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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

คุณภาพสำ�คัญของความสำ�เร็จ

หัวใจส�ำคัญอีกมุมหนึ่งที่ควรค�ำนึงและให้ความส�ำคัญอย่าง
ที่ไม่อาจมองข้ามก็คือ คุณภาพ 3 ประการของความส�ำเร็จ นั่นคือ
1. คุณภาพตัวเราเอง จงจ�ำไว้เสมอว่าคุณภาพของตัวเราจะ
ต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่หยุดนิ่ง การใฝ่รู้ ใส่ใจในการพัฒนา
ความรู้ ฝีมือ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง “ลับคม” อยู่เสมอ เพื่อให้ทันยุค
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
2. คุ ณ ภาพของงาน ในโลกของธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น สิ น ค้ า
ผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่บริการ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา ดังนัน้ การทีจ่ ะให้งานดี มีคณ
ุ ภาพ เป็นทีพ่ อใจของลูกค้าจึงเป็น
เรื่องส�ำคัญ
3. คุณภาพการท�ำงานร่วมกัน การท�ำงานที่จะให้
ผลลัพธ์ทดี่ ี จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย
เหมือนจิก๊ ซอว์ทตี่ อ้ งน�ำมาประกอบรวมกัน หรือเหมือน
กั บ วงดนตรี ที่ นั ก ดนตรี แ ต่ ล ะคนเล่ น เครื่ อ งดนตรี
ต่างชนิด แต่รวมออกมาเป็นเพลงที่ไพเราะได้ การ
ท�ำงานในโลกธุรกิจก็เช่นเดียวกัน ยิ่งองค์กรใดมีการ
ท�ำงานเป็นทีม โดยมองเป้าหมายหลักขององค์กร
เป็นหลัก ย่อมส่งผลให้งานมีคุณภาพ นี่คือคุณภาพ
ของการท�ำงานร่วมกันที่ดี

อะไรต่างๆ นานา และหรือไม่มีความรู้พอที่จะเปลี่ยนแปลง จึงไม่ท�ำ
อะไรมากไปกว่าการปฏิบัติไปตามแนวทางเดิมๆ
3. มีทศั นคติเชิงลบ เรือ่ งของทัศนคติเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ใคร่ครวญ
มาก กล่าวกันว่าหากปรับเปลี่ยนทัศคติใหม่ เปิดใจยอมรับฟัง รับรู้ถึง
ความเป็นไป หรือความเคลือ่ นไหวใหม่ๆ ศึกษาถึงข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น
จุดด้อย ไม่มองสิง่ ใหม่ หรือความเปลีย่ นแปลงเป็นศัตรูแล้ว ย่อมแปลง
ทัศนคติเดิมจากลบเป็นบวกได้
4. ขาดการท� ำ งานอย่ า งมี เ ป้ า หมาย สมมุ ติ ว ่ า เรามี
ม้าตัวหนึ่ง เมื่อเราขี่หลังม้าเมื่อไร เราก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะไปสู่ที่ใด

สาเหตุแห่งความล้มเหลวของคนทำ�งาน

จากการส� ำ รวจถึ ง สาเหตุ แ ห่ ง ความล้ ม เหลวอั น
ยิ่งใหญ่ (Big Failure) ของคนท�ำงานนั้น จะพบว่ามีเหตุอยู่
หลายประการดังนี้
1. ยึดติดในความส�ำเร็จของอดีต นีค่ อื หลุมพรางอันแสน
แนบเนียนที่บรรดาผู้ที่เคยประสบความส�ำเร็จมาแล้วในอดีต เฝ้า
ชืน่ ชมหลงใหลได้ปลืม้ กับภาพความส�ำเร็จเก่าๆ โดยไม่ได้สำ� รวจตรวจ
สอบว่า สมการแห่งความส�ำเร็จในยุคหนึ่งอาจใช้ไม่ได้กับอีกยุคหนึ่ง
หากยังคงยึดติดกับความส�ำเร็จเก่าๆ แล้ว ย่อมน�ำมาซึง่ ความล้มเหลว
ได้
2. ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง จุดอ่อนประการต่อมาและเป็น
สาเหตุให้ลม้ เหลว ก็คอื การไม่กล้าเปลีย่ นแปลง เพราะกลัวว่าจะเกิด
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ฉันใดก็ฉนั นั้น การท�ำงานที่ไร้เป้าหมาย ไร้ทศิ ทาง มันจึงเป็นไปไม่ได้
เลยที่งานนั้นจะส�ำเร็จ
5. ขาดการวางแผนการท� ำ งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การ
ท�ำงานของมืออาชีพ คือ รู้จักการท�ำงานอย่างมีทิศทาง โดยมีการ
วางแผนการท�ำงานที่มีระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามความ
ก้าวหน้า แก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้รอดพ้นจากปัญหา อุปสรรค หรือข้อ
จ�ำกัดได้
6. ขาดมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น มีตัวอย่างมากมายของ
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นก็คือ คนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ มักจะประสบความ
ส�ำเร็จในงานมากกว่าคนที่แม้เก่งงาน แต่ไม่เก่งคน ดังนั้น มนุษย์
สัมพันธ์ จึงเปรียบเสมือนน�้ำมันหล่อลื่นที่ช่วยให้งานสัมฤทธิ์ผล
7. ขาดความมุ่งมั่นเพื่อความส�ำเร็จ การงานที่จะส�ำเร็จ
ลุล่วงได้อย่างมีคุณภาพ จะต้องอาศัยจิตใจที่มุ่งมั่น จดจ่อที่จะ
ขับเคลื่อน ผลักดันให้งานส�ำเร็จตามแผนปฏิบัติงาน ทันตามก�ำหนด
เวลาและอย่างมีคุณภาพ มิใช่ท�ำงานอย่างเลื่อนลอย ไม่มีก�ำหนด
ระยะเวลาที่จะให้งานส�ำเร็จ

