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บทนำ

ช่วงวัย 30 เป็นช่วงร้อนรน

“ชีวิตเราเป็นแบบนี้ดีแล้วเหรอ...”

“เลือกคนนี้ดีแล้วจริงเหรอ”

“จะเปลี่ยนงานหรือจะอยู่ที่เดิม...”

“นี่เป็นสิ่งที่เราอยากทำจริง ๆ เหรอ”

“เราจะปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้ ใหญ่ที่น่าเบื่อแบบนี้เหรอ”

“จะเลือกงานหรือจะเลี้ยงลูก...”

“นี่เราจะหาอิสรภาพในชีวิตไม่ได้อีกแล้วเหรอ”



2ความสำเร็จไม่ได้เสร็จในวันเดียว

งาน บริษัท แต่งงาน บ้าน...

“เรื่องที่ต้องตัดสินใจตอนนี้” พากันประเดประดังเข้ามา 

การตัดสินใจครั้งนี้จะกำหนดอนาคตของเราเองเสียด้วย
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“เราจะพลาดไม่ ได้เป็นอันขาด...”

ยิ่งคิดแบบนั้น ยิ่งร้อนรนกว่าเดิม
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ทว่าหากเราคิดว่า “จะพลาดไม่ได้อีกแล้ว” 

แทนที่จะเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบจริง ๆ หรือสิ่งที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้น 

เรากลับเลือกสิ่งที่สังคมมองว่าดีหรือสิ่งที่มั่นคงที่สุด 

แล้วเราก็จะมัวแต่คิดหา “ทางลงที่ปลอดภัย” อยู่ร่ำไป
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ช่วงวัยนี้ไม่เหมือนตอนช่วงวัย 20 อีกแล้ว

เมื่อเข้าสู่ช่วงวัย 30 อันที่จริงเราจะรู้ถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจ 

ของตัวเองพอสมควรแล้ว

แต่เพราะคิดว่าสิ่งที่จะเลือกต่อไปนี้จะกำหนดชีวิตของเราตลอดไป  

หลายคนจึงเริ่มกลัวและยังไม่ขอตัดสินใจเลือกตอนนี้

ในบรรดาผู้คนเหล่านั้น บางคนพยายามบรรเทาความกังวลใจของตัวเอง

ด้วยการเพิ่ม “ทางเลือกสำหรับวันพรุ่งนี้” ให้มากขึ้นเรื่อย ๆ  

แต่อันที่จริงการจะใช้ชีวิตให้ดีไม่จำเป็นต้องเพิ่มทางเลือกมากมาย

จะว่าไปทางเลือกก็เป็นแค่หลักประกันเพื่อตัวเราในวันพรุ่งนี้

ซึ่งหลักประกันทำนองนั้นไม่จำเป็น

เพราะจะกลายเป็นภาระเสียเปล่า ๆ  

เมื่อจะออกเดินทาง หลายคนคิดว่าเตรียมของไปเยอะ ๆ อุ่นใจดี

แผนที ่ ไกด์บุ๊ก โคมไฟ ถุงนอน ที่ชาร์จแบต...

ทว่า มันเป็นแบบนั้นจริงหรือ
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พอต้องแบกสัมภาระมากมาย

ทั้งหนักและเคลื่อนไหวไม่สะดวก

จะไปไหนก็เอาแต่จ้องมองแผนที่

ไม่ได้ชมวิวเบื้องหน้า

ถ้าไปไม่ถึงสถานที่ที่วางแผนไว้

ก็จะคอยกังวลอยู่อย่างนั้น...
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ตัวผมเองเวลาออกเดินทางจะขนสัมภาระไปให้น้อยที่สุด

พอทำแบบนั้น ผมก็ได้เพลิดเพลินกับวิวเบื้องหน้าเสมอ

แม้จะหลงทางบ้าง แต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ได้พูดคุยกับผู้คน

พอเห็นทะเลสวยน้ำใส 

ผมก็กระโจนลงไปได้ทันทีแบบไม่ต้องห่วงข้าวของ

ทำให้ผมเสพ “ตอนนี ้ ช่วงเวลานี้” 

และ “สถานที่แห่งนั้น” ได้อย่างเต็มอิ่ม

ชีวิตคนเราก็เช่นกัน 

แทนที่จะมัวเสียใจกับสิ่งที่ทำพลาดไปในอดีต 

กังวลใจกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง 

หรือเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ที่สุด

สู้พยายามทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ณ “ตอนนี ้ เวลานี้” ให้ดีที่สุดดีกว่า 

