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14. จินตนาการเป้าหมายของท่าน เมื่อใดที่เรำตั้งเป้ำหมำย

เข้ำที่เข้ำทำงแล้ว ทิศทำงของชีวิตจะเป็นอย่ำงไร เรำจ�ำต้องวำด

จินตนำกำรเส้นทำงที่เรำจะเดินจนไปสู่ควำมส�ำเร็จตำมต้องกำร  

ในกำรนี้ เรำจะต้องเติมรำยละเอียดลงไป เพื่อให้เส้นทำงชัดเจน และ

ควำมรูส้กึเป็นเช่นไรหำกประสบควำมส�ำเร็จ เรำจะต้องสร้ำงควำมเชือ่

กับจิตว่ำมันมีควำมสำมำรถพร้อมจะประสบควำมส�ำเร็จอยู่แล้ว

ค�าเตอืน ต้องสร้ำงควำมชดัเจนว่ำนีไ่ม่ใช่รปูแบบกฎแห่งกำร

ดึงดูดแต่อย่ำงใด ในขณะที่วันนี้จินตนำกำรถึงรถเฟอรำรี่ พอพรุ่งนี้ 

มันปรำกฏว่ำจอดอยู่หน้ำบ้ำนเรำ มันไม่ได้ท�ำงำนแบบนั้น กำรสร้ำง

จินตนำกำรก็เหมือนด้ำนหน่ึงของเหรียญ กำรท�ำงำนหนัก และอุทิศ

เวลำคืออีกด้ำนหน่ึงของเหรียญที่ไม่ควรลืม เมื่อสองด้ำนรวมกันเข้ำ 

มันถึงจะให้รถเฟอรำรี่แก่เรำ

15. พฒันากลยทุธ เมือ่ตัง้เป้ำหมำยแล้ว ได้วำดเส้นทำงทีจ่ะ

ไปแล้ว ถึงตอนน้ีเรำจ�ำเป็นต้องสร้ำงกลยุทธที่จะช่วยน�ำพำเรำไปสู่

เป้ำหมำย แล้วสิ่งที่เรำจ�ำเป็นต้องท�ำเพื่อให้บังเกิดผลตำมเป้ำหมำย

คืออะไรกันแน่? ที่หมำยคืออะไร? เส้นตำยที่ก�ำหนดคือวันไหน? 

อุปสรรคสิ่งกีดขวำงที่เป็นไปได้มีอะไรบ้ำง? เมื่อเรำรู้สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้

ในมือเมื่อไหร่ เรำจ�ำเป็นต้องลงรำยละเอียดต่อไป

16. จดัล�าดบัความส�าคญัของงาน กำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคญั

ของสิ่งที่จะท�ำ มำจำกกลยุทธของเรำนั่นเอง เรำต้องมองออกว่ำเรำ

ควรจะโฟกสัไปทีง่ำนใดทีส่่งผลให้เรำเข้ำใกล้เป้ำหมำย ซึง่แน่นอนว่ำ

งำนนั้นต้องส�ำคัญ และจะสร้ำงควำมส�ำเร็จสนองเป้ำหมำยของเรำ 

เทคนคิท่ีจะให้เกดิผลตำมทีต้่องกำรกค็อื เอำงำนทีจ่ะต้องท�ำ 3–5 ชิน้

ขึน้มำ แล้วพจิำรณำเรยีงล�ำดบัควำมส�ำคญัเร่งด่วนของแต่ละชิน้ แล้ว

ลงมือท�ำ เชื่อว่ำจะได้ผลอย่ำงเหลือเชื่อ

17. อ่านหนังสือ ไม่ว่ำเรำก�ำลังอ่ำนหนังสือประเภทไหน แต่

กำรมีโอกำสขลุกอยู่กับหัวข้อที่เรำก�ำลังสนใจ มันสำมำรถปลุกควำม

คิดสร้ำงสรรค์ และปลดปล่อยจินตนำกำรได้ดีทีเดียว

หนังสือแต่ละเล่มอย่ำงน้อยที่สุดจะมีข้อคิดดีๆ สักเรื่องที่เรำ

เลือกมำใช้ได้ แล้วยังท�ำให้เรำเติบโตเป็นกำรส่วนตัวหรือเพิ่มเติม

ควำมเป็นมืออำชีพขึ้นได้

เพรำะฉะนัน้ เมือ่ไรก็ตำมทีเ่รำเปิดอ่ำนหนงัสือสักเล่ม จงมอง

หำควำมคิด ควำมอ่ำน สำรตัถะจำกหนงัสือ แล้วเรำจะรูสึ้กรบัรูว่้ำมนั

ช่วยให้เรำขยบัขยำยมมุมอง ควำมคดิ จนิตนำกำร และยกระดบัควำม

คิดของเรำขึ้นมำ

18. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กำรจะให้ได้งำนตำมเป้ำหมำยเป็นเรื่อง

