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2 ปุ่ีน่� มาริสาเหน่�อียีมากิถึึงมากิท่�ส่ด เจอีแติ่งานหิน ติ้นปุ่ี 

น้อีงลาอีอีกิ 2 คน กิว่าจะหาคนมาแทนได้ มาริสาติ้อีงแบกิ 

Load งานอีย่่ีหลายีเดอ่ีน รอีไม่ไหว!!! ติอ้ีงติดัสนิใจรบันอ้ีงใหมท่่�ม่

แวว แติ่ข่าดปุ่ระสบกิารณ์์ อี้าว!!! เหน่�อียีอี่กิกิับกิารเทรนน้อีงใหม่ 

ยีังด่ท่�น้อีงม่จิติพัิสัยีด่ และทัศนคติิบวกิกิับงาน 

กิลางปุ่ีเจอีนายีใหม่อี่กิ ปุ่รับติัวกิันแทบไม่ทัน นายีใหม่แกิ

เยีอีะด้วยี ติามจ่�งานติลอีด อียีากิบอีกิแกิ...ข่อีเวลา และอีิสระใน

กิารทำงานกิันบ้าง แผนงานกิ็ได้ค่ยีกิันชิัดเจนแล้ว อี่กิทั�งแกิชิ่าง

สรรหาคำถึามรอ้ียีแปุ่ดท่�บั�นทอีนกิำลงัใจทม่งาน มาริสาติอ้ีงใชิว้ชิิา

บริหารจัดกิารท่มข่ั�นส่ง และศิลปุ่ะปุ่ระคับปุ่ระคอีงท่มอีย่ีางมากิ 

เธ์อีอียีากิจะลาอีอีกิอีาทิติยี์ละหลายีครั�ง จะบ่นกิับน้อีงใหม่กิ็ใชิ่ท่� 

เด่�ยีวน้อีงกิระเจิงพัาลลาอีอีกิ สถึานกิารณ์์จะแยี่ไปุ่ใหญี่่ 

โจที่ย์ยากๆ ไม่ว่า คืนยากหัรือสถานการณ์์ยาก 

ถ้าเรายังม่ใจส้้ไม่ถอย ถึงจะแก้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แติ่

เชื่ื�อเถอะ การหัมั�นฝึึกฝึน ข้ยันแก้โจที่ย์ จะเกิดการเร่ยนร้้ 

และม่ที่ักษะ ที่ำใหั้เรา “เก่งข้ึ�นอย่างแน่นอน” 

วิชื่ิติม่ความรับผิดชิอีบงานส่ง ม่ผลงานด่คนหนึ�ง แต่ิเข่า

จะหง่ดหงดิทก่ิครั�งเม่�อีเจอีอีปุ่่สรรคหรอ่ีปุ่ญัี่หาในกิารทำงาน แรกิ ๆ  

อีอีกิแนวข่อีความเห็นหรอ่ีคำปุ่รึกิษาจากิเพ่ั�อีนร่วมงาน พัอีมาระยีะ 

หลังกิลายีเปุ่็นบ่น และบางครั�งกิ็เผลอีพั่นพัิษ พั่นคำหยีาบอีอีกิมา

พัร้อีมกิับอีารมณ์์ท่�ข่่่นมัว

เจอีใครกิ็พั่ดระบายีถึึงปุ่ัญี่หาท่�พับเจอี และสิ�งไม่พัอีใจ 

ติ่าง ๆ นานา จนไม่ม่ใครอียีากิร่วมวงสนทนาด้วยี กิล่่มเพั่�อีนท่� 

กิินข่้าวกิลางวันด้วยีกิัน ติ่างหลบหน้าหายีไปุ่ท่ละคนสอีงคน หา 

เหติ่ผลมาอี้างกิัน ติิดงานบ้างไม่สะดวกิ (ใจ) บ้าง  

วชิิติิควรปุ่รบัเปุ่ล่�ยีนมม่มอีงติอ่ีปัุ่ญี่หาเสย่ีใหม ่งานใชิเ้วลา

ส่วนใหญี่่ในชิ่วิติ อียี่างน้อียี 8 ชิั�วโมงติ่อีวัน ถึ้ายีังเป็ุ่นแบบน่�ต่ิอีไปุ่ 

