23 สิ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่องาน และชีวิตส่วนตัว
ต่อ จากฉบับที่แล้ว

วิเชียร ตีรสุภาพกุล
Global Co., Ltd.

14. จินตนาการเป้าหมายของท่าน เมื่อใดที่เราตั้งเป้าหมาย
เข้าที่เข้าทางแล้ว ทิศทางของชีวิตจะเป็นอย่างไร เราจ�ำต้องวาด
จินตนาการเส้นทางที่เราจะเดินจนไปสู่ความส�ำเร็จตามต้องการ
ในการนี้ เราจะต้องเติมรายละเอียดลงไป เพื่อให้เส้นทางชัดเจน และ
ความรูส้ กึ เป็นเช่นไรหากประสบความส�ำเร็จ เราจะต้องสร้างความเชือ่
กับจิตว่ามันมีความสามารถพร้อมจะประสบความส�ำเร็จอยู่แล้ว
ค�ำเตือน ต้องสร้างความชัดเจนว่านีไ่ ม่ใช่รปู แบบกฎแห่งการ
ดึงดูดแต่อย่างใด ในขณะที่วันนี้จินตนาการถึงรถเฟอรารี่ พอพรุ่งนี้
มันปรากฏว่าจอดอยู่หน้าบ้านเรา มันไม่ได้ท�ำงานแบบนั้น การสร้าง
จินตนาการก็เหมือนด้านหนึ่งของเหรียญ การท�ำงานหนัก และอุทิศ
เวลาคืออีกด้านหนึ่งของเหรียญที่ไม่ควรลืม เมื่อสองด้านรวมกันเข้า
มันถึงจะให้รถเฟอรารี่แก่เรา
15. พัฒนากลยุทธ เมือ่ ตัง้ เป้าหมายแล้ว ได้วาดเส้นทางทีจ่ ะ
ไปแล้ว ถึงตอนนี้เราจ�ำเป็นต้องสร้างกลยุทธที่จะช่วยน�ำพาเราไปสู่
เป้าหมาย แล้วสิ่งที่เราจ�ำเป็นต้องท�ำเพื่อให้บังเกิดผลตามเป้าหมาย
คืออะไรกันแน่? ที่หมายคืออะไร? เส้นตายที่ก�ำหนดคือวันไหน?
อุปสรรคสิ่งกีดขวางที่เป็นไปได้มีอะไรบ้าง? เมื่อเรารู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้
ในมือเมื่อไหร่ เราจ�ำเป็นต้องลงรายละเอียดต่อไป
16. จัดล�ำดับความส�ำคัญของงาน การจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของสิ่งที่จะท�ำ มาจากกลยุทธของเรานั่นเอง เราต้องมองออกว่าเรา
ควรจะโฟกัสไปทีง่ านใดทีส่ ง่ ผลให้เราเข้าใกล้เป้าหมาย ซึง่ แน่นอนว่า
งานนั้นต้องส�ำคัญ และจะสร้างความส�ำเร็จสนองเป้าหมายของเรา
เทคนิคทีจ่ ะให้เกิดผลตามทีต่ อ้ งการก็คอื เอางานทีจ่ ะต้องท�ำ 3–5 ชิน้
ขึน้ มา แล้วพิจารณาเรียงล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วนของแต่ละชิน้ แล้ว
ลงมือท�ำ เชื่อว่าจะได้ผลอย่างเหลือเชื่อ
17. อ่านหนังสือ ไม่ว่าเราก�ำลังอ่านหนังสือประเภทไหน แต่

การมีโอกาสขลุกอยู่กับหัวข้อที่เราก�ำลังสนใจ มันสามารถปลุกความ
คิดสร้างสรรค์ และปลดปล่อยจินตนาการได้ดีทีเดียว
หนังสือแต่ละเล่มอย่างน้อยที่สุดจะมีข้อคิดดีๆ สักเรื่องที่เรา
เลือกมาใช้ได้ แล้วยังท�ำให้เราเติบโตเป็นการส่วนตัวหรือเพิ่มเติม
ความเป็นมืออาชีพขึ้นได้
เพราะฉะนัน้ เมือ่ ไรก็ตามทีเ่ ราเปิดอ่านหนังสือสักเล่ม จงมอง
หาความคิด ความอ่าน สารัตถะจากหนังสือ แล้วเราจะรูส้ กึ รับรูว้ า่ มัน
