ภาคที่ 117 การพัฒนาตนเองเพื่อกาวไปสูสิ่งที่มุงหวัง
นางจันทกานต สุวรรณนานาภูติ
ฝายอุทยานการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาของชีวิต
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พัฒนาการของคนหรือการเจริญเติบโตของคน ทุกคนลวนมีจุดเริ่มตนจากวัยทารกซึ่งเปน
วัยที่จะตองมีคนคอยดูแลชวยเหลือ เมื่อเขาสูวัยเด็กสังคมกําหนดใหเปนวัยที่จะตองศึกษาหาความรู
และเมื่อเติบโตเปนผูใหญแนนนอนที่สุดวัยนี้คือวัยทํางานในการดําเนินชีวิตของคน ๆ หนึ่งที่กาว
เดินไปขางหนาอาจจะมีความปรารถนามากมาย แตความปรารถนามุงหวังมากมายเหลานั้นจะเปน
จริงไดขึ้นอยูกับคน ๆ นั้นจะมีพลังที่จะผลักดันใหตนเองดําเนินไปสูความมุงหวังที่วางไวมากนอย
เพียงใด อยูที่ตัวเรา สิ่งนี้เปนสัจธรรมที่แทจริง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเริ่มจากตัวเราทั้งสิ้นเราจะตองคิด เรา
จะตองทํา เราจึงจะประสบความสําเร็จ เราไมคิดไมทํา เราก็อาจจะลมเหลวได ไดมีการคนพบวา
บุคคลที่ทํางานนอยกวาความสามารถของตนเอง มีแนวโนมจะเกิดความไมพอใจในงานได เพราะ
ขาดสิ่งทาทาย ในทางตรงกันขามหากบุคคลใด ไมมีความสามารถเพียงพอสําหรับงานนัน้ บุคคลนัน้
จะมีความทอแทใจจะรูสึกกังวลไมสามารถจะเผชิญงานที่ทาทายไดสิ่งเหลานี้พึงระวังไว ความ
ปรารถนากับความจริงที่ปรากฏอาจมิใชเรื่องที่เปนไปไดเสมอ จึงควรที่จะมีแนวทางกําหนดวาสิ่งใด
เปนเรื่องที่เราควรปรารถนาเปนสิ่งที่เรามุงหวังตั้งใจ

w

การดําเนินชีวิตของคนเรา ถาหากจะใหมีคาก็ควรที่จะคนหาความสามารถที่ตัวเองมีอยูใหพบ
ก็จะสามารถดําเนินไปสูที่มุงหวังได

แนวทางการกําหนดสิ่งที่มุงหวังเพื่อการพัฒนาตนเอง
เพื่อเปนหลักประกันความผิดพลาดอันเปนบอเกิดแหงการบั่นทอนกําลังใจ แนวทางที่จะ
เสนอแนะในการกําหนดสิ่งที่มุงหวังเพื่อใหเราสามารถนําไปพัฒนาตนเองได มีดังนี้
1. สํารวจตนเอง วิเคราะหออกมาใหไดวาเราตองการจะพัฒนาตนเองดานใดบาง
1.1 ทานเปนใคร ทํางานหนาที่อะไรอยูในปจจุบัน
1.2 ทานตองการกาวไปสูจุดไหน
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1.3 มีอะไรบางที่ทานจะตองทําเพื่อใหกาวไปสูจุดที่ตองการ
1.4 จัดลําดับความสําคัญกอนหลัง
2. ทบทวนสิ่งที่ทานกําหนดไวเปนสิ่งที่ปรารถนาที่จะพัฒนาตนเอง
2.1 สิ่งที่กําหนดไวตองเปนสิ่งที่สามารถทําใหเปนจริงได
2.2 ถาจะใหดีควรเปนความมุงหวังความปรารถนาที่เกิดขึ้นจากความตองการของตนเอง
2.3 ตองเปนสิ่งที่มุงหวังมีวัฒนธรรมกลาวคือเปนสิ่งที่ใหคุณไมใหโทษ เปนเรื่องที่ดี ไม
ขัดแยงกับคนอืน่ การกําหนด เชนนีจ้ ะเปนพลังชวยเสริมใหเกิดความสําเร็จอยางมีความสุขไม เบียดเบียน
กันสันติสุขก็เกิด
3. ดําเนินการในสิ่งทีก่ ําหนดไวอยางเชื่อมัน่ ในตนเอง พยายามดึงเอาพลังความตองการความ
ปรารถนาที่ซอนเรนอยูในตัว ของทาน มาเปนแรงเสริมสนับสนุนเพื่อใหบรรลุสิ่งที่มุงหวัง

ขอแนะนําในการลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว

w

w
w

.g
eo
z

เมื่อสามารถกําหนดสิ่งที่มุงหวังออกมาไดอยางเดนชัดแลวก็ถึงขั้นตอนการลงมือปฏิบัติได
ในกรณีของการพัฒนาตนเองคงปฏิเสธไมไดวาการศึกษาทําใหเรารูสิ่งตาง ๆ หลายอยางมากมายยิ่ง
มีความรูมากขึน้ ความสามารถดานตาง ๆ ก็จะเกิดขึ้นเปนเงาตามตัว อริสโตเติล นักปรัชญาชาวกรีก
ไดกลาวไววา "มนุษยโดยธรรมชาติลวนมีความอยากรูทุกคน" ความอยากรู การตองการที่จะเรียนรูเปน
สวนหนึ่งของขบวนการทางการศึกษาจึงนาจะสรุปออกมาไดวา ทุกวันนี้คนทุกคนก็ศกึ ษาหาความรู
กันอยูตลอดเวลาอยูแ ลว เพียงแตวาเราจะสนใจที่จะจัดระบบการศึกษาหาความรูของตัวเราใหมีความชัดเจน
คํานึงถึงผลประโยชนทจี่ ะไดจากการศึกษาหาความรูอยางรอบคอบกอนหรือไมเทานั้น การจัดการศึกษา
ในปจจุบันเปดกวางมาก เราสามารถศึกษาหาความรู อายุเทาไรก็ศึกษาได ทั้งหลักสูตรเพื่อใหไดใบสําคัญ
แสดงผลการศึกษา ซึง่ มีหนวยงานราชการรับรองหรือศึกษาเฉพาะบางสวนตามที่เราตองการเสริมก็ได
อีกเชนกัน ปจจุบันการศึกษาหาความรูเปนขบวนการทีไ่ มรูจบ ในยุคนี้ผูที่มีความรูมากกวามีวจิ ารณญาณดีกวา
เปนผูไดเปรียบทางสังคม เพื่อมีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนกําลังสําคัญแกสังคม
และประเทศชาติ สถาบันการศึกษาก็ไดพยายามจัดการศึกษาใหเอื้อตอประชาชนที่จะศึกษาหาความรู เชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดการศึกษาระบบเปด เปดโอกาสใหศกึ ษาหาความรูไดตามความสนใจ
ภายใตเงื่อนไขที่ไมยุงยากสลับซับซอนดวยความเชื่อที่วาคุณภาพของการศึกษาวัดกันที่ผสู ําเร็จการศึกษา
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ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเอง
เมื่อเราใหความสําคัญในการพัฒนาตนเอง และหาแนวทางการพัฒนาตนเองไปสูสิ่งที่
มุงหวังแลว ในการดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออยางใดอยางหนึ่งมีความเปนไปไดคอนขางสูงที่
อาจจะเกิดปญหาอุปสรรคขึ้นในการพัฒนาตนเองก็เชนกันสิ่งที่เปนอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถ
พัฒนาตนเองไดเกิดจากปจจัยรอบขางมากมาย อาทิ สิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่ลอมรอบตัวเราในบางครั้ง
เราไม อ าจแก ป ญ หาให ห มดลง แต เ ราก็ ส ามารถดํ า เนิ น ไปได แ ม ว า จะมี อุ ป สรรคบ า ง ในส ว น
อุปสรรคที่เกิดจากตัวเราสามารถแกไขไดถาคนคนนั้นตองการจะขจัดอุปสรรคใหหมดไป
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นายนากาโมริ เจาของบริษัทนิปปอนอิเล็คทริก เจาแหงการผลิตมอเตอร
ของประเทศญี่ปุนไดกลาวถึงประสบการณการสรางคนเพื่อใหเปนกําลังสําคัญ
ในการทํางานของบริษัทวามีบุคคลที่มีลักษณะตอไปนี้จัดเปนพวกที่พัฒนายาก
หรือจะเรียกวาปนยาก ซึ่งเขาจะมองขามเลยทันทีคือ
1. ไมยอมรับผิด ไมยอมหรือพยายามที่จะเขาใจความหมายที่แอบแฝงอยูในการ
ตําหนิ
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2. แมวาโดนดุ ก็ไมสามารถกระตุนใหเกิดความฮึดสูได ทุกอยางเหมือนเดิมไม
เปลี่ยนแปลง
3. ไมสนใจเมื่อมีคนตําหนิ ติเตียน เรียกวาฉันเปนฉันตลอดกาล ไมสนใจคนรอบ
ขางจะคิดอยางไร
4. ไมกลาวิจารณคนอื่น ตรงนี้แยกใหออกสักนิดระหวางวิจารณกับนินทา
5. ไมเคยพูดเรื่องสวนตัวกับคนอื่น

