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ไมผิดหรอกที่พยายามแลวลมเหลว
แตผิดที่ไมลองพยายาม

ซูเอลเลน ฟรายด (Suellen Fried)

ความฝันในวัยเด็กของนองคืออะไร ตอนเปนเด็ก เราฝันอยากจะ
เปนโนนเปนนี่ เชน แพทย นักวิทยาศาสตร นักฟุตบอล ประธานาธิบดี 
แตเมื่อโตขึ้นเรากลับคอย ๆ  ลืมความฝันของตัวเองไป ชวงเวลาที่แยที่สุด
นาจะเปนชวงเรียนมัธยมปลายปสุดทาย ที่กําลังเตรียมตัวสอบเขาศึกษา
ตอ นักเรียนสวนใหญไดคําแนะนําเร ื ่องมหาวิทยาลัยจากครูประจําชั ้น
ซึ่งไมตรงกับความถนัด ทาํใหไมมีความกระตือรือรน ใชชีวิตไปวัน ๆ  แบบ
หมดไฟและอึดอัดใจ เพราะไมใชสิ่งที่ตองการจริง ๆ  แลวสิ่งที่นองอยาก
จะทําจริง ๆ  คืออะไร นองรูไหมวาอะไรทําใหใจเตน 

สมัยพี่เรียนมหาวิทยาลัย พี่ไดพบกับรุนนองคนหนึ่งชื่อเค เขาเปน
คนที่ไมมั่นใจในตัวเอง และเปดใจกับพี่วา เขาไมรู วาความฝันของตัวเอง
คืออะไร เขากังวลเรื่องความฝันมากกวาอนาคตที่ไมแนนอนเสียอีก…

“ตอนเด็ก ๆ  ผมอยากเปนอัยการ อยากเปนผูพิพากษา แลวก็อยาก
เปนนักการทูต ตอนนั้นผมเปลี่ยนความฝันบอยมาก แตตอนนี้กลับไมรู 
วาความฝันของตัวเองคืออะไร เพราะเรียนหนังสือแบบทองจํามาตลอด 

ปนนี่ เเเเเเเเเเชชชชชชชชนนนนนนนน แพทย นักวิทยาศาสตร นักฟุุุตบอล ประธ
ขึ้นนนนนนนนนนนนนนนนนเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบคคคคคคคคคคคคคออย ๆๆๆๆ ลลลลืมมมมมมมมมมมมมควววววววววววววาาาามมมมฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝันนนนขขขขขขขขขขขขขขขอออองงงงตตตตัวววววววววววววเอออองไไไไไไไไไไไไไไไไไไป ชวงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเววววววววววววววววววววววลาลลลล
ชวงงงงงงงงงงงงงงงเเเเเเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยยยนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมัธธธธธธธธธธธธธธธยมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมปปปปปปปปปปปปลลลลลาาาาายยยยยปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปสุดทายยยยยยยยยยยยยยย  ทททททีีี ่กกกกกํํําาาลลลลลัััังงงงงงงงงงงงงงงเเเเเเเเเเตตตตตตตตตตตตรรรรรีีีีีีีีีีีีีียยยยยมมมมมมมมมมมมมมมมมมมตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตัววววววววววววววววววสสอบ
ยนสวนใหหหหหหหหหหหญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดคคคคคคคคคคคคคคคคคคํํํํํํํํํํํํํํํํําาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะนนนนนนนนนนนนนนนนนนนํํํํํํํํํํํํํําาาาาาาเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื ่ออออออออออออออออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมมมมมมมมมมมมมมมมมมมหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหาาาาาาาาาาาาาาาาาาาวววววววววววววิิิิิิิิิิิิิิิิิิิททททททททททททททททททททยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลััััััััััััััยจากครูป
กับความถนัด ทํ ใหไมมีความกระตือรือรน ใชชีวิตไปวั
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ไมรูวาจริง ๆ  แลวตัวเองอยากจะทําอะไร สิ่งที่จุดไฟในใจคืออะไร หากมี
ความฝนัและความกระตอืรอืรน ผมกอ็ยากจะลองสูดสูกัตัง้ มนันาอดึอดั
มากนะครับ ที่ไมรูแมแตความฝันของตัวเอง”

ความฝนัเปนความลาํบากใจของคนหนุมสาวสวนใหญในประเทศ
เกาหลีใต ไมใชแครุนนองของพี่เทานั้น ความฝันที่มีตั้งแตวัยเลข 1 ก็มัก
จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ ทําใหคนสวนใหญขาดความมั่นใจในเรื่อง
ความฝันที่เคยมี แตแนนอนวา คนที่ยังคงทําตามความฝันอยางตอเนื่อง
ตั้งแตวัยเลข 1 ก็ยังมี ซึ่งความฝันของพวกเขามักจะเปนอาชีพอยางเชน 
นกักฬีา นกัรอง แพทย ผูพพิากษา นอง ๆ  ทีก่าํลงัอานหนงัสอืเลมนีก้อ็าจ
จะเคยฝันอยากทําอาชีพเหลานั้น ถาหากยังมีเวลาเริ่มตนใหมได ก็ลอง
นึกยอนถึงความฝันที่ตัวเองอยากจะทําจริง ๆ  ดูสักครั้งสิ 

วัยเลข 2 เปนชวงเวลาสําคัญมาก ที่จะไดกลับไปทําตามความฝัน
ของตัวเอง หากปลอยวันเวลาผานไป ความฝันก็จะคอย ๆ  เลือนหายไป 
คนที่มีความฝันจะมุงมั่นพัฒนาความสามารถและเริ่มสรางอนาคตตั้งแต
ชวงวัยรุน แตคนที่ไมมีความฝันจะใชชีวิตอยูไปวัน ๆ  จึงไมมีการพัฒนา
ใด ๆ  อีกทัง้ไมมคีวามเปลีย่นแปลง ทาํใหชวีติชางแสนนาเบือ่ ไดแตหายใจ
ทิ้งไปวัน ๆ  เหมือนคนปวย

ความฝนัเปนสิง่สาํคญัมาก เปนเหมอืนตวัเรงใหเกดิการเปลีย่นแปลง
และการพัฒนาตนเอง ลองใครครวญและศึกษาสิ่งที่นองชอบและทาํไดดี
อยางเปนระบบ วธินีีจ้ะชวยใหนองตามหาความฝนัของตวัเองไดในสกัวนัหนึง่

