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จากฉบับที่แล่้วตู่อ

สรุปข้อดี ข้อเสีย

ห้ากพอสังเกตได้วิ่าเรามีลักษณ์ะเด่นไปิทิางไห้น ก็อาจนำา

ไปิพัฒนา ห้ร่อมองห้าโอกาสทิี�เห้มาะให้้ตัวิเองได้ ซี้�งถ้าจะแยกขึ้้อดี 

ขึ้้อเสียให้้ชีัดเจน ก็จะได้ปิระมาณ์นี�

 ส.สร้าง = ชีอบ้ริเริ�ม ทิำาอะไรให้้เปิ็นร่ปิเปิ็นร่าง ขึ้้อเสีย 

เห้ม่อนขึ้ี�เบ้่�อ ไม่รักษาขึ้องเดิม สนใจขึ้องให้ม่ ห้นีปิัญห้าไปิสร้างให้ม่

ดีกวิ่า

 ส.เสริม = ชีอบ้ต่อยอด พลิกแพลงปิระยุกต์เก่ง ขึ้้อเสีย

สร้างเองไม่ค่อยได้ รอคอยโอกาสมากเกินไปิ มีควิามกังวิลมากเกิน

ไปิ บ้างทิีก็มั�นในบ้างอย่างมากไปิ (ego)

 ซี.ซี่อม = แก้ปิัญห้าได้ รับ้สถานการณ์์เก่ง มีควิามคิด

แห้วิกแนวิ มองเห็้นสิ�งทีิ�คนอ่�นไม่เห็้น เป็ินคนเบ้่�องห้ลัง ขึ้อ้เสยี ทิำางาน

ส่วินรวิมยากชีอบ้ทิำางานคนเดียวิ มีแนวิคิดทิี�คนอ่�นอาจไม่เขึ้้าใจแง่

อุปิสรรค และ โอกาส

จากขึ้้อดี ขึ้้อเสียจะเห้็นได้วิ่า ถ้าใครเปิ็นแบ้บ้ไห้นสุดโต่ง เชี่น

คะแนนเต็ม 10 แล้วิ 10-0-0 แบ้บ้นี� มีปิัญห้าแน่ๆ (จริงๆ ก็มีคล้าย) 

และยอ่มมองวิา่ถา้ 10-10-10 ทิำาอะไรกค็งรุง่ นี�จ้งเปิน็สาเห้ตทุิี�บ้รษิัทิ

ห้ร่อองค์กรให้ญ่ทีิ�สำาเร็จ ต่างมีทิีมบ้ริห้ารแต่ละด้านมีควิามสามารถ

ต่างกัน เห้มาะกับ้แต่ละสถานการณ์์ แต่ละปิระเภทิงาน เพียงแต่วิ่า

ในแง่การเปิ็นโอกาส และอุปิสรรค ในทิี�นี� มันค่อการมองตัวิเราเอง 

ก็จะวิ่ากันไปิทิี�ละเร่�องดังนี�

ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

www.sirichaiwatt.com
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โอกาสทิี�จะตั�งตน้ พ่ดงา่ยๆ คอ่ เรยีนร่ท้ิี�จะเปิน็ผ่ ้“สรา้ง” เพราะในสว่ิน 

ต่อยอดนั�นมีควิามสามารถอย่่แล้วิ ในอีกด้าน ห้ากแก้ปิัญห้าอะไร

ไม่ได้ ไม่วิ่าปิัญห้าขึ้องการเริ�มต้น ห้ร่อบ้างสิ�ง ต้องลดอีโก้ ฟััง ห้ร่อ

เรียนร่้จากคนอีก 2 แบ้บ้ด่ เพราะ ขึ้้อเสีย คนทิี�เปิ็น ส. เสริม มักจะ

มีควิามเก่งในิตัวิ จนิอาจไม่เห็นิตัวิเองในิบัางม้ม ดังนี�ต้องระวิัง 

ฟัังคนทิี�เขึ้าสร้างมาได้ และคนทิี�เขึ้าแก้ปิัญห้าเก่ง ก็จะลดอุปิสรรค

ห้ร่อปิัญห้าตัวิเองไปิ

ส่วินห้น้�งการไปิทิำาต่อสิ�งทิี�คนอ่�นเริ�มแล้วิ แล้วิไปิต่อยอด 

(ไม่ได้ห้มายควิามวิ่าเซี้งกิจการเสมอไปิ)

