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"ความสามารถ" และ“โอกาส” คือปั จจัยหลักที่ทาให้ คนประสบความสาเร็จในชีวติ
•

ใครก็ตามที่มีความสามารถสูง แต่ โอกาสน้ อย อาจจะต้ องใช้ เวลานานกว่าจะประสบ
ความสาเร็ จ เพราะต้ องรอให้ ผลงานแห่งความสามารถนันเติ
้ บโตและงอกเงยตามธรรมชาติ
เหมือนพันธุ์ไม้ ดีที่อยูใ่ นป่ าไม่มีใครมาดูแลใส่ปยพรวนดิ
ุ๋
น อาจจะต้ องใช้ เวลานานกว่าจะออก
ดอกออกผลให้ เราได้ เห็นได้ กินกัน

•

ใครก็ตามที่มีความสามารถน้ อย แต่ มีโอกาสสูง อาจจะประสบความสาเร็ จได้ เร็ ว แต่
ความสาเร็ จนันจะอยู
้
เ่ พียงชัว่ ครู่ชวั่ ยาม เพราะไม่มีความสามารถที่จะรักษาความสาเร็ จนันให้
้
อยูก่ บั ตัวเองได้ ตลอดไป

•

ใครก็ ต ามที่ มี ค วามสามารถน้ อย และโอกาสในชี วิ ต ก็ น้ อย คนๆนัน้ คงจะประสบ
ความสาเร็ จได้ ยากมาก

•

ใครก็ ต ามที่ มี ทั ง้ ความสามารถสู ง และมี โ อกาสมาก รั บ รองได้ ว่า คนๆนัน้ จะประสบ
ความสาเร็ จในชีวิตได้ เร็ วและเป็ นความสาเร็ จที่ยงั่ ยืน

เมื่อรู้แล้ วว่าความสาเร็ จเกิดจากส่วนผสมระหว่างโอกาสกับความสามารถ คาถามต่อไปคือ แล้ วเราจะพัฒนา
ความสามารถและสร้ างโอกาสได้ อย่างไร
คาตอบแรกคือ “ความสามารถ (ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ )”
ไม่มีใครช่วยเราได้ นอกจากตัวเราเอง เพราะความสามารถไปหยิบยืมใครหรื อไปซื ้อหาที่ไหนไม่ได้ เราต้ องลงทุนเรี ยนรู้
ฝึ กฝนด้ วยตัวเราเองเท่านัน้
คาตอบที่สองคือ “โอกาส”
คนเรามีสถานะและบทบาทที่เกี่ยวข้ องกับโอกาสอยู่ 3 สถานะคือ