ยิ่งเจอความฝันไดเร็วเทาไรก็ยิ่งดี เพราะจุดเริ่มตนของความฝัน
ผานไปเร็วมาก ถาหากนองเปนนักศึกษานองใหมอายุ 20 ป พี่ขอแนะนํา

งความมมมมมมมมมมมฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนที่ตัวเองอยากจะทําจริง ๆๆๆ ดูููสักครั้งสิ 

เลขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข   2222222222222222222 เเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนนนนนนนนชชชชชชชชชชชชชชชชชวววววววววววววววววววงงงงงเววววววววววววลลลาาาสสสําาาคคคคคคคคคคคคคคคคัญมาก ทททททททททททท่่ีีีีีีีจจจจจะะะไไไดดดกกกกกกกกกกกกลัััับไไไไไไไไไไไไไไปปปทททททททททททททททําาาาาาาาาาาาาาาตตตตตตตตตตตตตตตตาาาาาาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมมมมคว
 หากปลออออออออออออออยยยยยยยยยยยยยยยววววววววววววววววววววววันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเววววววววววววววววววววววววววววลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาผผผผผผผผผผผผผผผผผผผาาาาาาาาาาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนไไไไไไไไไไไไไไไไไไไปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคควววววววววววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนกกกกกกกกกกกกกกกกกกก็็็็็จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคออออออออออออออออออออออย ๆ เลือนห
ามฝันจะมงม่ันพัฒนาความสามารถและเริ่มสรางอนาคต
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รายการโทรทศัน  “LG Dream Challenger” ของประเทศเกาหลใีต ทีม่ี
กลุมเปาหมายเปนนกัศกึษานองใหมในรัว้มหาวทิยาลยั แนนอนวารายการนี้
ไมไดมวีตัถปุระสงคเพือ่การโฆษณาหรอืทาํการตลาดของแบรนด LG เพราะ
รายการนีแ้คตองการคนหานกัศกึษานองใหมทีห่ลงลมืความฝนัทีต่วัเองเคยมี
ลองมาฟังเรื่องราวของนักศึกษาที่เคยรวมรายการกันดู

“อยาไปสรางความฝนัใหเดก็ ๆ  ปลอยใหพวกเขาไดตัง้ความฝนัดวย
ตวัเองดกีวา เหมอืน LG ทีต่องการสรางคนทีม่คีวามกระตอืรอืรนในยาม
ลาํบากมากกวาคนทีม่คีวามฝนัสวยหร”ู  ฮวาซงัอก ผูเขารวม LG Dream 
Challenger ครั้งที่ 3

นาเสยีดายตอนทีพ่ีเ่ปนนกัศกึษานองใหมไมมรีายการแบบนี ้แตหลงั
จากพีป่ลดประจาํการทหารและกลบัมาเรยีนอกีครัง้ ตอนนัน้เพิง่จะมกีารตดิ
ประกาศประชาสมัพนัธรายการ ถาพีเ่ขารวมรายการนีต้อนอาย ุ20 ไดสราง
ความฝนัและลงมอืทาํจะเปนอยางไรนะ พีค่งใชชวีติตามทีฝ่นัไวไดเรว็ขึน้
ถานองเปนนักศึกษานองใหมที่ใชชีวิตไปวัน ๆ  ไมรูวาจะตองเริ่มสรางฝัน
จากอะไร ลองสมัครรายการแบบนี้ แลวตามหาความฝันของตัวเองดูสิ

พีเ่ขาใจดวีาการทาํตามความฝนันัน้ยากเพยีงใด ยิง่ถาเปนคนทีเ่ริม่
ทาํงานตัง้แตอาย ุ20 กย็ิง่ยากเขาไปใหญ ความฝนัเปรยีบเสมอืนกอนเมฆ
ทีย่ากจะเอือ้มถงึ แมจะยากลาํบากแคไหน แตเรากต็องรบีทาํตามความฝนั
เพื่อใหชีวิตมีความสุข และอยาลืมความจริงที่วา การทําตามความฝันคือ
การตอสูกับเวลา

นอกจากคนอายุ 20 แลว คนที่ไมรู วาความฝันของตัวเองคืออะไร 
หรอืมคีวามฝนัทีย่งัไมชดัเจนและไมรูวาจะทาํความฝนัใหเปนจรงิไดอยางไร 

นาเสยีดายตอนทพีเีปนนกัศกึษานองใหมไมมรีายการแบบ
ปลดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดปรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะจจจจํํํํํํํํํํําําาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาาาาาาารทททททหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหาาาาารรรรรแแแแแลลลลละะะะะะะะะกกกกกกกกกลบัมาเเเเรยียยยยยยยยยยยยนนนนนอออออกีกกกกคคคคคคคคคคคคคครั้้้้้้้้้้ง้งงง ตตตตตตตตตตตตตตตตตตอออออนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ันนนนนนนนนนนนนนนนนเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ่ิงจ
ศปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะะะะะะชชชชชชชชชชชชชชชชชชาาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสสสสสสมัมมมมมมมมมมมมมมมพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพัััััััััันันนนนธรรรรรรรรรรรราาายยยกกกาาารรรรรรรรรรรรรรรร   ถาพี่เ่ขขขขารรรรรรรรรรรรรรวววมมมรรราาายยยยยยยยยยยยกาาารรรรรรรรรรรรรรนนนนน้ีตตตตตตตตตตตตตอออออออออออออออออนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนอออออออออออออออออออออาาาาาาาาาาาาาาย ุ2
ฝนัและลงมมมมมมมมมมมมมมืืืืืออออออออออออออออออออออททททททททททททททททททททททททําาาาาาาาาาาาาาาาาาาาจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจะะะะะะะะะะะะะะะะเเเเเเเเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนนนนนนอออออออออออออออออออออออออออออยยยยยยยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนะะะะะะะะะะะะะะะะะะ พพพพพพพพพพพพพพพพพพ่ีคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคงใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชีววววววววววววววววววววววววววิตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตามทีฝ่นัไว
งเปนนักศึกษานองใหมท่ีใชชีวิตไปวัน ๆ ไมรวาจะตองเร่ิ
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พี่แนะนําใหอานหนังสือเรื่อง ฝัน ตื่น ลงมือทําจึงสําเร็จ 
ของคิมซูยอง หนังสือเลมนี้เปนคูมือที่จะแนะนําวิธีตามหา

