การเลือกชีวิตคู่และการบริหาร
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ช่วง

เดือนกุมภาพันธ์หรือที่เดือนแห่งความรัก ศาสตร์ใน
วิชากลุ่มบริหารธุรกิจให้ความส�ำคัญที่ประกอบไป
ด้วยการบริหารเงิน งาน และคน ที่มีเงื่อนไขของเวลา และมีการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารในบรรลุเป้าหมายของการบริหารทั้ง 3 ด้านนั้น
พบว่าของการบริหารคนหรือบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการบริหาร
ด้านทีย่ ากทีส่ ดุ ของการบริหารทัง้ 3 ด้านนี้ คือ การบริหารคนทีส่ ำ� คัญ
ในชีวิตคนหนึ่งคือ คู่ชีวิต (สามีหรือภรรยา)
ในช่วงชีวิตของคนเรามักจะโอกาสพบปะผู้คน มากมายใน
แต่ละเวลา แต่ละโอกาส โดยจะมีคนที่ใช่ เวลาที่ใช่ สถานการณ์ที่ใช่
เข้ามาที่ถูกตา ถูกใจเรา เป็นคนดีในสายตาเรา คนดีในนิยาม เช่น
นักบวช แม่ชี คนถือศีล ฯลฯ ใช่ตามนิยามของคนดีโดยทั่วไปแต่อาจ
จะไม่ใช่คนดีในสายตาเรา หรือคนที่ใช่ที่เราจะเลือกเป็นคู่ครองได้
ดังนัน้ การเลือกชีวติ คู่ และการบริหารชีวติ คูท่ จี่ ะต้องมีการใช้
เวลาอยูด่ ว้ ยกันอย่างยาวนาน นัน้ การให้เกียรติซงึ่ กันและกัน การชอบ
ตัวตนในสิง่ ทีเ่ ป็นเรา ไม่ใช่การเปลีย่ นแปลงในบางช่วงเวลา ความสุข
ของการมีคู่ชีวิตจึงสามารถใช้การบริหารเพื่อการค้นหา และเลือกใน
สถานการณ์ปัจจุบันเพื่ออนาคต ลดการแสวงหาใหม่เมื่อพบคนที่ใช่
คนโสดทีก่ ำ� ลังแสวงหา เพือ่ การค้นหา การเลือก และการบริหารคูช่ วี ติ
จากการที่เราทุกคนมีสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่ก�ำเนิดที่เรียกว่า รูปธรรม ที่
ประกอบไปด้ ว ยสุ ข ภาพ รู ป ร่ า ง หน้ า ตา ฐานะของผู ้ ใ ห้ ก� ำ เนิ ด
กรรมพันธุ์ นิสัย พื้นฐานที่เริ่มจากการบ่มเพาะทั้งจากครอบครัว การ
ศึกษา และเมื่อเราเข้าสู่สังคมการท�ำงานที่แต่ละคนมีหน้าที่บทบาท
แตกต่างกัน ด้วยแนวคิดการค้นหา การเลือก และการบริหารคู่ชีวิต
จึงควรเริ่มจากโจทย์การพิจารณาง่ายๆ ดังนี้
1. ทัศนคติ แนวคิด และมุมมองต่อโลก การเลือกชีวิตคู่
และการบริหารชีวติ คู่ อาจะเริม่ จากการทีค่ นเรามีการเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งจากหน้าที่การงาน กิจกรรมงานอดิเรก การพักผ่อนจะท�ำให้ได้มี
โอกาสพบปะผู้คนในกลุ่มที่มีทัศนคติ แนวคิด และมุมมองต่อโลก
คล้ายคลึงกัน เพียงเราเปิดใจให้โอกาส มีการพูคคุยกันให้เวลาไม่ปดิ กัน้
ตัวเอง โอกาสที่จะเริ่มพบเจอคู่ชีวิตก็จะเริ่มได้ เราก็สามารถที่จะ
พิจารณาในประเด็นส�ำคัญในเรื่องของแนวคิดในการใช้ชีวิตของเขา
เป็นยังไง เช่น เพื่อนที่ท�ำงานมีการพักผ่อนหรืองานอดิเรกชอบดื่ม
ฟังเพลงหลังเลิกงาน ในขณะที่เราชอบการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
เชื่อว่า การเลือกชีวิตคู่ จากพื้นฐานเบื้องต้นก็ไม่ใช่แล้ว
2. การศึกษา ที่อาจจะไม่ใช่วุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียว
