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คนเราเกิดมาคงไม่มีใครดีพร้ อมไปหมดทุกด้ าน คนทุกคนย่อมมีทงจุ
ั ้ ดอ่อนและจุดเด่นแตกต่างกัน
ไปตามเบื ้องหลังชีวิตของแต่ละคน บางคนฉลาดแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ บางคนเก่ง แต่นาเสนอไม่เป็ น
บางคนทางานดีขยันขันแข็ง แต่รับไม่ได้ ที่ถกู คนอื่นตาหนิหรื อดุด่า บางคนเก่ง แต่ไม่ค่อยยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อื่น ฯลฯ
สิ่งสาคัญในการพัฒนาตนเอง ไม่ได้ อยู่ที่ว่าใครมีจดุ อ่อนหรื อจุดเด่นน้ อยกว่าหรื อมากกว่ากัน แต่
อยู่ที่ใครสามารถค้ นหา ยอมรับ และลงมือกาจัดจุดอ่อนและเสริ มจุดเด่นของตัวเองได้ มากกว่า คนบางคน
หาไม่เ จอแม้ กระทั่ง จุดอ่อนและจุดเด่นของตัวเอง คนบางคนหาเจอแต่ไ ม่ยอมรั บจุดอ่อน หรื อบางคน
ยอมรับแต่บอกว่าแก้ ไขยากหรื อแก้ ไขไม่ได้ หรอก เพราะมันเป็ นอย่างนี ้มาตังนานแล้
้
ว
ชีวิตคนเราไม่แตกต่างอะไรไปจากเรื อที่แล่นอยู่ในมหาสมุทรที่ต้องเจอทัง้ คลื่นลมและมรสุมใน
รูปแบบต่างๆ ถ้ าเรื อของเรามีความแข็งแกร่งพอก็สามารถแล่นผ่านมรสุมไปได้ แต่ถ้าเรื อของเราไม่แข็งแกร่ง
เพียงพออาจจะผ่านไปแบบสะบักสะบอมหรื อไม่ก็อบั ปางลงก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็ได้ แต่เราจะ
เห็นว่าเรื อบางประเภท เช่น เรื อใบ เป็ นเรื อที่ไม่แข็งแรงเหมือนเรื อยนต์ประเภทอื่น แต่ทาไมมันถึงแล่นผ่าน
มรสุมไปได้ เหมือนกัน นัน่ แสดงให้ เห็นว่าถึงแม้ เรื อลานันจะบอบบาง
้
แต่ถ้ามีเทคนิคและวิธีการในการแล่น
เรื อที่ดีก็สามารถผ่านมรสุมไปได้ เช่นกัน เราจะเห็นว่าเรื อใบหรื อแม้ แต่กระดานโต้ คลื่นอันเล็กๆ สามารถ
ต่อสู้และเอาชนะความแรงของคลื่นได้ อย่างน่าทึ่ง เพราะทังสองอย่
้
างนี ้รู้ จกั ใช้ จุดอ่อนและจุดแข็งให้ เป็ น
ประโยชนฺ์ในการเดินทาง เราจะเห็นว่าแม้ เวลาลมเปลี่ยนเทิศเรื อใบสามารถที่จะวิ่งทวนกระแสคลื่นได้ ทังๆ
้
ที่ไม่มีเครื่ องยนต์ แต่เขาใช้ เทคนิคการแล่นแบบสลับฟั นปลา จึงทาให้ เรื อแล่นฝ่ าคลื่นลมไปได้ เหมือนกัน
ถ้ าใครเจอมรสุมชีวิตที่หนักๆ ขอให้ นึกถึงเรื อใบหรื อกระดานโต้ คลื่นไว้ เป็ นข้ อคิด ขอให้ คิดเสมอว่า
ใบเรื อแห่งชีวิตของเราไม่ได้ อยู่ที่มรสุมอะไรจะนาพาไปที่ใด แต่อยู่ที่ทิ ศทางและเป้าหมายชีวิตภายในของ

ตัวเราเองว่าเราต้ องการไปยังที่ใด ส่วนจะมีปัญหาอะไรเข้ ามาขัดขวางหรื อไม่นนั ้ เราสามารถบริ หารมันได้
เหมือนกับเรื อใบที่เปราะบางแต่สามารถนาพาผู้คนไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการได้
