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คํานาํ 

การไม่ได้พัฒนาตนเองเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างย่ิง แต่จะย่ิงน่าเสียดายมากขึ้นไปอีกถ้ามัว
แต่ต้ังอกต้ังใจพัฒนาในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของตนเองให้แข็งแกร่งขึ้น เพราะจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะ
พัฒนาจุดอ่อนให้เปลี่ยนเป็นจุดแข็งได้ เน่ืองจากจุดแข็งมีองค์ประกอบอยู่ 3 องค์ประกอบ คือ พรสวรรค์ 
(Talents) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) โดยที่พรสวรรค์เป็นสิ่งที่มนุษย์มีมาแต่กําเนิด ในขณะ
ที่ทักษะและความรู้น้ัน สามารถหามาได้ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝน ดังน้ัน การพัฒนาด้วยการเรียนรู้และ
ฝึกฝนจะไม่สามารถทําให้เกิดจุดแข็งได้เลยหากบุคคลน้ันๆ ไม่มีพรสวรรค์เก่ียวกับเร่ืองที่เขาได้เรียนรู้และ
ฝึกฝน ในทางตรงข้ามหากบุคคลนั้นมีพรสวรรค์อยู่ในตัวตนแต่ไม่รู้ว่าเขามีพรสวรรค์น้ันอยู่ในตัวตนอีกทั้ง
ไม่ได้รับการขัดเกลาพรสวรรค์น้ันๆ ด้วย จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นทวีคูณและเป็นความเสียหายต่อ
องค์การเป็นอย่างมากที่ต้องเสียโอกาสไปโดยความไม่รู้ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รู้ความลับน้ี จึงให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับจุดแข็งของบุคลากรเพ่ือ
นํามาพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศ จึงได้แสวงหาวิธีการและเครื่องมือในการค้นหาพรสวรรค์ในระดับบุคคล 
ในที่สุดได้พบกับแบบประเมิน Clifton StrengthsFinder ซึ่งสามารถแสดงแบบแผนท่ีบ่งช้ีถึงพรสวรรค์ของ
แต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยํา จึงได้นํามาใช้พัฒนาบุคลากรของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ด้วย
การประเมินผลเพ่ือค้นหาพรสวรรค์ จากน้ันจึงนําไปสู่การพัฒนาและจัดทีมงานโดยใช้จุดแข็งเป็นเง่ือนไข
สําคัญให้การจัดทีมงาน ส่งผลให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง จนสามารถ
ปฏิบัติงานได้สําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ 

เพ่ือเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาทีมงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการหรือ
องค์การต่างๆ จึงได้จัดทําเป็นเอกสารวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสทิธิภาพทีมงานด้วยจุดแข็ง สําหรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองหรือทีมงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้นต่อไป โดยหวังเป็นอย่างย่ิง
ว่าเอกสารวิชาการฉบับน้ี จะเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดับความสามารถของบุคลากรและองค์การไปสู่การ
เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการต่อไป 

 
 

 
นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล 
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การเพิ่มประสทิธิภาพทีมงานด้วยจุดแข็ง 

นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล* 

บทคัดย่อ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพทีมงานด้วยจุดแข็ง เป็นแนวการพัฒนาบุคลากรและองค์การอีกแนวทาง
หน่ึงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง จึงได้มีการนําแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนากลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กรมปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์จุดแข็งของบุคลากรภายในกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร เป็นรายบุคคล และ (2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดย
การพัฒนาจุดแข็งเป็นรายบุคคลและนําจุดแข็งที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาใช้เป็นปัจจัยในการสร้างและ
พัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้แนวทางตามผลงานวิจัยของ The Gallup Organization และใช้
ระบบประเมิน Clifton StrengthsFinder เป็นเคร่ืองมือในการระบุพรสวรรค์หรือจุดแข็งหรือลักษณะสําคัญ 
(Themes) ของแต่ละบุคคล 

ผลการประเมินพบจุดแข็งหรือลักษณะเฉพาะ 5 ลําดับแรกของบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมปศุสัตว์ จํานวน 25 แบบ เมื่อนํามาจัดกลุ่มพบว่าอยู่ในกลุ่มที่ 1 ด้านการสร้างความสัมพันธ์ (R) จํานวน 
8 แบบ กลุ่มที่ 2 ด้านอิทธิพล (I) จํานวน 5 แบบ กลุ่มที่ 3 ด้านการจัดการ (E) จํานวน 6 แบบ และกลุ่มที่ 4 
ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (T) จํานวน 6 แบบ เมื่อวิเคราะห์เป็นรายบุคคลพบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคน 
คือ (1) กลุ่มคนที่มีจุดแข็ง 5 ลําดับแรก ครบทั้ง 4 ด้าน จํานวน 1 คน (2) กลุ่มคนที่มีจุดแข็ง 5 ลําดับแรก 
3 ด้าน จํานวน 3 คน และ (3) กลุ่มคนที่มีจุดแข็ง 5 ลําดับแรก 2 ด้าน จํานวน 5 คน  

เมื่อนําจุดแข็งของแต่ละบุคคลมาเป็นปัจจัยในการจัดทีมตามโครงสร้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ซึ่งประกอบด้วย 3 ภารกิจ กับ 1 ฝ่าย โดยกําหนดให้แต่ละทีมต้องมีองค์ประกอบจุดแข็งครบ 4 กลุ่ม RIET 
พบว่ามี 2 ภารกิจที่สามารถจัดสรรบุคคล เพียง 2 คน แล้วมีจุดแข็งครบ 4 กลุ่ม RIET ส่วนอีก 1 ภารกิจ 
กับ 1 ฝ่าย ไม่สามารถจัดได้อย่างเหมาะสม จึงใช้เทคนิคการสร้างทีมเสมือนขึ้นมาแทน โดยใช้บุคลากรจาก
ภารกิจอ่ืนมาประกอบเป็นทีมเมื่อต้องปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ซึ่งทีมเสมือนดังกล่าวจะมีจุดแข็งครบ 4 กลุ่ม 
RIET ทุกทีม 

การใช้จุดแข็งเป็นองค์ประกอบในการจัดทีมงาน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ทําให้
ประสิทธิภาพของทีมงานเพ่ิมขึ้นได้อย่างโดดเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนากรมปศุสัตว์จน
ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลจากสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นจํานวนมากอย่างต่อเน่ือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ :  การพัฒนาจุดแข็ง จุดแข็ง  
เลขทะเบียนวิชาการ : 57(2)-0510-007 
* กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมา 
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนราชการให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละปีรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรเป็นจํานวนไม่น้อย แต่กลับพบว่าผลิตภาพของข้าราชการไม่ได้เพ่ิมขึ้นตามสัดส่วน
ของการพัฒนาบุคลากร หากนําผลิตภาพของภาครัฐไปเปรียบเทียบกับผลิตภาพของภาคเอกชนจะพบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

ระบบการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ ที่มีการปฏิบัติต่อเน่ืองกันมาตามหลักวิชาการ คือ การหา
ความต้องการในการพัฒนาหรือฝึกอบรม (Training Need) เป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล เพ่ือนําไปสู่การ
วางแผนพัฒนาหรือจัดหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสําหรับบุคลากรดังกล่าว
เพ่ือให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ในกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือค้นหา Training Need ส่วน
ใหญ่จะมุ่งเน้นเฉพาะจุดอ่อนหรือจุดที่บุคลากรยังไม่มีความสามารถเป็นสําคัญ และไม่ได้ให้ความสําคัญต่อ
จุดแข็งหรือสิ่งที่บุคลากรผู้น้ันทําได้ดีอยู่แล้วเพ่ือพัฒนาให้มีความสามารถมากย่ิงขึ้น 

ภายหลังจากได้มีการพัฒนาบุคลากรเหล่าน้ันแล้ว ส่วนใหญ่พบว่าบุคลากรมีความสามารถเพ่ิมขึ้น
จากเดิมไม่มากนัก ทั้งๆ ที่บุคลากรเหล่าน้ันมีความต้ังใจและทุ่มเทที่จะพัฒนาตนเองเป็นอย่างมาก ในทาง
ตรงข้ามกลับพบว่ามีบุคลากรบางคนที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน สามารถทํางานได้ด้วยความคล่องแคล่ว
ว่องไว เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีผลงานที่มีความแตกต่างจากคนอ่ืนอย่างชัดเจน หากได้รับการ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยเขาจะสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดได้อย่างมากในทันที ซึ่งคนทั่วไปมักจะลง
ความเห็นว่าเขาเป็นคนท่ีมีพรสวรรค์ในเรื่องที่ทําน้ันๆ ซึ่งแท้จริงแล้วเขาเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ ทักษะ และ
พรสวรรค์ น่ันก็คือจุดแข็งของเขา ดังน้ัน จุดแข็ง จึงหมายถึง การท่ีบุคคลทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงได้
สมบูรณ์แบบอย่างสมํ่าเสมอจนสามารถคาดหวังผลลัพธ์ได้ และในทางตรงข้าม คือ จุดอ่อน ซึ่งหมายถึง
อะไรก็ตามท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ที่ผ่านมาส่วนราชการหรือองค์การมักจะต้ังสมมุติฐานด้านบุคลากรผิดพลาดในสองประการ คือ 
1) ทุกคนสามารถเรียนรู้ให้มีความสามารถในเรื่องใดก็ได้แทบทุกเรื่อง 
2) ช่องทางการพัฒนาที่ดีที่สุดของแต่ละคนคือการพัฒนาด้านที่เป็นจุดอ่อนที่สุดของคนผู้น้ัน 
จากสมมุติฐานดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่มาของหลักสูตรการพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรของ

องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพทีมงานด้วยจุดแข็ง จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่สามารถเพ่ิมผลิตภาพของบุคลากร

และองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และนํามาใช้อย่าง
จริงจัง 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์จุดแข็งของบุคลากรภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ เป็น

รายบุคคล 
2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ โดยการพัฒนา

จุดแข็งเป็นรายบุคคลและนําจุดแข็งที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาใช้เป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Team) 
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1.3 ขอบเขตการดําเนินการ 
1) ดําเนินการโดยยึดแนวทางตามผลงานวิจัยของ The Gallup Organization โดยใช้ “ลักษณะ

สําคัญ” (Themes) จํานวน 34 แบบเป็นตัวแบบในการอธิบายพรสวรรค์ของบุคคล 
2) ใช้แบบประเมิน Clifton StrengthsFinder เป็นเคร่ืองมือหลักในการประเมินเพ่ือค้นหา

พรสวรรค์ของแต่ละบุคคล 
3) ดําเนินการเฉพาะบุคลากรภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์  

1.4 วิธีการดําเนินการ 
1) การศึกษาและเรียนรู้กระบวนการประเมินเพ่ือค้นหาพรสวรรค์ด้วยแบบประเมิน Clifton  

Strengths Finder ที่อยู่ใน Internet 
2) ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือสร้างความชํานาญและเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือ 
3) วางแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพทีมงานโดยใช้พรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรเป็นรายบุคคล 
4) ช้ีแจงทําความเข้าใจบุคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือยอมรับการประเมินด้วยความเต็มใจ 
5) ให้บุคลากรแต่ละคนอ่านหนังสือเจาะจุดแข็งเพ่ือการเรียนรู้และทําความเข้าใจรูปแบบ

ลักษณะเฉพาะ (Themes) ซึ่งเป็นร่องรอยของพรสวรรค์ จํานวน 34 ประการ 
6) ให้บุคลากรแต่ละคนทําแบบประเมิน Clifton StrengthsFinder ผ่านระบบ Internet online 

พร้อมรับผลการประเมินพรสวรรค์ 5 ลําดับแรก 
7) วิเคราะห์และจัดกลุ่มของพรสวรรค์ที่ได้รับจากการประเมินเป็นรายบุคคลเพ่ือนําไปสู่การสร้าง

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
8) จัดทีมงานโดยนําบุคลากรท่ีมีพรสวรรค์หรือจุดแข็งที่แตกต่างกันเพ่ือให้ในแต่ละทีมมีจุดแข็ง

ของบุคลากรครบทุกด้านในแต่ละทีม 
9) มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามจุดแข็งเป็นรายบุคคล พร้อมมอบหมายงานและเป้าหมาย

ให้ทีมงานไปปฏิบัติเพ่ือสร้างความสําเร็จในงานที่รับผิดชอบ 
10) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมงาน 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ทราบพรสวรรค์หรือจุดแข็งของบุคลากรเป็นรายบุคคล ทําให้สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาบุคลากร การมอบหมายหน้าทีค่วามรับผิดชอบ และการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงของกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ 

2) เป็นแนวทางในการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สามารถปลดปล่อยศักยภาพของตนเองได้อย่าง
เต็มที่ 

3) บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานมากขึ้นเน่ืองจากการได้รับมอบหมายงานที่ตนเองมีความ
สนใจ มีความถนัด ทําได้ดี และมีความสุขจากผลสําเร็จของงานที่รับผิดชอบ ส่งผลให้ผลการดําเนินงานของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้รับบริการและผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 
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บทที่ 2 

จุดแข็ง 

2.1 ความหมาย 
The Gallup Organization ใช้เวลา 30 ปี สัมภาษณ์คนทั่วโลก 2 ล้านคน พบว่า มีแบบแผนที่

เป็น “ลักษณะสําคัญ” (Themes) จํานวน 34 แบบ ซึ่งเป็นลักษณะพรสวรรค์ของมนุษย์ที่ปรากฏแพร่หลาย
ที่สุด และผลการวิจัยน้ียังแสดงให้เห็นว่า ลักษณะสําคัญทั้ง 34 แบบนี้เมื่อผสมรวมกันในหลายรูปแบบ จะ
สามารถใช้อธิบายผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศได้กว้างที่สุด 

จุดแข็ง (Strengths) เป็นความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงได้เกือบสมบูรณ์
แบบอย่างสมํ่าเสมอ 

หลักการ 3 ข้อที่สําคัญที่สุด ในการใช้จุดแขง็ให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคล คอื 
1) การจัดว่ากิจกรรมใดๆ เป็นจุดแข็งของบุคคลใดๆ ได้ก็ต่อเมื่อ บุคคลน้ันสามารถทํากิจกรรมน้ัน

ได้อย่างสมบูรณ์สม่ําเสมอจนคาดหวังได้ 
2) บุคคลไม่จําเป็นต้องมีจุดแข็งที่เก่ียวกับบทบาทของตนในทุกด้าน แต่ขอให้มีจุดแข็งเฉพาะด้าน

แล้วได้ใช้จุดแข็งน้ันเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง บุคคลผู้น้ันจะมีความเป็นเลิศได้ ความคิดหรือความเช่ือที่ว่า
ผู้ปฏิบัติได้ดีเลิศต้องเก่งรอบด้านน้ันเป็นเรื่องที่เป็นไปแทบไม่ได้ ในทางตรงข้ามกลับพบว่าผู้ปฏิบัติได้เป็น
เลิศน้ัน พวกเขาจะแหลมคมกันเฉพาะบางด้านเท่าน้ัน 

3) บุคคลจะเป็นเลิศได้ด้วยการเพ่ิมพูนจุดแข็งที่มีอยู่ให้มากทีสุ่ด  
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้สูง สามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้แทบทุกเรื่องถ้ามีความจําเป็น แต่

อาจจะทําได้ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยจะไม่สามารถพัฒนาจนกระทั่งสามารถปฏิบัติกิจกรรมน้ันๆ ได้เกือบ
สมบูรณ์แบบอย่างสมํ่าเสมอโดยเพียงแค่การฝึกหัด การพัฒนาจุดแข็งในกิจกรรมใดๆ ก็ตามจําเป็นต้องใช้
พรสวรรค์ตามธรรมชาติบางประการเข้ามาเป็นองค์ประกอบ ดังน้ัน การมีเครื่องมือที่สามารถแยกพรสวรรค์
ที่มีมาตามธรรมชาติออกจากสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้จึงเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ 

จุดแข็ง (Strengths) เป็นผลมาจากการรวมกันของทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ พรสวรรค์ (Talents) 
ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) โดยที่พรสวรรค์เป็นสิ่งที่มนุษย์มีมาแต่กําเนิด ในขณะที่ทักษะ
และความรู้น้ัน สามารถหามาได้ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝน 

1) พรสวรรค์ (Talents) คือแบบแผนของความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมของคนที่เกิดขึ้นซ้ําๆ 
อย่างเป็นธรรมชาติ  

พรสวรรค์ เกิดมาจากกระบวนการซับซ้อนทางสมอง โดยจุดประสานประสาท (Synapse) 
เป็นตัวสร้างพรสวรรค์ให้กับแต่ละคน พัฒนาการทางสมองผสมกับปัจจัยด้านพันธุกรรมและประสบการณ์
วัยเด็ก ช่วยให้พบว่าจุดเช่ือมโยงบางประเภทราบร่ืนและใช้งานได้ง่ายกว่าจุดเช่ือมโยงอื่น ตัวตนของแต่ละ
บุคคลเป็นปัจเจกที่มีพรสวรรค์แตกต่างไปจากคนอ่ืน แต่ละบุคคลจะตอบสนองต่อปัจจัยที่มากระทบด้วยวิธี
ของตนเองที่พิเศษและเฉพาะตัวอย่างย่ังยืน แต่ละบุคคลจะมองโลกไม่เหมือนกัน  

อย่างไรก็ตามความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของบุคคลไม่ได้แบ่งแยกบุคคลออกจากกันโดย
สิ้นเชิง แต่ละบุคคลมีความคิดและความรู้สึกร่วมกับเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันในหลายเรื่อง ไม่ว่าเขาเหล่าน้ันจะ
ได้รับการเลี้ยงดูมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็ตาม แต่ก็จะมีความคุ้นเคยกับอารมณ์ เช่น ความกลัว 
ความเจ็บปวด ความละอาย และความภาคภูมิใจ เป็นต้น 
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2) ความรู ้(Knowledge) ประกอบด้วยข้อมูลและบทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
ความรู้สําหรับการสร้างจุดแข็ง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
(1) ความรู้ด้านข้อมูล (Factual Knowledge) คือ เน้ือหาสาระ เช่น การเรียนภาษา ความรู้

ด้านข้อมูล ได้แก่ คําศัพท์ ความรู้ด้านน้ีไม่ได้ประกันความเป็นเลิศ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถจะเป็นเลิศได้จึง
เปรียบเสมือนเป็นต๋ัวโดยสารเพ่ือไปสู่ความเป็นเลิศ 

(2) ความรู้จากประสบการณ์ (Experiential Knowledge) ที่ไม่มีสอนในช้ันเรียน ไม่อยู่ในคู่มือ 
แต่เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลต้องฝึกฝนวินัยให้ตนเองสร้างสมและเก็บรักษาไว้ เช่น การสรุปความท่ีสั้น กระชับ
ได้ใจความ เข้าใจง่าย สละสลวย และน่าอ่าน  

ความรู้จากประสบการณ์บางประเภทเป็นเรื่องแนวคิด เช่น ค่านิยม (Values) และการรู้จักตนเอง 
(Self-Awareness) ถ้าจะสร้างจุดแข็งให้ตนเองจําเป็นต้องขัดเกลาความรู้ทั้ง 2 ประการน้ี และถ้าให้เวลาที่
มากพอก็จะสามารถพัฒนาได้ ตามความจริงแล้วเมื่อพูดถึงใครสักคนว่า “คนน้ันเขาเปลี่ยนไป” ซึ่งจะไม่ได้
หมายความว่า บุคลิกพ้ืนฐานของคนน้ันเปลี่ยนไป แต่จะหมายความว่าค่านิยมของเขาเปลี่ยน หรือการรู้จัก
ตนเองของเขานั้นเปลี่ยนไป ผู้คนส่วนใหญ่เปลี่ยนจุดสนใจของตนเองด้วยการเปลี่ยนค่านิยม ดังน้ัน ถ้า
ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองต้องเปลี่ยนที่ค่านิยมของตัวเอง อย่าพยายามเปลี่ยนพรสวรรค์เพราะจะ
ไม่เป็นผล 

3) ทักษะ (Skills) คือ ขั้นตอนในการทํากิจกรรม 
ทักษะเป็นการกําหนดโครงสร้างให้แก่ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์หรือกิจกรรมใดๆ หากเฝ้า

สังเกตสิ่งที่คนเก่งทํา แล้วนํามาจัดเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากบุคคลใดๆ มีการปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังกล่าว ก็จะทําให้เกิดผลงานที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าผลที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ถึงกับยอดเย่ียมก็ตาม  

ตัวอย่าง หากเราสังเกตนักพูดที่พูดเก่งจะพบทักษะโดยมีลําดับ ดังน้ี 
(1) เขียนเรื่องหรือข้อมูลหรือตัวอย่างที่กระทบใจผู้ฟัง 
(2) ฝึกเล่าเรื่องออกมาดังๆ แล้วฟังสิ่งที่ตัวเองพูด 
(3) เรื่องเหล่าน้ีจะเปรียบเสมือนลูกปัดที่ร้อยสายสร้อย 
(4) สิ่งที่ต้องทําตอนบรรยายคือร้อยลูกปัดให้ถูกลําดับ แล้วก็จะบรรยายได้เป็นธรรมชาติเหมือน

การสนทนา 
(5) ใช้กระดาษโน้ตหรือแฟ้มเอกสาร เพ่ือเพ่ิมลูกปัดใหม่ๆ ให้แก่สายสร้อย 
ทักษะช่วยให้สามารถเลี่ยงไม่ต้องลองผิดลองถูกได้โดยนําผลการค้นคว้าที่ดีที่สุดจากผู้ประสบ

ความสําเร็จมารวมไว้ในผลงานของตนเองโดยตรง ถ้าต้องการสร้างจุดแข็ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการวิเคราะห์ 
การวางแผน การนําเสนอ การรักษาสัตว์ มีความจําเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่เก่ียวข้องทั้งหมด แต่มี
ข้อควรระวังให้ คือ ทักษะนั้นมีประโยชน์จนบดบังข้อบกพร่อง 2 ประการ คือ 

(1) แม้ทักษะจะช่วยให้ปฏิบัติได้ดี แต่จะไม่ช่วยให้เป็นเลิศได้ 
(2) กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ได้ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ 

ตัวอย่าง ความรู้และทักษะ 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของหน่วยราชการสามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนของการดูแลสุขภาพ

สัตว์ได้เป็นอย่างดี (ความรู้) เน่ืองจากได้จบการศึกษาด้านสัตวบาล เจ้าหน้าที่คนน้ียังสามารถซักถามเจ้าของ
สัตว์โดยการต้ังคําถามเปิดเพ่ือค้นหาจุดที่เป็นประเด็นปัญหาเพ่ือการแนะนําที่ถูกต้อง (ทักษะ) แต่เจ้าหน้าที่
ผู้น้ีจะไม่สามารถเรียนรู้วิธีการที่ทําให้เจ้าของสัตว์เปิดใจหรือไว้วางใจจนเล่ารายละเอียดตามความเป็นจริง
เพ่ือจะได้มีข้อมูลเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์และการให้ข้อเสนอแนะเพราะสิ่งน้ัน คือ พรสวรรค์ 
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ตัวอย่าง ความแตกต่างระหว่างความรู้ ทักษะ และพรสวรรค์ 
คุณเกรียงศักด์ิและคุณทวี ไปทํางานให้คําปรึกษาที่หัวหิน หลังเลิกงานจึงชวนกันไปทานอาหารท่ี

ร้านชมคลื่น ทั้งสองคนเดินเข้าร้านอาหารพร้อมโน้ตบุ๊กคนละเคร่ืองเพ่ือจะนําไปสรุปงานต่อให้เสร็จ พอเดิน
เข้าไปในร้านพนักงานบริการคนหน่ึงเดินเข้ามาต้อนรับเขาทั้งสองด้วยสีหน้าย้ิมแย้ม พร้อมกล่าวต้อนรับ
อย่างเป็นมิตร เธอบอกกับเขาว่า “เชิญโต๊ะในสุดดีกว่าค่ะเพราะมีปลั๊กไฟให้เผื่อว่าต้องการใช้คอมฯ” พอเขา
ทั้งสองน่ังลง เธอก็สอบถามว่าต้องการทานอาหารแบบไหน แพ้อะไร ชอบอะไรเป็นพิเศษ พอคุณเกรียงศักด์ิ
จะสั่งปลากะพง เธอบอกว่า “วันน้ีปลากะพงไม่สด ไม่แนะนําค่ะ” เธอขอเสนอปลาเก๋าแทน เธอฟัง สังเกต 
และเสนอแนะอย่างยอดเย่ียม สรุปได้เลยว่า จุดแข็งของพนักงานคนน้ี คือ การบริการยอดเย่ียม เพราะเป็นสิ่ง
ที่เธอทําได้ดีต้ังแต่ สังเกต เข้าใจ ต้ังใจ ถาม ฟัง พูด รู้สต๊อคของสด รู้รายการอาหาร ดูแลรายบุคคล รู้ทําเล
ที่น่ัง มีจิตวิทยา ช่างพูด 

จากตัวอย่างเมื่อนํามาวิเคราะห์ จะได้รายละเอียดเก่ียวกับตัวพนักงานบริการคนดังกล่าว ดังน้ี 
จุดแข็ง  : การบริการยอดเย่ียม 
ความรู้  : มีความรู้เก่ียวกับจิตวิทยา ทําเลท่ีน่ังที่เหมาะสม สต๊อคของสด รายการอาหาร 
ทักษะ  : มีทักษะในการฟัง พูด ถาม สังเกต 
พรสวรรค์  : มีความเข้าใจ ต้ังใจ ช่างพูด ดูแลรายบุคคล 

