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นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้าฟังบรรยายพิเศษ
โครงการบรรยายเสริมหลักสตูรรายวิชา JPN 4319 วัฒนธรรมการค้าของชาวญี่ปุ่น

หัวข้อ “Omotenashi หัวใจการบริการ สไตล์ญีปุ่่น” โดยวิทยากร : อาจารย์บุญชู ตันติรตันสุนทร
อดีตประธานชุมนุมนักเรยีนทุนรัฐบาลญีปุ่่น ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ รวมถึง
เป็นประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญีปุ่่นแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560
เวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้อง 4-0405 อาคาร CP All Academy

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 (รหัส 59) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ เข้าฟังบรรยายพิเศษ
โครงการบรรยายเสริมหลักสตูรรายวิชา BE58127 English for Customer Care and Engagement 

หัวข้อ “Inner Confidence for Success and Positive Thinking Development” 
โดยวิทยากร คุณณฐ เตชธรรมวณิช ต าแหน่ง Customer Experience Manager 

บริษัท Siam Gems Group เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 14.00 - 17.00 น 
ณ ห้อง 2-0215 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall
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LA-Studentsท างานเป็น



นักศึกษาช้ันปีที่ 1 (รหัส 59) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ 
เข้าฟังบรรยายพิเศษโครงการ Career Development 1.2/59  

หัวข้อ “ทักษะการพดูเชิงธุรกิจ” โดยวิทยากร : อาจารย์สุธาสินี พ่วงพลับ อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาภาษาไทย
ส านกัการศึกษาทั่วไป เมือ่วันพฤหสับดทีี่ 5 มกราคม 2560 เวลา 15.30-18.30 น. ณ ห้อง 4-0407 ชั้น 4
อาคาร CP ALL Academy

หัวข้อ : Turning best practices into the best opportunity : How to get a job before 
graduation โดยวิทยากร : นายสุภษร เหมือนหมาย (พี่ตูมตาม) นักศึกษาชั้นปีที ่4 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ต าแหน่งงานปัจจุบัน : 

Area IT Specialist, Bangkok IT Cluster, Marriott International Inc. 
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 60 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 4-0610 ชั้น 6 อาคาร CP ALL Academy
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ประมวลภาพ .... ตรวจเยี่ยมนักศึกษาลงฝึกปฏิบัตงิานสถานประกอบการ

คณาจารย์ (สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ร่วมกับ 
ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา CCDS 

เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงานสถานประกอบการ ภาคการศึกษา 1.2 / 2559
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ประมวลภาพ .... ตรวจเยี่ยมนักศึกษาลงฝึกปฏิบัตงิาน ร้านสะดวกซื้อ 7-11

คณาจารย์ (สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ร่วมกับ ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา CCDS 

เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงาน ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ภาคการศึกษา 1.2 / 2559
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นักศึกษาช้ันปีที่ 1 (รหัส 59) ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ CEB Teaching and Sharing 
(สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์)

ให้ส าหรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (ทุกๆ วันอาทิตย)์
เร่ิมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2559 - วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดชลประทานรังสฤษฏ์

LA-Studentsเด่นภาษา
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นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับรางวัลในกิจกรรม 16 มกรา น้อมวันทา...บูชาครู ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบีเบคก้า เย ได้รับ (รางวัลชนะเลิศ) และ นางสาวปิยะพันธ์ สระบริบูรณ์ 
ได้รับ (รองชนะเลิศอันดบั 1) ในการแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "ครูของแผ่นดิน“
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นักศึกษารหัส 54 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับรางวัลประกวดร้องเพลง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา ทวีอภิรดีทองค า ได้รับ
(รางวัลชนะเลิศอันดับ 1) การร้องเพลงความเหมือนขั้นเทพ 
“ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย” รายการ The Cover เหมือนขั้นเทพ 

ทางช่อง 7 สี เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
(นางสาวเจนจิราร้องนาทีที่ 10:32-13:13) 
https://www.youtube.com/watch?v=mYOX9U8Njdk&index=8&list=PL
Ms4pflHs6qXIUOHVXNSBgPpDRKzO9qyE

LA-StudentsHall of fame

January 2017 Page … 6



PIM Games และรับน้องใหม่สัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2559

