การทางานให้ประสบผลสาเร็จ
โดยนางอุรชา อ่อนลมัย
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชานาญการ
งานที่ประสบผลสาเร็จในความหมายของผู้เขียน คืองานที่ทาแล้วได้ผลบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือ
ได้ผลเกินกว่าเป้าหมาย ดังนั้นไม่ว่าจะทาอะไรงานเล็กหรือใหญ่ ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้และทาให้บรรลุผล
จึงถือว่าประสบผลสาเร็จ แล้วทาอย่างไรล่ะจึงให้งานที่ทาประสบผลสาเร็จ คาตอบคือ ต้องทางานด้วยใจ
มีความมุ่งมั่น และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่องาน เมื่อคนเรามีใจรักในงานที่ทา ก็พร้อมและเต็มใจที่
จะทางานนั้น ส่วนจะทาได้ดีเพียงใด คือ ความรับผิดชอบต่องานที่มีมากหรือน้อย เพราะสิ่งนี้จะส่งผลถึง
คุณภาพของงานถ้ามีความรับผิดชอบสูง งานที่ทาออกมาก็จะมีคุณภาพ แต่ถ้าความรับผิดชอบน้อย คุณภาพก็
น้อยตามไป การมีความรับผิดชอบต่องานนั้นคือการทางานด้วยความเอาใจใส่ทุกรายละเอียด สิ่งที่สาคัญคือ
การวางแผนการทางาน การปรึกษาหารือกับหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานในการทางาน เพราะงานแต่ละชิ้น
ที่ได้รับมอบหมาย ไม่อาจทาสาเร็จได้โดยคนเดียว จาเป็นต้องอาศัยความสามัคคี ของเพื่อนร่วมงาน
ดังนั้นนอกจากจะต้องทางานด้วยใจของตนเองแล้ว การทางานโดยให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจ และมีความ
เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ย่อมเป็นสิ่งสาคัญอีกสิ่งหนึ่ง เพราะหากขาดความเข้าใจในงาน และขาดความเข้าใจใน
เพื่อนร่วมงาน ก็ยากที่งานจะสาเร็จได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งผู้เขียนมีคาแนะนาในการทางานให้ประสบผลสาเร็จ
6 ข้อดังนี้
1. มีใจรัก
2. มีความรับผิดชอบ
3. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
5. คิดให้เกินความคาดหมาย
6. ความมุ่งมั่นที่จะทางานให้สาเร็จ
1. มีใจรัก
เมื่อคุณได้รับมอบหมายงานที่ไม่เคยทามาก่อนเลย คุณรู้สึกอย่างไร มีคาตอบให้เลือก
3 ข้อ คือ ข้อ 1 รู้สึกว่า งานที่ได้รับมันช่างยากเสียเหลือเกิน คงทาไม่ได้
ข้อ 2 ลองทาไปก่อน ทาไม่ได้ค่อยว่ากันทีหลัง
ข้อ 3 ต้องทาให้ได้
คาตอบของทั้งสามข้อนั้น สามารถคาดการณ์ความสาเร็จของงานที่คุณจะทาได้ทันที คาตอบข้อ
1 คืองานไม่สาเร็จ คาตอบข้อ 2 คือ ได้ทางานแต่งานออกมาอย่างไรยังไม่รู้ เรียกว่าไม่มีอนาคต ข้อ 3 งาน
สาเร็จแน่นอน คุณคิดว่าคาตอบข้อไหนที่อันตรายที่สุดสาหรับการทางาน สาหรับผู้เขียนคาตอบที่อันตราย
ที่สุดสาหรับการทางาน คือ ข้อ 2 เพราะว่าคาตอบ ข้อ 1 นั้นสามารถรู้อนาคตได้ทันทีว่า ไม่สามารถทาได้
เมื่อรู้เช่นนั้นแล้ว จึงสามารถแก้ปัญหาได้ทัน คือหาคนอื่นมาทางานนั้นแทน แต่ถ้า คาตอบข้อ 2 คือลองทา
ไปกอน ทาไม่ได้ค่อยว่ากันทีหลัง นั้น เป็นคาตอบที่ไม่สามารถรู้อนาคตได้ เท่ากับเป็นการเสียเวลาที่จะต้อง
