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สิ�งหนึ�งท่�คนสำาเร็จ หร้อน่กสร้างแรงบ่นดาลใจก็ต้าม่ 

จะต้้องกล่าวถึงเก่�ยวก่บการพ่ฒนาต้นเอง ไม่่ว่าจะเป็นจาก บทความ่ 

หน่งส้อ งานส่ม่ม่นา และอ้�นๆ ในหลากหลายส้�อของทุกว่นน่� ก็ค้อ

เร้�อง “กิารม่เป้ัาหมาย” ท่�ล้วนกล่าวว่าเป็นสิ�งจำาเป็น และม่่กให้

ความ่สำาค่ญเป็นอ่นด่บแรก ผม่ก็เห็นด้วย เพราะม่่นเป็นสิ�งพิส้จน์ได้

เบ้�องต้้นในการ “แยกิคนลงมือที่ำา กัิบุไม่ที่ำา” ออกจากก่นช่ิดเจน 

และคนท่�คิดจะทำาย่อม่ม่่โอกาสสำาเร็จกว่าคนไม่่คิดจะทำาแน่นอน

แต่้การสร้างเป้าหม่าย เป็นเร้�องท่�ยากของหลายคน ผม่

ก็เคยเป็นหนึ�งในน่�น ไม่่ควรต้้องแปลกใจ อะไรท่ี่�ไม่เคยที่ำา 

ไม่ค่อยม่ปัระสุบุกิารณ์หรือไม่คุ้น มักิจ้ะยากิกิ่อนเสุมอ มัน

เรื�องปักิติิ แต่้อย่าปล่อยให้ความ่ร้้สึกม่าบดบ่งว่าม่่นยากจนไม่่

กล้าท่�จะลอง

ส่วนหนึ�งท่�การต่้�งเป้าหม่ายยากเพราะปัจจ่ยแต่้ละคนต่้าง

ก่น และม่่ความ่ต้้องการลกึๆ ต่้างก่น บ้างก็ย่งไม่่เข้าใจ หร้อแน่ใจต่้ว

เอง จึงไม่่ร้้จะต่้�งเป้าหม่ายอะไร บ้างก็พอร้้แค่ว่า “อยากิอะไร” แต่้
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ลองเปล่�ยนความฝันั

เป็นเป้้าหมาย

จะแปลงให้ม่่นเป็นเป้าหม่ายได้ย่งไง ถ้าจะม่่วิธ่การ How to 

แบบ 1-2-3 แล้วทุกคนนำาไปใช้ิได้เหม้่อนก่นก็คงด่ แต่้ความ่

เป็นจริงม่่นไม่่ใช่ิ สำาหร่บคนท่�พบเจอวิธ่การจากท่�ใดก็ต้าม่แล้ว

เห็นว่าเหม่าะสม่ก่บต้น ก็ถ้อว่าโชิคด่

โดยช่ิ�แจงเลยว่า เรื�องน่�สุำาหรับุคนท่ี่�ยังไม่ม่เป้ัาหมาย 

ให้ตัิวเองเลย..

ถ้าม่่เป้าหม่ายช่ิวติ้ หร้อม่่วิธ่การแล้ว ก็ข้าม่เร้�องน่�ไปได้

เลยอาจไม่่เป็นประโยชิน์สำาหร่บคุณ์ แต่้สำาหร่บคนท่�ย่ง ผม่ก็ขอ

นำาเสนอเป็นวิธ่กึ�ง “แนวคิด้” ท่�ผม่ม่องว่าไม่่น่าจะยาก และสนุก

ด่ท่�จะม่าใช้ิเริ�ม่ต้้นในการคิด สร้าง หร้อหาเป้าหม่าย

แนวคิดในการู้เปัลี�ย์นความฝัันเปั็นเปั้าหมาย์

คุณ์ม่่ความ่ฝั้นไหม่ ท่�ไม่่ใช่ินอนหล่บฝั้น ฝั้นในท่�น่�ค้อ

ภาพท่�ไกลออกไปจากปัจจุบ่น อาจต่้�งแต่้ว่ยเด็ก หร้อไม่่นาน

ท่�ม่่นย่งไม่่เป็นจริง แต่้เราอยากให้ม่่นเป็นจริง หร้อเป็นจริงได้

ก็คงด่ ลองๆ คิดก่นด้ว่าเราฝั้นว่าอะไร ต่้กรอบม่่นออกม่า ลอง

เข่ยนม่่นออกม่า แล้วเราม่าทำาต้าม่กระบวนก่นเป็นข้อๆ ไป

1. ต้ิองเริ�มคิด้อยากิที่ำาเพื�อตัิวเองอย่างจ้ริงจั้ง 

หร้ออย่างน้อย ก็ต้้องเห็นความ่สำาค่ญของคำาว่า “เป้ัาหมาย”

