
11

TPA news

เทคนิิคสู่่�ความสู่ำาเร็็จ

July 2022 | No. 307 |

ถี่ง
เวัลาแล้วัทีี่�จะที่ิ�งระบ้บ้เก่้า และสู่ร้างก้ระแสู่ใหม่ 

วััฒนธุรรมใหม่ และองค์ก้รใหม่ ถึงเวัลาต้อง

ไตร่ตรองว่ัาโรคระบ้าดใหญ่ที่ี�เข้ย่าโลก้ธุุรกิ้จหนัก้หน่วังเพีิ่ยงใด 

ผ่่น้ำบ้างคนยอมรบั้ควัามเปลี�ยนแปลง สู่ร้างแรงบ้นัดาลใจใหธุ้รุก้จิ

ข้องตนเติบ้โตในร่ปแบ้บ้ใหม่ คนอื�น ๆ ถ่ก้บั้งคับ้ให้ใช้วัิธุีก้ารคิด 

และก้ารก้ระที่ำที่ี�ต่างไปจาก้เดิม โดยหวัังเป็นอย่างยิ�งวั่าสู่ิ�งต่าง ๆ 

จะก้ลับ้คืนสู่่่สู่ภาพิ่ปก้ติ ไม่วั่าจะเป็นอะไรก้็ตาม

แตเ่ราจะไม่ก้ลบั้ไปสู่่ภ่าวัะปก้ต ิและไม่ควัรเปน็เชน่นั�นดว้ัย 

สู่งัคมเผ่ชญิก้บั้ควัามที่า้ที่ายที่ี�ไมเ่คยเก้ดิข้ึ�นมาก้อ่นเมื�อเราต่อสู่่กั้้บ้

ควัามไมเ่ที่า่เที่ยีมก้นั ก้ารเปลี�ยนแปลงสู่ภาพิ่ภม่อิาก้าศั ระบ้บ้ก้าร

ดแ่ลสู่ขุ้ภาพิ่ และหว่ังโซึ่อ่ปุที่านที่ี�พิ่งัที่ลาย ก้ารข้าดแคลนแรงงาน 

ควัามก้้าวัหน้าข้องเที่คโนโลยี เช่น AI และระบ้บ้ก้ารเมืองแบ้บ้ 

แบ้ง่ข้ั�วั น�ำหนกั้ข้องควัามที่า้ที่ายเหลา่นี� สู่ามารถร่สู้่กึ้ที่ั�งบ้ดข้ยี� และ