ทางานและงานที่ทามาได้ครึ่งทางแล้วปรากฏว่าผู้รับผิดชอบบอกว่าไม่สามารถทาต่อได้แล้วงานก็เสียเพราะอาจ

ไม่มีเวลาที่จะทาให้เสร็จตามกาหนด หรือทาได้ไม่ดี สรุปคือ ทาให้งานเสียไปเลย การเลือกคาตอบข้อ 2 นี้จึง
เป็นคาตอบที่น่ากลัว เพราะหากจะมอบหมายไว้วางใจใครทางานแล้ว ถ้าได้คาตอบนี้คงต้องคิดดูใหม่แล้วว่า
จะมอบหมายให้รับผิดชอบดีหรือไม่ ส่วนคาตอบข้อ 3 คือ ต้องทาให้ได้ นั้น เป็นคาตอบที่ชัดเจนว่า งานที่
มอบหมายต้องสาเร็จแน่นอน บางท่านอาจจะไม่เห็นด้วย เพราะว่ายังไม่ลองทาเลยแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า
สาเร็จ ทั้งนีก้ ารทางานให้สาเร็จ หากเริ่มต้นที่มีความมุ่งมั่น มีความมั่นใจในงานที่ทา หรือการบอกกับตนเอง
ว่าต้องทาให้ได้ งานต้องเสร็จ นั่นคือการตั้งเป้าหมายหรือการให้คามั่นสัญญา เมื่อมีเป้าหมายและสัญญาแล้ว
ย่อมต้องทาให้ได้ ดังนั้นจึงเท่ากับว่ามีทัศนคติที่ดีต่องานหรือมีใจรักในงานที่จะทาคือจุดเริ่มต้นของ
ความสาเร็จ หากคนเราทาสิ่งใดด้วยใจแล้วงานย่อมออกมาดีอย่างแน่นอน เพราะเราจะใส่ใจในรายละเอียด
ของการทางานทุกอย่างทุกขั้นตอน แล้วจะไม่ประสบผลสาเร็จได้อย่างไร การทางานแบบลองดูก่อนทาได้
ก็ทาทาไม่ได้ก็ทิ้งไปจะเป็นการทางานแบบหยิบโหย่ง คนประเภทนี้จะขาดความอดทน เพราะไม่มีใจรักในงาน
ที่ทา ไม่สนใจว่างานที่ทาจะเป็นอย่างไร ใครจะรับผลกระทบ ผลเสีย หรือผลงานจะออกมาเป็นอย่างไร ขอให้
ทาเสร็จ ๆ ไป ดังนั้น เป้าหมายของการทางานสาหรับคนประเภทนี้คือ คือการทางานให้เสร็จ ไม่ใช้การ
ทางานให้ประสบผลสาเร็จ
2. มีความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบเป็นพื้นฐาน ของคนทางาน
ที่ทุกคนต้องมี แต่ที่ต่างกันก็คือ ระดับของความรับผิดชอบนั่นเอง
ดังนั้น จึงมีคาพูดที่ว่า “เป็นคนมีความรับผิดชอบสูง” หรือ “เป็นคนมีความรับผิดชอบต่า” หรือแม้กระทั่ง
“เป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ” งานที่จะประสบผลสาเร็จได้ต้องทางานด้วยความรับผิดชอบที่สูง ดังนั้น
หากต้องการเป็นคนที่ทางานทุกอย่างประสบความสาเร็จ ก็ต้องทาตนเองให้เป็นคนมีความรับผิดชอบใน
ระดับสูง ซึ่งอาจเคยได้ยินมาว่าผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบสูง จริงแล้วไม่จาเป็นต้องเป็นผู้บริหารก็มีความ
รับผิดชอบสูงได้ และยิ่งถ้าฝึกให้เป็นนิสัยด้วยแล้วจะยิ่งเป็นสิ่งที่ดี เมื่อมีสิ่งนี้ ไม่ว่างานอะไรที่ทาก็สาเร็จได้ มี
คาถาม ถามว่า “แล้วจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าใครมีความรับผิดชอบระดับใด เอาอะไรมาวัด” คาตอบของคาถามนี้
ให้คิดถึงเวลาที่ เคยตาหนิใครบางคนว่าไม่มีความรับผิดชอบ ลองคิดดูว่าเหตุใดจึงคิดว่าคนผู้นั้นไม่มีความ
รับผิดชอบ บางท่านยังคิดไม่ออก ถ้าเช่นนั้นเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ลองดูทบทวนว่า เคยเจอะเจอ
