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เป็็น
บที่ความพฒันากัารพฒันาตินเองท่ี่�เขย่ันชิว่ง ภัาวะวกิัฤติิ

ไวรัส น่าจะเป็็นโอกัาสดื่ที่่�คนม่เวล้าได้ืใช้ิเวล้าให้้เป็็น

ป็ระโยัชิน์ในกัารที่บที่วนมุมคิดืติ่างๆ ของตินเอง น่�กั็เป็็นอ่กัมุมห้นึ�งที่่�

อาจเป็็นป็ระโยัชิน์ อยั่างไรกั็ติามห้ากัใครมาอ่านในชิ่วงน่� กั็อยัากัให้้

พยัายัามอดืที่น ณ์ วันน่� จ่น ที่่�เป็็นป็ระเที่ศให้ญ่่ ป็ระชิากัรมากัมายั 

ผ่านจุดืติำ�าสุดืแล้้ว เชิื�อว่า เดื่�ยัวป็ระเที่ศเรากั็ผ่านไป็ไดื้ครับ

มาว่ากัันติามหั้วข้อ คณุ์เคยัสงสัยัไห้มว่า ที่ำาไมคนเก่ังๆ ห้ล้ายั

คน เป็น็ผ้้บริห้าร เป็น็ CEO ท่ี่�สำาเร็จ ที่ำาไมไม่ไป็เป็น็เจ้าของกิัจกัารเอง

ห้รือเจ้าของกัิจกัารที่่�เกั่ง เจ้าของไอเดื่ยั ผ้้คิดืค้นริเริ�ม กัล้ับไม่รวยั ไม่

สำาเรจ็ ห้รอืแมแ้ติ ่CEO ห้ล้ายับรษัิที่ให้ญ่่ห้ล้ายัคน นำาพาบรษิทัี่รุง่เรอืง 

พอมาที่ำาของตัิวเองจริงจงั เจ๊งไม่เป็น็ท่ี่า ขอยักัตัิวอย่ัางกัว้างๆ แบบน่�

ครับ ถ้าพ้ดืถึงโที่รศัพที่์มือถือ กัับบุคคล้สักัคน ที่ั�วไป็อาจนึกัถึง สติ่ฟั  

จอ๊บส ์(Steve Jobs) มากักัวา่ มารต์ินิ คป้็เป็อร ์(Martin Cooper) ห้รอื

ถา้เป็น็แบรนด์ืกัจ็ะนึกัถึง ไอโฟัน (iPhone) ซมัซงุ (Samsung) มากักัว่า

โมโติโรล้่า (Motorola) ที่ั�งที่่� ชิื�อห้ล้ัง คือผ้้ริเริ�มที่ำาโที่รศัพที่์มือถือ

อาจไมใ่ชิต่ิวัอยัา่งที่่�ดืน่กััห้ากัจะพ้ดืเรื�องความสำาเรจ็ เพราะใน

แงแ่บรนดื ์มปั่็จจยััห้ล้ากัห้ล้ายั เพ่ยังแติอ่ยัากัให้เ้ห้น็ภัาพท่ี่�เห้น็ชัิดืเจน 

แล้ะน่าจะที่ำาให้้นึกัออกัถึงบุคคล้ท่ี่�คุณ์ร้้จกัั ห้รอืเรื�องราวท่ี่�คุณ์อาจเคยั

ไดืย้ันิ ไดือ้า่น ในล้กััษณ์ะที่่�คนเกัง่พอเป็ล้่�ยันสถานะบางอยัา่ง กัล้บัไม่

ป็ระสบความสำาเรจ็ ห้รอืบางคนนา่จะสำาเรจ็ แต่ิกัลั้บไม่ ห้รอืสำาเรจ็ไม่

มากัเที่่าที่่�ควรจะเป็็น

คนเรามีีคุณลัักษณะความีสามีารถบางประการไมี่เท่่ากัน

 

ถ้าชิอบห้รือเคยั ดื้ อ่าน ฟััง ป็ระวัติิ คนที่่�ป็ระสบความสำาเร็จ

ในห้ล้ากัห้ล้ายัระดัืบไม่จำาเพาะว่าต้ิองระดัืบโล้กั ห้รือเพ่ยังเรื�อง

ความรำ�ารวยั แต่ิสำาเร็จในวงกัารของเขา ผมสังเกัติเรื�องห้นึ�งของคน

เราที่่�ม่คุณ์ล้ักัษณ์ะความสามารถบางป็ระกัารไม่เที่่ากััน แล้ะมัน

เป็็นป็ัจจัยัของผล้ลั้พธุ์ความสำาเร็จไดื้ ห้ากัเราร้้ติัว แล้ะนำามาป็รับ

ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

www.sirichaiwatt.com

?
พััฒนาตนเอง 
สัร้างโอกาสั ด้วย สั.สั.ซ.!