สู่ร้างแรงบ้นัดาลใจในเวัลาเดยีวักั้น และถงึเวัลาแลว้ัที่ี�ผ่่น้ำตอ้งสู่อ่ง

ก้ระจก้ตนเอง และยอมรับ้วั่าวัิธุีก้ารที่ี�เราที่ำอย่่อาจไม่ได้ผ่ลอีก้ต่อ

ไป เราต้องเปลี�ยนวัิธุีก้ารดำเนินธุุรก้ิจ วัิธุีปฏิิบ้ัติต่อพิ่นัก้งาน และ

ผ่ลก้ระที่บ้ต่อโลก้

หาก้คุณ์ต้องก้ารเป็นผ่่้นำในระดับ้แนวัหน้าข้องก้าร

เปลี�ยนแปลง ถึงเวัลาแล้วัที่ี�คุณ์จะต้องเปิดรับ้แนวัที่างใหม่ในก้าร

เป็นผ่่้นำ ถึงเวัลาแล้วัที่ี�จะต้องที่บ้ที่วัน และที่ิ�งระบ้บ้เก้่า และสู่ร้าง

ก้ระแสู่ใหม่ วััฒนธุรรมใหม่ และองค์ก้รใหม่

วิเชีียร ตีรสุภาพกุล

5 แนวโน้มความเป็็นผู้้้นำ
สำหรัับป็ี 2022

ผ้่่บ้ริหารที่ี�มีประสู่บ้ก้ารณ์์มาหลายที่ศัวัรรษ ได้เรียนร่้วัิธุี

ก้ารรับ้มือ และค้นพิ่บ้วัิธุีก้ารเอาชนะควัามพ่ิ่ายแพิ่้ และควัาม 

ล้มเหลวัด้วัยควัามอุตสู่าหะทีี่�จะนำวิัสัู่ยทัี่ศัน์มาสู่่่ควัามเป็นจริง 

และคุณ์ก้็สู่ามารถที่ำได้เช่นก้ัน โดยยอมรับ้ควัามเป็นผ่่้นำที่ั�ง 5 

ในปี 2022 และจาก้นี�ไป

1.	การู้สรู้�างวัฒนธ์รู้รู้มความเป็นอย้่ท่�ด่

มีรายงานเก้ี�ยวักั้บ้ด้านสุู่ข้ภาพิ่จิตว่ัา ภาวัะโรคซึึ่มเศัร้ามี

ผ่ลก้ระที่บ้ต่อวันัที่ำงานลดลง และที่ำให้นายจ้างตอ้งเสีู่ยค่าใชจ้า่ย 

และผ่ลผ่ลิตลดลง

ผ้่่นำในอนาคตควัรให้ควัามสู่นใจประเด็นนี� เราต้องสู่ร้าง 

วััฒนธุรรมทีี่�ควัามเป็นอย่่ที่ี�ดีข้องพิ่นัก้งานต้องมาก่้อน ก้าร

เปลี�ยนแปลงเช่นนี� ต้องเริ�มต้นจาก้ระดับ้บ้น ผ่่้นำต้องเป็นตัวัอย่าง 

ทีุ่ก้คนในทีี่มผ่่้บ้ริหารต้องมุ่งมั�นทีี่�จะมีควัามเป็นอย่่ที่ี�ดีในทีี่�ที่ำงาน 

โดยสู่ร้างร่ปแบ้บ้ก้ารใช้ชีวัิตแบ้บ้องค์รวัมทีี่�มีควัามสู่ำคัญสู่่งสุู่ด

คือ สูุ่ข้ภาพิ่ร่างก้าย อารมณ์์ และจิตใจ วัิธุีก้ารที่ำงาน วัันที่ำงาน 

และอื�น ๆ เพิ่ราะทีุ่ก้คนต่างโหยหาควัามสู่มดุล และควัามเป็นอย่่

ที่ี�ดีในชีวัิต ผ่่้นำที่ี�เพิ่ิก้เฉยหรือต่อต้านก้ารจัดก้ารก้ับ้มันจะถ่ก้ที่ิ�ง

ไวั้ข้้างหลัง

นอก้จาก้นี� ผ้่่นำต้องสู่ร้างสู่ภาพิ่แวัดล้อมทีี่�สู่นับ้สู่นุน 

ซึ่ึ�งมุ่งเน้นไปที่ั�งองค์รวัม ไม่ใช่แค่เฉพิ่าะสู่่วันทีี่�ที่ำงานเท่ี่านั�น 

สู่ภาพิ่แวัดล้อมที่ี�สู่นับ้สู่นุนให้ที่รัพิ่ยาก้รสู่ำหรับ้ภาวัะซึ่ึมเศัร้า และ
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ปญัหาสู่ขุ้ภาพิ่จติอื�น ๆ  และสู่ิ�งจ่งใจสู่ำหรบั้ก้ารออก้ก้ำลังก้าย และ

พิ่ฤติก้รรมก้ารก้ินเพิ่ื�อสูุ่ข้ภาพิ่ บ้ริษัที่หรือองค์ก้รต้องเสู่นอบ้ริก้ารที่ี�

เก้ี�ยวักั้บ้สุู่ข้ภาพิ่จิต และควัามเป็นอย่่ที่ี�ดทีี่างก้ารเงิน จติใจ อารมณ์์ 

และสัู่งคม ก้ารสู่ร้างสู่ภาพิ่แวัดล้อมทีี่�สู่นับ้สู่นุนต้องใช้เงินลงทุี่น

ในก้ารฝึึก้อบ้รม ก้ารฝึึก้อบ้รมเก้ี�ยวัก้ับ้วัิธุีก้ารสู่ร้างควัามปลอดภัย

ที่างจติใจที่ี�พิ่นกั้งานร่สู้่กึ้ปลอดภยัที่ี�จะพิ่ด่คยุเก้ี�ยวัก้บั้ควัามเปน็อย่่ 