สาหรับการพัฒนาตนเองโดยการกาจัดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งนัน้ ผมขอแนะนาขันตอนในการ
้
พัฒนาดังนี ้
1. สารวจค้ นหาจุดอ่ อนและจุดเด่ น
สิ่งสาคัญที่สดุ ในการพัฒนาตัวเองคือ การค้ นหาตัวเองให้ เจอว่าตัวเรามีจดุ อ่อนและจุดเด่นตรงไหนบ้ าง
สาหรับวิธีการในการวิเคราะห์สามารถทาได้ หลายวิธี เช่น
 การเปรี ยบเทียบเรื่ องต่างๆ กับผู้อื่น เช่น การควบคุม อารมณ์ ทักษะด้ านภาษา ทักษะด้ านการ
สื่อสาร ระบบการคิด การอ่าน การเขียน การนาเสนอ รวมถึงวินยั ในตัวเองในด้ านต่างๆ
 การใช้ ผ้ อู ื่นเป็ นกระจกเงา หมายถึง การให้ ผ้ อู ื่นวิเคราะห์จดุ อ่อนและจุดเด่นของเราว่าเป็ นอย่างไร
โดยให้ กลุ่มบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเป็ นคนวิเคราะห์ เช่น พ่อแม่พี่น้อง สามีภรรยา เพื่อนร่ วมงาน
หัวหน้ า ลูกน้ อง เพราะจะทาให้ เราสามารถมองเห็นตัวเองในทุกมิติ เพราะจุดอ่อนหรื อจุดเด่น
บางอย่างเราไม่ได้ แสดงออกให้ คนบางกลุ่มเห็น เช่น พ่อแม่อาจจะไม่ทราบว่าทักษะในการสื่อสาร
เราเป็ นอย่างไร แต่พอ่ แม่จะทราบดีเกี่ยวกับนิสยั ลึกๆของเราซึง่ เพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ทราบ
 การใช้ แบบทดสอบ เราสามารถทดสอบจุดอ่อนและจุดเด่นของเราได้ จากแบบทดสอบประเภท
ต่างๆ เช่น แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อดูลกั ษณะนิสยั แบบทดสอบทางภาษา แบบทดสอบการ
คานวณ ฯลฯ
 การนาเอาปั ญหาและความสาเร็ จในชีวิตมาทบทวนเพื่อหาจุดอ่อนและจุดเด่น เช่น ทบทวนดูว่า
เรื่ องอะไรที่เรารับไม่ได้ เรื่ องอะไรที่เราไม่ชอบมากที่สุด เรื่ องอะไรที่เรายังแก้ ปัญหายังไม่ตก ใน
ขณะเดียวกันก็ให้ ทบทวนดูความสาเร็ จที่เราได้ รับเกิดจากอะไร เช่น การที่เรามีหน้ าที่การงานที่สงู
ในปั จจุบนั เพราะเราเรี ยนเก่ง หรื อเพราะเราทางานดี เพราะเราเข้ ากับหัวหน้ าได้ ดี ฯลฯ
2. จัดลาดับความสาคัญ
เมื่อเราทราบจุดอ่อนและจุดเด่นของตัวเองแล้ ว ให้ ลองนามาจัดลาดับดูวา่ เรื่ องไหนเป็ นเรื่ องที่
สาคัญและ ต้ องกาจัดหรื อพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยพิจารณาจากปั จจัยดังต่อไปนี ้

 ถ้ าไม่กาจัดจุดอ่อนหรื อเสริ มจุดเด่นนัน้ ๆ จะส่ง ผลกระทบต่อเป้าหมายในชีวิตของเรามากน้ อย
เพี ยงใด เช่น ถ้ าเราไม่กาจัดจุดอ่อนเรื่ องการควบคุม อารมณ์ เราคงไม่สามารถเติบโตขึน้ เป็ น
หัวหน้ าได้ หรื อ ถ้ าเราไม่พฒ
ั นาทักษะด้ านภาษา เราคงไม่สามารถทางานกับบริ ษัทต่างชาติตามที่
เราหวังไว้ ได้
 ความถี่ในการเกิดขึ ้นของจุดอ่อนหรื อจุดเด่น จุดอ่อนใดที่เกิดขึ ้นบ่อยๆ โดยที่เราไม่สามารถควบคุม
