
 
 
 

หนังสือเลมนี้จะทําใหคุณไดพัฒนาอุปนสัิยที่จะชวยใหคุณประสบความสําเร็จ รวมไปถึงการ 
พัฒนาความคดิ พัฒนาศักยภาพที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลง และยังชวยใหคุณเขาใจถึงความสาํคัญของการ 
ทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตประจําวันของคุณ ชวยใหคณุรูจักแรงจูงใจใหตนเอง และใชเวลาของ 
คุณอยางมีประสิทธิผล  
  
 

การเปนผูกลาไดกลาเสีย คอื การสรางโอกาสใหกับตัวคุณเอง การทาํใหคุณสมหวงัในส่ิงที่ 
ตองการ และใชประโยชนจากสิ่งที่เปนอยูใหมากที่สุด ทกุคนสามารถที่จะเรียนรูการเปนผูกลาไดกลาเสียได 
ทั้งนั้น ความสามารถในการเปนผูกลาไดกลาเสียนั้นเกิดจากความรูสึกนับถือตนเอง บุคคลที่มีความเปนผูกลา 
ไดกลาเสีย คอืผูที่มีคุณสมบัตดิังนี ้

• แสดงถึงความคดิริเร่ิมและแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
• มีความพรอมสําหรับความเปลี่ยนแปลง กอนที่เขาหรือเธอจะถูกบังคบัใหยอมจํานนตามสภาวะ

แวดลอม 
• ไมยอมแพใหกับความลมเหลว 
• สามารถที่จะรบัรูถึงโอกาสทีเ่กิดขึ้น 
• มีความพรอมที่จะรับความเสี่ยง 
ในวันนี้ทําใหคุณไดมองถึงส่ิงที่จะทําใหคณุมีความเปนผูกลาไดกลาเสีย คุณรูแลววามันเริ่มตนที ่

ตัวของคุณ โดยเริ่มจากการที่คุณมองตัวคณุและส่ิงที่คุณเช่ือวาคุณสามารถที่จะทําได การประสบความสําเร็จใน 
ส่ิงที่คุณตองการจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อคุณสามารถที่จะคดิในเชิงบวก กลาเผชิญกับความกลัว และสามารถที่จะ 
รับมือกับความผิดหวัง 
  
 

คนสวนใหญจะเห็นคุณคาความสามารถและจุดแข็งของตนต่ํากวาความเปนจริง นาเสียดายที ่
ภาพที่เรามองตัวเราเองมักจะเปนผลพวงจากการมองของผูอ่ืน ซึ่งไมสามารถที่จะใหกําลังใจเราหรือช่ืนชมในสิ่ง 
ที่เราทําได ทเปนเชนนี้เพราะในสภาพแวดลอมของการทํางานหลายๆ แหง มักจะมคีวามเชื่อที่วา คุณควรจะรูดี
เฉพาะส่ิงที่คณุทําเทานัน้ หรือไมมันก็ไมใชส่ิงที่คุณสมควรจะรู 

ี่

  การใหความมัน่ใจกบัตนเองจะชวยใหคุณมีความรูสึกในเชิงบวกเกี่ยวกับตนเองอยางแทจริง  
และจะชวยกําหนดเรื่องที่สําคัญๆ และทิศทางสําหรับอนาคตใหกับคุณ 
  คุณจะไมมีวนัสมหวังตามความตองการของคุณ ถาคณุไมปรับตนเองใหรวดเร็ว เพ่ือใชประโยชน
จากโอกาสใหมๆ ที่เขามาในชีวิตใหเต็มที่  
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  ในชวงระยะเวลาสักย่ีสิบปทีผ่านมานี ้เราไดเห็นโลกเปลีย่นแปลงไปอยางมาก ความเปลี่ยน 
แปลงที่เราไดเห็นนั้นมาจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว อัตราความเร็วของความเปลี่ยน 
แปลงที่เพ่ิมข้ึนทุกขณะนั้นยิง่ทําใหพัฒนาการในโลกแหงจินตนาการเกิดขึ้นไดในชีวิตจริง 
  คุณเองก็จะตองคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงงานที่บอยขึ้น และอาจจะตอง 
มีการเปลี่ยนแปลงครั้งย่ิงใหญในชีวติการทํางานอยางนอยหนึ่งครั้ง 
  เคล็ดลับในการรบัมือกับความเปลี่ยนแปลง 8 ประการ 
  1. เปดรับความเปลี่ยนแปลง หลีกเล่ียงความรูสึกตอตานและยึดตดิกบัสิ่งที่คุณอาจจะสูญเสีย 