ที่ี�ดีข้องพิ่วัก้เข้า ก้ารฝึึก้อบ้รมวั่าจะมีควัามเห็นอก้เห็นใจมาก้ข้ึ�น 

ได้อย่างไร และเมื�อใดควัรตระหนัก้วั่าพิ่นัก้งานก้ำลังดิ�นรน 

อบ้รมวัิธุีก้ารพิ่่ดในประเด็นที่ี�ที่้าที่าย และอบ้รมก้ารใช้ชีวัิตอย่างมี

สูุ่ข้ภาวัะที่ี�ดีข้ึ�น

และสูุ่ดที่้าย รัก้ษาแนวัก้ารสู่ื�อสู่ารให้สู่อดคล้อง และ 

เปิดก้วั้าง ก้ารปรับ้ปรุง และรัก้ษาควัามเป็นอย่่ทีี่�ดีเป็นก้ระบ้วัน

ก้าร บ้างครั�งอาจต้องมีก้ารถอยหลังสู่องก้้าวั สู่ำหรับ้ทีุ่ก้ ๆ ก้้าวัไป 

ข้้างหน้า วัิธุีที่ี�ดีที่ี�สูุ่ดในก้ารช่วัยให้พิ่นัก้งานอย่่ในแนวัที่างทีี่�ดี คือ 

