ่มที่สอง คือมนุษย์เงินเดือน ที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้ก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน เพราะพวกเขาจะได้แนวคิดและแนวทางการเปลีย่ นแปลง
ตัวเองที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ได้ทันที

ค�ำนิยม
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และกลุ่มที่สาม คือมนุษย์เงินเดือนที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ที่ผม
คิดว่าคนกลุ่มนี้ควรได้อ่านก็เพราะในเล่มนี้มีเรื่องจริงของคนและองค์กร
ที่ได้รับบทเรียนที่รุนแรงจากการที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง อ่านแล้ว
จะได้ตระหนักรู้ เตรียมตัวเตรียมใจ ไว้แต่เนิ่น ๆ จะได้เจ็บปวดน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น
ผมเชื่อว่าถ้าคนทั้งสามกลุ่มข้างต้นได้อ่านทุกอย่างที่ ดร.รพีรัฐ เขียนไว้ใน
หนังสือเล่มนี้ และน�าไปคิดน�าไปประยุกต์ใช้ ทุกคนจะได้ประโยชน์ และ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกกับชีวิตการท�างานของตัวเองแน่นอนครับ

ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

วิทยากรอิสระ และนักเล่าเรื่อง

ค�ำนิยม
ต้องพูดว่า “อ่านแล้วชอบเลย”
ชอบตรงไหนบ้าง
ชอบที่อ่านแล้วเหมือนฟังใครสักคนก�าลังเล่าให้เราฟัง
ชอบที่ใช้ภาษาง่ายๆ สบายๆ ใครก็อ่านได้
ชอบตรงที่สอดแทรกสาระ ข้อคิดในเรื่องเล่าได้อย่างลงตัว
ชอบที่มีมุมมอง วิธีคิดที่แตกต่างจากลูกจ้างทั่วๆ ไป
ใครเป็นมนุษย์เงินเดือนควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่ง
จริงๆ ก็อยากจะแนะน�าให้นายจ้างและผู้น�าในองค์กรอ่านด้วยซ�้าไป
เพราะหากเราเข้าใจคนท�างานมากเท่าไหร่ ก็จะบริหารเขาได้ดมี ากเท่านัน้
ขอให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประจ�าต�าแหน่ง
“มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ” ทุกคนนะครับ

ณรงค์วิทย์ แสนทอง
อดีตมนุษย์เงินเดือน
วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน

ค�ำนิยม
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ค�ำนิยม
ในฐานะที่ เ ป็ น นั ก วิ ช าการและนั ก ปฏิ บั ติ ผมอ่ า นหนั ง สื อ เพื่ อ ค้ น คว้ า
หาความรู้มาใช้งานจริงมามาก หนังสือที่ยอดเยี่ยมมาจากเนื้อหาที่ยอด
เยี่ยม เนื้อหาที่ยอดเยี่ยมย่อมมาจากประสบการณ์ ภูมิปัญญาที่ยอดเยี่ยม
ของผู้เขียน หนังสือเรื่อง “เปลี่ยนแปลงได้ก่อน มีโอกาสมากกว่า” เล่มนี้
ผมเชื่อว่าเป็นหนังสือที่จัดอยู่ในประเภทหนังสือยอดเยี่ยม
จะว่าไปแล้วหนังสือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อ่านเพื่อประดับความรู้เท่านั้น จริงแล้ว
หนังสือยังสามารถยกระดับความคิด ท�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เห็น
โอกาสใหม่ๆ ปรับมุมมองในชีวิตและท่าทีในการมองโลก ในโลกของ
หนังสือ หนังสือที่ดีควรมีลักษณะที่มีองค์กรความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ
จริงจากผูเ้ ขียน ท�าให้ผอู้ า่ นสามารถหยิบจับความรูไ้ ปใช้แก้ปญ
ั หาได้ทนั ที
หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์นี้ได้เป็นล�าดับแรก เพราะเป็นประสบการณ์ตรง
ของผูเ้ ขียนทีไ่ ม่ได้เพียงแต่เขียนในมุมมองของประสบการณ์ตนเอง เนือ้ หา
ในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ม าจากการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ จ ากปั ญ หาจริ ง
ของคนจ�านวนมหาศาล เรียกว่าทรงคุณค่าด้านความรู้ ต่อมาหนังสือที่ดี
ควรท�าให้เราเกิดทิศทางใหม่ๆ เกิดทัศนคติใหม่ๆ การเป็นคนท�างาน
ด้วยความทีต่ อ้ งพยายามก้าวให้ทนั ต่อความกดดันมหาศาลทีเ่ ข้ามาในชีวติ
มุมมองใหม่ๆ ท�าให้เกิดการคิดพูดท�าใหม่ๆ เล่มนี้ก็ตอบโจทย์ เรียกว่า
ไปถึงการปรับ Mindset เชื่อกันว่าคนที่เชื่อว่าไม่ว่าเราจะมาจากไหน
อยู่ในสถานภาพใด เราก็สามารถพัฒนาตนเองให้ไปไกลได้เสมอ

