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ผมเคยเป็นวิทยากรให้กับบุคลากรในสายอาชีพต่าง  ๆ  มาแล้วกว่า 4,000 
คน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การพัฒนาจิตใจ ให้คำปรึกษาด้านการ 
ประกอบอาชีพ รวมถึงแนะแนวการสนทนาภาษาอังกฤษและการสอบ 
ใบประกาศนียบัตรต่าง  ๆ ผมมีโอกาสได้พบปะผู้คนหลากหลาย  ทั้ง 
นกัศกึษาทีก่ำลงัหางาน บางคนทีค่ดิจะเปลีย่นงานไมไ่ดม้ปีญัหาอะไร  
แครู่ส้กึไมม่ัน่คงในอนาคต รวมถงึคนทีเ่ขา้มาขอเรยีนภาษาองักฤษหรอื 
ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการสอบใบประกาศนียบัตรต่าง ๆ ทุกครั้งผม 
จะให้คำปรึกษาในรูปแบบของการพยายามทำไปพร้อมกัน  โดยอาศัย 
พื้นฐานจากอดีต  ปัจจุบัน  และมองไปถึงอนาคตของแต่ละคน  
หลายครั้งที่ผมมองคนเหล่านี้แล้วคิดว่า  ทำอย่างไรเขาถึงจะมีชีวิต 
ที่ตัวเองภาคภูมิใจได้ ทำอย่างไรเขาถึงจะมองเห็นเป้าหมาย 
ในอนาคตของตัวเอง ทำอย่างไรให้เขารู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจ 
ได้ตลอดไป และระหว่างที่ให้คำปรึกษา ผมก็คิดขึ้นมาได้ว่า  
การจะทำสิ่งใดให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น สิ่งสำคัญคือเราต้อง 
เริม่จาก “จดุเริม่ตน้เลก็ๆ” เสยีกอ่น จากนัน้จงึคอ่ย “สรา้งแนวทาง” 
ให้เราสามารถลงมือทำตามขั้นตอนต่อไปได้เรื่อยๆ 

คนเราเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว  เราจะสามารถคิดแบบแผน 
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และมีแรงบันดาลขึ้นมา  จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้  แต่ 
คนทีจ่ะทำตามแบบแผนไดอ้ยา่งราบรืน่จรงิ ๆ นัน้มนีอ้ยมาก  แตล่ะคน 
เกิดและเติบโตมาในสภาพแวดล้อมต่างกัน  บางคนมีความรู้ความ 
สามารถมาตั้งแต่เด็ก  บางคนได้รับความรักจากคนรอบข้างทำให้ 
เป็นคนมีความมั่นใจ  ในขณะที่บางคนอาจโตมาในสภาพแวดล้อม 
ที่โหดร้ายจนทำให้กลายเป็นคนแข็งกร้าว  เหล่านี้ทำให้แต่ละคน 
มีแรงผลักดันในตัวเองที่ต่างกันไป

แต่คนส่วนใหญ่มักไม่มีความมั่นใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
จึงไม่อาจวาดฝันถึงอนาคตอันน่าตื่นเต้น  และไม่สามารถวางแผน 
หรือก้าวออกจากกรอบเดิม ๆ  เพื่อทำให้ฝันเป็นจริงได้  บางคนอาจจะ 
ก้าวออกมาเพื่อเริ่มลงมือทำ  แต่กลับต้องล้มเลิกกลางคัน  ทำให้ผม 
รู้สึกว่า  “น่าจะมีแรงฮึดสู้ให้มากกว่านี้อีกหน่อย”

นอกจากนี้คนเรามักมองว่าแรงฮึดสู้และแรงบันดาลใจขึ้นอยู่กับ 
ความมุ่งม่ัน  แต่ความจริงแล้วไม่ถูกต้องเสียทีเดียว  จริงอยู่ท่ีความมุ่งม่ัน 
มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัความสำเรจ็  แตบ่างคนแมม้คีวามมุง่มัน่ในการสรา้ง 
แรงบันดาลใจให้ตัวเอง  แต่กลับไม่สามารถทำได้อย่างที่ใจต้องการ

แล้วเราควรจะทำอย่างไรดีล่ะ
วธิแีกป้ญัหานัน้มหีลากหลาย  แตว่ธิทีีไ่ดผ้ลทีส่ดุซึง่ผมไดก้ลา่วไป 

แล้วก็คือ  การสร้าง  “จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ” ให้ได้ก่อน  แล้วค่อยปรับเปลี่ยน 
แนวทางและความคิดต่อไป  เราต้องคิดในทางกลับกันว่า  การมีแรง 
บันดาลใจเปี่ยมล้นไม่ได้ช่วยให้เราลงมือปฏิบัติได้จริง แต่การ 
ลงมือปฏิบัติต่างหากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพิ่มมากขึ้น  
เหมือนกับการร้องเพลงด้วยรอยยิ้มที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นได้  เรา 
ต้องลงมือทำก่อน  แล้วแรงบันดาลใจจะเกิดตามมาเอง

จุดเริ่มต้นของการทำอะไรสักอย่างไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่  แค่ 
เรือ่งเลก็   ๆนอ้ย   ๆกพ็อ  เชน่  ลองรอ้งเพลงดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้  ลองตืน่ 
เช้ากว่าปกต ิ 1  นาท ี ลองยิ้มทักทายเจ้านายที่เราไม่ถูกชะตา  เป็นต้น  
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แม้จะดูเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยมากก็ตาม  แต่เรื่องเล็ก ๆ นี่ละที่จะสร้าง 
ความมั่นใจให้เราทีละน้อยจนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้  เมื่อวงล้อของพฤติกรรมใหม่ ๆ  เริ่มหมุน  
มันจะเปลี่ยนชีวิตเราไปในทางที่ดีขึ้นได้  เหมือนกับหินก้อนเล็ก ๆ ที่ 
กลิ้งไปตามทางลาดและสามารถขับเคลื่อนหินก้อนใหญ ่ๆ ได้นั่นเอง

ผมขอยกตัวอย่างคนที่เพิ่งเปลี่ยนงานได้อย่างราบรื่น  “จุดเริ่มต้น 
เลก็ ๆ” ของเขามาจาก “การจดบนัทกึลงสมดุอยา่งมรีะเบยีบ”  อาจฟงัด ู
ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได ้ แต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ 

คนคนนี้เดิมทีไม่ได้มีปัญหาอะไรกับงานที่ทำอยู่  แต่เขาไม่มี 
เป้าหมายในอนาคต  คนที่เป็นแบบนี้มีอยู่เยอะ  คือใช้ชีวิตไปวัน ๆ  
ไม่ได้อุทิศตนให้กับงาน  จึงรู้สึกหมดหวังและขาดความเช่ือม่ันในอนาคต 
ของตัวเอง  ส่งผลให้ไม่สามารถวาดเส้นทางเดินชีวิตต่อไปได้

