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เช่ือวา่เมื่อคนทกุคนก้าวเข้าสูช่่วงวยัของการท างานแล้ว..แตล่ะคนยอ่มมีความต้องการและความคาดหวงัให้งาน

ของตนประสบผลส าเร็จ โดยจะมีแนวทางและวิธีการในการสร้างความส าเร็จในหน้าที่การงานที่แตกต่างกันไป บางคน

ชอบเอาใจและหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจจากหัวหน้างาน เพราะคิดว่าหัวหน้างานสามารถสนับสนุน

ความส าเร็จที่เกิดขึน้ให้กบัตนเองได้ แต่บางคนประสบความส าเร็จได้จากการสนบัสนุนของทีมงานโดยพยายามท าทุก

วิถีทางให้สมาชิกในทีมรักใคร่..เพื่อวา่จะได้สนบัสนนุให้ตนเองประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานตามที่มุง่หวงัไว้ ส าหรับ

บางคนเช่ือไสยศาสตร์ อาศยัสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิช่วย… และก็ยงัมีอีกหลายตอ่หลายคนท่ีมีความต้องการและความมุง่หวงัที่จะให้

หน้าที่การงานของตนประสบความส าเร็จด้วยความสามารถและฝีมือของตวัเอง 

ความส าเร็จด้วยฝีมือของเราเองจะเป็นสิง่ที่นา่ภาคภมูใิจที่สดุในชีวิต ดงันัน้ในสว่นนีจ้ึงขอน าเสนอเทคนิคและ

วิธีการเพื่อการสร้างความส าเร็จในการท างานด้วยตวัคณุเองตามหลกัการงา่ย ๆ ของ "D-E-V-E-L-O-P" ดงันี ้

• D Development ไม่หยุดยัง้การพัฒนา 

• E Endurance มุ่งเน้นความอดทน 

• V Versatile หลากหลายความสามารถ 

• E Energetic กระตือรือร้นอยู่เสมอ 

• L Love รักงานที่ท า 

• O Organizing จัดการเป็นเลิศ 

• P Positive Thinking คิดแต่ทางบวก 

Development: ไม่หยุดยัง้การพัฒนา 

ผู้ที่จะประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานได้จะต้องเป็นคนที่มีหวัใจของการพฒันาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

บคุลกิลกัษณะ พฤติกรรม หรือแม้แตว่ิธีการท างาน โดยต้องเป็นผู้ที่มีการส ารวจและประเมินความสามารถของตนเองอยู่

ตลอดเวลา คอยตรวสอบวา่เรามีจดุแข็งและจดุบกพร่องในด้านใดบ้างและพยายามที่จะหาทางพฒันาจดุแข็งและปรับปรุง



จดุบกพร่องของตนให้ดีขึน้ เช่น ถ้าไม่เก่งภาองักฤษ..ซึ่งจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการท างาน..ก็ควรขวนขวายหาโอกาสที่จะ

เรียนเพิ่มเติม นอกจากนีย้งัต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดกบัวิธีการหรือขัน้ตอนการท างานแบบเดิม ๆ โดยควรจะหาเทคนิคและ

แนวทางใหม ่ๆ เพื่อพฒันาการท างานของตนเองให้ดีขึน้และมีประสทิธิภาพมากขึน้อยูเ่สมอ 

Endurance: มุ่งเน้นความอดทน 

ความอดทนเป็นพลงัของความส าเร็จ…อดทนตอ่ค าพดู อดทนตอ่พฤติกรรมการดหูมิ่นหรือสบประมาท อดทนตอ่

ความเครียดในการท างาน…คนบางคนลาออกจากที่ท างานเพราะเจอหวัหน้างานพดูจารุนแรง หรือเพียงแค่ถกูต่อว่าต่อ

หน้าที่ประชุมเท่านัน้…คุณรู้ไหมว่าการลาออกจากงานบ่อย ๆ นัน้เป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะเวลาคุณไปสมคัรงานที่ไหนเค้า