ประสบการณ์ของเขียนที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์จริง ท�าให้ผม
เชือ่ ว่าผูอ้ า่ นจะเห็นโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ในชีวติ การท�างาน ไม่วา่ ตนเอง
ก�าลังจะเผชิญอยู่กับขีดจ�ากัดใดๆ ไม่เพียงเท่านั้นหนังสือที่ดีควรท�าให้
เราเห็นพลัง มีความหวัง การได้เห็นกรณีศึกษา และคนที่ก�าลังเผชิญ
ปัญหาอยู่ ท�าให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยว ยิ่งด้วยเนื้อหาที่เจาะตรงคนท�างาน
โดยตรง ท�าให้เหมือนได้มีที่ปรึกษาอยู่ไกล้ตัว ผู้อ่านจึงมีโอกาสค้นพบ
จุดแข็งและโอกาสได้ไม่ยาก
ทีส่ ดุ แล้วหนังสืออะไรก็ตามทีเ่ กิดจากผูเ้ ขียนทีม่ จี ดุ หมายชัดเจน เกิดจาก
การทุ่มเทของผู้เขียน เพื่อแก้ปัญหานั้นๆ มานาน ผ่านการลงลึก ไม่ใช่
แก้ปัญหาในสนามซ้อมรบเท่านั้น แต่ลงไปอยู่ในสงครามจริงๆ ผ่านการ
ตกผลึกมายาวนาน ย่อมท�าให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า
แห่งยุคสมัยเล่มหนึ่งที่คนท�างานควรมีไว้ ทุกโรงงาน ห้างร้าน ควรมีวาง
ไว้ให้พนักงานได้ศึกษา แก้ปัญหา ผมว่าจะท�าให้ชีวิตคนท�างานดีมาก
ขึ้นแน่นอน

ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์
ผู้ก่อตั้ง AI Thailand
www.aithailand.org
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ค�ำนิยม
การเปลีย่ นแปลงเป็นเรือ่ งธรรมดา ทุกๆ อย่างย่อมมีการเปลีย่ นแปลงเสมอ
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ย่อมท�าให้เกิดผลสอง
อย่างคือ ดีขึ้น หรือ แย่ลง
มีผู้กล่าวไว้ว่า
“หำกไม่เปลี่ยนแปลงเอง
ก็จะต้องถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง”
ค�ากล่าวนี้เป็นความจริงอย่างยิ่ง มนุษย์เงินเดือนหลายๆ คน ท�างานอยู่ที่
เดิมก็รู้สึกสบายอยู่แล้ว ไม่ได้ขวนขวายจะท�าอะไรใหม่ๆ ไม่ได้หางาน
เสริมอื่นๆ
บางทีเรือ่ งทีค่ ดิ ว่าสบายในตอนนีอ้ กี ไม่นานนักอาจไม่สบายเหมือนเดิมก็ได้
ดังนั้นต้องระลึกไว้เสมอว่า อยู่ใน Comfort Zone มันสบายก็จริง แต่ก็
เฉพาะในตอนนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนแบบเปลี่ยนจากหน้ามือ
เป็นหลังมือนั้น ไม่น่ากลัวเท่าการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป
ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยเราอาจจะไม่ทันสังเกตเลย เมื่อรู้ตัวอีกทีก็
สายไปเสียแล้ว และอาจปรับตัวไม่ทัน