หากคุณกำลังรู้สึกแบบนี้ก็ไม่ควรทำงานต่อไปแบบไร้จุดหมาย  
ก่อนอื่นควรเลือกให้ได้ว่าจะมุ่งมั่นกับงานที่ทำอยู่ให้ได้  หรือจะออก 
จากกรอบเดิม ๆ แล้วผลักดันตัวเองไปทางอื่น  สำหรับคนนี้  เขาเลือก 
แบบแรก  คือหันมามองงานของตัวเองและสร้างความมุ่งมั่นในการ 
ทำงานอย่างจริงจังขึ้นมาใหม่  โดยจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของเขาคือการ 
จัดระเบียบสมุดบันทึกประจำวัน

ก่อนหน้านี้เขาใช้กระดาษ  1  หน้าจดกำหนดการและนัดหมาย 
สำหรับ  1  วัน  สมุดบันทึกของเขาจึงดูรกไปหมด  ตัวหนังสือก็เขียน 
หวัด ๆ  และใช้ปากกาขีดฆ่างานที่ทำเสร็จแล้ว  จุดนี้เองที่เขาเริ่มคิด 
จัดระเบียบเสียใหม่  โดยตั้งใจจดบันทึกให้ดูสะอาดเรียบร้อย  
วาดรูปสี่เหลี่ยมเป็นเช็กบ็อกซ์ (checkbox) หน้ารายงานต่างๆ  
แมไ้มไ่ดเ้ปะ๊ไปหมดจนรูส้กึอดึอดั  แตอ่ยา่งนอ้ยกส็บายตาขึน้  งานไหน 
ทำเสรจ็แลว้กเ็ขยีนเครือ่งหมายทีเ่ชก็บอ็กซใ์หเ้รยีบรอ้ย  เพยีง 1 นาท ี
ก็เป็น “เมล็ดพันธุ์” สำหรับทุกเช้าได้แล้ว

และเรื่องแค่นี้ก็สามารถก่อให้เกิดความมุ่งมั่นต่องานของเราได้  



6   

ใช้เวลาแค่วันละ 1 นาท ี ชีวิตด ี 24 ชั่วโมง

ทำให้เรามีความจริงใจต่องาน  รู้จักทำงานอย่างมีระบบและรวดเร็วย่ิงข้ึน 
ทั้งยังส่งผลให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นอีกด้วย

จากนั้นเขาได้ตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ด้วยการวางแผนไปศึกษาต่อ 
ระดบัปรญิญาโททีต่า่งประเทศ  แตช่ว่งนัน้เองบรษิทัทีเ่ขาอยากทำงาน 
ด้วยตั้งแต่เรียนจบกำลังประกาศรับสมัครงานอยู่พอดี  หลังจากลังเล 
อยู่นานเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนงานในที่สุด  แน่นอนว่าทุกวันนี้เขามี 
ความมุ่งมั่นกับงานใหม่ที่ทำอยู่  และยังคงจดบันทึกอย่างเป็นระเบียบ 
ทุกเช้า  เพียงใช้เวลา  1  นาทีในตอนเช้าเขียนสมุดบันทึกให้เรียบร้อย  
ก็ทำให้มีความมุ่งมั่นมากขึ้น  ก่อให้เกิดพฤติกรรมอื่น ๆ ตามมา  ส่งผล 
ให้มีความมั่นใจ  สามารถลงมือทำสิ่งต่าง ๆ  เพื่อให้มีวิสัยทัศน์และ 
บรรลุเป้าหมายใหม ่ๆ ได้

วงล้อแห่งพฤติกรรมที่ว่านี้ก็คือ  “ลงมือทำในสิ่งเล็ก ๆ  ➛  เกิด 
ความมุ่งมั่น  (มีแรงบันดาลใจ)  ➛  ลงมือทำอย่างอื่นอีก  ➛  มีความ 
มั่นใจ  ➛  เกิดวิสัยทัศน์ใหม ่ ➛  ลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย”

จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ  ชีวิตเราก็สามารถเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้

Happiness  (เป้าหมายของชีวิต) 

Action  (ลงมือปฏิบัติ) 

วงล้อแห่งพฤติกรรม

Motivation  (แรงบันดาลใจ) 

Small  Change 
(การเปลี่ยนแปลง 

เล็ก ๆ) 

เริ่มลงมือทำ
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“การเริม่ลงมอืทำ”  เปรยีบเหมอืนการเหยยีบคนัเรง่ใหว้งลอ้เริม่หมนุ 
จากเรื่องเล็กน้อยที่สามารถทำได้ในเวลาเพียง  1  นาที  ทำให้เราลงมือ 
ทำสิง่อืน่ตามมาไดอ้กี  (เชน่  ตืน่เชา้ขึน้จงึมเีวลาอา่นหนงัสอื)  มองเหน็ 
เป้าหมายได้ชัดขึ้น  และเกิดความรู้สึกอยากจะลองทำสิ่งใหม่ ๆ ดู  
พูดง่าย ๆ ก็คือ  ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

หลายคนมีความคิดว่า   “จะทำละนะ” แต่เอาเข้าจริงกลับ 
ไมส่ามารถเริม่ลงมอืทำไดเ้สยีท ี นัน่เปน็เพราะเรามกัคดิไปเองวา่ 
ต้องมีแรงบันดาลใจก่อนจึงจะเริ่มลงมือทำได้

ช่วงที่เริ่มหัดขี่จักรยาน  ก่อนจะปั่นได้  เราต้องให้ใครช่วยเข็น 
จักรยานให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าก่อน  การจะขับเคลื่อนวงล้อแห่ง 
พฤติกรรมก็เช่นเดียวกัน  เราจำเป็นต้องมีจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ นี้เป็นตัว 
ผลักดัน

แต่ควรจะเริ่มต้นจากตรงไหน  อย่างไรดี  และต้องทำอย่างไร 
จึงจะคงพฤติกรรมนั้นต่อไปได้เรื่อย ๆ  หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณเอง  
โดยในบทที ่ 1  และ  2  จะเสนอไอเดยีในการสรา้งจดุเริม่ตน้เลก็ ๆ  สว่น 
บทที ่ 3  และ  4  จะบอกหลักในการคงพฤติกรรมนั้น ๆ ไว้

สิ่งเล็ก ๆ ที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นต้องทำ  “1  นาทีทุกเช้า”  ผม 
เพียงแค่แนะนำพฤติกรรมง่าย ๆ ที่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรทำทุกเช้า  เพราะ 
พฤติกรรมที่เราลงมือทำในตอนเช้าจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับ 
ทั้งวันที่เหลือ  เหมือนการกินวิตามินในตอนเช้าที่ใช้เวลาเพียง  
1 นาท ี ก็ส่งผลดีต่อร่างกายของเราไปตลอดทั้งวัน

แคเ่ปลีย่น  1  นาทใีนตอนเชา้  ทัง้วนัทีเ่หลอืของคณุกจ็ะเปลีย่นไป 
และเมื่อทุกวันของคุณกลายเป็นวันที่ดีขึ้น  ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไป  
นัน่หมายความวา่  เรือ่งเลก็นอ้ยทีท่ำไดง้า่ย   ๆ ในเวลาเพยีง  1  นาทนีีล่ะ 
ที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไป

ผมขอให้หนังสือเล่มนี้เป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้น 
ทำสิ่งเล็ก ๆ ได้สำเร็จครับ



บทที่ 1 สิ่งเล็กน้อยในตอนเช้า
จะทำให้ทุกวันของคุณ
เปลี่ยนไป
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สร้างแรงผลักดันใน 1 วันด้วย Morning Question