อาจจะมองว่าคุณเป็นคนไม่มีความอดทนเลยก็เป็นได้ (เสียประวัติการท างานของคุณเอง) หากคุณต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ที่เลวร้ายหรือไม่ปรารถนา ขอเพียงแต่ให้คุณมีความอดทนและอดกลัน้เข้าไว้ แล้วคุณจะสามารถเผชิญกับ

ปัญหาตา่ง ๆ ได้ส าเร็จ 

Versatile: หลากหลายความสามารถ 

หลาย ๆ องค์กรย่อมต้องการคนที่มีความรู้ และความสามารถให้เข้ามาพฒันาและปรับปรุงอง ค์กรให้ดีขึน้…

ขอให้ลองคิดดวู่าถ้าคณุเป็นเจ้าของบริษัท คุณอยากได้คนที่สามารถท างานได้หลาย ๆ อย่าง หรือ ท าได้เฉพาะอย่างใด

อย่างหนึ่ง…แน่นอนคุณคงต้องการได้คนที่มีความสามารถท างานได้หลากหลาย ไม่ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงงานที่ได้รับ

มอบหมายพิเศษ…ซึง่บางคนท่ีหลกีเลีย่งงาน กลวัวา่จะต้องท างานมากกวา่คนอื่น ไมอ่ยากให้ใครเอาเปรียบ ไมเ่คยอาสาที่

จะท างานนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ…แน่นอนว่าคนกลุม่นีไ้ม่มีทางที่จะได้รับความก้าวหน้าและความส าเร็จในชีวิต

การท างานได้เลย…ดีไม่ดีกลุม่คนเหลา่นีอ้าจจะเป็นกลุม่คนแรกที่ถกูพิจารณาให้ Lay Off ก่อนก็เป็นได้ (หากองค์กรต้อง

เผชิญกบัสภาวะการเงินท่ีถดถอย) 

Energetic: กระตือรือร้นอยู่เสมอ 

ความส าเร็จตา่ง ๆ  ยอ่มเกิดขึน้ได้ถ้าคณุมีความกระตือรือร้น และมีความตื่นตวัที่จะแสวงความรู้ใหม ่ๆ การรับฟัง

ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ พร้อมทัง้มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ประสบ

ผลส าเร็จ โดยสว่นใหญ่คนที่มีความกระตือรือร้นจะเป็นคนที่ชอบลองผิดลองถกู มาท างานก่อนเวลาเสมอเพื่อหาโอกาส

ค้นคว้าข้อมลูและหาความรู้เพิ่มเติม พยายามที่จะให้งานเสร็จก่อนหรือตรงตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งแตกต่างจากคนที่ขาด

ความกระตือรือร้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่อยากให้วนัท างานมาถึง รอคอยเวลาเลิกงานหรือเสร็จสิน้สปัดาห์การ

ท างาน ท างานเฉ่ือย ไมส่นใจรับฟังข้อมลูขา่วสารใด ๆ เลย ขอเพียงให้งานของตนเองเสร็จเทา่นัน้เพื่อที่จะได้กลบับ้านหรือ

ไปท่ีไหน ๆ ตามที่ใจปรารถนา….ซึง่ท านายได้เลยวา่ บคุคลเหลา่นัน้ไมม่ีทางหรือมีโอกาสน้อยมากในการได้รับความส าเร็จ

และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน 

Love: รักงานที่ท า 



ขอให้ตระหนกัไว้เสมอวา่ "คนเราไมส่ามารถเลอืกเกิดได้ แตเ่ราสามารถเลือกที่จะรักงานที่ท าอยู่ได้" พบว่าในยคุ

สมยันีก้ารเลอืกงานท่ีรักมีโอกาสเกิดขึน้น้อยกวา่การท่ีจะเลอืกรักงานท่ีท า ดงันัน้ "หากคณุไมส่ามารถเลอืกงานท่ีรักได้ คณุ