ความคิดเชิงบวก

เป็นที่น่าสังเกตว่า ค�ำว่า ความคิดเชิงบวก ก็ถูกน�ำมาปรับใช้
ในศาสตร์ต่างๆ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีในมุมของการบริหารจัดการ
แล้ว การมีความคิดเชิงบวกนั้น จะส่งผลลัพธ์ทั้งต่อตัวเอง ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่องานที่จะปฏิบัติและเป็นด่านไปสู่สิ่งอื่นๆ ดังนี้
1. การมีความคิดเชิงบวก ส่ ง ผลดี ต ่ อ การสร้ า งมนุ ษ ย์
สัมพันธ์ เมื่อมีความคิดดีการแสดงออกทางพฤติกรรมย่อมสะท้อน
ถึงจิตใจด้วย การทีจ่ ะสังเกตคนทีม่ าปฏิสมั พันธ์วา่ มีความคิดเชิงบวก
หรือไม่นั้น เราอาจสังเกตจากอากัปกิริยา ภาษาท่าทางได้อย่างไม่
ยากเลย
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2. ท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจ ในเมือ่ มีความคิดบวก ย่อมมีมมุ
มองจากขั้วลบ มาเป็นขั้วบวกได้ การที่มีแต่ความคิดเชิงลบ มอง
ปัญหาออกมาในแนวตีบตัน ก็จะหาทางออกไม่เจอ แต่หากปรับ
เปลีย่ นการมองใหม่ โดยมีความคิดเชิงบวก ก็จะเป็นหนทางในการแก้
ปัญหา เห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์ได้
3. กล้าจะท�ำสิง่ ต่างๆ ให้บรรลุผลส�ำเร็จ การมีความคิดเชิง
บวก จะเป็นแสงสว่าง เป็นก�ำลังใจที่จะท�ำสิ่งต่างๆ ให้ส�ำเร็จ มีความ
กล้า มีความมั่นใจว่าจะท�ำสิ่งนั้นๆ ให้สัมฤทธิ์ผล
4. เป็นประตูผ่านสู่ความคิดเชิงสร้างสรรค์ เมื่อมีความคิด
บวก จะช่วยเป็นประตูอกี บานหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้เปิดเข้าไปสูท่ างออกความ
คิดสร้างสรรค์ อันจะช่วยคลีค่ ลายสิง่ ทีก่ ำ� ลังเผชิญอยูไ่ ปสูห่ นทาง หรือ
วิธีการที่ดีกว่าได้
กล่าวได้ว่า ความคิดเชิงบวก มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คิดอยู่
มาก หากเราคิดว่าเป็นไปได้ ย่อมเปิดทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่า หากเราคิด
ว่าเป็นไปไม่ได้ เท่ากับว่าสิ้นหนทางหมดทางไป

ทัศนคติของผู้ต้องการความสำ�เร็จ
คือ

หัวใจส�ำคัญของผู้ที่ต้องการความส�ำเร็จก็คือ ต้องมีทัศนคติ

1. มองโลกในแง่ดี
2. รู้คุณค่าในตนเอง
มีข้อคิดส�ำคัญที่เราจะต้องส�ำรวจตรวจสอบตัวเองอย่างไม่
ล�ำเอียงก็คือ 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
		

อ่าน ต่อฉบับหน้า