   ไปเพราะความเปลี่ยนแปลง แตจงมองดานที่เปนบวกที่คุณจะไดรับแทน 
  2. จัดการกบัสิ่งที่เปนเรื่องปจจุบนั อยาหมกมุนกับสิ่งทีเ่คยเปนมาในอดีต หรือกังวลกับสิ่งที่ 

    จะเกิดขึ้นในอนาคตมากจนเกินไป ขอใหสนใจกบัสิ่งที่เปนอยูในปจจุบันวาคุณไดจัดการกบั 
    มนัเปนอยางดีแลว 

  3. คิดในเชิงบวกและทําตัวใหกระฉับกระเฉง อยาพอใจแคการอยูเฉยๆ โดยไมมีปฏิกิริยาตอ 
    ส่ิงตางๆ คณุตองเตรียมพรอมสําหรับสิ่งตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 

  4. ควบคุมอารมณของคุณ จงเตรียมพรอมที่จะใชอารมณและพลังงานที่เกิดจากความเปลี่ยน 
              แปลงใหเกิดผลในทางบวก 

  5. อยูในโลกของความเปนจริง และจัดการกับขอเท็จจริงทั้งในแงบวกและในแงลบ 
  6. หลีกเล่ียงการมองโลกอยางคับแคบ จงใชความพยายามเพื่อมองหาทางเลือกที่มีอยู  
  7. หมั่นพัฒนาทักษะของคณุ ดวยการดูแลตนเองใหมีทกัษะและความรูที่ทันตอเหตกุารณ 
  8. ช่ืนชอบตัวคุณเอง คุณจะตองใสใจตอคณุลักษณะที่เปนบวกของตนเอง และตระหนักวา 

    ตัวคุณเองก็มีอะไรดีๆ กับเขาเหมือนกนั 
  ในวันนี้ เราไดเห็นถึงความสาํคัญของการทีคุ่ณสามารถควบคุมอาชีพการงานของคุณขณะที่ 
ทุกอยางรอบๆ ตัวคุณกําลังเปล่ียนแปลง ไมมีประโยชนอะไรที่คุณจะมานั่งบนหรือโกรธองคกรของคุณ เมื่อ 
องคกรจะตองปรับตัวไปตามแรงกดดันทีอ่ยูโดยรอบ ทศันคติแบบนีม้ีแตใหโทษกบัคุณ ปญหาก็คือ ไมวาคุณ 
จะรูสึกอยางไรตอความเปลีย่นแปลง มันก็จะตองเกิดขึน้อยูดี  
   
 

จงเปนผูหมั่นเรียนรูตลอดชวีิต โลกเรากาํลังเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วมาก และทักษะที่คุณ 
มีอยูนั้นก็จะลาสมัยไปอยางรวดเร็ว ทุกวันนี้หากคุณตองการความกาวหนาในหนาทีก่ารงาน คุณยอมไมสามารถ 
อยูเฉยๆ ได ไมเพียงแตความกาวหนาทางเทคโนโลยีเทานั้นที่มีผลกระทบตอส่ิงที่คณุจะตองเรียนรู พัฒนาการ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวโนมทางการเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ ตางก็มีผลกระทบที่ย่ิงใหญ 
ตอวิธีการทาํงานของคุณทั้งส้ิน โลกเราหมุนไปอยางไมหยุดยั้ง และหากคุณไมหมุนตามไปใหทนั คุณก็จะถูกทิ้ง 
เอาไวขางหลัง และแหงตายอยูอยางนั้นโดยไมมีใครเหลียวแล 
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คุณอาจคดิวาคุณไดทักษะและความรูสวนใหญจากการทาํงานในปจจุบนั คนเรายังคงเรียนรู 

