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คุณเคยทางานผิดพลาดบ้ างหรื อไม่ แล้ วคุณเองรู้ สกึ อย่างไรต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ ้น เชื่อว่าหลายต่อหลายคน
คงจะประสพหรื อเผชิญกับการทางานที่ผิดพลาดไปไม่มากก็น้อย ทังนี
้ ้รูปแบบของการทางานที่ผิดพลาดนันอาจจะเกิ
้
ดขึ ้น
ได้ ในลักษณะที่ตา่ งกัน เช่น
ความล่ าช้ าในการนาส่ งมอบผลงาน – นาส่งงานให้ กบั หัวหน้ างานหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบหรื อพิจารณาไม่ตรงตาม
เวลาที่กาหนด
ความไม่ ถูกต้ องของข้ อมูล – ข้ อมูลที่ให้ ในเอกสาร รายงาน จดหมาย หรื อแบบฟอร์ มต่าง ๆ ไม่ถกู ต้ อง มีการแก้ ไขอยู่
บ่อยครัง้
ความไม่ พ ร้ อมขอข้ อมูล อุ ปกรณ์ และเครื่ องมือ – คุณ เตรี ยมข้ อมูล อุปกรณ์ และเครื่ องมือต่าง ๆ ที่จะต้ องใช้ ไม่
ครบถ้ วน มีผลทาให้ งานที่กาลังหรื อจะต้ องดาเนินการต่อไปหยุดชะงัก
ลูกค้ าร้ องเรียน – ลูกค้ าไม่ชอบหรื อไม่พอใจในผลการทางาน จึงร้ องเรี ยนมายังหัวหน้ างาน เพื่อนร่วมงาน หรื อตัวคุณเอง
โดยตรง
คุณรู้ ไหมว่าความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นนัน้ จะส่งต่อคุณ ทังในแง่
้
บวก หรื อทางที่ดี (Positive Thinking) และ
ส่งผลต่อคุณในแง่ลบ หรื อทางที่ไม่ดี ( Negative Thinking) ทังนี
้ ้ผลที่เกิด ขึ ้นในแง่ลบต่อตัวคุณเอง ได้ แก่
ผลงานที่หัวหน้ างานประเมินคุณ – ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นย่อมไม่สง่ ผลดีตอ่ ตัวคุณเองอย่างแน่นอน โดยเฉพาะผลการ
ทางาน หรื อ Performance ที่หวั หน้ างานต้ องประเมินคุณว่าคุณทางานไม่ได้ มาตรฐานหรื อความคาดหวังที่หวั หน้ างาน
ต้ องการ
โรคภัยถามหา – ซ ้าร้ ายความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นมักจะเป็ นสิ่งตอกย ้าหรื อบัน่ ทอนกาลังใจ สภาพจิตใจให้ คุณมีคิดถึงแต่
ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นซ ้าแล้ วซ ้าเล่า บางคนถึงขนาดกลุ้มอกกลุ้มใจ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ คิดแต่เพียงว่าเราไม่นา่ จะทาสิง่
นัน้ มันไม่น่าจะเกิดขึ ้นเลย เราเป็ นต้ นเหตุให้ ลกู ค้ ามีภาพพจน์ต่อหน่วยงานหรื อต่อบริ ษัทที่ไม่ดี บางคนคิดมากเกินไปถึง
ขนาดเป็ นไมเกรน เป็ นโรคเครี ยด ต้ องรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ปิ ดกลัน้ ความคิดสร้ างสรรค์ – ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นส่งผลต่อจินตนการหรื อไอเดียใหม่ ๆ ไม่กล้ าแม้ จะปรับปรุ งหรื อ
