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สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่จะทาให้ ชีวิตคนเรามีความก้ าวหน้ าคือ "การตังเป
้ ้ าหมาย" เพราะเป้าหมายเปรี ยบเสมือน
แสงเลเซอร์ ที่จะนาทางเราไปสูส่ ิ่งที่เรา "ต้ องการจะเป็ น" หรื อ "ต้ องการจะมีได้ " ถ้ าใครคิดว่าเป้าหมายไม่สาคัญ ลองนึกดู
นะครับว่าถ้ ากีฬาฟุตบอลไม่มีเสาประตูแล้ ว เกมส์การแข่งขันจะเป็ นอย่างไร พฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นในแต่ละทีมจะ
เป็ นอย่างไร ผมเชื่อว่าผู้เล่นแต่ละคนคงจะต้ องเลี ้ยงลูกไปมาหาที่ยิงประตูไม่ได้ อย่างแน่นอน ใครก็ตามที่ยงั ไม่มีเป้าหมาย
ในชีวิตคงไม่แตกต่างอะไรไปจากการเล่นฟุตบอลที่ไม่มีเสาประตู ชีวิตจะลอยไปลอยมาหาเป้าไม่เจอ ชีวิตการทางานแต่ละ
วันจะบอกไม่ได้ วา่ ทาไปทาไม งานที่ทาวันนี ้มีประโยชน์อะไรต่อชีวิตในวันข้ างหน้ า โอกาสที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตา่ ง ๆ
อาจจะมีน้อยลงกว่าคนที่มีเป้าหมายในชีวิต เพราะคนที่มีเป้าหมายในชีวิต เขาจะทราบได้ ทนั ทีว่าการทางานในแต่ละวัน
นัน้ จะต้ องเก็ บเกี่ ยวประสบการณ์ อะไรใส่กระเป๋ าบ้ าง แน่นอนว่าประสบการณ์ ที่จะเก็ บใส่กระเป๋ าคือประสบการณ์ ที่
สอดคล้ องหรื อสนับสนุนเป้าหมายชีวิตนัน่ เอง
ถึงแม้ เราจะมีเป้าหมายชีวิตที่ชดั เจนเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าขาดแรงขับเคลือ่ นหรื อที่เราเรี ยกกันว่า "แรงจูงใจ" แล้ ว
ล่ะก็ ผมคิดว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ก็ไม่มีความหมายอะไรมากมายนัก คนหลายคนมีเป้าหมายจะเก็บเงิน คนบางคนมี
เป้าหมายจะเติบก้ าวหน้ าในอาชีพ คนบางคนมีเป้าหมายจะมีชื่อเสียงทางสังคม คนบางคนมีเป้าหมายในการศึกษาต่อ
ฯลฯ แต่ยงั ตอบตัวเองไม่ได้ ว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ นนั ้ ถ้ าไปถึงจุดนันแล้
้ วจะได้ อะไร ไม่มีอะไรมีผูกมัดหรื อไม่ว่าทาไม
จะต้ องไปให้ ถึง ถ้ าไปไม่ถึงเป้าหมายจะเกิดอะไรขึ ้นบ้ าง
ถ้ ามีใครมาบอกเราว่าขอให้ เรากระโดดข้ ามหน้ าผาที่สงู ชันซึง่ หน้ าผานี ้มีความกว้ าง 2 เมตร สูงหลายสิบเมตร ถ้ า
ตกลงไปรับรองไม่ต้องนาไปโรงพยาบาล สามารถนาไปวัดได้ เลย เขาบอกให้ เรากระโดดโดยที่ไม่มีสนิ จ้ างรางวัลใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ลองคิดดูซิครับว่าเราจะกล้ ากระโดดหรื อไม่ ผมคิดว่าเกือบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ที่คิดในใจว่า "กระโดดไปทาไม" ไม่เห็นจะได้ อะไร
ขึ ้นมา ถ้ าเขาบอกเราต่อไปอีกว่า ถ้ าใครกล้ ากระโดด เขาจะให้ รางวัลเป็ นเงินสดจานวน 1 ล้ านบาท ผมเชื่อว่าอาจจะมีคน
บางคนกล้ าที่จะกระโดด เพราะแรงจูงใจที่เป็ นตัวเงิน 1 ล้ านบาทอาจจะมีน ้าหนักเพียงพอสาหรับการกระโดดของคนบาง
คน โดยเฉพาะคนที่เป็ นหนี ้สินรุงรัง เจ้ าหนี ้มาทวงทุกวัน แต่คนส่วนใหญ่อาจจะยังคงไม่กล้ ากระโดดอยูด่ ีเพราะคิดแล้ วมัน
ไม่ค้ มุ ค่าถ้ าโชคไม่ดีอาจจะตกลงไปเสียชีวิต
ถ้ าเขาบอกเราต่อว่า สมมติว่าคนที่เรารักมากที่สดุ ในชีวิตนี ้ อาจจะเป็ น พ่อแม่ คนรัก หรื อลูกของเรายืนอยู่อีก
ฟากหนึง่ ของหน้ าผา และกาลังตกอยูใ่ นอันตราย ถ้ าเราไม่กระโดดข้ ามไปช่วยภายใน 1 นาที คนที่เรารักมากที่สดุ คนนันจะ
้
เป็ นอันตรายถึงชีวิต และถามเราต่อว่าเรากล้ ากระโดดข้ ามช่องว่างของหน้ าผานี ้หรื อไม่ ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนส่ว นมาก
หรื อเกือบทังหมดจะตอบว่
้
า "กล้ า" กระโดดข้ ามหน้ าผานี ้

