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ทุกวันนี ้มีใครบ้ างที่ไม่เคยส่องกระจก? ถ้ าเราขาดกระจกไปสัก 1 เดือน คิดว่าจะเกิดอะไรขึ ้นกับเราบ้ าง เราคงไม่ร้ ู
ว่าหน้ าตา ทรงผม เสื ้อผ้ าที่เราสวมใส่ เป็ นอย่างไรบ้ าง แน่นอนสิง่ แรกที่อาจจะเกิดขึ ้นคือ รู้สกึ ขาดความมัน่ ใจในตัวเอง แต่
จะมีมากมีน้อยนันขึ
้ ้นอยู่กบั ว่าคน ๆ นันติ
้ ดกระจกมากน้ อยเพียงใด เด็กน่าจะติดกระจกน้ อยกว่าผู้ใหญ่ ผู้ชายน่าจะติด
กระจกน้ อยกว่าผู้หญิง ชาวไร่ชาวนาน่าจะติดกระจกน้ อยกว่าพนักงานบริ ษัท คนขับสามล้ อน่าจะติดกระจกน้ อยกว่าดารา
นักแสดง
ทาไมเราต้ องส่องกระจก? สิง่ ที่ทกุ คนต้ องการจากการส่องกระจกคือต้ องการดูว่าอะไรที่เป็ นจุดเด่น เช่น ชุดสวย
หรื อไม่ แว่นตาที่ซื ้อมาใหม่เหมาะสมกับหน้ าหรื อไม่ อีกด้ านหนึง่ คือการส่องหาจุดบกพร่องหรื อจุดที่ผิดปกติ เช่น ส่องหาสิว
ฝ้า ส่องดูวา่ แป้งที่ทาบนใบหน้ านันสม
้ ่าเสมอหรื อไม่ มีอะไรติดที่หน้ าตาบ้ างหรื อไม่ มีพริ กติดตามร่องฟั นหรื อไม่ ฯลฯ ไม่ว่า
จะส่องกระจกเพื่อหาจุดเด่นหรื อจุดบกพร่ อง แต่สิ่งสาคัญที่ทกุ คนอยากจะได้ ก็คือ ความรู้ สกึ ภูมิใจและมัน่ ใจในตัวเองใน
การใช้ ชีวิตในแต่ละวันนัน่ เอง
มีใครเคยส่องกระจกใจหรื อไม่? การส่องกระจกของคนโดยทัว่ ไป เป็ นเพียงการค้ นหาจุดเด่นและจุดบกพร่องทาง
ร่ างกายภายนอกเท่านัน้ แต่ชีวิตคนเรานันไม่
้ ได้ มีองค์ประกอบเพียง "กาย" เท่านัน้ เรายังมีอีกส่วนหนึ่งที่สาคัญมากกว่า
กาย นัน่ ก็คือ "ใจ" เราเคยส่องกระจกใจเราบ้ างหรื อไม่วา่ ในแต่ละช่วงเวลานัน้ จิตใจเรามีอะไรเด่น หรื อมีอะไรบกพร่องบ้ าง
หรื อไม่
แล้ วจะส่องกระจกใจได้ อย่างไร? คาถามนี ้เป็ นคาถามที่นา่ คิด แต่ก็ไม่ใช่คาถามที่หาคาตอบไม่ได้ เสียเลยทีเดียว
การที่คนเราแสดงอะไรออกมาจากใจและคนอื่นรับรู้ ได้ ด้วยใจนัน้ นัน่ แหละถือเป็ นกระจกบานโตสาหรับเรา กระจกส่องใจ
คือ "ใจของคนอื่น" กระจกส่องใจนี ้อาจจะมีข้อแตกต่างจากกระจกส่องหน้ าหลายประเด็นเหมือนกัน เช่น มีความเบี่ยงเบน
สูงกว่ากระจกส่องหน้ า เพราะคน ๆ เดียวกัน แสดงพฤติกรรมเดียวกัน แต่กระจกใจของคนรอบข้ างจะสะท้ อนออกมา
ไม่เหมือนกัน เพราะองค์ประกอบของกระจกแต่ละบานแตกต่างกัน แตกต่างกันตรงไหน ก็ตรงที่ความเชื่อ ประสบการณ์
ทัศนคติ อารมณ์ในขณะนัน้
จะนาแนวคิดในการส่องกระจกมาพัฒนาชีวิตได้ อย่างไร? ชีวิตคนเราเปรี ยบเสมือนการขับรถยนต์ที่ต้องอาศัย
กระจกหลาย ๆ ด้ านเพื่อรับข้ อมูลย้ อนกลับมาใช้ ในการปรับเปลี่ยนการขับรถให้ เหมาะสมในแต่ละขณะ ดังนัน้ ผมจึงขอ
เสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของชีวิตด้ วยแนวคิดของกระจกรถยนต์ดงั นี ้

• กระจกหน้ า เป็ นกระจกที่จะส่องหาเส้ นทางเดินของรถยนต์ถ้าเรามองไกลเกินไปก็ไม่ได้ มองใกล้ เกินไปก็ไม่ได้
จะต้ องมองทังทุ
้ กระยะ เพราะเส้ นทางข้ างหน้ านันอาจจะมี
้
ทงอุ
ั ้ ปสรรคและโอกาสรอเราอยู่ กระจกหน้ าของ
ชีวิตคือการแสวงหาข้ อมูลโดยการพยากรณ์ อนาคตและกาหนดวิสยั ทัศน์ของชีวิตว่าเราต้ องการเดินไปสู่
ทิศทางใด เป้าหมายที่ต้องการคืออะไร ถ้ ากระจกหน้ าของเราไม่ดี เส้ นทางการขับรถแห่งชีวิตของเราคนจะไม่
ราบรื่ น ขับผิดเส้ นทาง ขับหลงทางอยู่เรื่ อย ๆ เพราะเราไม่มีเป้าหมายในการขับที่ชดั เจน สาหรับกลยุทธ์ ใน
การพัฒนาการส่องกระจกหน้ าของชีวิตคือ การแสวงหาข้ อมูลและความรู้ ใหม่ ๆ จากตารับตาราหรื อบุคคล
อื่นอยู่เสมอ เพื่อให้ การส่องกระจกหน้ าของเรามองได้ ทงใกล้
ั ้ และไกล รวมถึ งสามารถมองอนาคตได้ กว้ างขึ ้น
เราต้ องฝึ กการพยากรณ์และการคาดการณ์เรื่ องต่าง ๆ อยูต่ ลอดเวลา ต้ องมีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี ้วัด
ผลงานให้ ชดั เจน รวมถึงต้ องมีการจัดทาแผนงานของชีวิตว่าเราจะต้ องทาอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร
• กระจกข้ าง เป็ นกระจกที่มีสองข้ างช่วยให้ เรามองรถคันอื่นที่ขบั อยู่ข้าง ๆ เรา ช่วยให้ เรามองสิ่งกีดขวางที่อยู่
ใกล้ ตวั รถของเรา กระจกข้ างของชีวิตเราคือบุคคลที่อยู่รอบข้ างเรา อาจจะหมายถึง สมาชิกในครอบครัว
เพื่อนร่วมงาน หัวหน้ า ลูกน้ อง บุคคลเหล่านี ้คือกระจกข้ างที่จะช่วยให้ เรามองเห็นสถานะของตัวเองได้ ชดั เจน
มากขึน้ การมองกระจกข้ างเปรี ยบเสมือนการทา Benchmarking ชีวิตได้ แนวทางหนึ่ง เพราะเราสามารถ
เปรี ยบเทียบตัวเรากับคนอื่น ๆ ได้ เป็ นอย่างดี มีใครจะแซงเราหรื อไม่ เราสามารถแซงใครได้ บ้างหรื อยัง
กลยุทธ์ในการพัฒนาเทคนิคการส่องกระจกข้ างคือ การเปิ ดใจรับฟั งการวิพากย์วิจารณ์จากคนอื่น เมื่อไหร่ ก็
ตามที่เราไม่รับฟั งการวิพากย์วิจารณ์จากคนอื่น คงไม่แตกอะไรกับการที่เราขับรถแล้ วไม่มีกระจกข้ าง เราต้ อง
เปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนที่อยูร่ อบตัวเราส่องหาจุดเด่นและจุดบกพร่องของตัวเรา และนาเอาจุดบกพร่องมาแก้ ไข
พัฒนาต่อไป ผมอยากให้ ข้อคิดว่า ถ้ ามีคนมากกว่าหนึ่งคนบอกว่าเรามีจุดบกพร่ องเรื่ องเดียวกัน หรื อคน ๆ
เดียวบอกเราในเรื่ องเดียวกันซ ้า ๆ กันหลายครัง้ ขอให้ ยอมรับเถอะครับว่านัน่ แหละจุดบกพร่องของเราจริ ง ๆ
เพราะคงไม่มีใครมาตังหน้
้ าตังตามากลั
้
น่ แกล้ งเราหรอกครับ
