10 เรื่องที่คนประสบความสำ�เร็จจะไม่หวนกลับไปทำ�อีก
วิเชียร ตีรสุภาพกุล
Global Co., Ltd.

คน

ทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการทำ�งาน ทัง้ ทีผ่ า่ นร้อนผ่านหนาว
ผ่านการลองผิดลองถูก รวมทั้งบาดแผล ประสบการณ์
ความบาดเจ็บต่างๆ จะไม่หวนกลับไปประสบอีกหากมีโอกาสครั้ง
ที่สอง
เรามาดูว่าสิ่งเหล่านั้นมีอะไรบ้าง?
ค� ำ ว่ า “ไม่ ห วนกลั บ ไปอี ก ” คื อ อะไร ดร.เฮนรี่ เคลาด์
นักจิตวิทยาทางด้านคลินิก ได้ท�ำการศึกษา และค้นพบว่า คนที่
ประสบความส�ำเร็จเหล่านี้ได้ “ค้นพบ และรู้แจ้ง” ว่ามนุษย์มีทั้งใน
ชีวิตความเป็นอยู่ และในชีวิตการท�ำงาน เมื่อไหร่ที่เขาได้ลิ้มชิมรส
แล้ว ก็จะไม่ย่างกรายกลับไปลิ้มรสของเก่าอันแสนขมขื่นอีก และ
แม้ว่าต้องเจอกับบริบทเดิมๆ ตัวเองก็จะไม่กลับไปท�ำอะไรเป็น
ทางออกหรือแนวเดิมๆ อีกต่อไป
“ประสบการณ์อันหลายปี การตัดสินใจทางธุรกิจที่ผิดพลาด
น�ำไปสู่การคิดทบทวนหาเหตุผลในท้ายที่สุด เราได้เรียนรู้ความ
ผิดพลาด ความบกพร่องที่ครั้งหนึ่งได้ท�ำลงไป เราถอดบทเรียนนั้น
ออกมาเป็นข้อคิด และไม่ไม่หวนกลับไปท�ำเช่นนั้นอีก”
“สิ่งที่น่าแปลกใจจนกลายเป็นกุญแจส�ำคัญของ “การรู้แจ้ง”
และคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จ มันมีคา่ ควรแก่การน�ำไปใช้เป็นบทเรียน
ไม่ว่าจะในชีวิตส่วนตัว และชีวิตทางธุรกิจ”

ดร.เฮนรี่ ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ งนีไ้ ว้อย่างน่าสนใจ เขากล่าวไว้วา่
ไม่ว่าชีวิตส่วนตัว และทางธุรกิจ จะสอนบทเรียนแก่ผู้บริหารอย่างไร
ดร.เคลาด์ได้ถอดบทเรียนออกมาเป็น 10 ข้อ เพื่อให้เป็นบทเรียนแก่
ผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยง และไม่ซ�้ำรอยอีก ดังนี้

1. ไม่หวนกลับไปทำ�สิ่งที่ ไม่ ได้ผล

ไม่ว่างานก็ดี ความสัมพันธ์ก็ดีที่ต้องจบลงด้วยเหตุผลดีงาม
แค่ไหน แต่เราไม่ควรกลับไปสู่แบบเดิมอีก เพราะการจะไปคาดหวัง
ผลลัพธ์ที่แตกต่าง มันไม่มีทางเกิดอีกแล้ว

2. ไม่หวนกลับไปทำ�สิง่ ใดทีต่ อ้ งอาศัยใครหรืออะไรที่
ไม่ ใช่

ไม่วา่ เราจะท�ำสิง่ ใด เราต้องถามตัวเองก่อน “ท�ำไมเราจึงต้อง
ท�ำสิ่งนี้” “เราเหมาะสมดีพอหรือ” “มันเหมาะกับเราไหม” “มันเหมาะ
กับเราโดยมันจะยั่งยืนตลอดไปไหม” ถ้าหากค�ำตอบคือ “ไม่” เรา
สมควรหาวิธีการใหม่ อย่าดันทุรังท�ำตามแบบเดิมๆ อีก ในเมื่อมัน
ไม่เหมาะ ไม่มีทางส�ำเร็จ จะท�ำไปท�ำไม
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3. ไม่พยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่น

เมื่อตระหนักดีว่าไม่มีทางไปบังคับใครให้ท�ำอะไรตามใจเรา
เราก็จงอย่าได้ฝืนใจบังคับเขาเลย ให้เขาลองมีอิสระที่จะปรับเปลี่ยน
วิธกี ารท�ำเถิด ทัง้ นี้ เราก็ตอ้ งให้อสิ ระแก่ตวั เขาในการเปลีย่ นแปลงตัว
เองด้วย

4. ไม่ ไปเชื่อว่าจะไปเอาใจใครได้ทุกคน

เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ถูกใจคนทุกคน หรือเอาใจใส่ได้
ทุกคน เราต้องเริม่ ต้นด้วยการคิด ท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องตรงตามวัตถุประสงค์
ของงาน ถูกต้อง ถูกที่ ถูกคน ถูกวัตถุประสงค์