2.2 ที่มาของพรสวรรค ์
พรสวรรค์ หมายถึง แบบแผนของความคิด ความรู้สึก หรอืพฤติกรรมที่เกิดซ้ําๆ ซึ่งสามารถนํามา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
ภายหลังการปฏิสนธิได้ 42 วัน สมองเริ่มพัฒนาและจะเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นเวลา 4 เดือน เซลล์

สมอง (Neuron) นับแสนล้านเซลล์จะถูกสร้างขึ้น และทารกที่มีอายุประมาณ 7 เดือนที่อยู่ในครรภ์มารดา 
นิวรอนแต่ละเซลล์จะเริ่มสื่อสารกันเอง เมื่อนิวรอนแต่ละเซลล์สื่อสารถึงกันสําเร็จเกิดเป็นจุดประสานประสาท 
เรียกว่า ไซแนปส์ (Synapse) และภายหลังจากคลอดจนถึง 3 ขวบ นิวรอนนับแสนล้านเซลล์แต่ละเซลล์จะ
สร้างไซแนปส์เพ่ือเช่ือมต่อกับอีกราว 15,000 นิวรอน ถักทอเป็นสายใยที่เช่ือมโยงครอบคลุม สลับซับซ้อน
และมีความเป็นพิเศษเฉพาะตัวบุคคลเกิดขึ้นอยู่ภายในสมอง ซึ่งเป็นผลมาจากเด็กทารกในวัยน้ีมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เป็นอย่างมาก เด็กวัยน้ีจึงมีความยืดหยุ่นสูงต่อการเรียนรู้ 

เด็กช่วงระหว่างอายุ 3-15 ปี เครือข่ายในสมองบางส่วนจะเริ่มสูญเสียไซแนปส์ที่ได้บรรจงสร้างขึ้นมา
เป็นพันๆ ล้านไซแนปส์ เน่ืองจากการไม่ถูกใช้งาน ส่วนไซแนปส์ที่ถูกใช้งานจะขยายให้แข็งแรงและใหญ่ขึ้น 
เปรียบเสมือนถนนสายที่มีรถว่ิงเยอะก็จะถูกขยายกว้างขึ้น ส่วนถนนสายใดที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็จะถูกปล่อย
ให้เสื่อมสภาพลงเร่ือยๆ และภายหลังจาก 15 ปีไปแล้วการถักทอของไซแนปส์จะหยุดลงพร้อมๆ กับเครือข่าย
ที่ได้ถักทอไว้แล้วหายไปคร่ึงหน่ึงด้วย ทําให้เด็กวัยน้ีเริ่มมีข้อจํากัดในการปรับระบบความคิด ดังน้ัน ไซแนปส์ 
ที่แข็งแกร่งที่สุดที่หลงเหลืออยู่ก็คือ พรสวรรค์ ของแต่ละคน 

จากท่ีมาของพรสวรรค์ ทําให้สามารถสรุปได้ว่า “คนเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มาก จงอย่า
เสียเวลากับการเติมในสิ่งที่ยังไม่มี แต่ควรพยายามดึงสิ่งที่มีอยู่แล้วออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 
เพียงเท่านี้ก็จะทําให้คุณเป็นเลิศแล้ว” 

2.3 ความสาํคญัของพรสวรรค ์
ในแต่ละวันคนเราต้องทําการตัดสินใจเรื่องต่างๆ นับพันครั้ง จึงไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลมาพิจารณา

ตัดสินใจได้ทุกเรื่อง ในสถานการณ์ทํานองน้ีสมองจะทํางานตามระบบท่ีธรรมชาติเสมอ กล่าวคือสมองจะหา
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วิธีที่สะดวกที่สุด ซึ่งก็คือปฏิบัติตามพรสวรรค์ที่มี ที่ถนัดและคุ้นเคย ซึ่งเป็นเส้นทางของไซแนปส์ที่แข็งแกร่ง
ที่สุดที่มีอยู่ ดังน้ัน พรสวรรค์จึงเป็นวัตถุดิบที่สําคัญที่สุดในการสร้างจุดแข็ง ถ้าหากสามารถระบุพรสวรรค์ที่
ทรงพลังที่สุดได้ และขัดเกลาพรสวรรค์ด้วยทักษะและความรู้ บุคคลผู้น้ันก็ใกล้จะได้ใช้ชีวิตที่เข้มแข็งที่มี
ความเป็นเลิศแล้ว 

2.4 การใช้พรสวรรค์เพื่อสร้างความเป็นเลิศให้แก่องค์การ 
จากรายงานผลงานวิจัยเป็นจํานวนมากพบตรงกันว่า “องค์การท่ีมีความเป็นเลิศหรือมีผล

ประกอบการในระดับสูง ลูกค้าหรือผู้รับบริการจะมีความผูกพันต่อองค์การดังกล่าวสูงด้วย และพบว่า
พนักงานภายในองค์การน้ันๆ มีความผูกพันต่อองค์การสูง นอกจากน้ียังพบว่าองค์การเหล่าน้ัน มีการ
เลือกใช้จุดแข็งของพนักงานในการมอบหมายความรับผิดชอบ” 

จึงสามารถสรุปได้ว่า หากเราสามารถทราบพรสวรรค์ของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง แล้วขัดเกลา
พรสวรรค์เหล่าน้ันให้เปลี่ยนเป็นจุดแข็งของพนักงานแต่ละคน แล้วสร้างให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ 
พนักงานจะทุ่มเทการปฏิบัติงานโดยใช้พรสวรรค์ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นจุดแข็งของพนักงานแต่ละคน
และเป็นจุดแข็งขององค์การด้วย ทําให้เกิดผลผลิตและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เหนือความคาดหวัง สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าจนเกิดเป็นความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อองค์การ ส่งผล
ต่อผลประกอบการขององค์การที่ดีขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังภาพที่ 2-1 

 

 
ภาพที่ 2-1 ความสัมพันธ์ระหว่างพรสวรรค์ ความผูกพันของพนักงาน ความผูกพันของลูกค้า และผลประกอบการขององค์การ 

จากองคค์วามรูดั้งกล่าว องค์การจึงพยายามทําความเข้าใจรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพนักงาน
แต่ละคน เพ่ือ 

1) ดึงพรสวรรค์หรือจุดแข็งของพนักงานแต่ละคนให้ปลดปล่อยศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มที่  
2) Mentoring / Coaching ให้ตรงตามพรสวรรค์ของแต่ละคนที่มีอยู่ 
3) ทําความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะใช้พรสวรรค์ของสมาชิกในทีม 
4) พัฒนาให้เป็นจุดแข็งที่ยอดเย่ียม 

2.5 การค้นหาพรสวรรค ์
หัวใจในการสร้างจุดแข็งที่แท้จริง คือ การจําแนกพรสวรรค์ที่สําคัญที่สุดที่มีอยู่ในตัวตน แล้วนําไป

ขัดเกลาด้วยความรู้และทักษะ 
การค้นหาพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัว สามารถทําได้ ดังน้ี 
1) การติดตาม “ปฏิกิริยาตอบสนองแบบที่เกิดขึ้นเองในทันทีทันใด (Spontaneous Reactions) ต่อ

สถานการณ์” เช่น พนักงานโทรศัพท์มาลางานกับหัวหน้างานเพราะลูกป่วย หากสิ่งแรกที่หัวหน้างานคิดถึง
ว่า แล้วใครจะมาทํางานแทนพนักงานที่ลา แสดงถึงหัวหน้างานคนน้ีอาจจะมีพรสวรรค์ด้านระมัดระวัง แต่
ถ้าสิ่งแรกที่หัวหน้างานคิดถึงคือ ลูกของพนักงานคนน้ันมีอาการหนักไหมและพนักงานคนน้ันมีจิตใจเป็น
อย่างไรบ้าง แสดงว่าหัวหน้างานคนน้ีอาจจะมีพรสวรรค์ในเรื่องเห็นอกเห็นใจ เป็นต้น  
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2) พิจารณาจาก การมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า โดยเฉพาะในวัยเด็ก เช่น ดาราเด็กสองคนใน
ขณะท่ีพวกเขามีอายุเพียงสิบขวบ เขาหามุมในห้องอาหารถกกันเก่ียวกับโปรเจ็กต์หนังของเขาทั้งคู่ในช่วงพัก
เที่ยงเป็นประจํา 

3) พิจารณาจาก การเรียนรู้ได้เร็ว เช่น อองรีไม่เคยจับพู่กันมาก่อนเลยจนอายุ 21 หลังพักฟ้ืน
จากอาการป่วย แม่เขาอยากหาอะไรมาให้เขาทําเพลินๆ จึงเอากล่องสีมาให้เขาพบว่าเขาสามารถเรียนรู้วิธี
วาดรูปจากคู่มือได้อย่างรวดเร็ว ทําให้เขาประสบความสําเร็จในฐานะจิตรกรในเวลาต่อมา 

4) พิจารณาจากสิ่งที่ทําแล้ว รู้สึกดี เช่น บางคนพอใจเมื่อเห็นคนอ่ืนปรับปรุงได้แม้เพียงเล็กน้อย
ในขณะที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็น บางคนชอบจัดการความสับสนให้เป็นระเบียบ บางคนสนุกสนานไปกับ
การเป็นเจ้าภาพในงานใหญ่ บางคนช่ืนชมในความสะอาด ย้ิมให้ตัวเองตอนดูดฝุ่นในห้องเสร็จ บางคนรัก
ความคิด บางคนไม่เช่ือในความคิดแต่กลับต่ืนเต้นไปกับความท้าทายในการวิเคราะห์หาความจริง บางคน
จําเป็นต้องทําให้ได้มาตรฐานของตน เป็นต้น 

5) พิจารณาจากความรู้สึกเก่ียวกับเวลา เช่น หากทํากิจกรรมใดแล้วรู้สึกว่าทําได้ดี เวลาผ่านไป
อย่างรวดเร็ว และรู้สึกว่าเมื่อไรจะมีโอกาสได้ทําอีก เป็นต้น 

2.6 แบบประเมินเพื่อค้นหาพรสวรรค ์
การค้นหาพรสวรรค์ที่ดีและค้นหาได้อย่างแม่นยําที่สุดทําได้โดยการเฝ้าติดตามพฤติกรรมและสังเกต

ความรู้สึกในช่วงระยะเวลานานๆ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเบาะแสดังกล่าวข้างต้น ไม่มีแบบประเมิน
หรือแบบสอบถามใดๆ ที่จะแข่งขันกับการวิเคราะห์แบบใส่ใจดังกล่าวได้ แต่วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการยาก
และต้องใช้เวลาในการเฝ้าสังเกตมาก  

The Gallup Organization จึงได้พัฒนาแบบประเมิน Clifton StrengthsFinder ซึ่งประกอบด้วย
ข้อคําถามจํานวน 177 คู่ สําหรับวิเคราะห์พรสวรรค์ของผู้ตอบ โดยแต่ละข้อคําถามจะมีคําตอบให้เลือก
หน่ึงในห้าข้อ ผู้ตอบแต่ละคนจะได้รับรหัสส่วนตัวจากการซื้อหนังสือเจาะจุดแข็ง (ภาษาไทย) โดยหนังสือแต่
ละเล่มจะมีหน่ึงรหัส ใช้สําหรับการประเมิน 1 คน โดยนํารหัสไปลงทะเบียน ที่ www.strengthsfinder.com 
จากน้ัน ผู้จะทําการประเมินตนเองจะต้องทําการตอบแบบประเมินจนแล้วเสร็จ ภายใน 24 ช่ัวโมง กรณีที่
ไม่สามารถตอบแบบประเมินได้อย่างต่อเน่ือง 

ในการตอบแบบประเมินจะเป็นการจําลองสถานการณ์ให้เหมือนจริง ด้วยการกําหนดเวลาให้
ผู้ตอบทําการตอบแบบประเมินแต่ละข้อภายในเวลาเพียง 20 วินาที หากไม่ตอบหรือตอบไม่ทันระบบจะ
ข้ามคําถามข้อน้ันไป โดยไม่สามารถกลับไปตอบได้อีก  

การออกแบบประเมินดังกล่าวเพ่ือช่วยให้การรู้ของผู้ทําแบบประเมินเฉียบคมย่ิงขึ้น โดยระบบจะ
แสดงประโยคคู่หน่ึงให้ดู เพ่ือให้ผู้ทําแบบประเมินบันทึกตัวเลือกที่ตรงกับตนเองมากท่ีสุด จากน้ันระบบจะ
ทําการบันทึกและจัดเรียงข้อมูล พร้อมสะท้อนแบบแผนพฤติกรรมที่โดดเด่นที่สุดของผู้ทําแบบประเมินให้
ทราบทันทีภายหลังจากการทําแบบประเมินเสร็จ  

ในโลกแห่งความเป็นจริงการตอบสนองต่อสถานการณ์จริงที่เผชิญอยู่จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
ซึ่งจะช่วยเผยให้เห็นพรสวรรค์ของบุคคลได้อย่างชัดเจน ดังน้ัน ถ้าตอบแบบประเมินโดยใช้ความรู้สึกในการ
ตอบ ระบบจะสามารถติดตามแบบแผนพฤติกรรมของผู้ทําแบบประเมินได้อย่างเด่นชัด และสามารถระบุ
พรสวรรค์ของผู้ทําแบบประเมินได้อย่างแม่นยํา 
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Clifton StrengthsFinder ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเติมจุดแข็งให้ผู้ตอบแบบสอบถาม แต่เพ่ือหา
ว่าผู้ทําแบบประเมินมีศักยภาพท่ีจะเป็นจุดแข็งได้ดีที่สุดในเร่ืองใด โดยระบบจะแสดงผลการประเมิน
พรสวรรค์ที่โดดเด่นที่สุดของผู้ทําแบบประเมิน 5 ลําดับแรก ซึ่งเรียกว่า “ลักษณะเฉพาะ” ของผู้ทําแบบ
ประเมิน (Signature Themes) ซึ่งพรสวรรค์ดังกล่าวน้ี อาจจะยังไม่ใช่จุดแข็ง แต่พรสวรรค์แต่ละประการ
จะสะท้อนให้เห็นถึงแบบแผนของความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ําๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง
มากหากได้รับการพัฒนาต่อไปอาจจะเป็นจุดแข็งของผู้รับการประเมินคนน้ันๆ 

2.7 ลักษณะพรสวรรคส์ามสิบสีป่ระการที่วัดได้ด้วย Clifton StrengthsFinder 
1) ผู้สร้างความสําเร็จ (ACHIEVER) 

คุณสมบัติความเป็นผู้สร้างความสําเร็จของบุคคล ช่วยอธิบายว่าอะไรคือแรงผลักดันของเขา 
และแสดงให้เห็นว่าทําไมเขาจึงต้องการประสบความสําเร็จอยู่เสมอ เขารู้สึกว่าทุกๆ วันเริ่มต้นจากศูนย์ 
ดังน้ัน ถ้าในวันหน่ึงๆ เขาไม่ได้ทําอะไรให้สําเร็จเป็นช้ินเป็นอันสักอย่าง เขาก็จะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองและคําว่า 
ทุกๆ วันของเขานั้นหมายถึงวันทุกวัน ทั้งวันทํางาน วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดพักผ่อน ไม่ว่าเขาสมควรจะ
ได้หยุดพักผ่อนมากเพียงใดก็ตาม ถ้าวันน้ันผ่านไปโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรให้สําเร็จเลยเขาจะรู้สึกไม่พอใจ 
เขามีไฟในตัวที่คอยผลักดันให้เขาทําอะไรมากขึ้นและทําให้สําเร็จมากขึ้นด้วย เมื่อเขาทําอะไรได้สําเร็จแล้ว
ไฟในตัวเขาจะมอดลงพักหนึ่งแต่ไม่นานไฟน้ันก็จะกลับลุกโชนอีกครั้งซึ่งจะทําให้เขาลุกขึ้นมาก้าวไปสู่
จุดมุ่งหมายใหม่ข้างหน้าอีกคร้ังแล้วครั้งเล่า ด้วยความเป็นผู้สร้างความสําเร็จของเขานี้เอง เขาจึงต้องเรียนรู้
ว่าจะอยู่กับความรู้สึกไม่ค่อยพอใจลึกๆ น้ีได้อย่างไร อันที่จริงแล้วความรู้สึกไม่ค่อยพอใจน้ีก็มีประโยชน์
เหมือนกัน เพราะจะเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งพลังที่เขาต้องการเพ่ือใช้ทํางานได้ช่ัวโมงแล้วช่ัวโมงเล่าโดยไม่รู้จัก
เหน็ดเหนื่อย และเป็นแรงผลักดันที่คอยกระตุ้นให้เขาเริ่มทํางานช้ินใหม่หรือสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆ รวมไปถึง
เป็นกําลังให้เขากําหนดแนวทางและเป้าหมายให้การทํางานของกลุ่มของเขาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติน้ีทําให้เขาก้าวไปตลอดเวลา 

2) นักริเริ่มทํางาน (ACTIVATOR) 
“เราจะเร่ิมเมื่อไร?” เป็นคําถามที่เขามักจะถามอยู่เสมอ เขากระตือรือร้นจะทําสิ่งต่างๆ อยู่

ตลอดเวลา เขาอาจยอมรับว่าบางคร้ังการวิเคราะห์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน้ัน
ก็ทําให้เกิดความเข้าใจที่มีคุณค่าบางประการได้เช่นกัน แต่ลึกๆ แล้วเขารู้ว่า การลงมือทําเท่าน้ันที่มี
ความหมาย การลงมือทําเท่าน้ันที่จะทําให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น และการลงมือเท่าน้ันที่จะทําให้เกิดผลงาน หาก
เขาได้ตัดสินใจลงไปแล้วจะไม่ลงมือทําไม่ได้คนอ่ืนอาจนึกกังวลว่า “มีสิ่งที่ยังไม่รู้อีก” แต่ดูเหมือนว่า
ความคิดเช่นน้ีจะถ่วงเขาไว้ไม่ได้ สมมติว่าเขาต้องออกไปทําธุระข้างนอก ถึงแม้ว่าการที่เขาจะทําให้เสร็จได้
เร็วที่สุดคือต้องยอมออกไปเจอรถติดเขาก็จะไม่รอจนกว่ารถไม่ติดแล้วค่อยออกไป นอกจากน้ีแล้วเขายังคิด
ว่าการลงมือทํางานกับการคิดไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามกัน ที่จริงแล้วความเป็นนักริเริ่มทํางานของเขาน่ันเอง 
ที่ทําให้เขาเช่ือว่าการลงมือทําจะเป็นครูได้อย่างดี เขาตัดสินใจลงมือทํา ดูผลลัพธ์ และเรียนรู้ การเรียนรู้น้ี
เป็นแนวทางช้ีนําสําหรับการทํางานคร้ังต่อๆ ไปของเขา เขามองว่าเขาจะไม่พัฒนา ถ้าไม่มีอะไรให้เขา
ตอบสนอง ดังน้ัน เขาจึงต้องหาอะไรให้ได้ตอบสนองและเร่ิมทําเสมอต้องก้าวไปตลอดเวลา เพราะไม่มี
วิธีการอื่นใดอีกแล้วที่จะทําให้เขาได้กระตุ้นสมองให้ต่ืนตัวทํางาน และเป็นผู้รอบรู้ทันสมัยได้เช่นน้ี ใน
ท้ายที่สุดแล้วเขาจะรู้ว่าผู้อ่ืนมิได้ตัดสินเขาจากสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาคิด แต่จากผลงานของเขาต่างหาก ซึ่ง
สิ่งน้ีไม่ได้ทําให้เขากลัว แต่กลับทําให้เขาพอใจ 
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3) การปรับตัว (ADAPTABILITY) 
เขามีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เขาไม่ได้มองว่าอนาคตเป็นจุดหมายปลายทางที่ตายตัว ตรงกันข้าม 

เขากลับมองว่าอนาคตเกิดจากการตัดสินใจเลือกของเขาในปัจจุบัน ด้วยเหตุน้ีเองเขาจึงค้นพบอนาคตของ
เขาเมื่อเขาตัดสินใจในเร่ืองแต่ละเรื่อง อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่วางแผนเสียเลย เขาอาจจะ
วางแผนไว้ก็ได้ การที่เขามีคุณสมบัติน้ีทําให้เขาตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ตามต้องการ แม้ว่า
สิ่งน้ันจะทําให้เขาไม่ได้ทําตามแผนท่ีวางไว้ เขาต่างจากคนอ่ืนตรงที่เขาจะไม่หงุดหงิดถ้าจู่ๆ เขาต้องจัดการ
กับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน เขาคิดไว้แล้วว่าเรื่องทํานองน้ีอาจเกิดขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ที่จริงแล้วเขาก็แอบหวังให้สิ่งเหล่าน้ีเกิดขึ้นระดับหน่ึงเหมือนกัน เพราะลึกๆ แล้วเขามีความยืดหยุ่น
มากและจะสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพตอนที่งานว่ิงมาหาเขาจากทิศทางต่างๆ พร้อมๆ กันน่ันเอง 

4) ช่างวิเคราะห์ (ANALYTICAL) 
คุณสมบัติความช่างวิเคราะห์ของเขาน้ีท้าทายผู้อ่ืนด้วยการให้ผู้อ่ืน “พิสูจน์สิ ทําให้เห็นว่าสิ่งที่

คุณพูดน้ันจริง” เมื่อถูกถามเช่นน้ี บางคนจะพบว่าทฤษฎีอันเลอเลิศของเขาต้องเป็นอันล้มไป แต่สําหรับเขา
แล้วที่เขาถามเช่นน้ันเพราะเขาต้องการพิสูจน์จริงๆ ไม่ใช่เพราะเขาจ้องจะล้มล้างความคิดผู้อ่ืน แต่เป็น
เพราะเขาต้องการให้ทฤษฎีต้ังขึ้นอย่างมีเหตุมีผล เขามองว่าเขาเป็นกลางและไม่มีอคติหรือความลําเอียงใด 
เขาชอบข้อมูลดิบเน่ืองจากเป็นข้อมูลที่ปราศจากคุณค่าและจุดมุ่งหมายแฝงไว้ ข้อมูลดิบอย่างไรก็เป็นข้อมูล
ดิบ แต่เมื่ออยู่ในมือเขาแล้วเขาจะค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลน้ัน เขาต้องการเข้าใจว่า
รูปแบบของข้อมูลน้ันมีผลกระทบต่ออีกรูปแบบหน่ึงอย่างไร รวมกันได้อย่างไร ผลลัพธ์คืออะไร และผลลัพธ์
น้ันตรงกับทฤษฎีที่ได้เสนอไว้หรือสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ขณะนั้นหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคําถามของเขา
ทั้งสิ้น เขาจะปอกเปลือกออกทีละช้ันจนพบสาเหตุที่เป็นแก่นภายใน ผู้อ่ืนมองเขาว่าเป็นคนมีเหตุผลและ
เป็นคนมีระเบียบแบบแผนที่เข้มงวดของตนเอง ดังน้ันผู้อ่ืนจึงมักจะนํา “ความคิดเพ้อฝัน” หรือ “ความคิด
สับสนสะเปะสะปะ” ของบุคคลที่สามมาเล่าให้เขาฟังเพราะเขาสามารถเห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจน แต่เขาควร
ระวังไม่วิจารณ์ความคิดเหล่าน้ันแรงเกินไป เพราะไม่เช่นน้ันแล้วผู้คนจะพากันหลบเล่ียงไม่เล่า “ความคิด
เพ้อฝัน” ของตัวเองให้เขาฟัง 

5) นักจัดการ (ARRANGER) 
เขาจัดว่าเป็นนักกายกรรมโยนของได้เลยเพราะเมื่อเขาเผชิญกับเหตุการณ์อันซับซ้อนที่เกี่ยวเนื่อง

กับหลายปัจจัยเขาชอบที่จะจัดการกับสิ่งเหล่าน้ันในใจครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งมั่นใจว่าจัดการได้ในลําดับ
ที่ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สําหรับเขาสิ่งที่เขาทําไม่มีอะไรพิเศษ แต่ผู้ที่ไม่มีความสามารถ
เช่นน้ีจะทึ่งกับความเป็นนักจัดการของเขาเป็นอย่างมาก คนอ่ืนๆ จะต้ังคําถามว่า เขาเก็บสิ่งต่างๆ มากมาย
ไว้ในหัวพร้อมกันได้อย่างไร ทําไมเขาจึงปรับตัวได้ดีอย่างน้ัน ในขณะที่เขาเองก็คิดไม่ออกว่าจะไม่ปรับเปลี่ยน
ไปตามความเหมาะสมได้อย่างไร เขาเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องความยืดหยุ่นที่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่ว่า
จะเป็นขณะที่เขาเปลี่ยนแผนการเดินทางในวินาทีสุดท้ายด้วยเหตุว่าเขาเพ่ิงพบวิธีการที่ทําให้เดินทางได้
สะดวกขึ้น หรือที่ลดค่าใช้จ่ายลงได้ หรือแม้กระท้ังขณะที่เขาพิจารณาการผสานบุคลากรและทรัพยากรเข้า
ด้วยกันให้ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้โครงการใหม่ๆ บรรลุเป้าหมาย เขาจะคอยมองหาทางออกที่เป็นเลิศเสมอ 
แน่นอนว่าเขาทําได้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่แปรผันตลอดเวลา เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดไว้ บางคนบ่น
ว่าจะเปลี่ยนแผนท่ีวางไว้เป็นอย่างดีน้ันไม่ได้ในขณะที่บางคนจะไม่ยอมหลุดออกนอกกฎเกณฑ์หรือขั้นตอน
ที่มีอยู่ เขาจะไม่เลือกทําอย่างน้ัน แต่เขาจะกระโจนเข้าไปในความวุ่นวายสับสนน้ัน คลี่คลายปัญหาค้นหา
หนทางที่ทําให้รุดหน้าโดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด ค้นหาหุ้นส่วนใหม่ ปรับเปลี่ยนแผนที่มีอยู่ในหัวให้ลงตัวมาก
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะท้ายที่สุดแล้วอาจมีทางออกอ่ืนที่ดีกว่าก็เป็นได้ 
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6) ความเช่ือ (BELIEF) 
การที่เขามีคุณสมบัติความเช่ือที่เห็นได้ชัดเจนหมายความว่า เขามีค่านิยมพ้ืนฐานบางประการ