Grow Your Biz

23TPA news

June 2020 ●  No. 282

?

อ่กัร้ป็แบบของ ซ. ซ่อม กั็คือ อาจเป็็นกัลุ้่มคนที่่�ที่ำาอะไรที่่�เขา

ไม่ที่ำา บางที่่กั็นับว่าเป็็นพวกัเชิ่�ยัวชิาญ่เฉพาะดื้าน เป็็นศิล้ป็ิน ซึ�งอาจ 

มองว่า ศิล้ป็ินกั็ติ้องเป็็นพวกั “สร้าง” สร้างสรรค์ ไห้ม? ส่วนห้นึ�งกั็ถ้กั 

แติอ่ก่ัสว่นกัอ็าจเป็น็ป็ระเภัที่ ที่ำาในสิ�งที่่�คนอื�นไมท่ี่ำากััน ไมส่รา้งให้ใ้คร 

ไมเ่สรมิกัับใคร เป็น็อะไรที่่�ไมม่ใ่ครเขามอง กัเ็ห้มอืนซอ่มแซมบางสว่น

ที่่�ขาดืห้ายั ไม่ม่ใครที่ำา สร้างสิ�งให้้ม่ป็ระโยัชิน์ ม่ค่าขึ�นมา ที่ำานองน่�

ซึ�งทัี่�ง 3 แบบ ไม่เกั่�ยัววา่แต่ิล้ะแบบต้ิองที่ำาอาชิพ่อะไรอาจจะ

ที่ำาไดืท้ี่กุัอาชิพ่ เพ่ยังแติ ่ที่่�มาที่่�ไป็ความสำาเรจ็อาจติา่งกััน เชิน่ คา้ขายั

กัลุ้่ม ส.สร้าง อาจห้าที่ำาเล้ ห้าสินค้าเกั่ง กัลุ้่ม ส.เสริม อาจถนัดืขายั

เห้มือนคนอื�น ที่ำาเล้เด่ืยัวกัับคนอื�น แต่ิเสริมดืว้ยัที่ำากัารติล้าดืเก่ัง กัลุ้ม่