และพัฒนาทักษะใหมๆ ตลอดจนทศันคตอิยูตลอดเวลา โดยทีไ่มตองเรียนรูอยางเปนทางการ วธิกีารที่จะทําให 
เราพัฒนาตนเองไดโดยงายจากการทํางาน เชน การสับเปลี่ยนหนาทีก่ารงาน  การอภิปรายเปนกลุม การอาน 
การฝกทักษะภายใตความดแูลของผูฝก การทํางานแทนคนที่ลาพักรอน การทํางานเปนทมี การปรกึษากับที่ 
ปรึกษา การไปชมนิทรรศการ รวมประชุมหรือสัมมนา การดูโทรทัศนหรือวีดีโอที่ใหความรู การวิเคราะหส่ิงที่
ผิดพลาด การทํางานในโครงการพิเศษหรืองานที่ไดรับมอบหมาย การเขารับการฝกอบรม  

ในวันนี้ คือบทที่วาดวยสิ่งที่คุณควรทําเพ่ือใหกลายเปน “ผูที่เรียนรูตลอดชีวิต” คุณไมสามารถ 
ที่จะอาศัยองคกรของคุณเพ่ือใหคุณไดมีทกัษะที่คณุตองการเพื่อความสําเร็จ คุณจะตองสรางมันดวยตนเอง คุณ 
เร่ิมไดดวยการระบุวาส่ิงไหนบางทีคุ่ณจะตองเรียนรู จากนั้นจึงตดัสินใจวาคุณจะเรียนรูมันไดอยางไร และคุณก็ 
เดินหนาทําตามความตองการของคุณ 
  
 

แรงจูงใจอาจมาจากการผสมผสานของ ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน 
ถาคนเรามแีรงจูงใจมากเทาไร เราก็จะทาํงานไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น การที่เราจะประสบ 

ความสําเร็จไดนั้นตองมีการตั้งเปาหมายใหกับตัวเอง คณุสามารถที่จะใชหลักการที่เรียกวา SMART เพ่ือกําหนด
เปาหมายของคุณ 

• Specific (ความเฉพาะเจาะจง) การระบุใหชัดเจนวาคุณตั้งใจที่จะประสบความสาํเร็จใน 
เร่ืองอะไร จะชวยใหคุณมุงมั่นในสิ่งที่คุณจะตองทําเพ่ือความสําเร็จ 

• Measurable (การวัดผล) คุณจะรูไดอยางไรวาคุณไดบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายของ 
คุณแลว อะไรคือส่ิงที่บอกความแตกตาง คนอื่นๆ มีขอสังเกตหรอืพูดถึงคุณวาอยางไรบาง 

• Active (ปฏิบตัิตามเปาหมาย) นําเอาเปาหมายที่กําหนดไวมาสูการปฏิบัติ  
• Realistic (ยอมรับความเปนจริง) เตรียมพรอมที่จะยอมรับในสิ่งที่คุณจะตองจาย เพ่ือ 

ประสบความสําเร็จในสิ่งทีคุ่ณตองการ      
• Timebound (กําหนดเสนตายใหกับเปาหมายของคุณ) การทําเชนนี้จะทําใหคณุไมผัดวัน 

ประกันพรุง อยากําหนดเปาหมายที่เรงรีบจนเกินไป จงเผื่อเวลาไวเพ่ือส่ิงที่ไมคาดหวงับาง 
ส่ิงที่เนนในวนันี้ คือเร่ืองของแรงจูงใจ ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับความสําเร็จในอาชีพการงาน 

แรงจูงใจคือส่ิงที่เราจะตองสรางใหกับตนเอง เราจะตองกําหนดเปาหมายที่จะสรางแรงจูงใจใหกับตัวเรา และ 
กําหนดกลยุทธเพ่ือทําใหสําเร็จ ส่ิงที่สําคญัอีกอยางหนึง่คือ คุณจะตองวัดความกาวหนาและความสําเร็จของคุณ 
ดวยการใหรางวัลและขอความเห็นจากผูอ่ืน 
  
 

หากเราตองการที่จะประสบความสําเร็จอะไรในชีวติ เราก็ตองเร่ิมตั้งตนที่นีแ่ละตั้งแตเดี๋ยวนี ้
ตองมีการบรหิารเวลา การเอาชนะอุปนิสัยผัดวันประกนัพรุง หากคณุตั้งใจวาจะทาํงาน คุณก็ตองคิดถึงวิธีอ่ืนๆ  
ที่จะลดการผดัวันประกนัพรุงของคุณ  
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จัดลําดับความสําคัญของงาน การบริหารเวลาชวยใหคณุสามารถ 