พัฒนาระบบงานของตนเอง เหตุเพราะกลัวความผิดพลาดจะเกิดขึ ้นอีก แบบว่าอยู่เฉย ๆ จะดีกว่า ขอแค่ทางานตามที่
มอบหมายก็พอแล้ ว
ลาออกจากวงการ – บางคนขอยื่ น ใบลาจากบริ ษั ท ไม่ก ล้ า หรื อไม่อ ยากสู้ห น้ า ผู้ค นในบริ ษั ท โดยคิ ด แต่ เพี ย งว่า "
ความผิดครัง้ นี ้ใหญ่หลวงนัก ไม่นา่ ที่จะให้ อภัย " โดยคิดไปเอง และบางคนถึงขนาดลาออกจากสายอาชีพหรื อวงการของ
ตนเอง เพราะอับอายในความผิดของตนจึงขอลาจากวงการไปเปลีย่ นอาชีพใหม่ที่ตนเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในด้ านนัน้
มาก่อนเลย
ชีวิตนี ไ้ ร้ ค่า – บางคนคิดมาก ๆ โทษตัวเองถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ ้น การตอกย ้าหรื อการพูดว่าตัวเองตลอดเวลา จะ
ส่งผลให้ คณ
ุ เป็ นโรคจิต โรคประสาท และบางคนถึงขนาดคิดทาร้ ายตัวเอง ไม่อยากอยูใ่ นโลกนี ้อีกต่อไป
คุณเห็นหรื อยังว่าความคิดหรื อมองความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นในแง่ลบนันจะส่
้ งผลเสียต่อตัวคุณ คงไม่มีใครอยากทา
ผิดพลาด ไม่อยากให้ ความผิดนันเกิ
้ ดขึ ้นจนเป็ นเหตุบริ ษัทต้ องสูญเสียทรัพยากร ลูกค้ า หรื อเงินทอง และเมื่อไม่มีใครอยาก
ให้ ความผิดพลาดในการทางานเกิดขึ ้นแต่มนั ได้ เกิดขึ ้นไปแล้ ว คุณจะคิดอย่างไรต่อสิ่งที่คณ
ุ ทาผิดพลาดไป ทาไมคุณไม่
เปลี่ยนจากการคิดในแง่ลบมาคิดในแง่บวกดูบ้าง เพราะถึงอย่างไรความผิดพลาดนันได้
้ เกิดขึ ้นไปแล้ ว คุณคงไม่สามารถ
หยุดยังหรื
้ อรัง้ ให้ ความผิดพลาดไม่เกิดขึ ้นไม่ได้ และเมื่อเป็ นเช่นนี ้ ขอให้ คณ
ุ เริ่ มปรับเปลีย่ นตนเองใหม่ มองความผิดพลาด
ในทางบวกดูบ้าง โดยปฏิบตั ิตามแนวทางดังต่อไปนี ้
ยิม้ สู้ ยอมรับในความผิด
ให้ คณ
ุ มองความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นเสมือนครูหรื อเป็ นบทเรี ยนอันมีคา่ ที่นา่ จดจา ยอมรับและยิ ้มสู้กบั สิง่ ที่เกิดขึ น้
ว่าคุณเป็ นคนทาผิดพลาดเอง โดยอย่าพยายามหาแนวร่วมหรื อโทษผู้อื่น หากคุณทาผิดจริ ง คุณต้ องยอมรับต่อตัวคุณเอง
หัวหน้ างาน เพื่อนร่ วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ องว่าคุณเป็ นผู้ทาผิดพลาด และการยอมรับในสิง่ ที่ผิดพลาดเป็ นคุณสมบัติอย่าง
หนึง่ ของความเป็ นผู้นาที่ดี
ปรับความคิดเพื่อพัฒนาตน
อย่าให้ ความผิดพลาดทาให้ คณ
ุ ไม่พฒ
ั นาตนเอง ไม่กล้ าคิดสิง่ ใหม่ ๆ คุณต้ องยอมรับว่าความผิดพลาดย่อมต้ องเกิดขึ ้น
