
13

13TPA news

เทคนิคสู่ความสำาเร็จ

เท
ค
น
ิค
ส
ู่ค
ว
า
ม
ส
ำา
เร
็จ

May 2017 ●  No. 245

ทุก
คนปรารถนาความส�าเรจ็ในงานกนัทัง้นัน้ แต่คงต้องส�ารวจ 

และเลกินสิยัอะไรบางอย่างให้ได้ก่อน เพือ่จะไปสูจ่ดุแห่ง

ความส�าเร็จ 

เรามาดนิูสยั 10 อย่างทีค่นประสบความส�าเรจ็ต้องสลดัทิง้ให้

ได้ก่อนก้าวสู่ระดับที่ดีขึ้นในการท�างาน

เราต่างมีความตั้งใจ และเต็มใจที่จะท�างานในหน้าที่รับผิด-

ชอบให้ประสบความส�าเรจ็ แต่เป็นเรือ่งธรรมดาในหมูค่นท�างานสมยั

นี้ ถ้าจะบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็เต็มใจ แต่ไม่มีความโดดเด่นมากนัก 

อย่างไรก็ดี ผู้ที่ต้องการประสบความส�าเร็จในงานจะต้องไม่พลาด

รายการที่จะกล่าวต่อไปนี้

เพื่อที่เราจะยืนอยู่ในระดับแนวหน้า และขยับขึ้นไปสู่ระดับ

ความส�าเร็จตามที่ต้องการแล้ว เราน่าจะเดินตามกฎเกณฑ์เพื่อปลุก

ตัวเองเสียแล้ว ความส�าเร็จไม่ใช่จะเกิดขึ้นเองอย่างอัตโนมัติหรือ

บงัเอญิ ถ้าหากเราอยากได้ผลลัพธ์แย่ๆ ด้วยการท�างานแบบแย่ๆ เรา

ก็จะได้รับผลลัพธ์น้ันอย่างไม่มีปัญหา อย่ากระนั้นเลย เรามาเรียนรู้

นิสัยที่ผู้ที่ประสบความส�าเร็จในงานดีกว่า ว่าเขาเหล่านี้ได้เลิกนิสัย 

ในการท�างานที่เสียๆ อะไรบ้างเพื่อที่จะไต่ขึ้นสู่ความส�าเร็จในการ

ท�างาน

1. ไม่ทำางานในมุมสบาย 

มุมสบาย (comfort zone) ของท่านอยู่ตรงไหนเอ่ย? ตาม 

ความหมายของค�าว่ามุมสบาย หมายถึง “สภาวะทางจิตวิทยาที่

บุคคลรู้สึกคุ้นเคย สบาย อยู่ในสภาวะที่ตนเองควบคุมได้ และมี

สภาวะความเครียดน้อยถึงต�่ามาก” เมื่อใดที่ออกนอกมุมสบาย มัน

ก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะยันกับสภาวะความตึงเครียดที่มา

ประชิด มันหมายถึงว่าเพื่อที่จะให้ตัวเราเติบโตแล้ว เราควรพยายาม

กับสิ่งใหม่ๆ และยังเป็นการขยับขยายพื้นที่ของเราเองให้กว้างขวาง

ในแนวนอนให้มากยิ่งขึ้น (horizons)

เหตผุลท่ีเรารู้สกึสบายกับการอยู่ในมมุสบายเป็นเพราะเราไม่

ต้องเสี่ยงใดๆ เมื่อเราอยู่ในสภาวะสบาย เมื่อเราอยู่ในมุมสบาย เรา

จะด�าเนินชีวิตอยู่เหมือนหนูแฮมสเตอร์ที่วิ่งวนอยู่ในวงล้อที่แน่นอน

มั่นคง และไม่ต้องวิ่งไปไหนเลยตลอดชีวิต

นักพูดสร้างแรงจูงใจผู้มีชื่อเสียง Les Brown กล่าวว่า “ถ้า

หากท่านวางต�าแหน่งตัวท่านเองที่สามารถยืดตัวเองออกไปนอกมุม

สบายของตัวเองได้ ท่านจะถูกกดดันให้ต้องขยายสติสัมปชญัญะโดย

ปริยาย”