แทบทกุคนมทีัง้วนัทีต่ืน่มาแลว้รูส้กึวา่  “เอาละ  วนันีก้ส็ู ้  ๆนะเรา!” 
และวันที่คิดว่า  “ไม่มีกะจิตกะใจจะทำอะไรเลย...”  แต่เพราะอะไร 
เราจึงมีความคิดต่างกันไปในแต่ละวัน 

สาเหตุนั้นมีหลากหลาย  เช่น  สภาพร่างกาย  ปริมาณงานที่ต้อง 
รับผิดชอบ  หรืออาจจะเป็นสภาพอากาศของวันนั้นก็ได้  แต่ที่แน่ ๆ  
ผมเช่ือว่า  “ความรู้สึกนึกคิดในตอนเช้า” จะส่งผลต่อท้ังวันท่ีเหลือของเรา 
เป็นอย่างมาก  หากตอนเช้าเรามีความคิดในแง่บวก เราก็จะ 
สามารถเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดชื่นและส่งผลไปตลอดทั้งวัน 
ต่อให้ต้องทำเรื่องซ้ำ ๆ  เหมือนวันอื่น  แต่วันนั้นจะผ่านไปด้วยความคิด 
ในแงบ่วก  และสิง่เลก็นอ้ยทีผ่มทำทกุเชา้เพือ่สรา้งความรูส้กึในแงบ่วก 
ให้กับตัวเองก็คือ  การตั้งคำถามตัวเองทุกเช้า  (Morning  Question) 

Morning  Question  นีม้อียู ่ 8  ขอ้  ทกุเชา้ทีต่ืน่ขึน้มา  ผมจะอ่าน 
ออกเสียงเพื่อถามตัวเอง
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Morning Question
Q1.	 ตอนนี้ฉันกำลังมีความสุขอยู่กับเรื่องใด
	 จงรับรู้ถึงความสุขนั้น!

Q2.	 ตอนนี้ฉันกำลังตื่นเต้นอยู่กับเรื่องใด
	 จงรับรู้ถึงความตื่นเต้นนั้น!

Q3.	 ตอนนี้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจกับเรื่องใด 
	 จงรับรู้ถึงความภาคภูมิใจนั้น!

Q4. 	ตอนนี้ฉันรู้สึกขอบคุณสิ่งใด 
	 จงรับรู้ถึงความรู้สึกขอบคุณนั้น!

Q5.	 ตอนนี้ฉันกำลังสนุกอยู่กับสิ่งใดมากที่สุด
 	 จงรับรู้ถึงความสนุกนั้น!

Q6. 	สิ่งที่ฉันอยากจะทำมากที่สุดในตอนนี้คืออะไร
	 จงรับรู้ถึงความรู้สึกนั้น!

Q7. 	ฉันรักใคร ใครรักฉันบ้าง จงรับรู้ถึงความรักนั้น!

Q8.	 วันนี้ฉันจะทำอะไรเพื่อใครได้บ้าง จงสนุกกับมัน!
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ผมคิดคำถามพวกนี้ขึ้นโดยดัดแปลงจากเนื้อหาในซีดี  Personal 
Power  II  ของนักพูดชาวอเมริกันที่ชื่อ แอนโทนี  รอบบินส์  ก่อนอื่นให้ 
ตอบคำถามท้ัง  8  ข้อน้ี  แล้วลองดูสิครับว่าคุณคิดบวกข้ึนบ้างหรือเปล่า

ความคิดของทุกคนเกิดขึ้นจากการถาม  - ตอบครับ  การที่เราคิด 
อะไรออกมาได้  นั่นเป็นเพราะเรารู้จักตั้งคำถามขึ้นในหัวโดยไม่รู้ตัว  
แล้วเราก็ตอบคำถามนั้นออกมา  นั่นคือกระบวนการเกิดความคิดของ 
คนเรา การจะได้คำตอบที่ดี ต้องเริ่มจากการตั้งคำถามที่ดีก่อน

ยกตัวอย่างเช่น  ถ้าเราถามตัวเองว่า  “ระยะนี้เรารู้สึกแย่กับเรื่อง 
อะไรบ้าง”  เราจะต้องนึกถึงเรื่องแย ่ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบคำถามนี ้ ในทาง 
กลับกัน  ถ้าเราถามว่า  “ระยะนี้เรากำลังสนุกกับเรื่องอะไรบ้าง”  
สมองเราก็จะประมวลแต่เรื่องสนุก ๆ 

สรุปก็คือ  การเปลี่ยนวิธีตั้งคำถามกับตัวเอง ส่งผลให้ 
ความคิดและความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปด้วย  เพราะฉะนั้นการ 
ตั้งคำถามที่จะทำเราคิดถึงแต่เรื่องดี ๆ ทุกเช้า  จึงช่วยให้เราเริ่มต้น 
วันใหม่ด้วยความรู้สึกด ีๆ ได้นั่นเอง 

ใน  Morning  Question  ของผมไม่ได้มีแค่คำถาม  แต่ผมได้ใส่ 
คำวา่ “Feel  it!”  (จงรบัรูถ้งึความรูส้กึนัน้!)  ลงไปดว้ย  เพือ่ไมใ่หค้ำตอบ 
ของเราอยูแ่คใ่นหวั  แตส่ามารถรบัรูแ้ละซมึซบัไดถ้งึความรูส้กึนัน้จรงิ ๆ 
เวลาตอบคำถาม  ไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับมันมาก  คำถามมีแค่ 
8  ข้อ  คิดอย่างไรก็ตอบออกไปโดยใช้เวลาแค่  1  นาทีก็เพียงพอแล้ว 
เพราะจุดประสงค์ของมันก็เพื่อให้เราเกิดความรู้สึกด ีๆ ขึ้นในตอนเช้า

ทีบ่า้นผมจะเขยีนคำถามนีใ้สก่ระดาษแปะไวท้ีผ่นงัหอ้งนำ้  ทกุเชา้ 
พอเข้าห้องน้ำ  เราจะเห็นรายการคำถามเหล่านี้  และเมื่อเราออกจาก 
ห้องน้ำ  เครื่องยนต์ของเราก็จะเริ่มติด

เอาละ  ทนีีเ้รามาเริม่วนัใหมอ่ยา่งสดชืน่ดว้ย  Morning  Question 
กันเถอะ
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“เมล็ดพันธุ์” ที่เราสร้างได้ตั้งแต่วันนี้

ทำสำเนา  Morning  Question  แล้วนำไปแปะที่ผนังห้องน้ำ
(เวลาที่ใช ้ :  1  นาที) 
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อ่านออกเสียงทุกเช้าและก่อนนอน เพื่อให้เราเข้าใกล้ 
ตัวตนในอุดมคติ

อีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกดี ๆ ในตอนเช้า  นั่นก็คือ  การ 
พูดถึงเป้าหมายของเราด้วยการอ่านออกเสียง