มัน ได้ หรื อ ไม่ ร้ ู ตัว ให้ ก าจัด ออกไปก่ อ น เช่น เรามัก จะลื ม ตัว พูด อะไรออกไปโดยไม่ค านึ ง ถึ ง
ความรู้สึกของผู้ฟังอยู่เสมอทังๆที
้ ่เราไม่ได้ ตงใจ
ั ้ สาหรับจุดเด่นที่เรามีและต้ องใช้ งานบ่อยๆ ก็ควร
จะพัฒนาเพิ่มเติมให้ ดียิ่งๆขึ ้น
3. ลงมือกาจัดจุดอ่ อนและพัฒนาจุดเด่ น
สิ่งสาคัญที่สดุ ในการกาจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่นคือ การวางลงมือปฏิบตั ิจริ ง ถ้ ามีความยากลาบากใน
การ แก้ ไขและพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างพร้ อมกัน ขอแนะนาให้ ทาทีละอย่าง เช่น ช่วงแรกอาจจะพัฒนา
ในเรื่ อง ทัศนคติก่อน เมื่อทาได้ สาเร็ จแล้ ว ค่อยๆพัฒนาในเรื่ องอื่นๆต่อไป จุดหักเหที่สาคัญในการลงมือ
ปฏิบตั ิเพื่อ พัฒนาตัวเองอยู่ที่ "อย่าล้ มเลิกความตังใจ"
้ คนบางคนท้ อ คนบางคนขาดความอดทนอดกลัน้
พ่ายแพ้ ภยั ตัวเอง แน่นอนว่าการทาอะไรก็ตามย่อมมีปัญหาอุปสรรค แต่ขอให้ คิดเสียว่าปั ญหาอุปสรรคนั น้
คือความท้ า ทาย พยายามหาแรงจูงใจเข้ ามาเสริ มทัพอยู่ตลอดเวลา เช่น บางคนได้ แรงใจจากลูก บางคน
ได้ แรงใจจาก เป้าหมายในชีวิต บางคนได้ แรงใจจากเพื่อน
การกาจัดจุดอ่อนเปรี ยบเสมือนคนกาลังเลิกบุหรี่ อาจจะทรมาณบ้ าง หงุดหงิดบ้ าง แต่ถ้าผ่านไปได้ ถึงขัน้
เปลี่ยนพฤติกรรมหรื อเปลี่ยนนิสยั โอกาสที่มนั จะกลับมางอกเงยในชีวิตของเราก็น้อยลง แต่ถ้าทาได้ เพียง
ครึ่งๆกลางๆ โอกาสที่นิสยั ที่ไม่ดีจะกลับมาเติบโตอีกก็มีมากขึ ้น ฉะนันต้
้ องกาจัดแบบถอนรากถอนโคน
4. ประเมินผลและแก้ ไขปรับปรุง
เมื่อเราได้ กาจัดจุดอ่อนหรื อเสริ มจุดแข็งอะไรให้ กับชีวิตแล้ ว สิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่งที่จะต้ องทาคือการ
ประเมินผลดูว่าได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ หรื อไม่ เพราะอะไรก็ตามที่เราสามารถวัดได้ ประเมินผลได้ เรา
สามารถจัดการกับมันได้ และการประเมินผลจะช่วยให้ เราสามารถตังเป
้ ้ าหมายที่ท้าทายเพิ่ม ขึน้ ไปอี ก
ขอให้ คิดว่าการกาจัดจุดอ่อนและการพัฒนาจุดเด่นของเราเป็ นเกมส์อย่างหนึ่งที่เรากาลังเล่นอยู่กบั ตัวเอง
จงสนุก และเพลิดเพลินกับมันมากกว่าที่จะคิดว่าเป็ นภาระหน้ าที่ที่นา่ เบื่อ

จากเทคนิคดังกล่าวจะเห็นว่าประเด็นสาคัญไม่ได้ อยู่ที่เรามีจดุ อ่อนหรื อจุดเด่นอะไรหรื อมีจานวนมากน้ อย
เพียงใด แต่อยู่ที่เราหาจุดอ่อนและจุดเด่นของตัวเองเจอหรื อไม่ เรายอมรับมันหรื อไม่ โดยเฉพาะสิ่งที่เป็ น
จุดอ่อน และเราได้ ลงมือกาจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่นอย่างจริงจังหรื อไม่
"ปั จจัยสู่ความสาเร็จที่ย่ งิ ใหญ่ เริ่มต้ นที่การชนะใจตัวเอง"