ก้ารพิ่ด่คยุถงึควัามคบื้หน้า และควัามพ่ิ่ายแพ้ิ่ หรอืควัามล้มเหลวั

ข้องพิ่วัก้เข้าอย่างเปิดเผ่ย ผ่่น้ำควัรตรวัจสู่อบ้ก้บั้พิ่นกั้งานเป็นประจำ 

เพิ่ื�อด่วั่าสู่ิ�งต่าง ๆ เป็นอย่างไร และมีก้ารสู่นที่นาทีี่�มีควัามหมาย

เก้ี�ยวัก้ับ้ควัามเป็นอย่่ที่ี�ดีทีุ่ก้สู่ัปดาห์

2.	ลงทุนพััฒนาพันักงานของคุณี

ผ่ลก้ารศักึ้ษาที่ี�ตพีิ่มิพ์ิ่ในปี 2013 โดยนกั้วิัจยัจาก้มหาวัทิี่ยาลยั 

อ็อก้ซึ่ฟัอร์ด ประมาณ์ก้ารวั่าน้อยก้วั่าร้อยละ 50 ข้องก้ารจ้างงาน

ที่ั�งหมดในสู่หรัฐ์อเมริก้า มีควัามเสู่ี�ยงสู่่งต่อระบ้บ้อัตโนมัติในช่วัง

สู่องที่ศัวัรรษข้้างหน้า ไม่น่าแปลก้ใจที่ี�อนาคตข้องก้ารที่ำงานจะ

มีควัามก้ลัวัมาคุก้คามมาก้มาย เราไม่เข้้าใจวั่าสิู่�งนี�มีควัามหมาย

ต่ออาชีพิ่ก้ารงาน และก้ารดำรงชีวัิตข้องเราอย่างไร มันไม่มั�นคงที่ี�

จะไม่เข้้าใจว่ัางานในอนาคตจะเป็นอย่างไร นั�นเป็นเหตุผ่ลทีี่�ผ่่้นำ

ต้องยอมรับ้ก้ารยก้ระดับ้ที่ัก้ษะข้องพิ่นัก้งานแล้วั

ผ้่่นำสู่ามารถเริ�มต้นด้วัยก้ารที่ำแผ่นโปรแก้รมก้ารเรียนร่้ 

และก้ารพิ่ัฒนาทีี่�เน้นก้ารเรียนร่้เที่คโนโลยี และซึ่อฟัต์แวัร์ใหม่ 

พิ่ัฒนาควัามร่้ และทัี่ก้ษะเฉพิ่าะงาน และสู่อนก้ารจัดก้ารทีี่�มี

ประสู่ทิี่ธุภิาพิ่ และเที่คนคิก้ารเปน็ผ้่่นำ รวัมถงึที่กั้ษะดา้นอื�น ๆ  เชน่ 

ก้ารเอาใจใสู่่ ก้ารฟััง ก้ารแก้้ปัญหา และก้ารสู่ื�อสู่าร โปรแก้รมก้าร

เพิ่ิ�มทัี่ก้ษะที่ี�มีประสู่ิที่ธุิภาพิ่รวัมถึงก้ารหมุนเวัียนงาน แนวัปฏิิบ้ัติ

ในก้ารย้ายงานระหวั่างงาน และก้ารข้ยายงาน ก้ารเพิ่ิ�มงาน และ

ควัามรับ้ผ่ิดชอบ้ใหม่ให้ก้ับ้งานข้องพิ่นัก้งาน สูุ่ดท้ี่ายให้พิ่ิจารณ์า

ลงที่นุในก้จิก้รรมก้ารฝึกึ้งาน และก้ารใหค้ำปรกึ้ษา ในบ้างบ้รษิทัี่ได้

ใช้โค้ชจาก้ภายนอก้เพิ่ื�อช่วัยเพิิ่�มทัี่ก้ษะให้ก้ับ้พิ่นัก้งาน

คนสู่ำคัญ และผ่ลลัพิ่ธุ์ก้็ออก้มาโดดเด่น แม้วั่าจะยาก้

ต่อก้ารข้ยายข้นาดก็้ตาม ก้ารฝึึก้สู่อนแบ้บ้ Peer-to-

Peer และก้ารให้คำปรึก้ษานั�นมีประสู่ิที่ธุิภาพิ่สู่่งเช่น

ก้ันที่ีเดียวั

3.	 การู้จัดการู้กับัความไม่เท่าเท่ยมกันใน

วัฒนธ์รู้รู้มของคุณี

จาก้รายงานล่าสุู่ดข้อง Gallup ก้ับ้หัวัข้้อ 

Employee Burnout: Causes and Cures ได้ระบุ้วั่า 

ร้อยละ 76 ข้องพิ่นัก้งานประสู่บ้ภาวัะหมดไฟัในก้าร

ที่ำงานเป็นบ้างครั�งเป็นอย่างน้อย และร้อยละ 28 ก้ล่าวัว่ัา 

พิ่วัก้เข้าหมดไฟั “บ้่อยครั�ง” หรือ “ตลอดเวัลา” ในที่ี�

ที่ำงาน และปัจจัยอันดับ้ต้น ๆ ที่ี�ที่ำให้เก้ิดอาก้ารหมด

ไฟั คือ ก้ารปฏิิบ้ัติที่ี�ไม่เป็นธุรรมในสู่ถานที่ี�ที่ำงาน

ผ้่่นำมีหน้าทีี่�รับ้ผ่ิดชอบ้ในก้ารตรวัจสู่อบ้ให้

แน่ใจวัา่ สู่ถานที่ี�ที่ำงานมคีวัามเปน็ธุรรม และเที่า่เที่ยีม 

มาก้ทีี่�สุู่ด มันไม่ง่ายเลยทีี่�จะร่้วั่าจะเริ�มต้นจาก้ที่ี�ใด 

ผ่่้บ้ริหารที่ี�ประสู่บ้ควัามสู่ำเร็จเรื�องนี� แนะนำให้เริ�มต้น

ที่ี�ค่าจ้าง ที่ำก้ารประเมินระบ้บ้ค่าตอบ้แที่นพิ่นัก้งาน

อย่างเต็มร่ป โดยพิิ่จารณ์าจาก้ทุี่ก้มุม เช่น เพิ่ศั 
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บ้ที่บ้าที่ ภาระหน้าที่ี�ควัามรับ้ผ่ิดชอบ้ ที่บ้ที่วันระบ้บ้