ในแต่ละวันเราอาจต้องเจอเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย  จนบางครั้ง 
รู้สึกว่า  “ทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย”  จึงอาจทำให้เราลืม 
ความฝนัหรอืมองไมเ่หน็เปา้หมายในชวีติ  บางครัง้ผมเองกง็านยุง่มาก 
จนใช้เวลาทั้งวันหมดไปกับงาน  แต่หากเราจดจ่ออยู่แค่เรื่องงาน 
ตรงหน้าเพียงอย่างเดียว  เราจะไม่มีวันทำความฝันหรือเป้าหมายให้ 
เป็นจริงได้เลย  ดังนั้นทุกวันผมจึงต้องพึ่งตารางภารกิจและเป้าหมาย  
(Mission   &   Vision  Sheet)  ซึ่งจะอธิบายในหน้าถัดไป  ผมมักจะ 
ใช้กระดาษ  1  แผ่นจดรวบรวมอะไรไว้มากมาย  เช่น  เวลาที่ใช้ในการ 
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน  เป้าหมายในปีนี้  เป้าหมายในเดือนนี้  
แผนการต่าง   ๆ ท่ีอาจใช้ระยะเวลานาน  คำปฏิญาณตน  ประโยคเตือนใจ 
สิ่งที่อยากทำให้เป็นนิสัย  (Value  Statement)  เป็นต้น
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ตวัผมเองใชก้ระดาษ  1  แผน่ตอ่  1  เดอืน  ผมจะจดทกุอยา่งลงไป 
พอขึ้นเดือนใหม่ก็จะขึ้นกระดาษแผ่นใหม่  โดยผมจะเก็บใส่แฟ้มไว้ 
แล้วพกติดตัวไปทุกที ่

การจดบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในรูปแบบตารางมีส่วนช่วยให้เรา 
มองเห็นความฝันหรือเป้าหมายของเราชัดขึ้นได้  นอกจากนี้ผมจะ 
เขียนรายการสิ่งที่ต้องทำทุกวันลงไปด้วย  และให้อ่านออกเสียง 
รายการนั้นทุกเช้าหรือทุกคืน  เพราะ หลังจากตื่นหรือก่อนเข้านอน  
ร่างกายจะอยู่ในสภาพที่เราสามารถสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้ง่าย 
การอา่นออกเสยีงทกุเชา้และกอ่นนอนจะทำใหจ้ติใตส้ำนกึของเรา 
ตื่นตัว ส่งผลให้เราเริ่มลงมือทำสิ่งต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายได้

Mission  &  Vision  Sheet  นั้นต่างจากตารางงานทั่ว ๆ  ไปตรงที่ 
ไม่ใช่มีแค่รายการหรือแผนงานที่ต้องทำ  แต่ยังมีประโยคเตือนใจ 
หรือ  Value  Statement  รวมอยู่ด้วย
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

รายการสิ่งที่ต้องทำทุกวัน

(ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) นาที

ลุกออกจากเตียงก่อน  6.20  น. 1

สูดลมหายใจลึก ๆ  (ทำสมาธิ)  1

อ่านออกเสียงเป้าหมายของฉัน 

(จากกระดาษแผ่นนี้) 

1

กำหนดการ/เป้าหมายของวันนี้ 2

วิ่ง/ปั่นจักรยาน 30

ทบทวนหนังสือที่อ่านเมื่อวาน 5

อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ 30

ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 5

ฝึกพูดภาษาจีนด้วยตนเอง 5

เขียนไดอะรี ่

(เรื่องส่วนตัว  &  งาน) 

3

เขียนกำหนดการของวันพรุ่งนี้ 1

จัดโต๊ะ 1

อ่านออกเสียงเป้าหมายของฉัน 1

อ่านหนังสือ  1  เล่ม 30

เรื่องที่ตัวเองอยากทำ 1

สูดลมหายใจลึก ๆ  (ทำสมาธิ)  1

ตารางภารกิจและเป้าหมาย

เช้า

เย็น
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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ฉันเป็นผู้สร้างเครือข่ายท่ีส่องประกายความศักด์ิสิทธ์ิให้กับจักรวาล
ทุก ๆ วันฉันจะต้องพัฒนาขึ้นในทุก ๆ ด้าน

ฉันมีชีวิตด้วยทัศนคติของการสำนึกรู้คุณและให้ผู้อื่นด้วยการ 
ไม่หวังสิ่งตอบแทน

Value Statement

•	 ปฏิบัติต่อสิ่งของ	 ผู้คน	 และเหตุการณ์ต่าง	ๆ	อย่างจริงใจ
•	 หากลังเลให้พุ่งเข้าชนก่อน	 แล้วค่อยหาทางออก
•	 เข้มงวดกับตัวเอง	 แต่ต้องไม่กดดันจนเกินไป
•	…
•	 ...

เป้าหมายในปีนี้

จิตใจ	 :	 นำเงินค่าลิขสิทธิ์หนังสือและรายได้บริษัทไปบริจาค
	 …
	 …
ทักษะ  :  ค้นคว้าเรื่องแมโครไบโอติกส์
	 ...
	 …
ร่างกาย  :  ขี่จักรยานไปทำงานเป็นประจำ
	 ...
	 …
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เป้าหมายในเดือนนี้

จิตใจ	 :	 …
	 …
ทักษะ	 :	 …
	 …
ร่างกาย	 :	 …
	 …
อื่น ๆ	 :	 ...
	 ...

แผนระยะยาว

ก่อนอายุครบ	 50	 ปี
	 …
	 …
	 …
	 …
ก่อนอายุครบ	 40	 ปี
	 ฝึกฝนภาษาจีนเพิ่มเติม
	 ฝึกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
	 ...
	 …
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คำปฏิญาณตน ถึงตายก็ห้ามกลับคำ และต้องมี 
อย่างน้อย 3 ข้อ

•	 ฝึกพูดภาษาจีนและภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง	 (Self	 Dialogue)	
ทุกวัน	 วันละ	 5	 นาท	ี (ยกเว้นวันเสาร ์- อาทิตย์)	

•	…
•	…

ข้อควรปฏิบัติ (ต้องทำตามให้ได้ หากเผลอลืมไปให้ดึง
 
ตัวเองกลับมา) 

•	 เวลาที่ เพิ่งได้รู้จักกับใคร	 ให้คิดเสมอว่า	 “ฉันอยากเห็น	
คนคนนี้มีความสุข”

•	 หากรูส้กึวา่กำลงัหลงทศิ	 จงเขม้งวดกบัตวัเองใหม้ากขึน้	 ไมว่า่	
จะเกดิอะไรขึน้กต็อ้งอา่นออกเสยีงทกุเชา้เยน็	 และฝกึ	 Self	 Dialogue		
ทุกวัน	 แม้จะอยู่ในช่วงเดินทางท่องเที่ยวก็ตาม

•	 อ่านหนังสือวันละ	 1	 เล่ม	 และหนังสือภาษาอังกฤษ	 2	 วันต่อ	
1	 เล่ม

•	 หนังสือที่อ่านจบแล้วให้ใช้ปากกาไฮไลต์ทำเครื่องหมายไว้ใน	
วันนั้นเลย	 และวันรุ่งขึ้นให้ทบทวนอีกที

•	 ห้ามกินอาหารก่อนเข้านอน	 3	 ชั่วโมง
•	 หากได้รับนามบัตรมา	 ต้องส่งเมลหาเจ้าของนามบัตรภายใน	

วันนั้นเลย	 หากเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูง	 ให้รีบไปเข้าพบ
•	…
•	…
•	…
•	…
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Morning Question

Q1.  ตอนนี้ฉันกำลังมีความสุขอยู่กับเรื่องใด  จงรับรู้ถึงความสุข 
นั้น!

