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บทน�ำ

บนโลกนี้ม ี “คนประเภทที่เป็นที่ชื่นชอบของทกุคนและ

ท�ำงำนได้อย่ำงรำบรื่น”  อยู่ค่ะ

สิ่งที่คนเหล่ำนั้นเชี่ยวชำญก็คือ  “เวทมนตร์แห่งกำร

ใส่ใจ”

เมื่อใช้เวทมนตร์นี้กับตัวเองหรือคนรอบข้ำงแล้ว  คุณ 

กจ็ะสำมำรถมดัใจและท�ำให้อกีฝ่ำยรู้สกึผ่อนคลำยได้

ถ้ำหำกเรำเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน  ควำมสัมพันธ์กับ

ผู้คนกจ็ะด�ำเนนิไปอย่ำงรำบรื่น  ส่งผลให้เครยีดน้อยลง

ผูค้นมำกมำยจะกลำยเป็นมติรสหำยของเรำ  และช่วย

ให้เรำผ่ำนพ้นวกิฤตไิปได้

เมื่อเป็นแบบนั้นแล้ว  ชีวิตย่อมสนุกสนำนมำกกว่ำ 

ตอนนี้อย่ำงแน่นอน
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ฉันเคยท�ำงำนที่บริษัทโอเรียนทัลแลนด์ซึ่งมีหน้ำที่

บรหิำรจดักำรโตเกยีวดสินย์ีรสีอร์ตเป็นเวลำ 17 ปี  โดยท�ำงำน

เป็นผู้ฝึกอบรมบุคลำกรในสวนสนุกดิสนีย์กว่ำ 1 แสนคนให้

กลำยเป็น  “ผู้ใช้เวทมนตร์”

นอกจำกนี้  ฉนัยงัเคยมสี่วนร่วมในกำรจดัสมัมนำเพื่อ

เผยแพร่  “แนวคดิในกำรให้บรกิำรของดสินยี์”  ให้กบัองค์กร

ต่ำง ๆ ที่สนใจ  รวมถงึกำรพฒันำโปรแกรมและกลยทุธ์ในกำร

ท�ำธรุกจิ  อกีทั้งรบัหน้ำที่เป็นวทิยำกรอกีด้วย

ปัจจุบันฉันท�ำงำนเป็นอำจำรย์ที่มหำวิทยำลัยเซบุบุนร ิ 

ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐำนะผู้บุกเบิกกำรวิจัยด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ

บริกำรและกำรให้บริกำร  ทั้งนี้ฉันได้น�ำประสบกำรณ์ซึ่ง 

บ่มเพำะจำกตอนท�ำงำนอยูท่ี่ดสินย์ีมำใช้ให้เกดิประโยชน์ด้วย

หนงัสอืเล่มนี้ได้รวบรวมเคลด็ลบั 50 ข้อที่จะช่วยให้คณุ  

“เป็นที่ชื่นชอบของทกุคนและท�ำงำนได้อย่ำงรำบรื่น”  เนื้อหำ

ในหนังสือเป็นสิ่งที่ได้มำจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์และกำร

ศกึษำวจิยัที่ผ่ำนมำของฉนัค่ะ

เพื่อให้คุณเข้ำใจโนว์ฮำวเหล่ำนั้นได้ง่ำย ๆ  ฉันจะขอ

หยบิยกตวัอย่ำงเหตกุำรณ์ในสวนสนกุโตเกยีวดสินย์ีแลนด์และ

สวนสนกุโตเกยีวดสินย์ีซ ี รวมถงึเบื้องหลงัต่ำง ๆ มำประกอบ

ด้วยนะคะ
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ในกำรสื่อสำรนั้นเพียงแค่คุณรู้เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ  

