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จิตสำ�นึกรักองค์กร
วิเชียร ตีรสุภาพกุล

จากฉบับที่แล้วต่อ

คุณภาพสำาคัญของความสำาเร็จ

หัวใจส�าคัญอีกมุมหน่ึงท่ีควรค�านึงและให้ความส�าคัญอย่าง

ที่ไม่อาจมองข้ามก็คือ คุณภาพ 3 ประการของความส�าเร็จ นั่นคือ

1. คณุภาพตวัเราเอง จงจ�าไว้เสมอว่าคณุภาพของตวัเราจะ

ต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่หยุดนิ่ง การใฝ่รู้ ใส่ใจในการพัฒนา

ความรู้ ฝีมือ จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้อง “ลับคม” อยู่เสมอ เพื่อให้ทันยุค 

ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

2.  คุณภาพของงาน ในโลกของธุรกิจปัจจุบัน สินค้า 

ผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่บริการ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา ดงันัน้ การทีจ่ะให้งานด ีมคีณุภาพ เป็นทีพ่อใจของลูกค้าจงึเป็น

เรื่องส�าคัญ

3.  คุณภาพการท�างานร่วมกัน การท�างานท่ีจะให้

ผลลพัธ์ทีด่ ีจ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืของหลายฝ่าย  

เหมือนจิก๊ซอว์ทีต้่องน�ามาประกอบรวมกนั หรอืเหมอืน

กับวงดนตรีที่นักดนตรีแต่ละคนเล่นเครื่องดนตรี 

ต่างชนิด แต่รวมออกมาเป็นเพลงท่ีไพเราะได้ การ

ท�างานในโลกธุรกิจก็เช่นเดียวกัน ยิ่งองค์กรใดมีการ

ท�างานเป็นทีม โดยมองเป้าหมายหลักขององค์กร 

เป็นหลัก ย่อมส่งผลให้งานมีคุณภาพ นี่คือคุณภาพ

ของการท�างานร่วมกันที่ดี 

สาเหตุแห่งความล้มเหลวของคนทำางาน

จากการส�ารวจถึงสาเหตุแห่งความล้มเหลวอัน 

ยิ่งใหญ่ (Big Failure) ของคนท�างานนั้น จะพบว่ามีเหตุอยู่

หลายประการดังนี้

1. ยดึตดิในความส�าเร็จของอดตี นีค่อืหลมุพรางอนัแสน

แนบเนียนท่ีบรรดาผู้ที่เคยประสบความส�าเร็จมาแล้วในอดีต เฝ้า

ชืน่ชมหลงใหลได้ปลืม้กบัภาพความส�าเรจ็เก่าๆ โดยไม่ได้ส�ารวจตรวจ

สอบว่า สมการแห่งความส�าเร็จในยุคหนึ่งอาจใช้ไม่ได้กับอีกยุคหนึ่ง 

หากยงัคงยดึตดิกบัความส�าเรจ็เก่าๆ แล้ว ย่อมน�ามาซึง่ความล้มเหลว

ได้

2.  ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง จุดอ่อนประการต่อมาและเป็น

สาเหตใุห้ล้มเหลว กค็อื การไม่กล้าเปล่ียนแปลง เพราะกลัวว่าจะเกดิ

อะไรต่างๆ นานา และหรือไม่มีความรู้พอที่จะเปลี่ยนแปลง จึงไม่ท�า

อะไรมากไปกว่าการปฏิบัติไปตามแนวทางเดิมๆ

3.  มีทศันคติเชิงลบ เรือ่งของทศันคตเิป็นเรือ่งทีน่่าใคร่ครวญ

มาก กล่าวกันว่าหากปรับเปลี่ยนทัศคติใหม่ เปิดใจยอมรับฟัง รับรู้ถึง

ความเป็นไป หรอืความเคลือ่นไหวใหม่ๆ ศึกษาถงึข้อดี ข้อเสยี จดุเด่น 

จดุด้อย ไม่มองส่ิงใหม่ หรอืความเปลีย่นแปลงเป็นศัตรแูล้ว ย่อมแปลง

ทัศนคติเดิมจากลบเป็นบวกได้

4.  ขาดการท�างานอย่างมีเป ้าหมาย สมมุติว ่าเราม ี

ม้าตัวหนึ่ง เมื่อเราขี่หลังม้าเมื่อไร เราก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะไปสู่ที่ใด 
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ฉันใดกฉ็นันั้น การท�างานที่ไร้เปา้หมาย ไร้ทศิทาง มันจงึเปน็ไปไมไ่ด้

เลยที่งานนั้นจะส�าเร็จ

5.  ขาดการวางแผนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ การ

ท�างานของมืออาชีพ คือ รู้จักการท�างานอย่างมีทิศทาง โดยมีการ

วางแผนการท�างานที่มีระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามความ

ก้าวหน้า แก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้รอดพ้นจากปัญหา อุปสรรค หรือข้อ

จ�ากัดได้

6.  ขาดมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น มีตัวอย่างมากมายของ