Q2.  ตอนนี้ฉันกำลังตื่นเต้นอยู่กับเรื่องใด  จงรับรู้ถึงความตื่นเต้น 
นั้น!

Q3.  ตอนนีฉ้นัรูส้กึภาคภมูใิจกบัเรือ่งใด  จงรบัรูถ้งึความภาคภมูใิจ 
นั้น!

Q4.  ตอนนี้ฉันรู้สึกขอบคุณสิ่งใด  จงรับรู้ถึงความรู้สึกขอบคุณ 
นั้น!

Q5.  ตอนนี้ฉันกำลังสนุกอยู่กับสิ่งใดมากที่สุด  จงรับรู้ถึงความ 
สนุกนั้น!

Q6.  สิ่งที่ฉันอยากจะทำมากที่สุดในตอนนี้คืออะไร  จงรับรู้ถึง 
ความรู้สึกนั้น!

Q7.  ฉันรักใคร  ใครรักฉันบ้าง  จงรับรู้ถึงความรักนั้น!
Q8.  วันนี้ฉันจะทำอะไรเพื่อใครได้บ้าง  จงสนุกกับมัน!

ประโยคเตือนใจคือข้อความหรือคำคมที่แสดงถึงบุคคลที่ 
เราอยากจะเป็น โดยให้คิดว่า “เราอยากทำอะไรเพื่อช่วยเหลือ 
สังคมบ้าง (doing)” และ  “ตัวตนในอุดมคติของเราเป็นอย่างไร  
(being)” คำตอบจะออกมาในรูปแบบที่ว่า  “ฉันจะเป็น  (อะไร)  ที่ 
สามารถทำ  (อะไร)  ได้”

ยกตัวอย่างเช่น  ประโยคเตือนใจของผมคือ  “I  am  the  Web-
maker  shining   the   spiritual   web   in   the   whole   universe.  
(ฉันเป็นผู้สร้างเครือข่ายที่ส่องประกายแห่งความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่  
จักรวาล)”  คนอื่นฟังแล้วอาจไม่เข้าใจ  แต่ขอให้เจ้าตัวเข้าใจอย่าง 
ลึกซึ้งก็พอ  จะเขียนเป็นประโยคง่าย ๆ ว่า  “ฉันจะเป็นดวงอาทิตย์ 
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ทีส่รา้งความรา่เรงิใหก้บัทกุคน”  หรอื  “ฉนัจะเปน็ขา้วสวยรอ้น ๆ ทีท่ำให ้
ทุกคนรู้สึกอบอุ่นใจและเติบโตขึ้น” ก็ได้เหมือนกัน  ขอให้เจ้าตัวเข้าใจ 
ความหมายและรู้สึกอินกับประโยคนั้นจริง ๆ ก็พอ

ประโยคที่สองของผมคือ  “Everyday,   in   every   way,   I’m  
getting  better  and  better.  (ทุก ๆ วัน  ฉันจะต้องพัฒนาขึ้นในทุก ๆ  
ด้าน)”  ซึ่งผมหยิบมาจากคำพูดของนักจิตวิทยาพัฒนาการที่ชื่อเอมีล 
คเูอ  อกีสว่นหนึง่กค็อื  Value Statement  หรอืเรยีกงา่ย ๆ วา่ “คา่นยิม 
ที่เราอยากทำให้ติดเป็นนิสัย” นั่นเอง

การอ่านออกเสียงประโยคเตือนใจและ  Value   Statement  
ให้ตัวเองฟังทุกวัน  จะทำให้เราซึมซับและค่อย ๆ ปฏิบัติตามนั้นได้ 
ทีละน้อย 

สมมติเรากำหนดเป้าหมายของปีนี้ว่า  “ต้องทำยอดขายให้ได้ถึง  
(จำนวนตัวเลขที่ตั้งไว้ในใจ)  เป็นเงิน  และให้มีกำไรมากขึ้น  (จำนวน 
ตวัเลขทีต่ัง้ไวใ้นใจ)  เปน็เปอรเ์ซน็ต”์  ผา่นไป  1  ป ี เราอาจทำยอดขาย 
เป็นตัวเลขได้ตามเป้า  แต่ตัวตนของเรากลับยังไม่เป็นอย่างที่วาดภาพ 
ไว้  ซึ่งเราย่อมรู้สึกผิดหวัง  เพราะฉะนั้น  บางครั้งการใช้ชีวิต 
อย่างมีความสุขตามที่เราวาดภาพในอุดมคติไว้ก็สำคัญกว่า 
การทำเป้าหมายให้สำเร็จ  ดังนั้นการวาดภาพในอุดมคติให้ชัดเจน 
จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

เมื่อเราสามารถซึมซับความรู้สึกจากประโยคเตือนใจเหล่านี้  
ได้แล้ว  สมองและร่างกายจะเริ่มทำตามและจะทำให้เราสามารถ 
ลงมือทำสิ่งต่าง ๆ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด
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“เมล็ดพันธุ์” ที่เราสร้างได้ตั้งแต่วันนี้

อ่านเป้าหมายของตัวเองโดยการอ่านออกเสียงทุกเช้าและก่อนนอน 
(เวลาที่ใช ้ :  ครั้งละ  1  นาที) 



24   

ใช้เวลาแค่วันละ 1 นาท ี ชีวิตด ี 24 ชั่วโมง

วิธีจุดไฟให้เกิดแรงฮึดสู้ขึ้นได้ภายใน 1 นาที

เคยมีนักเรียนภาษาอังกฤษกับคนที่มาเข้าคอร์สอบรมถามผมว่า 
“ทำอย่างไรถึงจะมีแรงฮึดขึ้นมาได้”

ผมตอบคนที่มาเข้าคอร์สอบรมไปว่า  “ลองตั้งใจทำอะไรอย่าง 
เต็มที่สัก  1  นาทีดูสิ  คิดเสียว่าหากทำได้  1  นาทีก็ถือว่าโอเคแล้ว”  
ยกตัวอย่างเช่น  คนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่  ให้ลองจำศัพท์ 
ใหม่ ๆ  เพิ่มวันละ  1  คำ  จะเอามาจากตำราเรียนหรือจากสมุดโน้ตก็ได ้ 
อย่าเพิ่งไปคิดเยอะ แค่หันหน้าเข้าหาโต๊ะสัก 1 นาทีก่อน

