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อุปนิสัย  7  ประการสู่ความสำาเร็จ

ความหมาย

	 อุปนิสัย	(Habits)	หมายถึง	องค์ประกอบที่

เกิดจากความสัมพันธ์ร่วมระหว่าง	ความรู้		ทักษะ	

และความปรารถนาเข้าด้วยกัน	 ความรู้เป็นกรอบ

ความคิดที่ได้จากทฤษฎีที่ว่า	 จะทำาอะไร	 และ

ทำาทำาไม	 ทักษะ	 คือ	 จะทำาอย่างไร	 ส่วนความ

ปรารถนาเป็นแรงจูงใจในความต้องการจะกระทำา

	 ในการกระทำาบางสิง่บางอยา่งใหก้ลายเปน็

อุปนิสัย	 บุคคลจำาเป็นต้องอาศัยการผสมผสาน

กันทั้งสามอย่างคือ	 ความรู้	 ทักษะ	 และความ

ปรารถนาเข้าด้วยกันเป็นอุปนิสัย	 7	 ประการ	 ที่

สอดคล้องกับกฎธรรมชาติของการเติบโตและมี

บทบาทเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามลำาดับ	

และรวมตวักนัเปน็หนึง่เดยีวเพือ่ทำาใหอ้ปุนสิยัของ

แต่ละคนมีประสิทธิผลที่นำาบุคคลก้าวไปข้างหน้า

จากการพึ่งผู้อื่น	 ไปเป็นการพึ่งตนเอง	 และนำาไป

สู่การพึ่งพาซึ่งกันและกัน

ประวัติความเป็นมา

	 อุปนิสัย	 7	 ประการสู่ความสำาเร็จเป็น

หนังสือที่ดีเยี่ยมเล่มหนึ่ง	 ของสตีเฟน	 อาร์	 โควี	

(Stephen	R.	Covey)	นักเขียนชาวอเมริกัน	ที่แต่ง

หนังสือเล่มนี้ขึ้นจากประสบการณ์ด้านความคิด

และผลการศึกษามากกว่า	25	ปี	และจากผลงาน

วิจัย	เรื่อง	ปัจจัยของความสำาเร็จของนักคิดตลอด	

200	ปีที่ผ่านมา	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาเอก	 โดยได้ศึกษาจากความฉลาด

ปราดเปรื่องของนักคิดในอดีตที่เป็นแหล่งความ

รู้และบ่อเกิดความรู้ทางด้านนี้	 ต่อจากนั้น	 โควี	

ก็ได้นำาเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ไปทดลอง

ใช้ปฏิบัติจริง	โดยนักศึกษา	เพื่อน	เพื่อนร่วมงาน

ที่มหาวิทยาลัย	Brigham	Young	และเพื่อนๆ	ที่

ศนูยพ์ฒันา	Covery	Leaderships	Center	ผูอ้าวโุส	

คนวัยหนุ่มสาว	นักบริหาร	ครู	อาจารย์	และกลุ่ม

ตัวอย่างดังกล่าวได้ส่งผลย้อนกลับ	 (feedback)	

กลับมายังโควี	

โควีได้นำาผลย้อนกลับและข้อเสนอแนะมาปรับ

เนื้อหาสาระให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วตีพิมพ์เผยแพร่

ในหนังสือขายดีติดอันดับโลก	 ชื่อ	 The	 	 Seven		

Habits		of		Highly		Effective		People	ซึ่งมียอด

จำาหน่ายถึง		25	ล้านเล่ม	และได้รับการแปลเป็น

ภาษาต่างๆ	กว่า	38	ภาษา	และยังคงความนิยม

อย่างสูงมาตลอด	20	กว่าปี	ได้รับการจัดอันดับให้

เป็น	The	25	Most	Influential	Business	Manage-

ment	Books

	 อุปนิสัย	 7	 ประการสู่ความสำาเร็จ	 นำา

เสนอแนวคิดที่เน้นให้ความสำาคัญกับการเอาชนะ

ตนเองดว้ยการเปลีย่นแปลงจากภายในไมใ่ชเ่พยีง	

บุคลิกภาพภายนอก	 แต่ลงลึกถึงอุปนิสัยเพื่อช่วย

ให้ประสบความสำาเร็จและความสุข	ในการดำาเนิน

ชีวิตและยกระดับคุณภาพจิตใจด้วยเหตุผล	ดังนี้

	 1.การเพิ่มประสิทธิผลในการใช้ชีวิตของ 

มนษุย	์จำาเปน็ตอ้งอาศยัความสามารถในการปรบั
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ตัวในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้	 และจะต้องมี