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมกิจกรรม PIM Games และรับน้องใหม่สัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2559
ซึ่งได้คว้ารางวัลในการแข่งขันดังต่อไปนี้
1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดกองเชียร์
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการประกวดเชียร์ลีดเดอร์
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 PIM Freshy Girl 2016
(นางสาวพัชรวรรณ อักษรสวาสดิ์ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
4.รางวัลชมเชย การแข่งขันประเภทกีฬารวม
5.รางวัลชมเชย การแข่งขันขบวนพาเหรด

LA-Events/Activities
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นักศึกษาช้ันปีที่ 1 (รหัส 59) ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2560

ให้ส าหรับนักเรียนชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560
เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดชลประทานรังสฤษฏ์

งาน Thailand Future Leader กิจกรรมวันเดก็และน้อมร าลกึถงึพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 9.00 – 14.00 น.
ณ บริเวณลานหูกระจง

LA-Networks/Academic Services
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งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 “เด็กดี PIM โตขึ้นหนูอยากเป็น...?

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 “เดก็ดี PIM โตขึ้นหนูอยากเป็น...?”
ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคารหอประชุม

LA-Networks/Academic Services
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ศิลปศาสตรเ์สวนาครั้งที่ 1 / 2560

คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษให้กับคณาจารย์และบุคลากร 
สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน ์........ งานศิลปศาสตรเ์สวนาครั้งที่ 1 / 2560

หัวข้อ “เจาะปม บ่มไอเดียจาก WBE สู่งานวิจัยบนวิถีการสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา PIM” โดยวิทยากร :
อาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ) อาจารย์เกวรินท์ ฉันทนะสุขศิลป์ และ 

อาจารย์อนุช สุทธิธนกูล (อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร)์
เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13:00-15:30 น. 

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
และ ส านักสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม PIM Young Creative Program ครั้งที่ 114

ตอน อาชีพสุดฮิตในยุค AEC โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 

PIM Young Creative Program คร้ังที่ 114

LA-Networks/Academic Services
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โครงการฝึกประสบการณ์สอนนกัศึกษาชาวจีน

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เเละคณะนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์สอนชาวจีน 
ร่วมกับส านักวิเทศสัมพันธ์ น าทีมโดยคุณอดิสร วงศ์จิตตาโภค รองผู้บริหารประจ าส านักอธิการบดี 

เดินทางศึกษาดูงานโรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี หรือ TANLAND (ตันเเลนด์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจพบปะเซอร์มารี-เอมมา รัตนา โพธิทอง ผู้จัดการและผู้อ านวยการ
และคณาจารย์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพ่ือหารือความร่วมมือการเเลกเปลี่ยนครูฝึกสอนชาวจีน

และการจัดกิจกรรมร่วมกนัในอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560

LA-Networks/Academic Services
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โครงการฝึกประสบการณ์สอนนกัศึกษาชาวจีน

คณะศิลปศาสตร์และส านักวิเทศสัมพันธ์ ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Southwest University 
(西南大学) และเดินทางตรวจเยี่ยมนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์สอน 

ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยันนทบุรี และโรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 
เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 

ประชุมหารือส่งนักศึกษาฝึกปฏบิัตงิานและท าความร่วมมือต่างๆ ในอนาคต

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจร่วมกับศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา (CCDS) 
เข้าพบคุณสมรัตน์ เลิศวิราม (Managing Director) ผู้บริหาร Pavillion Hotel Group Thailand 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559

อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

และอาจารย์สิริขวัญ สงวนผล 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ประชุมหารือกับ
บริษัท Siam DENSO Manufacturing Co.,Ltd

LA-Networks/Academic Services

January 2017 Page … 12



สวัสดีปีใหม่ 2560 สถานประกอบการ

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เดินทางสวัสดีปีใหม่ 2560 สถานประกอบการ และ สถานศึกษา 
ในความร่วมมือให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน รวมไปถึงการพัฒนาหลักสตูรของคณะศิลปศาสตร์

LA-Networks/Academic Services
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คุยเฟื่องเรื่องญี่ปุ่น
โดย ออแอ๋ว

ตอน  อ่านมาเล่า “Inamori Kazuo : เทพแห่งการบริหารที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน” :  
Inamori Philosophy 

