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                                                                                        วีระ บุญญาดีวงศ  
 

มีคําถามอยูในใจหลายๆ คนวามีปจจัยอะไรบาง ที่ทําใหคนทํางานกาวหนาไดเร็วหรือชาแตกตางกัน อะไร
เปนตัวแบงวา คนนั้น คนนี้ ควรไดเปนหัวหนางาน ผูบริหาร หรือคนนั้น คนนี้ สมควรเปนลูกนองตลอดไป 
ปกครองคนไมได หรือตองใหอยูในสถานที่ไมพบปะผูคน หรือลูกคาเลย เพราะวาถาพบแลว จะนํามาซึ่งความ
เสียหายอยางใหญหลวง หรือคนนั้น คนนี้ ควรใหพบลูกคา หรือผูคนมากๆ เพราะจะทําใหองคกรเติบโต กาวหนา มี
ผลประโยชน และกําไรเพิ่มมากขึ้น  และปจจัยเหลานั้นอะไรสําคัญที่สุด ซึ่งเปนสิ่งที่ตองเรงสราง เรงทําใหเปน
ผลสําเร็จลําดับแรกๆ เรามาทําความรูจักปจจัยเหลานี้ดวยกัน คือ 

1. บุคลิกภาพ  
2. ลักษณะนิสัยสวนตัว 
3. ความถนัด หรือความชอบ ความรักในงาน  
4. พฤติกรรมการใชชีวิต Lifestyle 
5. มุมมองและทัศนคติ 
6. ความมีวินัย 
7. การเปดกวางในการรับรู และเรียนรู 
8. การแลกเปลี่ยนและถายทอด  
9. การทบทวน 
10. การตอยอด 

 

1. บุคลิกภาพ หมายถึงความเปนธรรมชาติ ในการเดิน นั่ง พูด คุย ยิ้ม หัวเราะ การทักทาย การเงียบ 
เมื่อผูอื่นเห็นแลวอยากเขาใกล ดูแลวมีความจริงใจ มีเสนห ไมเสแสรง ไมเปนพิษเปนภัย อยากคบหาพูดคุยดวยมาก
นอยแคไหนก็ขึ้นกับการวางตัวของแตละคน สิ่งสําคัญที่สุดของบุคลิกภาพ คือเปดกวางในการสรางความสัมพันธ
อยางเปนธรรมชาติ และรูสึกไดถึงความมั่นใจ และปลอดภัย มิใชเดินเท เดินสวย เหมือนนายแบบ หรือนางแบบ 

2. ลักษณะนิสัยสวนตัว  หมายถึงการแสดงออกถึงตัวตนที่แทจริง ในการคิด การตัดสินใจ การ
แลกเปลี่ยน การเลือก การแบง การสรุป จากสถานการณตางๆ ระหวางวัน วาเนนประโยชนกับตัวเองเปนหลัก (เห็น
แกตัว) หรือมองประโยชนของคนอื่นเปนหลัก (เห็นแกคนอื่น) หรือมองผลประโยชนรวมซึ่งกันและกัน (คิดแบบ 
ชนะ ชนะ) สิ่งที่สําคัญที่สุดของนิสัยสวนตัว เปนเรื่องของความ Fair ความยุติธรรม เปนหลัก รูวาอะไรที่เราควรเปน
ฝายใหและอะไรบางที่เราควรเปนฝายรับ พูดงายๆ ตองมีนิสัยไมเอาเปรียบใคร ไมใชเรื่องของ Style ใคร Style มัน 

3. ความถนัด หรือความชอบ ความรักในงาน   ทานตองเลือกวาจะทํางานที่ถนัด หรือทํางานที่รัก 
ต้ังแตแรกๆ ของการเริ่มตนทํางาน พยายามคนหาใหเจอ ลองทําใหได อยาปลอยใหเวลาลวงเลยไปเรื่อยๆ เพราะจะ
อันตรายมากตอความสุขที่ทานจะมีในการทํางาน สิ่งสําคัญที่สุดของขอนี้ คือ หาใหเจอ แลวทําสิ่งที่ทานรักใหมี
ความถนัด หรือทําสิ่งที่มีความถนัดใหมีความรัก ความสุขก็จะตามมา  