ช่วยให้เราขยับขยายมุมมอง ความคิด จินตนาการ และยกระดับความ
คิดของเราขึ้นมา
18. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การจะให้ได้งานตามเป้าหมายเป็นเรื่อง
ทีเ่ ราต้องการอยูแ่ ล้ว ทว่าเราจ�ำเป็นต้องพัฒนาตัวเองโดยส่วนตัว และ
หมั่นพัฒนาวิชาชีพของเราเองอย่างประจ�ำ และสม�่ำเสมอด้วย
วิธีการที่จะลงมือพัฒนาตัวเอง อาทิ การอ่านหนังสือ พอด
แคสต์ (รูปแบบของเสียงหรือวิดิทัศน์) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจ
สามารถฟังหรือดูได้จากอุปกรณ์อย่าง iPod เรียกว่ามีความคล้ายกับ
youtube) หรือการเข้าคอร์สอบรมต่างๆ เป็นต้น และเพือ่ จะให้เข้ากับ
ลักษณะนิสยั ของการเรียนรู้ เราสามารถโฟกัสหรือเจาะหาความรูต้ าม
ทักษะหรือความชอบ ซึง่ จะพัฒนาตัวเราทัง้ ทักษะทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ คุณค่า
ในตัวเราเอง ทัง้ ในปัจจุบนั ขณะ และอนาคตเลยทีเดียว พยายามเรียน
รู้สิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียน
และจูงใจให้เราเข้าใกล้เป้าหมาย และยังยกระดับการเรียนรู้ได้อย่าง
ดีอีกด้วย
19. ท�ำงานกับเป้าหมายระยะยาว ไม่ว่าเราจะเป็นนักศึกษา
ก็ดี หรือก�ำลังหางานท�ำ หรือแม้แต่มีธุรกิจส่วนตัวของเราเอง นี่คือ
เวลาทีเ่ ราต้องอุทศิ ตัวเราเอง และเต็มทีก่ บั งานหรือกิจกรรมทีม่ คี วาม
ส�ำคัญทีส่ ดุ เราจะต้องพิจารณาถึงงานทีส่ ง่ ผลงานหรือผลความส�ำเร็จ
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แก่เรามากที่สุด เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่จะเกิดอย่างดีที่สุด ขจัดสิ่งที่ท�ำให้
เกิดความไขว้เขว ภาวะจิตทีว่ อกแวกออกไปให้ได้ จากนัน้ หาจุดทีก่ ำ� ลัง
พอดีสบาย (แต่อย่าให้สบายมากเกินไป มิฉะนัน้ จะกลายเป็นนอนหลับ
ไป) แล้วนั่งลง คิดหาวิธีการต่อยอดหรือเป้าหมายใหม่ต่อไป
เมื่อเราส�ำเร็จเสร็จสิ้นกับภารกิจอันส�ำคัญของวันแล้ว จากนี้
ไปเราก็สามารถขยับไปท�ำงานเรื่องอื่นต่อ
20. เช็คเมล์ โซเชียลมีเดีย และข่าว เมื่อใดก็ตามที่เราจบ
งานใหญ่แล้ว เราลองตรวจสอบหาข้อมูลจากเมล์บ้าง โซเชียลมีเดีย
ต่อไปได้ ให้ใช้วิธีสะแกนข่าว ข้อมูลที่ส�ำคัญๆ และมีสาระ ส่วน
ประเภทที่ไร้สาระ เราอย่าได้เสียเวลาหรือถูกลวงติดกับดักเพราะจะ
เสียเวลามาก
เพราะฉะนั้น เราต้องมีสติ และรับรู้ข่าวสารจากช่องทาง
เหล่านีด้ ว้ ยความพินจิ พิเคราะห์ และมีวจิ ารณญาณ อินเทอร์เน็ตมีทงั้
คุณและโทษ พอๆ กับโซเชียลมีเดีย เพราะทุกวันนีผ้ คู้ นส่วนใหญ่ลมุ่
หลงติดกับดักอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากเกินไป และกลายเป็นเสพติดไป
(social media addicted) แล้ว
21. ท�ำงานกับโครงการอันชื่นชอบ มีผู้บริหารหลายท่านที่มี
ความรู้ความสามารถในงานด้านอื่นด้วย แต่อาจไม่มีโอกาสที่จะท�ำ
ในสิง่ ทีช่ อบ อย่างไรก็ดี ส�ำหรับผูท้ ยี่ งั มีความชืน่ ชอบทีจ่ ะท�ำงานโครงการ
อื่นๆ เพื่อสานฝัน ถึงแม้เราเองหากเข้าข่ายเช่นนี้ ก็ควรหาช่องทางใน
การปลดปล่อยศักยภาพซึง่ อาจจะเป็นประโยชน์ตอ่ คนอืน่ ๆ ทีอ่ ยูร่ อบ
ข้างได้ ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม แต่หากเป็นประโยชน์ เราอย่าได้
ลืมเลือนที่จะหล่อเลี้ยงมันด้วย เพราะมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเรา
22. เริม่ ต้นวันใหม่ดว้ ยแรงบันดาลใจ เราสามารถสรรหาหรือ
สร้างถ้อยค�ำทีจ่ ะปลุกก�ำลังใจ เพือ่ ให้จติ ใจเราฮึกเหิม พร้อมรับมือกับ
งานในวันใหม่ มันอาจจะเป็นค�ำคม มนตรา หรือวิดโี อเกีย่ วกับการปลุก
กระตุน้ สร้างแรงบันดาลใจ หรือจะเป็นเพลงหรือบทความเกีย่ วกับการ
ปลุกพลังในการท�ำงาน
ตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างพลังส่วนตัวอาจเป็นท�ำนองนี้:
“ฉันมีพลังความสามารถดีขนึ้ และดีขนึ้ ทุกวัน ฉันมีความมุง่ มัน่ ท�ำทุก
อย่างได้ดที กุ วัน ทุกเวลา ทุกวิธกี าร” บางคนเรียกว่า self-talk หรือการ
พูดสั่งจิตกับตัวเองซึ่งเป็นที่นิยมกันอยู่ในเวลานี้ บางท่านเรียกว่านี่
เป็นกระบวนการจิตวิทยารูปแบบหนึ่งที่สร้างความมั่นใจ (ภายใน
จิตใจ) ให้แก่ตนเองในการท�ำงาน
23. ใช้เวลากับครอบครัว (หรือคู่สมรส) ขอให้ใช้เวลาอันมี
คุณภาพไปกับครอบครัวหรือคนรักของเรา เพื่อเป็นการให้รางวัลแก่
ชีวิต เพียงแค่ 30 นาทีก็ถือว่ามีค่า และความหมาย พยายามอยู่ใน
ปัจจุบนั ขณะ และอุทศิ เวลาให้แก่ครอบครัว และสมาชิกในครอบครัว
ให้คุ้มเวลา
ส�ำหรับบางคนที่เป็นโสด หรืออยู่คนเดียว ก็อาจใช้เวลา
สังสรรค์กบั เพือ่ นก่อนเวลาท�ำงานหรือในเวลาว่าง หรือหากอยูค่ นเดียว
ก็ควรหาสิ่งเพลิดเพลินท�ำ ซึ่งก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของคนที่ไม่มี
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ครอบครัว
มีบางสิ่งบางประการที่เราควรรู้ในใจ:
 อย่าเริ่มลงมือปฏิบัติทุกสิ่งทันที ขอให้ดูจิตดูใจ และนิสัย
ของตัวเองเสียก่อน ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะสิ่งที่
เราก�ำลังจะท�ำนั้นจะเป็นนิสัยใหม่ที่เราปรารถนา
 มีความยืดหยุน
่ (บางครัง้ เราอาจจะใช้เวลามากหน่อย เรา
อาจปรับจิตปรับใจสักเล็กน้อย แล้วค่อยๆ ปรับเปลี่ยนนิสัยที่เคยท�ำ
