
108 วารสารบริหารธุรกิจ

ปจจุบันปญหาอยางหนึ่งที่ผู บริหารในองคกรหรือพนักงานมักจะเจอคือ การทํางานที่ไมมี

ความสุข ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอก เชน ขาดแรงจูงใจในการทํางาน หรือ 

สภาพแวดลอมในการทํางานไมดี หรือผลตอบแทน เชน เงินเดือน สวัสดิการ อยู ในระดับท่ี

ไมนาพึงพอใจ ถึงแมวาจะมีหนังสือหลายเลมที่ไดนําเสนอแนวทางในการแกไขสิ่งตาง ๆ  เหลานี้

เพื่อทําใหพนักงานหรือผูบริหารมีความสุข แตหลาย ๆ  ครั้งแนวคิดเหลานั้นก็ใชไมไดผล เนื่องจาก

ความสุขอาจจะมาส่ิงที่อยูภายในจิตใจเราเอง

หนังสือเลมหน่ึงท่ีไดเขียนเก่ียวกับการทําใหตัวเราเองมีความสุขไดดีและไดรับความนิยมอยางสูงคือ หนังสือท่ีมีชื่อวา 

The Happiness Equation หรือแปลเปนไทยงาย ๆ  วา สมการของความสุข แตงโดย Neil Pasricha ซึ่งเปนคนท่ีจบ

MBA จากมหาวิทยาลัยระดับโลกอยางมหาวิทยาลัย Harvard หนังสือเลมนี้มีทั้งหมด 304 หนา โดยไดนําเสนอหลักการ

9 ขอที่จะทําใหเรามีความสุข โดยแตละหลักการมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. เราตองมีความสุขกอนเราถึงไดความสําเร็จ (Be Happy First) ขอนี้ คนสวนใหญมักจะคิดกลับกันคือ คิดวา

ถาเราทํางานไดดี เราจึงจะสําเร็จ และเมื่อเราสําเร็จ เราถึงจะมีความสุข แตจริง ๆ  ลําดับมันสลับกัน มันตองเรามีความสุขกอน 

แลวเราถึงจะทํางานไดดี และเมื่อเราทํางานไดดี เราถึงจะสําเร็จ

2. ทําเพื่อตัวเอง (Do it for You) หนังสือเลมนี้แนะนําวาถาเราเอาแตตั้งเปาหมายที่มาจากภายนอก เชน ตองการ

เงินเดือนข้ึน ตองการตําแหนงที่สูงขึ้น แบบนี้ในที่สุดเราจะเหน่ือยไมมีที่สิ้นสุด เราควรตองใชแรงจูงใจภายในในการผลักดัน

ตนเอง หนังสือยังบอกอีกวา บางครั้ง เวลาที่เราทําอะไร เพราะเราชอบ เราจะทําไดไมรูจักเหน็ดเหนื่อย แตพอเราทําเพื่อ

หวังเงิน เรากลับรู สึกเบื่อ ไมอยากทําข้ึนมาทันที ทั้ง ๆ  ที่มันก็เปนงานเดิม เพราะเรากลายเปนทําเพื่อเงิน ไมไดทําเพื่อ

ความชอบของตัวเอง

3. จําไวว าเราถูกลอตเตอร่ีแลว (Remember the Lottery) หนังสือใหขอคิดวาเวลาท่ีเราทอใจ จําไวว า

เรายังดีกวาคนจํานวนมากในโลกนี้ ถาเราคิดไดแบบนี้ เราจะมีความสุข จําไววา เราไดถูกลอตเตอรี่แลว จึงหมายถึงวา

เราดีกวาคนอื่น ๆ  เปนจํานวนมากแลวนั่นเอง

4. อยาเกษียณ (Never Retire) คนจํานวนมากเขาใจผิดวา ใหทํางานหนักไวกอน แลวตอนเราเกษียณ เราจะ

สบาย แตหนังสือเลมนี้กลับบอกวาอยาเกษียณ เพราะความสุขของคนเรามันอยู ที่การที่เราไดทํางานที่เรารักมากกวา

ดังนั้น Model ที่ทนทํางานที่ไมชอบมา 30 ป เพื่อหวังจะสบายไดทํางานที่ชอบหลังเกษียณอาจจะไมใชแนวทางที่ถูกตอง 

นอกจากน้ี ถึงแมวาเราจะถูกบังคับใหเกษียณจากงาน แตก็อยาหยุดทํางาน หากเรายังอยากมีความสุขอยู ขอแคเปนการ

ทํางานที่เรารักก็พอ
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5. ใหคิดถึงคุณคาของเวลาของเรา (Overvalue You) บางคนอิจฉาคนอื่นที่ไดเงินเดือนหรือรายไดมากกวาเราไมรู

กี่เทา แตถาเราหารจํานวนชั่วโมงที่ตองใช เพื่อแลกรายไดเหลานั้นมา บางทีแลว เราอาจจะไดรายไดตอชั่วโมงการทํางาน

มากกวาเขาก็ได บางทีเราที่ไดเงินนอยกวา แตไดเวลาไปทําสิ่งที่เรารักมากกวาไมรูกี่เทา อาจจะเปนคนที่มีความสุขมากกวา