4. พฤติกรรมการใชชีวิต Lifestyle  ทานตองเริ่มกําหนด Lifestyle ต้ังแตเริ่มตนเชนกัน ในเรื่องของ 
คุณคาการใชเวลา การรูซึ้งถึงคุณคาของเวลาที่แทจริง อยาทะนงวายังหนุมยังแนน เนนแตบันเทิงเปนหลัก จนลืมสิ่ง
ที่สําคัญในเรื่องของ การใชชีวิตที่เรียบงาย รูคุณคาเวลา สรางเครือขายดวยกิจกรรมสาระและบันเทิงควบคูกัน 

5. มุมมองและทัศนคติ  ในการทํางานนั้น สวนใหญ จะเนนแตภาพที่ตนเองเห็น ขอบเขตงานที่ทํา 
ขอบเขตของงานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งลวนแตเปนภาพยอยแทบทั้งสิ้น ซึ่งในการขยายมุมมอง และปรับทัศนคติใน
การทํางานนั้น ตองการพ่ึงพาคนที่เห็นภาพรวมควบคูภาพยอยทั้งนั้น ภาพรวมจึงเปนเรื่องราวของหนวยงานอื่นๆ 
ลูกคา องคกร คูแขง และสถานการณตางๆ ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป และมีผลกระทบกับองคกรของเรา สิ่งที่สําคัญ
ที่สุดในเรื่องของมุมมองก็คือ ถาไมเห็นภาพรวมควบคูภาพยอย ก็จะไมเขาใจผูอื่น ไมเขาใจธุรกิจ ไมเขาใจลูกคา 
คูแขง และอื่นๆ แคนี้ก็เห็นชัดเจนแลววา มุมมองไมกวาง ไมมองเชิงบวก และมีทัศนคติตอผูอื่นดวยความไมเขาใจ 

6. ความมีวินัย  วินัยคือวัฒนธรรมการทํางานสวนตัวที่ชัดเจน ความมีวินัยหมายถึง การควบคุมตนเองได 
รับผิดชอบตัวเองได เขาใจและรับรูถึงความสําคัญในการประสานงานกับผูอื่น ความมีวินัยในการทํางาน ถือเปน
เรื่องที่ตองฝกฝน สรางและสะสมตลอดเวลาในการทํางาน เพราะสิ่งสําคัญที่สุดคือ วินัยเปนตัวสรางความมั่นใจตอ
การเติบโตของความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และการประสานงานกับผูอื่น หนวยงานอื่น เพื่อบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว  

7. การเปดกวางในการรับรูและเรียนรู คนทํางานที่ไมคอยกาวหนา เติบโตชา ลวนเกิดจากตั้งหนา ต้ัง
ตาทํางานอยางเดียว ขยันบาง ขี้เกียจบาง ตามประสา แตจะประมาทเรื่องการเปดกวางการรับรู และเรียนรูเปนสวน
ใหญ ไมหาหนังสืออานเพิ่มเติม ไมสนใจการประยุกตใช ทํางานตามที่เรียนมา ยึดตําราเปนหลัก หรือรุนพี่ที่ทํางาน
สอนอยางไร ก็ทําอยางนั้น ไมสนใจเรื่องการฝกอบรม ไมใสใจเรื่องการเพิ่มทักษะ สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ถาทํางานแลว
ไมใสใจหรือพยายามในการหา Input สิ่งใหม ความรูใหม มุมมองใหม Output ในการทํางานของทานก็จะมี
ประสิทธิภาพดอยลง และเปนภาระเรื่องตนทุนของการแขงขันทางธุรกิจในที่สุด  

