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ปั ญ หา (Problem) ปั ญ หา ปั ญ หา ไม่ว่าใครก็ ต ามที่ ได้ ยิน ค านี ้ ต้ องส่า ยหน้ าไปตามๆกัน ปั ญ หา โดยทั่วไป
หมายถึง สิ่งผิ ด ปกติ หรื อ สิ่งที่ เราไม่ต้ อ งการให้ เกิ ด สิ่งที่ ผิด วัต ถุป ระสงค์ หรื อ สิ่งที่ ต้ อ งการให้ เกิ ด เพื่ อวัต ถุป ระสงค์
บางอย่าง (สาหรับใครบางคน) ซึ่งเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ ยากในการทางาน หรื อดาเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมีสาเหตุมากมาย
เช่ น จากคน(Men) เครื่ อ งจั ก ร (Machine) วั ส ดุ อุ ป กรณ์ (Material) วิ ธี ก ารท างาน (Methods) สภาพแวดล้ อม
(Environment) หรื ออื่นๆ แล้ วแต่ลกั ษณะของธุรกิจ หรื อลักษณะการดาเนินงาน
ในที่ประชุมมักมีผ้ มู องปั ญหาไปได้ หลายมุมมอง ขึ ้นอยู่กบั ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้ สกึ หรื อแนวคิดส่วนตัว
แต่พ อสรุ ป มุม มองของปั ญ หาได้ 2 มุม ใหญ่ ๆ คื อ มุม ลบ (Negative Thinking) และมุม บวก (Positive Thinking) ซึ่ ง
สามารถเปรี ยบเทียบได้ ดังตารางข้ างล่าง
ตำรำงเปรียบเทียบมุมมองด้ ำนลบ (Negative Thinking) และด้ ำนบวก (Positive Thinking)
มองมุมลบ (Negative Thinking)
ควำมคิด








มองในมุมบวก (Positive Thinking)
ควำมคิด

น่าเบื่อมากๆ
เกิดขึ ้นอีกแล้ วหรือเนี ้ย !!!!
ทาไมถึงต้ องเป็ นเราในการแก้ ไขปั ญหานี?้
ทาไม่มีใครมาช่วยเราแก้ ไขปั ญหานี ้บ้ าง?
ปั ญหาเก่ายังไม่หาย ปั ญหาใหม่เข้ ามาอีกแล้ ว?
จะแก้ ไขปั ญหาได้ ไหมเนี ้ย?
ไม่อยากอยูแ่ ล้ วปั ญหามากจริงๆ ลาออกดีกว่า








เป็ นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ
ทุกปั ญหามีทางออกเสมอ เราทาได้
สนุกดี มีอะไรให้ ทาอีกแล้ ว
ได้ ค้นหา ศึกษา ทดลอง อะไรใหม่ๆ
ได้ มีโอกาสพบเพื่อร่วมงานใหม่ๆ (กรณีปัญหาทีต่ ้ องอาศัย
ความร่วมมือจากต่างแผนก)
ได้ ร้ ูจกั วิธีการระดมสมอง (Brain Storming) และเรียนรู้
การทางานเป็ นทีม

มองมุมลบ (Negative Thinking)
กำรแสดงออก







โวยวายน่าเบื่อมากๆ
โมโหง่าย (จุดเดือดต่า)
ควบคุมอารมณ์ได้ ไม่ดี
ตื่น ตระหนก ทาให้ ใช้ อารมณ์มากกว่าเหตุผล
ลน (ไม่นิ่ง) ขาดความน่าเชื่อถือ
อาจส่งผลทาให้ ขาดความรอบคอบ และขาด
ประสิทธิภาพในการทางาน

มองในมุมบวก (Positive Thinking)
กำรแสดงออก







วิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยความรอบคอบ
ใจเย็น
ควบคุมอารมณ์ได้ ดี
นิ่ง วิเคราะห์ด้วยเหตุและผล
แก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเป็ นระบบ
มีความน่าเชื่อถือ และสามารถทางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การแก้ ไขปั ญหา เหมือนกับการวางแผนการดาเนินงาน โดยจะต้ องเริ่ มต้ นให้ ดกี ่อน ดังคาพูดที่วา่ “วางแผนดีมีชยั
ไปกว่าครึ่ง” ดังนัน้ เมื่อเราเริ่ มต้ นปั ญหาด้ วยการมองในมุมบวก การแก้ ไขปั ญหาก็จะดูง่ายขึ ้น ปั ญหาก็ดจู ะมีทางออก ผู้
ร่วมดาเนินงาน ก็จะรู้สกึ ดี ไม่ร้ ูสกึ ไม่กดดัน (จนเก็บกด) ส่งผลทาให้ บรรยากาศการทางาน ไม่ตงึ เครี ยด ผู้ที่ทางานด้ วยก็จะ
รู้สึกดี ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าเราเริ่ มต้ นด้ วยการมองมุมลบ โลกทังโลกดู
้
มืดไปหมด (ปวดหัวตึบ) ปั ญหาดูยากขึ ้นไปทันที
แนวทางแก้ ไขก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทร ผู้ร่วมงานก็ร้ ูสกึ กดดัน บรรยากาศการทางานอึมครึม จะทาอะไรก็ดยู ากไป
สรุป ได้ ว่า เมื่อพบปั ญหาเกิดขึ ้น สิง่ แรกที่ต้องมี สติ ไม่วิตกกังวล เพื่อทาให้ มีสมาธิ มองปั ญหาให้ ออก ว่ามีที่ไป
ที่มา อย่างไร หาข้ อมูลให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อใช้ ในการ วิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ ไข โดยสิ่งที่สาคัญที่สดุ คือ มุมมอง
ของท่านต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้น จะเป็ นกุญแจดอกสาคัญในการแก้ ไขปั ญหา และ การที่จะเลือกมองมุมใดนันต้
้ องขึ ้นอยู่กับ
ปั จจัยหลัก อยูส่ องประการ คือ หนึง่ สภาพแวดล้ อม หรื อสถานการณ์ ณ.ขณะนัน้ และสอง ควรฝึ กฝนจนสามารถมองอะไร
ก็เป็ นแง่บวก โดยถ้ าท่านหมัน่ ฝึ กฝนจนมีความชานาญ แล้ วล่ะก็ นอกจากปั ญหาที่สามารถแก้ ไขได้ อย่างง่ายดายแล้ ว
ชีวิตของท่านก็จะมีความสุขแน่นอน ครับ