ความสามารถในการสรา้งความสมดลุระหวา่งการ

ทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	หรือ	Doing	The	Right	Things	

กับการทำาอะไรให้ถูกต้อง	หรือ	Doing	The	Things	

Right

	 2.มนษุยม์สีามญัสำานกึ	มนษุยส์ามารถรูจ้กั

แยกแยะ	สิ่งผิด	ชอบ	ชั่ว	ดี	มีความรับผิดชอบ	มี

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค	์	มพีลงัจติสามารถควบคมุ

ตนเองได้	เป็นต้น

	 3.กรอบในการมองโลก	(Paradigm)	มนษุย์

สร้างกรอบในการมองโลกจากการอบรมสั่งสอน		

จากการเรียนรู้ของบุคคลรอบข้างได้แก่		พ่อแม่	พี่

นอ้ง	เพือ่น	การใชช้วีติในสงัคม		ไดร้บัประสบการณ์

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง	และมนษุยต์ดัสนิใจสิง่ตา่งๆ	

ดว้ยกรอบความคดิของตนเอง	โดยไมค่ดิวา่มมุมอง

ของคนอืน่กถ็กูตอ้งเหมาะสมเชน่กนั		การทบทวน

แนวความคิด		มุมมองและคุณธรรมประจำาใจโดย

การเปดิใจกวา้ง		รบัฟงัพจิารณาตามความเปน็จรงิ		

สิง่ไหนผดิกย็อมรบัและแกไ้ขใหมท่ีต่น้เหตุ	ใหด้ขีึน้

เป็นการเข้าใจตนเอง		ยอมรับตนเอง		ซึ่งจะทำาให้

สามารถเข้าใจและยอมรับผู้อื่นได้	 ทำาให้ลดอัตตา		

ลดความขัดแย้งลงได้

	 4.ประสิทธิภาพของสมองซีกขวา	 	 สมอง

ของมนุษย์		มี	2	ซีก		คือ		ซีกซ้ายและซีกขวา		ซีก

ซ้ายทำาหน้าที่	 คิดวิเคราะห์	 	 พิจารณาหาเหตุผล		

ยึดกฎเกณฑ์เคร่งครัด	 	 สมองซีกขวาทำาหน้าที่

คิดจินตนาการ	 	 มีอารมณ์	 	 ความรู้สึก	 	 มีความ

ยืดหยุ่น	 	ดังนั้น	 	หากมนุษย์สามารถใช้สมองทั้ง

สองซีกอย่างสมดุลด้วยการใช้จินตนาการความ

รู้สึก		อารมณ์		อย่างมีสติรู้ตัว		ควบคุมสมองซีก

ซ้ายได้อย่างเหมาะสม	 ก็จะเป็นการใช้สมองซีก

ขวาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ซึง่จะทำาใหก้ารคดิการ

ตดัสนิใจเหมาะสมนำาไปสูค่วามสขุและความสำาเรจ็

ในชีวิต

ความสำาคัญ

	 อปุนสิยั		7	ประการ	จะทำาใหบ้คุคลสามารถ

ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สงูสดุ		โดยเริม่จากการเรยีนรูจ้ากการพึง่ผูอ้ืน่	และ

เติบโตพัฒนาการจนเป็นการพึ่งตนเองและนำาไป

สู่การพึ่งพาซึ่งกันและกันจะสามารถสร้างสรรค์

ประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างอเนกอนันต์และ

สามารถพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่าง

เต็มที่	 	 การพึ่งพาซึ่งกันและกันจะเกิดได้เฉพาะ

คนที่พึ่งพาตนเองได้แล้วเท่านั้น	 	 คนที่พึ่งพาผู้

อื่นไม่สามารถเลือกวิธีพึ่งพาซึ่งกันและกันได้	ไม่มี

ความสามารถที่จะทำาอย่างนั้น			กล่าว	คือ	คนที่

ต้องพึ่งผู้อื่นต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นให้

ทำาในสิ่งที่ตนต้องการ		คนที่พึ่งตนเองจะทำาในสิ่ง

ที่ตนต้องการด้วยความพยายามของตนเองและ

สุดท้ายคนที่พึ่งซึ่งกันและกันมักจะร่วมกันทำางาน

เพื่อความสำาเร็จสูงสุด

	 อุปนิสัยทั้ง	7	ประการ	สามารถจัด

เป็นกลุ่มอุปนิสัยได้		3		กลุ่ม	ดังนี้
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  กลุม่ที ่1	อปุนสิยัเพือ่การรูจ้กัและเอาชนะ