ประสบการณ์แบบนี้ไหมบ้างไหม การผิดนัด ถ้าคนที่คุณนัดไว้ไม่มาเลย แบบนี้เรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบ
หรือไม่ หรือถ้ามาตามนัดแต่มาสาย แบบนี้เรียกว่ายังพอมีความรับผิดชอบอยู่บ้างเพราะมาสายยังดีกว่าไม่มา
แต่ถ้ามาตรงตามนัดเรียกเขาว่ามีความรับผิดชอบ และถ้ามาก่อนเวลานัดเรียกเขาว่ามีความรับผิดชอบสูง
หรือไม่ ดังนั้นการให้ระดับความรับผิดชอบ จึงขึ้นอยู่กับความคิดของคนแต่ละคนบางคนคิดแค่ว่ามาตรงเวลา
ก็ถือเป็นความรับผิดชอบที่สูงแล้ว แต่อีกคนคิดว่าต้องมาก่อนเวลาจะได้มีเวลาเตรียมความพร้อม จึงจะถือว่ามี
ความรับผิดชอบสูง ดังนั้นการมีความรับผิดชอบสูงแค่ไหนจึงขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคน สิ่งหนึ่งที่จะ
รู้สึกได้คือ การมีความรับผิดชอบของแต่ละคนนั้น สร้างความพอใจให้คนรอบข้างได้มากน้อยขนาดไหน เพราะ
นั่นคือสิ่งที่จะบอกได้ดีที่สุดถึงระดับความรับผิดชอบที่มีต่อการทางาน ดังนั้นจึงควรฝึกให้ตนเองมีความ
รับผิดชอบในระดับที่คนรอบข้างพอใจ พอใจมาก และพอใจมากที่สุด ก็จะประสบความสาเร็จในการทางาน
ได้ไม่ยาก
3. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เวลาทางานทุกคนต้องฟังคุณพูดเสมอไหม หรือคุณเป็นคนที่นั่งฟังคนอื่นพูดเสมอ หรือสลับกัน
ฟังบ้างพูดบ้าง สถานที่ที่จะทาให้รู้ว่าใครยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือไม่ ได้ดีคือที่ประชุม ดังนั้น
ลองสังเกตตนเองและผู้อื่น เวลานั่งในห้องประชุมและถกเถียงหรือหารือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะรู้ว่าแต่ละคนเป็น

อย่างไร มีรูปแบบหรือสไตล์การทางานอย่างไร บางคนฟังอย่างเดียวไม่พูดไม่ออกความเห็น ใครว่าอะไรว่าตาม
ไม่เคยมีความคิดเป็นของตนเอง บางคนก็พูดอย่างเดียวเสนอความคิดเห็นเยอะแยะไปหมด แต่ไม่ทาอะไร
บางคนก็ฟังและโต้แย้งด้วยเหตุของความเป็นไปได้ในความเป็นจริงของการทางาน บางคนก็โต้แย้งไปด้วย
ความเพ้อฝัน หลากหลายความคิดและมุมมอง หากคุณต้องการประสบผลสาเร็จในการทางาน ก็ควรวางตน
ให้เป็นกลางยอมรับฟังคนอื่น คนที่พูดมากแต่ไม่ทางานก็อาจมีข้อเสนอที่ดีที่นาไปใช้ได้คนที่พูดแบบเพ้อฝัน
ก็อาจมีอะไรที่สร้างสรรค์ เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาสามารถนามาเพิ่มเติมในงานได้ และ คนที่ไม่พูดอะไร
เลย วันหนึ่งลองเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นเขาอาจทาให้ทุกคนต้องอึ้งในแง่มุมใหม่ก็เป็นได้
ดังนั้นการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น จึงเป็นการทางานที่ฉลาดเพราะเป็นการทางานที่จะ
สามารถดึงความคิดดีดีที่ไม่ใช่ความคิดของคนคนเดียวแต่มีหลายความคิด ยังเป็นการให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
