
 
 
 
   

คนหาวิธีที่ทําใหชีวิตทุกแงมุมประสบความสําเร็จ ดวยคําแนะนําจากโคชฝกชีวิต 
ในหนังสือเลมน้ี เพียงแค 4 ขั้นตอนเทาน้ัน ก็จะทําใหคุณไดใชชีวิตใหมตามทีใ่ฝฝน 

                           
 เรียนรูวิธีการพูดคุยกับตัวเอง เปนเรื่องสําคัญอยางย่ิงหากคุณกําลังคดิที่จะเปลี่ยนแปลง 

ตัวเอง เมื่อไดวิเคราะหการพูดคุยกับตัวเองแลว คุณจะเลือกฟงความคิดใดและกาํจดัความคิดใดออกไปบาง การ 
ที่จะยอมรับความคิดภายในใจ บางทีคุณอาจตองใชกระบวนการกาํจัดความคดิบางอยางออกไปกอน คุณจะเหลือ
แตความคดิทีเ่ปนเชื้อเพลิงเติมความแข็งแกรงใหแกตัวคุณเอง ซึ่งเปนสวนที่ทําใหคุณประสบความสําเร็จ เปนสวน
ที่มีพลังสรางสรรค เปนผูนาํที่มีประสิทธิภาพ นีค่ือจุดทีคุ่ณจะพบโคชภายในตัวของคุณเอง และการเรียนรูวิธีฟง
อยางตื่นตัวอยูตลอดเวลา จะใหผลตอบแทนแบบเห็นผลทันใจ เร่ืองนีไ้มเพียงแตใชไดกับการฟงตวัเองเทานั้น  
แตยังใชไดผลกับคนอืน่ดวย เวลาที่ใครกต็ามมีคนอืน่ฟงอยางตั้งใจโดยแทจริง เขาคนนั้นก็จะมีความมั่นคงและ
ความสามารถเพิ่มข้ึนโดยอตัโนมตั ิ

 โคชของคุณยอมสนับสนนุคณุอยางเต็มตัว แตนั่นก็หมายถึงการทาทายคุณใหควบคมุ 
ชีวิตของคุณเอง และลงมือปฏิบัติการ แทนที่จะนั่งเฉยๆ รอใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเอง โคชกลาเผชิญหนา  
แตเปนไปในเชิงสรางสรรค  

 ปลอยใหโคชภายในทาทายคุณ ใหคิดหาวิธีทําใหภารกจิที่ตองทําใหเสร็จมีความนาสนใจ 
เพ่ิมข้ึน ไมวางานนัน้จะเปนอะไรก็ตาม คณุสามารถหาทางทํามันดวยความเพลิดเพลินมากขึ้น การฟงวิทยุหรือ
เพลงเปนหนทางหนึ่งที่ชวยใหหายเบื่อได ตดัสินใจวาจะใชวิธีใดในคราวหนาที่คุณมีภารกิจที่จําเปน ตองหาส่ิง
กระตุนมาชวย เพ่ือใหภารกิจนั้นเสร็จตามกําหนด 

 ใชเวลาสักนิดคิดถึงชวงเวลาหรือสถานการณที่คุณใชคําพูดตดิปากไปในทางลบ และ 
สํารวจผลจากการทาทายความเชื่อที่ปดกัน้ตัวเอง หาตวัอยางชวงเวลาหรือสถานการณที่พิสูจนไดวา เหตุการณ
ไมไดเปนจริงอยางคําพูดตดิปาก สังเกตตัวเองวารูสึกอยางไร ขณะที่มองเห็นความจริงที่อยูภายใตเปลือกคาํพูด
ดังกลาว 

 ความเชื่อดั้งเดิมของคนเราผานการพัฒนามาในชวงวัยเด็ก เด็กเล็กมคีวามเชื่อวาทกุส่ิง 
เติบโตมาเรื่อยๆ ก็มีบางสิ่งบางอยางเกิดขึน้ที่ทําใหการรับรูของเด็กเปล่ียนไป เด็กทกุคนทุกอยางเปนไปได แตเมื่อ