ที่มั่นคง แม้ว่าค่านิยมเหล่าน้ีแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่โดยปกติแล้วความเชื่อทําให้เขาเป็นคนท่ีรัก
ครอบครัว เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว หรือเป็นคนท่ีให้ความสําคัญกับค่านิยมทางจิตใจ เขาให้คุณค่ากับความ
รับผิดชอบและศีลธรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งเขาไม่ใช่แค่เพียงให้คุณค่าดังกล่าวกับตัวเขาเองเท่าน้ัน แต่ยังนํา
การให้คุณค่าเช่นน้ันไปใช้กับผู้อ่ืนอีกด้วย ค่านิยมทั้งหลายเหล่าน้ีส่งผลต่อพฤติกรรมของเขาในหลายๆ ด้าน 
และยังให้ความหมายและความพึงพอใจในชีวิตแก่เขาด้วย เพราะสําหรับเขาแล้วความสําเร็จไม่ใช่เพียงแค่
เรื่องช่ือเสียงเงินทองเท่าน้ัน นอกจากน้ีแล้วความเชื่อยังเป็นตัวกําหนดแนวทางและช่วยช้ีนําไม่ให้เขาหักเห
ออกนอกลู่นอกทางจากสิ่งที่เขาให้ความสําคัญมากที่สุดไปตามสิ่งย่ัวยุเบ่ียงเบนความสนใจนานาชนิด สิ่ง
ต่างๆ ที่เขาให้ความสําคัญอย่างสมํ่าเสมอเหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทั้งหลายของเขา เพ่ือนๆ ของ
เขามองว่าเขาเป็นคนที่สามารถไว้ใจได้ พวกเพ่ือนของเขาจะพูดว่า “เรารู้ว่าเธอคิดอย่างไรกับเรื่องน้ี” ความ
เช่ือทําให้ผู้อ่ืนไว้เน้ือเช่ือใจเขาและยังทําให้เขาต้องทํางานที่สอดคล้องกับค่านิยมที่เขายึดถือด้วย งานที่เขา
ทําน้ันจะต้องมีความหมายและคุณค่า ความเช่ือของเขาจะทําให้เขาเห็นว่า งานของเขามีคุณค่าก็ต่อเมื่องาน
น้ันสอดคล้องกับค่านิยมของเขาน่ันเอง 

7) บัญชาการ (COMMAND) 
คุณสมบัติของการบัญชาการที่เด่นชัด ทําให้เขาเข้าควบคุมสั่งการสิ่งต่างๆ เขาไม่รู้สึก

ตะขิดตะขวงใจเหมือนบางคน หากต้องบังคับให้คนอ่ืนเช่ือฟังตามความคิดเขา ตรงกันข้าม เมื่อเขาเกิด
ความคิดแล้วเขาจะต้องแสดงความคิดของเขาให้แก่ผู้อ่ืน และเมื่อเขากําหนดเป้าหมายได้แล้ว เขาจะอยู่ไม่
เป็นสุขจนกว่าเขาจะควบคุมจัดการคนอ่ืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายน้ันได้ เขาไม่กลัวการเผชิญหน้าเพราะ
เขารู้ว่า การเผชิญหน้าเป็นก้าวแรกที่จะนําไปสู่ทางแก้ไขปัญหา ในขณะที่คนอ่ืนอาจหลบเลี่ยงการเผชิญ
ปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่เขากลับรู้สึกว่าต้องแสดงให้ “ข้อเท็จจริง” หรือ “ความจริง” ปรากฏไม่ว่าสิ่ง
เหล่าน้ันจะไม่น่าอภิรมย์เท่าใดก็ตาม เขาต้องการให้ทุกฝ่ายสื่อสารกันให้ได้อย่างชัดเจนและซื่อสัตย์ และให้
ผู้เก่ียวข้องได้ลองเสี่ยง ซึ่งการกระทําเช่นน้ีของเขาอาจทําให้บางคนกลัว แม้ว่าบางคนไม่พอใจสิ่งที่เขาทํา
และตําหนิว่าเขาเป็นพวกหัวด้ือ แต่บ่อยคร้ังผู้เก่ียวข้องเหล่าน้ันก็มักจะยินดีปล่อยให้เขาเป็นผู้นํา ผู้คนมักจะ
เข้าหาผู้ที่มีจุดยืนเป็นของตนเองหรือเป็นผู้กําหนดและดําเนินการตามเป้าหมายและสั่งการให้ผู้อ่ืนร่วมก้าว
ไปข้างหน้าด้วยกัน ดังน้ัน เขาจึงดึงดูดผู้อ่ืนเพราะเขามีคุณลักษณะที่มีพลังน้ี เพราะเขาเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ของการบัญชาการ 

8) การสื่อสาร (COMMUNICATION) 
เขาชอบอธิบาย ชอบบรรยาย ชอบเป็นพิธีกร ชอบพูดต่อหน้าสาธารณชน และชอบขีดเขียน 

สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นการแสดงออกของคุณสมบัติการสื่อสาร เขารู้สึกว่าความคิดไม่มีรสชาติ เหตุการณ์ก็ไม่มี
ความเคลื่อนไหว เขาจึงต้องทําให้ความคิดและเหตุการณ์มีชีวิตชีวา ทําให้มีพลังงาน ทําให้น่าต่ืนเต้นและมี
สีสัน เขาเปลี่ยน “เหตุการณ์” ให้เป็นเร่ืองราวและเขาก็มีความสุขไปกับการเล่าเรื่องราวเหล่าน้ัน เขานํา 
“ความคิด” อันแสนจืดชืดมาปรุงแต่งด้วยภาพประกอบ ตัวอย่าง และการเปรียบเทียบนานาชนิด เขาเช่ือว่า 
ผู้คนส่วนใหญ่มีช่วงความสนใจที่สั้นมาก แม้ว่าพวกเขาจะได้รับข้อมูลอย่างท่วมท้น แต่ข้อมูลจํานวนน้อยนิด
เท่าน้ันที่จะคงอยู่กับคนเหล่าน้ี เขาต้องการให้ข้อมูลของเขา ไม่ว่าจะเป็นความคิด เหตุการณ์ ลักษณะและ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ การค้นพบหรือแม้กระทั่งบทเรียนคงอยู่ได้นานๆ เขาต้องการจะดึงดูดให้ทุกคนหัน
มาสนใจสิ่งที่เขานําเสนอให้ได้และจําสารของเขาให้ได้ขึ้นใจ น่ีคือสิ่งที่ทําให้เขาเฝ้าเสาะแสวงหาประโยคที่ดี
ที่สุด ทําให้เขาเลือกใช้ถ้อยคําที่แสดงให้เห็นภาพได้แจ่มแจ้งและผสมผสานคําให้ได้อย่างมีพลัง และนี่เอง
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เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมผู้อ่ืนจึงชอบฟังเขา สิ่งที่เขาเล่าตรึงความสนใจผู้อ่ืน สร้างความกระจ่างแจ้งให้แก่โลก
ของผู้ฟังเหล่าน้ัน และเป็นแรงบันดาลใจที่คอยกระตุ้นให้ผู้ฟังของเขาได้เริ่มทําสิ่งต่างๆ ต่อไป 

9) การแข่งขัน (COMPETITION) 
การแข่งขันเกิดจากการเปรียบเทียบ เมื่อเขามองออกไปในโลกเขาก็ต่ืนตัวกับผลงานของผู้อ่ืน

ไปเองโดยธรรมชาติ ผลงานของผู้อ่ืนเป็นเครื่องมือวัดได้เป็นอย่างดีเย่ียมที่สุดไม่ว่าเขาจะได้พยายามมากแค่
ไหน หรือไม่ว่าความต้ังใจของเขาจะมีคุณค่ามากเพียงใดถ้าเขาทํางานได้บรรลุตามเป้าหมาย แต่ผลงานของ
เขาไม่ดีไปกว่าของคนในระดับเดียวกันเขาก็จะรู้สึกว่าความสําเร็จน้ันไม่มีความหมายอะไรเสียเลย เขา
เหมือนกับนักแข่งคนอื่นๆ ตรงที่เขาเองก็ต้องการผู้อ่ืนเพราะเขาจะได้เปรียบเทียบ แข่งขัน และถ้าเขามี
โอกาสได้แข่งขันแล้วก็แปลว่าเขาก็มีโอกาสจะชนะได้ ที่สุดแล้วถ้าเขาชนะ เขาก็จะมีความรู้สึกที่ดีอย่างหาที่
เปรียบไม่ได้เลย เขาชอบพวกการวัดเพราะว่าการวัดทําให้เปรียบเทียบได้ง่าย เขาชอบบรรดาคู่แข่งคนอ่ืนๆ 
เพราะคู่แข่งช่วยกระตุ้นเขา เขาชอบการแข่งขัน เพราะทุกการแข่งขันต้องมีผู้ชนะ และเขาชอบการแข่งขัน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแข่งขันประเภทที่เขารู้ตัวว่ามีโอกาสเป็นผู้ชนะ แม้ว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ จะมองว่า
เขาเป็นคนอ่อนน้อมจริงใจ หรือดูไม่สะทกสะท้านแม้พ่ายแพ้ แต่เขาก็มิได้แข่งขันเพราะเห็นแก่ความสนุกใน
การแข่งขันเท่าน้ัน เขาแข่งขันเพราะเขาต้องการชนะ เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ที่เขารู้ว่าโอกาสชนะมีเพียงน้อยนิด 

10) ความเก่ียวข้องเช่ือมโยง (CONNETCEDNESS) 
สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุผล เขาเช่ือแน่ว่าต้องเป็นเช่นน้ัน เขามั่นใจอย่างนั้นเพราะเขา

เช่ือลึกๆ ว่าทุกคนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อกัน ถูกต้องแล้วคนเราต่างเป็นปัจเจกบุคคลด้วยกันทั้งสิ้น ทุก
คนต่างต้องรับผิดชอบการตัดสินใจทั้งหลายของตนเอง อย่างไรก็ตามแม้ว่าทุกคนจะมีอิสระในการตัดสินใจ
ทุกคนก็ยังเป็นส่วนหน่ึงของบางสิ่งบางอย่างที่ย่ิงใหญ่กว่า บางคนอาจเรียกสิ่งน้ีว่าเป็นกลุ่มรวมของจิตสํานึก 
บางคนอาจเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณหรือพลังชีวิต แต่ไม่ว่าใครจะเรียกสิ่งน้ีว่าอย่างไร เขาก็เกิดความม่ันใจ
จากการที่เขารู้ว่าทุกคนมิได้อยู่อย่างโดดเด่ียวจากเพ่ือนมนุษย์ ไม่ได้แยกจากโลกและสรรพชีวิตในโลกน้ี 
ความรู้สึกเก่ียวข้องเช่ือมโยงนี้ยังมีความเก่ียวเน่ืองกับความรับผิดชอบบางประการอีกด้วย ถ้าทุกคนเป็น
ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่หน่ึงภาพ ดังน้ันทุกคนจึงต้องไม่ทําร้ายกัน เพราะนั่นหมายถึงว่าทุกคนกําลังทําร้าย
ตัวเอง ทุกคนจึงไม่ต้องเอารัดเอาเปรียบกัน เพราะน่ันหมายถึงว่าทุกคนกําลังเอาเปรียบจากตัวเอง ทุกคน
ต้องไม่สร้างความเจ็บปวดแก่กัน เพราะน่ันหมายถึงว่าทุกคนกําลังทําให้ตัวเองเจ็บปวดด้วย การตระหนักถึง
ความรับผิดชอบเช่นน้ีมีส่วนสร้างระบบค่านิยมของเขาขึ้นมา เขาเป็นคนมีนํ้าใจ เป็นห่วงเป็นใยผู้อ่ืน และ
เปิดกว้าง เน่ืองจากความเช่ือมั่นว่าเป็นส่วนหน่ึงของมนุษยชาติน่ีเอง เขาจึงเป็นเสมือนผู้สร้างสะพาน
ประสานระหว่างผู้คนต่างวัฒนธรรมให้เช่ือมโยงถึงกันได้ 

11) ความยุติธรรม (CONSISTENCY) 
ความเท่าเทียมสมดุลเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเขา เขาตระหนักถึงความจําเป็นของการ

ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนให้เท่าเทียมกัน โดยไม่คํานึงถึงฐานะทางสังคมของบุคคลเหล่าน้ัน ดังน้ันเขาจึงไม่ต้องการเห็น
บุคคลผู้ใดผู้หน่ึงได้ประโยชน์แต่ผู้เดียว ในทัศนะของเขาการได้รับผลประโยชน์ในลักษณะเช่นน้ีนําไปสู่
ความเห็นแก่ตัวและความระลึกถึงแต่ตนเองเป็นหลัก และยังจะทําให้โลกเป็นสถานที่ที่คนบางกลุ่มมีสิทธิ
พิเศษเพราะมีเส้นสาย มีฐานะทางสังคม หรือติดสินบนผู้อ่ืน การกระทําเช่นน้ีเป็นสิ่งที่น่าเกลียดชังอย่างย่ิง
สําหรับเขา เขามองว่าตัวเองเป็นผู้มีหน้าที่ป้องกันมิให้เกิดความอยุติธรรมดังที่ได้กล่าวมา แม้ว่าถ้าโลกมี
ความเอนเอียงเช่นน้ี คุณเช่ือว่าคนเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาวะแวดล้อมที่คงที่ ซึ่ง
หมายถึงการมีกฎระเบียบอย่างชัดเจนและการนํากฎเกณฑ์น้ันมาใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาค สภาวะเช่นน้ี
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เป็นสภาวะที่ทุกคนรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นที่คาดหวัง และสิ่งใดที่คาดการณ์ได้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
สําหรับทุกคน สภาวะเช่นน้ีเป็นสภาวะที่ยุติธรรม และสภาวะเช่นน้ีจะทําให้ทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
ในการแสดงความสามารถของตน 

12) การคํานึงถึงสิ่งรอบข้าง (CONTEXT) 
เขาศึกษาอดีตเพ่ือให้เข้าใจความเป็นไปในปัจจุบันและเพื่อทํานายอนาคต เขาสงสัยใคร่รู้ว่า

สิ่งต่างๆ เริ่มต้นขึ้นได้อย่างไร ด้วยเหตุน้ีเองเขาจึงชอบอ่านหนังสือประเภทประวัติศาสตร์และชีวประวัติ
บุคคล และชอบซักถามเรื่องราวในอดีตของผู้คนที่คนคบหาสามคมด้วย เขาย้อนกลับไปมองอดีตเพราะอดีต
ทําให้เขารู้สาเหตุของสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจากมุมมองของเขา เขาเห็นว่าปัจจุบันผันแปรได้ง่ายและเป็นเพียง
ความสับสนวุ่นวายที่ไร้สาระหากไม่มองย้อนกลับไปสู่อดีตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่มาของสิ่งของต่างๆ แล้ว
ปัจจุบันก็ไม่มีความมั่นคงแน่นอน อดีตเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนกว่าปัจจุบัน เพราะอดีตเป็นพิมพ์เขียวที่อธิบาย
ที่มาที่ไปของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้น เมื่อใดที่เขามองย้อนกลับไป เขาก็จะเห็นพิมพ์เขียวอันด้ังเดิม และเห็น
สาเหตุแท้จริงของเหตุการณ์เหล่าน้ันได้ แม้ว่าพิมพ์เขียวหรือสาเหตุเช่นน้ีจะถูกขยายเสียจนแทบมองไม่ออก 
แต่ว่าการคํานึงถึงสิ่งรอบข้างของเขากลับทําให้เขาเกิดความไม่มั่นใจ และเมื่อเขาไม่สับสนแล้ว เขาก็จะ
สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเน่ืองจากเขามองเห็นโครงสร้างที่เป็นพ้ืนฐาน และความเข้าใจน้ีทําให้เขาฉลาดรอบ
รู้อนาคตได้มากขึ้นอย่างที่เขาเองก็นึกไม่ถึง เพราะเขารู้ว่าอนาคตเกิดขึ้นมาได้จากอดีตน่ันเอง เมื่อเขาพบกับ
สถานการณ์หรือผู้คนแปลกใหม่ เขาอาจต้องการเวลาซักเล็กน้อยเพ่ือปรับตัว ซึ่งเขาต้องให้เวลาส่วนน้ีกับ
ตนเองบ้าง 

13) ระมัดระวัง (DELIBERATIVE) 
เขาเป็นคนระมัดระวัง เป็นคนที่ต่ืนตัวอยู่เสมอ และเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึก เขารู้ว่า

จะหาอะไรแน่นอนในโลกนั้นไม่ได้ แม้ว่าบางคร้ังทุกสิ่งดูเหมือนว่าจะเป็นระเบียบแต่เขาก็ยังรู้สึกได้ถึง
อันตรายต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในเบ้ืองลึก แทนที่เขาจะปฏิเสธอันตรายเหล่าน้ัน เขากลับนําอันตรายแต่ละเรื่อง
มาตีแผ่ให้เห็นได้ชัดเจนเพ่ือจะได้สามารถระบุ ประเมิน และท้ายที่สุดคือลดอันตรายในแต่ละเรื่องที่จะ
เกิดขึ้นได้ เพราะฉะน้ัน เขาจึงเป็นคนค่อนข้างจริงจังที่ดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง เช่น เขาชอบ
วางแผนไว้ล่วงหน้าเพ่ือจะได้สามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจผิดพลาดไว้ก่อน เขาเลือกคบเพ่ือนอย่างระมัดระวัง
และไม่ยอมปริปากแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัว เขาจะระวังไม่ยกย่องชมเชยใครๆ มากจน
เกินงาม เพราะเขาไม่ต้องการให้เกิดการตีความแบบผิดๆ หากบางคนจะไม่ชอบเขาเพราะเขาไม่แสดงออก
เท่าคนอ่ืนๆ แล้วละก็ เขาก็ไม่ได้เก็บเร่ืองน้ันมาใส่ใจ สําหรับเขาแล้วชีวิตมิใช่การประกวดประชันความนิยม
แต่ชีวิตเป็นอะไรทํานองเส้นทางแห่งอุปสรรค คนบางคนอาจสามารถดําเนินชีวิตอย่างบ้าบ่ินได้หากต้องการ
จะทํา แต่เขาเลือกจะไม่ใช้วิธีการเช่นน้ัน เขามองหาอันตราย ช่ังนํ้าหนักของผลกระทบเกี่ยวเน่ืองแล้วจึงทํา
สิ่งต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง เขาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง 

14) นักพัฒนา (DEVELOPER) 
เขามองเห็นความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้ อ่ืน ซึ่งที่จริงแล้วบ่อยคร้ังที่เขามองเห็นแต่

ความสามารถของผู้อ่ืนเท่าน้ัน ในความคิดของเขาไม่มีใครเลยที่พัฒนาได้อย่างเต็มที่แล้วไม่มีใครเลยท่ีถูก
สร้างมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ตรงกันข้าม แต่ละคนต่างก็เป็น “ผลงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์” แต่ละคนก็มี
ชีวิตอยู่กับทางเลือกต่างๆ นานา และด้วยเหตุน้ีเอง ผู้คนเหล่าน้ันจึงดึงดูดให้เขาสนใจ ดังน้ันเมื่อเขาพบปะ
สัมพันธ์กับผู้คนเขาจึงมีเป้าหมายคือช่วยให้คนเหล่าน้ันประสบความสําเร็จ เขาหาส่ิงที่ท้าทายผู้คนเหล่าน้ัน 
เขาคอยสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมให้ผู้อ่ืนมีความสามารถมากข้ึนเป็นทวีคูณได้ รวมทั้งยัง
จะช่วยให้ผู้คนเหล่าน้ันเติบโตได้อีกด้วย นอกจากน้ีแล้วเขายังคอยมองหาสัญญาณอันชัดเจนที่บ่งบอกความ
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เจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลา สัญญาณเช่นน้ีอาจเป็นพฤติกรรมใหม่ที่เกิดจากการเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมที่เกิด
จากการปรับเปล่ียน เป็นการพัฒนาทักษะ เป็นแววแห่งความเป็นเลิศ เป็นความคล่องแคล่วในท่ีซึ่งมีเพียง
ความตะกุกตะกัก สําหรับเขาแล้ว ความก้าวหน้าเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งผู้อ่ืนอาจมองไม่เห็นลักษณะน้ีเป็นสัญญาณ
แห่งความเติบโตที่ชัดเจน เป็นสัญญาณแห่งความสามารถอันไร้ขีดจํากัดที่ทําได้สําเร็จ สัญญาณแห่งความ
เจริญเติบโตในตัวผู้อ่ืนเหล่าน้ีจะเป็นแหล่งพลังงานของเขาและจะนําความแข็งแกร่งและความพึงพอใจมาให้
เขาเมื่อเวลาผ่านไป หลายคนจะมาหาเขาเพ่ือขอความช่วยเหลือและกําลังใจจากเขาเพราะผู้คนเหล่าน้ันรู้ว่า
เขาช่วยเหลือด้วยความจริงใจ และการที่เขาช่วยเหลือผู้คนเหล่าน้ันทําให้เขารู้สึกดีมีคุณค่าเป็นอย่างย่ิง 

15) ระเบียบวินัย (DISCIPLINE) 
โลกของเขาต้องคาดการณ์ล่วงหน้าได้และต้องมีระเบียบแบบแผน ด้วยเหตุน้ีเองเขาจึงวาง

โครงสร้างใช้ชีวิตของเขาโดยอัตโนมัติ เขากําหนดภาระงานประจํา เขากําหนดตารางเวลาและวันที่ต้อง
ทํางานน้ันๆ ให้เสร็จสิ้น เขาแบ่งโครงการระยะยาวออกเป็นแผนระยะสั้นที่จําเพาะเจาะจงเป็นชุดๆ แล้วจึง
ดําเนินงานตามแต่ละแผนอย่างขยันขันแข็ง ไม่จําเป็นว่าเขาประณีตบรรจงเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอไป 
แต่เขาต้องการความแม่นยําเจาะจง เมื่อเขาเผชิญกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายในชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เขา
ต้องการรู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ ทั้งภาระงานประจํา ตารางเวลา และแบบแผนโครงสร้าง 
เป็นส่วนช่วยสร้างความรู้สึกของการเป็นผู้ควบคุมให้แก่เขา ผู้ที่ขาดระเบียบวินัยอาจรู้สึกขุ่นเคืองกับความ
ต้องเป็นระเบียบของเขา แต่ความขัดแย้งเช่นน้ันสามารถหลีกเลี่ยงได้ เขาต้องเข้าใจว่าไม่ใช่คนทุกคนที่จะ
ต้องการความแน่นอนเช่นเขา เพราะแต่ละคนก็มีวิธีการที่ไม่เหมือนกันในการทําสิ่งต่างๆ ให้สําเร็จตามที่มุ่ง
หมาย เขาเองก็สามารถช่วยให้ผู้อ่ืนเข้าใจหรือแม้กระทั่งช่ืนชมขอบคุณความต้องมีระเบียบแบบแผนของเขา
ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความไม่ชอบ ความประหลาดใจทุกรูปแบบ ความไม่อดทนต่อความผิดพลาด การทํา
สิ่งต่างๆ จนเป็นระบบไปได้เองตามธรรมชาติ หรือความใส่ใจต่อรายละเอียดของเขา ล้วนอาจถูกนํามา
ตีความอย่างผิดๆ ว่าเป็นพฤติกรรมที่จํากัดอิสระและเสรีภาพของผู้อ่ืน แต่ก็อาจมองได้เช่นกันว่า พฤติกรรม
น้ีเป็นวิธีการตามธรรมชาติในการรักษาความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของเขา ในขณะที่เขาต้องเผชิญกับ
สิ่งที่เบ่ียงเบนการดําเนินชีวิตนานัปการ 

16) ความเห็นอกเห็นใจ (EMPATHY) 
เขารู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนที่อยู่รอบๆ ตัวเขา เขารู้สึกได้ว่าผู้คนอ่ืนๆ กําลังมี

