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 มหาวิทยาลัยหาดใหญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 (2543 – 2547)
 ความสามารถพิเศษ
อะไรที่เรียกวาความสามารถพิเศษ.... สิ่งที่เราทําไดแตคนอื่นทําไมได หรือสิ่งที่คนอื่นทํา
ไดแตเราทําไมได จากมุมมองสวนตัวแลวไมไดคิดเชนนั้น เพราะมนุษยทุกคนเปนสิ่งมหัศจรรยที่สุดบน
โลกนี้ ไมมีอะไรที่เปนไปไมไดสําหรับมนุษย ทุกคนตางมีความพิเศษอยูในตัวทั้งนั้น ขอใหเรามีความ
มุงมั่นและตั้งใจจริง ไมมีอะไรที่เราทําไมได ฉะนั้นจงภูมิใจที่เราไดเกิดมาเปนมนุษยมหัศจรรย
 การวางแผนชีวิตและความสําเร็จ
“เดินหมากรุกยังตองคิด แลวหมากชีวิตจะไมคิดไดอยางไร” (ขงเบง)
การวางแผนเปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับทุกๆ อยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการดําเนินชีวิต
การวางแผนเปรียบเสมือนกับเข็มทิศชีวิต หากเราหลงทางอยูในปาโดยปราศจากเข็มทิศ เราก็ยังคงวนเวียน
อยูในปานั่น แลวไมรูวาเมื่อไหรเราจะเจอทางออก บางคนอาจจะใชเวลา 1 ป, 10 ป หรืออาจจะตองใชเวลา
ทั้งชีวิต
เฉกเชนเดียวกับการดําเนินชีวิตโดยปราศจากการวางแผน เราก็ยังคงตองวนเวียนเจอกับ
ปญหาและอุปสรรคตางๆ นานา ซึ่งเราก็จะไมมีทางรูเลยวาเมื่อไหรเราจะประสบความสําเร็จ เชนนั้นแลว
การวางแผนชีวิตที่ดีจะเปนเข็มทิศที่นําทางไปสูความสําเร็จ

อยางไรก็ตาม ความสําเร็จในชีวิตในแตละมุมมองที่มองยอมแตกตางกัน อยูที่วาเราจะตั้งนิยามของ
ความสําเร็จของเราดวยตัววัดอะไร ถาวัดจากตนเองก็อยางหนึ่ง ใหคนอื่นเปนคนบอกก็อีกอยางหนึ่ง
ดังนั้นถาเราอยูในสังคมที่แย มีมุมมองแยๆ ถึงแมความสําเร็จในตัวเราเองจะบรรลุผลแลว แตคนอื่น
อาจมองวาไมประสบความสําเร็จก็เปนได เชน บางสังคมที่ชอบวัดคนดวยผลการเรียน คนที่ไดเกรดเฉลี่ย
4.00 อาจจะถือวาประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียน แตก็ไมมีอะไรมาเปนหลักประกันไดวา เขาคนนั้นจะ
ถือไดวาประสบความสําเร็จในชีวิตหรือไม ฉะนั้นความสําเร็จขึ้นอยูกับเราจะเอาอะไรมาเปนตัววัดเทา
นั้นเอง
 เปาหมายชีวิต

คิดดี ทําดี
ทําใหมันสําเร็จ และเปนจริงทุก ๆ วัน
ทีละอยาง สองอยาง ไมเปนไร
รอเพียงโอกาสและเวลา
คุณก็จะสําเร็จ.......ไดไมยาก
รอยลี้......เริ่มไดดวยกาวแรกเสมอ (พุทธทาสภิกขุ)

วิธีที่งายที่สุดก็คือ คิดในสิ่งที่ดี และตั้งเปาหมายที่จะบอกตัวเองวาเราประสบความสําเร็จวันนี้ดวย
เรื่องอะไร และสามารถทําไดทุกวัน เพียงแควันละเรื่อง นั่นก็เพียงพอทําใหคุณก็เปนคนมีความสุขกับ
ความสําเร็จรายวัน
เริ่มตนดวยการตั้งเปาหมายเล็กๆ กอน แลวคอยๆ ขยายใหใหญขึ้นเรื่อยๆ เราสามารถตั้งเปาหมายได
กับทุกเรื่อง เชน ตองนั่งสมาธิใหไดวันละ 30 นาที, ตองเก็บเงินใหไดวันละ 100 บาท, ตองกินเจใหไดอยาง
นอย 10 วันตอ 1 ป เปนตน
เปาหมายที่ดีควรจะไมงายเกินไป ไมยากเกินไป มีการกําหนดเวลาชัดเจน หากเราสามารถพิชิต
เปาหมายเล็กๆ รายวันได ก็จะเปนการฝกวินัยตัวเองเพื่อใหมุงมั่นและตั้งใจในการพิชิตเปาหมายใหญๆ ใน
ชีวิตไดเชนกัน
 งานปจจุบัน
 หางหุนสวนจํากัด สทานวิศวกรรม (ผูชวยผูอํานวยการ)
รับสราง ซอม พับ กัดเฟอง กลึงอุปกรณเครื่องจักรหนัก, เครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรมทุก
ชนิด, งานโครงสราง, งานสแตนเลส และโลหะทั่วไป
บริษัท พลังจี จํากัด (ผูจัดการทั่วไป) เปนการรวมลงทุนกับนักธุรกิจชาวญี่ปุน

