ตัง้ เป้าท้ าทาย มีความหมายกับพฤติกรรมการทางาน
บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com
คนที่จะประสบความสาเร็ จในชีวิต แม้ จะประสบความสาเร็ จในเรื่ องที่แตกต่างกัน บางคนประสบ
ความสาเร็ จในด้ านงาน บางคนประสบความสาเร็ จด้ านการเงิน บางคนประสบความสาเร็ จด้ านครอบครัว
ฯลฯแต่ทุกคนจะมีความเหมือนในความแตกต่างนัน้ อยู่อย่างหนึ่งคือ "คิดการใหญ่" การคิดการใหญ่มิได้
หมายถึงเพียงการเพ้ อฝั นเกินตัว แต่เป็ นการตังเป
้ ้ าหมายในการทางานที่สงู กว่าสิ่งที่ควรจะเป็ น สูงกว่าที่คน
ทัว่ ๆไปเขาคิดกัน คนเหล่านี ้มักจะมองว่าเป้าหมายที่สงู กว่าที่ควรจะเป็ นนันเป็
้ นสิ่งท้ าทายในชีวิต
พลังความอดทน อดกลันของคนมั
้
กจะถูกกาหนดโดยช่องว่างระหว่างเป้าหมายกับจุดที่เรายืนอยู่
ในขณะนัน้ ผมขอยกตัวอย่างประกอบสักสองตัวอย่าง ตัวอย่างแรกคือ การวิ่งออกกาลังกายรอบสนาม
ฟุตบอล ในขณะที่เราวิ่งอยูน่ นั ้ ถ้ าเราตังเป
้ ้ าว่าจะวิ่งสัก 3 รอบ จิตใจของเราก็จะกาหนดจุดไว้ เลยว่าพลังอึด
ของเราจะขึ ้นสูงสุดและหมดลงเมื่อครบ 3 รอบสนาม เราจะรู้ สึกหมดแรงเมื่อใกล้ ๆจะครบสามรอบสนาม
เพราะเราไปกาหนดจิตไว้ ที่สามรอบ แต่ถ้าเราตังเป
้ ้ าว่าจะวิ่งสี่รอบ เมื่อครบสามรอบแล้ วเราจะมีค วามรู้สึก
ที่แตกต่างไปจากการตังเป
้ ้ าเพียงสามรอบ เพราะในความเป็ นจริ งแล้ ว จิตใจของเรามีศกั ยภาพสูงมาก
เพียงแต่ตวั เราเองไปตังค่
้ าของมันไว้ ในจุดที่ต่ากว่าสิ่งที่มนั ควรจะเป็ น สรุปง่ายๆคือเราไปกาหนดระดับของ
ความท้ อแท้ ไว้ ก่อนล่วงหน้ านัน่ เอง
ตัวอย่างที่สองที่จะพูดถึง คือ ถ้ าเรากาลังถกเถียงกับใครบางคน เรามักจะมีการกาหนดจุดระเบิด
ทางอารมณ์ของเราไว้ ที่จดุ ๆหนึ่ง(จุดหมดความอดกลัน)
้ เช่น ถ้ ามันด่าเรามาอีกสักประโยคเดียว เราจะชก
หน้ ามันทันที และเมื่อคนๆนันพู
้ ดด่าเราออกมาจริ งๆ รับรองได้ เลยว่า 99.99% เราชกหน้ าเขาอย่างแน่นอน
เพราะเราไปตกลงทาสัญญาใจกับตัวเองเอาไว้ แล้ วสัญญาแบบนี ้มักจะเป็ นสัญญาลูกผู้ชายเสมอคือไม่
ค่อยยอมแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
จากตัวอย่างดังกล่าวนี ้จะเห็นได้ ว่าการกาหนดเป้าหมายไม่ว่าเรื่ องใดก็ตามจะส่งผลต่อพฤติกรรม
และวิ ธี ก ารทางานของคนเราอย่า งมาก ผมจึง ขอเสนอแนวทางในการตัง้ เป้ าหมายในการท างานที่ มี
ประสิทธิภาพดังนี ้