นี่ต่างหากที่สำคัญกว่าเป็นไหน ๆ  

ไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องที่ดูเหมือนจะแย่

ให้รับไว้ทั้งหมดแล้วจดจ่ออยู่กับเรื่องตรงหน้า

แล้วคุณจะเป็นคนที่หนักแน่นและมีศักยภาพอย่างแท้จริง
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ถึงตอนนั้นคุณจะเป็นตัวของตัวเองที่จะทำอะไรที่ไหนก็ได้

ไม่จำเป็นต้องอาศัยพึ่งพาสิ่งใหญ่โตใด ๆ 

หรือแต่งเติมตัวเองด้วยสิ่งที่ยืมใครมาอีกต่อไป

เพราะ “ศักยภาพที่แท้จริง” ซึ่งสั่งสมอยู่ในตัวเรา 

มีความสามารถในการสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น 

ต่อให้สูญเสียทุกอย่างไปแล้วก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้

ที่เรียกว่า “ความสามารถในการทำซ้ำ” (Reproducibility) 

ความสามารถในการทำซ้ำเป็นสมบัติล้ำค่าตลอดชีวิต

ต่อให้สูญเสียอะไรไปครั้งหนึ่ง ห่างหายหรือไปอยู่ที่ไหนก็ตาม

เราก็จะสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่แรกได้อีก

นับเป็นสิ่งที่ช่วยรับประกันอิสรภาพสูงสุดให้เรา

การฝึกฝนพัฒนาศักยภาพที่แท้จริง

ให้เกิด “ความสามารถในการทำซ้ำ” 

จะเป็นดั่งบัตรทองที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลได้ตลอดไป

สิ่งที่พวกเราช่วงวัย 30 ควรทำ

ไม่ใช่การเลิกท้าทายต่อสิ่งใหม ่ๆ  

แต่คือการไขว่คว้าหา “อิสรภาพขั้นสูงสุด” ที่เรียกว่า

ความสามารถในการทำซ้ำไม่ใช่เหรอครับ
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ผมเฝ้า “ตั้งคำถามกับตัวเอง” มาตลอดว่า

เราควรทำอะไรเพื่อฝึกฝนให้เกิดความสามารถในการทำซ้ำนี้

และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยไขข้อสงสัยเหล่านั้น

ช่วยให้คุณสลัดความร้อนรน

และค้นพบกุญแจฝึกฝนความสามารถในการทำซ้ำให้เกิดขึ้นในตัวคุณได้

ถ้าคุณใช้ชีวิตตอนนี้อย่างเต็มที ่ ต่อให้รอยเท้าจะเลือนหายไป

คุณก็ยังก้าวเดินใหม่ได้อีกครั้ง ทำบางสิ่งให้เกิดขึ้นใหม่ได้

ผมอยากให้คุณเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วค่อย ๆ พลิกหน้าหนังสือเล่มนี้ครับ
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เอาละ 

ผมจะลองเริ่มด้วยคำถามแรกก่อน

เราพยายามทำ
“ตัวเองให้เป็นคนใหม่” 

หรือยัง



เราพยายามทำ

“ตัวเองให้เป็นคนใหม่” หรือยัง

บทที่ 1

“ข้าพเจ้าไม่เคยกังวลเรื่องอนาคตแม้แต่ครั้งเดียว 

เพราะเดี๋ยวมันก็มาถึงแล้ว”

– อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
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หลายคนมักพูดกับผมว่า 

“บินจัง (ชื่อเล่นของผม) ใช้ชีวิตอิสรเสรีดีจังนะ”

“ดูไม่กลัวอะไรเลยนะ ทำไมถึงกล้าท้าทายสิ่งใหม่ได้เรื่อย  ๆ  

แบบนี้”