ผู้ได้ รับโอกาส
คนเราเกิ ดมาน้ อยคนนักที่จะมีพรสวรรค์เรื่ องความสามารถมาตัง้ แต่เกิด คนเราต้ องเริ่ มต้ นจากการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนา
ความสามารถของตัวเอง และโอกาสในการพัฒนาความสามารถของแต่ละคนก็แตกต่างกัน บางคนมี โอกาสได้ เรี ยนสูงๆ
บางคนมีโอกาสได้ เรี ยนรู้ เรี ยนลัดจากประสบการณ์ชีวติ คนรอบข้ าง บางคนมีโอกาสเรี ยนในสถาบันการศึกษาดีๆ บางคนมี
โอกาสเรี ยนรู้จากชีวิตจริ ง
ผู้ใช้ โอกาสสร้ างความสาเร็จ
การเป็ นผู้ใช้ โอกาสคือการที่เราได้ ใช้ โอกาสและความสามารถสร้ างประโยชน์ สร้ างผลงาน สร้ างความภูมิใช้ หรื อสร้ าง
ความสาเร็ จในชีวิต เช่น ใช้ โอกาสในการแสดงความรู้ ความสามารถด้ านดนตรี ใช้ โอกาสในการแสดงทักษะด้ านกีฬา ใช้
โอกาสในการสร้ างผลงานในการทางาน ฯลฯ
ดังนัน้ การเป็ นผู้ใช้ โอกาสต้ องตอบได้ วา่ เราได้ ใช้ โอกาสที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ครบถ้ วนและคุ้มค่าหรื อไม่ ถ้ าเรา
ไม่ได้ ใช้ โอกาสที่หามาได้ ไม่วา่ จะหามาเองหรื อผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อความสาเร็ จในชีวิตแล้ ว เราก็มีฐานะ
ไม่แตกต่างอะไรไปจากคนที่ขาดโอกาสนัน่ เอง
ผู้ให้ โอกาสผู้อ่ นื
เมื่อคนเรามีความสามารถ มีโอกาส และสามารถสร้ างความสาเร็ จในชีวิตให้ กบั ตัวเองแล้ ว ก็อย่าลืมหยิบยื่นโอกาสให้ กบั
ผู้อื่นบ้ าง จะเห็นว่าคนที่ประสบความสาเร็ จส่วนใหญ่มีโอกาสกองเต็มหน้ าตัก มีโอกาสวิ่งมาชนอยู่จนไม่มีเวลาที่จะใช้
โอกาสเหล่านันได้
้ หมด ในขณะที่คนที่ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จในชีวิต ก็มกั จะขาดโอกาส แม้ จะพยายามค้ นหา ควานหา
อย่างไรก็ หาไม่เจอเสียที หลายคนพยายามหาโอกาสจนหมดแรง เริ่ มท้ อแท้ เริ่ มหมดหวัง เริ่ มโทษโชคชะตา สุดท้ ายก็
อาจจะหันไปพึ่งพิงสิ่งที่เป็ นความเชื่อ เช่น ไสยศาสตร์ การบนบานศาลกล่าว การเสี่ยงโชค ฯลฯ เพราะยังเชื่อว่าน่าจะมี
โอกาสหลงเหลือให้ ล้ นุ อยูบ่ ้ างถึงแม้ จะรู้ อยู่แก่ใจว่าโอกาสที่เกิดจากสิ่งเหล่านี ้มีน้อยมากหรื อแทบจะไม่มีเลยก็ยงั ดีกว่าไม่
ทาอะไรเลย
ถ้ าจะสรุปให้ เป็ นสัดส่วนเวลาในชีวิตของคนเกี่ยวกับโอกาส โดยส่วนตัวแล้ วคิดว่า คนเราควรจะจัดสรรสัดส่วน
ของโอกาสในชีวติ ออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
1. 50% เราทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้รับโอกาสจากผู้อื่น
2. 30% เราทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้ใช้ โอกาสในการสร้ างความสาเร็จให้ กบั ตัวเอง
3. 20% เราทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้แบ่งปั นและจัดสรรโอกาสให้ ผ้ อู ื่น
ถ้ าใครสามารถเพิ่มสัดส่วนของการเป็ นผู้ให้ โอกาสผู้อื่นให้ มากกว่า 20% ได้ น่าจะถือได้ วา่ บุคคลคนนันเป็
้ นคนที่
โชคดี มีบญ
ุ บารมี และคุ้มค่ากับการเกิดมาเป็ นคนบนโลกใบนี ้ เพราะการเป็ นผู้ให้ ได้ จะต้ องถึงพร้ อมด้ วยความสาเร็ จ จิต
อันมีเมตตาปรารถนาอยากเห็นผู้อื่นประสบความสาเร็ จ และอิ่มเอมใจกับความสาเร็ จของผู้อื่นที่เราหยิบยื่นโอกาสให้ กบั

เขา เราจะได้ นงั่ มองความสาเร็ จของเขา เหมือนกับเศรษฐี คนมีตงั ค์นงั่ มองเงินทองของตัวเองงอกเงย (ดอกเบี ้ย) เพิ่มขึ ้นทุก
วันๆนัน่ เอง
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ เวลาในชีวิตไปกับการเป็ นผู้รับโอกาส โลกนี ้อาจจะไม่ มีอะไรดีขึ ้นมากนักเพราะโอกาสจะ
ลดลงๆเรื่ อยๆ เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเรามัวแต่หลงใหลไปกับการใช้ โอกาสเพื่อสร้ างความสาเร็ จให้ กบั ตัวเองเพียงคนเดียวเพียง
กลุม่ เดียว โลกนี ้ก็คงมีแต่คนเห็นแก่ตวั เพียงไม่กี่คนเท่านัน้
มาถึงตอนนี ้ก็อยากจะเชิญชวนผู้อา่ นทุกท่านลองคิดและลองนาไปปฏิบตั ิดแู ล้ วจะรู้ ว่า เราทุกคนสามารถทาตัว
เป็ นผู้ให้ โอกาสที่มีอยูม่ ากมายในโลกนี ้ให้ กบั ตัวเองและผู้อื่นได้ เช่น
แบ่ งปั นโอกาสที่เรามีอยู่ให้ ผ้ อู ่ นื
ใครก็ตามที่มีโอกาสในชีวิตมากเกินความจาเป็ น ควรจะแบ่งปั นโอกาสของเราให้ กบั คนอื่นบ้ าง เช่น ใครที่มีโอกาสไปเที่ยว
ต่างประเทศฟรี ทกุ ปี ใครมีบตั รชมอะไรฟรี บัตรเข้ างานฟรี ฯลฯ ควรจะแบ่งปั นโอกาสเหล่านี ้ให้ กบั คนรอบข้ างที่ไม่มีโอกาส
ดีๆแบบเราบ้ าง การแบ่งปั นโอกาสให้ ผ้ อู ื่นเป็ นเรื่ องที่ทาได้ ง่ายมาก เพราะเราไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลย แค่เพียงหยุด
การบริ โภคโอกาสทีเ่ กินความจาเป็ นของเรา แล้ วย้ ายโอกาสนันไปให้
้
ผ้ อู ื่นเท่านันเอง
้
มองหาและจัดสรรโอกาสให้ ผ้ อู ่ นื
คนส่วนใหญ่มกั จะมองหาโอกาสเฉพาะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตัวเองเท่านัน้ ซึง่ ใครเป็ นคนแบบนี ้ก็ไม่ต่างอะไรไปจากสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ เช่น ช้ างมองหามองเห็นเฉพาะอ้ อยหรื อกล้ วยที่ตวั เองอยากจะกินเท่านัน้ ช้ างจะไม่มองหาหญ้ าเขียวๆเพื่อไปบอกวัว
ว่าตรงไหนบ้ างที่มีหญ้ าอ่อนสีเขียวน่ากิน
ในความเป็ นจริ งแล้ วโอกาสมีอยู่รอบตัวเรา เพียงแต่โอกาสบางอย่างไม่เป็ นประโยชน์โดยตรงต่อตัวเราเท่านัน้ แต่โอกาส
เหล่านันอาจจะเป็
้
นประโยชน์ตอ่ คนอื่น
•