อ้ปสรรค ขึ้อง ซึ่. ซึ่อ่ม ค่อ กลุม่นี�มองอะไรลก้ซี้�ง จง้แกปั้ิญห้า

เก่ง รวิมถ้งมีควิามคิดแห้วิกแนวิได้ดี น่าจะเปิ็นปิระเภทิ โอกาสเยอะ 

แต่บ้างทิีก็เห้ม่อนคิดมากเกินไปิ แปิลกแยกเกินไปิ จ้งมีอุปิสรรคทิี�ใน

ภาวิะปิกติ ก็จะทิำาอะไรได้ไม่โดดเด่น กล่าวิค่ออาจไม่เหมาะท์ำางานิ

หร่อท์ำาสิ�งต่างๆ เหม่อนิคนิทั์�วิไป เพราะจะไร้แรงจ่งใจ ง่ายสุดค่อ 

ห้างานแนวิ ครีเอทีิฟั ห้รอ่ทีิ�ปิรก้ษา เพราะต้องคิด วิิเคราะห์้จากปัิจจยั

ทิี�มีอย่่ แต่ห้ากได้ลงทิุนธิุรกิจ และห้าเจอจนเริ�มต้นได้เอง “สร้าง” ได้

เองก็ได้เปิรยีบ้มาก เพราะคงเป็ินธุิรกิจจำาเพาะ ค่แ่ข่ึ้งมาแข่ึ้งด้วิยยาก

แต่กต็้องระวิังเร่�องบัริหารจัด้การ เพราะอ้ปสรรค ขึ้อง ซึ่.ซึ่่อม บัางท์ี

ชอบัควิามท้์าท์ายเกินิเหต้ อาจจะละเลยในิส่วินิทั์�วิไป คิดแนวิว่ิามี

ปิญัห้ามาส ิฉนัชีอบ้ ฉนัแกไ้ด ้ห้รอ่เอาธิรุกจิไปิเสี�ยงไดโ้ดยเชี่�อวิา่ อะไร

ทิี�มันยาก แก้ได้ ทิำาได้ บ้างทิีมันไม่ได้ขึ้้�นมา.. พัง นี�ค่อสิ�งทิี�ต้องระวิัง

โดยรวิมแลว้ิ ดงัทิี�ไดก้ลา่วิไปิห้ลายครั�งวิา่ ไมม่ใีครเปิน็สว่ินใด 

สุดโต่ง แต่เปิ็นเพียงแนวิทิางการมองตัวิเอง และพัฒนาตัวิเองใน

แง่ ขึ้้อดี ขึ้้อด้อยก็ว่ิาได้ ห้ลายคนมีขึ้้อดีในการริเริ�ม แต่ด้อยในการ

ดำาเนินไปิให้้คงทิน ด้วิยการต่อยอห้ร่อด้อยในการรับ้ม่อกับ้ปิัญห้า

และแน่นอน ห้ลายคนไม่กล้าทิี�จะเริ�มต้น ลุยสร้าง ดีทีิ�สุดควิรมีทิุก

อย่างมากพอ ให้้สามารถดำาเนินไปิในแนวิทิางทีิ�ตัวิเองอยากสำาเร็จ 

และเม่�อมันก้าวิห้น้าไปิ ก็พยายามกลบ้ขึ้้อด้อยตัวิเอง ไปิให้้ใกล้ 10-

10-10 คอ่ยอดเยี�ยม แตใ่นควิามเปิน็จรงิไมม่อีะไรดเีลศิไปิตลอดกาล

คลา้ยกบั้ทิี�บ้อกไปิแลว้ิว่ิา ณ์ จดุห้น้�ง บ้รษิทัิทีิ�ให้ญ่มากๆ เขึ้าก็

ตอ้งห้าคนอ่�นชีว่ิยในดา้นตา่งๆ แมแ้ตม่าเปิน็ MD, CEO แทินเจา้ขึ้อง

ซี้�งไม่ได้ห้มายควิามวิ่าเขึ้าขึ้าดคุณ์สมบ้ัติ คุณ์ลักษณ์ะ แต่มันค่อการ

ทิี�เขึ้าไปิทิำาในส่วินทิี�สำาคัญกวิ่า ให้ญ่กวิ่า ซี้�ง ณ์ เวิลานั�น ส.ส.ซี. นี�คง