คู่ชีวิตที่ดีควรที่จะมีความรู้ความสนใจในสิ่งต่างๆ ใกล้เคียงกัน มี
ความสอดคล้องกันในหลายๆ เรื่องมีความคิดเห็นที่แตกแยกได้แต่
ต้องไม่แตกหักเพื่อยึดข้อยุติของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเสมอ ความ
อะลุ้มอะล่วยจะท�ำให้ชีวิตคู่สามารถมีการสื่อสาร พูดคุยในภาษา
เดียวกันได้อย่างง่ายขึ้น เมื่อมีการศึกษา และแนวคิดไปด้วยกันได้
แล้ว ในระยะยาวชีวิตคู่ดังกล่าวก็จะสามารถส่งเสริมหน้าที่การงาน
ของกันและกัน จากการทีค่ ชู่ วี ติ มีการปรึกษาหารือ การช่วยแก้ปญ
ั หา
รวมกันรวมทั้งการที่จะสามารถท�ำให้มีกลุ่มเพื่อนในสังคมใกล้ๆ กัน
ได้
3. พฤติกรรมการใช้ชวี ติ เริม่ ตัง้ แต่เวลาการตืน่ นอน การจัด
ที่นอน ระยะเวลารวมของการใช้การเข้าห้องน�้ำ การแต่งกายในชีวิต
ประจ�ำวันหรือในวันพักผ่อน อย่างที่บอกว่าทุกคนมีพฤติกรรมหลาย
อย่างฝังติดตัวมาตัง้ แต่เกิดจากกรรมพันธุ์ และพฤติกรรรมการเรียนรู้
สะสมความชอบหรือความไม่ชอบ ความเคยชินกับอะไรบางอย่างที่
เราอาจจะไม่เคยชินจากการที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน แน่นอน
ว่าการปรับตัวเข้าหากันเป็นสิง่ จ�ำเป็นแต่ไม่ใช่การเปลีย่ นแปลงตัวตน
ทัง้ หมดเพราะเป็นการฝืนธรรมชาติจนเกินไปก็จะท�ำให้เราไม่มตี วั ตน
เดิมยากที่จะเปลี่ยนทั้งหมดได้ แต่จะง่ายยิ่งขึ้นถ้าเราพิจารณาตั้งแต่
เริ่มต้นในส่วนของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขาที่ไม่แตกต่างจากเรา
ไปมากมายเพื่อการเลือกคู่ชีวิตที่ดี ยกตัวอย่าง คนที่ชอบหมอ เภสัช
พยาบาล ซึ่งลักษณะโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะถูกฝึกให้มีความสนใจใน
สุขอนามัย การด�ำเนินชีวิตการเข้านอน การพักผ่อนในขณะที่เรายัง
ติดนิสัยความสบายการพักผ่อนที่ยังเป็นการเที่ยว การนอนไม่เป็น
เวลา เมื่อต้องใช้ชีวิตคู่ มักจะมีการเลิกราในระยะเวลาต่อมา
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4. การยอมรับตัวตน ในบทบาทชีวิตคู่จะต้องมีการใช้การ
บริหารจัดการในส่วนความเป็นคนที่จะต้องความเข้าใจความเป็น
คนในระดับทีใ่ กล้ๆ กัน เพราะในระยะแรกทีเ่ รียกว่าช่วงโปรโมชัน่ การ
คบหากันมีแต่ในด้านที่ดี ซึ่งมนุษย์เรามีทั้งสองด้านในตัวตน การเสีย
สละ ความอดทนในระยะแรกหมดลงเมือ่ ไร ความเป็นตัวตนของแต่ละ
คนก็จะชัดเจนขึน้ ถ้าเรามองหาคนทีค่ บกับเราเฉพาะในวันทีเ่ ราดูดี มี
รายได้ ฐานะสูง ความสามารถมาก และเก่ง วันหนึ่งเมื่อเวลาปลี่ยน
หลายอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น รายได้ที่เคยได้มากอาจจะมี
รายได้ที่ลดลงซึ่งถ้าเราเข้าใจยอมรับตัวตน คนที่จะเลือกเข้ามาเป็น
คูช่ วี ติ การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ก็จะไม่กอ่ ให้เกิดปัญหามากนักใน
อนาคต
5. ฐานะทางสังคมและการเงิน ซึ่งในความเป็นจริงเงินอาจ
จะไม่ใช่ทั้งหมดของการมีชีวิตคู่ ค�ำพูดที่บอกว่า กัดก้อนกินเกลือ ที่