หากเราต้องเขียนรายงานหรือวิทยานิพนธ์  ให้เริ่มเขียนบรรทัด 
แรกลงไปก่อน  ไม่จำเป็นว่าประโยคที่เขียนจะต้องเป็นประโยคแรกสุด 
ในรายงานนั้น  แต่อย่างน้อยก็ให้หันหน้าเข้าหาคอมพิวเตอร์แล้วเริ่ม 
ลงมือพิมพ์  เพราะโดยส่วนมากแล้ว แค่ 1 นาทีที่เราเริ่มทำเรื่อง 
ง่ายๆ  เหล่านี้ แรงฮึดจะตามมาเอง  หากเราตั้งใจทำอะไรสัก  
1  นาทไีด ้ หลงัจากนัน้จะใหท้ำตอ่อกี  5  นาท ี 15  นาท ี 30  นาท ี หรอื 
มากกว่านั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้ว
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คนเรามักคิดว่า  “อารมณ์และความคิดเป็นตัวกำหนดการกระทำ 
ของเรา”  จริงอยู่ว่าพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นจากอารมณ์และ 
ความคดิ  เชน่  หวัเราะเวลาดใีจ  รอ้งไหเ้วลาทีเ่ศรา้  กนิขา้วเพราะรูส้กึ 
ว่าหิวหรืออยากกิน  แต่ความเป็นจริงแล้วการกระทำก็สามารถเป็น 
ตวักำหนดอารมณแ์ละความคดิได ้ เชน่ตอนทีรู่ส้กึเศรา้  ถา้เราพยายาม 
ยิ้ม  ก็อาจทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาได้บ้าง  หรือตอนที่รู้สึกไม่อยากอาหาร 
พอลองชิมสัก  2 -  3  คำ  ก็จะรู้สึกอยากกินขึ้นมาเอง  ในชีวิตประจำวัน 
ของเรา  มีพฤติกรรมมากมายที่เป็นตัวแปรของอารมณ์ในลักษณะนี้  
และเรากส็ามารถใชห้ลกัการนีเ้พือ่สรา้งแรงฮดึสูใ้นการทำงานไดเ้ชน่กนั  
เพราะฉะนั้น  จงลงมือทำก่อน แล้วเราจะมีแรงฮึดขึ้นมาเอง 
หากเอาแต่คิดว่าไม่มีกะจิตกะใจจะทำอะไร  แล้วมัวแต่รอไปเรื่อย ๆ  
ก็คงไม่มีวันที่จะมีแรงฮึดขึ้นมาได้แน่

เพราะฉะนั้น  ลองทำแค่  1  นาทีดูก่อนครับ  แค่  1  นาทีที่ห้าม 
ลุกหนีจากโต๊ะไปไหน  แล้วเครื่องจะเริ่มติด  หากเราเริ่มลงมือทำแล้ว 
แรงฮึดก็จะตามมาเอง
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“เมล็ดพันธุ์” ที่เราสร้างได้ตั้งแต่วันนี้

นั่งลงหน้าโต๊ะหนังสือก่อนเลย  1  นาที
(เวลาที่ใช ้ :  1  นาที)
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“เรื่องเล็กน้อยที่เราได้เรียนรู้เป็นครั้งแรก”  จะกลายเป็น 
“ประสบการณ์อันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิต”

“งานที่ทำอยู่ก็พอใช้ได้  อาจจะมีเรื่องที่ไม่ถูกใจอยู่บ้าง  แต่ยัง 
ไมถ่งึกบัตอ้งหางานใหม ่ แตก่ร็ูส้กึวา่มองไมเ่หน็เปา้หมายหรอืความฝนั 
ในอนาคตเลย  หากปล่อยให้ตัวเองทำงานไปวัน ๆ แบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ  
จะดีหรือ...” 

ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยมีความรู้สึกกังวลแบบนี้
หากคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่   ผมแนะนำว่าให้  สร้างความ 

เปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองทีละน้อยทุกวัน  จะเป็นเรื่องอะไรก็ได้  
โดยลองเริ่มจากเรื่องเล็ก ๆ  น้อย ๆ ก่อน  ยกตัวอย่างเช่น  ลองใช้เวลา  
30  นาทีในการดูโทรทัศน์มานั่งอ่านหนังสือแทน  แค่ลองทำดูก่อนครับ  
ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวัน  แค่ว่า  “วันนี้ลองงดดู 
โทรทัศน์ดูสิ”  หากเราทำสำเร็จก็จะรู้สึกมั่นใจขึ้นว่า  “เราก็ทำได้นะ”  
แค่นี้ก็พอแล้ว

หรืออาจจะใช้วิธีลองเปลี่ยนทรงผมดู  1  วัน  จะเปลี่ยนทรงให้ 
ต่างไปจากเดิมเลยก็ได้  หรือถ้ายังไม่กล้าก็ลองเปลี่ยนแค่นิดหน่อย 
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กพ็อ  หากมใีครสกัคนเอย่ชมทรงผมใหมข่องเรา  เรากจ็ะเกดิความรูส้กึ 
ในแง่บวกขึ้นมา  แต่ถึงไม่มีใครชมหรือทักเลยก็ไม่เป็นไรนะ  เพราะ 
จุดประสงค์คือให้ตัวเรารับรู้ว่า  “เราได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ 
ตัวเองแล้ว”

พูดง่าย ๆ ก็คือ  อย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะกลัวที่จะก้าวออก 
จากกรอบเดิมๆ แม้จะเป็นก้าวเล็กๆ  หรือแค่ก้าวเท้าออกมา 
ข้างเดียวก็จงลองทำดูก่อน  การสร้างความเปลี่ยนแปลงแม้เพียง 
เล็กน้อยให้ตัวเองทุกวัน  จะทำให้เรามีความมั่นใจ  และความมั่นใจ 
จะเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้น  หรือ 
ทำสิ่งท้าทายได้มากขึ้น  ซึ่งผมสรุปเป็นวงล้อแห่งพฤติกรรมไว้อย่างนี้ 
ครบั  “สรา้งความเปลีย่นแปลงเลก็ๆ ➛  ทำสำเรจ็ ➛  เกดิความ 
มัน่ใจ ➛  สรา้งความเปลีย่นแปลงทีย่ิง่ใหญข่ึน้ ➛  ทำสำเรจ็ ➛  
เกิดความมั่นใจ  ➛  กล้าที่จะทำเรื่องท้าทาย...”

การเปลี่ยนแปลงที่พูดถึงนี้  รวมถึงการทำสิ่งที่ต่างไปจากชีวิต 
ประจำวันอันซ้ำซากจำเจด้วย  เพราะฉะนั้น  ช่วงแรก ๆ อาจจะรู้สึกว่า 
ยังจัดระเบียบตัวเองไม่ถูกบ้างก็ไม่เป็นไรครับ

วา่แตเ่ราจะเปลีย่นแปลงเรือ่งอะไรอยา่งไรดลีะ่  ผมจะยกตวัอยา่ง 
สิ่งที่ผมทำก็แล้วกัน

ขอ้แรกเลยกค็อื “ทดลองทำสิง่แปลกใหม ่ 1 อยา่งทกุวนั”  ผม 
จะตัง้ปณธิานไวเ้ลยวา่  ทกุวนัจะตอ้งหดัทำสิง่ทีผ่มไมเ่คยทำมากอ่น 
เลยในชีวิต 1 อย่าง ซึ่งจะเป็นเรื่องง่าย ๆ แค่ไหนก็ได้  เช่น  เดิน 
เข้าร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อเครื่องดื่มออกใหม่  แม้ว่าความจริงอาจมี 
เครื่องดื่มชนิดอื่นที่อยากซื้ออยู่แล้ว  แต่ก็จะเลือกซื้อสินค้าออกใหม่ 
แทน  “มันอาจจะไม่ถูกปากเราเลย  หรืออาจกลายเป็นเครื่องดื่ม 
สุดโปรดของเราไปเลยก็ได้”  แค่นี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ แล้ว

