สื่อสารอย่างไร
ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ให้ได้ทั้งงาน ทั้งใจคน
พลัง...จากการคิดบวก!

การ

มองเหตุการณ์ในด้านบวกของคนมองโลกในแง่ดี
1. หาเหตุผลภายในตนเองมาอธิบายความส�ำเร็จ เช่น
การชนะ ไม่ได้เกิดจากโชคเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความสามารถ
ของตนเองด้วย
2. เรือ่ งราวทีด่ นี นั้ ยืนยาว และเหตุการณ์นนั้ จะมีผลต่อความ
ส�ำเร็จ และน�ำมาซึ่งผลประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น
ข้อดี 10 ประการของคนคิดบวกในที่ท�ำงาน
1. มุมมองของเจ้านาย เวลาเฟ้นหาลูกน้อง นอกจากมองที่
ความสามารถแล้วจะมองที่ทัศนคติด้วยว่าเข้ากับผู้อื่นได้ดีหรือไม่
เพราะการท�ำงานต้องอาศัยทีมเวิร์ค
2. คนที่คิดบวกมองเห็น “โอกาส” อยู่เสมอ ท�ำให้มีโอกาส
ส�ำเร็จมากกว่าคนอื่นๆ
3. คนที่คิดบวกมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรค
office syndrome
4. สร้างแรงบันดาลใจให้กบั ตัวเองได้เสมอ จินตนาการภาพ
แห่งความส�ำเร็จ ท�ำให้มีแรงบันดาลใจในการท�ำสิ่งต่างๆ
5. เป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนร่วมงาน เป็น Idol ของคนใน
ออฟฟิศ มีเสน่ห์
6. คนคิดบวกจะสามารถผ่านอุปสรรคในการท�ำงานได้ดี คือ
ความท้าทาย และตื่นเต้นอยากท�ำภารกิจให้ส�ำเร็จ
7. คนคิดบวกจะโฟกัสที่วิธีการแก้ปัญหา แต่คนทั่วไปจะ
โฟกัสที่ปัญหา ท�ำให้ผลการท�ำงานออกมาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
8. คนคิดบวกมีภาวะความเป็นผู้น�ำสูง เพราะจะพาเพื่อน
ร่วมงานผ่านอุปสรรค และปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
9. แก้ ไ ขปั ญ หากั บ เพื่ อ นร่ ว มงานหรื อ กั บ งานได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ธรรมดามาก แต่สิ่งที่ส�ำคัญกว่า คือ คนคิดบวก
จะสามารถผ่านมันไปได้อย่างรวดเร็ว

10. ใครๆ ก็อยากเป็นเพื่อนกับคนที่คิดบวกมากกว่ากับคนที่
มองเห็นแต่ปัญหา ใครๆ ก็อยากเป็นเพื่อนกับคนที่มองโลกในแง่ดี
เพราะมันสบายใจกว่า อยู่ด้วยแล้วรู้สึกดี
จากการวิจัยของประเทศสหรัฐ พบว่า คนคิดบวก การมอง
โลกให้บวกมากๆ (Hard Optimism) จะมีอารมณ์ดี มี EQ มีความสุข
รวมทั้งรายได้เฉลี่ยดีกว่าคนทั่วไปด้วย ดังต่อไปนี้
1. สภาวะอารมณ์ที่ดี และการคิดบวกน�ำไปสู่ผลตอบแทน
ที่สูงขึ้น รวมทั้งการประเมินผลงานที่ดีขึ้นจากผู้บังคับบัญชา
2. ในสหรัฐอเมริกาผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี
ที่มีมุมมองในแง่บวก มักชนะในการเลือกตั้ง
3. ผู้บริหารระดับสูงใช้ค�ำพูดเชิงบวกบ่อยครั้งกว่าค�ำพูด
เชิงลบถึง 4 เท่า
4. พนักงานขายทีค่ ดิ ลบท�ำยอดขายได้นอ้ ยกว่า และมีอตั รา
การลาออกสูงกว่าพนักงานขายที่คิดบวก และข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย
เห็นข้อดีจากพลังของการคิดบวกมากมายแล้ว คราวนีก้ ข็ นึ้
กับการเลือกของตัวคุณแล้วล่ะ ว่าจะคิดลบ... หรือคิดบวก....