ความฝันและทําใหเปนจริง

เธอเคยตกอยูในชวงวิกฤติของชีวิตที่มีปัญหาครอบครัว เพื่อนเลิก
คบ หนีออกจากบาน ประพฤติตนไมเหมาะสม ดื่มเหลา สูบบุหรี่ จนถูก
ไลออกจากโรงเรียนในชวงมัธยมตน เธอไดกลับเขามาเรียนตออีกครั้งใน
ระดับมัธยมปลายหลังจากสอบเทียบวุฒิมัธยมตน และสอบเขามหาวิทยาลัย
ยอนเซไดอยางนาภาคภูมิใจ หากตองการสิ่งใดเธอจะตองทาํใหสําเร็จ นี่คือ
เรื่องจริงที่ไดรับการพิสูจนแลว จากการที่เธอไดรับฉายาวา “โคชความฝัน” 
แหงประเทศเกาหลีใต เธอมีความพยายามที่จะทําตาม 73 ความฝันที่ตัวเอง
เขียนไวอยางไมหยุดยั้ง   

“คนสวนใหญลมเลิกความฝันของตัวเองดวยเหตุผลตาง ๆ  ไมวาจะ
บานยากจน การศึกษาไมสูง อวน เพราะชีวิตมันสั้น อยามัวอางวาความฝัน
มันยากเกินไป ขัดสนเงินทอง ไมมีเวลา สายเกินไปที่จะทํา หากความฝันอยู
หางความจรงิเพยีงกาวเดยีว แตถาเราไมตอสู กค็งเปนเหมอืนดวงจนัทรทีอ่ยู
หางไกลโลก” - คิมซูยอง

“ทุกส่ิงทุกอยางบนโลกใบน้ีเกิดจากน้ำมือมนุษย เรื่องบางเรื่องนอง ๆ  
อาจจะยังไมรู หรืออาจจะมีตัวชวยสานฝันใหเปนจริง ถาตอสูครั้ง 2 ครั้ง 
หรือ 3 ครั้งแลวสําเร็จ แบบนี้ไมเรียกวาความฝันนะ หากมีความปรารถนา
อยางแรงกลา เราจะตองตอสูเปนรอย ๆ  ครั้ง คนบางคนจะรับฟังความฝัน
ของนองและชวยทําใหเปนจริง” - มุนจุนยอง ผูสื่อขาว, 2014

ยางไมมหหหหหหหหหหหหหหหยยยยยยยยยยยยยุดดดดดดดดดดดดดดดยัง้   

นสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสวววววววววววววววววววนนนนนนนนนนนนนนนนนนนใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหหหหญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลมมมมมมมเเเลลลลลลลลลลิิิิิิกกกกกกกกกคคควววาาามมมมมมมมมมมมมมมมฝันของงงงตตตตตตตตตตตตตตัััวววเเเออองงงดดดดดดดดดวววววววววยยยยเเเเเเเเเเเเหหหหหหหหหหหหหหตตตตตตตตุุุุุผผผผผผผผผผผผผผผผผลลลลลลลลลลลลลลลลลลลตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตาาาง ๆ
น การศึกษษษษษษษษษษษษษษษษษษษาาาาาาาาาาาาาาาาาาาไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสููููููููููููููููงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง ออออออออออออออออออออออวววววววววววววนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน เเเเเเเเเเเเเเเเเเพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชีววววววววววววววววววววิตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสั้นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน  อออออออออออออออออออออออยามัวอางว
นไป ขัดสนเงินทอง ไมมีเวลา สายเกินไปที่จะทํา หากคว
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พี่เขียนหนังสือเลมนี้เพื่อเนนย้ำวา เราควรจะตอสูเพื่อความฝันของ 
ตัวเองอยางตอเนื่อง ไมไดจะพูดแกตัวใหตัวเอง คนสวนใหญใชความฝัน 
เปนขออาง ไมคอยลงมือทาํ ไมพยายามทาํความฝันใหเปนจริง เพราะคิดวา
อยูแบบนี้งายกวา ถาพอใจกับปัจจุบัน คนแบบนี้จะไมพัฒนา สุดทายแลว
การใชชีวิตก็จะเปนเพียงสิ่งที่ไมมีคาและไมนาสนใจ

คนบางคนลองตอสูแคครั้ง 2 ครั้ง พอทาํไมสําเร็จ ก็มวนเสื่อกลับ
บานทนัท ีถงึจะเปนแบบนี ้แตก็ยังดีกวาไมแมแตจะลองพยายามอะไรเลย
การตอสูและความพยายามเป็นสิ่งสําคัญ อยาถอดใจและลองตอสูดูสัก 
100 ครั้ง หากนองยังคงตอสูอยางสุดความสามารถ ความฝันนั้นจะตอง
เปนจริงไดแน ๆ  

สิ่งสําคัญมากที่สุดสําหรับคนวัยเลข 2 คือ การวาดความฝันที่ตัวเอง
ตองการตามความเปนจริง และลองตอสูทันที นองอยากมีชีวิตที่ไรคาไหม 
ถาไมอยาก จงลงมือทําความฝันใหเร็วที่สุด ถาไมแขงขันก็จะไมมีอะไรดีขึ้น
พีเ่องก็วาดความฝันของชีวิตในชวงเลข 2 ปลาย ๆ  และมุงหนาสูความฝัน
อยางตอเนื่อง แมวาบางครั้งตอสูแลวจะตองลมเหลว แตพี่ก็ไมถอดใจที่จะ
ทําใหความฝันนั้นเปนจริงและยังคงตอสูตอไป ไมมทีางลดัไปสูเสนทางแหง
ความสําเร็จ เราตองตอสูดวยความอุตสาหะและมุงมั่นอยางแรงกลา พี่ชอบ
วาทะเด็ดของ เค. โอไบรอัน ประโยคนี้มาก

 

สําคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคัััััััััััััััญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกททททททท่ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีสสสสสสสสสสสสสสสสสุดดดดดสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสําาหหหหหรรรรรับบบบบคคคคคคคคคคคคคนวัยเลลลลข   22222 คคคคคืออออออ กกกการรรรรรรรรรรรรรรรรรวววววาาาาาาาาาาาาาดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดคคคคคคคคคคคคคคคคคคคควววววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาามฝั
ามคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคววววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมมเเเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนจจจจจจจรรรรริิิิิงงงงงงงงงง แแแลลละะะลลลลลลลออออออออองตอสสสสูููููููููููููู ททททททททททททััันนนนนททที นนนอออออออออออองงงงอยยยยยาาากกกกกกกกกกกกกกกมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมีีีีีีีีีีีีีีีชชชชชชชชชชชชชชชชชชีีีีีีีีีีีีีีีวววววววววววววววววววววววิิิิิิิิิิิิิิิตที
ก จงลงมืออออออออออออออททททททททททททททททททททําาาาาาาาาาาาาาาาาาคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคววววววววววววววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝันนนนนนนนนนนนนนนนนนนใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหหหหหหหหหหเเเเเเเเเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร็วววววววววววววววววววววววววททททททททททททททททททททททททท่ีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสุุุุุุุุุุุุุุดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาไไไไไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขันก็จะไมมี
ดความฝันของชีวิตในชวงเลข 2 ปลาย ๆ และมงหนาสม
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คนที่ออกเดินทางตามหาความสําเร็จโดยไมมีเปาหมายแนชัด 
ถือเปนความลมเหลว 

คนที่ทาํงานโดยไมมีเปาหมาย แมโอกาสจะมาถึง 
แตก็จะไมรูตัว ไมเตรียมพรอม จึงทําไมสําเร็จ

นอรแมน วินเซนต พีล (Norman Vincent Peale)

เมือ่พีไ่ดพดูคยุกบันอง ๆ  ชวงอาย ุ20-25 ป พบวา มคีนทีก่าํลงัสับสน
ระหวางคําวา “ความฝัน” กับ “เปาหมาย” มากมายอยางคาดไมถึง โดยเฉพาะ
นักศึกษา ถาถามวา “ความฝันของนองคืออะไร” นองหลายคนจะตอบวา 
“คือการไดทํางานในบริษัทใหญ ๆ  ครับ” พอพี่แยงวา “นั่นมันไมใชความฝัน
มันคือเปาหมาย” พวกเขาก็จะยอนถามวา แลว 2 อยางนี้ตางกันอยางไร 
แนนอน ถาพี่อายุ 20 ตน ๆ  เหมือนกับนอง ๆ  พี่ก็จะตอบแบบนั้นเหมือนกัน 
แตตอนนี้พี่แยกมันออกจากกันไดแลว นองแยกความฝันกับเปาหมายออก
จากกันไดไหม ถาทําไมไดก็ไมอาจวาดความฝันที่เหมาะสมได ดังนั้น เรามา
ทําความเขาใจความหมายของความฝันกับเปาหมายในพจนานุกรมกันดีกวา

พจนานุกรมเกาหลีนิยามความฝันไววา “ความปรารถนาที่ตองการ
ทําใหสําเร็จ” และนิยามคําวาเปาหมายไววา “ความตั้งใจจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ใหกลายเปนจริง หรือสถานท่ีท่ีตองการไปถึง” สรุปส้ัน ๆ  คือ ความฝันไมอาจ

(

อพีไ่ไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพููููููููููููููููููดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคยุยยยยยยยยยยยยยยยยยกบับบบบนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนอออองงงง ๆๆๆๆ  ชวววววววววววววงงงงออออาาาาาาาาาาาาาาย ุ   222222000000000000000---22225555 ป พพพพบบบวา มีีีีีีีีีีีีีีีีีีคีคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนทีกํ่
วา ““““““““““““““““คคคคคคคคคคคคคคคคคคคควววววววววววววววววววววาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝันนนนนนนนนนนนนนนนนนน” กกกกกััััััััััับบบบบ “เเเเเปปปปปปาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาหหหหหหหหหหหหมาย””” มมมมมาาาาากกกกกมมมมมาาาาายยยยยยยยยยยยยยยอยยยยยยยยยยยยาาาาางงงงงคคคคคาาาาาาาาาาาาาาาดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมมมมมมถึง โ
ถาถามวาาาาาาาาาาา ““““““““““““คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคควววววววววววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมมฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝััััััััััััััััััันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขออออออออออออออออออออองงงงงงงงงนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนอออออออออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงคคคคคคคคคคคคคคคคคคคืืืืืืืืืืืืืืืือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออะะะะะะะะะะะะไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไรรรรรรรรรรรรรรรร”””””””””””””””” นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนออออออออออออออออออออออออองหลายคน
 ํ ใ ิ ั ใ  ั ” ี่   “ ั่ ั ไ ใช
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มองเห็นไดดวยตาเปลา เปนรูปแบบที่มองไมเห็น สวนเปาหมายมองเห็นได
ดวยตาเปลา อาจกลาวไดวาเปนรูปแบบความสาํเร็จที่มีความเปนไปได

เราควรตั้งความฝันที่ไมอาจมองเห็น มากกวาเปาหมายที่มองเห็น
ไดดวยตาเปลา ตองไลตามความฝนัมากกวาไลตามเปาหมาย เพราะเมื่อทํา
เปาหมายไดสําเร็จก็จะไมรู สึกวางเปลาในภายหลัง พี่ขอนําเสนอขอความ
สวนหนึ่งจากบทความของ แบกซองโฮ ผูสื ่อขาวหนังสือพิมพชุงอังอิลโบ 
เพื่อความเขาใจที่ดีขึ้น

รุนพี่คนหนึ่งพูดในที่ประชุมตอนเย็นไววา “เปาหมายกับความฝันนั้น
ตางกัน ผมบอกเด็ก ๆ  แบบนี้ ถาพวกเธออยากเรียนหมอ นั่นคือเปาหมาย
ของพวกเธอ ไมใชความฝัน” จากนั้นเด็ก ๆ  ก็ถามวา “เปาหมายกับความฝัน
ตางกันอยางไร” รุนพี่ตอบวา “ถาพวกเธอพูดวา ‘หนูอยากเปนหมอ’ นั่นคือ
เปาหมาย แตถาเธอพูดวา ‘หนูอยากเปนหมอเหมือนอัลเบิรต ชไวตเซอร 
(Albert Schweitzer)’ แบบนี้ถึงจะเรียกวาความฝัน”