• กระจกหลัง ถึงแม้ กระจกหลังจะใช้ สอ่ งสิ่งที่เราขับผ่านมาแล้ ว แต่ถ้าขาดกระจกหลังก็คงลาบากเหมือนกัน
นะครับ เพราะเราไม่ทราบว่าสิ่งที่กาลังจะติดตามเรามาคืออะไร หรื อเวลาเราจะถอยหลังก็คงถอยยากมาก
เช่นเดียวกัน กระจกหลังของชีวิตเราคือ การทบทวนผลงานที่ผา่ นมาว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง แน่นอนว่ากระจกหลัง
ของเราคือข้ อมูลการจดบันทึกเหตุการณ์ในอดีต เราเคยมีแล้ วหรื อยัง ถ้ าเรายังไม่เคยมีข้อมูลในอดีตของชีวิต
ก็คงไม่ตา่ งอะไรไปจากรถที่เราขับไม่มีกระจกหลัง วันใดวันหนึ่งเราจะถอยหลังไปดูวา่ มันเกิดอะไรขึ ้นบ้ างกับ
ชีวิตเราในแต่ละช่วง เราคงไม่สามารถทาได้
กลยุทธ์ ในการพัฒนาการมองกระจกหลังของชีวิตนี ้คือ การจดบันทึกผลงานแห่งชีวิตว่าในแต่ละช่วงเวลาเรา
ได้ ทาอะไรไปบ้ างเมื่อเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่กระจกหน้ ากาหนดไว้ ประสบความสาเร็ จหรื อล้ มเหลว ผม
อยากจะแนะนาว่าเราควรกาหนดระยะเวลาในการนาเอาวิดีโอเทปของชีวิตตัวเราเองมาทบทวนเป็ นระยะ ๆ
เช่น ทุก 6 เดือน ทุกปี เราจะแบ่งเวลาของชีวิตในการนัง่ ทบทวนสิ่งที่ผ่านไปว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุ งแก้ ไข มี
อะไรที่เป็ นข้ อสะกิดเตือนใจให้ ระมัดระวังไว้ บ้าง เหมือนกับการที่เราเพิ่งขับรถเฉี่ยวชนรถคันอื่นมา บทเรี ยนนี ้
จะช่วยให้ เราเกิดความตระหนักเรื่ องความปลอดภัยในการขับรถมากขึ ้น

สรุป ชีวิตคนเราจะพัฒนาได้ เร็ วหรื อช้ าพัฒนาได้ มากหรื อน้ อยนัน้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เราได้ ติดตังกระจกชี
้
วิ ต
ไว้ ครบทุกด้ านหรื อไม่ และที่สาคัญกว่าการติดตังกระจกคื
้
อ การใช้ กระจก เราต้ องใช้ กระจกทุกด้ านอย่างต่อเนื่องและ
จริ งจังหรื อไม่ ต้ องทาตัวให้ เหมือนกับคนขับรถมืออาชีพที่ต้องมองกระจกหน้ าเป็ นหลัก และมองกระจกข้ างและกระจกหลัง
เป็ นระยะ ๆ ชีวิตเราก็เหมือนกัน จงให้ ความสาคัญกับการกาหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) และเป้าหมาย (Goal) ของชีวิตให้ มาก
แต่ก็อย่าลืมรับ ฟั งข้ อมูลย้ อนกลับ จากคนรอบข้ าง เทียบเคียงความก้ าวหน้ ากับคนรอบข้ าง (Benchmarking) รวมถึง
อย่าลืมทบทวนผลงานแห่งชีวิต (Performance Review) ที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลาด้ วยนะครับ ถ้ าทาได้ เช่นนี ้ผมเชื่อมัน่
ว่ารถยนต์แห่งชีวิตของทุก ๆ ท่านจะเดินทางไปสูเ่ ป้าหมายที่ท้าทายได้ อย่างสบายและเร็ วกว่าคนอื่น ๆ อย่างแน่นอนครับ
"อย่าเชื่อผลสะท้ อนจากกระจกเพียงหนึง่ บาน แต่จงเชื่อผลสะท้ อนรวมจากกระจกทุกบาน"