ความรู้สึกเช่นใดราวกับว่าเป็นความรู้สึกของเขาเอง เขาสามารถนําตัวเขาเองไปแทนที่ผู้อ่ืนได้โดยอัตโนมัติ
และมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างที่คนเหล่าน้ันเห็นแต่ก็ไม่จําเป็นว่าเขาจะเห็นด้วยกับความคิดของทุกคนเสมอ
ไปซึ่งก็หมายความว่าเขาอาจไม่ได้รู้สึกสงสารทุกคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก เพราะว่าความรู้สึก
เช่นน้ันจะกลายเป็นความสงสารมิใช่ความเห็นอกเห็นใจแต่อย่างใด และยังไม่จําเป็นอีกด้วยว่าเขาจะต้อง
เห็นดีเห็นงามกับการตัดสินใจของผู้อ่ืนเสียทุกคร้ังไป แต่เขาก็เข้าใจผู้อ่ืนและความสามารถเข้าใจผู้อ่ืนที่เขามี
อยู่กับตัวน้ีก็มีพลังอย่างมากเพราะจะทําให้เขาสามารถได้ยินคําถามที่ไม่ได้เอ่ยออกมาเป็นคําพูดและยัง
สามารถคาดการณ์ถึงความต้องการของผู้อ่ืนได้อีกด้วย นอกจากน้ีแล้ว ในขณะที่ผู้อ่ืนต้องด้ินรนคิดหาคําพูด
ที่เหมาะที่ควรแต่ดูเหมือนว่าเขาจะหาคําพูดและนํ้าเสียงที่เหมาะสมได้เสมอ เขาช่วยให้ผู้อ่ืนสามารถหา
คําพูดที่เหมาะเจาะมาใช้อธิบายความรู้สึกของคนเหล่าน้ันให้ผู้อ่ืนเข้าใจ และเขายังช่วยให้คนเหล่าน้ัน
สามารถสื่อความรู้สึกภายในออกมาได้ ด้วยเหตุผลทั้งหมดน้ีเอง ใครๆ จึงอยากจะคบหาสมาคมกับเขา 

17) เป้าหมายชัดเจน (FOCUS) 
เขาจะถามตัวเองว่า “น่ีฉันจะไปไหนกันน่ี?” เขาถามคําถามน้ีทุกวัน การมีเป้าหมายที่

ชัดเจน ทําให้เขาต้องการมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนตลอดเวลา หากขาดจุดหมายเช่นน้ันแล้ว ชีวิตและ
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การงานของเขาก็จะกลายเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดและไม่น่าอภิรมย์ไปในทันที ดังน้ันในแต่ละปี แต่ละเดือน 
หรือแม้กระทั้งแต่ละสัปดาห์ เขาจึงต้ังเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เพราะการต้ังเป้าหมายให้ชัดเจนน้ันเป็นสิ่งที่
เขารักจะทํา เป้าหมายของเขาไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาวต่างก็มีลักษณะเฉพาะตัวบาง
อย่างร่วมกันคือเป้าหมายน้ันจะชัดเจน วัดได้ และสัมพันธ์กับตารางเวลาด้วย เป้าหมายทําหน้าที่เสมอืนเขม็ทิศ
ที่ช่วยให้เขาสามารถกําหนดความสําคัญของสิ่งต่างๆ ได้และยังช่วยให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่าง
เหมาะสมกับเป้าหมายต่างๆ ที่ได้ต้ังไว้อีกด้วย ความมีเป้าหมายอันชัดเจนของเขาน้ันมีพลังมาก เน่ืองจาก
เป็นสิ่งที่บังคับให้เขากลั่นกรองโดยอัตโนมัติ และประเมินว่าการกระทําหน่ึงๆ จะช่วยให้เขาเข้าใกล้
เป้าหมายของเขาได้หรือไม่ การกระทําที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายของเขาก็จะถูกตัดทิ้งไป และในที่สุด
ความมีเป้าหมายชัดเจนก็จะบังคับให้เขาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ แต่ถ้ามองในอีกมุมหน่ึงแล้ว การมี
คุณสมบัติน้ีจะทําให้เขาเป็นคนที่ไม่อดทนต่อความล่าช้า อุปสรรค หรือกระทั่งการออกนอกเรื่องทุกรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นการนอกเร่ืองที่น่าสนใจเพียงใดก็ตาม ความมีเป้าหมายของเขาเตือนให้ทุกคนระลึกอยู่เสมอว่า 
สิ่งใดก็ตามท่ีไม่ช่วยให้บรรลุไปสู่เป้าหมายน้ันไม่ใช่สิ่งสําคัญแต่อย่างใด 

18) อนาคต (FUTURISTIC) 
“จะดีไหมถ้า...” เขาเป็นคนที่ชอบมองให้ไกลกว่าขอบเขตที่เห็นอยู่ อนาคตทําให้เขาตื่นตา

ต่ืนใจ เขาเห็นรายละเอียดของสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ราวกับกําลังดูภาพยนตร์อยู่ ภาพของอนาคตท่ีมี
รายละเอียดชัดเจนจะคอยผลักดันให้เขาก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้า ในขณะท่ีเน้ือหาสาระของภาพที่เขา
มองเห็นอาจขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและความสนใจอ่ืนๆ ของเขา เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น ทีมที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น 
หรือกระทั่งโลกที่ดีขึ้น ภาพที่เขามีอยู่น้ันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เขา เขาเป็นนักฝันที่มองเห็นว่าฝันน้ัน
จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างไร และเป็นนักฝันผู้ช่ืนชมภาพที่เขามองไว้ล่วงหน้า เมื่อสถานการณ์ปัจจุบัน
น้ันน่ารําคาญและผู้คนรอบข้างเขาต่างคํานึงถึงความเป็นจริงมากเกินไป เขาก็จะดึงภาพอนาคตข้ึนมาเพ่ือ
เป็นกําลังผลักดันเขา ภาพเช่นน้ันก็สามารถให้พลังงานกับผู้อ่ืนได้เช่นกัน ที่จริงแล้วผู้คนมักให้เขาอธิบาย
ภาพอนาคตของเขาให้ฟัง ผู้คนต้องการเห็นภาพที่สามารถปลุกจินตนาการและจิตวิญญาณของพวกเขา
เหล่าน้ันได้ เขาสามารถวาดภาพเช่นน้ันให้ผู้คนเหล่าน้ันเห็นได้ ฝึกฝน เลือกคําอย่างระมัดระวัง ทําให้คํา
เหล่าน้ันแสดงให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนที่สุด วิสัยทัศน์ของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนมีความหวัง 
และทําตามที่ได้ต้ังความหวังไว้ 

19) ความกลมเกลียว (HARMONY) 
เขามองหามติที่เป็นการยอมรับร่วมกัน ในทัศนะของเขา ความขัดแย้งและความแตกแยก

แทบไม่มีประโยชน์อันใดเลย ดังน้ันเขาจึงพยายามจํากัดให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด เมื่อเขารู้ว่าผู้คนที่อยู่
รอบตัวเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปเขาก็จะพยายามหาความคิดเห็นที่ทุกคนเห็นลงรอยกัน เขา
พยายามให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า แต่ช้ีนําพวกเขาไปสู่ความกลมเกลียว ที่จริงแล้วความกลมเกลียว
เป็นค่านิยมหลักประการหน่ึงของเขาเลยทีเดียว เขาแทบไม่อยากเช่ือเลยว่าคนเราต้องเสียเวลาไปมากใน
การพยายามบังคับให้ผู้อ่ืนเช่ือตามความคิดของเขา เมื่อผู้อ่ืนโอ้อวดเป้าหมาย คําอ้าง และความเช่ืออย่าง
เหนียวแน่น เขาก็จะน่ิงเงียบ การท่ีเขามีความกลมเกลียวจะทําให้เขาปรับเปลี่ยนเป้าหมายของเขาไปตาม
จุดมุ่งหมายของผู้อ่ืน ตราบเท่าที่จุดมุ่งหมายของคนเหล่าน้ันสอดคล้องกับค่านิยมพ้ืนฐานของเขาเท่าน้ัน  
เมื่อผู้อ่ืนเริ่มถกเถียงกันเร่ืองทฤษฎีหรือความคิดที่นิยมชมชอบกัน เขาก็จะไม่ยอมเข้าร่วมการถกเถียงน้ันๆ 
แต่เขาจะพอใจที่จะพูดถึงเรื่องที่ยึดติดกับความเป็นจริง ซึ่งทุกคนเห็นด้วยร่วมกันง่ายมากกว่า เขาคิดว่าเรา
ทุกคนลงเรือลําเดียวกันและต้องการให้เรือลําน้ีไปถึงจุดหมายได้ เรือลําน้ีก็ดีอยู่แล้ว และไม่จําเป็นต้องหา
เรื่องให้เกิดความขัดแย้งกันเพียงเพ่ือแสดงให้คนอ่ืนเห็นว่าเขาทําได้ 
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20) ความคิด (IDEATION) 
ความคิดทั้งหลายทําให้เขาสนอกสนใจ ความคิดคืออะไรหรือ? ความคิดคือการอธิบายเร่ือง

ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ทั้งหลายที่ดีที่สุด เขาจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงหากเขาสามารถหาความคิด
ธรรมดา มาอธิบายสาเหตุที่ซ่อนอยู่เบ้ืองลึกของเหตุการณ์อันสลับซับซ้อนได้ ความคิดคือความเก่ียวเน่ือง
สัมพันธ์กัน เขาจะเป็นคนประเภทที่คอยมองหาความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงของสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ดังน้ัน 
เขาจึงต่ืนตาต่ืนใจ เมื่อเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่เก่ียวข้องกันสามารถนํามาผูกเข้าด้วยกันได้ด้วยสิ่ง
เช่ือมโยงที่ไม่ชัดแจ้ง ความคิดคือมุมมองใหม่ของความท้าทายที่คุ้นเคย เขายินดีที่จะนําโลกดังที่เรารู้จักและ
พลิกไปมาเพ่ือจะได้เห็นโลกจากแง่มุมที่แปลกแตกต่างออกไป และทําให้ได้มาซึ่งมุมมองและความเข้าใจ
ใหม่ๆ อีกด้วย เขาชอบความคิดเช่นน้ีทุกๆ ประการ เพราะมีความหมายลึกซึ้ง แปลกใหม่ ชัดเจน ตรงกัน
ข้ามและแปลกประหลาดท้าทาย ด้วยเหตุผลเหล่าน้ีเอง เขาจึงได้มาซึ่งกระแสแห่งพลังงาน เมื่อใดก็ตามที่
เขามีความคิดใหม่ๆ ขึ้นมา ผู้อ่ืนอาจเรียกเขาว่าเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นตํารับ เป็นคนที่เข้าใจ
ความคิดที่เป็นนามธรรมได้ง่าย หรือกระทั่งว่าเป็นคนฉลาดหลักแหลม บางทีเขาอาจเป็นไปตามท่ีคนอ่ืนพูด
ทั้งหมดก็ได้ แต่ใครจะรู้ได้แน่เล่า? แต่สิ่งหน่ึงที่เขารู้ได้แน่ก็คือว่าความคิดทั้งหลายน้ันช่างน่าต่ืนเต้น และที่
จริงแล้ว เพียงแค่น้ันก็พอสําหรับเขาแล้ว 

21) ต้อนรับ (INCLUDER) 
ปรัชญาที่เขาใช้ในการดําเนินชีวิตก็คือ “ขยายวงให้กว้างขึ้น” เขาต้องการต้อนรับผู้อ่ืนเข้ามา 

และทําให้เขาเหล่าน้ันรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เขาไม่เหมือนกับพวกที่ชอบเลือกจับกลุ่มกันเองและไม่
ยอมรับคนอ่ืนนอกกลุ่ม เขาหลีกเลี่ยงเหลือเกินที่จะไม่เข้ากลุ่มประเภทปิดกั้นตัวเองจากคนอ่ืนในลักษณะน้ี 
เขาต้องการจะขยายกลุ่มให้กว้างขึ้นเพ่ือกลุ่มจะได้สามารถช่วยเหลือผู้คนจํานวนมากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ 
เขาไม่ชอบเห็นใครสักคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเขาต้องมองดูกลุ่มของเขาจากข้างนอกเพราะเขาคิดว่าการอยู่
โดดเด่ียวเช่นน้ันเป็นความรู้สึกที่แสนจะอ้างว้าง เขาจะบอกว่า “ขยายวงให้กว้างขึ้นชวนคนอ่ืนๆ เข้ามา
รวมกลุ่ม แล้วต้อนรับคนอ่ืนๆ เข้ากลุ่มด้วยกันสิพวกเขาจะได้รู้สึกถึงความอบอุ่นและไม่อ้างว้าง” เขาเป็นคน
ที่ยอมรับผู้อ่ืนอยู่แล้วโดยธรรมชาติ เขาไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืนไม่ว่าจะด้วยจากเช้ือชาติ ศาสนา เพศ หรือ
นิสัย การวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายน้ันจะทําร้ายจิตใจผู้อ่ืนได้และเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องไปวิจารณ์ใคร
ด้วยถ้าไม่มีเหตุผลอันควร อย่างไรก็ตาม การยอมรับผู้อ่ืนของเขานั้นก็มิได้มีพ้ืนฐานมาจากความเช่ือที่ว่าคน
ทุกคนต่างกัน และทุกคนต้องเคารพความแตกต่างของกันและกันแต่อย่างใด ทว่าการยอมรับเช่นน้ีของเขา
เกิดจากความเช่ือพ้ืนฐานที่ว่าคนทุกคนนั้นเหมือนกัน คนเราทุกคนพิเศษและสําคัญเท่าๆ กัน เพราะฉะน้ัน
แล้วคนเราจึงไม่ควรเพิกเฉยต่อผู้อ่ืน คนทุกคนควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มและน่ันเป็นสิ่งเล็กน้อยที่สุดที่คนทุก
คนสมควรจะได้รับ 

22) ความเป็นปัจเจกบุคคล (INDIVIDUALIZATION) 
คุณสมบัติน้ีทําให้เขาสนอกสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวต่างๆ ของแต่ละบุคคล เขาไม่

ชอบการเหมารวมหรือการจัดกลุ่มหรือการจัดรวมเป็นประเภท เขารู้ว่าการเหมารวมเอาแบบกว้างๆ น้ีบด
บังสิ่งที่พิเศษและโดดเด่นของคนแต่ละคน ดังน้ันเขาจึงใส่ใจกับความแตกต่างที่ปัจเจกบุคคลแต่ละคนมี
ต่างกันไปจากผู้อ่ืนแทน เขาจะคอยสังเกตลักษณะ แรงจูงใจ วิธีการคิดและวิธีการสร้างสัมพันธ์ของคนแต่ละ
คนไปโดยอัตโนมัติ เขามองเห็นประสบการณ์ที่ต่างกันของแต่ละคนและยังใส่ใจรับฟังและซึมซับเรื่องราว
ชีวิตของพวกเขาแต่ละคนอีกด้วย ความสามารถของเขาน้ีช่วยอธิบายว่าเพราะเหตุใดเขาจึงมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้คนใน แบบน้ันๆ และยังอธิบายได้ว่าทําไมเขาจึงเลือกของขวัญได้เหมาะกับผู้รับ ทําไมเขาจึงรู้ว่าคนบางคน
ชอบให้ชมต่อหน้าคนอ่ืน ในขณะที่คนบางคนไม่ชอบ และทําไมเขาจึงเลือกจะสอนคนบางคนอย่างละเอียด
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เป็นขั้น เป็นตอนแต่ปล่อยให้บางคนค่อยๆ ลองทําแล้วรู้ไปเอง ด้วยความที่เขาสังเกตเห็นถึงคุณสมบัติพิเศษ
ของผู้คนได้เช่นน้ีเอง เขาจึงสามารถนําเอาสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละคนออกมาได้ เขารู้ว่าถ้าเขาบอกคุณสมบัติ
พิเศษที่เขาเห็นในแต่ละบุคคลให้พวกเขาได้รู้ แล้วจะทําให้คนอยากจะรู้คุณสมบัติพิเศษอ่ืนๆ ของตนเพ่ิมขึ้น
อีก การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของเขายังช่วยเขาสร้างทีมที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
เพราะว่าในขณะที่บางคนควานหา "โครงสร้าง" หรือ "กระบวนการ" ของทีมที่ดีไม่มีที่ติ แต่เขากลับรู้ได้เอง
ว่าสูตรลับที่จะสร้างทีมที่เป็นเลิศคือการแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในทีมให้ได้เป็นอย่างดีเพ่ือให้สมาชิกแต่ละคน
ได้ทํางานที่ตนถนัดอย่างเต็มที่น่ันเอง 

23) ป้อนข้อมูล (INPUT) 
เขาอยากรู้อยากเห็นชอบซักถามและยังชอบเก็บสะสมอะไรทั้งหลายท้ังแหล่ซึ่งอาจจะเป็น

ข้อมูลจําพวกคําศัพท์ เกร็ดข้อเท็จจริง หนังสือและคํากล่าวต่างๆ หรือสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น สะสมแสตมป์ 
ตุ๊กตา แต่ไม่ว่าเขาจะสะสมอะไรก็ตาม เขาก็จะสะสมเพราะว่าเขาสนใจเกี่ยวกับเร่ืองน้ันๆ แล้วเขาก็เป็นคน
ประเภทที่สนใจสิ่งต่างๆ มากมายด้วย เขาคิดว่าโลกน้ีช่างน่าต่ืนเต้นเพราะมีความหลากหลายและความ
สลับซับซ้อนน่ันเอง การที่เขาอ่านหนังสือมากมิได้จําเป็นเสมอไปว่าเขาอ่านเพ่ือขัดเกลาทฤษฎีที่เขามีอยู่ แต่
การอ่านของเขาจะเป็นการอ่านเพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเอาไว้มากกว่า ถ้าเขาชอบเดินทางท่องเท่ียวก็เป็น
เพราะว่าสถานที่ใหม่ๆ แต่ละแห่งเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้เรื่องราวและความคิดใหม่ๆ มากขึ้น สิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ีเขาได้มาแล้วเขาก็เก็บไว้และถึงแม้ว่าตอนที่เขาเก็บเขาอาจจะไม่รู้ว่าจะได้ใช้ข้อมูลน้ีเมื่อไรหรือจะใช้
อย่างไรด้วยซ้ําไป แต่ในอนาคตเขาอาจจะได้ใช้ก็ได้เพราะเขารู้ดีว่าสิ่งทั้งหลายเหล่าน้ีอาจจะเป็นประโยชน์
ได้สักวันหน่ึงแล้วเขาก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจถ้าจะต้องโยนอะไรท้ิงไป ดังน้ันเขาจึงยังคอยเสาะหา รวบรวม 
และจัดเก็บข้อมูลข้าวของต่างๆ ต่อไป การทําเช่นน้ีเป็นสิ่งน่าสนใจและทําให้เขารอบรู้ทันสมัยด้วย ไม่แน่ว่า
วันหน่ึงวันใดสิ่งที่เขาเก็บไว้ อาจถูกนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ได้ 

24) นักคิด (INTELLECTION) 
เขาชอบคิดและชอบทํากิจกรรมที่ใช้ความคิดและชอบออกกําลังสมอง การใช้ความคิดน้ีอาจ

มีเป้าหมายชัดเจน เช่น พยายามคิดแก้ปัญหา สร้างแนวคิดขึ้นมา หรือพยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน แต่
ว่าเป้าหมายที่จําเพาะเจาะจงมันก็ต่างกันไปตามคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวข้ออ่ืนๆ ของเขาด้วย ในทาง
กลับกัน การใช้ความคิดน้ีก็อาจไม่มีทิศทางก็ได้เพราะคุณสมบัติข้อน้ีไม่ได้ระบุว่าเขาคิดถึงสิ่งใด แต่หมายถึง
ว่า เขาชอบคิดแล้วเขาก็ยังมีความสุขถ้าต้องอยู่คนเดียวเพ่ือจะได้นึกคิดมองสะท้อนถึงสิ่งต่างๆ อีกด้วย เขา
ชอบมองย้อนดูตัวเอง ในมุมมองหน่ึงอาจมองได้ว่าเขาเป็นเพ่ือนที่ดีที่สุดของตัวเขาเอง เพราะว่าเขาถาม
ตัวเองแล้วเขาก็ลองพยายามค้นหาคําตอบให้แก่ตัวเอง การมองย้อนดูตัวเองน้ันอาจทําให้เขารู้สึกไม่ค่อย
พอใจกับตนเองได้ เมื่อเขาเปรียบเทียบสิ่งที่เขากําลังทําอยู่กับความนึกคิดทั้งหลายที่เขามีอยู่ หรือการมอง
ลักษณะน้ีอาจมุ่งเน้นไปในทางการใช้ประโยชน์จริง เช่น สิ่งที่จะต้องทําในแต่ละวัน หรือเรื่องที่จะต้องพูดคุย
ปรึกษากับผู้อ่ืนต่อไป แต่ไม่ว่าการคิดของเขาจะไปทิศทางใดก็ตาม การใช้พลังงานทางความคิดน้ีก็จะเกิดขึ้น
อย่างสมํ่าเสมอในชีวิตเขา 

25) ใฝ่รู้ (LEARNER) 
เขาชอบเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่เขาสนใจที่สุดน้ันจะถูกกําหนดโดยคุณสมบัติพิเศษข้ออ่ืนๆ และ

ประสบการณ์ต่างๆ ของเขาอีกด้วย แต่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องใดก็ตาม กระบวนการเรียนรู้ก็น่าดึงดูด
สําหรับเขาเสมอๆ กระบวนการเรียนรู้น้ันน่าต่ืนเต้นสําหรับเขามากกว่าเน้ือหาหรือผลลัพธ์เสียอีก เขาจะต่ืน
ตาต่ืนใจไปกับการเดินทางที่ต่อเน่ืองและมีเป้าหมายจากความไม่รู้ไปสู่ความเก่งกาจ สิ่งที่กระตุ้นความสนใจ
ของเขาก็คือความอัศจรรย์ของข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ช้ินแรกที่ได้มาในตอนแรกเริ่ม ความพยายามเบ้ืองต้นใน
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การฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาและความมั่นใจที่เพ่ิมขึ้นจากการมีทักษะที่ชํานาญ ความต่ืนเต้นสนใจทําให้เขา
ลองเรียนรู้กิจกรรมแบบผู้ใหญ่ เช่น โยคะ เปียโน ศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลา และยังทําให้เขาเติบโตได้จนเป็น
เลิศในสภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่หยุดน่ิงซึ่งกําหนดให้เขาต้องทําโครงการระยะสั้นและเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ 
มากมายให้ได้ภายในช่วงเวลาอันสั้นแล้วจึงขยับไปทํางานในเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป คุณสมบัติความใฝ่รู้น้ีไม่ได้
หมายความว่าเขาจะพยายามเป็นผู้รู้ในแขนงน้ันๆ หรือพยายามแสวงหาความเช่ือถือยอมรับที่ได้จาก
ตําแหน่งทางวิชาการ หรือทางหน้าที่การงานเสมอไปแต่อย่างใด เพราะผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้น้ัน 
สําคัญน้อยกว่ากระบวนการเรียนรู้เสียอีก 

26) ความเป็นเลิศ (MAXIMIZER) 
เขาวัดมาตรฐานจากความเป็นเลิศมิใช่วัดจากระดับปานกลาง เขาคิดว่าการยกระดับจากตํ่า

กว่ามาตรฐานให้ขึ้นสูงกว่ามาตรฐานเพียงเล็กน้อยน้ัน ต้องอาศัยความพยายามสูงแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
อันใดมากมายนัก ทว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้กลายเป็นสิ่งที่เย่ียมยอดซึ่งก็อาศัยความพยายาม
มากพอๆ กันกลับน่าต่ืนเต้นเร้าใจกว่าหลายเท่า ความสามารถอันโดดเด่นของเขาเองหรือของผู้อ่ืนเป็น
แรงผลักดันของเขา และเมื่อเขารู้ถึงความแข็งแกร่งที่มีอยู่แล้ว เขาจะรู้สึกว่าจําเป็นต้องเสริมสร้างและ
พัฒนาความสามารถนั้นให้ดีเลิศ และนําไปใช้ให้ได้ผลสัมฤทธ์ิอันเย่ียมยอดท่ีสุด ธรรมชาติการมองหาความ
เก่งกาจของเขาน่ีเองที่ทําให้คนอ่ืนมองว่าเขาเป็นคนช่างเลือก เขาจะเลือกอยู่กับคนที่เห็นความสามารถอัน
โดดเด่นของเขาแทนที่จะอยู่กับคนที่มองไม่เห็น และเขาก็จะอยากคบหาสมาคมกับคนที่รู้จักคุณค่าและ
พัฒนาความสามารถอันพิเศษของตนเอง ดังน้ันเขาจึงมักจะหลีกเลี่ยงคนที่จะจับเขามาป้ันให้เป็นอย่างน้ัน
อย่างน้ีเพราะคนเหล่าน้ีหาใครๆ ที่ไม่ใช่เขามาทําให้ “เพอร์เฟ็กท์” ก็ได้ แล้วเขาก็ไม่ต้องการใช้เวลาทั้งชีวิต
คร่ําครวญถึงความสามารถที่เขาไม่มี แต่เขากลับสนใจจะใช้พรสวรรค์ที่เขามีอยู่กับตัวแล้วให้เต็มที่มากกว่า 
เพราะเห็นว่าการทําเช่นน้ันน่าสนุกและมีประโยชน์กว่า และยิ่งไปกว่าน้ันแล้วยังน่าแปลกใจอีกว่าเขาเองก็
ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าการกระทําเช่นน้ีจะทําให้เขาภูมิใจมากกว่าเป็นไหนๆ 

27) มองโลกในแง่ดี (POSITIVITY) 
เขาเป็นคนที่ชอบยกย่องชมเชยผู้อ่ืน ย้ิมง่าย และมักมองถึงด้านขําขันของสถานการณ์เสมอ 