ลวนเปนอัจฉรยิะ จนกระทั่งมีคนมาทาํใหแกเชื่อวาตัวเองไมไดเปนอยางนั้น 
                                 

 การจะสรางชีวิตใหมใหเปนไปตามความใฝฝนไดนั้น เราตองทําความ
เขาใจกับสิ่งทีต่องการในช ตรงจุด ซึ่งก็คงทํา

 
ีวติใหชัดเจนเสยีกอน เพราะถาไมเขาใจก็ยากที่จะวางแผนปฏิบตัิอยาง

ใหบรรลุเปาหมายไดยาก อีกทั้งยังเปนไปไดที่เราจะยอมปรับลดเปาหมายเดิมลง แลวตั้งเปาหมายรองแทน 
 เมื่อกําหนดไดแลววาอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบาง คุณตองทําความเขาใจกับการ 

เปลี่ยนแปลงเปนลําด ถาับแรก ส่ิงสําคัญที่พึงระลึกไวคือ คณุสามารถเปลีย่นแปลงไดเฉพาะตัวคุณเองเทานั้น แต
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ตองพ่ึงพาปจจัยภายนอกหรือคนอืน่เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คุณมี
แนวโนมจะพบแตความผดิหวัง  
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 เมื่อกําหนดบทบาท และ/หรือความสัมพันธที่อยากจะใหเปนไปหรือเปล่ียนแปลง  
ร ะรู 

เปนไปตามที่คุณตอง  

ไดเ ียบรอยแลว โคชภายในจะเปนประโยชนตอคุณ อาจจะกลาวไดวามีคนไมมากนักที่จ
วาในจติใจของตัวเองนั้นมีอะไรเกิดขึ้น ถาความสัมพันธที่คุณมีตอบทบาทที่คุณเลนอยูไม 
การ ปญหาก็จะอยูทีก่ารยอมรับความจริง และการตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอยางในเรื่องนี้

 การไดพูดคุยกับใครสักคน ซึ่งทั้งคุณและคนคนนั้นตางใหความนบัถอืซึ่งกันและกนั  
จะชวยแกปญหาท่ีกอ ห 

าตองการความกาวหนาในการใชชีวิตตามที่ 

ับนับถือผูอ่ืนจะเปนเรื่องงายข้ึน ถามี

ูอ่ืน

อัตราเสี่ยงของ 

ญ   

มายตอตัวคณุเอง คุณก็จะหาคําตอบจนได 

ลว 

ความเครียดในชีวติไดมากทีเดียว การลงมือทําอะไรสักอยางในทางบวก ยอมดีกวาปลอยใ
สถานการณนัน้รบกวนจติใจตอไปเรื่อยๆ ถาเรากลาที่จะกระโดดเขาไปแกไขปญหาในลักษณะนี้ ผลลัพธที่เกิดขึ้น 
จะนาอภิรมยเกินกวาที่เราจะคาดคดิ แมจะเปนเรื่องที่ยากสักเพียงใดก็ตาม 

