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คุณเคยรู้สกึ ไหมว่าคุณกาลังเบื่อ ๆ เซ็ง ๆ กับชีวิตการทางาน ทุกอย่างดูเหมือนเดิมไปหมด ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบ
การใช้ ชีวิตส่วนตัวของคุณ หรื อรู ปแบบการทางานที่คณ
ุ จะต้ องเจอะเจอกับหัวหน้ างาน เพื่อนร่ วมงาน ลูกน้ อง ลูกค้ า ตัว
งาน หรื อแม้ กระทัง่ ค่าตอบแทนที่ได้ รับ และแน่นอนว่าหากคุณใช้ ชีวิตเหมือน ๆ เดิมเช่นนี ้ทุกปี ทุกปี โดยที่คณ
ุ ไม่เคยคิดที่
จะเปลีย่ นแปลงอะไรเลย ในที่สดุ จะส่งผลไปยังการรับรู้ของคุณที่คณ
ุ จะเริ่ มบอกตัวเองว่า “ เฮ้ อ ! เบื่อจัง ” หรื อ “ ทาไม เซ็ง
เป็ นบ้ าเลย ”
การมีไอเดียหรื อความคิดที่แตกต่างนันจะเป็
้
นการมองต่างมุมจากมุมที่คณ
ุ เคยทาอยูเ่ ป็ นปกติประจา วัน เป็ นการ
เปลีย่ นการรับรู้และรูปแบบการใช้ ชีวิตส่วนตัวและการทางานของคุณเอง พบว่า บุคคลเหล่านี ้จะมีความสุขและ สนุกสนาน
รู้สกึ กระชุ่มกระชวย รู้สกึ ว่าโลกนี ้น่าอยู่ ไม่ซ ้าซากจาเจ มีความกระตือรื อร้ นอยู่เสมอ และที่สาคัญจะส่งผลโดยตรงต่อการ
พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ( Creativity) ในการทางานของคุณ คุณทราบไหมว่ามีนกั ธุรกิจหลายคนที่ประสบความสาเร็ จ
ในหน้ าที่การงานจากการมีไอเดียที่แตกต่าง ไม่ชอบอยู่นิ่งกับที่ รู้ จักพัฒนาตนเองและสร้ างสรรค์ระบบงาน ผลงาน และ
โครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมอ
ทาอย่างไรในการพัฒนาให้ คุณมีไอเดียที่แตกต่าง : ควรเริ่ มจากการตระหนัก ( Awareness) ของคุณว่าคุณ
อยากจะเปลีย่ นแปลงหรื อพัฒนาตนเองบ้ างหรื อไม่ คงไม่มีใครสามารถบังคับให้ คณ
ุ ต้ องมีไอเดียที่แตกต่างจากเดิมได้ นอก
เสีย จากตัว คุณ เอง เนื่ อ งจากคุณ จะต้ อ งมี ข้ อ ตกลง ( Commitment) กับ ตัว เองก่ อ นว่า ต้ อ งการและพร้ อมที่ จ ะ “
เปลีย่ นแปลง ” มีความปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองด้ วยการเรี ยนรู้ จากการเปลี่ยนแปลงนัน้ และหากคุณพร้ อมแล้ ว ขอให้
เริ่ มปฏิบตั ิตามแนวทางง่าย ๆ ดังต่อไปนี ้
วิเคราะห์ ตนเองเพื่อหาจุดต่ าง
คุณควรสารวจตัวเองว่ามีวถิ ีการใช้ ชีวิตอย่างไร บุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ ( Self Image) หรื อทักษะในการทางานที่
คุณเป็ นและคนอื่นรับรู้ในตัวคุณเองเป็ นอย่างไร และสิง่ ไหนที่คณ
ุ อยากเปลีย่ นแปลงบ้ าง โดยคุณควรมีคาตอบให้ กบั ตัวเอง
ว่าจะสามารถเปลีย่ นแปลงสิง่ นันได้
้ อย่างไร คุณอาจจะกาหนดเป็ นแผนงานหรื อกิจกรรมที่จะต้ องทาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ซึง่ อาจเป็ นช่วงสันหรื
้ อช่วงเวลาที่คอ่ นข้ างยาวก็ได้ เช่น

สิ่งที่ปฏิบัติเป็ นประจา

ไอเดียที่แตกต่ างไปจากเดิม

วิถีการใช้ ชีวติ
เวลาไปทางานมักจะขับรถจากบ้านและขึ้นทางด่วน
เดือนนี้ จะลองเปลี่ยนมานัง่ รถไฟฟ้ า
สาย xxxx เป็ นประจา
ไปทางานดูบา้ ง
บุคลิกภาพ
หงุดหงิดและทาสี หน้าบึ้งตึงเวลาลูกค้าเข้ามาถามข้อมูลซ้ าไปซ้ า อาทิตย์น้ ี จะยิม้ แย้มแจ่มใสและจะไม่
มา
โกรธเวลาลูกค้าถามข้อมูลซ้ า ๆ ซาก
ๆ
ทักษะในการทางาน
ทางานตามวิธีการหรื อขั้นตอนแบบเดิ มที่เคยปฏิบตั ิ โดยการ เดือนนี้ จะทดลองนาโปรแกรม
บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในสมุดคุม
คอมพิวเตอร์ มาช่วยในการบันทึก
ข้อมูล