หรือเวลาไปร้านสะดวกซื้อ  อาจลองไปยืนอ่านนิตยสารที่ไม่เคย 
อ่านมาก่อน  บางทีผมก็ลองหยิบนิตยสารผู้หญิงขึ้นมาดู  แค่เปิดดู 
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ผ่าน ๆ ก็ได้ครับ  มันจะช่วยให้เรารู้จักโลกที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและ 
ทำให้สมองซีกขวาได้ทำงาน

นอกจากนี้การ เปลี่ยนเส้นทางที่ใช้เดินทางไปทำงาน   ก็ถือ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ  เช่นกัน  เดี๋ยวนี้ผมขี่จักรยานไปทำงาน  
แต่สมัยก่อน  นอกจากวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดของผมแล้ว  ผมมักจะ 
นั่งรถไฟจากบ้านที่สถานีชิโมะคิตะซะวะไปยังบริษัทที่สถานีชินจุกุ  
โดยที่ผมจะไม่ใช้ตั๋วเดือนเลย  เพราะการใช้ตั๋วเดือนจะจำกัดสถานี 
ต้นทางและปลายทางไว้แล้ว  และการเดินทางด้วยเส้นทางเดิม ๆ  
ทกุวนัมนังา่ยตอ่การทำใหเ้รารูส้กึขึน้มาวา่  เรากำลงัใชช้วีติซำ้ซากเปน็ 
รูทีน  (routine)  พอไม่มีตั๋วเดือน  ผมก็สามารถเลือกเส้นทางการนั่ง 
รถไฟได้ตามใจชอบ  บางทีก็ลงก่อนถึงที่หมาย  1  สถานี  หรือไม่ก็นั่ง 
เลยไปอีกสถานีบ้าง  เทียบกับตั๋วเดือนแล้วอาจจะแพงกว่าก็จริง  แต่ 
ถ้าคิดเสียว่าเป็น  “ค่าธรรมเนียมสำหรับการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ” แล้ว 
ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ  เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ตัวเองไปทำงานด้วย 
ความเฉื่อยชา  สมัยเป็นพนักงานบริษัทผมจึงจงใจไม่ใช้ตั๋วเดือน  เพื่อ 
จะได้คิดเสมอว่าเราอาจได้เจอเส้นทางชีวิตใหม่เมื่อไรก็ได้

เมื่อรู้สึกว่าเรา   “ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบซ้ำซาก”  แล้ว ความ 
กระตือรือร้นในการทำงานก็จะเกิด

ไม่ใช่แค่เส้นทางรถไฟเท่านั้นนะครับ  ผมจะเปลี่ยนเส้นทาง 
ขี่จักรยาน  หรือเส้นทางเดินจากสถานีไปทำงานทุกวัน  เช่น  เปลี่ยน 
ซอยที่ต้องเดินผ่าน  แล้วก็มองทิวทัศน์รอบ ๆ  แค่ความเปลี่ยนแปลง 
เล็ก ๆ  เพียงเท่านี้  ก็ช่วยขจัด  “ความเฉื่อยชา” ออกไปได้  ทำให้เรา 
ไปทำงานด้วยความรู้สึกสดชื่น  แถมตอนขากลับยังคิดอีกด้วยว่า  
“เราตอ้งหาสิง่แปลกใหมใ่หเ้จอระหวา่งทางกลบับา้น  จะมวัเอือ่ยเฉือ่ย 
อยู่ไม่ได้”  ถึงจะฟังดูไม่น่าเชื่อ  แต่ผมคิดแบบนี้จริง ๆ 

สว่นวนัจนัทรซ์ึง่เปน็วนัหยดุ  ผมมกัใชเ้วลาอยูก่บัภรรยา  เรามกีฎ 
ว่า  “ในวันหยุดเราจะทำสิ่งที่ไม่เคยทำ” ด้วยกัน  ส่วนใหญ่ก็มักจะ 
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ลงเอยด้วยการไปร้านอาหารที่ไม่เคยไปมาก่อน  หรือไม่ก็ช่วยกัน 
ทำอาหารทีไ่มเ่คยทำมากอ่น  แคน่ีก้ถ็อืวา่เปน็สิง่แปลกใหมเ่ลก็   ๆนอ้ย ๆ  
แล้วละครับ

เพยีงแคเ่ราตัง้ปณธิานทีจ่ะลองทำสิง่ใหมว่นัละ  1  อยา่ง  เรากจ็ะ 
รู้สึกว่า  “เรากำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อย ๆ”  “เรากำลังค่อย ๆ  
พัฒนาขึ้น”  การรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองทำให้เรารู้สึกดี  
แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย  แต่เมื่อเทียบกับตัวเรา 
ที่ใช้ชีวิตติดกรอบแบบซ้ำซากแล้วจะรู้สึกว่าดีกว่าเดิมมาก 

การที่เรา  “รู้สึกดี”  “สนุก”  หรือ  “ตื่นเต้น”  เป็นสิ่งสำคัญมาก  
ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละน้อยทุกวัน  ทำให้เกิดการขยาย 
วงกว้างทีละนิด  จากการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ หลาย ๆ อย่าง  ทำให้เรา 
มคีวามมัน่ใจ  ความมัน่ใจจะชว่ยใหเ้ราสามารถสรา้งความเปลีย่นแปลง 
ที่ใหญ่ขึ้นได้  และกล้าลงมือทำสิ่งท้าทายในที่สุด  จากพื้นฐานข้อนี้ 
จะทำใหเ้รารูส้กึวา่  “ไดเ้ปลีย่นตวัเองแลว้รูส้กึด”ี  หรอื  “การเปลีย่นแปลง 
ตวัเองเปน็เรือ่งสนกุ”  เมือ่เราคดิไดแ้บบนัน้  รา่งกายจะขยบัเขยือ้นเพือ่ 
สร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  ได้เอง  เมื่อเราสร้างความเปลี่ยนแปลง 
ไดม้ากขึน้  เราจะรูส้กึรกั  “ตวัเองทีก่ำลงัเปลีย่นแปลงไปทกุวนั ๆ”  ทำให ้
มองเห็นเป้าหมายในชีวิตชัดเจนขึ้น  และมีแรงที่จะสร้างความสำเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพราะฉะนั้น  ก่อนอื่นจงเริ่มต้นจากการสร้างความเปลี่ยนแปลง 
เล็ก ๆ ด้วยการ “ลองทำสิ่งแปลกใหม่” ทุกวัน  วันละ  1  อย่างกันเถอะ
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“เมล็ดพันธุ์” ที่เราสร้างได้ตั้งแต่วันนี้

วันนี ้ (หรือพรุ่งนี้)  ลองเปลี่ยนเส้นทางที่ใช้เดินทางไปทำงานดู
[เวลาที่ใช ้ :  (เวลาที่ต้องการ)  0  นาทีขึ้นไป]
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“ลองทำ (Dash) 5 นาที” 
และ  “คิดจริงจัง (Sinking) 10 นาที”

“การสร้างจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ” นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการ 
ทำงานได้เช่นกันครับ