ความแตกตางที่แทจริงระหวางเปาหมายและความฝันนั้นคืออะไร
คนเราตางมีเปาหมายที่ดี การไปเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเขาคณะยอดนิยม
ในมหาวิทยาลัยอันดับ 1 เปนเรื่องที่ดี การไดทํางานดี ๆ  มีเงินเดือนสูง ๆ  
ถอืเปนความกาวหนา พอแม ครบูาอาจารย หรอืแมแตตวัเราเองกย็งัตองการ
แบบนั้น ถาเราบรรลุเปาหมายเพียงอยางเดียว นั่นก็เปนแคการแกปัญหา
ท้ังหมดในชีวิตดวยตัวเอง

แตพอเอาเขาจริงชีวิตกลับวางเปลา ไมเขาใจสาเหตุที ่เปนแบบนี ้
รูสึกมีอะไรขาดหายไป เหตุผลขอ 1 คือ เพราะไมตั ้งคําถามวา “ทําไม” 
ไมถามตวัเองวา “ฉนัเรยีนไปทาํไม” เมือ่ไมถามตวัเองกไ็มเกดิความฝนั เพราะ

ธอ ไมใชความฝัน” จากนันเด็ก ๆ ก็ถามวา “เปาหมายกับ
างไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไรรรรรรรรรรรร””””””””””” รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรุุุุุุุุุุุุุนนนนนนนนนนนนนนนนนนนพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพี่่่่่่่่่่่่่่ตตตตตตตตตตตตตตตตตออบบบวววววววววววววววววววววววววาาาาา “““““ถถถถถาาาาาาาาาพวกเธออออพพพพพพพพพพพพพููููููููููููููดดดดดวววววาาาาา ‘‘‘‘‘‘หหหหหหหหหหนนนนูออออออออออออออออออยยยยยาาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเเเเเเเเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนหม
แแแแแแแแแแแแแแตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตถถถถถถถถถถถถถถถถถถาาาาาาาาาาาาาาาาาเเเเเเเธธธธธธธธธธธธธธธธอออออออออออออออออออพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพูููููดดดดดดดวววววาาาาาาาาาา ‘หหหนนนูููููออออออออออออออออยากเปนนนนหหหหหหหหหหหหหหมมมอออเเเหหหหหหหหหมือนนนนนนนนนนนนนนอออัลลลลลลลลลลลลลลลลเเเเเเเเเเเเเเเเเบบบบบบบบบบบบบบบบบบบิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรตตต ช

Schweitzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrr))))))))))))))))))))))))))’ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบนนนนนนนนนนนนนนนนนนนีีีี้ถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถึงงงงงงงงงงงงงงงงงงงจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจะะะะเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรียยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยกกกกกกกกกกกกกกกกกกววววววววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาาคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน”
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คาํถามคอื “เมล็ดพันธุแหงความฝัน” นั่นเอง สําหรับคนที่ไมถามตัวเองจะ
มีเพียง “เปาหมาย” เทานั้น หลังจากทําเปาหมายสําเร็จแลวจะเหลือเพียง
ความวางเปลา จึงตองกาํหนดเปาหมายไปเรื่อย ๆ  และทาํไปเรื่อย ๆ

คนที ่“อยากเปนหมอ” เขาจะไมคดิวา “อยากเปนหมอเหมอืนอลัเบริต 
ชไวตเซอร” ถาเปนพี่จะทําอยางไร พี่จะตั้งคําถามตัวเองกอนวา “จะใชชีวิต
อยางไร” “ทําไมถึงอยากเปนหมอ” “ถาเปนหมอ จะเปนหมอแบบไหน” 
“ทําไมถึงอยากเปนหมอแบบนั้น” “เปนหมอแบบนั้นแลวมีความหมายกับ
ชีวิตอยางไร” ถามตัวเองแบบนี้อยางจริงจังถามแลวถามอีกเพื่อปลูกเมล็ด
พันธุใหแตกหนอออกมา

การถามตัวเองวา “ทําไม” เปนการปลูกเมล็ดพันธุขึ้นในใจ ตนออนที่
จะงอกออกมาจากเมลด็พนัธุ และเตบิโตเปนความฝนั เพราะฉะนัน้ความฝนั
จงึมรีาก แตเปาหมายไมมรีาก เปนเหตใุหความวางเปลาถาโถมเขามาหลงัจาก
ทาํเปาหมายสาํเรจ็ นองจงึตองถามตวัเองวา “ทาํไม” วธินีีช้วยใหเรากาํกบัชวีติ
และเรียนรูดวยตัวเองได

สิ่งสําคัญที่พี่เนนย้ำในหนังสือเลมนี้คือ การถามตัวเองวา “ทําไม” 
อยางตอเนื่อง ถาถามตัวเองวา “ทาํไม” อยูเรื่อย ๆ  จะตั้งความฝันที่มีรากได 
ทําเปาหมายตาง ๆ  ใหสําเร็จ และทําความฝันนั้นใหเปนจริง ซึ่งการสะสม
เปาหมายจํานวนมากเพื่อความฝันครั้งสําคัญ คือการใสองคประกอบ วาด
ความฝันเปนภาพใหญกอน แลวคอย ๆ  กําหนดเรื่องเล็ก ๆ  จนกลายเปน
เปาหมาย หากเราทําขั้นตอนนี้ในทางตรงกันขาม สุดทายแลวก็จะกลายเปน
ชวงเวลาที่สะเปะสะปะ เหลือแตความวางเปลา