ซ.ซอ่ม อาจรับซ่อมสินคา้ ห้รอืขายัสนิคา้แบบ niche เฉพาะอย่ัางท่ี่�คน

อื�นเขาไม่ขายักััน ที่ำานองน่�

ไมี่มีีใครเป็นแบบ สร้าง เสริมี ซ่อมี ร้อยเปอร์เซ็นต์ แลัะ

ไมี่ควรเป็น

 
ทีุ่กัคนยั่อมเคยั สร้าง เสริม ห้รือ ซ่อม สิ�งติ่างๆ ที่่�ไม่ไดื้ 

ห้มายัถึงแค่สิ�งของ แติ่ห้มายัถึงกัารเล้ือกัที่ำาบางสิ�ง แล้ะเชิื�อว่า เราม่

ความชิอบ ห้รือความเชิ่�ยัวชิาญ่ไม่เที่่ากััน ซึ�งในท่ี่�น่� บางที่่ถ้าวัดืเป็็น

คะแนน ส.ส.ซ. เติ็ม 10-10-10 อาจจะม่ 5-10-3 ห้รือ 9-2-4 อะไร

ที่ำานองน่� กั็แล้้วแต่ิล้ะคนไป็ ไม่ม่อะไรมาเป็็นตัิวชิ่�วัดืให้้ไดื้ชัิดืเจนใน

ที่่�น่�ห้รอกัครับ แต่ิมันน่าจะมาจากัทัี่กัษะ ป็ระสบกัารณ์์ชิ่วิติ ห้ล้ายัๆ 

อยั่าง ที่่�โดืยัรวมถ้าพอเข้าใจเราน่าจะพอสังเกัติติัวเองกัันไดื้

ที่่น่�พอมาแยักัเป็็นร้ป็แบบว่า สร้าง เสริม ห้รือ ซ่อม เดื่น เรา

กั็จะเห็้นปั็ญ่ห้า อุป็สรรคในความสำาเร็จของเรา เพราะห้ากัเราเป็็น 

“สร้าง” เราอาจจะคิดืออกัว่า ที่ำาไม เราไม่มั�นคง อยัากัที่ำานั�น ที่ำาน่�ไป็

เรื�อยัๆ ซึ�งในความเป็็นจริงแล้้ว เราเอาแติ่สร้าง คงเป็็นไป็ไม่ไดื้ แล้ะ

เรามาที่ำางานให้้คนอื�นอย่้ัในรป้็แบบ “เสรมิ” ให้เ้ขากัย็ัากัจะไดืด้ื ่เพราะ

มันไม่ใชิ่ที่าง เชิ่นเดื่ยัวกััน คนที่่�ม่ความถนัดื “เสริม” ห้รือ “ซ่อม” มากั 

จะที่อ้แที่ ้ไร้แรงจง้ใจ ห้รอืไมอ่ยัากัจะเริ�มอะไรให้ม่ๆ บางที่ก็่ัไมร่้ว้า่จะ

เริ�มไงดื่ แบบน่�ง่ายัที่่�สุดืกั็คือให้้คนอื�นเริ�มให้้ ไป็ติ่อยัอดืเขา ที่ำานองน่�

ใชิ้กัับกัารพัฒนาตินเอง กั่อนอื�นคุณ์ต้ิองล้องคิดืติามจากัผ้้คนที่่�คุณ์ 

พอร้้เรื�องราวเขา จะเป็็นคนดัืงห้รือไม่กั็ติาม ถ้าคิดืออกัห้รือล้องไป็ด้ื 

ห้ล้ังจากัน่�กั็ไดื้ น่าจะเห้็นภัาพไดื้ชิัดืเจนขึ�น

การพัฒนาตนเองด้วย ส.ส.ซ.?

คุณ์ล้ักัษณ์ะท่ี่�ผมบอกัว่าเป็็นข้อสังเกัติป็ระกัารห้นึ�งท่ี่�ส่งผล้

ติ่อความสำาเร็จ คือ สิ่.สิ่.ซ. หรื์อ สิ่ร์้�ง-เสิ่ริ์มั-ซ่อมั โดืยัในที่่�น่�เราว่า

กัันโดืยัรวมที่ั�งในความคิดื แล้ะกัารล้งมือที่ำาอะไรบางอยั่าง ที่่�สำาคัญ่

นา่จะมค่วาม “ชั้อบ” ติรงนั�น ท่ี่�ในคนห้นึ�งคน ควรจะม ่1 อย่ัาง ถา้ไมม่่

เล้ยั กั็ยัากัจะป็ระสบความสำาเร็จ

“เพร์�ะมัันคือจุำดที�ทำ�ให้แติ่ลิะคนเริ์�มัติ้นได้” แต่ิกั็ใช่ิว่า 

คนเราจะม่แติ่ล้ักัษณ์ะนั�นอยั่างเดื่ยัว เพ่ยังแติ่ว่าอาจม่ระดืับที่่�ไม่เที่่า

กััน แติ่กั่อนจะไป็ล้งรายัล้ะเอ่ยัดืติรงนั�น เรามาดื้กัันว่า ส.ส.ซ. ห้รือ

สร้างเสริม ซ่อม น่� มันคืออะไร แล้ะชิ่�แจงไว้ติรงน่�ว่า น่�ไม่ใชิ่ห้ล้ักักัาร 

แติเ่ป็น็ข้อสังเกัติท่ี่�นำามาพิจารณ์าติวัเอง นำาไป็พัฒนาตัิวเองได้ือย่ัางดื่

สิ่. สิ่ร์้�ง – ห้ล้ายัคน เป็็นคนท่ี่�ม่ความคิดืริเริ�ม ชิอบอะไร

ให้ม่ๆ เป็็นผ้้สร้าง ผมคงไม่ระบุว่าติ้องม่ที่ักัษะอะไรบ้าง แติ่จากัที่่�ผม

พยัายัามยักัตัิวอย่ัางก็ัคือ ห้ากัคุณ์ห้รือใครม่คุณ์ลั้กัษณ์ะน่�โดืดืเด่ืน 

มากัๆ กั็จะสร้างบางสิ�งขึ�นมาไดื้ดื่ ริเริ�ม โครงกัาร ไอเดื่ยัติ่างๆ ไดื้

ดื่กัล้้าจะเริ�มติ้น เช่ิน ถ้าไม่ม่ใครที่ำาเรื�องน่�เขากัล้้าจะที่ำาให้้เป็็นร้ป็ 