แค่เราเปลี่ยนวิธีคิด...ชีวิตก็จะประสบความ
ร�่ำรวยจริงหรือ?

แค่คุณเปลี่ยนวิธีคิด...แล้วจะร�่ำรวย?
ขอตอบตรงๆ แบบไม่โลกสวย เลยว่า...ไม่จริงค่ะ แต่การ
คิด เป็นหนทางแรกที่จะน�ำคุณไปสู่ความส�ำเร็จหรือความร�่ำรวยได้
เพราะคนที่คิดบวก สามารถน�ำไปสู่ความสุขและความส�ำเร็จได้จริง
ตามภาพต่อไปนี้
แต่ทว่า การคิดบวกเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ยอมลงมือท�ำ
สุดท้ายคุณก็เป็นได้แค่คนเพ้อฝัน...มโนไปวันๆ ว่าฉันจะรวย จะได้
เลือ่ นต�ำแหน่ง แต่พอไม่รวยดัง่ ใจ ไม่ได้เลือ่ นต�ำแหน่ง ก็โทษโชคชะตา
โทษเทวดาฟ้าดินมั่วไปหมด
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จากที่ตอนที่แล้ว ที่ได้พูดถึงพลังจากการคิดบวก แต่เท่านั้น
ยังไม่พอ คนที่จะร�่ำรวยได้ไม่เพียงแค่ต้องเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ
ของตนเท่านั้น ยังต้องลงมือท�ำอย่างจริงจังด้วยความทุ่มเทอย่าง
สุดจิตสุดใจอีกด้วย เหมือนมหาเศรษฐีหลายท่านที่เริ่มต้นจากศูนย์
จนตอนนีม้ เี หลือกินเหลือใช้ อย่าเอาแต่คดิ ว่าชีวติ ทีไ่ ม่มหี นีก้ โ็ อเคแล้ว
เพราะวันทีค่ ณ
ุ เจอวิกฤตทางการเงิน อาจโดนปลดจากบริษทั หรือป่วย
ท�ำงานไม่ได้ ชีวิตที่ไม่มีหนี้แต่ไม่มีเงินเก็บ ก็ย่อมไม่โอเคแน่นอน
เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน... ดังนั้น เราลงมือท�ำตาม
ความคิดที่คุณได้ตั้งเป้าหมายไว้ จะดีกว่าไหมคะ?
คิดแล้วลงมือท�ำ มุ่งสู่ความส�ำเร็จ !
นอกจากการอยากได้ผลใหม่ๆ นอกจากการทดลองเปลี่ยน
ความคิดแล้ว ก็ต้องลองเปลี่ยนการกระท�ำด้วย เพื่อการให้สิ่งใหม่ๆ
ได้เกิดขึ้นจริง ดังค�ำกล่าวของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่กล่าวไว้ว่า
Cr: Albert Einstein