5. ไม่เลือกผลสำ�เร็จระยะสัน้ โดยหวังว่ามันจะยัง่ ยืน

การท�ำงานโดยหวังผลระยะยาวนัน้ อาจต้องประสบกับความ
เจ็บปวดบ้าง อาจจะด้วยข้อจ�ำกัดทางด้านเวลา และอย่าไปรังเกียจ
ว่ามันจะเจ็บปวด การเดินทางไกลย่อมต้องผ่านทางอันขรุขระบ้าง
ย่อมไม่ราบเรียบเสมอไป แต่การหวังผลระยะสัน้ อาจจะเสร็จสิน้ เพียง
ประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็หมดสิ้นไป จะให้ยั่งยืนเห็นจะล�ำบาก

6. ไม่เชื่อใจวางใจคนบางคนหรือบางเรื่องทีด่ เี สียจน
ไม่มีที่ติ

มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่จะถูกชักจูงไปได้ง่ายๆ หรือโดย
บุคคลบางคนที่ดู “เป็นไปไม่ได้” แต่เรากลับรักชื่นชมความดีเลิศด้วย
อารมณ์มากกว่าเหตุผลในเชิงตรรกะ เพราะฉะนัน้ เราควรมองหา “คน
ที่ใช่” “เหมาะสม” เพื่อจะได้สร้างผลงานให้แก่ทีมงาน และองค์กร

7. ไม่ละสายตาไปจาก “ภาพรวม” เด็ดขาด

อย่าท�ำงานด้วยอารมณ์หรือมีอคติ โดยละทิ้งการมองภาพ
ใหญ่ภาพรวมโดยเด็ดขาด การมัวแต่ชื่นชมสิ่งเล็กๆ โดยที่มันไม่ใช่
ตัวแทนของความส�ำเร็จของภาพรวมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น จึงควร
พิจารณาภาพรวมเป็นหลักให้มั่น

8. ไม่ละเลยความวิริยะอุตสาหะ

ไม่ว่าภาพจะดูดีแค่ไหนเมื่อมองจากภายนอก แต่สิ่งหนึ่งที่
ต้องมองให้ลึก มองอย่างซื่อสัตย์ เป็นกลาง ไม่ล�ำเอียง ไม่มีอคติเข้า
ข้างความรู้สึกตัวเอง แล้วจะเห็นอย่างถ่องแท้ว่า เนื้อแท้แล้วเป็น
อย่างไร

9. อย่าล้มเหลวที่จะถามหาเหตุผลว่าอยู่ที่ ไหน

ข้อแตกต่างทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จก็คอื
การมองหาความสัมพันธ์ของทุกเรื่อง เช่น การมองตัวเองให้ออกว่ามี
จุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร เรื่องที่ต้องปรับปรุงมีอะไรบ้าง ในแง่ของ
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อารมณ์ความรู้สึก เรามีความรักความชอบในงานแค่ไหน จะทุ่มเท
ให้ได้อย่างไร ในแง่ของสัมพันธภาพกับคน กับงาน กับวิสัยทัศน์
เป้าหมายเป็นอย่างไร ในแง่ของธุรกิจนั้น เรามีความเป็นมืออาชีพ
แค่ไหน เมื่อเราพิจารณาหมั่นหาค�ำตอบให้ได้ เพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ใน
วังวนความผิดพลาดเช่นเดิมๆ อีก

10. ไม่ลืมว่า “ชีวิตภายใน” เป็นตัวกำ�หนดความ
สำ�เร็จ

ชีวิตที่ดี บางครั้งก็มีอะไรที่จะท�ำกับสภาพแวดล้อมภายนอก
ได้นอ้ ย เรามีความสุข และความพอใจส่วนใหญ่กบั สิง่ ทีเ่ รามี และเป็น
เรื่องภายในของเราเอง มีงานวิจัยบอกว่า ชีวิตภายในโดยส่วนใหญ่
แล้วสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคมไม่น้อย ท�ำนองกลับกัน ถ้าเป็นเรื่อง
จริ ง คนที่ พ ยายามค้ น หาความส� ำ เร็ จ ในหลายพื้ น ที่ ข องชี วิ ต นั้ น
สามารถท�ำแบบเดิมๆ ซ�้ำๆ จนมีข้อผิดพลาดอยู่ร�่ำไป จึงพึงสังวรให้ดี

สรุป

ทุกคนท�ำผิดพลาดได้อยู่แล้ว แม้แต่คนที่ประสบความส�ำเร็จ
ก็ตามที แต่จุดส�ำคัญอยู่ที่ว่า คนที่รู้แล้วว่าเคยพลาดที่จุดไหน เขาจะ
ไม่ท�ำซ�้ำอีก เพราะนั่นคือสาเหตุของความผิดพลาด โดยสรุปแล้วเรา
เรียนรูจ้ ากความเจ็บปวด ทัง้ ทีเ่ ป็นความเจ็บปวดของตนเอง และความ
เจ็บปวดของผู้อื่น เรื่องที่ควรจดจ�ำก็คือ ความเจ็บปวดเป็นเรื่องที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ท�ำไมจะต้องเจ็บซ�้ำซากอีกเล่า ในเมื่อเรามีทาง
เลือกที่จะเรียนรู้ และเลือกท�ำวิธีที่แตกต่างกันไปซึ่งโอกาสหลีกเลี่ยง
ความเจ็บปวดมีค่อนข้างสูง
เราไม่จ�ำเป็นต้องการหนทางใหม่เพื่อจะล้มเหลวอีก วิธีเก่า
อาจจะดี ก็เท่านัน้ เอง แต่ในเชิงธุรกิจแล้ว ให้สงั เกตและท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ ง
บาดเจ็บซ�้ำซ้อนอีก TPA
news

