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หลายคนเกิดคาว่า "เสียดาย" ขึ ้นในจิตใจ บางคนถึงกับบ่นออกมาว่า "ไม่น่าเลย รู้ อย่างนี ้น่าจะทาให้ ดีกว่านี"้
สาเหตุสาคัญเกิดจากความไม่เข้ าใจในความสัมพันธ์ของมิติแห่งชีวิต การขาดการเชื่อมโยงเหตุและผลของกิจกรรมในชีวิต
ในแต่ละช่วงเวลา
ชีวิตของคนเรามีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วนคือ ร่ างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้ อม และมี 3 มิติคือ อดีต ปั จจุบัน
และอนาคต ซึง่ ทัง้ 3 ส่วนและ 3 มิตินี ้ จะมีความสัมพันธ์กนั ชนิดที่แยกออกจากกันไม่ได้ เลยทีเดียว
ถ้ ามองในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ่ตา่ ง ๆ แล้ ว จะเห็นว่าถ้ าส่วนใดส่วนหนึง่ ได้ รับผลกระทบ เช่น
จิตใจหดหู่ ย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายและสังคม ในทางกลับกันถ้ าร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจเข้ มแข็ง แต่ถ้าต้ องอยู่
ภายในสภาวะแวดล้ อมที่ไม่มี โอกาสที่จะทาให้ ร่างกายและจิตใจอ่อนแอก็มีมากเหมือนกัน
ถ้ ามองในแง่ของมิติของชีวิตจะพบว่าสิ่งที่เราเป็ นอยู่ มีอยู่ ในปั จจุบนั นัน้ เป็ นผลพวงที่เกิดจากมิติในอดีตทังนั
้ น้
เลย เช่น การที่เรามีงานทาเกิดจากการที่เรามีความรู้จากการศึกษา จากประสบการณ์ก่อนหน้ านี ้ การที่เรามีบ้านในวันนี ้
เป็ นเพราะเราเก็บเงินสร้ างบ้ านมาเมื่อหลายปี ก่อน ถ้ าเราไม่มีเมื่อวาน เราก็คงไม่มีวนั นี ้
ในขณะเดียวกันสิ่งที่เรากาลังทา เป็ นอยู่ มีอยู่ ในปั จจุบนั นี ้คือสะพานหรื อรากฐานที่จะบันดาลอนาคตของเรา
เช่นเดียวกันกับที่อดีตสร้ างปั จจุบนั ให้ เรา งานที่เราทาอยูท่ กุ วันนี ้นี ้คือบันไดแห่งความก้ าวหน้ าในตาแหน่งหน้ าที่ที่สงู ขึ ้นใน
อนาคต ชีวิตครอบที่เราเป็ นอยู่ในปั จจุบนั นี ้คือรากฐานของครอบครัวลูกหลานในวันหน้ า ความรู้ และประสบการณ์ในวันนี ้
คือบทเรี ยนในวันพรุ่งนี ้
คนที่ต้องการพัฒนาตนเองสูค่ วามสาเร็ จในชีวิตนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องบริ หารชีวิตบนพื ้นฐานของการสร้ าง
ความสมดุลของ 3 ส่วนและ 3 มิติดงั ที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ซึ่งเรื่ องนี ้ผมคงไม่สามารถเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเหมือน
เรื่ องอื่น ๆ ได้ เพราะชีวิตใครก็ชีวิตใคร ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเจ้ าของชีวิต ผมเพียงแต่อยากจะให้ ข้อคิดเพื่อสะกิดใจให้ กบั ท่าน
ผู้อา่ นในบางประเด็นเท่านัน้ เช่น
• ได้ อย่ างเสียหลายอย่ าง
เราจะเห็นว่าคนทางานที่ประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การงานหลายคน มักจะประสบกับความล้ มเหลวด้ าน
ร่ างกาย เพราะในขณะที่ ทุ่ม เทท างานหนัก เพื่ อ ความสาเร็ จ อยู่นัน้ ขาดการดูแ ลร่ า งกาย ขาดการดูแ ล

ครอบครัวและสังคมรอบข้ าง วันหนึ่งเมื่อความสาเร็ จในหน้ าที่การงานมาเยือน มันจะชักชวนเพื่อนที่เป็ น
"โรค" และ "ความล้ มเหลวในชีวิตครอบครัว" มาด้ วย
เรื่ องนี ้คงจะพอเป็ นข้ อคิดให้ กบั ผู้อา่ นว่า "อย่าเอียง" ไปในด้ านใดด้ านหนึง่ มากเกินไป ขอให้ เดินทางสายกลาง
เพราะวัน หนึ่งสิ่ งที่ ได้ ม า (ทรั พ ย์ สิ น เงิ น ทอง หน้ าที่ ก ารงาน) มัน ไม่ สามารถมาชดเชยกัน สิ่งที่ จ ะเสี ย ไป
(การเจ็บป่ วย ครอบครัวแตกแยก) ไม่ได้
• อดีตคือประวัติศาสตร์ ท่ แี ก้ ไม่ ได้
คนหลายคนที่มีโอกาสที่ "เกือบจะ" ประสบความสาเร็ จในชีวิตในด้ านต่าง ๆ มากมาย แต่เพราะ "อดีต" เป็ น
ขวากหนามที่สาคัญ ทาให้ พลาดโอกาสนัน้ ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย เช่น ผู้จัดการบางคนเป็ นคนที่เก่งมาก
ผลงานในตาแหน่งผู้จดั การดีมาก ถูกเสนอชื่อให้ เป็ นผู้บริ หารระดับสูง แต่ติดอยูท่ ี่ว่าเมื่อตอนที่เป็ นพนักงาน
เคยทาผิดในกรณีทจุ ริ ตเล็กน้ อยมาก่อน หรื อเพียงแค่มีข่าวแว่ว ๆ มาว่าไม่ค่อยโปร่ งใส เท่านี ้ "ประตูชยั แห่ง
ความสาเร็ จ" ก็ปิดรับผู้จดั การคนนันไปเกื
้
อบสนิทเลยทีเดียว
• คานึงผลตอบแทนระยะสัน้ ด้ วยเงื่อนไข "ถ้ า (If)......."