ทีเ่รำต้องกำรอยูแ่ล้ว ทว่ำเรำจ�ำเป็นต้องพฒันำตวัเองโดยส่วนตวั และ

หมั่นพัฒนำวิชำชีพของเรำเองอย่ำงประจ�ำ และสม�่ำเสมอด้วย

วิธีกำรที่จะลงมือพัฒนำตัวเอง อำทิ กำรอ่ำนหนังสือ พอด

แคสต์ (รูปแบบของเสียงหรือวิดิทัศน์) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีน่ำสนใจ 

สำมำรถฟังหรอืดไูด้จำกอปุกรณ์อย่ำง iPod เรยีกว่ำมคีวำมคล้ำยกบั 

youtube) หรอืกำรเข้ำคอร์สอบรมต่ำงๆ เป็นต้น และเพือ่จะให้เข้ำกบั

ลกัษณะนสิยัของกำรเรยีนรู ้เรำสำมำรถโฟกสัหรอืเจำะหำควำมรูต้ำม

ทกัษะหรอืควำมชอบ ซึง่จะพฒันำตวัเรำทัง้ทกัษะทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้คณุค่ำ

ในตวัเรำเอง ทัง้ในปัจจบุนัขณะ และอนำคตเลยทเีดยีว พยำยำมเรยีน

รู้สิ่งเหล่ำนี้ให้มำกที่สุดที่จะเป็นไปได้ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นกำรเรียน 

และจูงใจให้เรำเข้ำใกล้เป้ำหมำย และยังยกระดับกำรเรียนรู้ได้อย่ำง

ดีอีกด้วย

19. ท�างานกับเป้าหมายระยะยาว ไม่ว่ำเรำจะเป็นนักศึกษำ

ก็ดี หรือก�ำลังหำงำนท�ำ หรือแม้แต่มีธุรกิจส่วนตัวของเรำเอง นี่คือ

เวลำทีเ่รำต้องอุทศิตัวเรำเอง  และเต็มทีกั่บงำนหรอืกิจกรรมทีม่คีวำม

ส�ำคญัทีส่ดุ เรำจะต้องพจิำรณำถงึงำนทีส่่งผลงำนหรอืผลควำมส�ำเรจ็

23
จากฉบับที่แล้วต่อ
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สิ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่องาน และชีวิตส่วนตัว
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แก่เรำมำกที่สุด เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่จะเกิดอย่ำงดีที่สุด ขจัดสิ่งที่ท�ำให้

เกดิควำมไขว้เขว ภำวะจติทีว่อกแวกออกไปให้ได้ จำกนัน้หำจดุทีก่�ำลงั

พอดสีบำย (แต่อย่ำให้สบำยมำกเกนิไป มฉิะนัน้จะกลำยเป็นนอนหลบั

ไป) แล้วนั่งลง คิดหำวิธีกำรต่อยอดหรือเป้ำหมำยใหม่ต่อไป

เมื่อเรำส�ำเร็จเสร็จสิ้นกับภำรกิจอันส�ำคัญของวันแล้ว จำกนี้

ไปเรำก็สำมำรถขยับไปท�ำงำนเรื่องอื่นต่อ

20. เช็คเมล์ โซเชียลมีเดีย และข่าว เมื่อใดก็ตำมที่เรำจบ

งำนใหญ่แล้ว เรำลองตรวจสอบหำข้อมูลจำกเมล์บ้ำง โซเชียลมีเดีย

ต่อไปได้ ให้ใช้วิธีสะแกนข่ำว ข้อมูลท่ีส�ำคัญๆ และมีสำระ ส่วน

ประเภทท่ีไร้สำระ เรำอย่ำได้เสียเวลำหรือถูกลวงติดกับดักเพรำะจะ

เสียเวลำมำก

เพรำะฉะนั้น เรำต้องมีสติ และรับรู ้ข่ำวสำรจำกช่องทำง 

เหล่ำน้ีด้วยควำมพนิิจพเิครำะห์ และมวีจิำรณญำณ อนิเทอร์เนต็มทีัง้

คณุและโทษ พอๆ กบัโซเชยีลมเีดยี เพรำะทุกวนันีผู้้คนส่วนใหญ่ลุม่

หลงติดกับดักอยู่กับสิ่งเหล่ำน้ีมำกเกินไป และกลำยเป็นเสพติดไป 

(social media addicted) แล้ว

21. ท�างานกับโครงการอันชื่นชอบ มีผู้บริหำรหลำยท่ำนที่มี

ควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนด้ำนอ่ืนด้วย แต่อำจไม่มีโอกำสที่จะท�ำ