ดร. พี น�าเสนอเนือ้ หาในหนังสือเล่มนี้ ในแง่มมุ ของการเปลีย่ นแปลงหลายๆ
ด้าน เพื่อให้มนุษย์เงินเดือนทุกคนได้ตระหนัก เปลี่ยนแปลงตัวเอง และ
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
คนที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และคนที่เปลี่ยนแปลงก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง
ย่อมได้เปรียบ และมีแต้มต่อ
แม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ก็พร้อมเสมอ
ผมมั่นใจว่า เนื้อหาที่ ดร. พี ได้เขียนไว้หนังสือเล่มนี้ จะท�าให้มนุษย์
เงินเดือนพันธุ์ใหม่ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ สถานการณ์

จักร พิชัยศร
บรรณำธิกำรอิสระ
และนักเขียน

ค�ำนิยม
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5 ค�ำถำมที่ส�ำคัญ
ที่สำมำรถเปลี่ยนควำมคิด และเปลี่ยนชีวิตของเรำได้
1. ตอนนี้ เราก�าลังท�าอะไรอยู่
- เราได้ท�าในสิ่งที่เราวางแผนและตั้งใจเอาไว้หรือเปล่า
2. เราสัญญากับตัวเองเอาไว้กี่เรื่อง
- และมีกี่เรื่องที่เราท�าได้จริง หรือท�าส�าเร็จ
3. มีเรื่องอะไรบ้างที่เราปล่อยวางไม่ได้
- ทั้งๆ ที่จริงแล้ว มันก็ปล่อยวางและลืมมันไปได้
4. ยังจ�าคนที่เราเกลียด เมื่อสิบปีที่แล้วได้ไหม
- แล้วตอนนี้เหนื่อยไหม ที่ยังเกลียดเขาอยู่
5. มีเรื่องอะไรบ้างที่เรา แตกต่างจากคนส่วนใหญ่
- แล้วเราสามารถน�าเรื่องนั้น มาสร้างประโยชน์ได้อย่างไร
ตอบให้ได้…แล้วค่อยไปต่อ
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โอกำส แค่เสี้ยววินำทีเดียว
“โอกำสและควำมส�ำเร็จไม่ได้รอคอยเรำ
เรำต้องเดินไปหำมันเท่ำนั้น”

01

เมื่อเดือนที่แล้วได้มีโอกาสได้เจอรุ่นพี่ที่เคยเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน
แต่คนละคณะ แกแก่กว่าผมราวๆ 3 ปี แกชื่อ พี่โจ้
พี่โจ้เป็นคนเรียนเก่งมาก อันดับต้นๆ ของคณะ และพี่เขาก็เป็นติวเตอร์
ช่วยน้องๆ เพื่อนๆ ให้เรียนจบกันหลายคนเลยทีเดียว รวมถึงผมด้วย
ตามประสาคนเคยรูจ้ กั กันดี แถมไม่ได้เจอกันนานกว่า 10 ปี เลยคุยกันยาว
ราวกว่าชั่วโมงครึ่ง ได้ข้อคิดมากมายหลายอย่าง เลยอยากเอามาแชร์
“เรียนกับท�ำงำน มันคนละเรื่องกันเลย”
เรียนเก่ง คะแนนดี เป็นตัว Top ของรุ่น แต่เอาเข้าจริง มันไม่ได้ช่วยให้
ประสบความส�าเร็จในเรื่องการท�างานเลย
อันนี้พี่เขา confirm เพราะชีวิตในรั้วมหา’ลัยถึงจะมีการสอบ แต่ก็มีเฉลย
แต่ในรั้วการท�างาน มันไม่มีเฉลยนะสิ ต้องลงมือลุยท�าไปก่อน ถึงจะมี
ค�าตอบ
ในชี วิ ต ของการเป็ น นั ก ศึ ก ษา มั น ก็ มี แ ค่ เ รี ย นหนั ง สื อ อ่ า นหนั ง สื อ
ท�าข้อสอบ เพื่อที่จะได้เกรดที่ดี วิธีการมันตายตัว การวัดผลมันก็ชัดเจน
ไม่มีพลิกแพลง ชีวิตไม่ค่อยมีความกดดันมากมายอะไร เพราะทุกคนมา
เรียนก็คงมีเป้าหมายหลัก ก็คือ เรียนให้จบ เรียนให้ได้ผลการเรียนดีๆ จะ
ได้ไปหางานดีๆ ท�า หลังจากเรียนจบได้

