ความเชื่อมั่นในตนเอง …. จุดเริ่มต้ นแห่ งความสาเร็จในชีวิตการทางาน
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คุณเคยรู้สกึ กลัวการเปลีย่ นแปลงหรื อไม่กล้ าที่จะรับตาแหน่งงานใหม่ที่หวั หน้ างานมองเห็นผลงานที่คณ
ุ ทาอยูใ่ น
ปั จจุบนั หรื อไม่ คุณมักจะคิดว่าคุณไม่พร้ อมหรื อไม่สามารถที่จะทางานที่คณ
ุ คิดว่ายากหรื อท้ าทายแบบสุด ๆ บ้ างหรื อไม่
หรื อคุณเคยปฏิเสธที่จะเรี ยนรู้ขนตอนหรื
ั้
อเทคนิคการทางานใหม่ ๆ ที่เพื่อนร่ วมงานหรื อหัวหน้ างานของคุณพยายามสอน
ให้ แก่คณ
ุ หรื อไม่
พบว่ายังมีอีกหลายคนที่มีความรู้สกึ ว่าไม่อยากทา ไม่สนใจ ไม่ต้องการ หรื อทาไม่ได้ เหตุเพราะมีความเชื่อที่ฝัง
รากลึกแบบผิด ๆ ว่า “ คุณไม่สามารถทาสิ่งนันได้
้ ” “ คุณแก่เกินไปที่จะเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ ” “ คนอื่นมีวฒ
ุ ิการศึกษามากกว่า
จะต้ องทาได้ ดีกว่า ” คุณ รู้ ไหมว่า กลุ่มคนเหล่านีเ้ ป็ นพวกจิ ตไม่ปกติพยายามที่ จะทาร้ ายตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะ
ความคิดเหล่านันจะเป็
้
นความคิดที่ทาร้ ายตัวเอง พยายามสะกดจิตตนเองให้ เกิดความคิดและพฤติกรรมในทางลบ แบบว่า
คิดยังไง ก็จะเป็ นอย่างนัน้ ( You are what you think)
ดังนันความคิ
้
ดจึงเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณ แล้ วทาไมคุณจึงปล่อยให้ ความคิดทางลบชัก
นาให้ คณ
ุ เป็ นคนที่ไม่มีความมัน่ ใจ มีแต่ความกลัว ความหวาดระแวง หรื อคิดไปเองทัง้ ๆ ที่ยงั ไม่ทดลองปฏิบตั ิเลย การ
เสริ ม สร้ างและพัฒ นาตนเองให้ เกิ ด ความมั่นใจจึงเป็ นสิ่งที่ คุณ ควรแสวงหาและฝึ กให้ ผ้ ูอื่น มีค วามมั่น ใจตามไปด้ วย
นอกจากนี ้ยังพบว่าหลายองค์การได้ กาหนดความเชื่อมัน่ ในตนเองเป็ นความสามารถ หรื อ Competency หนึ่งที่คาดหวัง
จากพนักงาน โดยจะกาหนดเป็ นพฤติกรรมที่ต้องการให้ พนักงานในระดับตาแหน่งงานนัน้ ๆ แสดงออกให้ เห็น ซึ่งดิฉนั ขอ
นาเสนอชุดพฤติกรรมในส่วนของความเชื่อมัน่ ในตนเอง แยกตามบทบาทของพนักงานออกเป็ น 5 ระดับ ได้ แก่
ระดับความสามารถ
Basic Level
( บทบาทของพนักงาน)

รายละเอียดพฤติกรรมที่แสดงออก
• สามารถทางานที่ได้ รับมอบหมายได้ ด้วยตนเอง โดยไม่จาเป็ นต้ องมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชดิ
• แสดงออกถึงความมัน่ ใจในความสามารถของตนที่จะทางานที่ได้ รับมอบหมายให้
บรรลุผลสาเร็จ
• สามารถตัดสินใจในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในการทางานได้ ด้วยตนเอง

Doing Level
( บทบาทของพนักงาน
อาวุโส)

• แสดงออกถึงความเชื่อมัน่ ที่มตี ่อผลสาเร็จของงานที่ตนรับผิดชอบ
• มีความมัน่ ใจในการนาเสนอสินค้ าและบริการของตน
• แสวงหาโอกาสที่จะทางานใหม่ ๆ หรื องานที่ท้าทายมากขึ ้น
• มีความมัน่ ใจถึงผลลัพธ์ในทางบวกที่มตี ่อการปรับปรุงหรื อเปลี่ยนแปลงระบบงาน
ใหม่ ๆ

Developing Level
( บทบาทของหัวหน้ างาน )

• มีเทคนิคในการจูงใจให้ สมาชิกในทีมมีความเชื่อมัน่ ในการทางาน
• แสดงออกถึงความมัน่ ใจในผลลัพธ์ทางบวกที่มตี ่อการใช้ สนิ ค้ าหรือบริการของตน
• อ้ างอิงถึงบุคคล สถานที่ เวลา และสถานการณ์ต่าง ๆในการตอบข้ อซักถามจาก
ลูกค้ าได้ อย่างมัน่ ใจ
• มีความเชื่อมัน่ ในการตัดสินใจของตนโดยไม่จาเป็ นต้ องขอความคิดเห็นจาก ผู้อื่น

Advanced Level
( ระดับผู้จัดการ)