ตังเป
้ ้ าหมายให้ สงู กว่าที่เราต้ องการ

ไม่วา่ จะเป็ นเป้าหมายในการทางานหรื อเป้าหมายอื่นๆในชีวิต เราควรตังเป
้ ้ าหมายแบบมูลค่าเพิ่ม หมายถึง
การตังเป
้ ้ าหมายให้ สูงกว่าที่เราต้ องการ เช่น เราต้ องการเก็บเงินซือ้ รถยนต์สกั คันหนึ่งราคาประมาณหก
แสนบาท เราควรจะตังเป
้ ้ าเก็บเงินให้ ได้ มากกว่านัน้ เพราะต้ องเผื่อเงินบางส่วนไว้ ใช้ ตกแต่ง ซ่อมแซม หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับรถไว้ ด้วย ถ้ าเราต้ องการเป็ นผู้จดั การภายใน 5 ปี ข้ างหน้ า ให้ เราตังเสี
้ ยใหม่อาจจะ
เป็ น 3 ปี หรื อ 2 ปี เพราะการที่เราบีบเป้าหมายให้ สัน้ ลงหรื อยากขึ ้นนัน้ เราจะต้ องคิดมากขึ ้น หาช่องทางที่
ดีขึ ้น พัฒนาตัวเองให้ ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ถ้ าเราตังเป
้ ้ าหมายว่าจะ
ขับรถไปหาลูกค้ าภายใน 1 ชัว่ โมง พฤติกรรมในการขับรถของเราอาจจะขับแบบเรื่ อยๆค่อยๆไป เจออะไร
ข้ างทางก็จะแวะดูก่อน แต่ถ้าเรากาหนดเสียใหม่ให้ ท้าทายมากขึ ้น เราจะต้ องกาหนดว่าเราจะเดินทางไปให้
ถึงก่อนเวลาที่นดั กับลูกค้ าไว้ โดยเราตังเป
้ ้ าหมายในการขับรถประมาณ 40 นาที พฤติกรรมการขับรถของ
เราจะเปลี่ยนไป อะไรที่เกิดขึ ้นข้ างทางเราจะไม่สนใจ เรามุ่งแต่การขับรถอย่างไรให้ ถึงจุดหมายภายใน 40
นาทีเท่านัน้
การตังเป
้ ้ าหมายที่ท้าทายหรื อสูงกว่าที่เราต้ องการ จะช่วยให้ เรามีแรงฮึดหรื อแรงส่งมากกว่าการตังเป
้ ้ าที่ต่า
นอกจากนี ้ การตังเป
้ ้ าสูงจะช่วยผ่อนหนักให้ เป็ นเบาได้ เพราะถึงแม้ เราจะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ (เกิน
จริง) แต่ผลที่ได้ อาจจะเท่ากับหรื อสูงกว่าเป้าหมายที่เราต้ องการได้ เช่น เราต้ องการมีเงินเดือนเป็ นแสนเมื่อ
ทางานครบสิบปี ถ้ าเราตังเป
้ ้ าว่าทางานครบห้ าปี เราจะมีเงินเดือนเป็ นแสน แต่เมื่อเวลาผ่านไปห้ าปี
เงินเดือนของเราอาจจะได้ เพียงแปดเก้ าหมื่น(ต่ากว่าเป้าหมาย) แต่ในความเป็ นจริงแล้ วเงินเดือนของเรา
อาจจะสูงกว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกับเราก็ได้


ตังเป
้ ้ าหมายให้ สงู กว่าที่เคยทาได้ ในอดีต

การตังเป
้ ้ าหมายควรจะนาเอาผลสาเร็ จและเป้าหมายในอดีตมาพิจารณาเพื่อกาหนดเป้าหมายในระดับที่
สูงขึ ้น เพราะจะทาให้ เป้าหมายการทางานของเรามีพฒ
ั นาการอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าเคยตังเป
้ ้ าหมายไว้
แล้ ว แต่ไม่ประสบความสาเร็ จ แล้ วเมื่อตังเป
้ ้ าหมายใหม่ก็เลยลดระดับของเป้าหมายลง อย่างนี ้จะทาให้
เกิดเป็ นนิสยั ที่ไม่ดีกับตัวเองคือ เราจะทุ่มเทความพยายามในการไปสู่จดุ หมายที่ลดลง เพราะเรารู้อยู่แล้ ว
ว่าเป้าหมายนัน้ ๆสามารถปรับลดลงได้ ทางที่ดีเราควรจะปรับเปลี่ ยนแนวคิดในการทางานให้ เหมือนกับ
นักกีฬาที่ต้องการทาลายสถิตติ วั เองให้ ได้