ผมเรียนข้ามชั้นและจบมัธยมปลายที่สหรัฐฯในเวลา  1 ปี  

จากนั้นเรียนต่อมหาวิทยาลัย แต่ก็เลิกเรียนกลางคัน ผมออกเดินทาง 

ท่องเท่ียวไปพลางเร่ิมสร้างธุรกิจท่ีสหรัฐฯ และกลับมาญ่ีปุ่นตอนอายุ 17

ผมได้ตำแหน่งท็อปเซลส์ในฝ่ายขายลูกค้าองค์กรของ  Dell  

ตอนอาย ุ 20

เคยร่อนเร่พเนจรไปทั่วโลกอยู ่ 2 ปีตอนอาย ุ 21

ทั้งยังเคยไปใช้ชีวิตชนบทอยู่ที่มิยะซะกิพลางทำธุรกิจเพื่อสังคม 

(Social Business) ไปด้วย

ปัจจุบันผมเป็นผู้บริหารเว็บไซต์  “TABILABO” เว็บไซต์แนะนำ 

เรื่องราวน่าสนใจหรือเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นตามที่ต่าง ๆ ทั่วโลก

ผมเริ่มก่อตั้ง TABILABO ตอนอาย ุ 29
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ปัจจุบันเว็บไซต์ของผมกำลังไปได้สวยด้วยตัวเลขผู้ติดตาม  

9 ล้านคน 50 ล้านวิวต่อเดือน

มีคนให้ความเห็นว่า ชีวิตผม “อิสรเสรี” และ “ไม่หวั่นเกรงสิ่งใด”

ถึงกระนั้น หากถามว่าชีวิตที่ผ่านมาราบรื่นดีมาตลอดรึเปล่า  

ไม่เลย...

ผมลม้ลกุคลกุคลานมาตลอด ความรูส้กึนอ้ยเนือ้ตำ่ใจกม็ไีมน่อ้ย  

(สำหรับประสบการณ์ความผิดพลาดในชีวิต เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง 

ทีหลัง)

แต่ถึงชีวิตจะไม่ราบรื่นนักก็ใช่ว่าเราจะต้องหยุดเดิน เมื่อรู้สึก 

ว่าก้าวเดินต่อไปไม่ไหวหรือเม่ือรู้สึกทุกข์ใจ ผมจะถามตัวเองแบบน้ีเสมอ

“เราพยายามทำ ‘ตัวเองให้เป็นคนใหม่’ หรือยัง”

ตราบใดทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงตวัเองไปเรือ่ย ๆ เรากก็า้วขา้มอปุสรรค 

ไม่ได้

ทั้งยังไม่สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนให้ก้าวต่อไปได้ด้วย

สำหรับบทนี้ ผมอยากจุดไฟในตัวคุณพลางเล่าเรื่องของผมไป 

ด้วยว่า “ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรบ้าง”
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คำถาม

01 

เรากำลังรู้สึกกลัวด้วยความคิดที่ว่า
“ไม่อยากล้มเหลว” หรือเปล่า

ใคร ๆ ก็กลัวล้มเหลวทั้งนั้น

ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากล้มเหลวหรอก

แต่ผมยึดหลักไม่กลัวความล้มเหลว เพราะผมใช้ชีวิตบนจุดยืน 

ที่ว่า “ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น” 

และ “ความสำเร็จก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น” เช่นกัน

ความสำเร็จกับความล้มเหลวเหมือนเหรียญสองด้าน ไม่แปลก 

ที่เราจะมองว่าทั้งสองสิ่งย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

ในความสำเรจ็มคีวามลม้เหลว ในความลม้เหลวกม็คีวามสำเรจ็  

ดังนั้นไม่จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับความสำเร็จเท่านั้น แล้วก็ไม่จำเป็น 

ต้องกลัวความล้มเหลวด้วยเช่นกัน

ชวีติคนเรามขีึน้ลงเปน็ธรรมดา จดุพลกิผนัมกัปรากฏในรปูแบบ 

และช่วงเวลาที่ไม่คาดคิด

ชีวิตของผมก็เช่นกัน กำลังราบรื่นอยู่ดี  ๆ จู่  ๆ  ก็เกิดเรื่องที่ 

ไม่คาดฝันขึ้นมา เรื่องที่ทำให้รู้สึกเหมือนถูกค้อนทุบหน้าโดยไม่รู้เนื้อ 

รู้ตัวหลายต่อหลายครั้ง 
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ตอนอายุ 20 ขณะที่ผมได้เป็นท็อปเซลส์ของ Dell ผมพบว่า 

