The Secret กับการปฏิบตั งิ าน
หลายๆท่านคงเคยได้ ยินหรื อเคยอ่านหนังสือขายดีระดับโลกที่ชื่อว่า The Secret หนังสือเล่มนี ้ได้ รับ
การแปลในหลายภาษา รวมถึงภาษาไทยของเราด้ วย หนังสือเล่มนี ้พูดถึง “กฏแห่งการดึงดูด” นัน่ คือ สิ่งใดที่เรา
คิดถึงมันเราก็จะดึงดูดให้ สิ่งนันมาหาเราจริ
้
งๆ เช่น เมื่อวันใดที่เรารู้สกึ ว่ามีเรื่ องไม่ดีแต่เช้ าแล้ วรู้สึกว่าวันนันเป็
้ น
วันไม่ดี ก็จะกลายเป็ นว่าวันนันจะเป็
้
นวันไม่ดีไปตลอดทังวั
้ น ฟั งแล้ วบางท่านอาจจะรู้สกึ ว่าเป็ นเรื่ องบังเอิญ
หรื อเป็ นเรื่ องที่ไม่นา่ เป็ นไปได้ แต่ความจริงเรื่ องนี ้สามารถอธิบายได้ ตามหลักจิตวิทยา
ในจิตวิทยามีชื่อเรี ยกปรากฏการณ์ที่สิ่งต่างๆเป็ นไปตามที่เราคิดเนื่องจากพฤติกรรมของเราเอง
ปรากฏการณ์นี ้มีชื่อว่า “Self-Fulfilling Prophecy” โดยปรากฏการณ์นี ้อธิบายว่า เมื่อคนเรามีความคิดหรื อ
ความเชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึง่ เป็ นอย่างนันแล้
้ ว ความเชื่อนันจะส่
้ งผลต่อพฤติกรรมของเราซึง่ จะส่งผลต่อพฤติกรรม
ของคนอื่นๆและทาให้ เกิดสิ่งตามที่เราคิดขึ ้นมาจริงๆ นักจิตวิทยาได้ มีการทดลองเพื่อทดสอบปรากฏการณ์นี ้
โดยการสุม่ จัดกลุม่ นักเรี ยน 2 กลุม่ และวัดระดับ IQ ของนักเรี ยนทัง้ 2 กลุม่ แล้ วบอกกับครูผ้ สู อนว่ากลุม่ หนึง่
เป็ นกลุม่ เด็กฉลาด ในขณะที่อีกกลุม่ หนึ่งเป็ นกลุม่ เด็กที่มีปัญหาในการเรี ยน หลังจากนันประมาณ
้
1 ปี
นักจิตวิทยาได้ ทาการวัดระดับ IQ อีกครัง้ และพบว่าระดับ IQ เฉลี่ยของกลุม่ ที่ครูเชื่อว่าเป็ นกลุม่ เด็กฉลาดมี
การเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
จากการสังเกตพฤติกรรมของครูที่มีตอ่ ทังเด็
้ กนักเรี ยนทัง้ 2 กลุม่ พบว่าครูแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
กับกลุม่ ทัง้ 2 โดยครูจะให้ ความสนใจและเวลาแก่กลุม่ เด็กที่ถกู มองว่าฉลาดมากกว่าอีกกลุม่ นอกจากนี ้ใน
เวลาถามคาถามครูจะให้ เวลากลุม่ เด็กที่ถกู มองว่าฉลาดในการคิดเพื่อตอบคาถามมากกว่า ในขณะที่ให้ เวลา
เพียงนิดเดียวกับกลุม่ เด็กที่เชื่อว่ามีปัญหาในการเรี ยนเนื่องจากเชื่อว่าถึงให้ เวลาไปก็ไม่สามารถตอบคาถามได้
อยูด่ ี จะเห็นได้ ว่าความเชื่อของครูสง่ ผลต่อพฤติกรรมของครูเอง และส่งผลไปสู่ความรู้สกึ และการรับรู้ตวั เอง
ของเด็ก ทาให้ เด็กแสดงพฤติกรรมซึง่ สุดท้ ายแล้ วย้ อนกลับมายืนยันความเชื่อเดิมที่เรามีแต่แรกดังแผนภาพ
ข้ างล่างนี ้

ในโลกของการทางาน เราสามารถพบปรากฏการณ์นี ้ได้ อยูบ่ อ่ ยครัง้ โดยจะเห็นได้ จากการที่หวั หน้ า
ทุกคนมักจะมีลกู น้ องคนสนิทที่เปรี ยบเสมือนมือขวา ซึง่ ลูกน้ องคนนี ้มักเป็ นคนที่มีผลงานโดดเด่น มีโอกาสได้
แสดงความสามารถต่างๆตลอดเวลา จึงมีโอกาสสูงที่จะได้ รับการเลื่อนขันกว่
้ าคนอื่น ปัญหาของเหตุการณ์นี ้จะ
