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จิตสำ�นึกรักองค์กร
วิเชียร ตีรสุภาพกุล

จากฉบับที่แล้วต่อ

ความคิดเชิงลบ

ความคิดเชิงลบจะเป็นความคิดในแบบที่ตรงข้ามกับความ

คิดบวก เราอาจกล่าวถึงความคิดเชิงลบในลักษณะต่อไปนี้

1.  มองโลกในแง่ร้าย

2.  คิดบั่นทอนก�าลังใจ

3.  คิดไม่ดีต่อตนเอง

4.  คิดไม่ดีไม่งาม

5.  คิดไม่ดีต่อผู้อื่น

6.  คิดโทษชะตา

7.  คิดแบบไม่มีโอกาสเป็นไปได้

ฯลฯ

ในเมือ่เป็นเช่นน้ี จะขอยกตวัอย่างค�าพดู 2 วธีิคดิมาพอสงัเขป

ดังนี้

             ลบ                                                       บวก  

1.  “แย่แน่ ๆ แล้วคราวนี้”                 VS “ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวทุกอย่างจะต้องดีขึ้น”

2.  “โชคร้ายจริงๆ”                          VS “มันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะ?”

3.  “เจอทางตันเข้าให้แล้ว”              VS “มันน่าจะมีทางออกทางอื่น”

4.  “มันเป็นไปไม่ได้”                        VS “ผมว่าเราพอมีโอกาสอยู่บ้าง”

5.  “สถานการณ์เลวร้ายเหลือเกิน     VS     “ผมประเมินเหตุการณ์ดูแล้ว  เพียงต่เราฝ่าสิ่งนี้

 ผมท�าต่อไปไม่ได้แล้วละ”                        ไปได้  เราก็จะส�าเร็จ”

6.  “เราไม่มีทางท�าได้แน่”                 VS         “เราต้องท�าได้แน่  เราต้องท�าส�าเร็จ”

7.  “สอบกลางเทอมคะแนนไม่ดีเลย      VS        “คะแนนกลางเทอมไม่ดีเลย

 สอบเทอมปลายคงแย่กว่านี้แน่”                       สอบเทอมปลายต้องท�าให้ดีกว่านี้”

จะเหน็ได้ว่า ความคดิเชงิลบ เม่ือส่ือออกมาเป็นค�าพดู จงึออก

มาเป็นแบบลบๆ ความคดิลบ จงึเท่ากบัเป็นการปิดประตลูงกลอน แต่

เมื่อใดที่มีความคิดบวก นั่นหมายความว่า เห็นแสง เห็นโอกาสที่ผุด

พรายขึน้มา ท�าให้เกดิก�าลงัใจ ฮดึสู ้เพือ่ความส�าเรจ็ แค่คดิบวก กเ็กดิ

พลังใจแล้ว 

เคล็ดลับของการสร้างพลังในการคิดบวก

1. มองโลกในแง่ดี ให้มองว่าทุกสิ่งมีความเคลื่อนไหว

หมุนเวียน เมื่อดวงอาทิตย์ตก ดวงอาทิตย์ย่อมมีขึ้นอันเป็นสัจธรรม 

เมื่อล้มเหลว ย่อมมีวันส�าเร็จเช่นกัน การหัดมองโลกในแง่ดีไว้เสมอๆ 

นอกจากจะท�าให้ไม่เครยีด ไม่วติกจนเกดิเหตกุย่็อมมหีนทางคลีค่ลาย 

อย่างที่มีค�ากล่าวที่ว่า “ปัญหามีไว้ให้แก้”