และแสดงให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกว่าความคิดแต่ละคนมีความสาคัญแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการทางาน เมื่องาน
ประสบผลสาเร็จก็เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนคนเดียว
4. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
การคานึงถึงความรู้สึกของคนอื่นจะทาให้มีความเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น และสนองตอบความ
ต้องการของคนได้ตรงในสิ่งที่เขาต้องการ การเรียนรู้ที่จะทางานให้ประสบผลสาเร็จ จึงต้องเรียนรู้ถึงจิตใจ
ผู้อื่นด้วย เช่น เมื่อไปร่วมกิจกรรมและอบรม สัมมนา เมื่อกลับมาแล้วรู้สึกไม่ประทับใจในเรื่องใด ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการต้อนรับ เรื่องอาหาร เรื่องที่พัก หรือบริการอื่น ๆ เวลามาทางานหรือเป็นผู้จัดกิจกรรม
เหล่านั้นบ้างก็ต้องคานึงจิตใจของผู้เข้ารับการอบรมว่าเขาต้องการ
ได้รับบริการใดบ้างจึงจะประทับใจ หรือเวลาที่ไปใช้บริการในหน่วยงาน
ต่างๆ แล้วไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ ถ้าเราเป็นผู้ให้บริการก็ไม่ควร
ทาแบบนั้นกับผู้ใช้บริการ หรือเวลาทีเ่ ราโทรศัพท์ไปติดต่อแต่ผู้รับสายพูดจาไม่ดี
เมื่อต้องเป็นผู้รับโทรศัพท์บ้างก็ควรนึกถึงความรู้สึกของคนพูดที่อยู่ปลายสายด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้คือ
ตัวอย่างของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ดังนั้นจึงควรพึงระลึกอยู่เสมอว่า เราต้องการรับบริการแบบใด ผู้อื่นย่อม
ต้องการได้รับความสะดวกสบาย และบริการที่ดีจากเราแบบนั้นเช่นกัน
5. คิดให้เกินความคาดหมาย
การทาให้งานให้ผู้อื่นเกิดความพอใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป เพียงแค่เรา
ใส่ความรู้สึกเข้าไปในการทางาน โดยคาดการณ์ความต้องการของคน ว่าเขาต้องการอะไร แต่เราทาให้เกิน
ความคาดหมายของเขา งานของเราก็จะเป็นที่พอใจของผู้อื่นได้ไม่ยาก ตัวอย่างเช่น หัวหน้างานต้องการให้
รายงานผลการทางานเมื่อ ทางานเสร็จแล้วภายในสัปดาห์นี้ คุณก็ทารายงานให้เสร็จก่อนวันถึงกาหนด
แถมด้วยข้อมูลเปรียบเทียบผลการทางานของปีที่แล้วและปีนี้ เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลรายงานของการ
ทางานในปีปัจจุบันก็เป็นการเกินความคาดหมายของหัวหน้า
หรือ กรณีเราเป็นผู้ให้บริการเมื่อมีผู้มารับบริการเสร็จแล้วแทนที่จะกล่าวเพียงคา
ขอบคุณอย่างเดียวเราอาจพูดต่อไปอีกนิดว่า “ขอให้เดินทางปลอดภัย”
หรือ “ ถ้าหากคราวหน้ามีปัญหาขอให้ติดต่อมา ที่นี่ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณค่ะ”
ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อผู้รับบริการแม้นจะเป็นเพียงเรื่อง
เล็กน้อยก็ตาม

6. มีความมุ่งมั่น
หากคนเรามีมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะทางานให้สาเร็จ ก็เท่ากับว่างานนั้นสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง การจะ
มีความมุ่งมั่นได้ จะต้องฝึกให้ตนเองเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค หรือ AQ (Adversity
Quotient) คือเป็นผู้ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา และอุปสรรค การมีความอดทนและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา โดย
มองโลกในแง่ดี คิดในทางบวก นอกจากนี้การจะประสบความสาเร็จยัง ต้องมีพลังของการตั้งเป้าหมาย ดังนี้
(ศุภกิจ รุ่งโรจน์, อาริยา บุญนิมิตร และ นัสสรา หงษ์ร่อน 2551)
1. ความปรารถนา (Desire)
เป็นภาพใน
ความคิดที่เราต้องการให้เป็น โดยต้องรู้ว่าตนเองต้องการอะไรมากที่สุด และ
สิ่งที่จะทาให้ตนเองประสบความสาเร็จคืออะไร
2. ความเชื่อ (Belief) ต้องมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
เป็นผู้เชื่อมั่นว่าเป้าหมายจะบรรลุผลสาเร็จได้ด้วยตนเอง
3. จินตนาการ (Visualize) ภาพที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการ โดยนึกถึงผลสาเร็จ
และความภาคภูมิใจ
4. เขียน (Write it down) ให้เขียนเป้าหมายลงไปในกระดาษให้ชัดเจน
5. พูดออกมา (Verbalize) คิด พูด ทา การที่เราพูดเป้าหมายออกมานั้น เป็นการ
ทบทวนจิตใต้สานึกของตนเอง และจะเริ่มเชื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้ว่าจะต้องเป็นจริง
6. คาถาม (Question) ถามคาถามที่เกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิต เช่น ต้องการอะไร
ในชีวิต เพราะอะไร เราต้องทาอะไร
7. กาหนดเวลา (Dead line) กาหนดเวลาที่จะทาสิ่งใด โดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
8. ลงมือทา (Do it now) ทุกสิ่งจะประสบความสาเร็จได้ คือ การมุ่งมั่นทาต่อไป
จนว่าจะบรรลุเป้าหมาย
สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะฝึกฝนตนเองได้ เพราะความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค หรือ AQ นั้น
ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากการฝึกฝน พัฒนาตนเอง และสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย ดังนั้น
ถ้าหากมีทั้ง 6 ข้อ มีอยู่ในตัวของคนทางาน ย่อมทาให้งานประสบผลสาเร็จทุกครั้งอย่างแน่นอน
การพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีศักยภาพในการทางานที่สูงเพื่อให้งานประสบผลสาเร็จเป็นสิ่งที่
ทุกคนสามารถทาได้ โดยการฝึกฝน มีหลักในการทางาน และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
ที่สาคัญอย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเองต่อไปเพราะในแต่ละวัน ที่ผ่านไปย่อมมีสิ่งใหม่ผ่านเข้ามา ดังนั้นการเรียนรู้
สิ่งใหม่และพัฒนาตนเองให้ก้าวต่อไป จึงจะทาให้คุณเป็นคนที่ยังคงมีศักยภาพในการทางานให้ประสบผลสาเร็จ
ได้ตลอดไป