สร้ างจุดต่ าง จากการปฏิบัติ
เมื่อคุณรู้มีไอเดียแล้ วว่าคุณจะทาอะไรใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมบ้ าง ซึ่งเท่ากับว่าคุณได้ วางแผนชีวิตซึ่งอาจ
เป็ นแผนระยะสันหรื
้ อแผนระยะยาวของตัวคุณเองไว้ แล้ ว ในขันตอนถั
้
ดไปคือการนาไอเดียต่าง ๆ ที่คณ
ุ คิดไว้ ไปปฏิบตั ิ มี
หลายคนเก่งแต่พดู จะทาโน่นทานี่ แต่ไม่เห็นทาสักที หากคุณมีไอเดียต่าง ๆ มากมายแต่คณ
ุ ไม่เคยปฏิบตั ิเลย ก็เท่ากับว่า
คุณไม่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงหรื อพัฒนาตัวคุณเองเลยเช่นเดียวกัน ดิฉนั ขอแนะนาข้ อคิดในการนาไอเดียที่แตกต่างของคุณ
ไปปฏิบตั ิ ดังนี ้
• ความอดทน : คุณต้ องอดทนในพฤติกรรมหรื อแนวปฏิบตั ิใหม่ ๆ ที่คณ
ุ ไม่เคยทามาก่อน ซึ่งคุณอาจพบอุปสรรค
หรื อความยากลาบากในช่วงแรก เช่น อดทนในการเรี ยนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการใช้ งาน ซึ่งคุณเองอาจไม่
คุ้นเคยกับการใช้ คอมพิวเตอร์ มาก่อนเลยก็เป็ นได้
• ความยืดหยุ่น : คุณควรมีความยืดหยุน่ พอสมควร ไม่ควรยึดติดกับไอเดียที่คณ
ุ คิดเพียงอย่างเดียว บางครัง้ คุณ
อาจจะต้ องหาไอเดียใหม่ ๆ เผื่อไว้ ด้วย และบางครัง้ คุณอาจจะต้ องกลับไปปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมเหมือน
อย่างเดิมก็ยอ่ มได้
• การเรียนรู้ : คุณควรถามตัวเองทุกครัง้ ว่าคุณได้ เรี ยนรู้ อะไรจากไอเดียใหม่ ๆ ที่คณ
ุ นาเสนอไว้ หรื อไม่ และไม่มี
ใครบอกได้ วา่ ไอเดียที่เสนอไว้ นนั ้ ถูกหรื อผิด เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม นอกจากการนาไปปฏิบตั ิเสียก่อน
ประเมินสถานการณ์ เพื่อปรับเปลี่ยนจุดต่ าง
คุณควรถามตัวเองว่าไอเดียที่คุณนาไปปฏิบัตินนั ้ คุณได้ รับประโยชน์หรื อเสียประโยชน์ มากกว่ากัน โดยการ
ทบทวนผลที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
ไม่ว่าจะมาจากความคิดความรู้ สึกของตัวคุณเอง หรื อการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของ
หัวหน้ างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้ อง หรื อลูกค้ าของคุณ เช่น

........หากคุณลองเปลี่ยนการขับรถมาขึ ้นรถไฟฟ้ามาทางานแล้ วล่ะก็ พบว่าหัวหน้ า แสดงความไม่พอใจหรื อต่อว่าคุณว่า
ทาไมช่วงนี ้จึงมาทางานสายมากขึ ้น คุณเองก็ควรเปลีย่ นจากการขึ ้นรถไฟฟ้าเป็ นการขับรถมาทางานจะดีกว่า
........การนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการบันทึกและนาส่งข้ อมูลให้ ลกู ค้ า พบว่าข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าลดลง การ
ส่งงานตรงเวลามากขึ ้น การคานวณข้ อมูลผิดพลาดน้ อยลง คุณเองก็ควรเรี ยนรู้ หาโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อมาสนับสนุนการ
ทางานของตนเองให้ ง่ายและรวดเร็ วขึ ้น
ทังนี
้ ้การประเมินสถานการณ์ภายหลังจากการทดลองปฏิบตั ิตามไอเดียใหม่ ๆ ที่เสนอไปแล้ วนัน้ จะทาให้ คุณ
ประเมินต่อได้ วา่ คุณควรเลือกที่จะปฏิบตั ิตามไอเดียที่แตกต่างนันหรื
้ อไม่ และควรจะพัฒนาหรื อหาไอเดียใหม่ ๆ อะไรบ้ าง
เพื่อปรับปรุงตนเองให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตและคุณภาพในการทางานที่ดีขึ ้น
การมีไอเดียใหม่ ๆ หรื อการมีความคิดในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบตั ิไปนัน้ ถือได้ ว่าเป็ นอีกวิธีการ
หนึง่ ที่จะช่วยให้ คณ
ุ มีความกล้ าและความพร้ อมที่จะเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงเพื่อการพัฒนาตนเอง ซึง่ จะมีผลทาให้ คณ
ุ มี
ความสนุกสนานไปกับการใช้ ชีวิต มีความรู้สกึ ว่าชีวิตเรามิได้ หยุดนิ่งอยูเ่ พียงแค่นี ้
****ลองถามตัวคุณเองสักนิดว่า คุณมีความกล้ าพอทีจ่ ะเสนอไอเดียที่แตกต่างไปจากเดิมที่ปฏิบตั แิ ล้ วหรื อยัง ****