ตัวเองเป็นโรคร้าย

ตอนทีผ่มกำลงัสนกุกบัการเทีย่วพเนจรไปรอบโลก ลกูพีล่กูนอ้ง 

ของผมก็ล้มป่วยกลายเป็นเจ้าชายนิทรา

ตอนที่ธุรกิจกำลังไปได้สวย ผมก็ถูกขัดแข้งขัดขาจากคนที่ 

คาดไม่ถึง

ผมชินชากับเรื่องเหล่านี้ไปแล้วก็เลยไม่สะทกสะท้านอะไร แค่ 

คิดว่า “เรื่องเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ” แล้วตั้งอกตั้งใจ 

ทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไป 

ถ้าเราคิดให้เรื่องทางลบเป็นเรื่องที่  “คาดไว้แล้ว” เราก็ 

ไม่ต้องจมอยู่กับความหวาดกลัวอีกต่อไป เพราะเราเป็นฝ่าย  

“ครอบงำ” ความหวาดกลัว 

ไม่ใช่แค่ชีวิตผมหรอก ชีวิตคนเราไม่ว่าใครก็ต้องมีเรื่องแย่  ๆ  

เข้ามาเยือนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว

ล้มละลาย ถูกให้ออกจากงาน เจ็บป่วย ภัยพิบัติ…

ทว่าผมไม่ได้มองเพียงว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจหรือทำให้ 

เดือดร้อนแค่นั้น เพราะค้อนที่ทุบมาไม่ได้ต้องการสร้างความเจ็บปวด 

ให้เราเพียงอย่างเดียว

หากเรามองค้อนนั้นให้เป็นสัญญาณเตือนว่า “ตาสว่างสักที 

เถอะ” ชีวิตเราก็จะไปได้ดี

เราต้องคิดว่าโลกภายนอกกำลังตั้งใจจะบอกเราหรือเปล่านะว่า

“เธอกำลังวิ่งผิดทางนะ แก้ตัวใหม่เสียเถอะ”

“มีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในจุดที่เธอมองไม่เห็นนะ” 

ไม่ว่าเรื่องแย่แค่ไหนก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไร้เหตุผล สิ่งเหล่านั้น 

จะเป็นจุดเริ่มต้นและกุญแจนำทางเราไปสู่อีกหน้าหนึ่งของชีวิต 
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สมมติว่าคุณกำลังกลัวไม่กล้าเดินต่อเพราะคิดว่า “ไม่อยาก 

ล้มเหลว” ขอให้ลองคิดว่า ชีวิตคนเรามีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น 

มากมาย ไม่มีอะไรเป็นไปตามที่เราคิดแม้แต่อย่างเดียว

ลองใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกะเกณฑ์ว่า  “ฉันเป็นคนแบบนี้” หรือ  

“ต่อไปจะทำอย่างนี้” 

ต่อให้กะเกณฑ์ไว้ยังไงเดี๋ยวก็จะมีค้อนพุ่งมาใส่ให้ไม่ทันตั้งตัว 

อยู่ดี หรือบางทีเราอาจเข้าใจในภายหลังว่า อันที่จริงค้อนนั้นเป็น 

จุดเริ่มต้นหรือของขวัญที่นำพาเราสู่ความสำเร็จก็ได้ ยิ่งไปกว่านั้น 

เมือ่ไมไ่ดก้ำหนดอะไรไวเ้ลย เราจะรบัรูถ้งึโอกาสทีเ่ขา้มาแบบไมค่าดฝนั 

ได้ไวและปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ดี

แม้อะไร  ๆ  จะไม่เป็นไปตามที่คิดหรือเมื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝัน  

ขอให้เรายอมรับตัวตนในปัจจุบันของเราให้ได้เสมอ

ใช้ชีวิตแบบยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าตอนนี้ และมุ่งมั่นทำ 

สิ่งนั้นอย่างเต็มที ่ ดีกว่าชีวิตที่ทุกอย่างเป็นไปตามที่คิด

วันหนึ่งคุณจะคิดได้ว่า “แล้วทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่คิดจริง ๆ” 

คุณจะม ี“ความสามารถในการทำซ้ำ” ติดตัว

อาจฟังดูไม่น่าเชื่อ แต่นี่เป็นเรื่องที่ผมสัมผัสมาด้วยตัวเองจริง  ๆ 

เพราะตวัผมทีอ่ยูต่รงนีต้อนนีก้เ็ตบิโตขึน้มาในแบบทีต่วัเองไมไ่ดค้าดหวงั 

มาก่อน

ประโยค 01

ถ้าเป็นโรคกลัวความล้มเหลว
จงทำ “สิ่งที่คุณเลือก” ให้เป็นการเลือกที่ถูกต้อง
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คำถาม