2. ไม่สุ่มสี่สุ่มห้าทำางานโดยไม่ได้เรียนรู้

การเรียนรู้ คือ ส่ิงที่เราต้องท�าให้ดีที่สุดให้ได้เรื่องที่ยิ่งใหญ่

เกี่ยวกับการเรียนรู้คือผลประโยชน์ที่เรารับเข้ามาสู่ทุกแง่มุมของการ

ด�าเนินชีวิตทีเดียว ผู้ที่ประสบความส�าเร็จจะมุ่งมั่นเพื่อยังคงเรียนรู้ 

สิง่ใหม่ๆ และขยายพรมแดนออกไปจากสิง่ทีต่วัเองได้รูม้าก่อนหน้านี้

อย่างวิริยะ

ถ้าหากเรายุติการเรียนรู้  สิ่งเดียวที่เราท�าได้ก็คือการช�าระ

สะสางกับเรื่องที่เรารู้แล้ว และเมื่อเราช�าระเสร็จก็ไม่มีวิถีอะไรที่จะ

ขยับขยายจิตของเราอีกต่อไป การขยายการเรียนรู ้ถือเป็นเรื่อง

สารตัถะทีส่�าคญัมากต่อเส้นทางไปสูค่วามส�าเรจ็ เนือ่งจากจติของเรา

ปรารถนาการเรียนรู้เพื่อขยายภูมิปัญญาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราจึง

ต้องไม่ละทิ้งการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ

ลองจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากบิลเกตล้มเลิกการ

เรียนรู้ และการเจริญก้าวหน้า อินเทอร์เน็ตก็คงล้าหลังยิ่งกว่าสมัยนี้

เป็นแน่แท้ แต่เป็นเพราะการติดตามความฝัน และยังคงด�าเนิน 

ต่อเนือ่งอย่างไม่ยอมหยดุยัง้ เขาจงึสามารถก่อตัง้บรษิทัทีใ่หญ่โตทีส่ดุ

แห่งหนึ่งของโลก และก็ยังคงเฉิดฉาย และรุ่งเรืองมากในทุกวันนี้

นิสัยเสียที่ต้องทิ้งเพื่อให้ได้งาน
วิเชียร ตีรสุภาพกุล

Global Co., Ltd.
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3. ไม่กลัวที่จะขอคำาแนะนำา

Richard Branson ผู้ประกอบการเรืองนามผู้หนึ่งกล่าวไว้ว่า 

“เมือ่ท่านต้องตดัสนิใจในเรือ่งทีล่�าบากใจ ให้เอาความคดิไปหารอื

กบัผูป้ระกอบการ และผูน้�าธรุกจิอืน่ๆ ซึง่บคุคลเหล่านัน้ต่างเคยแก้

ปัญหาในท�านองคล้ายคลึงมาแล้ว วิธีนี้น่าจะจุดประกายความคิด

ที่แตกต่างให้ได้”

การไต่ถามเพื่อขอค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าไม่ใช่ว่าจะง่าย

เสมอไป เราคิดว่าเรามีโอกาสเหมือนกับคนอื่นๆ และบางทีเราก็รู้สึก

ไม่มั่นคง และต้องพึ่งพาอะไรบางอย่าง ดังนั้น เราจึงตัดสินใจที่จะไม่

ขอค�าแนะน�าใดๆ แล้วพยายามหาทางออกด้วยตัวเราเอง แต่วิธีการ

แบบนี้เท่ากับขีดวงจ�ากัดให้แก่ตัวเราเองอย่างใหญ่หลวงจากการ

แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่  เพราะค�าแนะน�าที่เราก�าลังเสาะหานั้น

อาจจะเป็นทางออกที่บางคนรู้อย่างดีก็เป็นได้

4. ไม่มองข้ามหรือทิ้งสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เสียทีเดียว

เมื่อชวีติให้โอกาสที่ดเูหมือนจะตีบตนั มันก็ง่ายทีจ่ะมองข้าม

สิง่ทีเ่ป็นรายละเอียดปลกีย่อยไป รายละเอยีดปลกีย่อยเลก็ๆ เหล่านัน้ 

ง่ายต่อเราที่จะพิจารณา ดังนั้นมันจึงเป็นสาเหตุให้เราพลาดกับการ

มองภาพที่ใหญ่กว่า อย่างที่เรารู้จักกันว่า “ภาพรวม”

แต่การมวัพจิารณาแต่จดุเลก็จดุน้อยซึง่เป็นรายละเอยีดมาก

เกินไป เท่ากับเป็นการ “บีบรัด” ความสามารถในการมองว่าทุกอย่าง

ล้วนสัมพันธ์กัน ชีวิตส่วนใหญ่ของเราจึงเหมือนบานพับที่ติดหนึบอยู่

กับสายสัมพันธ์ที่เราผูกไว้กับคนอื่น และกับตัวเราเองมากเกินไป ถ้า

เรายังหลงอยู่กับรายละเอียด มันก็เหมือนกับชิ้นส่วนบางชิ้นได้หลุด

หายไปเหมอืน “เกมต่ออกัษรไขว้” แล้วเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรกนั?