ก้ารประเมินผ่ลก้ารปฏิิบ้ัติงาน ก้ารเลื�อนขั้�น เลื�อน

ตำแหน่ง รวัมที่ั�งอาจต้องที่บ้ที่วันพิ่นัก้งานที่ี�มีควัาม

สู่ามารถพิ่ิเศัษ และมีแวัวั ซึ่ึ�งเหล่านี�สู่ามารถเป็น

จดัวัางเพิ่ื�อข้ึ�นสู่่พ่ิ่นัก้งานจัดก้ารระดับ้ก้ลาง และเป็น 

successor ข้องแต่ละตำแหน่งในอนาคตได้

วัธิุกี้ารอื�นในก้ารจัดก้ารกั้บ้ควัามไม่เท่ี่าเทีี่ยม 

ก้นัในที่ี�ที่ำงาน คอืก้ารลงที่นุในก้ารฝึกึ้อบ้รมที่ศัันคติ

ที่ี�เนน้ก้ารแบ้ง่ปนัประสู่บ้ก้ารณ์ ์สู่อนเรื�องก้ารเพิ่ิ�มพิ่น่ 

ที่ัก้ษะงาน ตรวัจสู่อบ้ และปรับ้ปรุงแนวัที่างปฏิิบ้ัติ 

เก้ี�ยวัก้ับ้ก้ารจ้างงาน คัดเลือก้ผ่่้ที่ี�มีควัามร่้ควัาม

สู่ามารถ มทีี่ศัันคติที่ี�ด ีเพิ่ื�อให้เกิ้ดมุมมองทีี่�หลาก้หลาย 

ปรับ้ปรุงก้ระบ้วันก้ารสู่ัมภาษณ์์ที่ี�มีโครงสู่ร้าง มีควัามเป็นระบ้บ้

คุณ์ธุรรมควัามสู่ามารถมาก้ก้วั่าพิ่รรคพิ่วัก้ เป็นต้น

4.	การู้สรู้�างโครู้งสรู้�างพัื�นฐานด�านเทคโนโลย่ของคุณี

เมื�อ 10 ปีที่ี�แล้วั หาก้คุณ์เก่้งเรื�องก้ารใช้เครือข่้าย และ

ซึ่อฟัต์แวัร์เหมือนทุี่ก้วันันี� เพิ่ื�อน ๆ  สู่ว่ันใหญ่คงคิดวัา่คณุ์เป็นพิ่อ่มด 

บ้างประเภที่ คำถามไม่ใชว่ัา่ เราแต่ละคนจะใช้เครื�องมือข้องเราได้

ดีข้ึ�นหรือไม่ ปัญหาเดียวัคือ เร็วัแค่ไหนต่างหาก้

ไม่ต้องสู่งสู่ัยเลยวั่าอนาคตสู่ร้างข้ึ�นจาก้เที่คโนโลยี และ

บ้ริษัที่หรือองค์ก้รหรือรัฐ์บ้าลสู่่วันใหญ่ไม่พิ่ร้อมสู่ำหรับ้สู่ิ�งที่ี�จะ 

เก้ดิข้ึ�น จะต้องมกี้ารประนปีระนอม เช่น ก้ารลงที่นุในโครงสู่ร้างพิ่ื�นฐ์าน 

ข้ององค์ก้รข้องคุณ์มาก้ก้วั่าที่ี�จะเติบ้โต แต่ก้ารเติบ้โตจะดีอย่างไร

หาก้ไม่ยั�งยนื และหาก้คุณ์ไม่คลอ่งตัวัพิ่อทีี่�จะเปลี�ยนแปลงเมื�อเกิ้ด

วัิก้ฤตหรือ disruption ครั�งต่อไป

ไม่มเีวัลาเหมอืนปัจจุบ้นัอกี้แล้วั ก้บั้ก้ารลงที่นุในโครงสู่ร้าง

พิ่ื�นฐ์านด้านเที่คโนโลยีข้องคุณ์ ดังนั�นข้อให้นั�งลงร่วัมหารือก้ับ้ที่ีม

ผ่่้น�า และพิิ่จารณ์าแผ่นสู่ถานก้ารณ์์ เที่คโนโลยีอะไรทีี่�เราร่้วั่าเรา

ต้องก้ารตอนนี� เราต้องก้ารอะไรในอนาคต แล้วัเราจะสู่ร้างระบ้บ้

ที่ี�คล่องตัวัที่ี�สู่ามารถเปลี�ยนแปลงเมื�อเราเปลี�ยนแปลงได้อย่างไร 

จาก้นั�นสู่ร้างแผ่นงาน เพิ่ราะฉะนั�น หาก้ไม่มแีผ่นงาน ก้ารเดนิที่าง

ไปยังที่ี�ที่ี�คุณ์ต้องก้ารจะไม่ใช่เรื�องง่าย นี�แหละจึงต้องร่างล�าดับ้