   
  T = Truth = ความจริง  ♦ ถ
ใฝฝน คุณตองมีความซื่อสัตยในเรื่องความเปนจริงของชีวิตที่เปนอยูในปจจบุันเสียกอน  
การเปนคนซื่อสัตยกับตัวเองหมายถึง การเลือกใชชีวิตของคุณอยางซื่อตรง 
  R = Respect = การใหเกียรติ (ยอมรับนบัถือ) ♦ การยอมร
ความจริงใจและเปดกวาง เคารพในคุณคาและศรัทธาของผูอ่ืน จะชวยสรางความสัมพันธที่เหนียวแนน การเคารพ
ตัวเองหมายถึงการเชื่อวาตัวเองรูชัดเจนวาอยากมีชีวิตอยางไร และไมจําเปนตองมีใครมาบอกใหทําอะไร คติ
เตือนใจเกาแกช้ีแนะใหเราปฏิบัตติอผูอ่ืนเหมือนที่เราอยากใหเขาปฏิบัตติอเรา  
  U = Understanding = ความเขาใจ ♦ เมื่อคุณแสดงใหอีกฝายเห็นวา คุณเขาใจในคานิยมและ
ความเชื่อของเขา ก็เทากับคณุมีปฏิสัมพันธกับเขาในทางใหการยอมรับนบัถือเขา การแสดงใหตัวเองเห็นวา 
ตัวคุณอยากเขาใจในเรื่องที่มีความหมายตอตัวเอง จะชวยเพิ่มความรูและคุณคาของตัวคุณเอง การแสดงใหผ
เห็นวาคุณตองการเขาใจในสิ่งที่มีความหมายตอเขาอยางแทจริงและเขาใจถึงความรูสึกของเขา จะเปนการพฒันา
รากฐานของการสรางความสัมพันธที่ดีงาม การเขาใจผูอ่ืนก็คลายกบัการเอาใจเขามาใสใจเรา 
  S = Space = เทศะ ♦ การให Space แกตวัเองมีประโยชนมากในแงของการลด
ชีวิต อันเกดิจากการตดัสินใจอยางบุมบาม (ไมคดิหนาคิดหลัง) สมมตุิวาคุณกําลังคิดที่จะเปลี่ยนงานหรือ 
ถูกปลดออกจากงาน การหา Space ในความคิดของคุณเพ่ือคนหาส่ิงทีม่ีความหมายตอตัวคณุเปนหัวใจสําคั
การหาขอมูลทุกดานที่จําเปนตอการตดัสินใจเรื่องอนาคตของคุณก็มีความสําคญัพอๆ กัน ถึงแมวาความรูสึก 
หวาดผวาเกี่ยวกับอนาคตจะบีบใหคุณแกปญหาแบบมวยวัดก็ตาม 
  T = Time = กาละ ♦ ถาเช่ือวาเร่ือง Time มีความห
วาจะจดัการกบัเรื่องนี้อยางไร  และจะทําอะไรไดบาง การฝกจะชวยสงเสริมใหคุณเช่ือมั่นในตัวเองวาสามารถ 
ตัดสนิใจวาจะทําอยางไรกับปญหาได การฝกสรางบรรยากาศที่สงเสริมใหคุณคดิไดดวยตัวเอง วากันตามจริงแ
ความเรงดวนจะเปนอุปสรรคตอการคิดอยางปลอดโปรง และการหาคําตอบวาส่ิงใดเหมาะกบัชีวิตคุณมากที่สุด 
การใชเวลาคดิอยางถวนถี่ เปดโอกาสใหจติใจไดสํารวจความคดิในเชิงสรางสรรคและไอเดียตางๆ ไดอยางไมมี 
วันสิ้นสุด 
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ทั้งหมดนี้เรียกวา คานิยมหลัก (core values) คานิยมทําใหเราเปนตัวเราอยางที่เปน 

ในขณะน
ม 

เปนแรงจูงใจเบื้อ

ี ้ส่ิงที่เราถือเปนคานิยมเปนตัวกาํหนดความหมายของชีวิตและการกระทําของเรา ถารู
และยอมรับคานิยมกับความเชื่อของตัวคุณเอง การตั้งเปาหมายก็จะกลายเปนเรื่องงายๆ คานิย
งตนที่สําคญัที่สุด 

 คนที่เช่ือมั่นในคุณคาของตวัเองมาก เปนเพราะเขาใหคานิยมในทางบวกแกตัวเอง คนที ่
มองวาตัวเองมีคุณคา ยนอ  ก็เพราะใหคานิยมในทางลบแกตัวเอง  
                                     

 กอนจะเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ ควรทําความเขาใจ 
เก่ียวกับแนวความคิด มบูรณมิใชเปนแคเร่ือง

อนที่เปนประโยชน ซึง่สามารถนําไปใชกับเปาหมายใดกไ็ด กอนที่คุณจะเริ่ม

ที่อยากจะ

งชัดเจนเปนหัวใจของการสนทนาเพื่อการฝกสอนทุกเร่ือง  

ดมากกวานี ้
นอ

พลังสรางสรรคมาก อยาพลาดไอเดียใดๆ ที่ผุดขึ้นมาในหัวของคุณ 

 = Way Forword = ทางเลือกที่โดนใจมากที่สุด และจะเริ่มตนทําเมื่อไร ถาเปาหมายใดทีคุ่ณ 