รับปรับสภาพน้ําในบอเลี้ยงสัตวน้ํา และจําหนายอาหารสัตวน้ํา
 ปจจัยที่ทําใหประสบผลสําเร็จ
สิ่งที่ทําใหมีทุกวันนี้ไดก็คือ ทุกๆ อยางที่หลอหลอมความเปนตัวเอง ไมวาจะเปนความแตกตางทาง
วัฒนธรรม การที่ไมคิดวาตัวเองเกงเสมอ และที่สําคัญที่สุดคือ ครอบครัว
สิ่งแรก ตองขอบอกกอนเลยวาโชคดีที่มีโอกาสไปศึกษาปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ ทําใหเราได
เรียนรูถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมากมาย ซึ่งเราสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตปจจุบันได ไมวาจะเปน
ความมีระเบียบวินัย การตรงตอเวลา การใหความสําคัญกับผูดอยโอกาส (คนพิการ) การแยกแยะเรื่อง
สวนตัวและเรื่องงานออกจากกันโดยสิ้นเชิง
สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ การที่ไดลองใชชีวิตดวยตัวของตัวเองจริงๆ ในสถานที่ที่ตางวัฒนธรรม ตาง
ภาษา ตางศาสนา ซึ่งเปนสิ่งที่เราไมคุนชิน และทาทายมาก
จากที่เมื่อกอนเราอยูที่เมืองไทยมีแตความสะดวกสบาย จะไปไหนมาไหนก็ขับรถยนตไปโดยใช
เวลาไมนานก็ถึงที่หมาย ไมตองทําอะไรดวยตัวเอง แตเมื่อไปอยูที่อังกฤษแลว ใชชีวิตแบบคนละขั้วโดย
สิ้นเชิง
ตองเดินไปมหาวิทยาลัยทุกวัน โดยใชเวลา 1 ชั่วโมงในการไป และอีก 1 ชั่วโมงในการเดินกลับ
ยิ่งไปกวานั้นทางเดินไมใชแคเปนทางเรียบๆ ตองเดินขึ้นเขาลงเขาอีก ตองซักผา รีดผา ทํากับขาวเองทุก
อยาง อีกอยางตองไปทํางานเปนพนักงานเสริฟในรานอาหารไทย ไดแตงชุดไทย ทั้งๆ ที่อยูเมืองไทยไมเคย
ทํามากอนเลย แตนั่นก็เปนการฝกความอดทน ทําใหเราแข็งแกรงขึ้น ไดเขาใจถึงโลกความเปนจริงอยาง
ลึกซึ้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งการดํารงชีวิตไดดวยตนเอง
“ในโลกนี้ ไมมีคนไหนเกงไปตลอดกาล วันนี้คุณอาจเกง แตพรุงนี้ อาจมีคนเกงกวา
คุณ เพราะฉะนั้น คนใดก็ตามที่ภูมิใจวา ตนเองเกง จงจําเอาไวไดเลยวา ความหายนะใกลมาถึงตัวคุณ
แลว ความโงคืบคลานมาใกลตัวคุณแลว” (ธนินท เจียรวนนท)
อีกอยางที่ทําใหเราประสบความสําเร็จก็คือ อยาคิดวาตัวเองเกงเสมอ เพราะนั่นจะเปนการทําราย
ตัวเองโดยทางออม เราจะปดกั้นตัวเองโดยปริยาย ไมยอมพัฒนาตัวเอง ไมขวนขวายเปดรรับสิ่งใหมๆ ซึ่งใน
ความเปนจริงแลว โลกหมุนไปเรื่อยๆ คนที่เกงกวาเราเกิดขึ้นไดเสมอ แตถาเรามัวแตหลงตัวเองนั่นหมายถึง
ความหายนะกําลังมาเยือนในชีวิตคุณ
พระคุณอื่น....ไหนเลา.... เทาพอแม
ประเสริฐแท...ในน้ําใจ...ใครจะเหมือน

