8 วิธีกระตุ้นตัวเองตลอด
วิเชียร ตีรสุภาพกุล
Global Co., Ltd.

2. มองงานนั้นเป็นภาพรวมใหญ่ๆ

พวก

เรามักมีแนวโน้มคิดว่าเราจะประสบความส�ำเร็จได้
ต้องอาศัยความสามารถต่างๆ อันมากมีของเราเอง
แต่สิ่งที่ส�ำคัญกว่าก็คือเราจะรักษาแรงกระตุ้นให้อยู่กับตัวเองตลอด
ได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤติ เพราะว่าแรงกระตุ้นมี
แรงขับดันให้เราสามารถปฏิบัติงานจนได้ผลดีอย่างแน่วแน่นั่นเอง
เพราะฉะนั้น อะไรคือตัวที่ก�ำลังยับยั้งขัดขวางเราไม่ให้มี
แรงกระตุน้ เพือ่ ผลักดันสูค่ วามส�ำเร็จของงานหรือ? จะเป็นเรือ่ งความ
ยากล�ำบากของานใช่หรือเปล่าหนอที่เหนี่ยวรั้งเรามิให้ประสบความ
ส�ำเร็จใช่ไหม? หรือว่ามันมีกำ� แพงอันสูงทีก่ างกัน้ กันแน่? เพือ่ ทีจ่ ะช่วย
ให้เราเสาะหาพลังงานใหม่ๆ ที่มีความสม�่ำเสมอ และช่วยให้คง
แรงกระตุ้นอยู่ตลอด เราสามารถเรียนรู้น�ำเอาเทคนิควิธีการ 8 วิธีที่
บรรดาผู้ประสบความส�ำเร็จมาปรับใช้ และใช้เทคนิคเหล่านี้เป็น
แรงกระตุ้นตัวเราเองตลอด

1. ตั้งค�ำถามตัวใหญ่ๆ “ท�ำไม”

จะเกิดอะไรขึน้ หนอ ถ้าหากวันหนึ่งเรามาท�ำงานแล้วหัวหน้า
ของเราบอกกับเราว่า ให้เตรียมท�ำสไลด์เพื่อน�ำเสนอก่อนบ่าย 3 โมง
วันนี้ โดยไม่ได้ให้เหตุผลใดๆ เราคงมีความรูส้ กึ ขึน้ มาทันทีวา่ หัวหน้า
มีวัตถุประสงค์อะไรอย่างแน่นอนที่สั่งให้เราท�ำ presentation ขึ้นมา
แต่ถา้ หากหัวหน้าบอกกับเราว่า เราต้องการท�ำ presentation
เพื่อน�ำเสนอให้แก่ลูกค้าซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีความเข้าใจบริษัท และ
เป็นผลดีแก่บริษทั ในเรือ่ งยอดขาย รับรองว่าสิง่ นีจ้ ะช่วยให้เราเปลีย่ น
มุมมองเกี่ยวกับเรื่องงานโดยทันที
มันก็คงจะเหมือนกับชีวิตของเรา แทนที่เราจะเขียนรายการ
งานที่ต้องท�ำในแต่ละวัน แต่ละช่วง เราน่าจะตั้งค�ำถามตัวโตๆว่า
“ท�ำไม” เราถึงต้องท�ำชิน้ งานนัน้ ๆ แล้วเป้าหมายของงานนัน้ ๆ คืออะไร

พวกเราส่วนใหญ่ขาดเรื่องการมองงานเป็นภาพรวมใหญ่
เพราะว่าเราก็เห็นอยู่ว่างานที่เราท�ำนั้นมันซ�้ำๆ อยู่เสมอแถมน่าเบื่อ
เสียนีก่ ระไร แล้วในไม่ชา้ เราก็จะบ่นกับเพือ่ นร่วมงานด้วยค�ำเอ่ยอ้าง
เหมือนซอมบี้ว่า “ดูสิ ผมก�ำลังใกล้จะเป็นผีดิบที่ก�ำลังท�ำงานเข้าไป
ทุกทีแล้ว” แล้วตามมาด้วยค�ำถามว่าเป้าหมายในการท�ำงานของเรา
มันมีค่าพอหรือเปล่าหนอ คงต้องบอก ณ ที่นี้ว่าแน่นอน 100% มันมี
คุณค่าอย่างแน่นอน แล้วสักวันเราจะบรรลุความส�ำเร็จเป็นองค์รวม
หรือภาพรวม
เพราะฉะนัน้ ขอให้มคี วามมัน่ ใจรอรับรางวัลแห่งความส�ำเร็จ
ได้ทุกเวลา Jim Carrey เป็นบุคคลคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งต้องออกจาก
โรงเรียนเมื่ออายุ 15 ปี เพื่อช่วยหาเงินเลี้ยงครอบครัว แต่นั่นก็ไม่ได้
เป็นอุปสรรคฉุดรั้งให้เขาเสาะหาเป้าหมายที่เหนือกว่า แล้วต่อมาเขา
ก็ได้กลายเป็นดาราตลกผู้โด่งดังในเวลาต่อมา