ทาไมถึงเป็ นเช่นนัน้ เหตุผลสาคัญก็คือ แรงขับเคลือ่ นที่สาคัญของชีวิตคนต้ องประกอบไปด้ วยเป้าหมายบวกกับ
แรงจูงใจ ถ้ ามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียว คนจะไม่กระตือรื อร้ นที่จะไปให้ ถึง จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีแรงจู งใจ เพราะ
แรงจูงใจคือเชื ้อเพลิงที่จะขับเคลือ่ นชีวิต ในขณะที่เป้าหมายคือทิศทางที่เราจะขับเคลือ่ นชีวิตของเราไปในทิศทางที่ต้องการ
ถ้ าต้ องการให้ ชีวิตมีความก้ าวหน้ าและประสบความสาเร็ จดีกว่า เร็ วกว่าคนอื่น ๆ ผมแนะนาให้ ลองกาหนด
เป้าหมายและสร้ างแรงจูงใจในชีวิตดังนี ้
•

การกาหนดเป้าหมาย
เราควรจะกาหนดเป้าหมายชีวิตให้ ชดั เจนว่าอีก 5 ปี 10 ปี ข้ างหน้ า เราต้ องการจะ "เป็ นอะไร" "มีอะไร" มาก
น้ อยเพียงใด และควรจะมีการทบทวนเป้าหมายเป็ นระยะ ๆ เช่น ทุก 6 เดือนหรื อทุก 1 ปี เพราะเป้าหมาย
คือจุดเริ่ มต้ นที่จะนาไปสูก่ ารกาหนดกลยุทธ์และสิง่ ที่เราจะต้ องทา
การกาหนดเป้าหมายจะต้ องมีความท้ าทาย ไม่ใช่ง่ายหรื อยากจนเกินไป เพราะเป้าหมายที่ท้าทายนอกจาก
จะมีความหมายต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของเราแล้ ว ยังเป็ นบ่อเกิดแห่งความภูมิใจในอนาคตด้ วย
หลังจากที่เราบรรลุหรื อถึงแม้ จะไม่บรรลุเป้าหมายก็ตาม ถ้ าเป้าหมายของเราง่ายจนเกินไป เมื่อเราบรรลุ
เป้าหมายแล้ ว เราจะไม่มีความภูมิใจอะไรหลงเหลืออยูเ่ ลย เช่น ถ้ ามีใครมาบอกเราว่าถ้ ามีเวลาให้ เรา 1 ปี
ในการฝึ กซ้ อมเพื่อไปวิ่งแข่ง 100 เมตร โดยให้ เราเลือกว่าเราจะวิ่งแข่งกับแชมป์โอลิมปิ กหรื อแชมป์นักเรี ยน
อนุบาล เราคิดว่าเราจะเลือกไปวิ่งแข่งกับใคร แน่นอนทุกคนคงจะเลือกที่จะวิ่งแข่งกับแชมป์โอลิมปิ กอย่าง
แน่นอน เพราะถึงแม้ จะแพ้ ก็ยงั มีความภาคภูมิใจกว่าชนะเด็กอนุบาล