บางคนก็บอกว่าเขาเป็นคนร่าเริง ส่วนบางคนก็อิจฉาอยากมองโลกได้ด้วยทัศนคติที่ดีอย่างเขาบ้าง แต่ไม่ว่า
จะเป็นอย่างไรก็ตาม ผู้คนก็อยากอยู่กับเขาเพราะโลกของพวกเขาจะสดใสข้ึนได้จากการที่เขาแผ่ขยาย
ทัศนคติที่ดีไปสู่ผู้คนเหล่าน้ันซึ่งไม่มีพลังงานและทัศนคติที่ดีเช่นเขา ก็อาจลงเอยด้วยความรู้สึกว่าโลกน้ีหดหู่
จําเจหรือที่ร้ายไปกว่าน้ันก็เป็นโลกที่กดดันมาก เขามีวิธีการที่จะทําให้ผู้อ่ืนรื่นเริงขึ้นได้ เขาแต่งเติมความสนุก
ต่ืนเต้นเข้าไปในงานแต่ละงาน เขาฉลองช่ืนชมความสําเร็จทุกครั้ง เขามีวิธีการร้อยแปดพันเก้าประการที่จะ
ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างน่าต่ืนเต้นและมีชีวิตชีวามากยิ่งๆ ขึ้นไปอีก คนมองโลกในแง่ร้ายอาจไม่ยอมรับพลัง
กระตือรือร้นของเขา แต่ถึงกระน้ันเขาก็แทบจะไม่เคยปล่อยให้ความรู้สึกไม่ดีมาทําให้เขาเศร้าหมองแต่อย่างใด 
เพราะทัศนคติการมองโลกในแง่ดีที่เขามีจะไม่ปล่อยให้เขารู้สึกเช่นน้ันน่ันเอง เขาเช่ือแน่วแน่ว่าการมีชีวิตอยู่
น้ันเป็นสิ่งที่ดีและงานก็เป็นเรื่องสนุก และไม่ว่าจะเผชิญอุปสรรคอย่างไรก็ตามคนเราก็ควรอารมณ์ดีเสมอ 

28) สร้างสัมพันธ์ (RELATOR) 
คุณสมบัติน้ีอธิบายถึงทัศนคติของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ถ้าจะอธิบายส้ันๆ ก็คือ

คุณสมบัติน้ีจะดึงดูดเขาเข้าหาผู้คนที่เขารู้จักอยู่แล้ว ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเขาหลบเลี่ยงไม่ยอมคบคน
ใหม่ๆ เพราะเขาอาจมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่ทําให้เขาชอบคบหาสมาคมกับใครๆ จนกลายเป็นเพ่ือนก็ได้ แต่การ
มีคุณสมบัติน้ีหมายความว่าการได้อยู่กับเพ่ือนสนิทน้ันช่วยเติมพลังให้เขา เขาไม่รู้สึกอึดอัดกับความสนิท
สนมใกล้ชิดซึ่งจริงๆ แล้วเมื่อเขาเริ่มรู้จักใครสักคนแล้วเขาก็จะค่อยๆ สร้างความสัมพันธ์น้ันให้แน่นแฟ้นย่ิง
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ขึ้นเรื่อยๆ เขาอยากให้เพ่ือนๆ รู้จักเขาให้ดีและเขาก็อยากรู้จักเพ่ือนให้ดีด้วยเช่นกัน เขาอยากเข้าใจ
ความรู้สึก จุดหมาย ความกลัว และความฝันของเพ่ือนๆ และเขาก็อยากให้พวกเพ่ือนเข้าใจเขาในแง่น้ันๆ 
ด้วยเช่นกัน เขารู้ดีว่าความสนิทสนมเช่นน้ีก็เสี่ยงเหมือนกัน เพราะเขาอาจถูกเอาเปรียบได้ แต่เขาก็เต็มใจ
จะเสี่ยง สําหรับเขาแล้วสัมพันธภาพจะมีค่าก็ต่อเมื่อเกิดจากความจริงใจและวิธีการเดียวที่จะรู้ว่าจริงใจ
หรือไม่ก็คือการที่เขาต้องจริงใจกับผู้อ่ืนก่อน ย่ิงเขาแบ่งปันกับผู้อ่ืนมากเท่าไรเขาก็ย่ิงเสี่ยงขึ้นมากเท่าน้ัน ซึ่ง
การกระทําเช่นน้ีก็จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นได้มากขึ้นว่าเขามีความจริงใจต่อกันมากน้อยเพียงใด น่ีคือวิธีการ
ที่เขาค่อยๆ สร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนทีละเล็กละน้อยและเขาก็ยินดีจะทําเช่นน้ีด้วย 

29) การมีความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITY) 
คุณสมบัติน้ีผลักดันให้เขาแสดงการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขารับปากว่าจะทํา และเมื่อ

เขาได้ตกลงว่าจะทําอะไรสักอย่างหน่ึงไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตามไปแล้ว เขาก็รู้สึก
ว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องทําสิ่งน้ันให้ได้จนเสร็จสมบูรณ์ ช่ือเสียงของเขาขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบน้ี ถ้า
เขาทําไม่ได้ตามท่ีตกลงไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเขาก็จะพยายามทําอะไรก็ตามท่ีเป็นไปได้เพ่ือทดแทน
ให้แก่ผู้อ่ืนโดยอัตโนมัติ สําหรับเขาแล้วคําขอโทษน้ันไม่มีนํ้าหนักพอ ส่วนข้อแก้ตัวและคําอธิบายทั้งหลายก็
ยอมรับไม่ได้เลย เขาจะรับไม่ได้เลยจนกว่าเขาจะได้ทําอะไรสักอย่างเพ่ือแก้ไข การที่เขาไม่ สามารถทําได้
ตามท่ีตกปากรับคําเอาไว้ ทั้งความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบ ความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะทํางานให้ได้ถูกต้อง
และมาตรฐานทางจริยธรรมของเขา ทั้งหมดน้ีรวมประกอบกันจนเป็นช่ือเสียงที่น่าเช่ือถืออันไร้ข้อกังขาของ
เขา หากจะมอบหมายงานช้ินใหม่ ผู้อ่ืนก็จะมองเขาก่อนเพราะทุกคนรู้ว่าเขาทํางานน้ันเสร็จได้อย่างแน่นอน 
เมื่อผู้อ่ืนมาขอความช่วยเหลือจากเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาจะต้องพบอย่างแน่นอนเขาควรระมัดระวังในการเลือก
จะช่วยทํางานต่างๆ เพราะความเต็มใจจะช่วยของเขาน้ีอาจทําให้เขาแบกรับภาระมากกว่าที่ควรก็เป็นได้ 

30) ปรับปรุงแก้ไข (RESTORATIVE) 
เขาชอบแก้ปัญหา เมื่อประสบปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าบางคนอาจหมดกําลังใจแต่เขากลับ

ต่ืนตัวย่ิงๆ ขึ้น เขากระตือรือร้นที่จะได้วิเคราะห์สถานการณ์หาสาเหตุความผิดพลาดข้อบกพร่องและหา
ทางแก้ไข เขาอาจจะชอบแก้ไขปัญหาท่ีพบในชีวิตประจําวัน ปัญหาทางความคิดหรือปัญหาส่วนตัวก็ได้ เขา
อาจมองหาปัญหาที่เขาพบบ่อยๆ และมั่นใจว่าจะแก้ไขได้หรือกระตือรือร้นอยากจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน
และแปลกใหม่ก็ได้เพราะประสบการณ์และคุณสมบัติอ่ืนๆ ของเขาจะมีส่วนกําหนดว่าเขาชอบปัญหาชนิดใด
ด้วย แต่สิ่งที่แน่ๆ คือเขาชอบซ่อมแซมแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหลาย เป็นความรู้สึกวิเศษที่ได้รู้สาเหตุของ
ปัญหา ที่ได้กําจัดต้นตอของปัญหาให้หมดไปและที่ได้ทําให้สิ่งต่างๆ กลับมาอยู่ในสภาพปกติได้อีกคร้ังหน่ึง 
เขารู้ว่าถ้าเขาไม่เข้าไปแก้ไขแล้วสิ่งน้ี อุปกรณ์ช้ินน้ี บุคคลผู้น้ีหรือบริษัทอาจหมดสภาพไปเลยก็ได้ ดังน้ันเขา
จึงแก้ไขให้กลับมามีชีวิตอีกคร้ังหน่ึง ต่ออายุให้หรืออาจกล่าวได้ว่าเขาช่วยชีวิตสิ่งน้ันๆ ไว้ 

31) ความเช่ือม่ันในตนเอง (SELF-ASSURANCE) 
คุณสมบัติน้ีคล้ายกับความม่ันใจในตนเอง ลึกๆ แล้วเขามั่นใจกับความสามารถของเขา เขารู้

ว่าเขามีความสามารถ สามารถจะเสี่ยงได้ สามารถจะพบปะผู้คนใหม่ๆ สามารถเรียกร้องสิทธ์ิ และที่สําคัญ
ที่สุดคือเขาสามารถทําสิ่งต่างๆ ให้สําเร็จได้ แต่ความเช่ือมั่นน้ีมีความหมายมากกว่าความม่ันใจตรงที่มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง ทําให้เขามั่นใจในความสามารถของตนเองและเขาก็มั่นใจในการตัดสินใจของตนเองด้วย 
เมื่อเขามองโลกเขาก็รู้ว่ามุมมองของเขาน้ันมีเอกลักษณ์และโดดเด่นแตกต่าง และเพราะว่าผู้อ่ืนไม่สามารถ
มองได้อย่างที่เขามอง เขาจึงรู้ว่าไม่มีใครตัดสินใจแทนเขาได้และไม่มีใครบังคับความคิดของเขาได้ ผู้อ่ืนอาจ
ช้ีแนะเขาได้แต่เขาต่างหากท่ีเป็นเจ้าของชีวิตน้ี ดังน้ันเขาเท่าน้ันจึงมีสิทธ์ิที่จะเลือกตัดสินใจหรือกระทําสิ่ง
ใดๆ ก็ตาม การมีสิทธ์ิหรืออํานาจตัดสินใจสูงสุดในชีวิตของตัวเขาเอง ไม่ได้ทําให้เขาหวาดกลัวแต่อย่างใด 
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แต่เขากลับรู้สึกว่าสิ่งน้ีเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม ดูเหมือนเขาจะรู้ว่าควร
ทําอะไร ซึ่งแม้ว่าอาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมสําหรับผู้อ่ืนแต่เขาก็รู้ว่าเหมาะสมกับเขาในสถานการณ์เช่นน้ัน 
คุณสมบัติน้ีทําให้เขารู้สึกมั่นใจ เขาไม่เหมือนบางคนตรงที่เขาไม่หลงไปตามความคิดของผู้อ่ืนง่ายๆ ไม่ว่า
ผู้อ่ืนจะชักจูงเก่งเพียงใดก็ตาม ความเช่ือมั่นในตัวเองของแต่ละคนอาจจะมีระดับการแสดงออกมากน้อย
ต่างกันไปตามคุณสมบัติข้ออ่ืนๆ แต่ความเช่ือมั่นในตัวเองน้ีก็แข็งแกร่งและมั่นคงเช่นเดียวกับทางเลือกของ
เรือที่ต้านทานกระแสความกดดันและคอยรักษาทิศทางการดําเนินชีวิตของเขา 

32) ความสําคัญ (SIGNIFICANCE) 
เขาชอบให้ผู้อ่ืนเห็นว่าเขาเป็นคนที่สําคัญมาก ซึ่งก็หมายความว่าเขาต้องการเป็นอย่างย่ิงที่

จะให้ผู้อ่ืนเห็นว่าเขาเป็นคนท่ีมีคุณค่า เขาอยากให้ผู้อ่ืนฟังเขา เขาอยากโดดเด่น เขาอยากเป็นที่รู้จัก หาก
จะระบุให้ชัดเจนลงไปก็คือเขาอยากให้ผู้อ่ืนรู้จักเขาในฐานะที่เขามีความสามารถที่พิเศษเป็นเอกลักษณ์และ
เขายังอยากให้ผู้คนเห็นคุณค่าของเขาอีกด้วย เขาต้องการให้ผู้อ่ืนมองว่าเขาเป็นคนน่าเช่ือถือ ทํางานเป็น
และเก่งกาจประสบความสําเร็จ และเขาก็อยากคบค้าสมาคมกับผู้คนที่เป็นเช่นน้ันด้วย แต่ถ้าคนที่เขาคบหา
มิได้เป็นแบบน้ันเขาก็จะผลักดันให้ทําเช่นน้ันให้ได้ ถ้าทําไม่ได้ตามน้ันแล้ว เขาก็จะดําเนินชีวิตของเขาต่อไป 
เขาเป็นคนรักอิสระ ดังน้ันงานที่เขาทําจะต้องเป็น “วิถีชีวิต” ไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่เขาทําเท่านั้น ซึ่งงานน้ัน
จะต้องให้โอกาสเขาทําอะไรๆ ได้ตามวิธีการที่เขาต้องการด้วย ความต้องการต่างๆ ของเขามีความสําคัญต่อ
ตัวเขาเองมากและเขาก็พยายามจะตอบสนองความต้องการเหล่าน้ันด้วย ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยบรรดา
ความปรารถนา ความกระหายอยาก หรือความรักใคร่นานาชนิด แต่ไม่ว่าจะเป็นความต้องการใดก็ตาม ซึ่งก็
ต่างกันไปในแต่ละคน คุณสมบัติของเขาจะดึงเขาขึ้นมาจากความธรรมดาให้ไปสู่ความเป็นเลิศได้ คุณสมบัติ
น้ีทําให้เขามุ่งค้นหาความสําเร็จอยู่ตลอดเวลา 

33) เจ้ากลยุทธ์ (STRATEGIC) 
คุณสมบัติน้ีทําให้เขาค้นหาทางออกที่ดีที่สุดให้ก้าวพ้นไปจากความยุ่งเหยิง วุ่นวาย และ

เลือกทางที่ดีที่สุดเพ่ือรับวันข้างหน้าต่อได้ คุณสมบัติน้ีไม่ใช่เรื่องที่สอนกันได้แต่เป็นวิธีการคิดหรือแนว
ทางการมองโลกโดยรวมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มุมมองเช่นน้ีเป็นโอกาสให้เขาเห็นรูปแบบที่ชัดเจนในขณะที่
ผู้อ่ืนมองเห็นเพียงความซับซ้อน เมื่อเขามองเห็นรูปแบบเหล่าน้ันแล้วเขาจึงลองพิจารณาวินิจฉัย
สถานการณ์แบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการต้ังคําถามว่า “แล้วถ้าสิ่งน้ันเกิดขึ้นล่ะจะเป็นอย่างไร” หรือ 
“แล้วน่ีล่ะจะเป็นอย่างไร” คําถามพวกน้ีทําให้เขาคาดการณ์และประเมินสถานการณ์ได้ เขาจึงสามารถ
คาดหมายถึง อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยํา และเมื่อมีข้อมูลว่าทางเลือกแต่ละอย่างจะมีผลอย่างไร
เช่นน้ีอยู่ในมือแล้ว เขาจึงจะเริ่มตัดสินใจ เขากําจัดทางเลือกที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เขาตัดทางเลือกที่ทํา
ให้เกิดการต่อต้าน เขาตัดทางเลือกที่นําไปสู่ความสับสนและเขาก็ตัดทางเลือกออกจนกว่าจะได้ทางเลือก
สุดท้ายซึ่งวิธีการเช่นน้ีก็คือกลยุทธ์ของเขาน่ันเอง และเมื่อเขามีกลยุทธ์เป็นอาวุธอยู่ในมือแล้ว เขาจึงรุกไป
ข้างหน้า น่ีคือการทํางานของคุณสมบัติน้ี ที่คอยต้ังคําถามทํานองที่ว่า “แล้วถ้าเป็นอย่างน้ีแล้วจะเป็น
อย่างไร” และตัดทางเลือกแล้วจึงลงมือบุกโจมตี 

34) ชนะใจ (WOO) 
คุณสมบัติน้ีหมายถึงความสามารถชนะใจผู้อ่ืนได้ เขาชอบเป็นอย่างย่ิงที่จะพบปะผู้คนใหม่ๆ 

และทําให้ผู้คนเหล่าน้ันชอบเขา เขาไม่กลัวคนที่เขาไม่รู้จักแต่เขากลับมองว่าการพบปะผู้คนเป็นสิ่งที่น่า
ต่ืนเต้นและน่าดึงดูดใจสําหรับเขาและยังทําให้เขารู้สึกมีกําลังวังชาอีกด้วย เขาอยากรู้จักผู้อ่ืน อยากรู้จักช่ือ 
อยากถามสิ่งต่างๆ นานา อยากหาความสนใจร่วมกัน เพ่ือสนทนาวิสาสะและ “ต่อให้ติด” กับผู้คนเหล่าน้ัน 
ในขณะที่บางคนไม่กล้าคุยกับผู้อ่ืนเพราะหมดเรื่องคุย แต่เขากลับไม่เคยรู้สึกเช่นน้ัน เขาไม่เพียงแต่มีเรื่อง
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พูดคุยได้ตลอดเท่าน้ัน แต่เขายังชอบเข้าหาผู้คนที่เขาไม่รู้จักอีกด้วย เพราะเขามีความสุขกับ “การสร้าง
เครือข่าย” กับคนใหม่ๆ ที่เขายังไม่รู้จักอีกด้วย เพราะเขามีความสุขกับ “การสร้างเครือข่าย” กับคนใหม่ๆ 
ที่เขายังไม่รู้จัก เขารู้สึกมีความสุขที่ได้พูดคุยสนทนากับผู้คนและทําความรู้จักคนอ่ืนต่อไปอีกเพราะยังมีผู้คน
ใหม่ๆ ที่ต้องพบปะอีก มีใครๆ ให้คบหาสมาคมอีกเยอะแยะ สําหรับเขาแล้วไม่มีคําว่าคนไม่รู้จักมีแต่คําว่า
เพ่ือนที่ยังไม่เคยพบกันเท่าน้ัน แล้วก็เป็นเพ่ือนจํานวนมากมายที่ยังไม่เคยเจอกันเสียด้วย 

2.8 การจัดกลุ่มลกัษณะพรสวรรค์สามสบิสีป่ระการ 
ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล ได้จัดกลุ่มลักษณะพรสวรรค์ที่มี

คุณลักษณะในทํานองเดียวกันไว้ด้วยกัน จัดได้เป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1  ด้านการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Building) ได้แก่  

(1) ความเก่ียวข้องเช่ือมโยง (Connectedness) 
(2) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
(3) ความกลมเกลียว (Harmony) 
(4) ต้อนรับ/ดูแล (Includer) 
(5) ความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualization) 
(6) นักพัฒนา (Developer) 
(7) การปรับตัว (Adaptability) 
(8) สร้างสัมพันธ์ (Relator) 
(9) มองโลกในแง่ดี (Positivity) 

กลุ่มที่ 2  ด้านอิทธิพล (Influencing) ได้แก่ 
(1) นักบัญชาการ (Command) 
(2) นักริเริ่มทํางาน (Activator) 
(3) ชนะใจ (Woo) 
(4) ความสําคัญ (Significance) 
(5) ด้านการสื่อสาร (Communication) 
(6) ด้านการแข่งขัน (Competition) 
(7) ด้านความเป็นเลิศ (Maximizer) 
(8) ความมั่นใจในตนเอง “ความเช่ือม่ันในตนเอง” (Self-Assurance) 

กลุ่มที่ 3  ด้านการจัดการ (Executing) ได้แก่  
(1) ผู้สร้างความสําเร็จ (Achiever) 
(2) นักจัดการ (Arranger) 
(3) ปรับปรุงแก้ไข (Restorative) 
(4) ความรับผิดชอบ “การมีความรับผิดชอบ” (Responsibility) 
(5) ความเช่ือ (Belief) 
(6) ความสมํ่าเสมอ “ความยุติธรรม” (Consistency) 
(7) ความระมัดระวัง (Deliberative) 
(8) ความมีวินัย “ระเบียบวินัย” (Discipline) 
(9) เป้าหมายชัดเจน (Focus) 
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กลุ่มที่ 4  ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ได้แก่ 
(1) คิดเชิงอนาคต (Futuristic) 
(2) ชอบความคิด (Ideation) 
(3) ป้อนข้อมูล (Input) 
(4) ชอบใช้ปัญญา “นักคิด” (Intellection) 
(5) เป็นผู้ใฝ่รู้ (Learner) 
(6) คิดถึงบริบทรอบข้าง “การคํานึงถึงสิ่งรอบข้าง” (Context) 
(7) นักคิดเชิงวิเคราะห์ “ช่างวิเคราะห์” (Analytical) 
(8) เจ้ากลยุทธ์ (Strategic) 

การสร้างทีมงานด้วยจุดแข็งอย่างน้อยในแต่ละทีมจะต้องประกอบไปด้วยบุคคลที่มีจุดแข็งที่
แตกต่างกันแต่เมื่อรวมทีมแล้วจะต้องมีจุดแข็งครบทั้ง 4 กลุ่ม คือ RIET ซึ่งจะทําให้ทีมมีความสามารถที่เป็น
เลิศด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก มีความเป็นเลิศด้านการสร้างศรัทธาหรือความไว้วางใจ มีความ
เป็นเลิศด้านการปฏิบัติ และมีความเป็นเลิศด้านการคิดการวางแผน ดังน้ัน ผลลัพธ์ที่เกิดจากทีมดังกล่าวจะ
มีความเป็นเลิศ อันเป็นผลมาจากมีการวางแผนที่ดีมีความรอบคอบ ประกอบกับมีการนําแผนไปปฏิบัติได้
อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่มีความสามารถในการส่ือสารให้เกิดการรับรู้เข้าใจทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
สามารถสร้างความไว้วางใจและสร้างศรัทธาให้แก่ผู้เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี 

2.9 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจในเรื่องพรสวรรค์และจุดแข็ง  
The Coach ได้นํา Clifton StrengthsFinder มาใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นําและผู้บริหารโดยใช้ใน

สามลักษณะ ได้แก่  
1) การปลดปล่อยศักยภาพของแต่ละคน  

ตัวอย่าง ในกรณีที่นาย ค มี Connectedness คือ มีความสามารถเช่ือมโยงเรื่องราว ประเด็น 
หรือ บุคคล ที่คนอ่ืนมองไม่เห็นเข้าด้วยกันได้ดี โดยที่นาย ค ไม่เคยทราบมาก่อนว่าสิ่งน้ีเป็นจุดแข็ง เขาคิด
ว่าเป็นจุดอ่อนของเขาด้วยซ้ํา เวลาอยู่ในที่ประชุมเมื่อต้องมีการออกความคิดเห็นนาย ค มักจะพูดเป็นคน
สุดท้าย โดยการเช่ือมโยงประเด็นและความกังวลใจของคนในที่ประชุมออกมาขมวด แต่เขาไม่ทราบว่าเป็น
จุดแข็ง ดังน้ัน เขาจึงมักไม่ออกความเห็นหรือถ้าต้องออกความเห็นก็มักจะตื่นเต้นจนเกินเหตุเพราะรู้สึกว่า
ตนเองคิดเองไม่เป็นคอยแต่หากินกับความคิดของชาวบ้านจึงพูดออกมาได้ไม่ดี แต่พอรู้ว่ามันเป็นจุดแข็งของ
เขา ดังน้ัน ทุกคร้ังเขาจึงขอพูดสรุปเป็นคนสุดท้าย  

อีกตัวอย่างหน่ึง บางคนมีจุดแข็ง คือ Deliberative คือ ระมัดระวัง ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมอง
ปัญหาที่อาจจะเกิดได้เร็วกว่าคนอ่ืนๆ มาก จนเจ้าตัวหรือคนรอบข้างคิดว่าเป็นพวกมองโลกในแง่ร้าย หาก
ใครจะระดมความคิดอย่ามาถามเขาเด๋ียวจะวงแตกก่อนเพราะมองแต่ความเสี่ยง ในทางกลับกันหากเข้าใจ
จุดแข็งของเขา เวลาระดมสมองต้องการความคิดสร้างสรรค์ อาจจะไม่ต้องเชิญเขาเข้ามา จนกระทั่งพอได้
แนวทางสองสามวิธี คราวน้ีก็เชิญเขาเข้ามาช่วยระบุความเสี่ยงว่าแต่ละทางเลือกมีความเสี่ยงอะไรบ้าง เขา
ก็จะทําได้อย่างดีเย่ียมทีเดียว 

2) Mentoring/Coaching 
The Coach นําวิธีน้ีไปใช้ที่บรษิัทมหาชนแห่งหน่ึง โดยใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้ Mentor/Mentee 

เข้าใจจริตซึ่งกันและกัน รวมถึงใช้ในการโค้ชทีมงานเป็นรายบุคคล 
3) เข้าใจและเรียนรู้ที่จะใช้จุดแข็งของสมาชิกในทีม 
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ในหลายๆ องค์การจะต้ังโต๊ะไว้เลยว่าแต่ละคนมีพรสวรรค์อะไรบ้างเพ่ือให้เพ่ือนๆ ได้รู้ว่าใครมี
แนวโน้มจะถนัดหรือมีจุดแข็งในเรื่องอะไร และจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทีมงานแต่ละคนได้อย่างไร 

2.10 การจัดการกับจุดอ่อน 
จุดอ่อนในที่น้ี หมายถึง อะไรก็ตามท่ีขัดขวางการปฏิบัติให้เป็นเลิศ เมื่อรู้จุดอ่อนแล้ว สิ่งแรกที่ทําได้ 