3. จดบันทึกความคิดที่เกิดขึ้นทุกครั้ง

ค�ำถามทีถ่ ามว่า แล้วเราจะให้ตวั เองมีแรงกระตุน้ ตลอด และ
มากขึ้ น ได้ อ ย่ า งไรหนอ? มั น มี เ คล็ ด ลั บ ประการหนึ่ ง ของบรรดา
ผู้ประสบความส�ำเร็จ นั่นคือพวกนี้จะจดความคิดหรือที่เรียกว่า
“ไอเดียปิ๊งแว๊บ” เสมอทุกครั้ง เหตุผลก็คือพวกนี้เข้าใจว่าความคิดที่
แล่นขึน้ มานัน้ หากไม่จดบันทึก สักพักมันก็จะเลือนหายไปแล้วจ�ำไม่
ได้ เพราะฉะนั้น พวกนี้จะมีสมุดบันทึกคู่กาย แล้วเขาจะใช้สิ่งที่จด
บันทึกนี้แหละในการคิด ต่อยอด และเกิดนวัตกรรมใหญ่โตต่อมา
การจดบันทึกความคิดนีจ้ ะช่วยให้เราแกะรอย เกิดความคิดใหม่ หรือ
อะไรก็ได้ที่แตกหน่อความคิดอย่างน่าอัศจรรย์ใจ

4. มีคู่หู/ผู้รู้ใจคอยอยู่เคียงข้างสนับสนุนเต็มที่

สิ่ ง ที่ ช ่ ว ยให้ เ ราขั บ เคลื่ อ นแรงกระตุ ้ น ไปข้ า งหน้ า อย่ า งมี
ก�ำลังใจ ก็คือคู่ครองซึ่งบางครั้งเธออาจไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไรนัก
เราควรตระหนักถึงประเด็นนี้ด้วย เราลองสังเกตดูจากปูมหลังของ
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ผูป้ ระสบความส�ำเร็จส่วนใหญ่มกั จะชมเชยยกย่องคูค่ รองว่าอยูเ่ บือ้ ง
หลังจนบรรลุความส�ำเร็จในปัจจุบัน
ถ้าคู่ครองของเราไม่ได้สนับสนุนในสิ่งที่เราก�ำลังแสวงหาอยู่
เราก็ต้องพยายามสื่อสารเพื่อให้เธอเข้าใจว่าเราก�ำลังท�ำอะไรอยู่
ที่ส�ำคัญเราจะต้องให้คู่ครองของเราได้รู้ถึงความพยายามอย่าง
เต็มร้อยของเรา เพื่อจะบรรลุเป้าหมายให้ได้ 100% อันจะพาไปสู่
อนาคตที่สดใสทั้งเรา และเธอนั่นเอง
มีเรื่องที่มีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งของ Steve Jobs ซึ่งครั้งหนึ่งเขา
ไม่ได้เข้าประชุม และเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน นัน่ คือเขาได้ไป
นอกบริษัทพร้อมกับสุภาพสตรีคนหนึ่งซึ่งก็คือภรรยาของเขานั่นเอง
Steve Job ชื่นชมยกย่องภรรยาเขามาก เพราะเธอคอยสนับสนุนให้
ก�ำลังใจเขาเสมอในทุกวิถที าง ไม่วา่ จะในยามทีเ่ ขารุง่ เรืองหรือตกต�ำ่

5. สลับเปลี่ยนเรื่องอื่นๆ บ้างเพื่อเป็นการกระตุ้น

เชือ่ แน่เหลือเกินว่าในช่วงชีวติ ของเรานัน้ เราได้รบั แรงกระตุน้
หรือแรงจูงใจจากวิดโี อยูทปู จนซึมซับเข้ากระดูก ทว่าการดูวดิ โี อยูทปู
ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก ย�ำ่ รอยอยูก่ บั ที่ เราอาจเริม่ ค่อยๆ สูญเสียแรงบันดาลใจ
ก็เป็นได้ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เราลองเปลี่ยนไปหาสิ่งอื่นๆ บ้างเพื่อ
จะได้รบั แรงกระตุน้ แทนทีจ่ ะดูจากวิดโี อยูทปู ฝ่ายเดียว อาทิ การสลับ
ไปอ่ า นหนั ง สื อ หรื อ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นกั บ คนที่ ใ ห้ ค� ำ แนะน� ำ หรื อ
ให้คำ� ปรึกษาเรา ก�ำหนดตารางเวลาของเราเองว่าจะรับรูเ้ รือ่ งราวอืน่ ๆ
ช่วงเวลาไหนบ้างเพื่อที่จะกระตุ้นตัวเราเองให้มี “ไฟ” อยู่ตลอด