เป็นกิจวัตร เริ่มเป็นการชิมลาง) แล้วปฏิบัติอย่างค่อยเป็นไป
 เราอาจไม่จ�ำเป็นต้องสละทิ้งสิ่งที่เราปฏิบัติทันทีทันใด
กิจวัตรประจ�ำวันบางสิ่งที่เราเคยปฏิบัติ แต่เราเห็นว่าควรปรับปรุง ก็
ค่อยๆ เว้นไป แล้วท�ำสิง่ ใหม่บา้ ง นิสยั การท�ำงานทีไ่ ม่เข้าท่า ก็ควรละ
เลิกทิ้งไป แล้วท�ำสิ่งใหม่เข้ามาทดแทน เชื่อว่าจะเป็นการน�ำร่องที่
เข้าที
 ส�ำนึกเสมอว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงล้วนเพื่อตัวเอง
ทัง้ สิน้ ดังนัน้ การปฏิบตั จิ งึ ควรท�ำด้วยความรักความพอใจ หากเชือ่ ว่า
จะเป็นการยกระดับลักษณะการท�ำงาน นิสัยการท�ำงาน เพื่อความ
ก้าวหน้าของเราเองทัง้ ในอาชีพ และส่วนตัว ก็หาใช่สงิ่ เลวร้าย จึงควร
ปฏิบัติ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สรุป

การตื่นนอนแต่เช้า ย่อมมีความพิเศษอยู่แล้ว ไม่ว่าจะในแง่
สุขภาพ ที่สอดคล้องตามนาฬิกาชีวิต เราควรรู้ว่าเราก�ำลังปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพของชีวติ และแน่นอนว่ามันย่อมมีผลดีอยูแ่ ล้ว เพราะ
เราจะสามารถปรับปรุงชีวติ คนอืน่ ๆ ทีอ่ ยูร่ อบข้างเราได้ดว้ ย
การตื่นนอนแต่เช้า เหมือนกับเราได้ปลุกตัวเราให้ตื่นรู้ และ
พร้อมทีจ่ ะทันต่อความเปลีย่ นแปลง พร้อมทีจ่ ะน�ำ (lead) มากกว่าที่
จะตาม (follow) เราจะเป็นผูก้ ำ� หนด ก�ำกับความเปลีย่ นแปลง ดังนัน้
เราจะต้องมีความมั่นคง สม�่ำเสมอ แล้วเราจะรู้สึกได้ว่าเรามีความ
กระตือรือร้นบนโลกแห่งการท�ำงาน ซึ่งต้องอาศัยตัวเราเองเป็นตัว
ผลักดัน เราจะเป็นผู้ผลักดันตัวเราเอง และปลุกแรงบันดาลใจด้วย
ตัวเอง
เมือ่ เราปฏิบตั ติ ามความมุง่ มัน่ แล้ว ทุกสิง่ จะเปลีย่ นแปลงไป
ในทิศทางทีเ่ ติบโตก้าวหน้าทัง้ ในชีวติ การท�ำงาน และชีวติ ส่วนตัว เรา
จะมีความสุขมากขึน้ และมีพลังมากขึน้ ผลงานก็จะกระเตือ้ งขึน้ ความ
สัมพันธ์กบั ผูค้ นจะราบรืน่ และไปได้ดว้ ยดี เราจะมีแรงกระตุน้ และมี
แรงบันดาลใจทีจ่ ะท�ำสิง่ อืน่ ๆ ต่อไป และย่อมส่งผลถึงการงานต�ำแหน่ง
การงานต่อไป เราต้องมีความเชื่อว่าจะดีขึ้น และจะท�ำได้ดีขึ้นด้วย
สิง่ น่าอัศจรรย์ทสี่ ดุ ก็คอื เราจะส�ำเร็จกับเรือ่ งทีเ่ ราก�ำลังปรับปรุงแม้ดว้ ย
การตื่นเช้ากว่าเดิม ลองจินตนาการว่าเราจะเป็นอย่างไรเมื่อเราท�ำ
สิง่ อืน่ ๆ ทีเ่ หลือก่อนเพือ่ น เท่ากับเราก้าวล�ำ้ หน้าไปแล้วหนึง่ ก้าว
เมือ่ เรารูเ้ ช่นนี้ จะมัวรีรออยูท่ ำ� ไม สิง่ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้กำ� ลังรออยู่
เบือ้ งหน้าซึง่ ก็คอื ความเป็นไปได้ TPA
news