w

คนที่เขาขาย 5 ลักษณะที่กลาวมาขางตนนี้ อยามอบหมายงานใหรับผิดชอบ เปลาประโยชน
นั่นก็หมายความวาเขารับคนลักษณะนี้เขามาทํางานมิรูความจริงก็ไมสามารถทํางานรวมกันได
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การแกไขปญหาอุปสรรคในการทํางาน
ทุกสิ่งทุกอยางในโลกลวนไมหยุดนิ่ง ทุกสิ่งเคลื่อนไปกาวไปขางหนาตลอด แมวาในบางครั้ง
จะหมุนเวียนเปนวงกลม เชน แตละเดือนในหนึ่งป แฟชั่นเสื้อผาหรือการหมุนของนาฬิกา เมื่อความ
จริงเปนเชนนี้ทานจึงควรเตือนตนเองเสมอวาอยาอยูกบั ความจําเจ จงพัฒนาตนเองอยางไมหยุดนิง่
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อยาเชื่อมั่นในตนเองจนไมมีความอยากรูอยากเห็นสิ่งอื่นเราตองแสวงหาความรูทกุ วิถีทาง
เพื่อฝาขามอุปสรรคนานาประการ เพือ่ ใหไดสิ่งที่เรายังไมรู การทําเชนนี้จะชวยใหเราฉลาดขึน้
มอริส แมเทอรลิงค นักเขียนบทละครและกวีชาวเบลเยี่ยม ไดขยายความที่วา
"หนทางที่มุงไปขางหนา ยอมสําคัญกวาโรงแรมเสมอ" และ มิเกล เดอ แชรแวนติ นักเขียน
ชาวสเปน กลาววา"ความสําเร็จแตละครั้งเปรียบเสมือนโรงแรมแตละแหง ซึ่งเปนเพียงจุดหมาย
จุดหนึ่งระหวางหนทางที่มุงไปขางหนาเทานั้น ความดีงามที่แทจริงแหงชีวิตอยูในการเดินทาง
ดวยความมานะ และความปรารถนาที่จะกาวรุดหนาตอไปนั่นเอง ความมุงมั่นที่ผานมา
ทําใหสามารถหันกลับไปมองอดีตดวยความพึงพอใจ และทีส่ ําคัญเราสามารถมองไปสู
อนาคตดวยจิตใจที่เต็มเปยมไปดวยความหวัง การเดินทางในชีวิตก็เหมือนการกาวยาง ซึ่งมิได
ถือเอาโรงแรมแตละแหงในระหวางทางเปนจุดสิ้นสุด หากแตถือเปนจุดเริ่มตนอีกจุดหนึ่งที่
มุงกาวไปสูจุดหมายที่ใหมกวาดีกวา"
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