คนทัว่ ไปมักจะดึงเอาศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ ตามระดับของปั จจัยดึงดูดที่นิยมเรี ยกกันว่า "ผลตอบแทน
ระยะสัน"้ หรื อ "ระดับความพึงพอใจ" มากเกินไป เช่น ถ้ าเงินเดือนขึ ้นเยอะก็จะทุม่ เททางานให้ มากขึ ้น ถ้ าได้
เลื่อนตาแหน่งจะพัฒนางานให้ มากกว่านี ้ ถ้ าหัวหน้ าด่ ามาก ๆ จะทางานแบบเช้ าชามเย็นชาม และมีอีก
หลายถ้ า...
• ความสาเร็จคือผลสะท้ อนกลับของการกระทา
การกระทาทางกาย วาจา ใจ ต่อตัวเองและผู้อื่นในอดีตจะถูกสะท้ อนออกมาเป็ นผลสาเร็ จหรื อล้ มเหลวใน
ปั จจุบนั เช่น เราเคยทาร้ ายจิตใจคนอื่นมาก่อน วันนี ้เขาอาจจะกลับมาทาร้ ายร่างกายของเรา ทาลายอนาคต
หน้ าที่การงานของเรา เราเคยบาดเจ็บทางด้ านจิตใจเนื่องจากมีปมด้ อยมาก่อน ปมด้ อยนันอาจจะเป็
้
นแรงฮึด
ให้ เรามาสูค่ วามสาเร็ จในปั จจุบนั ก็ได้ เช่นเดียวกันกับการบริ หารร่างกาย จิตใจ และสังคมของเราในปั จจุบนั
จะส่งผลสะท้ อนกลับมาหาเราในอนาคตได้ เช่นเดียวกัน เช่น วันนี ้เราดูแลร่างกายโดยการออกกาลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ วัน หนึ่งในอนาคตอาจจะส่งผลให้ เรามี ร่างกายแข็ งแรงเพี ย งพอที่จ ะขึน้ ไปทาหน้ าที่ ผ้ ูบ ริ หาร
ระดับสูงขององค์กรก็ได้ เพราะคงไม่มีบริ ษัทไหนจ้ างผู้บริ หารที่เก่งมาก แต่เจ็บป่ วยออด ๆ แอด ๆ มาทางาน
วันเว้ นวันหรอกนะครับ
ทังหมดนี
้
้เป็ นเพียงข้ อคิดเพียงเล็ก ๆ น้ อย ๆ ที่ต้องการสือ่ ให้ ผ้ อู า่ นเห็นว่าชีวิตเราไม่ใช่สงิ่ ใดสิง่ หนึง่ ไม่ใช่มิติใดมิติ
หนึ่ง หรื อส่วนใดส่วนหนึง่ เท่านัน้ แต่ชีวิตเราคือทุกสิ่งทุกอย่างทังร่้ างกาย จิตใจ สังคม และอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เรา
จึงต้ องให้ ความสาคัญมากพอ ๆ กัน
ก่ อ นจากกั น ในวัน นี ผ้ มขอทิ ง้ ท้ ายให้ คิ ด กั น เล่ น ๆนะครั บ ว่ า ในความเป็ นจริ ง ของชี วิ ต แล้ ว เราจะพบว่ า
"ความสาเร็ จ" ที่เราภาคภูมิใจมากที่สดุ ไม่ใช่ความสาเร็ จที่เรา "คาดหวัง" แต่เป็ นความสาเร็ จที่ "ไม่คาดหวัง" มากกว่า เช่น
เราทางานหนักเพื่อให้ ได้ เลือ่ นตาแหน่ง เมื่อเราได้ เลือ่ นตาแหน่งเราก็ดีใจมาก แต่ถ้าเราได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น "พนักงาน

ดีเด่นประจาปี " ผมคิดว่าเราจะดีใจมากกว่าการได้ เลื่อนตาแหน่งหลายเท่า ดังนัน้ เพื่อแสวงหา "ความสาเร็ จที่ไม่คาดหวัง"
จึงอยากกระตุ้นให้ ท่านผู้อา่ นทุกคนจงทางานทุกอย่างให้ ดีที่สดุ อย่ างเต็มศักยภาพที่มีอยู่ แล้ วความสาเร็ จที่ท่านอยากได้
อยากเป็ น จะมาพร้ อมกับความสาเร็ จที่ทา่ นไม่คาดหวังนะครับ