ก็ได

6. หาเวลาวาง (Create Space) หนังสือเลมนี้แนะนําวา เราควรหาเวลาวางไปทําสิ่งที่ตัวเองรักบาง โดย

1) ใหเราลดการตัดสินใจในเรื่องท่ีดูเหมือนเล็กนอย ๆ  ลง ยกตัวอยางเชนที่มารค ซัคเคอรเบิรก ใสเสื้อสีเดียวแบบเดียวกัน

เกือบทุกวัน เพราะเขาจะไดไมตองเอาสมองมาน่ังคิดวา วันนี้จะใสชุดสีอะไร ดูเหมือนเปนเร่ืองเล็กนอย แตถารวม ๆ  กันแลว 

เราจะไดเวลากลับมาอีกเยอะ 2) ใหตั้ง Deadline ใหเร็วขึ้น เราจะทํางานนั้นเสร็จเร็วขึ้น ตามที่ Parkinson’s Law

บอกไววา งานมันจะขยายไปตามเวลาท่ีมีอยู เชน ใหเวลา 1 อาทิตยก็จะใชเวลา 1 อาทิตยทํางานน้ันจนเสร็จ แตถาเรา

ใหเวลา 3 วัน เราก็จะทํางานน้ันเสร็จ 3 วัน โดยคุณภาพอาจจะเทากันเลย ดังนั้นอยาใหเวลามากเกินไป และ 3) อยาให

ใครมาแยงเวลาเรา อยางในหนังสือเขายกตัวอยางวา เราไมจําเปนตองตอบทุก email เพราะถาทําแบบนั้น เราจะไมมีเวลา

ไปทําอยางอ่ืนเลย

7. ใหทําทันที (Just Do It) คนสวนใหญมักจะคิดวา เราตองมีความสามารถในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Can do) กอน 

เราถึงจะอยากทําสิ่งนั้น (Want to do) และเราจึงเริ่มทําสิ่งนั้น (Do) ซึ่งหนังสือเลมนี้บอกวาผิด จริง ๆ  แลวมันไมไดเปน

ขั้นตอนแบบ 1 – 2 – 3 แบบน้ัน แตมันเปนวงกลมคือ เราอาจจะเริ่มทํากอน (Do) แลวเราถึงรูวา เราก็ทําได (Can do)

แลวจึงทําใหเราอยากทําสิ่งนั้นอีก (Want to do) ดังนั้นอยากทําอะไร บางทีใหเราเร่ิมทํากอน อยามัวแตรีรอจนกระท่ัง

เราไมไดเริ่มสักที

8. เปนตัวของตัวเอง (Be You) หนังสือเลมน้ีแนะนําวา ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราพูด และ

สิ่งท่ีเราทํา มันสอดคลองกัน และถาอยากรูวาแลวสิ่งที่เราชอบคืออะไร มีบททดสอบ 3 อยางคือ 1) วันเสารเชาเราอยาก

ทําอะไร เวลาที่เราไมตองมีอะไรทํา (The Saturday Morning Test) 2) ใหเราลองไปทําสิ่งนั้นดู หรือไปอยูในสถานการณ

นั้น ๆ  (The Bench Test) และ 3) ใครคือคนสนิท 5 คนของเราเฉพาะในเร่ืองที่เรารัก เรามักจะเปนคาเฉลี่ยของ 5 คนนั้น 

(The Five People Test)

9. อยาฟงคําแนะนํา (Don’t Take Advice) หนังสือเลมนี้บอกวา แมกระท่ังคําแนะนําที่ดี ๆ  ถาเราสังเกตดู

บางทีมันก็ขัดแยงกัน หนังสือแตละเลมก็พูดเรื่องเดียวกันไมเหมือนกัน ดังนั้นถาเราจะตองรอคําแนะนํา เราจะเริ่มทําอะไร

ไมได เราจะมีความสุขไดยาก ใหคิดเอง แลวเริ่มทําสิ่งนั้น อยามัวแตรอคําแนะนํา

นี่เปนหนังสืออีกเลมที่นาสนใจมาก หลาย ๆ  แนวคิดอาจจะดูเหมือนวาจะไมไดมีอะไรใหม แตมันก็สอดคลอง

สอดรับกันอยางดี และจัดวาเปนหนังสือที่นอกจากใหความรู ยังสรางแรงบันดาลใจไดเปนอยางดีในการแสวงหาความสุข

ในการดําเนินชีวิตของเรา เหมาะเปนอยางยิ่งสําหรับผู บริหารหรือพนักงานที่อาจจะกําลังไมมีความสุขในการทํางานและ

ตองการหาหนทางท่ีจะทํางานไดสําเร็จและมีความสุขไปพรอม ๆ  กัน

REFERENCES
Pasricha, N. (2017). The Happiness Equation: Want Nothing + Do Anything = Have Everything. New York: 

Penguin Random House.

Dr.Nopadol Rompho
Professor of Department of Operations Management,

Thammasat Business School, Thammasat University