2. เปิดใจกว้าง ลองนกึดูว่าถ้าตาเราสามารถมองได้แค่ 180 

องศา เราก็มองสิ่งต่างๆ ได้อย่างจ�ากัด แต่เมื่อเรามองได้ 360 องศา 

ภาพที่เราเห็นจะหลากหลาย หรือการยึดติดกับความคิดเดิมๆ เอา

ความคิดของตัวเองเป็นศูนย์กลางความคิด หากเปรียบไปก็คือ การ

ขงัตวัเองอยูใ่นคกุความคดิของตวัเอง เช่นเดยีวกนัในแง่มมุของการ

ปฏิบัติงาน หากเราไม่เปิดใจกว้าง เราก็จะสูญเสียโอกาสในการรับรู้

ส่ิงใหม่ๆ พลาดการเรยีนรู ้หรอืฉวยโอกาสทองทีล่อยมา การเปิดใจให้
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กว้าง เท่ากบัขยายโลกทศัน์และได้เหน็หนทางในการปรบัปรุงพฒันา

งานได้อย่างเยี่ยม

3. กระตอืรอืร้น ท่าทขีองคนทีเ่ฉือ่ยชา เฉือ่ยเนอืย ซังกะตาย 

ทองไม่รู้ร้อน คงเป็นภาพอปัลกัษณ์ทีช่วนเมนิไม่น้อย คนทีเ่หน็ก็พลอย

ห่อเหี่ยวไปด้วย เราคงสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้ หลายๆ หน่วยงานไม่

ว่าจะราชการ หรือเอกชน ได้ปรับตัวยกเครื่องกันขนานใหญ่ จากที่

เดิมเป็นแบบ Red Tape ก็ปรับปรุงวิธีการท�างานจนมีประสิทธิภาพ 

เพราะฉะน้ัน การเปลี่ยน Look ใหม่ พร้อมกับจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วย

ความคึกคัก สนใจ กระตือรือร้น จะช่วยปลุกจิตของเราให้ตื่น ท�าให้

บรรยากาศการท�างานมีความน่าท�างาน 

4. มีความมุ่งม่ัน เคล็ดลับส�าคัญของการสร้างพลังบวกก็ 

คือ จะต้องมีความแน่วแน่จดจ่อต่อการท�างานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส�าเร็จ 

แน่นอนว่าการผดัวนัประกันพรุง่เป็นยาพษิทีบ่ัน่ทอนความส�าเรจ็ของ

งาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องขจัดทิ้งออกไปจากใจ

5. มีความเชื่อและความมั่นใจ การจะคิดบวกนั้น จะต้อง

สร้างความเชื่อและมีความม่ันใจต่อส่ิงน้ันๆ การลังเลท่ีจะท�างานสิ่ง

ใดสิ่งหน่ึงให้บรรลุนั้น นอกจากจะเสียเวลาโดยใช่เหตุ ยังอาจท�าให้

ตัวเองเสียความมั่นใจ เห็นว่าตนเองอ่อนด้อย การมีความมั่นใจ  

เชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง จะเป็นพลังบวกที่ส�าคัญที่จะพาให้เราถึง 

ที่หมาย บรรลุสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

วิธีดำาเนินการปฏิบัติกับความคิดบวก

เราต้องยอมรับอย่างหน่ึงว่า แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา

ปรับปรุงงานนั้น ในสมัยหนึ่งญี่ปุ่นพัฒนาแนวคิดปรับปรุงด้วยการ

ผ่านกจิกรรมกลุม่คณุภาพ (Quality Circle) มาใช้อย่างส�าเรจ็งดงาม

และเคร่ืองมือส�าคัญอย่างหนึ่งคือ ใช้วงจรเดมิ่ง (Deming Circle)  

โดยประกอบไปด้วย PDCA

Plan เป็นช่วงพิจารณาก�าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์  

รวมทั้งพิจารณาวิธีการที่ท�าให้บรรลุเป้าหมาย

Do เป็นขัน้ให้การอบรมและพฒันาทีจ่�าเป็น เพือ่ทีจ่ะน�าแผน

ไปปฏิบัติ

Check เป็นขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติว่าเป็น

อย่างไร ขั้นตอนนี้หมายรวมถึงศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ผลจาก

การปฏบิตั ิจงึเป็นขัน้ตอนส�าคญัท่ีจะวเิคราะห์ ส�ารวจตรวจสอบ เพือ่

แก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดจากการปฏิบัติให้ลุล่วง ขั้นตอนนี้มีผู้บริหาร