8. การแลกเปล่ียนและถายทอด คําวา “ความรูอยูกับตัวกลัวอะไร” ตีความไดสองแบบ คือ รูอยูคน
เดียว เก็บเงียบเปนความลับ ใชเปนอยูคนเดียว ไมคอยบอก หรือบอกไมหมดกับคนอื่น หรือทีมงาน เพียงเพื่อสราง
ความสําคัญกับตนเอง กับอีกประเภทหนึ่ง คือรูแลว ชอบแลกเปลี่ยนกับผูอื่นๆ ทั้งตางระดับ และในระดับการทํางาน
เดียวกัน รวมถึงยังถายทอดใหคนที่ไมรู ไดรูดวย สิ่งสําคัญที่สุดของขอนี้ก็คือ การแลกเปลี่ยนเปนการเติมเต็มความรู
ที่แทจริง และการถายทอดเปนการทบทวนความรูที่แทจริงเชนกัน คิดแคนี้ก็รูแลววาประโยชนสูงสุดอยูที่ใคร และ
ยังไมรวมถึงผลลัพธของทีม ที่จะไดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงขึ้นดวยจากการประสานพลังความรูดวยกัน  

9. ทบทวน  หลายคนที่พอหมดวันทํางานแลว ก็แลวกัน ในขณะที่ยังมีอีกหลายคนที่หมดเวลาทํางานแลว 
ยังแบงเวลาทบทวนเหตุการณตางๆ ที่เกิด ระหวางวัน ไมวาจะเปนการตัดสินใจ ปญหาตางๆ คําพูด และทางออก
ของเรื่องราวเกี่ยวกับงาน กับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หรือเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นๆ การแบงเวลาทบทวน
เรื่องราวตางๆ จะมีขอดีคือพบชองวางที่จะสรางมูลคาเพิ่ม หรือสิ่งที่ดีกวา ถาเราไปเจอเหตุการณคลายๆ กันใน
อนาคต สิ่งสําคัญที่สุดของขอนี้คือ การที่ใหโอกาสตัวคุณเองในการหาชองวาง และวิธีที่ดีกวาในการทํางานที่จะใช
ในวันพรุงนี้ การทบทวนตัวเองอยูทุกวันจะทําใหคุณไมหลงตัวเอง หรือเช่ือมั่นตัวเองจนเกินความพอดี ทั้งยังสอน
ใหเราคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นๆ ไดเปนอยางดี  

10. ตอยอด  สิ่งใหมๆ เกิดขึ้นไดตลอดเวลา และเกิดไดสองทาง คือ สิ่งใหมเอี่ยม ที่ไมเคยมีใครคิด ใครทํา
มากอน ผลงานพวกนี้จะเปนนักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร เปนสวนใหญ กับอีกทางหนึ่งคือ คิดตอจากผูอื่น 
หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีคนทํา หรือกําลังจะทํา แลวนํามาตอยอด จัดเรียง เพิ่มเติม ตัดทอน ดัดแปลงใหเปนสิ่งที่แตกตาง 



และมีประโยชนเพิ่มขึ้น อยางนี้นักธุรกิจ นักบริหาร หัวหนางาน ทํากันเปนสวนใหญ ซึ่งสรางผลดีแกทุกฝายอยาง
ทั่วถึงไมวาจะเปนลูกคา ผูบริหาร เจาของ หัวหนาเอง ลูกนอง และครอบครัว สิ่งที่สําคัญที่สุดของขอนี้คือ การใช
ความคิด ความอานของเรา ชอนไชในเรื่องตางๆ เพื่อหาชองวางของความคิดของผูอื่น และนํามาประยุกตใชใหเกิด
สิ่งใหมที่เปนอีกทางเลือกหนึ่งของสินคา บริการ กลยุทธ กลวิธี หรือเทคนิคในการทํางานตางๆ   

 
 
                                                                              