รถามตัวเองวา “ทาํไม” เปนการปลูกเมล็ดพันธุขึนในใจ 
กมาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาจาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเเเเเเเเเเเเมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมลล็็็็็็็็็็็็ด็ดดดดดดดดดดดดดดดดพพพพพัััันันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนธธธธธุุุุ แแแแแลลลลละะะะะะะะะะะะะเตบิโตเเเเปนนนนนนนนนนนนนนนนนนคคคคควววววาาาาามมมมมมมมมมมมมมฝฝฝฝัััันนนนนนนนน   เเเเเพพพพพพพพรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาาาาาาาาาะะะะะะะะะะะะะะะะะฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉะนัน้
ตเปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปาาาหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหมมมมมมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาาายยยยยยยยยยยยยยยยยยไไไไไไไไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมีีีีีรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาากกก เเเปปปนนนนนนนนนนนนนนนนเหตใุใใใใใใใใใใใใใใใหคววววววววววววววาาามมมวววาาางงงงงงงงงงงงเปปปปลลลลลลลลลลลลลลาาาถถถถถาาาาาาาาาาาาาโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโถถถถถถถถถถถถถถถถถถถมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมเขาม
ยสําเรจ็ นนนนนนนนนออออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจึงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตอออออออออออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมตตตตตตตตตตตตตตตตตตตวัววววววววววววววววววววววเออออออออออออออออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงวววววววววววววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาาาา   “ทททททททททททททททททททททําาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาไไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม”    ววววววววววววววววววววววววธิธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธนีนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน้ีชวยใหเรา
รดวยตัวเองได
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การเลือกเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อทําใหความฝันเปนจริง เปนสิง่สาํคญั
พอ ๆ  กับการมคีวามฝนั หากเลอืกเปาหมายไมชดัเจน โอกาสฝนัสลายกม็สีงู
ใคร ๆ  ก็มีความฝันได แตใชวาทุกคนจะทําความฝันใหเปนจริงได คนที่
ทําความฝนัใหเปนจรงิไดคือ คนที่กระตอืรือรนและคอย ๆ  ลงมือปฏบิตัิตาม
กลยุทธที่วางไวเทานั้น หากนอง ๆ  ไดฟังการบรรยายเกี่ยวกับความฝันและ
เปาหมายของ ดร.อียองกวอน ผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตรโลกาภิวัตน 
นอง ๆ  จะเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น เขากลาวในการบรรยายวา

หากพวกคณุอยากจะปนเทอืกเขาหมิาลยั แตมวันอนคดิอยูบนทีน่อน 
กม็โีอกาสทีค่วามฝนัจะเปนเพยีงเรือ่งเหลวไหล แตถาพวกคณุลองไปยนืดาน
หนาเทือกเขา มองรูปถาย ลองคนหาขอมูลหลาย ๆ  อยางเกี่ยวกับหิมาลัย
โดยตรง “ไมวาเทอืกเขาจะสงูแคไหน กต็ัง้ใจจะปนขึน้ไปยงัยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ 
และคิดวายังไงก็ตองสําเร็จ” ตอนพวกคุณดูรูปถายใหจดจําคําพูดเหลานี้ให
ขึ้นใจ ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญที่จะเปลี่ยนความฝันที่ไมนาเชื่อถือ ใหกลาย
เปนเปาหมายที่จับตองได

คนสวนใหญไมใหความสําคัญกับเปาหมาย ตอนเปนเด็กก็พูดไป
ตามประสาอยางเชน “อยากเปนประธานาธิบดี” “อยากเปนผูพิทักษ
สันติราษฎร” ทําใหเดินไปแบบไมรู ทิศทาง และรูสึกวา “นี่ไมใชทางที่ฉัน
คิดไวเลยนะ” “ความฝันที่ฉันวาดไวเปนความฝันที่เพอเจอ” เรื่องนี้เกิดขึ้น 
เพราะวา นองไมไดกําหนดเปาหมายใหชัดเจน

ความฝันกับเปาหมายมีความแตกตางที่สําคัญคือ ความฝันเปนสิ่งที่
มองไมเห็น สวนเปาหมายเปนสิง่ที่มองเหน็ ทําใหสําเรจ็ได และอยูในสถานะ
ที่เอื้อมถึง

ไมวาเเเเทททททททททททททททอืออออออออกกกกกกกกกกกกกกกกกเขาจะสููงูแคไหน กต็ัง้ใจจะปนขึน้ไปยังยอดเข
ยังไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตอออออออออออออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงสสสสสสสสสสสสสสสสสสํํํํํํําเรรรรร็็็็็จจจจจจจจจจจจจจจจ” ตตตตอออออออออออออนพพพพพพพพพพพพพววววกกกกกกกคคคคคคคุณณณณณณณณณณณณดดดดดดดดดดดดดดดููรรรรููปปปปถถถถถถถถถถถถถายยยยใหหหจดจํํํํํํํําาาาาาาาาาาาาาคคคคคคําาาาาาาาาาาาาาาาาาพูด
เปนนนนนนนนนนนนนนนขขขขขขขขขขขขขขขขขขขััััััััั้้้้้้้้้้้้้้้้้้นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนตตตตตตตตตตอออออออออออออออออออออออออนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนททททีีีีีีีีีีีีีีีี่สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสํํําาาาาคคคคคัััญญญญญทททททีีี่จจจจจจจจจะะะะะะะะะะะะเปล่ียนนนนนนนนนนนนนนนคคคคควววววาาาาามมมมมฝฝฝฝฝััััััััันนนนนนนนนนนนนทททททททททททททททีีี่ไไไไไไไไไไไไไไไไมมมมมนนนนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาเเเเเเเเเเเเเเเเเเชชชชชชชชชชชชชชชชชชชื่ออถือ 
มายที่จับตออออออออออองงงงไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
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ถึงตอนนี้นองแยกความฝันกับเปาหมายไดอยางชัดเจนแลวใชไหม 
ถาตอนนี้นองยังไมไดไลตามเปาหมายอะไร ลองกลับมาไลตามความฝันด ู
ความฝนัเปรยีบเสมอืนปาใหญในใจ เราตองปลกูตนเปาหมายทลีะตน จากนัน้
ดแูลรกัษาอยางเอาใจใสจนกระทัง่กลายเปนปาทีเ่ขยีวชอุม เมือ่นองมองยอน
กลับไปก็จะเห็นปาเขียวชอุมทันที