เกิดขึ ้นเมื่อหัวหน้ าให้ ความสนใจกับลูกน้ องคนใดมากเกินไปจนไม่ให้ ความสนใจกับคนอื่น ทาให้ ลกู น้ องคนอื่นๆ
ไม่ได้ รับงานใหม่ๆจึงรู้สกึ ว่างานไม่มีความท้ าทาย ไม่มีโอกาสได้ ก้าวหน้ า รู้สกึ ว่าไม่ได้ รับความสนใจและเห็น
คุณค่าจนอาจพัฒนาไปเป็ นความรู้สกึ น้ อยเนื ้อต่าใจและลาออกในที่สดุ
ดังนันเพื
้ ่อให้ การบริหารองค์กรและทีมงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้ าควรมีการกระจายงาน
ต่างๆให้ ลกู น้ องแต่ละคนอย่างเท่าเทียม ให้ โอกาสลูกน้ องได้ ทดลองงานใหม่ๆเพื่อเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง ซึง่
จะส่งผลดีตอ่ ต่อตัวองค์กรและหัวหน้ สเองเองจากการมีบคุ ลากรที่มีความสามารถจานวนมาก และยังช่วยให้
องค์กรสามารถรักษาบุคลากรไว้ กบั องค์กรได้ ด้วย
ในทางกลับกันลูกน้ องสามารถส่งผลต่อการที่หวั หน้ าจะปฏิบตั ติ อ่ ตนเองได้ โดยการมีทศั นคติตอ่ ตัวเอง
ในทางที่ดี เชื่อมัน่ ว่าตัวเองมีความสามารถและมีคณ
ุ ค่าต่อองค์กร เพราะการมีทศั นคติที่ดีจะช่วยลดอิทธิพลที่
พฤติกรรมของคนอื่นส่งผลต่อเรา และทาให้ เราแสดงพฤติกรรมเชิงบวกที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่คนอื่นมีตอ่ เรา
ในที่สดุ

อย่างไรก็ดีสิ่งสาคัญที่สดุ ที่เราทุกคนควรระลึกถึงไว้ เสมอนัน่ คือถึงแม้ เราทุกคนสามารถกาหนดโลกของ
เราผ่านทางความคิดและทัศนคติของเรา แต่สิ่งต่างๆจะไม่เป็ นไปตามที่เราคิดหากพฤติกรรมที่เราทาไม่สมั พันธ์
กับสิ่งที่เราต้ องการ ตัวอย่างเช่น เราอยากได้ รับการเลื่อนขัน้ เชื่อว่าจะได้ เลื่อนขัน้ แต่เราทางานแบบเช้ าชาม
เย็นชามก็คงไม่มีทางได้ เลื่อนขันตามที
้
่ใจหวังอย่างแน่นอน สิ่งต่างๆจะเกิดขึ ้นได้ เมื่อเราคิด เชื่อ และลงมือทา
อย่างเต็มที่แล้ วเท่านัน้
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” The Secret ปฏิบัติงานกับการ “
เรื่องย่อ: ความคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคลสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่แสดงออกมา ซึ่งพฤติกรรมนั้น
จะสอดคล้องกับความเชื่อที่บุคคลนั้นมีและทาให้บุคคลนั้นเชื่อมากยิ่งขึ้น ปรากฏการณ์นี้เรียกในทางจิตวิทยาว่า SelfFulfilling Prophecy บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการที่จะช่วยลดผลจากปรากฏการณ์นี้ในสถานการณ์การทางาน
"The Secret in working environment "
Summary: People’s belief and thought can affect their behavior towards other people, which in return, will influence others to
behave in a way that correspond to that belief. The belief was strengthen and perceived as truth. The name for this effect is
called “Self-Fulfilling Prophecy” in Psychology. This article will talk about how to lessen this effect in the working environment.