•

สร้ างแรงจูงใจ
ในระยะสันเราอาจจะสร้
้
างแรงจูงใจโดยใช้ ปัจจัยภายนอกก่อนก็ ได้ เช่น ขยันทางานเพราะต้ องการเงิน
เพราะต้ องการความก้ าวหน้ าในตาแหน่งหน้ าที่การงาน แรงจูงใจภายนอกจะเป็ นแรงจูงใจในระยะสันได้
้
ค่อนข้ างดี แต่แรงจูงใจนี ้จะไม่จีรังยัง่ ยืน มันจะลดระดับความรุนแรงลงเมื่อเวลาผ่านไป ไม่ต้องดูอื่นไกลให้ ดู
ว่าเวลามีการปรับเงินเดือนประจาปี คนจะมีไฟในการทางานเพียงเดือนสองเดือนที่ได้ เงินเดือนใหม่ พอ
เวลาผ่านไปหลาย ๆ เดือนเงินเดือนใหม่ที่ได้ ไม่ถือเป็ นแรงจูงใจอีกต่อไป แรงจูงใจที่จะอยู่กบั เรานานและ
พลังงานไม่มีวนั หมดคือแรงจูงใจที่เกิดขึ ้นเองภายใน เช่น แรงจูงใจที่ต้องการประสบความสาเร็ จในชีวิตที่
เกิ ด จากแรงบัน ดาลใจบางสิ่งบางอย่าง คนบางคนแรงจูงใจอยู่ที่ได้ ทางานที่ ตัวเองชอบ คนบางคนมี
แรงจูงใจที่เกิดจากความยากลาบากในชีวิต

สรุป การที่เราจะนาพาชีวิตไปขึ ้นแท่นแห่งความสาเร็ จนัน้ สิง่ สาคัญจึงอยูท่ ี่เราได้ กาหนดเป้าหมายชีวิตได้ ถกู ต้ อง
และชัดเจนมากน้ อยเพียงใด เป้าหมายมีความท้ าทายหรื อไม่ นอกจากนี ้จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องสร้ างพลังงานขับเคลื่อน
ชีวิตไปสู่เป้าหมายโดยการสร้ างแรงจูงใจทังแรงจู
้
งใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน ถ้ าต้ องการเพิ่มระดับความแรงของ
แรงจูงใจขึ ้นไปอีก อาจจะต้ องสร้ างพันธสัญ ญาโดยการบอกับคนรอบข้ างว่าเป้าหมายในชี วิตเราคืออะไร เพราะพันธ
สัญญานี ้คือแรงจูงใจ(เชิงบังคับ) ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ เราลด ละ หรื อเลิกล้ มความตังใจที
้ ่จะไปสูเ่ ป้าหมายที่ได้ ให้ สญ
ั ญา
ไว้ ได้ นะครับ
" สูตรความสาเร็ จของชีวิต = ความท้ าทายของเป้าหมาย x ระดับแรงจูงใจ"