แสงอรุุณ พููนพูิพูัฒธนศรุี

นัักพััฒนัาทรััพัยากรัมนุัษย์

ปรัับ Mindset
เป็นคนเก่่ง ดีี มีีสุุข เติิบโติ

Growth Mindset x Happiness

ความหงด่หงิด และอีารมณ์์เส่ยี จะส่งผลต่ิอีสข่่ภาพัจิติใน

ระยีะยีาว และอีาจสญ่ี่เสย่ีสมัพันัธ์ภาพัอีนัดก่ิบัเพั่�อีนร่วมงาน 

ไม่ม่ใครอียีากิเข่้าใกิล้คนข่่�บ่น หร่อีคบหาคนท่�นำเร่�อีงร้อีน

ห่ร้อีนใจมาให้ติลอีด

หากิวิชิิติปุ่รับ Mindset มอีงงานในม่มใหม่ เข่าจะม่ความ

ส่ข่ในกิารทำงานมากิขึ่�น และปุ่ระสทิธ์ภิาพัในกิารทำงานจะเพัิ�มข่ึ�น

ด้วยี ซึ่ึ�งเพัิ�มพั่นเปุ่็นทักิษะ ฝีีม่อี และปุ่ระสบกิารณ์์ 

งานคืือการแก้ปัญหัา 

เราติ่างได้คื่าจ้างหัรือรายได้จากการแก้ปัญหัา 

จากงาน และที่่�ได้มากกว่ารายได้หัรือติัวเงิน คืือ การเร่ยนร้้

เพัื�อเติบิโติ (Learning for Growth) เราสามารถพัฒันาศักัยภาพั

ข้องตินเองผ่่านการที่ำงานร่วมกับผ้้่อื�น ปัญหัาทัี่�งหัลายคืือ

โจที่ย์ที่่�ที่ำใหั้เราเก่งข้ึ�น 

ทำไมพั่� ๆ  ปุ่า้ ๆ  แผนกิกิารเงนิ และบญัี่ชิถ่ึงึชิอีบโทรมาถึาม 

ทั�งท่�ม่อีย่่ีในค่่ม่อี แติ่ผมกิ็อีธ์ิบายีท่กิครั�งนะครับ ด้วยีความส่ภาพั 

(เข่าเงยีหน้ามอีงศราว่ธ์ ผ่้เปุ่็นหัวหน้า แล้วพั่ดติ่อี...) กิ่อีนวางสายี

ไปุ่ ผมบอีกิว่า ถึ้ายีังไม่เข่้าใจ ในค่่ม่อีหน้า 9 ม่เข่่ยีนบอีกิไว้อียี่าง

ละเอี่ยีดครับ ลอีงไปุ่ทบทวนด่ได้ 

ผมไม่เข้่าใจจริง ๆ HR คงม่เวลาว่างถึึงอีอีกิกิฎอีะไรเยีอีะ

แยีะ

ทำไม Work from Home แล้วติ้อีงให้พันักิงาน Check in 

เวลาเข่้างานในระบบด้วยี โติ ๆ กิันแล้ว ท่กิคนติ่างม่งานในความ

รับผิดชิอีบ ติ้อีงซึ่่�อีสัติยี์กิับติัวเอีง ใครไม่ทำ หัวหน้ากิ็เร่ยีกิค่ยีเปุ่็น

คน ๆ ไปุ่ ทำแบบน่�เหม่อีนไม่ไว้วางใจกิัน และยีังให้ทำ Monthly 

Report ดว้ยีวา่ทำงานอีะไรบ้างในแต่ิละอีาทิติย์ี มนัเปุ่น็ภาระท่�เพัิ�ม

ข่ึ�น!!! ทำไมไม่ร่้จักิสำรวจความคิดเห็นพันักิงานกิ่อีน 

ทำไมติ้อีงจับค่่บัดด่�ทำงานเปุ่็นท่ม ทั�งท่�ทำงานคนเด่ยีว

เร็วกิว่าอี่กิ 

ทำไมบริษัทเราติ้อีงจัดงาน Show and Share Day ด้วยี 

เส่ยีเวลาทั�งกิารนำเสนอี และปุ่ระดิดปุ่ระดอียีสไลด์ แถึม
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ข่อีบค่ณ์: ภาพัสวยีจากิเพัจวิชิาใจ