คือ การระบุว่าจุดอ่อนน้ันเป็น ทักษะ ความรู้ หรือพรสวรรค์ โดยอาศัยข้อสังเกตง่ายๆ คือ ถ้ายังคงปฏิบัติได้
ตํ่ากว่าเกณฑ์ภายหลังจากหาความรู้และฝึกทักษะที่รู้สึกว่าจําเป็นแล้ว ก็สามารถสรุปได้ว่าส่วนประกอบที่
หายไป คือ พรสวรรค์ เมื่อทราบแล้วก็ควรเลิกเสียเวลาที่จะพยายามหาความรู้เพ่ือทําให้เป็นเลิศ แล้วหันมา
ใช้กลยุทธ์ที่สร้างสรรค์แทน ดังต่อไปน้ี 

1) ทําให้ดีกว่าเดิมเล็กน้อย โดยการฝึกฝนให้พอมีความสามารถในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรค 
2) ออกแบบสนับสนุน เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความสามารถ 
3) ใช้พรสวรรค์ที่แข็งแกร่งมากลบจุดอ่อน 
4) หาคู่หู ที่มีจุดแข็งมาเสริม 
5) เลิกทําสิ่งน้ัน 
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บทที่ 3 

การดําเนินการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานด้วยจุดแขง็ 

3.1 การเตรียมการ 
เพ่ือให้มีความพร้อมและสามารถนําหลักการประเมินเพ่ือค้นหาพรสวรรค์หรือจุดแข็งในแต่ละบุคคล 

มาใช้ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดําเนินการ ดังน้ี  
1) ศึกษาและเรียนรู้กระบวนการประเมินเพ่ือคน้หาพรสวรรค์หรือจุดแข็งด้วยแบบประเมิน Clifton 

StrengthsFinder โดยการศึกษาและค้นคว้าจาก 
(1) เว็บไซต์ 
(2) หนังสือเจาะจุดแข็ง ทีแ่ปลโดย เอธ แย้มประทุม  
(3) เข้าร่วมสัมมนากับ Wisdom World Group 

เพ่ือเรียนรู้และทําความเข้าใจกระบวนการประเมิน ข้อกําหนดและเง่ือนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาพรสวรรค์ที่ได้รับจากการประเมินเพ่ือให้เป็นจุดแข็งที่เป็นเลิศและการนํามาใช้ประโยชน์ 

2) ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือสร้างความชํานาญและเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือ โดยการซื้อหนังสือ
เจาะจุดแข็ง ของสํานักพิมพ์เนช่ันบุ๊คส์ ซึ่งภายในหนังสือแต่ละเล่มจะมีรหัสสําหรับใช้ในการ Login เพ่ือทํา
แบบประเมินที่เว็บไซต์ http://www.strengthsfinder.com/home.aspx ภายหลังทําแบบประเมินจํานวน 
177 คู่คําถามแล้ว ระบบจะแจ้งผลประเมินลักษณะเฉพาะหรือพรสวรรค์หรือจุดแข็ง 5 ลําดับแรกให้ทันที 
จากน้ันจึงนํามาวิเคราะห์และตรวจสอบด้วยการจัดกลุ่ม RIET ว่าพรสวรรค์หรือจุดแข็งที่ได้รับจากการ
ประเมินอยู่ในกลุ่มใดบ้าง 

3) วางแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพทีมงานโดยใช้พรสวรรค์หรือจุดแข็งที่มีอยู่ในตัวบุคลากรเป็น
รายบุคคล ภายหลังจากการได้เรียนรู้และลงมือทําแบบประเมินด้วยตนเองพบว่าเป็นประโยชน์มาก และ
สามารถนํามาใช้ได้กับทุกๆ คน จึงได้ตัดสินใจนํามาใช้ในการประเมินบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมปศุสัตว์ เพ่ือค้นหาพรสวรรค์หรือจุดแข็งของแต่ละคน เพ่ือนําไปสู่การวางแผนพัฒนาและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพทีมงานด้วยจุดแข็งที่ได้รับจากการประเมินโดยกําหนดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปน้ี 

(1) ช้ีแจงทําความเข้าใจบุคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการยอมรับการประเมินด้วยความเต็มใจ 
(2) การเรียนรู้ ทําความเข้าใจกระบวนการทําแบบประเมินและรูปแบบของพรสวรรค์หรือ 

ลักษณะสําคัญ (Themes) หรือจุดแข็งทั้ง 34 ประการโดยการศึกษาจากหนังสือเจาะจุดแข็ง 
(3) ทําแบบประเมิน Clifton StrengthsFinder ผ่านระบบ Internet online พร้อมรับผลการ

ประเมินที่เป็นลักษณะเฉพาะหรือพรสวรรค์หรือจุดแข็ง 5 ลําดับแรก 
(4) วิเคราะห์และจัดกลุ่มพรสวรรค์หรือจุดแข็งที่ได้รับจากการประเมินตามกลุ่ม RIET เป็น

รายบุคคลเพ่ือนําไปสู่การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
(5) จัดทีมงานโดยนําบุคลากรที่มีพรสวรรค์หรือจุดแข็งที่แตกต่างกันมารวมกันเพ่ือให้ในแต่ละ

ทีมมีจุดแข็งของบุคลากรครอบคลุมครบทุกด้านตามกลุ่ม RIET 
(6) มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามจุดแข็งเป็นรายบุคคลพร้อมมอบหมายงานและ

เป้าหมายให้ทีมงานไปปฏิบัติเพ่ือสร้างความสําเร็จในงานที่รับผิดชอบ 
(7) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมงาน 

3.2 การดําเนินการ 
เป็นการดําเนินการตามแผนตามลําดับกิจกรรมที่กําหนดไว้ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1) ช้ีแจงทําความเข้าใจบุคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการยอมรับการประเมินด้วยความเต็มใจ  
เป็นการทําความเข้าใจกับบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการประเมินภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กรมปศุสัตว์ เพ่ือทราบถึงเหตุผลความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของการดําเนินการ แผนและกิจกรรมในการ
ดําเนินการ ขั้นตอนการทําแบบประเมิน รวมถึงผลประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้รับจากการทําแบบประเมิน 
และการนําผลการประเมินมาใช้ประโยชน์กับตนเองและองค์การ 

2) การเรียนรู้ ทําความเข้าใจกระบวนการทําแบบประเมินและรูปแบบของพรสวรรค์หรือ 
ลักษณะสําคัญ (Themes) หรือจุดแข็งทั้ง 34 ประการโดยการศึกษาจากหนังสือเจาะจุดแข็ง 

เป็นการมอบหมายให้บุคลากรแต่ละคนได้เรียนรู้และทําความเข้าใจเก่ียวกับการเจาะจุดแข็ง 
และวิธีการพัฒนาพรสวรรค์ของลูกน้องและตัวเอง ซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การพินิจจุด
แข็ง (ชีวิตที่เข้มแข็ง การสร้างจุดแข็ง) การค้นพบต้นกําเนิดของจุดแข็ง (StrengthsFinder ลักษณะพรสวรรค์
สามสิบสี่ประการ) การใช้จุดแข็งให้เกิดประโยชน์ (คําถามที่คุณอยากถาม การบริหารจุดแข็ง สร้างองค์การ
ให้มีรากฐานมาจากจุดแข็ง) และการรายงานเทคนิคเรื่อง StrengthsFinder 

3) ทําแบบประเมิน Clifton StrengthsFinder ผ่านระบบ Internet online พร้อมรับผลการ
ประเมินที่เป็นลักษณะเฉพาะหรือพรสวรรค์หรือจุดแข็ง 5 ลําดับแรก 

เป็นการตอบแบบประเมิน Clifton StrengthsFinder เป็นรายบุคคล โดยแต่ละคนจะได้รับ
มอบหนังสือเจาะจุดแข็งคนละเล่มเพ่ือศึกษา และในหนังสือเจาะจุดแข็งแต่ละเล่มจะมีรหัสสําหรับใช้ในการ 
Login เพ่ือเข้าสู่ระบบการประเมินบนเว็บไซต์ http://www.strengthsfinder.com/home.aspx จากน้ันให้
เลือกเป็นภาษาไทยหรือภาษาที่ต้องการ ดําเนินการลงทะเบียนโดยอ้างอิงหมายเลขตามรหัสที่ได้รับจาก
หนังสือกรอกข้อมูลตามลําดับจนครบถ้วน เมื่อดําเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเร่ิมให้ตอบ
แบบประเมิน ก่อนตอบแบบประเมินให้อ่านคําแนะนําให้เข้าใจแล้วจึงเร่ิมต้นทําแบบประเมิน Online ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต โดยแบบประเมินมีข้อคําถามทั้งสิ้นจํานวน 177 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อจะมีคําถามสองฝั่งทั้งฝั่ง
ซ้ายและฝั่งขวา ให้อ่านคําถามทั้งสองฝั่งแล้วเลือกตอบให้ตรงกับความรู้สึกตนเองมากที่สุดอย่างรวดเร็วโดย
ไม่ต้องพิจารณาเหตุผลใดๆ เพราะมีเวลาตอบแต่ละข้อเพียง 20 วินาทีเท่าน้ัน ดําเนินการตอบคําถามจน
ครบทุกข้อ หากตอบไม่ทันระบบจะข้ามไปทีละข้อทันทีและไม่สามารถกลับไปตอบข้อน้ันๆ ได้อีก เมื่อทํา
การประเมินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะประมวลผลและแจ้งผลการประเมินที่เป็นลักษณะเฉพาะหรือพรสวรรค์
หรือจุดแข็งที่แข็งแกร่งที่สุดจํานวน 5 ลําดับแรก ในรูปแบบใบประกาศนียบัตรที่ปรากฏรายช่ือของผู้ทําแบบ
ประเมิน ดังน้ันการลงทะเบียนจึงควรใช้ช่ือจริงเพ่ือให้สามารถนําไปใช้ในการอ้างอิงได้ ทําการพิมพ์ใบ
ประกาศนียบัตรไว้เป็นหลักฐาน 

การทําแบบประเมินสามารถทําได้เพียงครั้งเดียวต่อหน่ึงรหัสที่ได้รับจากหนังสือแต่สามารถ
เข้าไปดูผลการประเมินหรือศึกษาเกี่ยวกับ Clifton StrengthsFinder ได้ตลอดไป 

4) วิเคราะห์และจัดกลุ่มพรสวรรค์หรือจุดแข็งที่ได้รับจากการประเมินตามกลุ่ม RIET เป็น
รายบุคคลเพ่ือนําไปสู่การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง 

ผลการประเมินที่ได้รับคือลักษณะเฉพาะหรือพรสวรรค์หรือจุดแข็งสําหรับบุคคลผู้ทําแบบ
ประเมินน้ันๆ โดยส่วนใหญ่จะพบว่าตรงกับความรู้สึกของผู้ทําแบบประเมิน แต่ก็มีหลายๆ ครั้งที่ผู้ทําแบบ
ประเมินยังรู้สึกว่าไม่ชัดหรือไม่ตรงเสียทีเดียว เน่ืองมาจากแบบประเมินน้ีจะตรวจจับรูปแบบการตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ที่ซ้ําๆ กัน แล้วสรุปเป็นลักษณะเฉพาะหรือพรสวรรค์หรือจุดแข็งของบุคคล แต่ที่ผู้ทําแบบ
ประเมินรู้สึกว่าไม่ตรงอาจมีสาเหตุมาจากการขาดการขัดเกลาด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนพรสวรรค์เหล่าน้ัน
ให้มีความโดดเด่นหรือมีความเป็นเลิศน่ันเอง 
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จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เมื่อทราบว่ามีตนเองมีลักษณะเฉพาะหรือพรสวรรคห์รือจุดแข็งอะไรแล้ว 
เพียงแค่เจ้าของพรสวรรค์มีการเรียนและฝึกฝนหรือขัดเกลาเพ่ิมเติมความเป็นเลิศก็สามารถปรากฏแก่ตนเองได้
ในไม่ช้า 

นําพรสวรรค์หรือจุดแข็งที่ได้รับจากการประเมินมาเปรียบเทียบเพ่ือจําแนกว่าแต่ละพรสวรรค์
หรือจุดแข็งของแต่ละบุคคลอยู่ในกลุ่ม RIET กลุ่มใดบ้าง มีครบทั้ง 4 กลุ่มหรือไม่ ในขั้นตอนน้ีจะทําให้ทราบ
ว่าแต่ละคนมีพรสวรรค์หรือจุดแข็งอยู่ในกลุ่มที่แตกต่างๆ กันอย่างไรบ้าง ทําการบันทึกไว้อย่างครบถ้วน 

5) จัดทีมงานโดยนําบุคลากรที่มีพรสวรรค์หรือจุดแข็งที่แตกต่างกันมารวมกันเพ่ือให้ในแต่ละทีม
มีจุดแข็งของบุคลากรครอบคลุมครบทุกด้านตามกลุ่ม RIET  

จัดทีมงานโดยนําพรสวรรค์หรือจุดแข็งที่แยกตามกลุ่ม RIET มาเป็นข้อพิจารณา โดยกําหนดให้
ในแต่ละทีมจะต้องมีพรสวรรค์หรือจุดแข็งของบุคคลในทีม เมื่อรวมกันแล้วจะต้องมีครบทั้ง 4 กลุ่ม RIET จึง
จะนับว่าเป็น 1 ทีมที่มีประสิทธิภาพได้ หากไม่ครบจะต้องทําการสลับหรือเพ่ิมเติมบุคคลอ่ืนเข้ามาให้มี
พรสวรรค์หรือจุดแข็งครบทั้ง 4 กลุ่ม RIET กรณีที่มีบุคลากรไม่พอสามารถนํามาเพ่ิมเป็นการเฉพาะกิจก็ได้ 
เช่น กรณีขาดด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (T) ก็สามารถหาบุคคลที่มีจุดแข็งในกลุ่ม T มาช่วยเสริมทีมในกิจกรรม
หรือกระบวนการคิดวางแผนหรือคิดแก้ปัญหา เป็นต้น 

6) มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามจุดแข็งเป็นรายบุคคลพร้อมมอบหมายงานและเป้าหมาย
ให้ทีมงานไปปฏิบัติเพ่ือสร้างความสําเร็จในงานที่รับผิดชอบ 

ทีมที่มีพรสวรรค์หรือจุดแข็งของบุคลากรครบตามกลุ่ม RIET จะเป็นทีมที่มีความพร้อมสําหรับ
การปฏิบัติงานขององค์การให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้ังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมอบ
บทบาทภารกิจให้แต่ละบุคคลมีความสําคัญ ซึ่งต้องมอบงานให้ตรงตามพรสวรรค์หรือจุดแข็งเป็นรายบุคคล 
และต้องมีการกําหนดเป้าหมายของทีมที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดการใช้พรสวรรค์หรือจุดแข็งของแต่ละบุคคลใน
การสร้างสรรค์ผลงานที่รับผิดชอบให้มีความเป็นเลิศโดยผสมผสานหรือส่งเสริมซึ่งกันและกันเพ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายของทีมงานอย่างเป็นเลิศเช่นเดียวกับการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล 

การอํานวยการให้เกิดการปฏิบัติที่สามารถดึงพรสวรรค์หรือจุดแข็งของแต่ละบุคคลออกมาใช้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถทําได้โดยการกระตุ้น สร้างบรรยากาศ ควบคู่กับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะเพ่ือขัดเกลาพรสวรรค์ของแต่ละคนให้เป็นจุดแข็งที่มีความเป็นเลิศ 

7) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมงาน 
เป็นการติดตามและประเมินผลการใช้พรสวรรค์หรือจุดแข็งและการพัฒนาพรสวรรค์เพ่ือสร้าง

จุดแข็งของแต่ละคน ด้วยการเฝ้าติดตามพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานตามที่มอบหมายเป็นรายบุคคล
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากทีมงานแต่ละทีม โดยอาศัยข้อเสนอแนะจากหนังสือเจาะจุดแข็ง 

3.3 แนวทางการพฒันาพรสวรรค์ใหเ้ป็นจุดแขง็ 
1) การพัฒนาพรสวรรค ์“ผู้สร้างความสําเร็จ”  

สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- เปิดโอกาสให้เขาเลือกทํางานได้มากเท่าที่ต้องการ โดยสนับสนุนให้เขาสามารถวัดผล

ความก้าวหน้าของงานและประสิทธิภาพของงานได้เป็นระยะๆ เขาจะสนุกไปกับความท้าทายน้ี 
- ปล่อยให้เขาทํางานโดยไม่ต้องกระตุ้น  
- ต้ังเป้าหมายงานให้ท้าทายเขา้ไว้และต้ังเป้าหมายใหม่ให้สูงขึ้นเมื่อจบงานเดิม 
- ระลึกเสมอว่าเขาอาจเป็นคนที่เพลิดเพลินกับการทํางานหนักแบบหามรุ่งหามค่ําและไม่ชอบ

ใช้เวลาในการนอนมากเมื่อเทียบกับคนทั่วไป 



หน้า | 27 
 

- บอกเป้าหมายของเราให้เขาทราบ ถ้าต้องทํางานร่วมกับคนที่ชอบทุ่มเทแบบเขา เขาจะ
สามารถช่วยเราได้ 

- ตระหนักว่าเขาอาจจะไม่รู้สึกยินดียินร้ายมากนักเมื่อเขาทําอะไรได้สําเร็จก็ตาม 
2) การพัฒนาพรสวรรค ์“นักริเริ่มทํางาน”  

สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- ให้เขาทํางานที่มีความอิสระในการตัดสินใจและลงมือทําได้ด้วยตนเอง 
- หมั่นถามว่าเขาต้องการทํางานส่วนไหนบ้าง เมื่อต้องทํางานเป็นทีม 
- ประเมินผลงานของเขาจากผลสําเร็จ แทนที่จะกังวลใจกับขั้นตอนที่อาจจะไม่เรียบร้อยมาก

นัก เพราะเขาชอบทํางานให้เสร็จเร็ว แต่งานอาจจะไม่เรียบร้อยในสายตาของหัวหน้างาน  
- ให้เขาทํางานร่วมกับคณะทํางานที่มีความกระตือรือร้นและมุ่งเน้นผลงาน การใช้เวลาในการ

ร่วมประชุมแบบยืดเย้ือกับคณะทํางานอาจทําให้เขาเบ่ือหน่ายได้ 
- จัดทําตารางรายงานผลความคืบหน้าของงานเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ 
- ปล่อยให้เขาเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องให้รอคนอ่ืน 
- ให้เขาใช้เช็กลิสต์สําหรับการบริหารเวลา โดยจัดลําดับความสําคัญ และใช้เพ่ือทําให้รู้สึก

ผ่อนคลายเมื่อได้เห็นว่าได้ทํางานอะไรแล้วเสร็จไปบ้าง 
- ให้เขาบันทึกเมื่อเขาเกิดประกายไอเดียใหม่ๆ เขาจะหาทางใช้มันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 

3) การพัฒนาพรสวรรค ์“การปรับตัว” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- ให้ทํางานที่ความสําเร็จเกิดจากการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น งาน

นักข่าว การทํารายการทีวีสด งานห้องฉุกเฉิน งานบริการลูกค้า งานแบบน้ีคนที่ปรับตัวเร็วจะได้เปรียบ 
- ให้โอกาสในการพัฒนาการปรับตัวให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ เช่น งานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

ให้เรียนรู้ว่าจะปรับตารางชีวิตอย่างไรให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้โดยมีแรงกดดันน้อยที่สุด 
- ให้เขาช่วยเพ่ือนๆ ของเขาที่เจอแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงแล้วทําอะไรไม่ถูก เขาจะ

สามารถหาทางออกได้ 
- ให้เขาสั่งสมช่ือเสียงและบารมีในการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่ดี ไม่นานคนจะรู้ว่า

เป็นคนที่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติ 
- ทําให้เขารู้สึกดีหากเขาสามารถตอบสนองแบบทันทีทันใดได้ดีกว่าคนอื่นๆ และให้เขาช่วย

คนอ่ืนให้ตระหนักว่าหลายคร้ังหากไม่สามารถตอบสนองได้เร็วอย่างทันท่วงทีอาจสูญเสียโอกาสเหล่าน้ันไปได้ 
4) การพัฒนาพรสวรรค ์“ช่างวิเคราะห์” 

สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบงานที่เขาได้มีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูล หาแบบแผน หรือจัดหมวดหมู่ความคิด เช่น เขา

อาจจะถนัดงานวิจัย (การตลาด การเงิน การแพทย์) การบริหารข้อมูล งานบรรณาธิการ การบริหารความเสี่ยง 
- มอบงานที่ต้องใช้แหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ เขาจะทํางานได้ดีเมื่อมีข้อมูลที่น่าเช่ือถือสนับสนุน

ตรรกะของเขา  
- พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ โดยเปิดโอกาสให้สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดกับคนที่เช่ียวชาญ

ด้านการวิเคราะห์ หรือผู้ชํานาญการในงานที่เขาสนใจ 
- ให้ลงทะเบียนเรียนรู้วิชาเก่ียวกับการวิเคราะห์ โดยเฉพาะกับบุคคลที่เขาช่ืนชอบ 
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- ให้เขาใช้พรสวรรค์ด้านวิเคราะห์ เพ่ือช่วยคนที่กําลังยุ่งยากกับการจัดการข้อมูลจํานวนมาก 
โดยการช่วยจัดระเบียบข้อมูลให้ 

- ให้เขามองหารายละเอียดโดยเฉพาะสิ่งสําคัญหรือความแตกต่างที่คนอ่ืนอาจจะมองข้าม 
หรือมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับสถานการณ์ พรสวรรค์ของเขาจะช่วยให้สามารถเช่ือมโยงแนวคิด
ต่างๆ ทําให้ง่ายต่อการเข้าใจสําหรับคนอ่ืนๆ 

5) การพัฒนาพรสวรรค ์“นักจดัการ” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบงานที่ซับซ้อนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงสูง โดยมีลักษณะงานซ้ําซากน้อย 
- ให้เขาใช้พรสวรรค์ข้อน้ีในการช่วยเหลือจัดการงานจิตอาสา หรือกิจกรรมเพ่ือสังคม 
- มอบงานเกี่ยวกับการพัฒนางานเพ่ือยกระดับและทําให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้นให้รับผิดชอบ 
- เปิดโอกาสให้ศึกษาระบบการจัดการที่ประสบความสําเร็จ เพ่ือจะได้เข้าใจว่ามีกระบวนการ

จัดการที่ล้ําเลิศน้ันได้อย่างไร บันทึกการเรียนรู้ และนํามาประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์การ 
- ให้เรียนรู้เก่ียวกับพรสวรรค์ของเพ่ือน พ่ีน้อง เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือช่วยพวกเขาให้ตระหนักว่า

พรสวรรค์ของแต่ละคนเหมาะกับการทํางานอะไร 
- ให้มีส่วนร่วมจัดงานโครงการใหญ่ เช่น กิจกรรมสันทนาการของสถาบันการศึกษา หรืองาน

คืนสู่เหย้า หรืองานโครงการของชมรมต่างๆ 
6) การพัฒนาพรสวรรค ์“ความเช่ือ” 

สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- ได้รับการทบทวนค่านิยมส่วนตัวให้ชัดเจน โดยการให้เขานึกถึงวันที่ดีที่สุดของเขา ในวันน้ัน

กิจกรรมที่เขาทําคืออะไร และในแต่ละกิจกรรมมันสะท้อนตัวตนและค่านิยมของเขาอย่างไร เขาจะวางแผน
ชีวิตอย่างไร ให้มีวันที่ดีที่สุดของเขาให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ 

- ให้เขาได้สื่อสารให้คนอ่ืนทราบถึงค่านิยมของเขา ซึ่งจะช่วยให้คนอ่ืนเข้าใจเขาได้มากขึ้น 
และจะส่งผลทําให้ผู้อ่ืนสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้ถูกจริตเขามากขึ้น 

- มอบงานที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของเขา โดยเฉพาะงานท่ีมีเป้าหมายเพ่ือทําให้สังคมดีงาม 
- มอบบทบาทที่มีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนความเช่ือที่เขามีมากที่สุด 

7) การพัฒนาพรสวรรค ์“บัญชาการ” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบงานที่มีโอกาสโน้มน้าวบุคคลอ่ืน งานขายอาจจะเหมาะกับเขา 
- เปิดโอกาสให้เขาใช้ประโยชน์จากจุดแข็งน้ีกับเพ่ือนๆ ของเขาโดยเลือกโอกาสท่ีเหมาะสมให้

เขาพูดเก่ียวกับเรื่องหรือประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน 
- ให้เขาช่วยเพื่อนของเขาและเพ่ือนร่วมงานให้ประสบความสําเร็จโดยการกระตุ้นให้พวกเขา

มุ่งมั่นและติดตามผลอย่างต่อเน่ือง 
- มอบงานที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคและการเอาชนะขวากหนามเพราะมันเป็นแรงจูงใจที่ดีสําหรับเขา 

8) การพัฒนาพรสวรรค ์“การสือ่สาร” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- ให้โอกาสทํางานในบทบาทท่ีทําหน้าที่ดึงดูดความสนใจจากผู้คน พรสวรรค์ข้อน้ีจะทําได้ดีใน

งานอาชีพ ครู พนักงานขาย การตลาด พระ และสื่อสารมวลชน 
- มอบงานหรือกิจกรรมทีม่ีโอกาสได้ใช้การพูดและการนําเสนอบ่อยๆ 
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- ให้เป็นตัวแทนในการนําเสนอของกลุ่ม 
- ให้เล่าเรื่องหรือนําเสนอและเรียนรู้เพ่ือใช้ปรับปรุงในการนําเสนอคร้ังต่อไป 

9) การพัฒนาพรสวรรค ์“การแข่งขัน” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- จัดสภาพแวดล้อมที่เป็นการแข่งขันหรือเปรียบเทียบที่สามารถวัดผลสําเร็จของงานได้อย่าง