ถาลองมองยอนกลับไปตอนที่พี่อายุ 20-25 ป พี่มักจะถามตัวเองวา
ทําไมตอนน้ันคิดไมไดอยางน้ีนะ รูสึกเสียดายและเสียใจที่ทําตัวเหมือนคนโง
หากยอนเวลากลับไปไดอีกครั้ง พี่จะทําตามความฝันและเปาหมายที่ชัดเจน
ใหดทีี่สุด เหมือนวาวันนี้เปนวันสุดทาย ตอนนี้นอง ๆ  ที่เปนหนุมสาววัยเลข 
2 ก็มีชีวิตที่ดีได มาสรางเปาหมายที่ชัดเจนและมีความฝันที่ตองการกันเถอะ
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ถาคุณไมตองการใหชีวิตตัวเองเหมือนกระสุนดาน
จงตั้งเปาหมายใหชัดเจน 

เพราะถาเปาหมายไมชัดเจน ก็เปรียบเหมือนปนทไมมีลูกกระสุน

ไบรอัน เทรซี (Brian Tracy)

เอาละ ถาตอนนี้นองตั้งเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อทาํความฝันใหเปนจริง
แลว นองก็ตองทําเปาหมายใหเปนรูปธรรม แตนาเสียดายที่หนุมสาวใน
ประเทศเกาหลีใตไมคุนเคยกับการเลาความฝันของตัวเอง  เพราะไมกลาแม
แตจะฝัน ซึ่งแนนอนวาคนหนุมสาวกลุมนี้ยอมไมรู วาจะทําเปาหมายใหเปน
รูปธรรมไดอยางไร บริษัทวิจัยเอ็มเบรนไดสํารวจอาชีพในฝันของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา 520 คน และไดคําตอบตามลาํดับดังนี้ ครูอาจารย (12.3%) 
ขาราชการ (8.3%) พนกังานบรษิทัเอกชน (5.8%) และนกัรองนกัแสดง (5.2%) 
จากผลการสํารวจนี้ทําใหทราบวา ความฝันของวัยรุนประเทศเกาหลีใตชาง
เรยีบงายเสยีเหลอืเกนิ ขนาดความฝนัตอนเปนวยัรุนยงัไมมคีวามหลากหลาย 
เมื่อเติบโตเปนผูใหญจึงแทบจะเปนไปไมไดเลยที่จะมีความฝันแตกตางกัน

ในทางกลบักนั เดก็ในประเทศทางตะวนัตกมเีปาหมายทีเ่ปนรปูธรรม
อยางมาก ตัง้แตเปนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา อยางเชน “ถาในอนาคตทีบ่าน
ขยายฟารมใหญขึ้นและเลี้ยงสัตวไดมาก ๆ  ก็อยากจะทํางานเปนสัตวแพทย
ครับ” “อยากเรียนตอที่มหาวิทยาลัยดุก เพื่อเปนเจาของบริษัทขายยาครับ” 

าละ ถาตอนน้ีนองตั้งเปาหมายที่ชัดเจนเพ่ือทําความฝันใ
งก็ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตออออออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงงงงงททททททททททททททททททททททททําาาาาาาาาาาาาาาาเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปาหหหหหมาาาาาาาาาาาาาายยยยใใใใใหหหหหหหหหหหหหเปปปปปปปปปปปนนนนนนรรรรูปปปปปปปปปปปปปปปปปปธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรมมมม แแแแแแแแแแแแแตนนนนาเสีีีีียดาาาาาาาาาาาาาาาาายททททททททททททททททททททททที่หน
กาหลลลลลลลลลลลลลลลลลลลีใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใตตตตตตตตตตตตตตตตตตตไไไไไไไไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคุนนนนนนนนนนนนนนนเคคคคคคคคคคคคคคคคคคคยยยกกกััับบบกกกาาารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรเลาควววววววววาาาาาาาาาามมมมมฝฝฝฝฝััันนนนนขขขอออออออออออออองตตตตตตตตตตตตตตัวววววเเเเเออองงงงงงงงงงงง          เเเเเเเเเเเเเเเพพพพพพพพพพพพพพพพพพราะ
ซึ่งแนนอนนนนนนนนนนนววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนหหหหหหหหหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนุมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาวววววววววววววววววววววกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลุมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนีีีีีีีีีีีีีีีีี ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยออออออออออออออออออออออมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรูววววววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจะทําเปาหม
ดอยางไร บริษัทวิจัยเอ็มเบรนไดสํารวจอาชีพในฝันขอ
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“อยากเปนประธานาธิบดีหญิงที่ทุกคนจดจํา หรือเปนนักแสดงภาพยนตร
ก็ไดคะ” “อยากเปนทนายความตรวจคนเขาเมืองเพื่อชวยเหลือผูอพยพคะ” 
ปจัจบุนั นกัเรยีนในประเทศเกาหลใีตกก็าํลงัตัง้เปาหมายของตวัเองใหชดัเจน 
เพื่อลดการเปรียบเทียบกับผูอื่น

เมื่อพี่รู ความจริงขอนี้แลว จู ๆ  ก็เกิดความคิดแวบขึ้นมาในหัววา
“คนตะวนัออกมคีวามเปนนามธรรมมากกวาคนตะวนัตกหรอืเปลา” พีจ่งึลอง
ถามเปาหมายในชวีติของเพือ่นทีท่าํงานเพือ่พสิจูนเรือ่งนี ้แตคาํตอบสวนใหญ
ที่ไดคือ “จะเปนพอที่ดี” “อยากเปนคนรวย” “อยากไดรับการเลื่อนตําแหนง
กอนกําหนด” แมคําตอบจะไมเรียบงายเทาเด็กมัธยม แตก็ยังไมเปน
รูปธรรมอยูดี พอถามย้ำอีกที คําตอบก็ยังเปนความฝันและเปาหมายที่ไม 
เปนรปูธรรมอยู ยิ่งเปาหมายเปนรูปธรรมมากเทาไรก็ยิ่งสําเร็จงายเทานั้น 
และยิ่งเขาใกลความฝันมากขึ้น แลวเราจะทําใหเปาหมายเปนรูปธรรมได
อยางไร