เกิณ์ฑ์ค์นไปุ่ฟังัไปุ่เชิย่ีรก์ินัอีก่ิ ใหเ้ข่่ยีนลงบลอ็ีกิกิห็มดเร่�อีง งา่ยีกิวา่

ติั�งเยีอีะ ปุ่ระหยีัดงบปุ่ระมาณ์ด้วยี 

แล้วอี่กิหลายี “ทำไม” ท่�หลายีคนคาดไม่ถึึง

จอีมทำไมคนน่� ค่อี นายีโชิกิ่น เด็กิ Gen Z เข่าได้ติำแหน่ง 

“เจ้าหน่จำไม” ไปุ่ครอีงแบบไร้ค่่แข่่ง    

โชิกิ่นเปุ่็นเด็กิม่น�ำใจ ชิอีบชิ่วยีเหล่อี ม่ความรับผิดชิอีบ 

เร่�อีงงานไมเ่คยีทำใหผ้ดิหวงั มนัชิา่งยีอ้ีนแยีง้กัิบความชิา่งทำไม ติา่ง 

gen แติ่ไปุ่กิันได้ด่กิับหัวหน้าศราว่ธ์ รายีนั�นชิ่างใจเยี็น รับฟััง ไม่

ด่วนโติ้กิลับ หร่อีแสดงอีากิารรำคาญี่ใจ 

ชิว่งหลงัถึา้ใครจับสงัเกิติ โชิกิน่...ทำไม?!? นอ้ียีลงมากิ ติอ้ีง

เอีาติำแหน่งค่น 

Behind the Scene ม่คนชิวนโชิกิ่นเล่นเกิม “เปุ่ล่�ยีน Why 

เปุ่็น What for” 

ไม่ม่อีะไรมากิ แต่ิมันท้าทายี จะยีอีมเล่นไหม โชิกิ่นรับ 

คำท้า กิติิกิาง่ายี ๆ 3 ข่้อี 

ข่อ้ี 1 เม่�อีใดท่�เกิดิคำถึาม Why “ทำไมจึงเกิดิสิ�งน่�ข่ึ�นกิบัเรา” 