ล�ำพังการนัง่ อ่านบทความหรือเข้าคอร์สสัมมนา ศึกษาความ
ส�ำเร็จของผู้ที่ประสบความส�ำเร็จ อาทิ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารชั้นน�ำ
หรือนายหน้าระดับพระกาฬ แต่ถา้ คุณยังไม่ยอมลงมือท�ำ เพียงเท่านี้
คุณก็ประสบความล้มเหลวแล้ว ดังนัน้ ถ้าคุณคิดจะรวย อยากรวยด้วย
การเป็นเจ้าของธุรกิจ ผูบ้ ริหาร นายหน้าขายอสังหาจริงๆ นอกจากจะ
ศึกษาท�ำการบ้านมาเป็นอย่างดีแล้ว ก็ต้องลงสนามจริงด้วย เช่น
ถ้าอยากเป็นนายหน้าก็ต้องพยายามหาทรัพย์มาฝึกลงมือท�ำ หา
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ประสบการณ์ให้มาก โทรศัพท์มีก็กดเข้าไปอย่ามัวแต่แชทแต่ไลน์
เพียงอย่างเดียว ยุคนี้เป็นยุคที่ไอทีทรงพลัง ดังนั้น คุณต้องใช้มันให้
เป็นประโยชน์ อย่าได้ท้อตราบใดที่คุณยังไม่ได้ลองลงมือท�ำ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องมีเป้าหมายในการลงมือท�ำ...
ตัง้ เป้าไปเลยว่าเดือนนีจ้ ะหามากีท่ รัพย์ จะต้องขายได้กที่ รัพย์ ก�ำหนด
ให้ชัดเจนเป็นตัวเลขที่สามารถชี้วัดกันได้ไม่ใช่คิดลอยๆ ว่าต้องขาย
บ้านหลังนี้ให้ได้แต่ไม่รู้ว่าจะขายอย่างไร ขายได้ในกี่เดือน หรือ
วางแผนว่าจะเรียนต่อปริญญาโท หรือให้เก่งในภาษาอังกฤษ คุณก็
ต้องตั้งเป้าหมายด้วย SMART Goal ตามที่กล่าวไปเมื่อตอนก่อนหน้านี้
ว่าต้องตั้งเป้าหมายที่สามารถเป็นจริงได้ด้วยการกระท�ำของตนเอง
ดังต่อไปนี้
S = Specific (เฉพาะเจาะจง) จงก�ำหนดเป้าหมายของชีวติ
ให้เฉพาะเจาะจง รอบคอบ รัดกุม
M = Measurable (วัดผลได้) เป้าหมายของคุณจะต้องมี
ขอบเขตเป็นตัวเลขหรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน
A = Attainable (สามารถไป ถึงได้) เป้าหมายนั้นต้อง
สามารถไปถึงได้ ท�ำให้ส�ำเร็จได้
R = Relevant (เกีย่ วพัน มีความหมาย) เป้าหมายจะต้องมี
ความส�ำคัญ มีความหมาย และมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของคุณ
T = Time-based (มีกรอบเวลาที่แน่ชัด) ระบุเวลาชัดเจน
เมื่อคุณได้ SMART Goal แล้ว คุณก็ต้องวางแผนการกระท�ำ
เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายให้ได้ โดยการคิดหาหลายๆ ทางเลือก จนวิเคราะห์
สังเคราะห์ได้กระท�ำทีม่ งุ่ สูเ่ ป้าหมาย รวมทัง้ ทบทวนทุกการกระท�ำ เพือ่
ค้นหาข้อผิดพลาด ในการพัฒนาตนเอง
Nobody Perfect! จ�ำไว้เลยค่ะ ไม่มใี ครทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ได้โดยที่ไม่ล้มเหลว และเราจะมองเห็นความล้มเหลวได้จากการ
ทบทวน การจะเป็นนายหน้าที่ดีนอกจากใจกล้าหน้าด้านแล้ว ต้อง
รูจ้ กั ส�ำรวจตรวจสอบตัวเองด้วยใจทีเ่ ป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเอง ต้องดู
ด้วยว่าท�ำไมเราถึงหาทรัพย์มาขายไม่ได้ เราไปพูดอะไรไม่เข้าท่าหรือไม่
ท�ำไมเราถึงขายทรัพย์คุณภาพดีไม่ได้เสียที เราท�ำการตลาดตรงไหน
ไม่ดีหรือไม่ตรงกลุ่ม เมื่อเรามีปัญหาพยายามมองหาเหตุที่ท�ำให้
เกิดปัญหา แล้วหาวิธแี ก้ไขเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ตามทีต่ อ้ งการ อย่ามัวแต่
วนเวียนอยูแ่ ต่ในปัญหา นัน่ คือ สิง่ ทีค่ ณ
ุ ควรท�ำเพือ่ แก้ไข และพัฒนา
ตนเองอยูต่ ลอดเวลาในการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย หรือใครทีต่ อ้ งการเก่งภาษา
อังกฤษ ก็ตอ้ งมาทบทวนว่า เอ๊ะ! เราท�ำตามแผนการแล้ว ท�ำไมยังพูด
ภาษาอังกฤษไม่ได้สักที อาจจะเป็นเพราะเราไม่มีวินัย ไม่ได้อ่าน
ทบทวนตามแผนที่วางไว้หรืออะไรกันแน่ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง
ตนเองให้มุ่งสู่เป้าหมายให้ได้กัน
ติดตาม 6 ค�ำถามเปลี่ยนชีวิตในตอนต่อไปกันค่ะ
อ่าน ต่อฉบับหน้า