• มีความมัน่ ใจในการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมกลุ่มหรื อทีมงานที่มีความคิดเห็น
ที่หลากหลายได้
• แสดงออกถึงความมัน่ ใจที่จะแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นของหน่วยงานหรื อทีมงาน
• เป็ นตัวอย่างของบุคคลที่มคี วามมัน่ ใจ และความเชื่อมัน่ ในการทางาน
• กระตุ้นจูงใจให้ สมาชิกในทีมมีความมัน่ ใจในการนาเสนอความคิดเห็น

Expert Level
( ระดับผู้อานวยการ)

• แสดงออกถึงความมัน่ ใจที่จะรับผิดชอบงานที่มีความเสี่ยงสูงหรื อมีความขัดแย้ ง
เกิดขึ ้น
• ยืนยันในความคิด และคาพูดของตนเองกับกลุ่มบุคคลที่ตอ่ ต้ านและไม่เห็นด้ วยได้
• มีความพร้ อมที่จะเผชิญหน้ ากับลูกค้ าที่จงู ใจยาก หรื อมีความคิดเห็นที่หลากหลาย
• ให้ คาปรึกษาแนะนาแก่ผ้ อู ื่นถึงเทคนิคและวิธีการในการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิด
ขึ ้นกับตนเอง

การเสริ มสร้ างให้ ตวั คุณเองมีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมัน่ ในตนเองนันจะต้
้
องอาศัยการฝึ กฝนและ
ต้ องใช้ ระยะเวลา ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับความพร้ อมในการปรับความคิดของแต่ละคน ดิฉันขอนาเสนอเทคนิคในการปฏิบตั ิตน
เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในตนเอง ดังต่อไปนี ้
ฝึ กพูดกับตัวเองทางบวก – คุณควรสรรหาคาพูดที่สง่ ผลให้ คณ
ุ มีความรู้สกึ ดี ๆ เช่น ฉันดี ฉันเป็ นคนเก่ง งานแค่
นี ้ฉันทาได้ แน่นอน ไม่มีใครทาได้ เหมือนฉันเลย .....การฝึ กพูดกับตัวเองในทางบวกเป็ นการสะกดจิต ตัวคุณเองให้ คิด ทา

และพูดแต่สิ่งดี ๆ เพราะสิ่งเหล่านี ้จะส่งผลให้ คุณเกิดพลังใจและพลังกายในการทางานต่าง ๆ ให้ บรรลุผลสาเร็ จตามที่
ต้ องการได้
จินตนาการภาพว่ าคุณกาลังประสบผลสาเร็จ – ขอให้ คณ
ุ ลองนึกภาพว่าคุณได้ รับการเลือ่ นตาแหน่งงานในปี
นี ้ หรื อคุณกาลังได้ รับเหรี ยญรางวัลเกียติยศ หรื อคุณได้ รับเสียงปรบมือเกรี ยวกราวเมื่อคุณได้ รับเชิญเป็ นวิท ยากรหรื อผู้พดู
ในหัวข้ อใดก็ตามแต่ ... คุณจะรู้ สกึ อย่างไรกับภาพที่คณ
ุ คิดฝันอยู่ ....แน่นอนทุกคนจะรู้ สกึ เหมือนกาลังอยู่ในความฝั น ...
ขอให้ คุณใช้ พลังจากภาพที่คุณจินตนาการแล้ วเป็ นแรงขับให้ คุณมีความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจว่าสิ่งที่คุณจินตนาการย่อมมี
โอกาสจะเกิดขึ ้น เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างย่อมขึ ้นกับตัวคุณ หากคุณเชื่อมัน่ ในภาพที่คณ
ุ สร้ างขึ ้นมา
จงอย่ ามองเพียงแต่ อดีต หรื อสิ่งที่ผ่านพ้ นไปแล้ ว – คุณไม่ควรใส่ใจหรื อสนใจกับสิ่งที่คณ
ุ ได้ ทาผิดพลาดไป
โดยไม่ควรมากล่าวโทษตนเองว่าไม่น่าจะทาสิ่งนันเลย
้
แต่คณ
ุ ควรนาสิ่งที่คณ
ุ เองทาผิดไปแล้ วมาใช้ เป็ นบทเรี ยนหรื อเป็ น
พลังขับเคลือ่ นเพื่อผลักดันให้ คณ
ุ มีความมัน่ ใจในการแสดงพฤติกรรมตามแบบฉบับที่องค์การและหัวหน้ างานต้ องการและ
ยอมรับ
สรุ ปว่า ความเชื่อมัน่ ในตนเองนัน้ เป็ นสิ่งที่สามารถฝึ กฝนและฝึ กปฏิบตั ิได้ ขอให้ คณ
ุ หมัน่ ฝึ กตนเองในเกิดความ
มัน่ ใจ เพราะความคิ ดนี ้เองจะทาให้ คุณเกิดพลังแห่งการกระทา และพบว่ามีหลายคนที่ประสบความสาเร็ จในชีวิตการ
ทางาน เหตุเพราะพวกเค้ ามีความมัน่ ใจในตนเอง …. จงพยายามปลุกฝังความเชื่อมัน่ ในตนเองให้ เกิดขึ ้น แล้ วคุณจะเป็ นผู้
หนึง่ ที่ประสบผลสาเร็ จในการทางานเช่นเดียวกับคนอื่นที่ประสบความสาเร็ จในชีวิตจากความเชื่อมัน่ ของตน