ควัามสู่�าคญั ก้ารลงที่นุ และข้้อก้�าหนดด้านควัามสู่ามารถ จาก้นั�น

สู่ร้างก้รณ์ีก้ารใช้งานให้มีควัามเรียบ้ง่าย

5.	โอบัรู้ับัความคิดของผู้้�ทดลอง

ไม่ต้องสู่งสู่ัยเลยวั่าก้ารหยุดชะงัก้ที่ี�มาก้ข้ึ�น รออย่่ข้้างหน้า 

มันเป็นบ้รรที่ัดฐ์านใหม่ สู่ิ�งที่ี�คุณ์ที่ำเมื�อวัานนี�มัก้จะไม่ที่ำงานใน 

วัันพิ่รุ่งนี� ถ่ก้ต้องแล้วั มันสู่ามารถเปลี�ยนแปลงได้อย่างรวัดเร็วั 

เช่นเดียวักั้บ้ที่ี�เราเคยพิ่บ้มาแล้วัเมื�อปีสู่องปีทีี่�ผ่่านมา ฉะนั�น 

เพืิ่�อให้พิ่ร้อมสู่ำหรับ้อนาคต คุณ์ต้องเต็มใจทีี่�จะลองสู่ิ�งใหม่ ๆ 

เป็นก้ารเตรียมก้ารไวั้ก้่อน

มีหลาย ๆ องค์ก้รทีี่�เริ�มไหวัตัวั ได้ที่ำก้ารที่ดลองในทุี่ก้ 

แงม่มุข้ององค์ก้ร อาทิี่ ก้ารพิ่ฒันาผ่ลิตภัณ์ฑ์์ ควัามสู่ำเร็จข้องลก่้ค้า 

ประสู่บ้ก้ารณ์ล์ก่้ค้า ดจิทิี่ลั และก้ารฝึกึ้อบ้รมพัิ่ฒนาก้ารศึัก้ษาข้อง

พิ่นัก้งาน ก้ารสู่อนผ้่่คนถึงวิัธีุก้ารโอบ้รับ้ควัามคิดข้องผ่่้เรียน และ

ไม่ก้ลัวัควัามล้มเหลวั ก้ารมีจิตใจข้องผ้่่เรียนไม่ได้หมายถึงก้าร 

รบั้ควัามเสู่ี�ยงที่ี�มนียัสู่ำคญั อนัที่ี�จรงิ ก้ารสู่นบั้สู่นนุให้ใช้วัธิุกี้ารที่ดลอง 

ที่ี�มีระเบ้ียบ้วัินัย เราจะที่ำอย่างไรนั�นเอง ก้ารสู่ร้างก้รณ์ีศัึก้ษา 

สู่องหนา้ โดยสู่รปุข้อ้ดขี้อ้เสู่ยี และผ่ลลพัิ่ธุท์ี่ี�เปน็ไปได ้แบ้ง่ซึ่อยควัาม 

คดิรเิริ�มข้นาดใหญอ่อก้เปน็ชิ�นเลก็้ ๆ  เพิ่ื�อสู่รา้งชยัชนะอยา่งรวัดเรว็ั

อนัจะที่ำใหล้ก่้คา้หลงใหล ที่ำใหพ้ิ่นัก้งานเก้ดิควัามพิ่อใจ และเพิิ่�ม

ควัามยดืหยุน่สู่ง่สุู่ดในข้ณ์ะที่ี�เราเปลี�ยนโฉมหน้าองคก์้ร และพัิ่ฒนา

ควัามสู่ามารถในก้ารจัดก้ารก้ับ้สู่ิ�งที่ี�จะเก้ิดข้ึ�นต่อไป

เพิ่ราะฉะนั�น อย่าก้ลัวัทีี่�จะลองสู่ิ�งใหม่ ๆ เพิ่ราะแท้ี่ที่ี�จริง

แล้วั ยิ�งคุณ์คุ้นเคยก้ับ้ก้ารปรับ้ตัวั เรียนร่้ เติบ้โต และเปลี�ยนแปลง

ตัวัเองมาก้เท่ี่าไหร่ คุณ์ก้็จะยิ�งดีมาก้ข้ึ�นเท่ี่านั�น ควัามไม่มั�นคง

ที่างเศัรษฐ์ก้ิจจะเป็นปัจจัยหนึ�งในอนาคต และก้ารยอมรับ้ก้รอบ้ 

ควัามคิดข้องผ่่้ที่ดลองจะช่วัยให้คุณ์นำหน้าค่่แข้่งได้

สรุป

ตอนนี�เป็นเวัลาที่ี�จะยอมรับ้แนวัโน้มควัามเป็นผ่่้นำเหล่านี� 

มีโอก้าสู่มาก้มายทีี่�จะเก้ิดข้ึ�นในช่วังเวัลาแห่งก้ารหยุดชะงัก้ 

ครั�งใหญน่ี� ข้อใหเ้ตรยีมพิ่รอ้มสู่ำหรบั้สู่ิ�งที่ี�จะเก้ดิข้ึ�นตอ่ไป และสู่รา้ง

องค์ก้รที่ี�เปลี�ยนชีวัิตพิ่นัก้งาน ล่ก้ค้า และโลก้ข้องคุณ์