01 - โอกำส แค่เสี้ยววินำทีเดียว
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แต่ชีวิตในการท�างาน มันต่างกันอย่างสิ้นเชิง มันมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การด�าเนินชีวิต ต่อการสร้างผลงาน หรือต่อการประสบความส�าเร็จ ภาวะ
การแข่งขันก็มีความแตกต่างกันมาก มีทั้งการแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น เอารัด
เอาเปรียบกันในทุกรูปแบบ ทั้งยังต้องเจอกับปัญหาในเรื่องการเงิน และ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีก
ทักษะการเอาตัวรอดในการท�างาน จึงแตกต่างจากการเอาตัวรอดใน
มหาวิทยาลัยโดยสิน้ เชิง เพราะสถานการณ์ หรือปัญหา ทีท่ กุ คนอาจจะต้อง
เจอในที่ท�างาน มันยากเกิดคาดเดาได้ (ไม่เหมือนกับตอนเป็นนักศึกษา)
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องที่เกี่ยวกับคน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมาก
ที่สุดในที่ท�างาน
อันหลังนี้ ผมยืนยันว่า จริงที่สุด
“พี่ตัดสินใจผิด แค่วินาทีเดียวเอง พี่เลยต้องเป็นแบบนี้”
พี่เขาบอกว่า พี่เขาเคยมีโอกาสดีๆ เข้ามาในชีวิต
แต่ด้วยตัวพี่เขาเอง เป็นคนที่มีความกังวลมากเกินเหตุ ท�าให้พี่เขาด่วน
ตัดสินใจปฏิเสธโอกาสดีๆ นัน้ ไป จนพีแ่ กต้องมานัง่ บ่นเสียดายทุกครัง้ ทีไ่ ด้
นึกถึงเรื่องนี้
โอกาสที่มาพร้อมกับต�าแหน่งใหม่ กับเงินก้อนใหญ่ หายวับไปในเสี้ยว
วินาทีเดียว
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พี่โจ้ยังเล่าให้ฟังต่ออีกว่า เพื่อนของแกรับโอกาสนี้ไป ตอนนี้กลายเป็น
ผู้บริหารบริษัทไปแล้ว แกบอกอีกว่า เพื่อนแกคนนี้ ไม่ได้เรียนเก่งอะไรเลย
แต่เขากล้าที่จะลอง กล้าที่จะเสี่ยง สุดท้ายเขาก็ไปต่อได้ แต่พี่โจ้ 10 ปีผ่าน
มา แกก็ยังคงท�างานในต�าแหน่งเดิม เพิ่มเติมคือ อายุมากขึ้น พร้อมกับ
ผมขาวที่มากขึ้น
….
เรื่องนี้ มันก็ให้แง่คิดกับตัวเราเช่นกัน บางครั้งการที่เรากลัว หรือกังวลไป
เกินกว่าเหตุ ก็อาจจะท�าให้เราตัดสินใจปฏิเสธโอกาสนั้นเร็วเกินไป ซึ่ง
อาจจะท�าให้อนาคตเราเปลี่ยนไปทันที
ความกังวลหรือกลัวไปเกินกว่าเหตุ อาจจะท�าให้เรามองไม่เห็นโอกาส หรือ
มองภาพอนาคตไม่ชดั แน่นอนว่าโอกาสมันมาไม่บอ่ ย มันย่อมมีความเสีย่ ง
บ้าง เป็นเรื่องธรรมดา แต่มันก็มีรางวัลใหญ่ตอบแทนเช่นกัน
คงต้องขึน้ อยูก่ บั แต่ละคนแล้วว่า มีความสามารถในการบริหารความเสีย่ ง
ได้มากน้อยแค่ไหน
แต่ที่แน่ๆ…
การอยู่อย่างเดิม อย่าคิดว่าไม่เสี่ยง
มันอาจจะเสี่ยงหนักกว่าเดิมก็ได้!
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