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เชื่อว่าเมื่อคนทุกคนก้ าวเข้ าสูช่ ่วงวัยของการทางานแล้ ว..แต่ละคนย่อมมีความต้ องการและความคาดหวังให้ งาน
ของตนประสบผลสาเร็ จ โดยจะมีแนวทางและวิธีการในการสร้ างความสาเร็ จในหน้ าที่การงานที่แตกต่างกันไป บางคน
ชอบเอาใจและหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้ างความพึงพอใจจากหัวหน้ างาน เพราะคิดว่าหัวหน้ างานสามารถสนับสนุน
ความสาเร็ จที่เกิดขึ ้นให้ กบั ตนเองได้ แต่บางคนประสบความสาเร็ จได้ จากการสนับสนุนของที มงานโดยพยายามทาทุก
วิถีทางให้ สมาชิกในทีมรักใคร่..เพื่อว่าจะได้ สนับสนุนให้ ตนเองประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การงานตามที่มงุ่ หวังไว้ สาหรับ
บางคนเชื่อไสยศาสตร์ อาศัยสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ช่วย… และก็ยงั มีอีกหลายต่อหลายคนที่มีความต้ องการและความมุง่ หวังที่จะให้
หน้ าที่การงานของตนประสบความสาเร็ จด้ วยความสามารถและฝี มือของตัวเอง
ความสาเร็จด้ วยฝี มือของเราเองจะเป็ นสิง่ ที่นา่ ภาคภูมใิ จที่สดุ ในชีวิต ดังนันในส่
้ วนนี ้จึงขอนาเสนอเทคนิคและ
วิธีการเพื่อการสร้ างความสาเร็ จในการทางานด้ วยตัวคุณเองตามหลักการง่าย ๆ ของ "D-E-V-E-L-O-P" ดังนี ้
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Positive Thinking คิดแต่ ทางบวก

ไม่ หยุดยัง้ การพัฒนา
มุ่งเน้ นความอดทน

Development: ไม่ หยุดยัง้ การพัฒนา
ผู้ที่จะประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การงานได้ จะต้ องเป็ นคนที่มีหวั ใจของการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง
บุคลิกลักษณะ พฤติกรรม หรื อแม้ แต่วิธีการทางาน โดยต้ องเป็ นผู้ที่มีการสารวจและประเมินความสามารถของตนเองอยู่
ตลอดเวลา คอยตรวสอบว่าเรามีจดุ แข็งและจุดบกพร่องในด้ านใดบ้ างและพยายามที่จะหาทางพัฒนาจุดแข็งและปรับปรุง

จุดบกพร่องของตนให้ ดีขึ ้น เช่น ถ้ าไม่เก่งภาอังกฤษ..ซึ่งจาเป็ นต้ องนามาใช้ ในการทางาน..ก็ควรขวนขวายหาโอกาสที่จะ
เรี ยนเพิ่มเติม นอกจากนี ้ยังต้ องเป็ นคนที่ไม่ยึดติดกับวิธีการหรื อขันตอนการท
้
างานแบบเดิม ๆ โดยควรจะหาเทคนิคและ
แนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการทางานของตนเองให้ ดีขึ ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ ้นอยูเ่ สมอ
Endurance: มุ่งเน้ นความอดทน
ความอดทนเป็ นพลังของความสาเร็ จ…อดทนต่อคาพูด อดทนต่อพฤติกรรมการดูหมิ่นหรื อสบประมาท อดทนต่อ
ความเครี ยดในการทางาน…คนบางคนลาออกจากที่ทางานเพราะเจอหัวหน้ างานพูดจารุ นแรง หรื อเพียงแค่ถกู ต่อว่าต่อ
หน้ าที่ประชุมเท่านัน…คุ
้ ณรู้ ไหมว่าการลาออกจากงานบ่อย ๆ นัน้ เป็ นสิ่งที่ไม่ดี เพราะเวลาคุณไปสมัครงานที่ไหนเค้ า