จัดการกับเวลาไดดีข้ึน และคุณจะใชเวลาสําหรับสิ่งที่เปนประโยชนตอคุณอยางไร 
จึงจะทําใหชีวติของคุณกาวหนา 
  ขอควรรูเกี่ยวกับการบริหารเวลา 

• แบงเวลาใหกับความคิดทีไ่มควรถูกขัดจังหวะ ควรวางแผนการใชเวลาประจําวัน และใช 
แผนนี้เพ่ือทบทวนความกาวหนาของคุณเทียบกับเปาหมาย และเขียนรายการของ “ส่ิงที่จะตองทํา” 

• จัดโตะทาํงานใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ ผูที่จมอยูกับโตะทํางานที่มีแตกองเอกสารจะไม 
สามารถที่จะคดิอะไรใหชัดเจน และจะทําใหชีวิตดานอืน่ๆ ไดรับผลกระทบไปดวย คุณอาจตองเสียเวลาและแรง 
งานมากในการคนหาส่ิงที่คณุทําหายไปในกองเอกสารและของอยางอ่ืนบนโตะทํางานของคุณ การจัดการกอง 
เอกสารกระดาษทั้งหมด ไมวาจะเปนการจัดเขาแฟมหรอืยกไปไวที่อ่ืน หรือทิ้งลงถังขยะ จะชวยใหคุณมีจิตใจที ่
สงบและวางข้ึน 

• ใชเวลาที่ไมมปีระสิทธิผลใหดีข้ึน เชน ใชเวลาเพื่อเคลียรงานเอกสารประจําที่ยังคั่งคาง 
ขณะที่ติดอยูในการจราจรทีค่ับคั่ง คุณอาจจะใชเวลานี้เพ่ือฟงเพลงที่จะชวยสรางขวัญและกําลังใจใหกับคณุได 
  เวลาเปนสิ่งที่มีคา ทศันคตทิี่คุณมีตอเวลา และการใชเวลาของคุณ อาจหมายถึงความสามารถ 
พิเศษของคุณ คุณจะควบคมุชีวิตของคุณไดก็ตอเมื่อคณุประเมินสิ่งที่สําคัญสาํหรับชีวิตของคุณเสียใหม คุณจะ
เปลี่ยนแปลงตัวเองไดก็ตอเมื่อคุณยอมกาวออกมาจากงานประจาํวันที่นาเบื่อหนาย และเร่ิมตนเสยีตั้งแตเดี๋ยวนี ้ 
ไมวาในตอนแรกอาจจะดูเปนเรื่องยากเพียงไรก็ตาม 
  
 

การจะบรรลุเปาหมายของคุณ คุณจะตองชักจูงผูอ่ืนใหเห็นดวยกับสิ่งที่คุณมี ไมวาจะเปนทักษะ 
หรือบริการ หรือผลงานของคุณ การประชาสัมพันธรวมไปถึงการวางภาพพจนใหกับตนเองอยางถูกตอง  
  การสรางความประทับใจ โปรดจําไววา งานของคุณคือการจูงใจผูบังคับบญัชาของคุณวาคุณม ี
ทักษะในการทาํงานที่เขาตองการ มีความกระตือรือรน มคีวามมั่นใจในตนเอง และอ่ืนๆ เพ่ือจะชวยใหองคกร 
บรรลุเปาหมาย ดังนั้นทุกส่ิงที่คุณพูดหรือปฏิบัติจะตองเปนไปเพื่อสรางความประทับใจแกผูอ่ืน  
  เส้ือผาของคุณก็เปนองคประกอบที่สําคญัของภาพพจนโดยรวมของคณุ  
  ในวันนี้ คือบทที่จะสนับสนนุใหคุณมองคณุสมบัตใินเชงิบวกทั้งหมดที่คุณมีเสียใหม และได 
นําเอาส่ิงตางๆที่เราไดเรียนรูจากบทกอนๆ มาประสานเขาดวยกัน และแสดงใหคณุเห็นวาคุณสามารถที่จะใช 
ส่ิงที่คุณไดเรียนรูเก่ียวกับตัวคุณเองมานาํเสนอ และสงเสริมตัวคุณเองใหเหมาะสมตอผูบังคับบญัชาแตละคน 
   

 
 
 
 
  