เป็็นร่าง ถ้าให้้เล้ือกัเริ�มติ้นที่ำาไร่ เราคงเลื้อกัท่ี่�โล้่ง แติ่คนป็ระเภัที่น่�

กัล้้าจะถางป็่า บุกัลุ้ยั แล้ะดื้เห้มือนจะชิอบดื้วยัที่่�ไดื้เป็็นคนเริ�ม ห้รือ

ไดื้เริ�มที่ำาอะไรให้ม่ ๆ

สิ่. เสิ่ร์มิั – ป็ระเภัที่ห้นึ�งท่ี่� ถา้ให้้คดิื รเิริ�ม ล้งมอื ดืเ้ป็น็เรื�องยัากั 

แติ่ถ้าใครเสนออะไรมาไดื้แล้้ว คนน่�จะติ่อยัอดืไดื้เป็็นฉากัๆ ป็ระห้นึ�ง

คิดืมาเอง ป็ระเภัที่น่�เร่ยักัว่า เสริม กัล้่าวคือ เสริมจากัสิ�งที่่�ม่อยั้่ เสริม

จากัที่่�คนอื�นเริ�มมา ครพั้กัลั้กัจำา แต่ิอาจแยักัแยัะกัันเข้าใจยัากันิดืห้นึ�ง

ว่า กัารคิดืไอเดื่ยัจากัสิ�งท่ี่�คนอื�นที่ำามากั่อนคือ “เสริม” ห้รือ “สร้าง” 

เรื�องน่�ไม่ใชิ่แยักักัันแค่แนวความคิดืไอเดื่ยัสร้างสรรค์ แติ่ยัังแยักักััน

ติอนล้งมือที่ำาดืว้ยั ป็ร์ะเภทเสิ่ร์มิั จำะไมัช่ั้อบนับหน้�ง ไม่ัวิ�่เร์ื�องอะไร์ 

ถึ�้เป็รี์ยบเป็น็สิ่ร์�้งบ�้นกไ็ม่ัมีัวินัลิงเสิ่�เข็ึ้มั มัองเป็น็เร์ื�องย�ก เร์ื�อง

ลิำ�บ�ก แติถ่ึ�้บ�้งมัโีคร์งมั�แล้ิวิ อนันี�จำะง�่ยเลิย แมส้ิ�งที่่�ที่ำาจะเคยัม่

มาแล้้ว แติ่ถ้าเริ�มเอง กั็เร่ยักัว่าเป็็นพวกัสร้างเอง

ซ. ซ่อมั – แบบสุดืที่้ายั ป็ระเภัที่ซ่อม ห้รือเร่ยักัว่าแกั้ไขเกั่ง

กั็ไดื้ ป็ระเภัที่น่� เห้็นป็ัญ่ห้าเป็็นความที่้าที่ายั มองเป็็นเรื�องสนุกั ห้รือ

ออกัแนวเป็็นท่ี่�ป็รึกัษา ในยัามม่อุป็สรรคมักัจะม่ไอเด่ืยั กัระทัี่�งว่า

ชิอบนำาสิ�งที่่�คนอื�นไม่เห็้นป็ระโยัชิน์ มาที่ำาป็ระโยัชิน์ จึงม่ห้ล้ายัร้าน

ห้ล้ายับริษัที่ ท่ี่�พอถ้กัซื�อไป็ในเวล้าท่ี่�ยัำ�าแยั่ กัล้ับเติิบโติไดื้ดื่กัว่าเดืิม 

น่�อาจเพราะไดื้ CEO ป็ระเภัที่น่�เข้าไป็แกั้ไขป็ัญ่ห้า ยัิ�งถ้าเดืิมที่่ สร้าง

มาดื่ ม่โครงสร้างดื่ น่�แห้ล้ะครับ พวกัซ่อม เอาไป็ที่ำาติ่อรุ่งแน่นอน แติ่

ไม่ใชิ่ที่ั�งห้มดื.. ตู่อฉบับหน้าอ่าน