02 

เรามีอะไรที ่“ไม่แพ้” คนอื่นบ้าง

ทุกคนมีทั้งสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้

หากเราพยายามพัฒนาความสามารถทุกด้านให้เท่าเทียมกัน 

กว่าจะก้าวข้ามอุปสรรคต่าง  ๆ  ไปได้คงยาก อีกทั้งยังต้องใช้เวลาพอ 

สมควร 

แต่หากเรากำหนดความสามารถเพียงอย่างเดียวที่คิดว่า  

“เรื่องนี้เท่านั้นที่เราไม่แพ้ใคร” แล้วพยายามพัฒนาจุดนั้นให้ดีที่สุด 

เราจะก้าวข้ามอุปสรรคมากมายไปได ้ หลักการเดียวกับลูกโป่งที่ต่อให ้

พยายามใช้มือกดยังไงก็ไม่ค่อยจะแตก แต่เมื่อใช้เข็มจิ้มครั้งเดียว 

แตกทันท ี

สิง่ทีน่า่สนใจคอื ความสามารถจดุเดยีวทีเ่รามุง่พฒันานัน้ควรดงึ 

ทักษะด้านอื่น ๆ ให้พัฒนาตามมาด้วย 

ขอใหค้ณุคดิวา่ แทนทีจ่ะพฒันาความสามารถทกุดา้นพรอ้มกนั  

ควรเริม่จากจดุเดยีวกอ่นเพือ่ทลายกำแพงอปุสรรคทีข่วางกัน้อยู่ เพราะ 

นั่นจะทำให้เราก้าวไปสู่อีกขั้นที่สูงขึ้น ณ อีกฟากฝั่งกำแพงได้เร็วกว่า

ผู้คนที่พบหรืองานที่เข้ามาก็จะยกระดับสูงขึ้น ซึ่งช่วยผลักดัน 

ให้ตัวเรามีความสามารถเพิ่มขึ้นอีกนั่นเอง
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ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีคนคนหนึ่งพยายามยังไงก็สร้างผลงาน 

ไม่ได้สักที ทว่าเขามีเรื่องเดียวที่มั่นใจคือ “ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ”  

เขาก็แค่มุ่งพัฒนาเรื่องนั้นอย่างจริงจังจนกลายเป็นที่ต้องการของ 

ทุกคนได ้

ถ้าไม่ค่อยมั่นใจเรื่องงานนัก แต่เรื่อง “ตื่นเช้า” คิดว่าไม่แพ้ใคร  

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็ตั้งใจขึ้นรถไฟเที่ยวแรกไปทำงานดูสิ คุณอาจคิดว่า 

ไม่เห็นจะเกี่ยวเลย แต่เมื่อทำไปเรื่อย  ๆ ทัศนคติที่มีต่องานของคุณ 

จะเปลี่ยนไป ความสามารถก็จะค่อย ๆ พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ครับ

ในทางตรงข้าม การทำสิ่งที่เราไม่ถนัดให้ได้ก็เป็นเรื่องดี มี 

พนักงานที่ TABILABO คนหนึ่งไม่ชอบตื่นเช้า แต่เขากลับกลายเป็น 

คนที่มาถึงบริษัทเร็วกว่าใครเพื่อน จากที่เขางานยุ่งมากจนต้องทำงาน 

เชิงรับมาตลอด เขาก็ค่อย  ๆ  จัดการสิ่งต่าง  ๆ  ได้ดีขึ้นและกลายเป็น 

คนมองโลกในแง่ดีมากขึ้น 

ผมผ่านงานและประสบการณ์ต่าง  ๆ  มามากมาย แต่ถ้าพูดถึง 

ใบรับรองวุฒิ ก็มีแค่ใบขับขี่รถยนต์เท่านั้นเอง

พูดภาษาอังกฤษได้แต่ก็ยังไม่เคยสอบ TOEIC 

ส่วนประวัติการศึกษาขั้นสูงสุดก็คือลาออกจากมหาวิทยาลัย 

ในสหรัฐฯทั้งที่เพิ่งเริ่มเรียนไปไม่ทันไร จึงไม่ใช่เรื่องที่จะภาคภูมิใจได้

สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมกังวลใจ มีช่วงหนึ่งผมตั้งเป้าเรียนต่อให้ถึง 