 
ยกตวัอยา่งเชน่  หากตอ้งทำงานหรอืโปรเจก็ตซ์ึง่ใชร้ะยะเวลานาน 

โดยที่เรายังไม่ได้เริ่มทำอะไรสักอย่าง  ถึงจะยังไม่ต้องรีบทำเดี๋ยวนี้  
แต่ถ้าเริ่มลงมือทำได้ก็น่าจะดีกว่า  แต่ขณะเดียวกันก็ยังคิดอะไร 
ไม่ออกเลย 

สมัยก่อนผมก็เคยเป็นแบบนี้บ่อย ๆ  ยิ่งถ้าเป็นโปรเจ็กต์ใหม่ที่ 
ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน  เราก็มักจะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ๆ 
แตค่วามจรงิแลว้งานลกัษณะนีม้คีวามสำคญัมาก  หากคณุกำลงัตกอยู ่
ในสถานการณแ์บบนี ้ ใหแ้บง่เวลาทำงานทีว่า่นีล้งไปในตารางงานของ 
ทุกวัน  แล้วใช้วิธ ี “Dash 5 นาที”

“Dash  5  นาที”  คือ  การแบ่งเวลาอย่างน้อย 5 นาทีทุกเช้า 
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เพื่อทำงานสำคัญที่ไม่มีกำหนดเส้นตาย หรืองานสำคัญที่เรา 
กำลังผัดวันประกันพรุ่งอยู่ 

เวลาทำงานใหญ่ ๆ หรืองานที่ไม่เคยทำมาก่อน  เราจะคาดเดา 
ไมไ่ดว้า่จะเปน็งานทีย่ากแคไ่หนหรอืตอ้งใชเ้วลาเทา่ไร  แตถ่งึอยา่งนัน้ 
ก็ให้ตั้งใจ  “ลองทำดู” สัก  5  นาทีก่อน  โดยให้เป็น  5  นาทีที่เราทุ่มเท 
กับมันจริง ๆ  ประมาณว่า  “ฉันจะทำเต็มที่!”  ผมถึงตั้งชื่อมันว่า 
“Dash  5  นาที”  เพราะถึงจะเป็นเวลาแค่ 5 นาที แต่ถ้าเราตั้งใจ 
อยา่งเตม็ที ่ เรากจ็ะคอ่ยๆ มองเหน็แนวทางวา่ตอ้งทำอยา่งไรตอ่

งานบางอย่างเราอาจมองว่าน่าจะใช้เวลานาน  แต่พอลงมือทำ 
จริง ๆ กลับรู้สึกว่าอาจทำเสร็จได้ภายใน  1  ชั่วโมง  ถ้าเราเริ่ม “Dash  
5  นาที” แล้วอยากจะทำงานนั้นต่อไปเรื่อย ๆ ก็ยังได้

แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกงานจะสามารถทำเสร็จได้ภายใน  1  ชั่วโมง  
บางงานอาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์  บางงานยาวเป็นเดือน  แต่การลงมือ 
ทำงานนั้นแค่  5  นาทีจะช่วยให้เราวางแผนงานได้  วันถัดมาเราอาจ 
เพิ่มงานนี้ลงในตารางงานประจำวันไปเลยก็ได้

หากไม่ลงมือทำ  เราจะคิดอะไรไม่ออก  และได้แต่กังวลอยู่ 
อย่างนั้น  แต่แค่เราใช้วิธี   “Dash  5  นาที”  ปัญหานั้นก็จะหมดไป  
ทำให้เครียดน้อยลง  จึงส่งผลดีต่องานอื่น ๆ ด้วย

นอกจากนี ้ ทุกวันทำงานของผมยังมี “Sinking 10 นาที” อีก
“Sinking  10  นาที”  หมายถึงการใช้เวลาอย่างน้อย  10  นาที 

เพื่อคิดเรื่องงาน
ทุกวันนี้เรามักเอาแต่ทำงานที่อยู่ตรงหน้า  พอได้ลงมือลงแรงทำ 

ก็จะรู้สึกว่า  “วันนี้ได้ทำงานเต็มที่เลย”  แต่นอกจากการลงมือทำงาน 
แล้ว  สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ  “การคิด”  ยกตัวอย่างเช่น  คิดว่า 
ทำอย่างไรจึงจะทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทำอย่างไรจึงจะหา 
ไอเดียใหม่ ๆ มาทำให้ลูกค้าพอใจมากขึ้น  เป็นต้น  เมื่อเรามีไอเดีย 
ใหม่ ๆ  เกิดขึ้นมา  จะทำให้เราต้องคิดถึงขั้นตอนการดำเนินงานอย่าง 
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เป็นรูปธรรมต่อไป  ดังนั้น  “การคิด”  จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อ 
การทำงาน  แตค่นสว่นใหญม่กัจะคดิวา่เอาไวท้หีลงั ทัง้ทีเ่รยีกวา่ 
มนัเปน็สิง่ทีส่ำคญัมากถงึมากทีส่ดุเลย แตเ่รามกัคดิวา่มนัยุง่ยาก 
เลยเอาแต่ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ 

เพราะฉะนั้น  เราจึงต้องกำหนดเวลาสำหรับการ “คิด” เอาไว้ 
ก่อนอย่างน้อย 10 นาท ี ซึ่งก็คือ “Sinking  10  นาที” นั่นเอง

ถ้าจะให้ลงรายละเอียด  ก่อนอื่นก็ต้องเตรียมสมุด  แล้วให้โฟกัส 
อยู่กับการคิดนั้น  ส่วนตัวผมจะใช้หลักการ  Mind  Map  ของโทนี  
บูซาน  (Tony  Buzan)  โดยเริ่มจากการเขียนหัวเรื่องไว้กลางหน้า 
กระดาษ  แล้วค่อยขยายความคิดแยกย่อยจากจุดกึ่งกลางออกไป  
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากหนังสือ  The	 Mind	 Map  โดย  Tony 
Buzan)  ขณะกำลังใช้ความคิดอยู่นี้  ผมจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์   เพราะ 
ถ้าใช้คอมพิวเตอร์  จะให้ความรู้สึกว่ากำลังทำงาน  มือก็จะพิมพ์ไป  
โดยที่เราไม่ได้ใช้ความคิดจากสมองจริง ๆ

หากเรากำหนดเวลาสำหรับ “Dash  5  นาที”  และ “Sinking  10  
นาที”  แล้วนำวิธีนี้มาใช้จริงละก็  งานที่เก็บขึ้นหิ้ง  ไม่ได้ทำเสียทีก็จะ 
ค่อย ๆ ลดลง  หลายคนที่มาอบรมวิชาการด้านธุรกิจกับผม  ก็นำวิธีนี้ 
ไปปฏิบัติแล้วได้ผล

หากคุณมีไอเดียดี ๆ แต่กลับไม่สามารถลงมือทำงานนั้นได้เสียที  
หรืองานที่รู้ว่าควรจะทำแต่มักผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย  สิ่งสำคัญที่ 
ชว่ยกำจดัปญัหานีไ้ดไ้มใ่ชแ่ผนการทีร่อบคอบหรอืความตัง้ใจอนัแนว่แน ่
แต่คือการเริ่มต้นลงมือทำจากสิ่งเล็ก ๆ ต่างหาก