ให้เปุ่ล่�ยีนถึามติัวเอีงด้วยี What for “สิ�งเหล่าน่�เกิิดข่ึ�น เพั่�อีจะบอีกิ

อีะไรกิับเรา”  ข่้อี 2 ระยีะเวลาเล่นเกิม 3 เด่อีน ข่้อี 3 ท่กิเด่อีนมา

ค่ยีกิันว่าเกิิดอีะไรข่ึ�นบ้าง

ทำไมความผิดหวังติ้อีงเกิิดขึ่�นกัิบ (เรา) ฉััน ทำไมฉัันติ้อีง

เปุ่็นคนนำเสนอีงานฉัันกิ็เยีอีะอียี่่แล้ว คำถึามว่า ทำไมติ้อีงเกิิดข่ึ�น

กิับฉััน เม่�อีถึามแล้วหมดกิำลังใจ ร่้สึกิน้อียีใจ ไม่เข่้าใจผ่้คน / โลกิ

ใบน่� เป็ุ่นฝี�ายีถึก่ิกิระทำ ข่ณ์ะท่�คำถึามว่า สิ�งน่�ติอ้ีงกิารจะบอีกิอีะไร 

เปุ่็นคำถึามท่�ได้เร่ยีนร่้ กิ้าวไปุ่ข่้างหน้าอีย่ีางม่พัลัง และพัยีายีาม

เข่้าใจสิ�งท่�เกิิดข่ึ�น 

ทำไมฉันัติอ้ีงเปุ่น็มะเรง็ คำถึามน่� ซึ่�ำเติมิติวัเอีง ร่ส้กึินอ้ียีใจ

ในชิะติากิรรม ท่�ติอ้ีงเปุ่น็โรครา้ยี  หากิเราพัลิกิคำถึามจากิ Why เป็ุ่น 

What for เราจะได้วา่ ถึงึเวลาท่�เราจะต้ิอีงใสใ่จดแ่ลสข่่ภาพัให้มากิ 

หร่อี ควรใชิ้เวลาจากิน่�ไปุ่ให้ค่้มค่าท่�ส่ด เปุ่็นติ้น  

คืำถามที่่�ด่จะม่แนวที่าง และพัลังซ็่อนอย้่

การพัลิกมุมในการมองปัญหัา ชื่วนให้ัเราเห็ันประเด็น

ติ่าง ๆ กว้างข้ึ�น เชื่่น มันอาจเกิดข้ึ�นเพัื�อที่ำใหั้เราเข้้มแข็้ง 

ไม่ยอมใคืรง่ายเกินไป หัรือเพัื�อบอกว่าเรายังข้าดคุืณ์สมบัติิ

สำคืัญบางอย่างถึงจะผ่่านไปได้ หัรือเพัื�อใหั้เราได้ฝึึกเมติติา 

ลดที่อนอ่โก้ลง หัรือเพัื�อบอกว่าเราต้ิองเห็ันใจผ้้่อื�น ไม่เอา

ตินเองเป็นศั้นย์กลาง หัรือเพัื�อชื่่�จุดอ่อน / จุดบอดข้อง 

ติัวเราใหั้เหั็น หัรือเพัื�อจะบอกเราว่า เรายังสอบไม่ผ่่านเรื�อง

สัมพัันธภาพั เราถึงเจอบที่เร่ยนเดิมซ็�ำซ็าก เป็นติ้น 

 ทว่ศักิดิ�เปุ่็นหัวหน้าท่�ม่ผลงานโดดเด่นมาติลอีด เข่าไติ่เติ้า

มาจากิติำแหน่งเจ้าหน้าท่� ศึกิษาหาความร้่ และพััฒนาตินเอีง 

ทก่ิครั�งเม่�อีมโ่อีกิาส ม่ง่มั�นข่ยีนัทำงาน เข่าเติบิโติก้ิาวหน้าในสายีอีาชิพ่ั 

ค่อีนข่้างเร็ว สิ�งเหล่าน่�ได้สร้างความมั�นใจอียี่างมากิให้เข่า 

เม่�อีเกิิดปุ่ัญี่หา เข่ามักิจะแกิ้ไข่ปุ่ัญี่หา และติัดสินใจอียี่าง

รวดเร็ว เข่าไม่ชิอีบปุ่ระชิ่ม เพัราะคิดว่าเปุ่็นกิารเส่ยีเวลาทำงาน 

ในท่�ปุ่ระชิ่มไม่ใคร่ม่ใครอีอีกิความคิดเห็น เป็ุ่นผ้่ฟัังมากิกิว่า 

นาน ๆ  ถึงึจะปุ่ระชิม่สกัิท ่ทวศ่กัิดิ�คอ่ีนข่า้งใจรอ้ีน มอ่ีะไรเข่าสั�งกิาร

โดยีติรง ไมม่พิ่ัธ์ร่ต่ิอีง บางครั�งไมไ่ดน้กึิถึงึสายีบังคบับญัี่ชิาดว้ยีซึ่�ำ 

เน้นความฉัับไว

ด้วยีเศรษฐกิิจ และความเปุ่ล่�ยีนแปุ่ลงอีย่ีางเร็วข่อีง

เทคโนโลยี่ ส่งผลกิระทบธ์่รกิิจไปุ่ทั�ว รวมถึึงพัฤติิกิรรมผ่้บริโภค