แจ้ งข่าวสารรับสมัครงานให้ กบั เพื่อนเราที่กาลังตกงานอยู่ เพื่อให้ เพื่อนเรามีโอกาสสมัครงาน

•

แจ้ งข่าวสารการทาบุญให้ กับผู้อื่น เพื่อให้ ผ้ อู ื่นมาโอกาสทาบุญ แนะนาลูกค้ าให้ กับคนที่ทา
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง

•

เราไปทานกาแฟร้ านมือใหม่ เราอาจจะแนะนาเขาก็ได้ ว่าร้ านกาแฟมืออาชีพที่เราประทับ ใจ
เขาทากันอย่างไร

•

เราไปเห็นสินค้ าบางอย่างของคนต่างจังหวัดที่มีคณ
ุ ภาพ เราก็อาจจะแนะนาให้ เขารู้จกั กับคน
บางคนในเมืองที่นา่ จะช่วยทาให้ สนิ ค้ าเกษตรของเขามีราคาดีขึ ้นได้

•

ฯลฯ

ดังนัน้ อยากให้ ทกุ คนลองทาตัวเป็ นนักแสวงหา สะสมและจัดสรรโอกาสให้ กบั ผู้อื่น เมื่อไหร่ ก็ตามที่เรามองเห็น
โอกาส ให้ ลองนึกดูวา่ โอกาสนันๆน่
้ าจะเป็ นประโยชน์กบั ใครบ้ าง คาว่าใครไม่ใช่เพียงแค่คนที่เรารู้ จกั แต่รวมถึงใครก็ได้ ที่

เหมาะสมกับโอกาสนันๆ
้ ถ้ าคนในสังคมของเราเป็ นนักจักสรรโอกาสกันมากขึ ้นเท่าไหร่ รับรองได้ ว่าโอกาสที่เกิดขึ ้นและมี
อยูจ่ ะไม่สญ
ู เปล่า ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ คนเราลดเวลาที่สญ
ู เสียไปกับการมองหาโอกาสด้ วยตัวเอง คนหลายคนใช้
เวลานานนับปี กว่าจะเดินไปถึงโอกาสที่ตวั เองต้ องการ อาจจะเป็ นเพราะไม่ร้ ู ว่าโอกาสอยู่ที่ไหนบ้ าง อาจจะเป็ นเพราะหา
โอกาสที่ต้องการผิดที่ผิดคน หรื อมัวแต่ไปหาโอกาสที่ไม่ตรงกับสิง่ ที่ตวั เองถนัด สุดท้ ายนี ้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะ
เป็ นนักแบ่งปั นและจัดสรรโอกาสให้ กบั คนอื่นๆเพื่อให้ เขาเหล่านันมี
้ โอกาสประสบความสาเร็ จได้ เร็ วกว่าและดีกว่าที่เป็ นอยู่
สิง่ ที่เราจะได้ รับแน่ๆคือเราได้ ร้ ูสกึ สุขใจถึงการเป็ นผู้ให้ (โอกาส) และถ้ าคนที่เรามอบโอกาสให้ เขาประสบความสาเร็ จ เราก็
จะได้ ความภูมิใจเพิ่มมาอีกต่อหนึง่