ลองจินตนาการดูว่าจะเป็นอย่างไรถ้าหาก Henry Ford มัว

แต่มองหารายละเอียด เมื่อคราวก่อตั้งบริษัทฟอร์ดจนถึงทุกวันนี้ เขา

มองแค่ว่าถ้าหากบริษัทของเขาต้องการความส�าเร็จ เขาจะต้องท�า

อะไรบางอย่างที่แตกต่างให้ได้ หลังจากที่หลายต่อหลายคนบอกเขา

ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ บริษัทของเขาก็ยังคงด�าเนินการปรับปรุง

แก้ไขสิ่งละอันพันละน้อยจนท�าส�าเร็จในที่สุด

Henry Ford ไม่ได้ให้ความส�าคญัมากจนเกนิไปกบัรายละเอยีด

เล็กๆ น้อยๆ เขาล้มเหลวกว่าร้อยครั้งกับการท�างาน แต่เขาก็มองเห็น

เป้าหมายรวม และรูแ้ล้วว่ามนัน่าจะส�าเรจ็ได้ น่ีคอืการมองภาพใหญ่ 

มองภาพรวมเพื่อท�าให้มันบังเกิดเป็นจริง

5. ไม่ทำางานหลายอย่าง

โดยทั่วไปแล้ว การท�างานได้หลากหลายอย่างได้รับการมอง

ว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งของคนที่มีความสามารถเช่นนั้น แต่ต้องบอก

ไว้เลยว่าคงไม่มใีครมคีวามสามารถท�างานได้หลายอย่าง การท�างาน

หลายอย่างถกูมองว่าเป็นการท�าให้ผลติภาพลดต�า่ลง คนทีจ่ะประสบ

ความส�าเร็จในงานจะมุ่งเน้นเฉพาะเจาะจงในหน้างานเดียว และ

ท�างานนั้นให้ออกมาดีที่สุด

เมือ่ท่านท�างานหลายอย่างในเวลาเดยีวกนั เท่ากบัท่านจ�ากัด

ความสามารถในการท�างาน ท�าให้ท�างานได้ไม่เต็มที่เจาะจงในเวลา

เดียวกันได้ คนที่ท�างานส�าเร็จได้นั้น จะใช้ความเป็นอัจฉริยะ และ

ความสามารถทุ่มเทให้กับงานนั้นๆอย่างเต็มที่

6. ไม่หลอกตัวเอง 

การหลอกตัวเองเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด มันล�าบากอยู่มากกับการ

ยอมรบัปัญหานัน้โดยปราศจากการแก้ตวั คนทีเ่ข้าใจกจ็ะเผชญิหน้า

กับปัญหาที่อยู่ข้างกาย มากกว่าที่จะหลอกตัวเอง การหลอกตัวเอง

เท่ากับไม่ได้จัดการกับปัญหานั้น คาราคาซังหมักหมม

สตีฟ มาราโบลิ กล่าวว่า “เลิกโกหกตัวเองเสียที เมื่อเรา

ปฏเิสธสจัธรรมความจรงิ เท่ากบัเราปฏเิสธศกัยภาพในตวัของเรา”

7.ไม่รีรอผัดวันประกันพรุ่งในการหาขอผลสะท้อน

กลับ

ผลสะท้อนกลบัหรอื Feedback มคีวามส�าคญัมาก เพราะมนั

จะให้มุมมองที่แตกต่างกันไปในสถานการณ์เดียวกัน บางครั้งเราก็

มองไม่เห็นค�าตอบหรือทางออกที่อยู่เบื้องหน้าเรา แต่ครั้นมีคนอื่น
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สะท้อนความคิดเห็นในมุมมองของเขามาให้เรา เราก็จะเห็นค�าตอบ

หรือทางออกได้ หรือเห็นช่องทางที่พัฒนาในแนวทางที่เหมาะสม 

ต่อไปได้

ถ้าเราผัดวันประกันพรุ่ง เท่ากับเราสูญเสียเวลา ปล่อยเวลา

ในล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ จนพลาดโอาสทีจ่ะมุง่ไปสูค่วามฝัน