6. อ่านหนังสือให้มาก

วิ ธี ที่ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ของผู ้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ก็ คื อ
การธ�ำรงแรงกระตุ้นของตัวเองให้สูงอยู่เสมอด้วยการอ่านหนังสือ
ทุกครั้งที่มีโอกาส การอ่านสามารถ “จุดไฟ” เร้าให้เกิดความคิดอัน
นับไม่ถ้วนจากการท่องไปกับเนื้อหาในหนังสือ เราจะได้สาระใหม่ๆ
ทีค่ น้ พบจากความคิดในหนังสือ และยังจะมี “สิง่ เสริมแรง” ให้กอ่ เกิด
ความคิ ด และแรงหนุ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความคิ ด ที่ เ รามี อ ยู ่ แ ล้ ว
นับเป็นการเสริมแรงที่หนักแน่นมากยิ่งขึ้น
Bill Gates หนึ่งในมหาเศรษฐีของโลกก็ยังคงอ่านหนังสือ
อยู่ไม่ขาด เขาจะอ่านหนังสือทุกสัปดาห์ๆ ละหนึ่งเล่ม เพราะเขา
เล็งเห็นว่า ความรูค้ อื กุญแจส�ำคัญต่อชีวติ และยังเป็น “เมล็ดพันธุข์ อง
แรงกระตุ้นใหม่ๆ” อีกด้วย

7. มีอารมณ์ขัน

ถ้าขาดอารมณ์ขันในแผนเสียแล้ว บางทีเราอาจสูญเสีย
การมองภาพของเป้ า หมายได้ ง ่ า ย การถื อ เรื่ อ งทุ ก เรื่ อ งในทาง
เคร่งเครียดเกินไป รังแต่จะพาไปสู่ความล้มเหลว เพราะว่าถ้าเราไม่
สนุกกับงานแม้แต่น้อยนิดเสียแล้ว เราจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร?
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แน่นอนว่า เราอาจจะหวาดหวัน่ กับงานอยูท่ กุ เมือ่ เชือ่ วันก็จริง
แต่มันคงไม่เจ็บปวดนักหากเราจะเพิ่มอารมณ์ขันกับงานที่เราก�ำลัง
ปฏิบัติอยู่กระมัง? เพราะฉะนั้น การหยอดอารมณ์ขันกับงานที่เรา
ก�ำลังท�ำอยู่จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นในระดับสูงขึ้นทุกวันได้

8. ตื่นนอนแต่เช้าตรู่

การตื่นนอนแต่เช้าตรู่ เดินออกก�ำลังกาย ถือเป็นช่วงเวลาที่
มากพอส�ำหรับให้เราได้คดิ วางแผนงานก่อนทีจ่ ะลงมือท�ำ แถมยังเกิด
แรงผลักดันบางอย่างให้เรามีเวลาคิดวางแผนบริหาร ทั้งเรื่องงาน
เรื่องคนได้เป็นกิจวัตรประจ�ำวันด้วย
Richard Branson, CEO of Virgin group ตื่นนอน 5.30 น.
ทุกวันวิ่งออกก�ำลังกาย จากนั้นรับประทานอาหารเช้าก่อนจะไป
ท�ำงานหรือหากเป็นคนในแถบเอเชีย สามารถตื่นเช้า ออกก�ำลังกาย
ทั้งเดินหรือวิ่งหรือเล่นโยคะ ชี่กงหรือนั่งสมาธิ ก็เป็นแนวทางที่บุคคล
เหล่านี้ให้ความส�ำคัญแก่สุขภาพกาย สุขภาพจิต เพื่อกระตุ้น และ
ปรับความสมดุลทั้งกาย และจิต ก่อนจะไปเผชิญกับงานในกิจวัตร
ประจ�ำวัน

สรุป

เทคนิคประการต่างๆ ข้างต้น จะส�ำเร็จหรือไม่ จะมีตวั แปรอัน
ส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งก� ำ ชั บ และเสริ ม ไว้ ต อนท้ า ยนี้ ว ่ า บรรดาผู ้ ป ระสบ
ความส�ำเร็จมีความมุ่งมั่น ผูกมัด และมีวินัยกับสิ่งเหล่านี้อย่างสูง
ทีเดียว นีค่ อื เคล็ดลับของการกระตุน้ ตนเองให้อยูก่ บั ตัวเองตลอดเวลา
นั่นเอง TPA
news