ทานอุตสาห...เลี้ยงลูก ...ปลูกโพธิ์เพียร
ใครจะเหมือน...ไมมีละ...พระสององค
ขอลูก ๆ... นบนอบ...หมอบกราบไหว
เทิดทูนไว...ซึ่งพระคุณ...ทานทั้งสอง
อยาทําชั่ว...มัวเมิน...เกินทํานอง
จักมัวหมอง...หมกไหม...ในอเวจี
จงทําดี...จักไดมี.. มีมานะ
ไมลดละ.. สนองคุณ ...บุญรักษา
เกียรติคุณ....จักปรากฏ...ยศฤาชา
แมพระสัมมา...ก็สรรเสริญ...เจริญพร....
พระราชภาวนาวราจารย (หลวงพอผาเกิ้ง)
ครอบครัว พอแมผูใหกําเนิด เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่ทําใหเรามีทุกวันนี้ พึงระลึกถึงพระคุณ
ของทานทั้งสองอยูเสมอ และหมั่นกตัญูกตเวทีในทุกเวลา ไมมีคนสําเร็จคนใดเปนคนอกตัญู
“คุณประสบความสําเร็จในทุก ๆ ดาน แตถาไมประสบความสําเร็จสาขาการเปนลูกกตัญู ก็ยังชื่อ
วาเปนมนุษยที่ลมเหลว” (ทาน ว.วชิรเมธี)
 มุมมองตอมหาวิทยาลัยหาดใหญ หรือประสบการณที่ประทับใจ
“รูคิด รูธรรม รูสําเร็จ”
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยหาดใหญที่เราทุกคนทราบซึ้งกันเปนอยางดี ถึงแมวาเวลาจะผานไปนาน
เทาไรก็ยังคงยึดถือเปนหลักในการใชชีวิตไดเสมอ
ไมนาเชื่อวาเพียงเวลาแค 15 ป มหาวิทยาลัยหาดใหญของเราจะเติบโตและพัฒนาไปไดถึงเพียงนี้ ถา
ถามวาคิดวาเราจะมีวันนี้หรือไม ตอบไดเลยวาคิด แตไมไดคิดวาจะใชเวลาไดเร็วขนาดนี้ นี่แสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของทุกฝายที่ชวยกันผลักดันใหเปนที่ยอมรับของคนทั่วไปได
มหาวิทยาลัยหาดใหญมีความเพียบพรอมในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนหลักสูตรการศึกษา ประสบการณ
และความสามารถของผูบริหารและบุคคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสารสนเทศน หรือแมแต
โครงการในอนาคตตางๆ ที่มีไวเพื่อรองรับการเติบโตและพัฒนาของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ เปนมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับตนๆ ในประเทศไทย ที่มีอัตราการ
เติบโต และมีศักยภาพสูงไมนอยหนาใคร เราสามารถบอกทุกคนไดอยางภาคภูมิใจวา “เราเปนศิษยเกาของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ”
ในขณะที่ศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ นอกจากดานการศึกษาแลว ก็ยังหากิจกรรมอื่นๆ เพื่อ
ฝกฝนทักษะของตัวเอง โดยไดรับโอกาสที่ดีในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง คือไดรับคัดเลือกใหเขาประกวดการ
แขงขันแผนธุรกิจระดับประเทศ ซึ่งในครั้งนั้นทีมงานจากมหาวิทยาลัยหาดใหญก็ไดรับรางวัลชนะเลิศจาก
แผนธุรกิจการจัดงานศพครบวงจร
“คนเกงจะเรียนรูจกาประสบการณตัวเอง คนฉลาดจะเรียนรูจากประสบการณผูอื่น”
จากประสบการณดังกลาว นอกจากทําใหเราไดเรียนรูจากประสบการณของคนอื่นๆมากมายเกี่ยวกับ
การทําธุรกิจในโลกความเปนจริงแลว ทําใหเราไดเรียนรูการอยูรวมกันในสังคมอีกดวย มิตรภาพดีๆ ที่หา
ซื้อไมไดจากทั้งอาจารยและเพื่อนๆ เปนประสบการณที่ยังติดตรึงใจจนถึงทุกวันนี้
 สิ่งที่อยากจะฝากตอรุนนอง
“เพราะแสวงหา มิใชเพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ มิใชเพราะโอกาส
เพราะสามารถ มิใชเพราะโชคชวย
ดังนี้แลว ลิขิตฟา หรือจะสูมานะตน” (ขงเบง)
อยากจะใหกําลังใจทุกคนวา เราสามารถกําหนดชีวิตตัวเองได ไมตองรอใหโชคชวย ไมตองรอให
โอกาสมาถึง เราสามารถสรางโอกาสไดดวยตัวเอง และมุงมั่นตั้งใจทําจนสําเร็จ จงภูมิใจวาคุณก็เปนมนุษย
มหัศจรรยคนหนึ่งบนโลกใบนี้