ก็ควรเลอืกที่จะรักงานท่ีคณุท า" เพราะความรู้สกึนีเ้องจะสง่ผลให้คณุมีความสขุกบังานของคณุ..ขอให้คณุลองถามตวัเอง

ว่าคุณรักงานที่ท าอยู่หรือไม่ แล้วคุณมีพฤติกรรมอย่างไรหากคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่รักงานที่ท าอยู่เลย และผลงานที่

เกิดขึน้ของคณุเป็นอยา่งไรบ้าง..บางคนเบื่อหนา่ยกบัชีวิต..ท างานแบบเช้าชามเย็นชาม…ไม่มีเป้าหมายในการท างาน ซึ่ง

ยอ่มแนน่อนวา่คณุคงไมป่ระสบความส าเร็จในหน้าที่การงานของคณุเลย…พืน้ฐานของความส าเร็จอยู่ที่ความรักในสิ่งนัน้ 

เมื่อคณุมีความรัก คณุจะมีความสขุกบังานที่ท า ซึ่งจะท าให้คณุพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมลูค่าของงานที่ท าอยู่

ตลอดเวลา และนัน่จะสง่ผลให้คณุรู้จกัวางแผนชีวิตและเป้าหมายความส าเร็จในการท างานของคณุ 

Organizing: จัดการเป็นเลิศ 

การจดัการงานท่ีดี จะท าให้คณุรู้วา่ควรจะท าอะไรก่อนและหลงับ้าง สามารถจดัสรรเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ที่

มีอยูใ่ห้เกิดประสทิธิภาพได้อยา่งเต็มที่ การจดัการจะเป็นสิง่ผลกัดนัให้คณุต้องวางแผนและเป้าหมายการท างานอยู่เสมอ 

ทัง้นีค้ณุเคยส ารวจตวัเองบ้างหรือไม่ว่า คณุมีความสบัสนและไม่สามารถท างานได้เสร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้..ซึ่งสิ่ง

เหลา่นีเ้องจะเป็นเคร่ืองบง่บอกวา่คณุขาดประสทิธิภาพในการจดัการงานของคณุ คณุไมส่ามารถบริหารทรัพยากรตา่ง ๆ ที่

มีให้เกิดประสทิธิผลได้ 

Positive Thinking: คิดแต่ทางบวก 

ความคิดทางบวกจะเป็นสิ่งที่ช่วยท าให้คุณมองโลกในแง่ดี มีก าลังใจและพลังที่ จะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับ

มอบหมายให้ประสบผลส าเร็จ คนที่มีความคิดทางบวกจะเป็นคนที่สนกุและมีความสขุกบังานที่ท า แสวงหาโอกาสที่จะ

ช่วยเหลอืและสนบัสนนุผู้อื่นอยู่เสมอ…ส าหรับผู้ที่มีความคิดในด้านลบอยู่ตลอดเวลา จะเป็นผู้ที่หมกมุ่นอยู่แต่กบัปัญหา 

ชอบโทษตวัเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ ขาดความคิดที่จะพฒันาตนเองและงานที่ท า…ในที่สดุผลงานที่ได้รับย่อมขาด 

ประสทิธิภาพ 

ดงันัน้หากคณุต้องการท่ีจะเป็นผู้หนึง่ที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน คณุควรประยกุต์ใช้หลกัของการ "D-

E-V-E-L-O-P" (ไม่หยุดยัง้การพฒันา มุ่งเน้นความอดทน หลากหลายความสามารถ กระตือรือร้นอยู่เสมอ รักงานที่ท า 

จดัการเป็นเลศิ คิดแตท่างบวก) กลา่วโดยรวมก็คือ พฒันาตนเองอยูเ่สมอทัง้ในด้านความคิด ความรู้ จิตใจ และการกระท า

ของตวัคณุ และนัน่เองจะสง่ผลให้คณุมีความก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงานอยา่งที่ตัง้ใจและมุง่หวงัไว้ 

 

 