ได้ กบั ทุกคน หนทางของชีวิตมิใช่โรยด้ วยดอกกุหลาบที่ไม่มีขวากหนาม เพียงแต่วา่ คุณจะเผชิญกับขวากหนามที่มากมาย
กว่าคนอื่นไปได้ หรื อไม่ จงตระหนักไว้ เสมอว่าขวากหนามคืออุปสรรคอันล ้าค่าที่ทาให้ คณ
ุ เก่งและแกร่งขึ ้น ผู้ได้ เปรี ยบคือผู้
สามารถเผชิญและฟั นฝ่ าอุปสรรคนันได้
้ และนัน่ หมายความว่าคุณจะมีบทเรี ยนที่สามารถสอนหรื อแนะนาคนรุ่ นหลัง ๆ
ของคุณเองได้

หาทางพัฒนาตนเองจากความผิด
เมื่อคุณยอมรับและพร้ อมที่จะสู้กบั ปั ญหาหรื อความผิดพลาดที่เกิดขึ ้น ขอให้ คณ
ุ เริ่ มตรวจสอบการทางานของคุณเองว่า
โดยถามตัวเองว่า
• อะไรคือความผิดพลาดที่เกิ ดขึน้ – จัดทาตัวเลขในรายงานผิดพลาด และส่งมอบให้ ลูกค้ าล่าช้ ากว่าเวลาที่
กาหนด
• อะไรคือผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากความผิดพลาด – ข้ อมูลที่ผิดพลาดและล่าช้ านันเป็
้ นเหตุให้ ลกู ค้ าไม่พอใจเป็ น
อย่างมาก ถึงขนาดฟ้ องร้ องขึ ้นโรงขึ ้นศาล
• สาเหตุอะไรที่ทาให้ เกิดความผิดพลาด – ขาดการตรวจสอบงานเท่าที่ควร เนื่องจากไว้ วางใจให้ ลกู น้ องเป็ นผู้
ตรวจสอบ
• มีวิธีการอย่างไรในการทาให้ ความผิดพลาดลดลง – จัดสรรเวลาส่วนหนึง่ ในการตรวจสอบงานของลูกน้ อง และ
ควรมีการติดตามงานจากลูกน้ องบ่อยครัง้ ขึ ้น
ตรวจสอบและประเมินตนเอง
ขอให้ คุณเริ่ มตรวจสอบผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นว่าความผิดพลาดนันได้
้ เกิดขึ ้นอีกหรื อไม่ หากยังเกิดขึ ้นอีก คุณไม่ต้อง
กลุ้มอกกลุ้มใจ แต่คณ
ุ ควรเพิ่มความระมัดระวังให้ มากขึ ้นกว่าเดิม พยายามหาวิธีการเพื่อที่จะลดความผิดพลาดให้ น้อยลง
มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เพียงแค่คุณไม่นิ่งดูดาย ไม่ร้ ู ร้ อนรู้ หนาวกับความผิดที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้คุณเองจะต้ องยอมรับว่าคุณ
ทางานผิดพลาด และก็จะพยายามปรับปรุงตนเองให้ มากขึ ้นกว่าเดิม คุณควรจะต้ องถามตัวเองแล้ วว่าจะต้ องทาอย่างไร
เพื่อมิให้ ความผิดพลาดเกิดขึ ้นอีกซ ้าแล้ วซ ้าเล่า
จงมองความผิดพลาดในการทางานเป็ นหนทางหนึ่งในการพัฒ นาตนเอง ทุกคนย่อมทาผิดพลาดได้ แต่จะทา
อย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ ความผิดพลาดนันเกิ
้ ดขึ ้นอีก และเมื่อคุณรู้วา่ คุณทางานผิดพลาด ยอมรับในสิง่ นัน้ และพร้ อมเสมอที่
จะปรับปรุงและพัฒนาตนเอง คุณจะเป็ นผู้หนึง่ ที่ประสพความสาเร็ จในหน้ าที่การงานจากบทเรี ยนที่คณ
ุ ประสพด้ วยตนเอง