ในสิง่ทีช่อบ อย่ำงไรกด็ ีส�ำหรบัผูท้ีย่งัมคีวำมชืน่ชอบทีจ่ะท�ำงำนโครงกำร 

อื่นๆ เพื่อสำนฝัน ถึงแม้เรำเองหำกเข้ำข่ำยเช่นนี้ ก็ควรหำช่องทำงใน

กำรปลดปล่อยศกัยภำพซึง่อำจจะเป็นประโยชน์ต่อคนอืน่ๆ ทีอ่ยูร่อบ

ข้ำงได้ ไม่ว่ำมันจะเป็นอะไรก็ตำม แต่หำกเป็นประโยชน์ เรำอย่ำได้

ลืมเลือนที่จะหล่อเลี้ยงมันด้วย เพรำะมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเรำ

22. เริม่ต้นวนัใหม่ด้วยแรงบนัดาลใจ เรำสำมำรถสรรหำหรอื

สร้ำงถ้อยค�ำท่ีจะปลกุก�ำลงัใจ เพือ่ให้จติใจเรำฮกึเหมิ พร้อมรับมอืกบั

งำนในวนัใหม่ มนัอำจจะเป็นค�ำคม มนตรำ หรอืวดิโีอเกีย่วกบักำรปลกุ

กระตุน้สร้ำงแรงบนัดำลใจ หรอืจะเป็นเพลงหรอืบทควำมเก่ียวกบักำร

ปลกุพลงัในกำรท�ำงำน

ตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างพลังส่วนตัวอาจเป็นท�านองน้ี: 

“ฉนัมพีลงัความสามารถดขีึน้ และดขีึน้ทกุวนั ฉนัมคีวามมุง่มัน่ท�าทกุ

อย่างได้ดทีกุวนั ทกุเวลา ทกุวธิกีาร” บำงคนเรยีกว่ำ self-talk หรอืกำร

พูดสั่งจิตกับตัวเองซึ่งเป็นท่ีนิยมกันอยู่ในเวลำน้ี บำงท่ำนเรียกว่ำนี่

เป็นกระบวนกำรจิตวิทยำรูปแบบหนึ่งที่สร้ำงควำมมั่นใจ (ภำยใน

จติใจ) ให้แก่ตนเองในกำรท�ำงำน

23. ใช้เวลากับครอบครัว (หรือคู่สมรส) ขอให้ใช้เวลำอันมี

คุณภำพไปกับครอบครัวหรือคนรักของเรำ เพื่อเป็นกำรให้รำงวัลแก่

ชีวิต เพียงแค่ 30 นำทีก็ถือว่ำมีค่ำ และควำมหมำย พยำยำมอยู่ใน

ปัจจบุนัขณะ และอทุศิเวลำให้แก่ครอบครวั และสมำชกิในครอบครวั

ให้คุ้มเวลำ

ส�ำหรับบำงคนที่เป็นโสด หรืออยู่คนเดียว ก็อำจใช้เวลำ

สงัสรรค์กบัเพือ่นก่อนเวลำท�ำงำนหรือในเวลำว่ำง หรือหำกอยูค่นเดยีว

ก็ควรหำสิ่งเพลิดเพลินท�ำ ซึ่งก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของคนที่ไม่มี

ครอบครัว

มีบางสิ่งบางประการที่เราควรรู้ในใจ:

 อย่าเริ่มลงมือปฏิบัติทุกสิ่งทันที ขอให้ดูจิตดูใจ และนิสัย

ของตัวเองเสียก่อน ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะสิ่งที่

เราก�าลังจะท�านั้นจะเป็นนิสัยใหม่ที่เราปรารถนา

 มคีวามยดืหยุน่ (บางครัง้เราอาจจะใช้เวลามากหน่อย เรา

อาจปรับจิตปรับใจสักเล็กน้อย แล้วค่อยๆ  ปรับเปลี่ยนนิสัยที่เคยท�า

เป็นกิจวัตร เริ่มเป็นการชิมลาง) แล้วปฏิบัติอย่างค่อยเป็นไป

 เราอาจไม่จ�าเป็นต้องสละทิ้งสิ่งที่เราปฏิบัติทันทีทันใด 

กิจวัตรประจ�าวันบางสิ่งที่เราเคยปฏิบัติ แต่เราเห็นว่าควรปรับปรุง ก็

ค่อยๆ เว้นไป แล้วท�าสิง่ใหมบ้่าง นสิยัการท�างานทีไ่มเ่ข้าท่า กค็วรละ

เลิกทิ้งไป แล้วท�าสิ่งใหม่เข้ามาทดแทน เชื่อว่าจะเป็นการน�าร่องที่

เข้าที

 ส�านึกเสมอว่าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงล้วนเพื่อตัวเอง

ทัง้ส้ิน ดังนัน้ การปฏิบติัจึงควรท�าด้วยความรกัความพอใจ หากเชือ่ว่า

จะเป็นการยกระดับลักษณะการท�างาน นิสัยการท�างาน เพื่อความ

ก้าวหน้าของเราเองทัง้ในอาชพี และส่วนตวั กห็าใช่สิง่เลวร้าย จงึควร

ปฏิบัติ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สรุป

กำรตื่นนอนแต่เช้ำ ย่อมมีควำมพิเศษอยู่แล้ว ไม่ว่ำจะในแง่

สุขภำพ ที่สอดคล้องตำมนำฬิกำชีวิต เรำควรรู้ว่ำเรำก�ำลังปรับปรุง

พฒันำคุณภำพของชวิีต และแน่นอนว่ำมนัย่อมมผีลดีอยู่แล้ว เพรำะ

เรำจะสำมำรถปรบัปรงุชวิีตคนอ่ืนๆ ทีอ่ยู่รอบข้ำงเรำได้ด้วย

กำรตื่นนอนแต่เช้ำ เหมือนกับเรำได้ปลุกตัวเรำให้ตื่นรู้ และ

พร้อมทีจ่ะทนัต่อควำมเปล่ียนแปลง พร้อมทีจ่ะน�ำ (lead) มำกกว่ำที่

จะตำม (follow) เรำจะเป็นผู้ก�ำหนด ก�ำกับควำมเปล่ียนแปลง ดงันัน้ 

เรำจะต้องมีควำมมั่นคง สม�่ำเสมอ แล้วเรำจะรู้สึกได้ว่ำเรำมีควำม

กระตือรือร้นบนโลกแห่งกำรท�ำงำน ซึ่งต้องอำศัยตัวเรำเองเป็นตัว 

ผลักดัน เรำจะเป็นผู้ผลักดันตัวเรำเอง และปลุกแรงบันดำลใจด้วย 

ตัวเอง

เมือ่เรำปฏบิติัตำมควำมมุง่มัน่แล้ว ทกุส่ิงจะเปล่ียนแปลงไป

ในทศิทำงทีเ่ติบโตก้ำวหน้ำทัง้ในชวิีตกำรท�ำงำน และชวิีตส่วนตวั เรำ

จะมคีวำมสขุมำกขึน้ และมพีลงัมำกขึน้ ผลงำนกจ็ะกระเตือ้งขึน้ ควำม

สัมพนัธ์กับผู้คนจะรำบรืน่ และไปได้ด้วยดี เรำจะมแีรงกระตุน้ และมี

แรงบนัดำลใจทีจ่ะท�ำสิง่อืน่ๆ ต่อไป และย่อมส่งผลถงึกำรงำนต�ำแหน่ง

กำรงำนต่อไป เรำต้องมีควำมเชื่อว่ำจะดีขึ้น และจะท�ำได้ดีขึ้นด้วย 

สิง่น่ำอศัจรรย์ทีส่ดุกคื็อเรำจะส�ำเรจ็กบัเรือ่งทีเ่รำก�ำลงัปรบัปรงุแม้ด้วย

กำรต่ืนเช้ำกว่ำเดิม ลองจินตนำกำรว่ำเรำจะเป็นอย่ำงไรเมื่อเรำท�ำ 

ส่ิงอ่ืนๆ ทีเ่หลือก่อนเพือ่น เท่ำกับเรำก้ำวล�ำ้หน้ำไปแล้วหนึง่ก้ำว 

เมือ่เรำรูเ้ช่นนี ้จะมวัรรีออยู่ท�ำไม สิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้ก�ำลงัรออยู่

เบือ้งหน้ำซึง่ก็คือควำมเป็นไปได้ TPA
news