ม่ากพอ ไม่่ม่่สิ�งใดได้ม่าฟื้ร่แท้จริง และไม่่ม่่ใครได้ทุกอย่าง 

เม้่�อต้้องการจะทำาต้าม่ฝั้นให้ม่่นเป็นจริง (หร้อเป้าหม่าย) ก็

ต้้องเส่ยสละบางสิ�งบางอย่าง เริ�ม่จากยอม่ทิ�งความ่สุขเล็ก

น้อย หร้อท่�เป็นการใช้ิเวลาท่�ไม่่ค่อยเกิดประโยชิน์ ติ้ดเกม่ส์ ติ้ด 

ซุ่ร่ย์ หร้ออ้�นๆ
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ท่�สำาค่ญกว่าน่�นค้อ บางอย่างท่�ม่่นไม่่เคยเก่�ยวก่บคุณ์เอง

โดยต้รง ไม่่ว่าจะเป็นการต้้องร่บผิดชิอบคนอ้�น ทำาบางอย่างเพ้�อ

พิส้จน์คนอ้�น การต้้องการการยอม่ร่บ แม้กิระทัี่�งกิารติามใจ้ 

ตัิวเองในหลายๆ เรื�อง ท่ี่�มันไม่ใช่้กิารที่ำาเพื�อตัิวเองแที่้จ้ริง 

มันแค่กิารระบุายออกิที่างจ้ติิใจ้ติวัเองในที่างลบุหรอืชั้�วคราว

ยกต่้วอย่างง่ายๆ คนท่�ออกไปทานเหล้าทุกเย็นก่บเพ้�อนๆ 

ม่่นค้อการสร้างภาวะหล่กหน่บางสิ�ง และการอยากได้การยอม่ร่บ

จากคนเพ่ยงบางกลุ่ม่ โดยหลงคิดว่าเป็นการสร้างเพ้�อนแท้ และ

ม่่ข้ออ้างให้ต่้วเองว่าม่่นค้อการพ่กผ่อน ผ่อนคลาย ม่่ความ่สุข ซึุ�ง

ม่่นก็อาจใช่ิในมุ่ม่หนึ�ง แต่้ถ้าคิดด่ๆ น่�เป็ันกิารที่ำาเพื�อตัิวเองจ้ริง

หรือเปัล่า? ถ้าไม่่กินเหล้าเพ้�อนจะไม่่ยกย่อง? หร้อสุดท้ายแล้ว 

เพื�อนวงเหล้าก็ิยอมรับุ และเคารพคนนอกิวงเหล้ามากิกิว่า

เราอยู่ด่้? และม่่นค้อการสร้างสุขช่ิ�วคราวใช่ิหร้อไม่่? แล้วต้าม่ม่า

ด้วยสิ�งใด? น่�ค้อต่้วอย่างการต้าม่ใจต่้วเอง ท่�ไม่่ใช่ิการทำาเพ้�อต่้ว

เองอย่างจริงจ่ง

ม่่อ่กหลายเร้�องท่�ละเอ่ยดกว่าน่� ในการดิ�นรนทำาสิ�งหนึ�งของ

เราท่�ไม่่ได้ทำาเพ้�อต่้วเอง เพ่ยงแต่้ต่้วอย่างน่� ง่าย และช่ิดเท่าน่�นเอง 

ด่งน่�แล้ว กิารอยากิที่ำาเพื�อตัิวเองอย่างจ้ริงจั้ง มันจ้ะคิด้ได้้ว่า

ควรทิี่�งสิุ�งท่ี่�ที่ำาไร้สุาระในปััจ้จุ้บัุนออกิไปัให้ได้้มากิๆ เพื�อให้

ม่ “เวลา ม่สุมอง ม่จิ้ติใจ้ ร่างกิาย” ท่ี่�จ้ะที่ำาฝัันนั�นให้สุำาเร็จ้ได้้

ยังไงล่ะหรือใครว่าไม่จ้ำาเป็ัน?