ปริญญาโท เพราะคิดว่าจะได้เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองด้วยปริญญา MBA 

สักใบ

แต่เมื่อนำเรื่องนี้ไปปรึกษาอดีตประธานบริษัท  Dell ท่านก็ 

ตอบกลับมาว่า

“ไม่ต้องไปคิดหรอกว่าจะสร้างความแตกต่างระหว่างคนที่วิ่ง 

ร้อยเมตรใน 9 วิฯกับพวกที่ใช้เวลา 10 วิฯได้ยังไง ถ้าว่างพอจะคิด 
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เรื่องนั้น ให้วิ่งนำไปก่อนเลย”

ผมคิดว่าสิ่งที่อดีตประธานต้องการบอกคือ

“ถ้าได้ปริญญา  MBA แล้วสถานะของนายจะเปลี่ยนแปลง 

ไปมากก็ควรค่าจะเรียน แต่สิ่งที่ได้จากการเรียน MBA น่าจะเป็นสิ่งที่ 

นายได้ลองทำจริงอยู่แล้ว ในเมื่อนายวิ่งด้วยเวลา 10 วินาทีได้อยู่แล้ว 

ก็แค่วิ่งตรงไปข้างหน้าก็พอ ทำแบบนี้จะพัฒนาได้มากกว่าเยอะ และ 

สุดท้ายแล้วนายก็จะวิ่งด้วยเวลา 9 วินาทีได้”

มุ่งพัฒนาในจุดที่ทำได้อยู่แล้วดีกว่าพยายามเสริมในจุดที่ยัง 

ขาดไป

คำพูดของอดีตประธานสรุปได้ว่า “มุ่งไปที่จุดเดียวแล้วข้าม 

ผ่านไปให้ได้” 

ไม่ว่าใครก็มีสิ่งที่โดดเด่น

ฉะนั้นขอให้พยายามค้นหาสิ่งที่คิดว่า “ถ้าเป็นเรื่องนี้ เรา 

สามารถวิ่งได้ด้วยเวลา 9 วินาที” 

ทำสิ่งนั้นให้เป็นจุดแข็ง แล้วมันจะเป็นกำลังสำคัญของเรา

ประโยค 02

ไม่ต้องทำความสามารถทุกอย่างให้ “เท่าเทียมกัน” 
แต่มุ่งไปที่ “จุดเดียว” แล้วข้ามผ่านไปให้ได้
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คำถาม

03

เราเกาะกลุ่มอยู่กับผู้คนในระดับเดียวกัน
หรือเปล่า

คนสว่นใหญเ่มือ่จะเริม่ทำสิง่ใหมม่กัอยากอยูร่วมกลุม่กบับรรดา 

คนที่  “กำลังจะเริ่ม”  เหมือนกับตัวเอง คงเป็นเพราะผู้คนที่อยู่ในช่วง 

เวลาเดียวกันจะแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้กำลังใจกันได ้

แต่สำหรับผม ผมพยายามพบปะกับผู้คนที่ไปได้ไกลกว่ามาก ๆ 

คนที่อยู่คนละระดับกับผมโดยสิ้นเชิง ผมพยายามพบปะกับคนระดับ 

สูงสุดของเส้นทางสายนั้น ฟังเรื่องราว แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และสังเกตพฤติกรรมของเขา 

เพราะผมต้องการมองให้ออกว่าอะไรคือกุญแจแห่งความ 

สำเร็จ หรือ KSF (Key Success Factor) ของเขา 

โดยทั่วไป  “KSF”  เป็นคำที่ใช้กับธุรกิจ แต่ผมว่ามันมีอยู่ในตัว  

“คน” ด้วย

เรายกระดับความสามารถของตัวเองได้ด้วยการมองให้ทะลุถึง 

KSF นี้

เมื่อผมเข้าทำงานที่ Dell ตอนอายุ 19 ผมสืบหาข้อมูลว่าใคร 

คือเซลส์ที่เก่งที่สุดในบริษัท และไปขอร้องเขาว่า “ขอให้ผมฝึกฝน 

เรียนรู้งานจากคุณด้วยเถอะครับ” หลังจากนั้นผมก็ได้รับโอกาสให้ 
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ทำงานร่วมกับเขาตลอด 1 สัปดาห์