จากการอ่านเรื่องราวของ Inamori Kazuo ผู้ได้รับฉายาว่าเป็นเทพแห่งการบริหารที่ยังมีชีวิต
อยูใ่นโลกปัจจุบันนั้น ดูเหมือนย่ิงอ่านย่ิงพบความน่าสนใจ ซึ่งท าให้เข้าใจถึงท่ีมาของการ
ประสบความส าเรจ็ที่น่าเอาเยี่ยงอย่างยิ่ง ในตอนที่แล้วได้เขียนถึงหลักการบริหาร 12 ประการ
และการบริหารแบบอะมีบา ซึ่งเป็นการบริหารงานท่ี Inamori Kazuo สร้างสรรค์ขึ้นจาก
ประสบการณ์ในการท างานและเป็นหลักการท่ีเขาใช้ในการท างานที่ Kyocera และทีอ่ื่นๆ
ทุกบริษัทท่ีเข้าไปบริหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่ประสบความส าเร็จอย่างงดงามทุกแห่ง แมแ้ต่บริษัทที่
ล้มละลายแล้วอย่างสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ก็กลับฟื้นคืนชีพได้ใหม่ภายในเวลาอันรวดเร็ว
อย่างไม่น่าเชื่อ

ฉบับนี้จึงอยากขอเล่าเกี่ยวกับปรัชญาพื้นฐานที่ Inamori Kazuo ใช้ในการด าเนินชีวิตและใน
การท างาน เพราะคือพื้นฐานที่ท าให้เขาประสบความส าเร็จอย่างเช่นปัจจุบัน และเป็น
ความส าเร็จที่ผู้คนทั่วโลกยอมรับ 

Inamori Philosophy 

ที่มารูปภาพ : www.google.co.th

ท าไมสุภาพบุรุษสูงวัยเช่นนี้ จึงยังมีไฟในการท างานอยู่อย่างยากท่ีคนรุ่นใหม่ๆ จะเทียบได้
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ในเว็บไซต์ของ บริษัท Kyocera มีคอลัมน์เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง ได้บรรยายเกี่ยวกับ 

Inamori Kazuo ไว้ว่าเขาเป็นคนท่ีจริงจังกับการค้นหาค าตอบจากค าถามที่ว่า

 สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมควรปฏิบัติในฐานะ มนุษย์คืออะไร 

 เป้าหมายของชีวิตคืออะไร 

จากการตอบค าถามข้างต้นนี้ น าไปสู่การสร้างหลักการส าหรับการท างานและการด าเนินชีวิต

ซึ่งคือปรัชญาในการบริหารที่ถูกน าไปใช้ในการท างานที่บริษัท Kyocera นั่นเอง

Inamori Kazuo ตกผลึกความคิดจากแนวทางในการแก้ปัญหาที่พบในขณะบริหารบริษัท 

Kyocera เป็นการสร้างปรัชญาในการด าเนินชีวิตและการท างาน โดยมีหลักการเรียบง่ายคือ

“ด าเนินชีวิตในแนวทางที่เหมาะสมเยี่ยงมนุษย์” Inamori Kazuo ได้กระตุ้นให้พนักงานท า

ตามหลักปรัชญาของเขา เพราะเชื่อว่าถ้าทุกคนด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม พวกเขาจะมี

ความสุขเมื่อพนักงานมีความสุขก็จะท างานเต็มที่และท าให้บริษัทมีความรุ่งเรือง 

The Basic of Inamori Philosophy

ปรัชญาของ Inamori เกิดขึ้นได้อย่างไร 
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การด าเนินชีวิตในแนวทางที่เหมาะสมเยี่ยงมนุษย์ คือ หลักศีลธรรมพื้นฐานที่ทุกคนเคยได้รับ

การสั่งสอนในโรงเรียนและที่บ้านเมื่อครั้งยังเยาว์วัย ได้แก่ 

การไม่โกหก ต้องซื่อสัตย์

อย่าหลอกลวงผู้อื่น อย่าโลภ

แต่เมื่อโตขึ้นความคิดเรื่องพ้ืนฐานทางศีลธรรมเหล่านี้ค่อยๆ ลดลง เพราะสังคมมีความซับซ้อน
มากขึ้น ดังนั้นถ้าทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยึดมั่นในหลักศีลธรรมพื้นฐานเหล่านี้ และ
พยายามสะท้อนกลับไปยังคนรอบตัว ทั้งภายในครอบครัว ที่ท างาน ทุกคนก็จะด าเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม มีชีวิตที่ดีงามไม่เกิดปัญหา เมื่อไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลในส่วนตัวก็จะท าให้
สามารถทุ่มพลังในการท างานได้อย่างเต็มที่ 