2. น่กิถ่งความฝัันเข่่ยนมันลงไปั สารพ่ดต้ำาราหร้อ

จิต้วิทยาพ่ฒนาต้นเองม่่กจะให้คุณ์ค่าในการ “เข่ยน” ม่าก ผม่เอง

เม้่�อก่อนร้้สึกว่าเข่ยนม่่นเส่ยเวลา และจำาเอาด่กว่า จ้นวันหน่�งพบุ

ว่า “กิารเข่่ยนมันลงไปั” ม่พลังท่ี่�อธิิบุายไม่ได้้จ้นกิว่าจ้ะได้้ที่ำา

เอง (ในทางจติ้วิทยาม่่นเกิดแรงกระตุ้้นต่้อสม่องได้จริง) ท่น่�ในการ

เอาฝั้นม่าเป็นเป้าหม่าย เราก็ต้้องนึกออกม่าว่า เราม่หรือเคยม่ฝััน

อะไร ต้อนเด็กๆ หร้อโต้ม่าส่กหน่อยแล้ว อยากเป็นอะไร ชิอบเล่น

อะไร หร้อทุกว่นน่�ถ้าเล้อกได้ เราฝั้นจะเป็นจะทำาอะไร

หากคดิออกม่าแลว้พบว่า ม่่นเปน็ไปไม่่ไดห้รอก เชิน่ เคยฝ้นั

ว่าอยากเป็น แอร์โฮีสเต้ส แต่้ต้อนน่�อายุ 35 ปีแล้ว แม้่อาจเป็นไปได้

ยาก แต้อ่ยากใหเ้ข่ยนไวก่้อน และอยา่เข่ยนแคเ่ร้�องเด่ยว ควรหาฝ้นั

ลำาด่บ 2-3-4-5 ท่�เคยอยากเป็น อยากทำา ชิอบทำาไล่เร่ยงออกม่าด้

แต่้… ฝั้นว่าอยากรวย เช้ิ�อเถอะน่�นไม่่ใช่ิความ่ฝั้น “คุณแค่

อยากิรวยเพื�อให้มันได้้อะไรสัุกิอย่างจ้ากิกิารรวยนั�นอ่กิท่ี่” เช่ิน 

อยากม่่รถสปอร์ต้ การจะม่่รถสปอร์ต้ย่อม่ต้้องใช้ิเงิน แต่้อาจไม่่ใช่ิ

ต้้องรวยในแบบท่�เรากำาล่งคิดไว้กว้างๆ ง่าย ม่่นก็เป็นไปได้นะ เอา

เป็นว่า ฝั้นท่�อยากรวยให้คิดไกลไปอ่กหน่อยว่า รวยแล้วไง? แล้ว

อยากทำาอะไรต่้อ น่�นอาจจะใช่ิกว่า..

3. ช้อบุกิบัุรักิ อยากิกิบัุหลงใหล ข้อน่�สำาค่ญ เม้่�อคิดออก

หร้อย่งคิดไม่่ค่อยออกก็ต้าม่ ควรทบทวนด้ด้วยว่า อะไรค้อความ่ฝั้น

ในเชิิงร้ปธรรม่ (เป็นจริงได้ ม่่อย่้จริง) ม่่นม่่กม่่พ้�นฐานในความ่ร่ก

ความ่ชิอบหร้อความ่พอใจในจุดน่�น ไม่่เช่ินน่�นม่่นคงไม่่เป็นความ่

ฝั้นของเรา โดยท่�งน่�ก็ต้้องพอแยกแยะให้ออกด้วยว่า บางเร้�อง รักิ

หรือแค่ช้อบุ หลงใหล (passion, ปัรารถนา) หรือแค่อยากิ 

(interest, สุนใจ้)

อาจสงส่ยว่าเราจะแยกได้อย่างไร ? เบ้�องต้้นค้อ ประการ

แรก สิุ�งท่ี่�เรารักิ เราหลงใหล เราจ้ะต้ิองเคยที่ำาอะไรกัิบุมันมา

บุ้าง เช่ิน เคยศกึษา ติ้ดต้าม่คนท่�เขาทำาเร้�องน่� ยิ�งถ้าเคย ที่ำามาโด้ย

ไม่ได้้คำาน่งถ่งผลลัพธ์ิ ยิ�งเป็นไปได้ว่าน่�ค้อสิ�งท่�ร่กจรงิๆ แต้ถ้่าเรา

แค่สุนใจ้หรืออยากิที่ำา เราอาจ้ไม่เคยที่ำามาก่ิอน เพราะถ้าได้้

ลองที่ำาเราอาจ้ไมช่้อบุกิไ็ด้้ เช่ินพอม่่รถสปอร์ต้แล้ว อาจจะเฉยๆ 

ก่บม่่นไปในท่�สุด หร้อในบางสิ�งเราชิอบท่�จะได้ในสิ�งหนึ�ง แต่้ไม่่ได้

หม่ายความ่ว่าเราจะร่กท่�จะทำาในสิ�งน่�น เช่ิน ชิอบกินเค้กม่าก จน

อยากเปิดร้านเค้ก แต่้ไม่่ได้ร่กท่�จะทำาเค้ก ทำาขนม่ เชิ่นน่�เปิดร้าน

อาจจะเจ๊ง แต่้ก็ไม่่ได้หม่ายความ่ว่าคนเปิดร้านเค้กสำาเร็จต้้องชิอบ

ทำาเค้กเอง เพ่ยงแต่้ฝัันอยากิม่ร้านเบุเกิอร่�กัิบุช้อบุกิินเค้กิ ก็ิ

คนละเรื�องกัินอยู่ด่้