อาจจะมองว่า คุณ เป็ นคนไม่มี ค วามอดทนเลยก็ เ ป็ นได้ (เสีย ประวัติ ก ารท างานของคุ ณ เอง) หากคุณ ต้ อ งเผชิ ญ กับ
สถานการณ์ ที่เลวร้ ายหรื อไม่ปรารถนา ขอเพียงแต่ให้ คุณมีความอดทนและอดกลันเข้
้ าไว้ แล้ วคุณจะสามารถเผชิญกับ
ปั ญหาต่าง ๆ ได้ สาเร็ จ
Versatile: หลากหลายความสามารถ
หลาย ๆ องค์กรย่อมต้ องการคนที่มีความรู้ และความสามารถให้ เข้ ามาพัฒนาและปรับปรุ งองค์กรให้ ดีขึ ้น…
ขอให้ ลองคิดดูว่าถ้ าคุณเป็ นเจ้ าของบริ ษัท คุณอยากได้ คนที่สามารถทางานได้ หลาย ๆ อย่าง หรื อ ทาได้ เฉพาะอย่างใด
อย่างหนึ่ง …แน่นอนคุณคงต้ องการได้ คนที่มีความสามารถทางานได้ หลากหลาย ไม่ปฏิเสธหรื อหลีกเลี่ยงงานที่ได้ รับ
มอบหมายพิเศษ…ซึง่ บางคนที่หลีกเลีย่ งงาน กลัวว่าจะต้ องทางานมากกว่าคนอื่น ไม่อยากให้ ใครเอาเปรี ยบ ไม่เคยอาสาที่
จะทางานนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ…แน่นอนว่าคนกลุม่ นี ้ไม่มีทางที่จะได้ รับความก้ าวหน้ าและความสาเร็ จในชีวิต
การทางานได้ เลย…ดีไม่ดีกลุม่ คนเหล่านี ้อาจจะเป็ นกลุม่ คนแรกที่ถกู พิจารณาให้ Lay Off ก่อนก็เป็ นได้ (หากองค์กรต้ อง
เผชิญกับสภาวะการเงินที่ถดถอย)
Energetic: กระตือรือร้ นอยู่เสมอ
ความสาเร็ จต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ ้นได้ ถ้าคุณมีความกระตือรื อร้ น และมีความตื่นตัวที่จะแสวงความรู้ใหม่ ๆ การรับฟั ง
ข้ อ มูลข่า วสาร ปั ญหาและอุป สรรคต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึน้ พร้ อมทัง้ มี ความมุ่ง มั่น ที่จ ะแก้ ไขปั ญ หาและอุปสรรคให้ ป ระสบ
ผลสาเร็ จ โดยส่วนใหญ่คนที่มีความกระตือรื อร้ นจะเป็ นคนที่ชอบลองผิดลองถูก มาทางานก่อนเวลาเสมอเพื่อหาโอกาส
ค้ นคว้ าข้ อมูลและหาความรู้ เพิ่มเติม พยายามที่จะให้ งานเสร็ จก่อนหรื อตรงตามเวลาที่กาหนด ซึ่งแตกต่างจากคนที่ขาด
ความกระตือรื อร้ น โดยส่วนใหญ่จะเป็ นคนที่ไม่อยากให้ วนั ทางานมาถึง รอคอยเวลาเลิกงานหรื อเสร็ จสิ ้นสัปดาห์การ
ทางาน ทางานเฉื่อย ไม่สนใจรับฟั งข้ อมูลข่าวสารใด ๆ เลย ขอเพียงให้ งานของตนเองเสร็ จเท่านันเพื
้ ่อที่จะได้ กลับบ้ านหรื อ
ไปที่ไหน ๆ ตามที่ใจปรารถนา….ซึง่ ทานายได้ เลยว่า บุคคลเหล่านันไม่
้ มีทางหรื อมีโอกาสน้ อยมากในการได้ รับความสาเร็ จ
และความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานของตน
Love: รักงานที่ทา

ขอให้ ตระหนักไว้ เสมอว่า "คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่เราสามารถเลือกที่จะรักงานที่ทาอยู่ได้ " พบว่าในยุค
สมัยนี ้การเลือกงานที่รักมีโอกาสเกิดขึ ้นน้ อยกว่าการที่จะเลือกรักงานที่ทา ดังนัน้ "หากคุณไม่สามารถเลือกงานที่รักได้ คุณ