วิธีเปลี่ยนเปาหมายใหเปนรูปธรรมวิธีแรกคือ การกําหนดปริมาณ 
พี่ขอยกตัวอยางคําตอบของเพื่อนที่ทํางาน เชน เปลี่ยนเปาหมายที่อยากเปน
พอที่ดีใหเปน “จะเปนพอที่ดีดวยการคุยกับลูกทุกวันอยางนอย 15 นาที
ขึ้นไป” เปลี่ยนเปาหมายที่อยากจะเปนคนรวยใหเปน “อยากจะเปนคนรวย
ที่มีทรัพยสินมูลคาหมื่นลานวอนขึ้นไป” เปลี่ยนเปาหมายที่อยากจะเลื่อน
ตําแหนงใหเปน “ทํา 5 โครงการใหเสร็จ แลวอยากไดรับการเลื่อนตําแหนง
กอนกําหนด” การกําหนดปริมาณโดยการใสตัวเลขเขาไปแบบนี้ เพื่อให
เปาหมายเปนรูปธรรมมากขึ้น

วิธีที่ 2 เปนวิธีสรางภาพลักษณของเปาหมาย อยางเชน เปาหมายที่จะ
เปนพอที่ดี ตองสรางภาพลักษณตัวเองดวยการแสดงความรักตอภรรยา

รมอยูููููููููููููููููููู ยยยยยยยยยยยยยยิ่งงงงงงงงงงงงงงงงเเเเเเเเเเปาหมายเปนรููููููููปธรรมมากเทาไรก็ยิ่งสําเร็จง
าใกกกกกกกกกกกกกกกกลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคควววววววววววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝัััััััััััััันนนนนมาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาากกกกขขขขึ้้้้้นนนนนนนนนนนนน แแแแแแแแแแแแแลลลลววววเเเเเเเรรรรรรรรรรรรรรรรรราาาาจะะะะะะะะะะะะะะะททททําาาาใใใใใหหหหหหหหหหหหหเปปปปาาาหมายเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปนรู

เปลี่ยนเปาหมายใหเปนรปธรรมวิธีแรกคือ การกําหน
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และเลนกับลูก สวนเปาหมาย “อยากเปนคนรวย” ใหลองสรางภาพลักษณ
ตัวเองดวยการเปนเจาของตึกใหญ นี่คือการสรางภาพลักษณของเปาหมาย

ตอนนี้พี่ไดบอกไปแลววาจะทําใหเปาหมายเปนรูปธรรมไดอยางไร 
คราวนี้พี่จะขอแนะนําหลักการตาง ๆ  เพื่อทําใหเปาหมายมีประสิทธิภาพ อาจ
จะซ้ำกับเนื้อหาขางบนนิดหนอย แตถือเปนการฝกฝนและทบทวนแลวกัน 
ซึ่งหนึ่งในหลักการที่ใชตั้งเปาหมายเรียกวา “หลักสมารต” (SMART) 
ของพีเตอร เอฟ. ดรักเกอร (Peter F. Drucker) หลักการนี้นิยมใชทั้ง
เรื่องสวนตัวและเรื่องงาน

• Specific (เปนรูปธรรม) : เปาหมายตองเปนรูปธรรมและนองตอง
เขาใจเปาหมายมากพอ เพื่อปรับปรุงเปาหมายใหดีขึ ้น เปนเทคนิคที่เปน
รูปธรรมและมีความสาํคัญ เมื่อตองการจะทําสิ่งใดใหสําเร็จ 

• Measurable (สามารถวดัได) : เปาหมายตองเปนสิง่ทีว่ดัและประเมนิ
ได บริษัททุกแหงตั้งเปาหมายเปนตัวเลข เหมือนกับวิธีกําหนดปริมาณ เชน 
“ปนี ้น้ำหนักจะตองลดทุกเดือน เดือนละ 1 กิโลกรัม รวมทั้งหมดแลว 
12 กิโลกรัม” ไมใชแค “ปนี้จะลดน้ำหนัก” การกําหนดปริมาณดวยวิธีนี้  
จะประเมินความสําเร็จไดในระยะ 6 เดือน หรือ 1 ป

• Achievable or Action Oriented (สําเร็จได) : เปาหมายตอง
สําเร็จได มุงเนนการปฏิบัติและตองทําไดจริง เปาหมายที่ไมตรงกับความ
สามารถของตัวเอง จะกลายเปนความตั้งใจเพียงประเดี๋ยวประดาว เชน 
คนที่สูบบุหรี่ตั ้งเปาหมายวา “ตั้งแตพรุงนี้จะเลิกสูบบุหรี่” สวนเรื่องที่จะทํา
สําเร็จไดไหมนั้น ก็อาจจะเปนไปได แตถาตั้งเปาหมายวา “จะคอย ๆ  ลด
การสูบบุหรี่ใหนอยลงทุกวัน และจะเลิกสูบบุหรี่ภายใน 40 วัน” แบบนี้ ก็
จะมคีวามเปนไปไดสงูกวา เราตองตัง้เปาหมายทีเ่ปนไปได โดยพจิารณาจาก
ความสามารถของตัวเองในปัจจุบัน สถานการณ และการดาํเนินชีวิต

หมายมากพอ เพอปรบปรุงเปาหมายใหดขน เปนเทค
และมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมีคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคววววววววววววววววววววาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสําคคคคคคคคคคคคคคคัญญญญญญญญญญญ เเเมมมื่อออตตตตตตตตตตตตตองการจจจจจจจจจจจจจจจะะะทททําาาสสสิ่งงงใใใใใใใใใใดดดดดดดดดดใใใใใใใใใใใใใใใหหหสสสําาาเเเเเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร็จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจ 

Meaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbllllllllllllllllllle (สสสสสามมมมมมมมมมมมมาาารรรถถถวววััััััััััััดดดดดดดดดดดดดดดดไไไไไไไได)) : เปปปปาาาาาาาาาาาาหหหมมมาาายยยตตตตตตตตตตตตอออองเเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนสสสสสสสสสสสสสสสสสิง่งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงทททททททททททททททททท่ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีววววววววววววววววววววววววัััััััััััััดัแล
ทุกแหงตั้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้งงงงงงงงงงงงงงงงเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาาาาาายยยยยยยยยยยยยยยยยยเเเเเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนตตตตตตตตตตตตตตตตตัวววววววววววววววววววววเลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลขขขขขขขขขขขขขขขข   เเเเเเเเเเเเเเหหหหหหหหหหหหหหหหหหมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมืออออออออออออออออออออออนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกับบบบบบบบบบบบบบบววววววววววววววววววววววววววิธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธีกาํหนดปริ
นักจะตองลดทุกเดือน เดือนละ 1 กิโลกรัม รวมทั้ง