วิธีทำงาน วิธีพูด วิธีเข้าหาคน วิธีคิด

ผมเฝ้าสังเกตทุกอย่างและพยายามเรียนรู้จากเขาให้ได้มาก 

ที่สุด ทำตามสิ่งที่เห็นทันท ี ค่อย ๆ ฝึกฝนไปเรื่อย ๆ

จากการเรียนรู้วิธีการของเขาทำให้ผมสามารถแสดงผลงาน 

จนขึ้นเป็นท็อปเซลส์ได้ในเวลาประมาณครึ่งปี

การจะมองให้ทะลุถึง KSF เราต้องคอยสังเกตอีกฝ่ายอย่าง 

ละเอียด มองให้ออกว่า “ทำไม” คนคนนั้นจึงปฏิบัติเช่นนั้น

 

ผู้มีพระคุณคนหนึ่งได้สอนเคล็ดลับการสังเกตคนแก่ผม

ตอนอายุ 17 ที่ผมเพิ่งกลับจากอเมริกา เดิมทีผมตั้งใจจะเปิด 

ร้านขายเสื้อผ้ามือสองที่มีมุมกาแฟด้วย ผมตามหานักชงกาแฟเก่ง  ๆ   

ชนิดหาตัวจับยากหรือที่เรียกกันว่าบาริสต้า และขอไปฝึกวิชากับเขา 

เพื่อเตรียมความพร้อม

เขาบอกกับผมว่า 

“ให้สังเกตลูกค้าที่เข้าร้านมาว่า วันนี้เขามีสีหน้าอย่างไร  

แต่งตัวแบบไหน ใส่นาฬิกาอะไร แล้วคาดเดาว่าเขาต้องการดื่ม 

อะไร”

ตัวอย่างเช่น ถ้ารู้สึกว่าสีหน้าของลูกค้าคนหนึ่งดูมีความสุข 

และเข้าร้านมาด้วยจิตใจร่าเริงแจ่มใส ให้ลองวาดลวดลายฟองนม 

ในคาปุชชิโนเป็นรูปหัวใจ

ถ้าเห็นว่าทาเล็บมาด้วยผิดจากทุกครั้งก็ลองเปลี่ยนบทสนทนา 

ให้รื่นเริงกว่าที่เคย

เขาบอกให้ผมหมั่นสังเกตแบบนั้นซ้ำ ๆ เพื่อฝึกนิสัยการมองคน 

ให้ออกในทันทีว่าขณะนั้นลูกค้ารู้สึกอย่างไร
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ผมคิดว่าสิ่งที่บาริสต้าต้องการสอนคือ  “ทัศนคติ”  เรื่องการ 

เก็บข้อมูลท่าทีของลูกค้าให้ได้มากที่สุด แล้วนำมาผูกโยงให้ออกมา 

เป็นผลลัพธ์ที่เหมาะสมยิ่งกว่า

วิธีชงกาแฟที่ผมได้เรียนรู้จากที่นั่น บอกตามตรงว่าลืมไปเกือบ 

หมดแล้ว แต่ทัศนคติที่ถูกบ่มเพาะมานั้นกลายเป็นอาวุธชิ้นสำคัญ 

มาจนถึงตอนนี้

กระทัง่เวลามองคนทัว่ไปผมกพ็ยายามเรยีนรูแ้มเ้ปน็เรือ่งเลก็นอ้ย 

ก็ตาม อย่างเช่นว่า คู่สนทนาของเราผูกเชือกรองเท้าตอนไหน หรือ 

ผูกอย่างไร ก็มีสิ่งให้เราเรียนรู้ได้

คุณอาจคิดว่าสังเกตสิ่งเหล่านั้นจะไปได้อะไรกัน

พฤติกรรมแต่ละอย่างที่เรากระทำโดยไม่รู้ตัวล้วนแสดงตัวตน 

ของคนคนนั้น เพราะอย่างนั้นผมจึงไม่มองข้ามแม้กระทั่งจังหวะการ 

ผูกเชือกรองเท้า เพราะน่าจะมีสิ่งให้เราเรียนรู้ได้ ต้องมีสิ่งที่เราได้ 

ค้นพบแน่นอน เช่น “คนคนนี้เป็นคนรอบคอบมากขนาดนี้เชียว” 

และสิ่งนั้นจะกลายเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้คุณประสบ 

ความสำเร็จในการทำงาน

ประโยค 03

ถ้ามีงานที่เราต้องการทำให้ดีที่สุด 
จงมองหา KSF ของคนที่ประสบความสำเร็จในสายงานนั้น