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นก็คือ คนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ มักจะประสบความ

ส�าเร็จในงานมากกว่าคนท่ีแม้เก่งงาน แต่ไม่เก่งคน ดังน้ัน มนุษย์

สัมพันธ์ จึงเปรียบเสมือนน�้ามันหล่อลื่นที่ช่วยให้งานสัมฤทธิ์ผล

7.  ขาดความมุ่งมั่นเพื่อความส�าเร็จ การงานที่จะส�าเร็จ

ลุล่วงได้อย่างมีคุณภาพ จะต้องอาศัยจิตใจที่มุ ่งมั่น จดจ่อที่จะ 

ขับเคลื่อน ผลักดันให้งานส�าเร็จตามแผนปฏิบัติงาน ทันตามก�าหนด

เวลาและอย่างมีคุณภาพ มิใช่ท�างานอย่างเลื่อนลอย ไม่มีก�าหนด

ระยะเวลาที่จะให้งานส�าเร็จ

ความคิดเชิงบวก  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ค�าว่า ความคิดเชิงบวก ก็ถูกน�ามาปรับใช้

ในศาสตร์ต่างๆ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีในมุมของการบริหารจัดการ

แล้ว การมีความคิดเชิงบวกนั้น จะส่งผลลัพธ์ทั้งต่อตัวเอง ต่อเพื่อน

ร่วมงาน ต่องานที่จะปฏิบัติและเป็นด่านไปสู่สิ่งอื่นๆ ดังนี้

1.  การมีความคิดเชิงบวก ส่งผลดีต่อการสร้างมนุษย์

สัมพันธ์ เมื่อมีความคิดดีการแสดงออกทางพฤติกรรมย่อมสะท้อน

ถงึจติใจด้วย การท่ีจะสงัเกตคนทีม่าปฏสิมัพนัธ์ว่ามคีวามคดิเชงิบวก 

หรือไม่นั้น เราอาจสังเกตจากอากัปกิริยา ภาษาท่าทางได้อย่างไม่

ยากเลย

ต่อฉบับหน้าอ่าน

2.  ท�าให้เกดิแรงบนัดาลใจ ในเมือ่มคีวามคดิบวก ย่อมมีมุม

มองจากขั้วลบ มาเป็นขั้วบวกได้ การที่มีแต่ความคิดเชิงลบ มอง

ปัญหาออกมาในแนวตีบตัน ก็จะหาทางออกไม่เจอ แต่หากปรับ

เปลีย่นการมองใหม่ โดยมคีวามคดิเชงิบวก กจ็ะเป็นหนทางในการแก้

ปัญหา เห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์ได้

3.  กล้าจะท�าสิง่ต่างๆ ให้บรรลผุลส�าเรจ็ การมคีวามคดิเชงิ

บวก จะเป็นแสงสว่าง เป็นก�าลังใจที่จะท�าสิ่งต่างๆ ให้ส�าเร็จ มีความ

กล้า มีความมั่นใจว่าจะท�าสิ่งนั้นๆ ให้สัมฤทธิ์ผล

4.  เป็นประตูผ่านสู่ความคิดเชิงสร้างสรรค์ เมื่อมีความคิด

บวก จะช่วยเป็นประตอูกีบานหนึง่ทีช่่วยให้เปิดเข้าไปสูท่างออกความ

คดิสร้างสรรค์ อนัจะช่วยคลีค่ลายสิง่ทีก่�าลงัเผชญิอยูไ่ปสูห่นทาง หรอื

วิธีการที่ดีกว่าได้

กล่าวได้ว่า ความคิดเชิงบวก มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คิดอยู่

มาก หากเราคิดว่าเป็นไปได้ ย่อมเปิดทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่า หากเราคิด

ว่าเป็นไปไม่ได้ เท่ากับว่าสิ้นหนทางหมดทางไป

ทัศนคติของผู้ต้องการความสำาเร็จ      

หัวใจส�าคัญของผู้ที่ต้องการความส�าเร็จก็คือ ต้องมีทัศนคติ

คือ

1.  มองโลกในแง่ดี

2.  รู้คุณค่าในตนเอง      

มีข้อคิดส�าคัญที่เราจะต้องส�ารวจตรวจสอบตัวเองอย่างไม่

ล�าเอียงก็คือ รูปแบบความสัมพันธ์ที่เรามีต่อตนเองและต่อผู้อื่นเป็น

อย่างไร ซึ่งจะมีอยู่ 4 ประเภทด้วยกันดังนี้

ประเภทที่ 1   I am not OK, You are OK. / วางตัวเป็นผู้ด้อย

กว่าคนอื่น

ประเภทที่ 2   I am OK, You are not OK./ วางตัวเองเหนือ

กว่าคนอื่น

ประเภทที่ 3   I am not OK, You are not OK./ วางตัวน่าเบื่อ

หน่าย มองตนเองและผู้อื่นในแง่ร้าย 

ประเภทที่ 4   I am OK, You are OK. / การมีความรู้สึกที่ดี

กับตนเองและกับผู้อื่น

  