ชัดเจน เขาอาจจะไม่มีโอกาสพบความสามารถท่ีแท้จริงของเขาเลยหากไม่มีการเปรียบเทียบหรือการแข่งขัน 
- ร่วมฉลองชัยชนะเมื่อบรรลุเป้าหมาย ความสําเร็จจะไม่มคีวามหมายหากไม่มีการเฉลิมฉลอง 
- หาคู่แข่งให้แลว้เปรียบเทียบความสําเร็จ 

10) การพัฒนาพรสวรรค ์“ความเก่ียวข้องเช่ือมโยง” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบงานที่มองเห็นความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงและจุดมุ่งหมายของกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน 
- เปิดโอกาสให้มีเวลาสําหรับการน่ังสมาธิหรือการน่ังไตร่ตรอง ทบทวนดูว่าความเช่ือทาง

ศาสนาของเขาตอกยํ้าในเร่ืองความเช่ือมโยงกับคนอ่ืนๆ เรื่องศรัทธาเก่ียวกับมนุษยชาติและเร่ืองราวของ
ความบังเอิญในชีวิตได้อย่างไร 

- ให้ช่วยคนรอบๆ ตัวเขารับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดและปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้  
11) การพัฒนาพรสวรรค ์“ความยุติธรรม” 

สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- ให้เขาจัดทํารายการเก่ียวกับความยุติธรรมที่เขาให้คุณค่ากับมัน ซึ่งรายการเหล่าน้ีจะเป็น

แนวทางที่เขายึดถือเป็นหลักการในการดํารงชีวิตที่เขาไม่ประนีประนอม ย่ิงรายการเหล่าน้ีมีความชัดเจน
มากเท่าใดเขาจะสบายใจมากเท่าน้ัน  

- มอบบทบาทที่เขาสามารถจะเป็นผู้ควบคุมกฎเพ่ือยกระดับมาตรฐานน้ันๆ เขาสามารถท่ี
จะเป็นผู้นําในองค์การโดยการเปิดโอกาสให้คนที่เสียเปรียบสามารถปลดปล่อยศักยภาพของพวกเขาออกมา 
เพ่ือที่จะได้มีโอกาสทัดเทียมเสมอกันกับคนอ่ืนๆ 

- ให้ทําหน้าที่กรรมการการตัดสินต่างๆ 
12) การพัฒนาพรสวรรค ์“การคํานึงถึงสิ่งรอบข้าง” 

สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- ให้อ่านเอกสารเก่ียวกับประวัติศาสตร์ สารคดี ประวัติบุคคลสําคัญ เขาจะพบแง่คิดที่จุด

ประกายมากมายซึ่งช่วยให้เขาเข้าใจบริบทในปัจจุบันมากขึ้น ความคิดของเขาจะชัดเจนมากขึ้น 
- มอบบทบาทให้เขาต้องสอนคนอ่ืนๆ เพราะเขาจะสร้างแผนการสอนในลักษณะกรณีศึกษา 

ผู้เรียนของเขาจะเรียนรู้ได้ดีจากบริบทในอดีต ใช้ความเข้าใจในอดีตของเขาทําให้ผู้เรียนมองไปข้างหน้าได้ดี
ย่ิงขึ้น 

13) การพัฒนาพรสวรรค ์“ระมัดระวัง” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบงานที่เขามีโอกาสให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะ เขาอาจมีความเช่ียวชาญงานด้าน

กฎหมาย ร่างสัญญาทางธุรกิจ หรือการบังคับใช้กฎข้อบังคับต่างๆ 
- ใช้ประโยชน์จากการตัดสินใจอย่างระมัดระวังและการเตรียมตัวให้พร้อมของเขา ในช่วง

เวลาที่ต้องตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
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- ให้เขามีโอกาสได้ช่วยผู้อ่ืนเมื่อต้องมีการตัดสินใจ แล้วเขาจะได้รับการยอมรับว่าเป็นที่
ปรึกษาที่มีคุณค่า 

14) การพัฒนาพรสวรรค ์“นักพัฒนา” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบงานที่มีหน้าที่หลักในการสร้างความเติบโตให้ผู้อ่ืน เช่น การสอน การโค้ช หรือการ

บริหารจัดการ เพราะจะทําให้เขาได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
- ให้เขามีโอกาสได้ทบทวนถึงบุคคลที่เขาเคยช่วยให้ได้เรียนรู้และมีความก้าวหน้า เพ่ือเป็นสิ่ง

เตือนใจว่าเขาได้สร้างความแตกต่างแก่โลกน้ีมากเพียงใด 
- ให้เขาวางแผนพัฒนาจุดแข็งของตนเองบนพ้ืนฐานความเข้าใจมาจาก พรสวรรค์ ความรู้ 

และทักษะที่มี 
- มอบให้ทําหน้าที่ค้นหาคนเก่งมีความสามารถที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วให้เขาช่วยพัฒนา

ให้แก่บุคคลเหล่าน้ัน 
15) การพัฒนาพรสวรรค ์“ระเบียบวินัย” 

สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน 
- มอบงานที่ต้องตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปอย่างราบร่ืนหรือไม่

เน่ืองจากเขารู้สึกกระตือรือร้นที่จะทําอยู่แล้ว ในที่สุดผู้อ่ืนจะคาดหวังว่าเขาจะทําสิ่งน้ีให้ต่อไปเรื่อย 
- ให้เรียนรู้การใช้ระบบบริหารเวลาเพราะจะทําให้เขามีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความ

มั่นใจมากขึ้น 
- มอบกิจวัตรที่เขาจะต้องทําตามเป็นประจําอย่างเป็นระบบระเบียบทุกวัน เมื่อเวลาผ่านไป 

ผู้อ่ืนจะช่ืนชมในความคงเส้นคงวาของเขา 
- ส่งเสริมให้เขาจัดตารางเวลาและวางทุกๆ กิจกรรมลงไป ระบุให้ชัดเจนว่าเวลาไหนสําหรับ

เรียน หรือทํางาน และให้เขารักษาโครงสร้างต่างๆ โดยการตรวจสอบตารางเวลาอย่างสม่ําเสมอ เขียน
รายการสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวัน เพ่ือช่วยให้เขาสามารถบริหารเวลาและสร้างวินัยได้ ขีดฆ่าแต่ละรายการ
ออกไปเร่ือยๆ เมื่อได้ทําสิ่งน้ันแล้ว 

16) การพัฒนาพรสวรรค ์“ความเหน็อกเห็นใจ” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- เห็นคุณค่าพรสวรรค์ข้อน้ีที่สามารถทําให้เขาเข้าถึงความคิดและความรู้สกึของผู้อ่ืน 
- ฝึกระบุช่ือความรู้สึกที่มีและสังเกตพบในของผู้อ่ืน บุคคลท่ีสามารถระบุช่ือความรู้สึกได้น้ัน

มักสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีกว่า 
- สร้างความเช่ือใจด้วยการบอกผู้อ่ืนให้ทราบว่ารู้สึกอย่างไร 
- ใช้พรสวรรค์ด้านความเห็นอกเห็นใจช่วยให้เพ่ือนๆ ให้สามารถเข้าถึงคนกลุ่มอ่ืนๆ ได้ จากน้ัน 

แชร์ให้ผู้อ่ืนทราบว่าต่างฝ่ายรู้สึกต่อกันและกันอย่างไร 
- ให้เขาพัฒนาความสามารถในการสื่อสารโดยไม่ใช้คําพูด เพราะเขามีพรสวรรค์ในการทําให้

ผู้อ่ืนรู้ว่าเขากําลังรู้สึกอย่างไรแม้ไม่พูด 
- ทําความเข้าใจและยอมรับว่าการร้องไห้เพราะเรื่องที่เจ็บปวดของผู้อ่ืนน้ัน เป็นเรื่องที่ไม่ผิด

แปลกอะไร เพราะความเห็นอกเห็นใจเป็นตัวผลักดันให้เป็นเช่นน้ัน 
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17) การพัฒนาพรสวรรค ์“เป้าหมายชัดเจน” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- เขียนเป้าหมายออกมาให้ชัดเจน ดูบ่อยๆ จะรู้สึกว่าควบคุมชีวิตของตนเองได้ดี 
- มอบงานที่มีอิสระจากการควบคุม พรสวรรค์ข้อน้ีทําให้เขามุ่งที่เป้าหมายโดยไม่มีความ

จําเป็นต้องมีใครมากระตุ้นหรือช้ีนํา 
- เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้พรสวรรค์ข้อน้ีสร้างคุณค่าให้แก่ทีม โดยช่วยทีมต้ังเป้าหมาย เมื่อจบ

การประชุม สรุปสาระสําคัญที่ตกลงกัน ระบุวันเวลาที่จะลงมือทําและนัดหมายการติดตามผล 
- หาบุคคลต้นแบบแล้วเขียนออกมาให้มีรายละเอียดให้มากที่สุดว่าทําไมจึงปรารถนาที่จะมี

เป้าหมายที่ชัดเจนที่จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกับบุคคลต้นแบบ 
- คิดถึงสิ่งที่ต้องการจะทําในอีกห้าปีข้างหน้า ระบุความเช่ือมโยงกับปัจจุบันว่าจะต้องพัฒนา

ทักษะและความรู้อะไรบ้าง การคิดถึงสิ่งน้ีเสมือนการก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จในอนาคต 
- จัดลําดับความสําคัญเพ่ือให้ทราบว่า จะต้องทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร จะได้ไม่ออก

นอกเส้นทาง 
- พิจารณาวิธีการก่อนลงมือทําและมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายว่า อะไรคือเป้าหมายหลัก  

18) การพัฒนาพรสวรรค ์“อนาคต” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบหน้าที่ที่เขามีโอกาสเสนอไอเดียต่างๆ เก่ียวกับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เขา

อาจประสบความสําเร็จในฐานะนักลงทุนหรือเจ้าของกิจการ 
- ให้เวลากับการคิดถึงอนาคต ย่ิงให้เวลากับการคิดถึงอนาคตมากเท่าใด ไอเดียต่างๆ ก็จะ

กระจ่างมากย่ิงขึ้น เมื่อไอเดียชัดเจนขึ้นแล้วก็เป็นการง่ายขึ้นที่จะชักจูงผู้อ่ืนยอมรับไปด้วย 
- เก็บภาพ หนังสือ สมุดจดหรือเคร่ืองเตือนความจําต่างๆ ที่จะคอยเตือนใจว่ากําลังทํางาน

เพ่ือเป้าหมายอะไร 
- วาดภาพในอนาคตและพยายามคิดว่าสามารถทําอะไรในตอนน้ีได้บ้างเพ่ืออนาคตที่ดีย่ิงขึ้น 
- แชร์วิสัยทัศน์เพ่ือทําให้ผู้อ่ืนสามารถจินตนาการถึงภาพในอนาคตได้ดีย่ิงขึ้น 

19) การพัฒนาพรสวรรค ์“ความกลมเกลียว” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- เน้นยํ้าในเรื่องคุณค่าของการโอนอ่อนผ่อนตามในขณะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
- ให้เป็นสมาชิกของทีม จุดแข็งของเขาคือความเต็มใจท่ีจะอดทนและปรับตัวเข้ากับคนที่มี

ความแตกต่างหลากหลาย 
- ให้เขาทําหน้าที่หาจุดร่วมที่ทุกๆ คนสามารถตกลงร่วมกันได้ เขาสามารถช่วยให้ผู้อ่ืนอยู่

ร่วมกันได้ 
- เลี่ยงหน้าที่การงานที่ทําให้เขาต้องเผชิญหน้ากับผู้อ่ืนเป็นประจํา เช่น งานขายทางโทรศัพท์

ที่ต้องติดต่อคนที่ไม่รู้จักมาก่อนน้ัน จะทําให้เขารู้สึกหงุดหงิดใจ 
- ให้เขาใช้ความเป็นมิตรของเขาช่วยผลักดันทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้อ่ืน 

20) การพัฒนาพรสวรรค ์“ความคิด” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบงานที่ความคิดของเขาจะได้รับการยอมรับและมคีุณค่า เช่น งานนักการตลาด นัก

โฆษณา นักสื่อสารมวลชน งานออกแบบ หรอืงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
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- เขาเป็นคนที่มีแนวโน้มจะเบ่ือง่าย ลองให้เขาปรับกิจวัตรประจําวันในบ้าน ที่ทํางาน เพียง
เล็กน้อย เพ่ือสร้างความแปลกใหม่ต่ืนตาต่ืนใจให้มากขึ้น  

- ให้เขามีโอกาสเข้าร่วมการระดมความคิด ด้วยความคิดที่เหลือเฟือของเขา เขาจะทําให้
กิจกรรมสนุกสนานและได้แนวคิดใหม่ๆ เพ่ิมเติมอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ให้เขาอภิปรายความคิดของเขาให้คนอ่ืนๆ ฟัง ท่าทีของคนเหล่าน้ันจะทําให้เขาปรับและ
พัฒนาแนวคิดเดิมของเขาให้ดีย่ิงขึ้น 

- แนะนําให้เขาจดบันทึกไอเดียใหม่ๆ เอาไว้และให้วางแผนการว่าจะทําอย่างไรให้แนวคิด
เหล่าน้ันเกิดเป็นรูปธรรมต่อไปได้ 

- ให้เขาหาหนทางที่จะทําให้สิ่งที่คนอ่ืนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ หรือคิดหาหนทาง
ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์เพ่ือทําให้เกิดการแก้ปัญหาเหล่าน้ัน 

21) การพัฒนาพรสวรรค ์“ต้อนรับ” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบงานที่เขามีโอกาสทํางานและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืน เขาสนุกกับความท้าทายว่าจะทํา

ให้ทุกๆ คนรู้สึกมีความสําคัญได้อย่างไร 
- มอบหน้าที่ให้เขารับผิดชอบในการเป็นกระบอกเสียงกับความคิดเห็นที่ไม่ได้รับความสนใจ

เท่าที่ควร เขาจะรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากเมื่อได้เป็นตัวแทนของคนอ่ืน 
- หาโอกาสท่ีจะนําบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมและพ้ืนฐานที่แตกต่างกันมาอยู่ร่วมกับเขา เขา

สามารถเป็นผู้นําให้แก่บุคคลเหล่าน้ันได้ 
- ให้เขาช่วยเหลือสมาชิกใหม่ได้ทําความรู้จักกับผู้อ่ืน เขามีความสามารถสูงในการทําให้

สมาชิกใหม่รู้สึกได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหน่ึงของทีม 
- ให้เขาเข้าไปเริ่มสนทนากับคนที่รู้สึกโดดเด่ียวหรือถูกทิ้งไว้เพียงลําพัง 

22) การพัฒนาพรสวรรค ์“ความเป็นปัจเจกบุคคล” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบงานให้เขาทําหน้าที่ ที่ปรึกษา ผู้ให้คําแนะนํา หัวหน้างาน ครู นักเขียนเก่ียวกับทรัพยากร

บุคคล หรือการขาย 
- ให้เขาช่วยเพ่ือนๆ วางแผนอนาคตโดยช่วยระบุจุดแข็งของเพ่ือนๆ จากน้ันออกแบบอนาคต

โดยใช้จุดแข็งเป็นพ้ืนฐาน 
- ให้เขาทําให้เพ่ือนๆ เข้าใจว่าแต่ละคนมีความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ไม่นาน

ทุกคนจะพยายามเข้ามาอธิบายให้เขาฟังว่าสิ่งที่ผู้อ่ืนทําน้ันทําไปเพราะอะไร และมีอะไรเป็นแรงกระตุ้น 
- ให้ศึกษาชีวิตของบุคคลที่ประสบความสําเร็จเพ่ือเรียนรู้ว่าพวกเขาทําอะไรท่ีแตกต่างไป

จากคนอ่ืนจนประสบความสําเร็จได้ 
- ให้โอกาสเขาได้ใช้พรสวรรค์ข้อน้ีเพ่ือวิเคราะห์ว่าทําอย่างไรบุคคลที่แตกต่างหลากหลายจึง

สามารถทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
23) การพัฒนาพรสวรรค ์“ป้อนข้อมูล” 

สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบงานที่มีโอกาสค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ ได้ทุกวัน เช่น งานสอน งานวิจัยและงานสื่อสารมวลชน 
- ให้อ่านหนังสือและบทความที่เขาสนใจหรือเรียนรู้ที่จะจดจําคําศัพท์ใหม่ๆ สะสมคําพูดดีๆ 

และเรียนรู้ความหมายของแต่ละคํา 
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- ให้เขาระบุวิธีการท่ีเขาสามารถเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลต่างๆ ที่เขาสะสมมาให้แก่บุคคลอ่ืนๆ 
24) การพัฒนาพรสวรรค ์“นักคดิ” 

สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- แนะนําให้ศึกษาเพ่ิมเกี่ยวกับปรัชญา วรรณกรรม หรือจิตวิทยา 
- แนะนําให้เขาแบ่งเวลาในแต่ละวันให้ตนเองเพ่ือใช้ในการคิด ไตร่ตรอง สะท้อนความคิด 

และเติมพลังให้ตนเอง 
- แนะนําให้เขาจดไอเดียต่างๆ ที่มีในไดอารี ไอเดียเหล่าน้ีเป็นเสมือนเมล็ดข้าวที่เขาสามารถ

เก็บเก่ียวความรู้ ความเข้าใจที่มีค่าในอนาคต 
- แนะนําให้เขาให้เวลากับการเขียนเพราะมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทําให้ความคิดของเขาสอด

ประสานกันและตกผลึกดีมากขึ้น 
- ให้เขาหาคู่สนทนาที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกับเขา หรือจัดกลุ่มอภิปรายประเด็นที่เขามี

ความสนใจ 
- ให้เขาสร้างสัมพันธ์กับบุคคลท่ีเขามองว่าเป็นนักคิด การมองคนอ่ืนเป็นตัวอย่างจะทําให้

เขาสามารถมุ่งความสนใจไปที่ความคิดของตนเอง 
25) การพัฒนาพรสวรรค ์“ใฝ่รู”้ 

สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเทคโนโลยีหรือกฎระเบียบอย่างต่อเน่ือง เขาจะรู้สึก

ต่ืนเต้นกับความเปลี่ยนแปลง 
- มอบงานที่ปรึกษาที่ถูกส่งไปให้ทํางานในสถานการณ์ใหม่ๆ เขาสามารถทีจ่ะพัฒนาศักยภาพ

หรือภาษาใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
- เปิดโอกาสให้เขาพัฒนาการเรียนรู้ของเขาเองตามจริต เขาอาจจะเรียนรู้ได้ดีด้วยการสอน

คนอ่ืน ให้โอกาสเขาสอนให้มากขึ้นหรือเขาอาจจะเรียนรู้ได้ดีด้วยการน่ังไตร่ตรองแบบเงียบๆ ก็ให้เวลาเขา
ไตร่ตรองมากข้ึน 

- ให้โอกาสเข้าร่วมงานกับองค์การที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
26) การพัฒนาพรสวรรค ์“ความเป็นเลิศ” 

สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- ให้เขามีบทบาทในการช่วยให้คนอ่ืนประสบความสําเร็จ เช่น งานบรหิาร พ่ีเลี้ยง ครู  
- ให้เขาคิดค้นและพัฒนาวิธีที่จะวัดผลงานของเขาและคนอ่ืนๆ วิธีที่ดีที่สุดในการระบุพรสวรรค์ 

คือ มองหาขีดความสามารถในการรักษาระดับผลงานยอดเย่ียมเอาไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
- เป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การมุ่งพัฒนาที่จุดแข็ง โดยการหาทางพัฒนาความรู้และ

ทักษะที่เก่ียวข้องกับจุดแข็งน้ันๆ เพ่ือทําให้จุดแข็งของเขายกระดับไปสู่ขั้นเทพ 
- ให้เขาศึกษาความสําเร็จจากคนเก่ง ใช้เวลาเรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จในการ

พัฒนาพรสวรรค์เป็นจุดแข็ง ย่ิงเขาเข้าใจว่าจุดแข็งนําไปสู่ความสําเร็จได้อย่างไร มากเท่าไร เขาก็สามารถที่
จะสร้างความสําเร็จในชีวิตได้มากย่ิงขึ้นเท่าน้ัน 

27) การพัฒนาพรสวรรค ์“มองโลกในแง่ดี” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- ให้บทบาทท่ีคอยส่งเสริมการมองโลกในแง่ดี เช่น เป็นครูที่ดี พนักงานขาย ผู้ประกอบการ 

หรือผู้นําที่ต้องการใช้ศักยภาพของตนเองแบบสุดๆ 
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- ให้เขามีหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้คนอ่ืนเคล่ือนไปข้างหน้าเมื่อคนอื่นท้อแท้
หรือไม่กล้าเสี่ยง เมื่อผ่านไประยะหน่ึงคนอ่ืนๆ จะนึกถึงเขาเมื่อยามที่ต้องการคนมาช่วยจุดประกายสร้าง
แรงบันดาลใจ 

- ให้เขาช่วยคนอ่ืนให้เห็นมุมมองด้านบวก 
- แนะนําให้เขาเตรียมเร่ืองราวดีๆ เรื่องราวที่สนุกสนาน และคําคมต่างๆ ไว้ เพราะคนอ่ืน

มอบความไว้วางใจในการจุดประกายใจให้แก่เขาในยามที่จิตตก  
- เปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วมกับการระดมความคิดใหม่ๆ 

28) การพัฒนาพรสวรรค ์“สร้างสัมพันธ์” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบงานที่ส่งเสริมเรื่องสัมพันธภาพของคนทํางาน เขาชอบวัฒนธรรมองค์การแบบเป็น

กันเอง เขาจะทํางานได้ยากในองค์การที่เป็นทางการ 
- รับฟังผู้คนโดยไม่ด่วนตัดสิน 
- ให้เขาเรียนรู้ให้มากที่สุดกับคนที่พบ เขาอยากรู้จักคนแต่ละคนให้ลึกมากขึ้น เขาถนัดใน

การสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ 
- เปิดโอกาสให้เขาได้สนใจบุคลิกและตัวตนที่แท้จริงของคน 
- ให้เขาได้สนุกกับการทําเพ่ือคนอ่ืนและทําร่วมกับคนอ่ืน 

29) การพัฒนาพรสวรรค ์“การมคีวามรับผิดชอบ” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบงานที่ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองทั้งหมดสําหรับความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ

โครงการ เขาจะอึดอัดอย่างย่ิงเมื่อเห็นงานยังไม่เสร็จตามกําหนดและเขาจะพยายามทุกวิถีทางเพ่ือให้เป็นไป
ตามท่ีสัญญา 

- ให้โอกาสเขารับผิดชอบงานต่างๆ แม้ว่าอาจจะดูมากเกินประสบการณ์ในอดีตของเขา 
พรสวรรค์ข้อน้ีของเขาจะผลักดันให้เขาทํางานให้ได้อย่างมีประสิทธิผลในที่สุด 

- ให้เขาหาพันธมิตรเพ่ือนร่วมงานที่ชอบรับผิดชอบสูงเช่นเขา เขาจะสนุกกับการทํางานกับ
ทีมงานที่มีจรรยาบรรณสูง 

30) การพัฒนาพรสวรรค ์“ปรับปรุงแก้ไข” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบงานที่มีโอกาสแก้ไขปัญหา เขาอาจจะสนุกกับงานเก่ียวกับการแพทย์ โปรแกรมเมอร์

ที่ปรึกษา หรืองานบริการลูกค้า เขาจะทําได้ดีกับงานที่ความสําเร็จของเขามาจากการใช้ความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา หรือพลิกฟ้ืนสถานการณ์ที่ยุ่งยากให้กลับมาสู่ภาวะปกติ 

- เรียนในสาขาที่เขาเลือกอย่างต้ังใจเพ่ือจะได้เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาอาชีพน้ัน ซึ่งจะเป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการระบุปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น 

- ให้เขาช่วยคนอ่ืนแก้ปัญหา เพราะเขาสนุกกับการแก้ไขปัญหา มันเป็นธรรมชาติของเขา 
แต่ว่าคนจํานวนมากอาจจะไม่ชอบการแก้ไขปัญหา 

31) การพัฒนาพรสวรรค ์“ความเช่ือมั่นในตนเอง” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- เปิดโอกาสให้เขาได้ตัดสินใจด้วยตนเองบ่อยๆ โดยใช้สถานการณ์ที่ต้องริเริ่มอะไรใหม่ๆ  ที่

ยังไม่เคยมีคู่มอืมาก่อนให้รับผิดชอบ 
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- มอบบทบาทท่ีต้องโน้มน้าวคนอ่ืนให้เห็นมุมมองของเขา พรสวรรค์ข้อน้ีจะสุดยอดย่ิงขึ้น
หากมีพรสวรรค์ด้านบัญชาการ หรือนักริเริ่มทํางานด้วย เพราะจะทําให้เขาโน้มน้าวคนได้เก่งมาก ดังน้ัน 
งานในบทบาทผู้นํา พนักงานขาย ทนาย หรือผู้ประกอบการ อาจจะเหมาะกับเขา 

- มอบงานใหม่และยากให้เขาทํา เพราะเขามั่นใจว่าหากจะทําอะไรแล้วเขาทําสําเร็จได้อย่าง
แน่นอน ความเช่ือน้ีมันทําให้เขามีพลังมุ่งมั่นที่จะทําให้มันเกิดให้ได้ 

32) การพัฒนาพรสวรรค ์“ความสําคัญ” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบตําแหน่งหรืองานที่เขาสามารถกําหนดหน้าที่และสิ่งที่ตนเองต้องทําได้ เขาจะสนุกไป

กับโอกาสใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับอิสระในการทํางาน 
- แนะนําให้เขาเลือกและพยายามทําให้ได้มาซึ่งฉายาหรือตําแหน่งที่ทําให้เขาดูมีความ

น่าเช่ือถือเพ่ิมขึ้น หรือเขียนบทความที่จะทําให้เขาเป็นที่รู้จัก หรือบรรยายต่อหน้ากลุ่มคนที่ช่ืนชมใน
ความสําเร็จของเขา 

- เปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นในที่ที่ผู้อ่ืนจะมีโอกาสได้เห็น ได้ยิน และรู้ถึงคุณค่า 
- ให้เขาทํางานหรือกิจกรรมที่จะทําให้เขาได้มาซึ่งการยอมรับ 

33) การพัฒนาพรสวรรค ์“เจ้ากลยุทธ์” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- ให้เขามีบทบาทในการระบุปัญหาที่อาจจะเกิด หาหนทางปกป้อง และแก้ไข เพราะเขา

สามารถมองเห็นผลต่อเน่ืองที่ตามมาก่อนคนอ่ืน 
- เปิดโอกาสให้เขาได้พูดคุยกับคนอ่ืนๆ ถึงทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ การสนทนาแบบเจาะลึก 

จะช่วยให้เขาสามารถคาดการณ์ได้ดีย่ิงขึ้น 
- เปิดโอกาสให้เขาเสนอความคดิที่มีประโยชน์ใหแ้ก่คณะทํางานที่รับผดิชอบงานสําคญั เพราะ

เขาสามารถจะเป็นผู้นําทางความคิดได้ 
- ให้เขาใช้พรสวรรค์ของเขาทําความเข้าใจสถานการณ์และหาหนทางฟันฝ่าอุปสรรค เขามี

ศักยภาพในการมองหลายๆ ทางเลือก ให้ระดมความคิดหาทางแก้ปัญหา ถาม “และถ้า...” เขียนหนทาง
ต่างๆ เท่าที่จะคิดได้ออกมา แล้วให้นึกต่อไปว่าในแต่ละทางเลือกมันมีผลตามมาอย่างไรได้บ้าง แล้วให้เลือก
วิธีที่มีประสิทธิผลที่สุด 

34) การพัฒนาพรสวรรค ์“ชนะใจ” 
สําหรับผู้มีพรสวรรค์น้ี ต้อง :- 
- มอบงานที่เขามีโอกาสพบปะผู้คนจํานวนมากในแต่ละวัน 
- มอบให้เขาเป็นคนสร้างเครือข่ายกับผู้คน  
- แนะนําให้เขาเข้าร่วมงานองค์การท้องถิ่น งานจิตอาสา งานคณะกรรมการต่างๆ  
- แนะนําให้เรียนรู้ที่จะจดจําช่ือคนให้มากทีส่ดุเท่าที่จะทําได้ สร้างแฟ้มทีม่ีฐานข้อมูลของคน

รู้จัก ใส่ช่ือใหม่ๆ  เข้าไปตลอดเวลา มีข้อมูลเก่ียวกับ วันเกิด สีที่ชอบ งานอดิเรก กีฬา ฯลฯ 
- มอบงานที่มีส่วนในการหาเสียงเลือกต้ัง เขาชอบงานปลุกกระแสทําให้คนต่ืนตัว พบปะบุคคล

จํานวนมาก เขามีแนวโน้มชอบปราศรัยพบปะผู้คนแปลกหน้าตลอดเวลา มากกว่าการน่ังบริหารจัดการ 
- ให้ทําหน้าที่รับแขกในงานสังคมท่ีต้องรับแขกจํานวนมาก เพ่ือทําให้คนแปลกหน้าที่อาจจะ 

เกร็ง ต่ืนเต้น หรือประหม่า เมื่อเข้าสังคมให้มีความสบายใจจากการสนทนากับเขา 
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บทที่ 4 

ผลการดําเนนิการ 

4.1 ผลการประเมินจุดแข็ง 
เมื่อบุคลากรทุกคนภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ได้รับรู้ เข้าใจ และเห็นความสําคัญ

ของการประเมินจุดแข็งของตนเอง จึงได้ศึกษาและเรียนรู้กระบวนการทําแบบประเมินและรูปแบบจุดแข็ง
หรือลักษณะเฉพาะแบบต่างๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์จุดแข็งจากหนังสือเจาะจุดแข็ง เป็นที่เข้าใจดีแล้ว จึง
ได้ทําการประเมินจุดแข็งของแต่ละบุคคล โดยการทําแบบประเมิน StrengthsFinder ผ่านระบบ Internet 
online พร้อมกันซึ่งมีผลการประเมิน ดังต่อไปน้ี  

1) I-I มีผลการประเมินพบจุดแข็งหรือลักษณะเฉพาะ 5 ลําดับ คือ 
(1) เป้าหมายชัดเจน (Focus) 
(2) ความคิด (Ideation) 
(3) ความเป็นเลิศ (Maximizer) 
(4) อนาคต (Futuristic) 
(5) ความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualization) 

2) I-II มีผลการประเมินพบจุดแข็งหรือลักษณะเฉพาะ 5 ลําดับ คือ 
(1) ความเช่ือมั่นในตนเอง (Self-Assurance) 
(2) ช่างวิเคราะห์ (Analytical) 
(3) อนาคต (Futuristic) 
(4) ใฝ่รู้ (Learner) 
(5) ต้อนรับ (Includer) 

3) I-III มีผลการประเมินพบจุดแข็งหรือลักษณะเฉพาะ 5 ลําดับ คือ 
(1) ความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualization) 
(2) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
(3) เจ้ากลยุทธ์ (Strategic) 
(4) การมีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
(5) ปรับปรุงแก้ไข (Restorative) 

4) I-IV มีผลการประเมินพบจุดแข็งหรือลักษณะเฉพาะ 5 ลําดับ คือ 
(1) การสื่อสาร (Communication) 
(2) ความเป็นเลิศ (Maximizer) 
(3) การมีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
(4) ชนะใจ (Woo) 
(5) ผู้สร้างความสําเร็จ (Achiever) 

5) E-I มีผลการประเมินพบจุดแข็งหรือลักษณะเฉพาะ 5 ลําดับ คือ 
(1) ใฝ่รู้ (Learner) 
(2) ความคิด (Ideation) 
(3) นักคิด (Intellection) 
(4) นักริเริ่มทํางาน (Activator) 
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(5) เป้าหมายชัดเจน (Focus) 
6) E-II มีผลการประเมินพบจุดแข็งหรือลักษณะเฉพาะ 5 ลําดับ คือ 

(1) การมีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
(2) ความกลมเกลียว (Harmony) 
(3) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
(4) ความเช่ือ (Belief) 
(5) ความเกี่ยวข้องเช่ือมโยง (Connectedness) 

7) E-III มีผลการประเมินพบจุดแข็งหรือลักษณะเฉพาะ 5 ลําดับ คือ 
(1) การปรับตัว (Adaptability) 
(2) มองโลกแง่ดี (Positivity) 
(3) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
(4) ชนะใจ (Woo) 
(5) ต้อนรับ (Includer) 

8) E-IV มีผลการประเมินพบจุดแข็งหรือลักษณะเฉพาะ 5 ลําดับ คือ 
(1) นักพัฒนา (Developer) 
(2) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
(3) มองโลกแง่ดี (Positivity) 
(4) ความกลมเกลียว (Harmony) 
(5) ชนะใจ (Woo) 

9) E-V มีผลการประเมินพบจุดแข็งหรือลักษณะเฉพาะ 5 ลําดับ คือ 
(1) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
(2) มองโลกแง่ดี (Positivity) 
(3) การปรับตัว (Adaptability) 
(4) ความยุติธรรม (Consistency) 
(5) การมีความรับผิดชอบ (Responsibility) 

4.2 การวิเคราะหจุ์ดแข็งและการจําแนกจุดแข็งตามกลุ่ม RIET 
เมื่อนําข้อมูลจุดแข็งหรือลักษณะเฉพาะ 5 ลําดับแรกของบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรม

ปศุสัตว์ ที่ได้จากผลการประเมินรายบุคคลมาวิเคราะห์ พบว่าในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีจุดแข็งรวม
ทั้งสิ้น จํานวน 25 แบบ และเมื่อนํามาจัดกลุ่มตามประเภทกลุ่ม RIET พบว่ามีจุดแข็งตามกลุ่มต่างๆ ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1  ด้านการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Building) จํานวน 8 แบบ คือ 
(1) ความเป็นปัจเจกบุคคล 
(2) ต้อนรับ 
(3) ความเห็นอกเห็นใจ 
(4) ความกลมเกลียว 
(5) ความเกี่ยวข้องเช่ือมโยง 
(6) การปรับตัว 
(7) มองโลกแง่ดี 
(8) นักพัฒนา 
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กลุ่มที่ 2  ด้านอิทธิพล (Influencing) จํานวน 5 แบบ  
(1) ความเป็นเลิศ 
(2) ความเช่ือมั่นในตนเอง 
(3) การสื่อสาร 
(4) ชนะใจ 
(5) นักริเริ่มทํางาน 

กลุ่มที่ 3  ด้านการจัดการ (Executing) จํานวน 6 แบบ  
(1) เป้าหมายชัดเจน 
(2) การมีความรับผิดชอบ 
(3) ปรับปรุงแก้ไข 
(4) ผู้สร้างความสําเร็จ 
(5) ความเช่ือ 
(6) ความยุติธรรม 

กลุ่มที่ 4  ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) จํานวน 6 แบบ 
(1) ความคิด 
(2) อนาคต 
(3) ช่างวิเคราะห ์
(4) ใฝ่รู ้
(5) เจ้ากลยุทธ์ 
(6) นักคิด 

ซึ่งมีรายละเอียดเป็นรายบุคคลดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4-1 แสดงการจัดกลุ่มตามประเภทกลุ่มของจุดแข็งตามกลุ่ม RIET 

รายชื่อ กลุ่ม RIET 

ด้านการสร้างความสัมพันธ์ 
(Relationship Building) 

ด้านอิทธิพล 
(Influencing) 

ด้านการจัดการ 
(Executing) 

ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking) 

I-I - ความเป็นปัจเจกบุคคล - ความเป็นเลิศ - เป้าหมายชัดเจน - ความคิด 
- อนาคต 

I-II - ต้อนรับ - ความเชื่อม่ันในตนเอง -  - ช่างวิเคราะห์ 
- อนาคต 
- ใฝ่รู้ 

I-III - ความเป็นปัจเจกบุคคล 
- ความเห็นอกเห็นใจ 

-  - การมีความรับผิดชอบ 
- ปรับปรุงแก้ไข 

- เจ้ากลยุทธ์ 

I-IV -  - การสื่อสาร 
- ความเป็นเลิศ 
- ชนะใจ 

- การมีความรับผิดชอบ 
- ผู้สร้างความสําเร็จ 

-  

E-I -  - นักริเร่ิมทํางาน - เป้าหมายชัดเจน - ใฝ่รู้ 
- ความคิด 
- นักคิด 
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รายชื่อ กลุ่ม RIET 

ด้านการสร้างความสัมพันธ์ 
(Relationship Building) 

ด้านอิทธิพล 
(Influencing) 

ด้านการจัดการ 
(Executing) 

ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking) 

E-II - ความกลมเกลียว 
- ความเห็นอกเห็นใจ 
- ความเกี่ยวข้อง

เชื่อมโยง 

-  - การมีความรับผิดชอบ 
- ความเชื่อ 

-  

E-III - การปรับตัว 
- มองโลกแง่ดี 
- ความเห็นอกเห็นใจ 
- ต้อนรับ 

- ชนะใจ -  -  

E-IV - นักพัฒนา 
- ความเห็นอกเห็นใจ 
- มองโลกแง่ดี 
- ความกลมเกลียว 

- ชนะใจ -  -  

E-V - ความเห็นอกเห็นใจ 
- มองโลกแง่ดี 
- การปรับตัว 

-  - ความยุติธรรม 
- การมีความรับผิดชอบ 

-  

เมื่อจําแนกกลุ่มจุดแข็งตามกลุ่ม RIET พบว่าบางคนมี RIET ครบทั้ง 4 กลุ่ม แต่บางคนมี RIET 
เพียง 3 กลุ่ม หรือบางคนมี RIET 2 กลุ่ม ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังน้ี 

I-I  =  RIET 
I-II = RI-T 
I-III = R-ET 
I-IV = -IE- 
E-I = -IET 
E-II = R-E- 
E-III = RI-- 
E-IV = RI-- 
E-V = R-E- 

4.3 การจัดทีมงานโดยใช้จุดแข็งเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการทาํงาน 
การจัดทีมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทีมงานด้วยจุดแข็ง มีข้อกําหนดพ้ืนฐาน คือ ในแต่ละทีมต้องมี RIET 

ครบทั้ง 4 กลุ่ม เน่ืองจากผู้ทําการประเมินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารท้ัง 9 คน มีเพียง I-I เท่าน้ันที่มี RIET 
ครบทั้ง 4 กลุ่มในคนเดียว ที่เหลือไม่มีผู้ใดมี RIET ครบทั้ง 4 กลุ่ม ดังน้ัน การที่จะทําให้มี RIET ครบในทีม
จะต้องได้มาจากการรวม RIET ของคนอ่ืนเข้าด้วยกัน เช่น ถ้าต้องการสร้างทีมโดยให้ I-II เป็นแกน ซึ่ง I-II มี 
RIET = RI-T ทําให้มี RIET ไม่ครบ 4 กลุ่ม โดยมี E ขาดไป 1 ตัว จึงจําเป็นต้องหา E จากผู้อ่ืนมาเสริม เช่น 
เอา E จาก I-III ที่มี RIET = R-ET หรือถ้าให้ E-I เป็นแกน โดยที่ E-I มี RIET = -IET ทําให้มี RIET ไม่ครบ 4 
กลุ่ม โดยมี R ขาดไป 1 ตัว จึงต้องไปหา R จาก E-V ซึ่งมี RIET = R-E- ดังน้ันถ้าทํางานจับคู่ระหว่าง E-I 
กับ E-V ก็จะทําให้ทีมน้ีมี RIET ครบทั้ง 4 กลุ่ม เป็นต้น  
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4.4 โครงสร้างกลุม่พัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบบริหารของกรม ให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี โดยมีอํานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 

1) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการภายในกรม 

2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
3) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และ

หน่วยงานภายในกรม 
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ด้วยภารกิจที่มีความยากประกอบกับมีข้อจํากัดของจํานวนบุคลากร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจ

ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ จึงได้รับการ
ออกแบบระบบงานและโครงสร้างให้มีความพิเศษ ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ภารกิจ กับ
อีก 1 ฝ่าย ได้แก่  

1) ภารกิจพัฒนาระบบและโครงสร้าง 
2) ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลง 
3) ภารกิจติดตามและประเมินผล 
4) ฝ่ายอํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การแบ่งโครงสร้างภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กําหนดให้มีข้าราชการเป็นหัวหน้าภารกิจหรือ
หัวหน้าฝ่าย โดยมีบุคลากรที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการเป็นผู้ช่วยหรือคู่หูเพ่ือเติมเต็มจุดแข็งให้แก่
หัวหน้าภารกิจหรือหัวหน้าฝ่าย (กล่องเส้นทึบ) เมื่อมีภารกิจที่เกินกําลังต้องปฏิบัติ จะใช้วิธีการสร้างทีม
เสมือนขึ้นมาโดยการนําทีมงานจากภารกิจอ่ืน (กล่องเส้นประ) มาร่วมเป็นทีมงานช่ัวคราวเพ่ือปฏิบัติภารกิจ
น้ันๆ ให้ลุล่วงไป และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็กลับไปประจําทีมที่สังกัดตามเดิม ซึ่งวิธีการน้ีจะช่วยทําให้มีทีม
ปฏิบัติงานที่มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อขนาดภารกิจที่ต้องดําเนินการ  

ภาพที่ 4-1 แสดงโครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ 
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เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของทีมงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้สร้างทีมงานโดยนําจุด
แข็งหรือพรสวรรค์ที่ได้ทราบจากการเรียนรู้และการประเมินด้วยแบบประเมิน StrengthsFinder ของ
บุคลากรทุกคน ซึ่งทําได้โดยการจัดบุคลากรในแต่ละภารกิจและฝ่ายโดยใช้บุคลากรท่ีมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน
มารวมกันเป็นทีมเพ่ือเติมเต็มจุดแข็งให้แก่ทีมให้มีจุดแข็งครบทุกกลุ่ม RIET จากนั้นจึงมอบหมายงาน
รายบุคคลให้สอดคล้องกับจุดแข็งที่แต่ละคนมี พร้อมกับกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้แต่ละทีมงาน
รับผิดชอบในการดําเนินการ 

ระหว่างการปฏิบัติงานทุกคนจะได้รับคําแนะนําตามความเหมาะสมเพ่ือเป็นการขัดเกลา
พรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวตนให้สามารถแสดงผลได้เด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานด้วยความคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีมีความเป็นเลิศ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อผล
การดําเนินงานที่โดดเด่นของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

5.1 บทสรุป  
จากการศึกษาทําให้ทราบว่า จุดแข็ง (Strengths) เกิดจากการรวมกันของพรสวรรค์ (Talents) 

ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) โดยที่พรสวรรค์เป็นสิ่งที่มนุษย์มีมาแต่กําเนิด ในขณะที่ทักษะและ
ความรู้สามารถหามาได้ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝน ดังน้ัน การพัฒนาจุดแข็งได้สําเร็จจะต้องสามารถระบุหรือ
ค้นหาพรสวรรค์ได้อย่างถูกต้อง แต่การมีพรสวรรค์ภายในตัวตนโดยไม่ได้รับการขัดเกลาอย่างเหมาะสม
พรสวรรค์ดังกล่าวก็จะไม่สามารถแสดงความเป็นเลิศออกมาได้เลย  

หากมีการขัดเกลาพรสวรรค์อย่างเหมาะสมด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนพรสวรรค์เหล่าน้ันจะทําให้
เจ้าของพรสวรรค์มีความเป็นเลิศในด้านน้ันๆ ได้อย่างรวดเร็ว และกลายเป็นจุดแข็งที่ยอดเย่ียมของคนคน
น้ันๆ แต่เน่ืองจากพรสวรรค์เป็นสิ่งที่มีมาแต่กําเนิดไม่สามารถหามาได้ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝน การค้นหา
พรสวรรค์ในตัวบุคคลจึงเป็นสิ่งท้าทาย 

The Gallup Organization ได้ทําการวิจัยจนค้นพบ ลักษณะสําคัญ (Themes) ที่แตกต่างกัน 34 
แบบ ที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็ง และสามารถอธิบายพรสวรรค์ของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการค้นหา
ลักษณะสําคัญ (Themes) ทั้ง 34 แบบ ทําได้โดยการใช้แบบประเมิน Clifton StrengthsFinder ซึ่งทุกคน
สามารถทําแบบทดสอบดังกล่าวได้เพียงแค่มีรหัสที่แถมมาพร้อมกับหนังสือเจาะจุดแข็ง สําหรับ Login เพ่ือ
เข้าสู่ระบบเพ่ือทําแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ http://www.strengthsfinder.com/home.aspx เมื่อทํา
การประเมินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะประมวลผลและแสดงจุดแข็งหรือลักษณะสําคัญที่แข็งแกร่งที่สุด 5 
ลําดับแรกของผู้ทําแบบประเมินให้ทราบทันที 

ผลการประเมินจุดแข็งหรือลักษณะเฉพาะ 5 ลําดับ ของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรม
ปศุสัตว์ รวม 9 คน พบว่า มีจํานวน 1 คน ที่มีจุดแข็งครบ 4 กลุ่ม RIET มีจํานวน 3 คน ที่มีจุดแข็ง 3 กลุ่ม RIET 
และมีจํานวน 5 คน ที่มีจุดแข็งเพียง 2 กลุ่ม RIET 

จากผลการประเมินจุดแข็งและการวิเคราะห์จุดแข็งเพ่ือจําแนกกลุ่มจุดแข็งตามกลุ่ม RIET 
สามารถนํามาเป็นปัจจัยในการจัดทีมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทีมงานด้วยจุดแข็ง โดยแบ่งโครงสร้างภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ออกเป็น 3 ภารกิจ กับ 1 ฝ่าย คือ ภารกิจพัฒนาระบบและโครงสร้าง 
ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลง ภารกิจติดตามและประเมินผล และฝ่ายอํานวยการ แต่เน่ืองจากบุคลากรมี
เพียง 9 คน จึงสามารถจัดบุคลากรลงตามโครงสร้างได้เพียงภารกิจ/ฝ่ายละ 2 คน เท่าน้ัน โดยพบว่ามีเพียง 
2 ภารกิจเท่าน้ันที่สามารถจัดสรรบุคลากรเพียง 2 คน แล้วมีจุดแข็งของทีมครบ 4 กลุ่ม RIET ได้แก่ ภารกิจ
บริหารการเปลี่ยนแปลง และภารกิจติดตามประเมินผล ประกอบกับบุคลากรจํานวน 2 คนต่อภารกิจไม่
สามารถรองรับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบได้ จึงใช้เทคนิคการสร้างทีมเสมือนขึ้นมาโดยอาศัยบุคลากรจาก
ภารกิจอ่ืนมาประกอบเป็นทีมด้วย ส่งผลให้ทั้ง 3 ภารกิจ กับอีก 1 ฝ่าย มีทีมเสมือนที่มีจุดแข็งครบทั้ง 4 
กลุ่ม RIET กลายเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับงานที่มีความยุ่งยากและท้าทายได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากผลงานเชิงประจักษ์ ด้านการพัฒนาระบบราชการของกรมปศุสัตว์ ที่ได้รับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จากสํานักงาน ก.พ.ร. 
เป็นประจําทุกปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2555 กรมปศุสัตว์ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยมเป็นส่วน
ราชการแรกและส่วนราชการเดียวของประเทศ 
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5.2  ปัญหา อุปสรรค  
1) ประเทศไทยยังไม่สามารถสร้างแบบประเมินจุดแข็งที่เป็นของประเทศไทยทําให้ต้องอาศัย

แบบประเมินของต่างประเทศและทําการประเมินผ่านระบบ Internet online ทําให้มีค่าใช้จ่ายเป็น
รายบุคคล 

2) ทัศนคติและความเช่ือที่ฝังแน่นเก่ียวกับการพัฒนาคน ต้องเน้นการพัฒนาจุดอ่อนเป็นลําดับ
ต้นๆ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องยาก หากไม่เร่ง
ดําเนินการการพัฒนาประเทศจะตามประเทศเพ่ือนบ้านไม่ทัน 

3) ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการประเมินจุดแข็งและการเพ่ิมประสิทธิภาพทีมงานด้วยจุดแข็ง
มีจํานวนน้อยโดยเฉพาะภาครัฐ ทําให้ขยายผลได้ช้ามาก 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
1) หน่วยงานกลางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรดําเนินการพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับการ

ประเมินจุดแข็งให้เป็นของประเทศไทย เพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพของข้าราชการไทย 
2) หน่วยงานกลางควรเร่งดําเนินการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ ความเช่ียวชาญ ด้านการ

พัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาจากจุดแข็งเพ่ิมขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต 
3) ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร มามุ่งเน้นการพัฒนา

จุดแข็งแทนการพัฒนาจุดอ่อนของบุคลากรภาครัฐ  
4) ส่งเสริมการทําวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิคใหม่ๆ เพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของข้าราชการ 

5.4  ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนนิการ 
1) สามารถใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์จุดแข็งของบุคลากรเป็นรายบุคคล 
2) สามารถใช้เป็นแนวทางการสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น 
3) สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
4) สามารถประเมินจุดแข็งของบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ เพ่ือหาจุดแข็ง 5 

ลําดับที่แข็งแกร่งที่สุดของแต่ละบุคคล แล้วนําไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือจัดกลุ่มจุดแข็งของแต่ละคน สําหรับ
นําไปสู่การจัดทีมงานและกําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนให้เหมาะสมกับจุดแข็งของแต่ละคน 

5) บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานมากขึ้น เน่ืองจากการได้รับมอบหมายงานที่ตนเองมีความ
สนใจ มีความถนัด ทําได้ดี และมีความสุขจากความสําเร็จของงานที่ทํา ส่งผลให้ผลการดําเนินงานของ
องค์การดีขึ้น ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



44 | หน้า 
 

บรรณานุกรม 

เอธ แย้มประทุม. 2547. เจาะจุดแข็ง. สํานักพิมพ์เนช่ันบุ๊คส์, สมุทรปราการ. แปลจาก Marcus Buckingham 
and Donald O. Clifton. Now, Discover Your Strengths. 

วินิษา เรซ. 2550. อัจฉริยะสร้างได้. สํานักพิมพ์อัจฉริยะสร้างได้, ปทุมธานี. 

เกรียงศักด์ิ นิรัติพัฒนะศัย. 2554. Strengthsfinder Briefing. แหล่งที่มา: www.thaicoach.com, 19 
กันยายน 2556. 

ภคพล อนุฤทธ์ิ. 2555. STRENGTHS FINDER. Wisdom World Group Co., Ltd., กรุงเทพฯ. 

ประชาสรรค์ แสนภักดี. แผนที่ความคิด เจาะจุดแข็ง 34 ประการ (Strengths based Leadership). เอกสาร
ประกอบการพัฒนาผู้นํา ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล, ขอนแก่น.    

 
 
 
 
 
 
 
 