ไม่จำาเป็ินแล้วิ แต่ส่วินให้ญ่ เรายังไม่ไปิถ้งจุดนั�น.. ไม่แม้แต่ร่้ตัวิว่ิา 

ขึ้้อดี ขึ้้อด้อย เราค่ออะไรจ้งยังไม่ไปิไห้นสักทิี นีิ�เป็นิเพียงแนิวิคิด้

หนิึ�งท์ี�ลองเอาไปสังเกต อาจ สร้าง เสริม ซึ่่อม อนิาคตเราให้ด้ีขึ้ึ�นิ

ได้้ ก็ไม่แนิ่

อ้ปสรรค ขึ้อง ส.สร้าง ค่อ เราอาจไม่ร่้วิ่าชีอบ้ในสิ�งทีิ�เริ�ม

จริงๆ ไห้ม ถ้าทิำาแล้วิดีก็ดีไปิ ทิำาแล้วิเจ๊ง มันก็ไม่ดี ไม่ใชี่วิ่าแค่ธิุรกิจ

การเล่อกทิำาอะไรห้ลายๆ อย่างมันก็ควิรจะร่้ตัวิ และระล้กได้ว่ิา แม้

จะขึ้ี�เบ้่�อ ชีอบ้อะไรให้ม่ๆ ก็ควิรมีกรอบ้ไว้ิบ้้าง ตัวิอย่างทิี�เราอาจจะ

พอน้กออกเรียกวิ่าเปิ็น ขึ้้อเสีย นั�นแห้ละ ค่อ บ้างคนจะชีอบ้ทิำานั�น 

ทิำานี�ไปิเร่�อยๆ เดี�ยวิทิำาธิุรกิจนั�น เปิิดร้านนี� ไม่นานก็เจ๊ง แต่ก็เปิิดอีก 

เรากจ็ะสงสัยวิา่ “ท์ำาไมไมเ่ขึ้ด็้” มนัเปิน็เร่�องควิามชีอบ้ เปิน็สไตลข์ึ้อง

เขึ้า แต่ห้ลายครั�งมันค่อขึ้้อเสีย ค่อท์ำาอะไรไม่จริงจัง

ซี้�งถา้มคีณุ์ลกัษณ์ะนี�มากๆ เราจะเห็้นชีดัวิา่ ตอนเริ�มทิำาอะไร

ตอนแรกด่ดี ด่น่าไปิรอด แต่เม่�อเปิ็นร่ปิเป็ินร่าง ได้ “สร้าง” ตามใจ

คิดแล้วิ กลับ้ไปิไม่รอด เพราะควิามใส่ใจ ห้ร่อควิามชีอบ้ลดลง 

ไม่ “เสริม” ต่อยอด้มันิต่อไป หร่อเม่�อมีปัญหาแล้วิไม่ชอบั “ซึ่่อม” 

ไม่ชอบัแก้ไขึ้ ซี้�งไม่วิ่าเป็ินการทิำาอะไร มันเป็ินไปิไม่ได้ทีิ�จะไม่เสริม 

ไม่ซี่อม เชี่นนี� ควิรห้ากรอบ้ให้้ตัวิเองเห้ม่อนทิี�บ้อกไปิแล้วิ เชี่น เปิิด

รา้นอาห้าร แทินทีิ�จะขึ้ยันไปิทิำาอยา่งอ่�น ทิำาเร่�องให้ม่ ลองเลอ่กทิี�จะมา  

“สรา้งให้มใ่นจดุเดมิ” เช่ีน ขึ้ยันสรา้งเมน่ ขึ้ยันสรา้งมมุในรา้น ตกแต่ง

ร้าน ถ้าแนวินี� มันก็จะดี ทิี�สำาคัญ เม่�อกิจการดี ก็ควิรปิรับ้ตัวิเปิ็นฝ่่าย

“เสริม” ค่อเรียนร่้ในการรักษา เสริมสิ�งทิี�สร้างขึ้้�นมาให้้เติบ้โต ทิำาไม่ได้

ไม่ชีอบ้ ก็แค่ร่้ตัวิ ห้าม่ออาชีีพมาทิำาให้้ ถ้ามีปิัญห้า ไม่ชีอบ้แก้ไขึ้ 

ก็หาที์�ปรึกษา “ซึ่่อม” ให้้เราไปิแทิน ทีิ�สำาคัญเล่อกให้้ดี และเชี่�อเขึ้า

เพราะไม่ใชี่ทิางทิี�เราถนัด

อ้ปสรรค ขึ้อง ส.เสริม ค่อ ส่วินให้ญ่เริ�มเองไม่ได้ อาจจะไม่

กล้า ห้ร่อปิัจจัยเยอะ ขึ้้ออ้างเยอะก็ตาม ก็ควิรยอมรับ้ และเขึ้้าใจตัวิ

เอง แต่ไม่ใชี่ไม่ทิำาอะไรเลย จะดีมากถ้าเสริมควิามกล้าเปิ็นผ่้ “สร้าง” 

ลองลงม่อริเริ�มด่ อาจไม่แย่อย่างท์ี�คิด้ เพราะถึ้าตั�งหลักได้้แล้วิ กล้่ม

นิี�ไปได้้ไกล หร่อเล่อกไปต่อยอด้คนิอ่�นิเลย ซี่�อกิจการชีาวิบ้้าน (ถ้า

มีเงิน) แต่ถ้าไม่มีทิุน แล้วิร่้วิ่าอยากทิำาอะไร มองเห้็นโอกาสการต่อย

อดในสิ�งใดก็ตาม ทิวิ่าล้กๆ ไม่มั�นใจจะตั�งต้น ก็เขึ้้าไปิทิำางานตรงนั�น

ก่อน อย่างเพิ�งเก่ง อย่าเพิ�งต่อยอด แล้วิเก็บ้เกี�ยวิในสิ�งทิี�ไม่มั�นใจ ห้า

ตู่อฉบับหน้าอ่าน