กส็ำมำรถสื่อสำรเก่งขึ้นได้อย่ำงรวดเรว็แล้ว

เมื่อสื่อสำรได้ดคีณุกจ็ะพูดคยุกบัผูค้นได้อย่ำงสนกุสนำน  

และเพลดิเพลนิกบักำรท�ำงำนมำกขึ้น

ทั้งนี้พื้นฐำนของกำรสื่อสำรกค็อื  “กำรใส่ใจ”  ค่ะ

เพียงแค่ใส่ใจกับเรื่องต่ำง ๆ สักนิด  รอบตัวคุณก็จะ

รำยล้อมไปด้วยคนที่  “อยำกร่วมงำนกบัคณุ”  ส่งผลให้งำน

คบืหน้ำอย่ำงรวดเรว็  และได้รบัค�ำชื่นชมมำกขึ้น

ถ้ำหำกคุณสำมำรถสนุกไปกับ  “เวลำงำน”  ซึ่งเป็น

ช่วงเวลำส่วนใหญ่ในแต่ละวนัได้  ชวีติของคณุกจ็ะสนกุสนำน

ขึ้นอย่ำงแน่นอน

เป็นอย่ำงไรบ้ำงคะ  คุณคิดว่ำกำรใส่ใจคือเวทมนตร์ 

ที่มพีลงัในกำรเปลี่ยนแปลงชวีติแล้วหรอืยงั

ฉันขออุทิศหนังสือเล่มนี้ให้กับคนที่พยำยำมสร้ำง 

ควำมสัมพันธ์กับผู้คนในที่ท�ำงำนอย่ำงมุ่งมั่น  และอยำก

พฒันำกำรท�ำงำนของตวัเองให้ดขีึ้นกว่ำเดมิค่ะ

หำกอนำคตของคณุสดใสขึ้นแม้เพยีงเลก็น้อย  ผูเ้ขยีน

อย่ำงฉนักค็งดใีจเป็นที่สดุค่ะ
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การฝึกจิตใจ

ให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คน  

และท�างานได้อย่างราบรื่น

《ภาคจิตใจ》

The Mind
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Magic 01

นึกภาพว่าคนที่อยู่รอบข้าง
เป็น  “แขก VIP”

เมื่อท�ำลำยก�ำแพงในใจได้  

ควำมสัมพันธ์กับคนอื่นก็จะเป็นไปอย่ำงรำบรื่น
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ที่สวนสนกุดสินย์ีมเีกสต์หลากหลายกลุม่มาเยี่ยมชมค่ะ

กลุ่มของเกสต์ได้ขยายขอบเขตกว้างขึ้นเรื่อย ๆ  โดย 

มีตั้งแต่ครอบครัวที่ประกอบด้วยคนสามรุ่น  ชาวต่างชาต ิ  

ไปจนถงึผู้ที่นั่งรถเขน็

สิ่งที่ฉนันกึถงึภายใต้สถานการณ์แบบนั้นกค็อื  ค�าสอน

ของวอลต์ ดสินยี์  ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสวนสนกุดสินยี์ที่ว่า

“ทุกคนที่อยู่ที่นี่ถือเป็นแขก VIP ของเรา”

ภายในสวนสนกุเราจะไม่สนใจเรื่องอาย ุ สญัชาต ิ และ

สถานะทางสังคม  แน่นอนว่ารวมไปถึงความพิการด้วย  

แนวคดิของแบรนด์ดสินยี์มอียู่ว่า  จะดูแลเกสต์ทุกคนเยี่ยง

แขก VIP

จากแนวคดิดงักล่าว  ดสินย์ีไม่ได้ลดราคาให้กบัผูพ้กิาร

หรอกนะคะ

ทั้งนี้ก็เพราะดิสนีย์สร้าง  “มาตรฐานของดิสนีย์”  ซึ่ง

เป็นมาตรฐานที่สงูยิ่งกวา่มาตรฐานระดบัประเทศขึ้นมา  เพื่อ

ให้ผู้พกิารสามารถสนกุสนานได้เหมอืนกบัเกสต์กลุ่มอื่น ๆ

ดิสนีย์พยายามอย่างเต็มที่ในการท�าให้เกสต์ทุกคน

สามารถใช้เวลาในสวนสนุกได้อย่างสบายใจ  ไม่ว่าจะเป็น 

การให้ความช่วยเหลอืคนที่มคีวามบกพร่องทางร่างกาย  คนที่

มีความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน  หรือการ 

เตรยีมเมนูอาหารส�าหรบัคนที่มขี้อจ�ากดัในเรื่องอาหาร
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