เรื่องความอุดมสมบรูณวามีความหมายตอคุณอยางไร ความอุดมส
ของเงินทองเทานั้น แตเปนเรื่องที่เก่ียวกับศักยภาพและความเปนไปไดทีไ่รขีดจํากัดในทุกแงมุมของชีวิต 
  โมเดล TGROW 
  เปนโมเดลการฝกส
เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองในดานใดเปนการเฉพาะ โดยเซอร จอหน วิตมอร ที่ผานการพิสูจนแลววาใชไดผล 
ดีเย่ียมในการปลดปลอยศักยภาพ ควบคมุสมาธิ และความมุงมั่นในการทําใหถึงเปาหมาย 
  T = Topic =  ชีวิตดานใดทีคุ่ณอยากเปลีย่นแปลงในตอนนี้ เลือกชีวติในสวน
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด หรือที่สามารถแกไขปรับปรุงได 
  G = Goal =  การกําหนดเปาหมายอยา
เปนการสนทนาที่วางรูปแบบมาเพื่อใหเกิดการปฏิบตัิโดยมีผลออกมาในทางบวก เปนการสรางภาพเปาหมาย 
ข้ึนมาในใจ เปาหมายเฉพาะที่คุณอยากใหบรรลุจริงๆ นั้นคืออะไร ระบุออกมาเปนประโยคสั้นๆ 
  R = Reality =  สภาพความเปนจริงหรือสภาพการณปจจุบันที่ลงลึกในรายละเอีย
เปนอยางไร อยาลืมวาจิตใจของคนเรามีความสามารถรองรบักับสรรพสิ่งไดมากมาย แตจะรบัไมไดถาคุณนําเส
ดวยความเท็จและไมตรงกับความเปนจริง 
  O = Options = ข้ันตอนนี้ใช
ไอเดียที่อาจจะฟงดูไมฉลาดในตอนแรก อาจจะสามารถกระตุนจติใจของคุณใหหาทางเลือกที่ใชไดผลมากกวา 
ดวยการลองทําด ู
  W
ไมรูสึกกระตือรือรนที่จะกระทําก็อยาฝนตวัเองใหลงมือเพ่ือที่จะเจอกับความลมเหลว  

 สภาพของคนที่ “กายเปลี้ย-เพลียใจ” บางก็เปรียบเทียบวา “แบตหมด” อันเปนผล 
จากการทํางานอยางห น

ะ 
ักโหมจนเกินไปนัน้ เปนเรื่องทีม่ีการพูดถึงอยางกวางขวางและจริงจังในโลกของการทํางา

ทุกวันนี ้การรักษาดุลยภาพระหวางการทํางานกบัการพกัผอน จึงเปนเรื่องที่ผูคนเริ่มใหความสําคญัมากขึ้นทุกขณ
เพ่ือที่จะรักษาสุขภาพใหแข็งแรงและมีชีวิตยืนยาวขึ้น 

 การหยุดทํางานชั่วคราวเพื่อค  รุนคิดพจิารณาประเดน็ตางๆ อยางจริงจังอาจใหผลดี
 เพราะมีเวลาคิดอยา
กลับไปทาํที่บานหรือทํา

งปลอดโปรงมากขึ้น แตการขอเวลานอกไมไดหมายความวาตองชดเชยดวยการหอบงาน
งานตอจนดึก การฝกชีวิตจะมีบทบาทในการคนหาวิธีการทํางานใหสนุก 
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http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.dama.org/images/DI_SuccessfulChapters2.gif&imgrefurl=http://www.dama.org/i4a/pages/index.cfm%3Fpageid%3D3353&usg=__hOqYFXgMnGtohQ5G3LeIHXt4qIU=&h=338&w=327&sz=6&hl=th&start=3&um=1&tbnid=FS7S0XRB3l1s4M:&tbnh=119&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dsuccessful%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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 ในโลกที่กําลังเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วเชนทุกวันนี้ จะเห็นความเครยีดจากการทํางาน