เราเคยได้ยินมานั้น ในความเป็นจริงเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาชีวิตที่
พบเจอมากทีส่ ดุ เพราะในระยะแรกทีเ่ รามักมองข้ามฐานะทางสังคม
และการเงิน แต่เมื่อใช้ชีวิตคู่จะกลายเป็นเรื่องอ่อนไหว (Sensitive)
มากๆ ทั้งนี้ชีวิตคู่ที่ดีควรพิจารณาก่อนที่จะเลือก และควรมีการ
วางแผนเพือ่ การสร้างนิสยั ทีด่ ใี นการออมการใช้เงินทีช่ ว่ ยเหลือกันได้
แนะน�ำกันได้ และต้องมีนิสัยการใช้จ่ายเงินที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงในเรื่องการเงินของครอบครัว
ของกันและกัน เช่น คนที่จากฐานะทางครอบครัว และการเงินที่ดี
มักจะมีสงั คมการบริโภคสินค้าและบริการทีด่ ี มีรสนิยมในการใช้จา่ ย
ในขณะที่เรามีความเหลื่อมล�้ำกับคู่ชีวิตที่เลือกปัญหามักจะตามมา
มากมาย และการผ่านพ้นอุปสรรคได้ยากไม่เหมือนในหนังในละคร
ที่ มี ค วามอดทนสู ง ในการใช้ เ วลาเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาต่ า งๆ ซึ่ ง ในยุ ค
อุตสาหกรรม 4.0 หรือเด็กทีเ่ กิดมาในยุค Generations Z ย่อมไม่มสี งิ่
เหล่านี้ปัญหาก็จะต้องมาอย่างแน่นอน
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6. บุคลิกภาพ คือ สิ่งติดตัวมาจากการสะสมมาเป็นระยะ
เวลาอย่างยาวนาน ดังนั้น การเลือกชีวิตคู่ และการบริหารจึงเป็นสิ่ง
ส�ำคัญในการพิจารณา เพราะบุคลิกภาพที่มีองค์ประกอบมากมาย
จะมีส่วนมากกว่าหน้าตาเมื่อผ่านกาลเวลา การเลือกบุคลิภาพของ
คูช่ วี ติ จะท�ำให้ชวี ติ คูท่ จี่ ะต้องบริหารไปด้วยกันง่ายขึน้ การทีเ่ รามักจะ
ได้ยินว่าความรักกันที่เกิดจากภายในจิตใจ ซึ่งจริงๆ แล้วบุคลิกภาพ
ภายนอกก็ เ กิ ด จากการสะท้ อ นภายในจิ ต ใจของเขา การเลื อ ก
บุคลิกภาพของคู่ชีวิต ที่เข้ากันได้จึงมีความส�ำคัญ ไม่ว่าหน้าตาที่เรา
เกิดมาเป็นเช่นไร จิตใจภายในก็จะสะท้อนออกมาเป็นบุคลิกภาพเช่น
คนที่สนใจธรรมะ ชอบนั่งสมาธิ คนดูแลสุขภาพให้ความส�ำคัญกับ
การออกก�ำลังกายเมื่อเวลาผ่านไป หน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปแต่
บุคลิกภาพเขาเป็นก็ยังเหมือนเดิน การทานผัก ผลไม้ เน้นการออก
ก�ำลังกาย ก็จะท�ำให้มบี คุ ลิกภาพทีก่ ระชับกระเฉง เหมือนเดิม สังเกต
ได้จากเพื่อนเราที่คนที่ชอบออกก�ำลังกายประจ�ำ อนาคตก็คงไม่เป็น
คนอ้วน ไม่มีอาชีพขับรถแข่ง หรือคนที่ชอบธรรมะเข้าวัด นั่งสมาธิ ก็
คงไม่มีทางที่จะแต่งกายดูสีฉูดฉาด หรือชอบเที่ยวกลางคืน เป็นต้น
ไป ชีวิตคู่ที่เราจะเลือกจากบุคลิกภาพที่เหมาะสมนี้ ก็จะท�ำให้คู่ชีวิต
ยืนยาวไปด้วยกันอย่างยาวนาน
สุดท้ายนี้ ขอให้ผอู้ า่ นพบเจอคนทีใ่ ช่จากการเลือกโดยใช้หลัก
การมากบ้างหรือน้อยบ้างของทั้ง 6 ข้อนี้ เพื่ออนาคตชีวิตคู่ที่ยาวนาน
ต่อไป เพราะชีวิตเรา ถูกเขียนขึ้นใหม่เสมอด้วยตัวของเราเองในทุกๆ
วัน มีความสุข ความรักที่เกิด การเลือกชีวิตคู่ และการบริหารกับคน
ที่ใช่ นะครับขอให้โชคดี TPA
news