Inamori Kazuo มีความเชื่อว่า ชีวิตคือสิ่งสวยงามและมีแต่ความน่าตื่นตาตื่นใจ ดังนั้นต้อง
เตือนตนเองอยู่เสมอว่า “ชีวิตที่งดงามคอยเราอยู่” อย่าบ่น อย่าท้อ อย่าต าหนิสิ่งรอบตัว   
อย่าสร้างความรู้สึกลบในใจ ให้ปฎิบัติตัวทุกๆ วันอย่างสดใส มีพลัง มีความหวัง เพราะความ
สดชื่น กระปรี้กระเปร่า การคิดบวก คือ ก้าวแรกที่จะช่วยพัฒนางานและชีวิตของเรา
Inamori Kazuo กล่าวเสมอว่าผลของการกระท า คือการสะท้อนสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจ ถ้าเรา
มุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จและสร้างภาพนั้นในใจเราแล้วพยายามท าตามความคิดนั้น เราก็
จะประสบความส าเร็จตามที่คิด แต่ถ้าคิดว่า “ อาจจะไม่ได้”  “อาจจะล้มเหลว” ในที่สุดเราก็
จะล้มเหลว

Always remain cheerful 
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Inamori Kazuo ได้คิดสูตรส าเร็จของการด าเนินชีวิตและการท างานขึ้นมาคือ ผลของการ
ด าเนินชีวิตหรือการท างาน = ทัศนคติ X ความพยายาม X ความสามารถ หมายความถึง 
คนเราจะมีชีวิตหรือการท างานที่รุ่งโรจน์ ประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลว อย่างไรนั้นเกิดจาก 
ทัศนติ ความพยายาม และความสามารถที่หลอมรวมเข้าด้วยกันแบบเท่าทวีคูณ 

หมายถึงสิ่งที่ตัวเราเองท าได้ ความสามารถเกิดจากความฉลาด สติปัญญา ศักยภาพทาง
กายภาพ สุขภาพ และปัจจัยอื่นๆทางกรรมพันธุ์ที่ได้รับจากพ่อ แม่  ความสามารถจะเกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความพยายามฝึกฝนควบคุม สมอง ร่างกายและจิตใจให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเหมาะสมแบบไม่มีที่ สิ้นสุดกล่าวคือความสามารถจะถูกพัฒนาขึ้นโดยความ
พยายามนั่นเอง นอกจากนั้นสิ่งส าคัญคือต้องยอมรับอย่างเปิดเผยว่าสิ่งใดเราท าได้ และสิ่งใด
ท าไม่ได้ อย่าหลอกตัวเองเพราะไม่มีใครจะรู้ไปเสียทุกเรื่อง การเรียนรู้เป็นเรื่องส าคัญและ
จ าเป็นดังนั้นต้องหมั่นเรียนรู้พัฒนาทักษะและความสามารถใหม่ๆ รวมถึงฝึกการคิดโดยใช้หลัก
เหตุและผลเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ ความสามารถที่เยี่ยมที่สุดคือการท าทุกอย่างให้ดี
ที่สุดในทุกๆวันและฝึกฝนจิตใจเพื่อให้สามารถใช้สัญชาตญาณของตัวเองได้เฉียบคมมากย่ิงขึ้น 

ความสามารถ
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เป็นสิ่งที่จะท าให้เราบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หากปราศจากความพยายามสิ่งที่คิดหวังไว้ก็เป็น
เพียงแค่ความฝันลมๆแล้งๆ จุดส าคัญที่สุดในเรื่องของความพยายามนี้คือให้มีใจรักในสิ่งที่
ก าลังท าให้มาก ต้องมีความกระตือรือร้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการและเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วต้อง
มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ เพราะไม่มีอะไรในโลกที่ได้มาง่ายๆ ต้องตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าความสามารถ
ของตนเอง เพื่อท้าทายตนเองให้พัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้การพยายามอ่านหนังสือ
ให้มากยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่เราไม่รู้ เมื่อจะลงมือท าสิ่งใดให้ลงมือ
ท าเป็นอย่างๆไปเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญและท าอย่างเต็มความสามารถไม่ใช่ท าเพียงแค่ผ่าน 
ต้องท าเพื่อให้สมบูรณ์แบบที่สุด และต้องหมั่นทบทวนตนเองอยู่เสมอว่าได้ท าอะไรที่ถูกหรือผิด
ศีลธรรมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งหรือไม่ อย่างไรก็ตามความพยายามนี้ ต้องไม่ท าให้สุขภาพของ
เราเสียหายด้วยเพราะมิฉะนั้นทุกอย่างท่ีท าจะสูญเปล่าหากเราล้มป่วยลง 

คือสิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับตัวแปรในสูตรนี้ ซึ่งทัศนคติสามารถเป็นได้ทั้งบวกและลบ ถ้ามี
ทัศนคติเป็นลบ แล้วมีระดับมากกว่าความสามารถ มากกว่าความพยายาม ก็จะก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ของชีวิตและการท างานติดลบมากขึ้น ในทางกลับกัน ถ้ามีทัศนคติที่เป็นบวกผลของ
ชีวิตและการท างานก็จะเป็นบวกสูงขึ้นตามไปด้วย Inamori Kazuo เน้นย้ าเสมอว่า “ ไม่มี
อะไรที่เป็นไปไม่ได้”หากเราท าในสิ่งที่ถูกต้อง สวรรค์จะไม่มีวันทอดทิ้งคนที่พยายามอย่างเต็มที่
และยืนหยัด ดังนั้นจงมีความหวังอยู่เสมอในสิ่งที่เราก าลังท า อย่าสิ้นหวังและหวาดกลัวโดย
เด็ดขาดเพราะความส าเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเรารู้สึกวิตกกังวล และกดดันเพราะเราจะลงเอย
เป็นเหมือนสิ่งที่เราคิดนั่นเอง ให้เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง มองโลกในแง่ดี มีแผนการ
รองรับ ให้สื่อสารด้วยหัวใจและรู้จักถ่อมตัวอยู่เสมอ 

ความพยายาม 
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นอกจากนั้น Inamori Kazuo มองว่าในชีวิตจริง อาจเต็มไปด้วยความวุ่นวาย เหนื่อยยากซึ่ง
ท าให้พบว่าเป็นเรื่องยากท่ีจะท าให้ในแต่ละวันผ่านไปอย่างราบรื่น ดังนั้นต้องด ารงชีวิตอยู่อย่าง
มีความหวัง มีเป้าหมายและท าฝันนั้นให้เป็นจริงทั้งในเรื่องของความฝันในชีวิตส่วนตัวและ
เรื่องงาน หากเราตั้งเป้าหมายไว้สูงและมีความฝันที่ยิ่งใหญ่สิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้
ตัวเราก้าวไปข้างหน้าและประสบความส าเร็จในที่สุด เพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยความฝันที่
ยิ่งใหญ่และด าเนินชีวิตที่เหลืออยู่ให้เป็นไปตามความฝันนั้น การมีความฝันที่ย่ิงใหญ่มีเป้าหมาย
สูงอย่างชัดเจนจะท าให้ชีวิตของเรามีคุณค่า และน่ารื่นรมย์

ปรัชญาพ้ืนฐานอีกเรื่องหนึ่งของ Inamori Kazuo คือ การรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่ด ารงอยู่รอบตัว
เรา ขอบคุณต่อผู้คนรอบข้าง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อครอบครัวต่อลูกค้าที่ช่วยท าให้เรามีงานท า
อยู่ได้ในทุกวันนี้ ต้องไม่ลืมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ต้องใส่ใจที่จะแสดงความขอบคุณอยู่
ตลอดเวลา 
I n amor i Kazuo เชื่อว่าความรู้สึกซาบซึ้งประทับใจต่อสิ่งรอบตัวจะช่วยท าให้ใจของเรา
บริสุทธิ์งดงามขึ้น และจะเป็นการเปิดประตูให้เราได้พบกับเรื่องราว หรือผูค้น หรอืสิ่งแวดล้อม
ที่สดใส 

Be thankful
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หัวใจท่ีมีแต่ความขอบคุณจะเชิญชวนสิ่งดีๆเขา้มาหาเราเสมอ
(A thankful heart invites many blessing )

ที่มารูปภาพ : www.google.co.th
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