สร้ างพันธะผูกพันให้ ตวั เอง (Commitment)

ต้ องยอมรับว่าการตังเป
้ ้ าหมายที่ท้าทายนันเป็
้ นเรื่ องที่ยากพอสมควร โอกาสที่เราจะปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
ลดลงนันมี
้ มากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายนันๆเป็
้ นเป้าหมายที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ดังนัน้
เพื่อป้องกันการเปลี่ยนใจของตัวเราเอง จึงขอแนะนาให้ สร้ างพันธะผูกพันกับคามัน่ สัญญาของตัวเองไว้ กบั
บุคคลอื่นๆ อาจจะเป็ นคนในครอบครัว เพื่อนร่ วมงานหรื อบุคคลอื่นๆ เพราะเป็ นกลไกทางจิตวิทยาอย่าง
หนึง่ ที่จะช่วยให้ เรายึดมัน่ กับเป้าหมายที่ได้ ประกาศไว้ กบั ผู้อื่น


จับจ้ องที่เป้าหมายปลายทาง (Ended Results)

ในระหว่างทางที่เดินไปสู่จดุ หมาย แน่นอนเราจะต้ องประสบพบเจอกับปั ญหาอุปสรรคบ้ าง เมื่อเกิดความ
ท้ อแท้ เบื่อหน่าย อยากยกเลิกการกระทานันๆ
้ ขอให้ เอาใจไปจับจ้ องไว้ ที่ผลสาเร็ จของสิ่ งนัน้ เช่น เบื่อการ
ทางาน เบื่อเพื่ อนร่ วมงาน ขอให้ คิดไว้ ว่าความเบื่อนัน้ เป็ นเพียงแค่ทางผ่านที่ เราจะไปสู่เป้าหมายแห่ง
ความสาเร็ จในชีวิตการทางาน เดี๋ยวเดียวความเบื่อก็จะถูกทดแทนด้ วยสิ่งใหม่ เมื่อความเบื่อจากไปความ
ใกล้ เคียงกับเป้าหมายก็จะเข้ ามาเยือน จงสร้ างกาลังใจให้ กับตัวเองโดยให้ ขอยืมความรู้ สึกเมื่อเราประสบ
ความสาเร็ จ ตามเป้าหมายที่ กาหนดไว้ ม าใช้ ก่อนล่วงหน้ า จะช่วยให้ เรามี กาลัง ใจในการเดินทางไปสู่
เป้าหมายได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
ดังนัน้ การกาหนดเป้าหมายให้ ท้าทาย จะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการออกแบบพฤติกรรม รูปแบบ และ
แนวทางในการทางานหรื อการดาเนินชีวิตให้ กบั คนเรา ถ้ าเราจะเลือกคบใครสักคนเป็ นเพื่อนขอแนะนาให้
คบกับคนที่มีการตังเป
้ ้ าหมายที่ท้าทายไว้ ก่อนเป็ นอันดับแรก เพราะเราจะได้ เรี ยนรู้วิธีการทางานของเราเขา
ที่ผิดแผกแตกต่างไปจากคนทัว่ ๆไป นอกจากนี ้ขอให้ ลองศึกษาประวัติของคนที่ประสบความสาเร็ จในชีวิตดู
เราจะพบว่าเอกลักษณ์หรื อวิธีคดิ ของเขาจะแตกต่างไปจากคนอื่น ซึ่งถ้ าเราศึกษาวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึง
แก่นแท้ ของวิธีคิดของเขาเหล่านันแล้
้ ว ถึงแม้ แต่ละคนจะมีวิธีคิดที่แตกต่างกัน มีกลยุทธ์ในการบริ หารงาน
บริ หารชีวิตที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือการจุดประกายพลังขับเคลื่อนภายใน (Internal Drive)
ให้ กบั ตัวเองโดยการตังเป
้ ้ าหมายที่ท้าทายนัน่ เอง
"ชีวิตจะมีค่า ถ้ ารู้ ว่าเราอยู่ท่ ไี หน กาลังมุ่งหน้ าไปยังที่แห่ งใด และจะไปสู่เป้าหมายนัน้ ได้ อย่ างไร"