บชีวิตเพิ่มมากข
 

มีแนวโนมเพิม่สูงข้ึนเรื่อยๆ ผูคนเริ่มแสวงหาหนทางปรบัสมดุลระหวางงานกั ึ้น 
การ

ไดรับจริงในชวงเ  
ถาทํางานที่ตวัเอ

ทํางานจะมีประสิทธิภาพหรือไมดูไดจากระยะเวลาที่ใชไปในการทํางานกบัผลสัมฤทธิ์ที่คุณ 
วลานั้น ลองคิดดูวา คณุจะทําอะไรไดบางเพื่อที่จะไดเพลิดเพลินกับชวงเวลาที่ใชไปในการทํางาน
งทําไดดีโดยธรรมชาติอยูแลว งานนั้นกจ็ะใหความเพลิดเพลินมากกวาเปนภาระที่ตองจําใจทํา  

นี่คืออีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของคนเรา 

                      
 การโคชตัวเองเปนหนทางหนึ่งที่ใชเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหแกการดาํเนินชีวิตสวนตวั 

ี่เราตองอดทนก องใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนทั้งที่บานและที่ทํางาน ตลอด
ชีวิตของเราจําเปนตอ
ท ับตัวเราเอง และการดาํเนินชีวิตภายนอกที่ต

งรับมอืกับเหตุการณ ปญหา สถานการณ และผูคนที่เราไมมีสิทธิเลือก ส่ิงที่เราควบคุมได 
คือ วิธีการที่เราเลือกจะตอบสนองและจัดการกับความทาทายเหลานัน้ 

 การโคชชีวิตตวัเองชวยใหกําหนดรูและรับผิดชอบชีวติของตัวเอง ทําใหคุณรูวาตัวเอง 
มีทรัพยากรอะไรบาง และเช่ือมั่นวาสามารถเผชิญกับสิง่ที่ไมรูหรือไมเขาใจได เมื่อรูเชนนี้ ไมวาจะมีอะไรเกิดขึน้ 
ในชีวิต (ส่ิงทีไ่มคาดฝ ไ  ีน มรูจัก) คุณสามารถรับมือกับมันได เมื่อคุณอยูในสถานะที่สามารถรับมือกับปญหาไดด
และเช่ือมั่นในตัวเอง คุณก็รับมือกับสถานการณอะไรก็ได ดวยการคิดวาจะตองทาํอะไรใหเกิดขึ้น จะทําใหบรรลุผล
ไดอยางไร และตองการใหใครมาชวยเหลือ จงใหและเผชิญกับขอมูลขาวสารอยางไมมีเง่ือนไข โดยไมวินิจฉัย
ตัดสนิอะไรดวยตัวเองทั้งส้ิน 

 มาถึงตรงนี้ คณุคงแยกแยะออกวางานของคุณทําใหคณุหนักใจจนตองพยายามฝนใจ
ตัวเองเพื่อใหรอดพนไปในแต

 
ละวันหรือเปลา ถาเปนเชนนั้นงานนีไ้มใชงานของคุณโดยแท คุณตองฝกสอนตัวเอง 

แลวหางานที่เหมาะสมใหพบ ถางานของคุณดูเหมือนจะไมตองใชความพยายามสกัเทาใด นัน่อาจเปนสญัญาณ
อยางหนึ่งที่บงบอกวาคุณกําลังทําในสิ่งที่ไดผลดี ขอใหมองหาสัญญาณอื่นๆ ที่บงช้ีไดวาคุณกําลังทําในสิ่งที่คุณ
อยากจะทําจรงิๆ หรือเปลา 

 ถาคุณเบื่อหนายกับวิธตีอบโตกับสถานการณแบบเดิมๆ ที่เคยทํามา ขอใหใชหนังสือ 
เลมนี้ฝกสอนตัวเอง เพ่ือฝาฟนปญหาและอุปสรรคตางๆ จนไดผลดทีี่สุดเทาที่จะเปนไปได อยาลืมวาการเอย
ปากขอความชวยเหลือเมื่อจําเปนไมใชเร่ืองผิดปกติ  
 
 ไมวาคุณจะคิดเรื่องใดเพื่อตัวเองในอนาคต 

ขอใหโคชภายในเขามามสีวนรวมเสมอ 
โคชคือผูท่ีนําพาคุณไปสูความสําเร็จ 
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