เปุ่ล่�ยีนไปุ่ด้วยี ทว่ศักิดิ�ทำงานได้ยีากิข่ึ�นบนสถึานกิารณ์์ผันผวน 

ชิ่วงหลังล่กิน้อีงคนเกิ่งทยีอียีกิันอีอีกิหลายีคน คนเกิ่ง หร่อี Talent 

ข่อีงหน่วยีงานหร่อีอีงค์กิรทนอียี่่ด้วยีไม่นาน หากิไม่ได้รับกิาร 

ส่งเสริม คนเก่ิงยีิ�งต้ิอีงกิารพััฒนาตินเอีง ในเม่�อีเข่าด่เหม่อีนไร้ค่า 

เข่าจะหาเวท่ใหม่ 

ทว่ศักิดิ�ทำงานค่อีนข่้างเคร่ยีด ไม่ร่้จะปุ่รึกิษาใคร 

สถึานกิารณ์์ครั�งน่�หนักิหนาสาหัสจริงๆ ถึ้าม่ท่มชิ่วยีกัินคิดน่าจะด่ 

เข่าติัดสินใจเร่ยีกิปุ่ระชิ่มด่วน แติ่กิ็สร้างความผิดหวังให้ ไม่ม่ใคร

ม่ไอีเด่ยีท่�น่าสนใจหร่อีเข่้าติา เม่�อีพันักิงานไม่ได้ลับข่วาน กิารคิด

กิารติัดสินใจมาจากิหัวหน้าเปุ่็นหลักิ จึงคาดหวังอีะไรได้ยีากิ ติ้อีง

เร่ยีกิถึาม ถึึงจะติอีบ ความคิดเห็นไม่แหลมคม เพัราะข่วานท่�อี 

บรรยีากิาศท่�ผา่นมาในอีดต่ิ ทำใหห้ลายีคนร่ส้กึิเกิรง็กิบักิารปุ่ระช่ิม 

หััวหัน้าหัรือผ่้้นำติ้องไม่เป็น Superman มนุษย์ที่่�

เก่งกาจ ร้้ด่ไปเส่ยทีุ่กเรื�อง คืวรปรับกรอบคืวามคืิด เป็นผ่้้นำ

ที่่�ข้อคืำปรึกษาจากล้กที่่มหัรือคืนรอบติัว ไว้วางใจผ่้้อื�น ใหั้

แติ่ละคืนได้ม่โอกาสแสดงบที่บาที่ แสดงฝึีมือ ส่วนล้กท่ี่มท่ี่�

ไม่ได้ฝึึกคิืด ได้แติ่ที่ำติามบัญชื่าการข้องหััวหัน้าอย่างเด่ยว 

ที่ักษะการคืิดวิเคืราะหั์ ที่ักษะการแก้ไข้ปัญหัา จึงไม่ได้รับ

การพัฒันา ที่า้ยสดุภาพัรวมที่ม่ออ่นแอ ไม่มพ่ัลงั หัวัหันา้เกง่

คืนเด่ยว ไปไม่รอด 

มาริสา วิชิิติ ทว่ศักิดิ� ปุ่รับ Mindset ให้เปุ่็นคนทำงานอียี่าง

ม่ความส่ข่ และเติิบโติไปุ่อี่กิข่ั�น 

ติ้นปุ่ีใหม่ท่กิคนมักิติั�งเปุ่้าหมายีทำอีะไรมากิมายีอียี่าง

ฮึึกิเหิม ม่รายีกิารเปุ่็นหางว่าว ส่วนใหญี่่จะทำไม่ได้ และมักิจะเปุ่็น

อียี่างน่�ปุ่ีแล้วปุ่ีเล่า ปุ่ีน่�เราลอีงมาตัิ�งเปุ่้าเปุ่ล่�ยีนติัวเอีง เปุ่็น New 

Version ไม่ต้ิอีงตัิ�งเปุ่า้ส่ง วธิ์ท่่�งา่ยีท่�ส่ด และได้ผล มเ่คลด็ลบัคอ่ีให้ 

เริ�มจากิสิ�งท่�ทำได้ง่ายี ทำได้นาน ใช้ิเวลาน้อียี ไม่ติ้อีงกิลัวว่าทำ 

ไมไ่ดห้รอ่ีผิดหวัง เม่�อีทำได้ เราจะมก่ิำลังใจท่�จะเปุ่ล่�ยีนแปุ่ลงตัิวเอีง

ในสิ�งท่�ใหญี่ข่่ึ�นได ้บางคนเลอ่ีกิวธิ์ห่กัิดบิ ซึ่ึ�งอีาจไดผ้ล แติไ่มย่ีั�งยีน่ 

ติัวอีย่ีาง เปุ้่าหมายีเล็กิ ๆ ท่�เราจะชิวนทำให้สำเร็จ เช่ิน 

ทำความสะอีาดโต๊ิะทำงาน สะสางอ่ีเมล์ และลบอ่ีเมล์ท่�อี่านแล้ว 

ไม่เล่นม่อีถึ่อีระหว่างทานอีาหาร 3 ม่�อี ทำสมาธ์ิ นับลมหายีใจเข่้า

อีอีกิกิ่อีนนอีน 10 นาท่ อี่านหนังส่อีเด่อีนละ 1 เล่ม เปุ่็นติ้น 

ชื่วนเปล่�ยนนิสัย ปรับ Mindset กับ 4 เคืล็ดลับไม่ยาก

อย่างที่่�คืิด