ที่เราต้องการความส�าเร็จ 

ดงันัน้ เป็นเร่ืองส�าคญัมากทีจ่ะขอ feedback เพราะนอกจาก

จะท�าให้เราได้ความคิดที่แตกต่างออกไปจากกรอบความคิดของเรา

แล้ว เรายงัได้ทศันะจากผูอ้ืน่ ซึง่จะช่วยให้เราทนัเกม ทนัเวลา เพือ่แก้

ปัญหาให้ลุล่วง และได้ผลงาน

8. ไม่ตาม แต่จะนำา  

บางครัง้เราคงได้ยนิค�ากล่าวทีว่่า “จงน�าหรอืตาม ไม่เช่นนัน้

กแ็ยกตวัออกมาเสยี” ในโลกนีม้คีนอยูส่องประเภทเท่านัน้เอง คอื ผูน้�า

กับผู้ตาม ผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จคือผู้ที่น�าการท�างาน

คนที่ประสบความส�าเร็จ ใช่ว่าจะมาได้โดยความบังเอิญ เขา

ไม่ได้เดนิตามต้อยๆ จนถงึจดุหมายปลายทาง แต่เขาต้องแผ้วทางใน

ชีวิตเพื่อไปสู่จุดที่เขาปรารถนา

9. ไม่ปล่อยให้อดีตมาบัญชาบงการปัจจุบัน 

อดีตได้ผ่านพ้นไปแล้ว ถึงแม้เราอยากจะย้อนเวลากลับไป

แก้ไขก็ท�าไม่ได้อีก สิ่งเดียวที่ท�าได้คือ เอาสิ่งที่ผ่านไปแล้วน�ามาเป็น

บทเรยีนสอนใจ เราจ�าเป็นต้องเรยีนรูก้บัมนั จะได้ไม่เดนิย�า่ซ�า้รอยเดมิ

ที่เคยผิดพลาดมาก่อนอีก นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเอาอดีตมาเป็นเครื่องมือ

ในการสอนปัจจุบัน

10. ไม่ขลุกอยู่กับคนคิดลบ 

คนที่มีความคิดลบ ทัศนคติลบ ไม่ต่างอะไรกับยาพิษ เป็นตัว

ยบัยัง้ และขดัขวางความส�าเรจ็ เพราะพวกนีจ้ะสอดใส่ความคดิทีช่วน

ให้เราท้อถอย คนทีม่ทีศันคตลิบเป็นคนน่ากลวั และจะส่งผลต่อความ

ส�าเร็จ

เมื่อเราอยู่ท่ามกลางคนพวกนี้ เราจะเห็นแต่สิ่งลบๆ และจะ

เริ่มสูญเสียก�าลังใจ สูญเสียความใฝ่ฝัน เพราะความส�าเร็จคือระบบ

ความคิด เป็น mindset ยิง่กว่าสิง่ใด หากเรามแีต่ทศันคติลบ ชวีติการ

ท�างานก็จะติดลบตาม แล้วชวิีตก็จะหยิบย่ืนรางวัลให้เราด้วยผลลพัธ์

ลบๆ

Joel Olsteen กล่าวไว้ว่า “ท่านไม่มทีางคาดหวังว่าจะประสบ-

ความส�าเร็จได้ เพราะฉะนั้น จงอย่าเพ่งโฟกัสจดจ่ออยู่กับทัศนคติ

ลบๆ การจะประสบความส�าเร็จได้นั้น จะต้องมีจิตแน่วแน่ด้วย

ทัศนคติบวก ดูเหมือนว่าคนที่ประสบความส�าเร็จส่วนใหญ่จะมี 

รูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น จึงไม่ยากที่จะเห็นว่าท�าไมบุคคล 

เหล่านีจ้งึประสบความส�าเรจ็ พวกเหล่านีรู้ด้ว่ีาจะต้องท�าอะไรเพือ่

จะได้ตามที่ฝัน และข้อส�าคัญไม่ปล่อยให้คนที่ทัศนคติลบหรือ 

สิ่งใดมาเป็นอุปสรรคยับยั้งท�าให้เขาท้อแท้ ถดถอย”

สรุป

เรามีพลังงานในตัวเองอยู่แล้วที่จะเป็นคนหนึ่งในบรรดา 

ผูป้ระสบความส�าเรจ็ บคุคลทีเ่ราเทดิทนู และเหน็เป็นวรีบรุษุในดวงใจ

นั้น เราพึงศึกษาดูวิธีคิด วิธีการเพิ่มศักยภาพในการท�างาน จะเพิ่ม 

มุมมอง และยกระดับการท�างานให้แก่เราได้มากมาย  

                                                 

TPA
news