น�าไปขยบัขยายเป็น See บ้าง เป็น Study บ้าง กไ็ม่แปลกแต่ประการ

ใด เพราะท่ีสดุกมุ่็งหมายจะให้มองดแูละศกึษาเพือ่การต่อยอดซึง่เป็น

เรื่องที่ถือว่าเกิดมุมมองหรือแนวทางบางประการขึ้นมาแล้วนั่นเอง

Act  เมื่อถึงขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นการก�าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติ หลังจากผ่านการวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ จนตกผลึกและ

ก�าหนดเป็นมาตรฐานการท�างานต่อไป

ต่อฉบับหน้าอ่าน

สังเกตให้ดี กระบวนการเหล่านี้ล้วนเป็นกระบวนของการใส่ 

ความคิดบวก ลงไปในทุกการกระท�าทั้งสิ้น เป็นการใช้ความคิดบวก 

ค้นหา วางแผน ตั้งเป้าหมายวิเคราะห์หาสาเหตุ ลงมือปฏิบัติ ไม่ว่า

จะลองผิดลองถูก (Trial and Error) แต่สิ่งเหล่านี้ก็น�าไปสู่การเกิด

แนวคิดใหม่ หนทางใหม่ ซึ่งในที่สุดสิ่งที่เป็นปัญหา หรืออุปสรรคใน

การท�างานก็ถูกแก้ไข ทั้งนี้ก็ด้วยใช้พลังความคิดบวกเข้าแก้ไขจนได้

ผลลัพธ์ในที่สุด

รวมพลังในความคิดบวก 

ดังที่ทราบกันดีว่า การท�างานในองค์กรนั้นเป็นลักษณะการ

ท�างานแบบเป็นทีมไม่มีใครสามารถท�างานด้วยตัวคนเดียวได้ ต่าง

ล้วนต้องอาศัยซึ่งกันและกันทั้งนั้น ในองค์กรที่แข็งแรง ผู้บริหารจึง

ต้องเน้นย�้าเรื่องของทีมงานเป็นส�าคัญ สมการทั่วๆ ไปที่ว่า 1+1 = 2 

จงึไม่ถูกต้องในทางการบรหิาร เพราะ 1+1 อาจไม่ใช่เท่ากบั 2 แต่อาจ

เป็น 3 หรือ 4 หรือในท�านองกลับกัน 1+1 อาจเท่ากับ 0 ก็ได้ หาก

องค์กรนั้นไม่มีการท�างานเป็นทีม ขาด Team Spirit องค์กรนั้นตั้งได้ 

(เกิด) ก็อาจล่มสลายได้ (ดับ) เช่นกัน

มีผู้กล่าวไว้ว่า การท�างานเป็น Teamwork ประกอบด้วย 3R 

นั่นคือ 

R1  Resources = คน

R2     Relationship = ความสัมพันธ์

R3     Result = ผลงาน

 

ในที่นี้ คน ถือเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ เป็น Input ส�าคัญ

ที่ท�าให้งานขับเคลื่อน ในขณะที่เมื่อถึงขั้น In process เมื่อใด ก็จะ

เป็นขัน้ตอนการปฏสิมัพนัธ์ ทีจ่ะคอยผลกัดนั ปฏบิตั ิประสานงาน ร่วม

มือ ฯลฯ ทุกเนื้อหาภายในกระบวนนี้ จึงต้องอาศัยความสัมพันธ์เป็น

ตัวหล่อลื่นและสุดท้ายก็จะเป็นผลงาน ผลลัพธ์ หรือ Output อันเป็น

ผลิตผล เช่น สินค้า หรือบริการ ซึ่งได้จากขั้นตอนแรกจนถึงท้ายสุด 

หากผลลัพธ์ออกมาดี ย่อมหมายถึงผลงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งหมดไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ล้วนสะท้อนได้ทั้งสิ้น 

  R1 >>>>>>>>>>>> R2>>>>>>>>>>>>>>> R3

Input                   Process                             Output

    