ก็ควรเลือกที่จะรักงานที่คณ
ุ ทา" เพราะความรู้สกึ นี ้เองจะส่งผลให้ คณ
ุ มีความสุขกับงานของคุณ..ขอให้ คณ
ุ ลองถามตัวเอง
ว่าคุณรักงานที่ทาอยู่หรื อไม่ แล้ วคุณมีพฤติกรรมอย่างไรหากคุณมีความรู้ สึ กว่าคุณไม่รักงานที่ทาอยู่เลย และผลงานที่
เกิดขึ ้นของคุณเป็ นอย่างไรบ้ าง..บางคนเบื่อหน่ายกับชีวิต..ทางานแบบเช้ าชามเย็นชาม…ไม่มีเป้าหมายในการทางาน ซึ่ง
ย่อมแน่นอนว่าคุณคงไม่ประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การงานของคุณเลย…พื ้นฐานของความสาเร็ จอยู่ที่ความรักในสิ่งนัน้
เมื่อคุณมีความรัก คุณจะมีความสุขกับงานที่ทา ซึ่งจะทาให้ คณ
ุ พยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของงานที่ทาอยู่
ตลอดเวลา และนัน่ จะส่งผลให้ คณ
ุ รู้จกั วางแผนชีวิตและเป้าหมายความสาเร็ จในการทางานของคุณ
Organizing: จัดการเป็ นเลิศ
การจัดการงานที่ดี จะทาให้ คณ
ุ รู้วา่ ควรจะทาอะไรก่อนและหลังบ้ าง สามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ที่
มีอยูใ่ ห้ เกิดประสิทธิภาพได้ อย่างเต็มที่ การจัดการจะเป็ นสิง่ ผลักดันให้ คณ
ุ ต้ องวางแผนและเป้าหมายการทางานอยู่เสมอ
ทังนี
้ ้คุณเคยสารวจตัวเองบ้ างหรื อไม่ว่า คุณมีความสับสนและไม่สามารถทางานได้ เสร็ จตามแผนงานที่กาหนดไว้ ..ซึ่งสิ่ง
เหล่านี ้เองจะเป็ นเครื่ องบ่งบอกว่าคุณขาดประสิทธิภาพในการจัดการงานของคุณ คุณไม่สามารถบริ หารทรัพยากรต่าง ๆ ที่
มีให้ เกิดประสิทธิผลได้
Positive Thinking: คิดแต่ ทางบวก
ความคิ ด ทางบวกจะเป็ นสิ่ ง ที่ ช่ ว ยท าให้ คุณ มองโลกในแง่ ดี มี ก าลัง ใจและพลัง ที่ จ ะท างานต่า ง ๆ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายให้ ประสบผลสาเร็ จ คนที่มีความคิดทางบวกจะเป็ นคนที่สนุกและมีความสุขกับงานที่ทา แสวงหาโอกาสที่จะ
ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นอยู่เสมอ…สาหรับผู้ที่มีความคิดในด้ านลบอยู่ตลอดเวลา จะเป็ นผู้ที่หมกมุ่นอยู่แต่กบั ปั ญหา
ชอบโทษตัวเองและคนรอบข้ างอยู่เสมอ ขาดความคิดที่จะพัฒนาตนเองและงานที่ทา…ในที่สดุ ผลงานที่ได้ รับย่อมขาด
ประสิทธิภาพ
ดังนันหากคุ
้
ณต้ องการที่จะเป็ นผู้หนึง่ ที่ประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การงาน คุณควรประยุกต์ใช้ หลักของการ "DE-V-E-L-O-P" (ไม่หยุดยังการพั
้
ฒนา มุ่งเน้ นความอดทน หลากหลายความสามารถ กระตือรื อร้ นอยู่เสมอ รักงานที่ทา
จัดการเป็ นเลิศ คิดแต่ทางบวก) กล่าวโดยรวมก็คือ พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอทังในด้
้ านความคิด ความรู้ จิตใจ และการกระทา
ของตัวคุณ และนัน่ เองจะส่งผลให้ คณ
ุ มีความก้ าวหน้ าและประสบผลสาเร็ จในหน้ าที่การงานอย่างที่ตงใจและมุ
ั้
ง่ หวังไว้