ตนเอง		หมายถึง		การเปลี่ยนตัวเองจากคนที่ต้อง

พึ่งผู้อื่นไปเป็นคนที่พึ่งตนเอง	 	 พวกนี้คือคนที่มี

ชยัชนะสว่นตน	(Private	Victories)	เปน็แกน่แทข้อง

การปรับเปลี่ยนไปสู่ลักษณะที่ด	ี “ชัยชนะส่วนตน

ต้องมาก่อนชัยชนะในสังคม”(Public	Victories)	ซึ่ง

ประกอบด้วย	 1)การคิดล่วงหน้า	 (Be	 Proactive)				

2)	การคดิถงึผลลพัทส์ดุทา้ยของการกระทำา	(Begin	

With	The	end	in	Mind)	3)การทำาสิ่งที่สำาคัญก่อน	

(Put	First	Thing	First)		

 กลุ่มที่ 2	 	 อุปนิสัยการทำาให้เกิดชัยชนะ

ร่วมกัน	 (Public	 Victories)	 ด้วยการทำางานเป็น

ทีม	 ร่วมมือร่วมใจและสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 

ประกอบดว้ย		1)	การคดิแบบชนะ	–	ชนะ	(Think	Win/

Win)		2)	เขา้ใจผูอ้ื่นก่อนให้ผู้อืน่มาเข้าใจเรา	(Seek	

First	To	Understand,	Then	To	Be	Understood) 

3)	การผนกึกำาลงัและประสานแนวความคดิเขา้ดว้ย

กัน	(Synergize)	หรือการลับเลื่อยให้คม

 กลุม่ที ่3	อปุนสิยัการปรบัปรงุและเรยีนรูส้ิง่

ใหม่ให้กับชีวิตตนเอง	(Sharpen	The	Saw)	ได้แก่	

การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม		ด้วยการเรียนรู้		ความ

รู้ใหม่		วิธีการใหม่ๆ

อุปนิสัย 7 ประการ มีรายละเอียดดังนี้

 อปุนสิยัที ่1 : คดิลว่งหนา้ (Be Proactive) 

หมายถึง		คิดไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอในการจะทำาสิ่ง

ใด	คิดก่อนทำา		คิดก่อนพูด		ทำาสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่

เริ่มต้นทำาเพื่อป้องกันความเสียหาย	 ผิดพลาด

ที่อาจเกิดขึ้น	 ดีกว่าที่จะต้องมาแก้ไขความผิด

พลาด		เปน็การรเิริม่คดิรบัผดิชอบชวีติของตนเอง	

พฤติกรรมของเราเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ

ไม่ใช่จากเงื่อนไข	 เราสามารถเก็บความรู้สึกให้อยู่

ภายใต้ค่านิยมได้	 ต้องเป็นฝ่ายริเริ่มและรับผิด

ชอบสิ่งต่างๆ

	 การรู้ตนเอง	(Self	–	Awareness)	และรู้จัก

เลือกและเอาชนะใจตนเอง		เราต้องอยู่อย่างมีสติ	

รู้ตัวตลอดเวลา	 รู้ตัวว่าขณะนี้กำาลังทำาอะไรอยู่ใน

สถานการณ์ใดและผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำา

จะเป็นอย่างไรและเราจะต้องตอบสนองต่อสถาน

การณ์นั้นๆ	 ได้อย่างไร	 เราต้องรู้เท่าทันอารมณ์		

ความรูส้กึและความคดิและเลอืกทำาในสิง่ทีถ่กูตอ้ง

เหมาะสม

	 มนุษย์มีสิทธิจะกำาหนดชีวิตของตนเอง	

สามารถคิดฝันและกำาหนดตนเองได้	 	 จะทำาอะไร			

ทำา	 ทำาไม	 ทำาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและอนาคตจะ

เป็นอยา่งไรและจะทำาให้มนัเป็นเชน่นั้นได้อย่างไร

ด้วยการคิดกำาหนดเป้าหมายในชีวิตและหาทาง	

หาวิธีการเดินไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้	ชีวิตของเรา

ไม่เป็นไปตามลมปาก	 อารมณ์ของผู้อื่นแต่มีสติ

รูต้วัไมต่ืน่เตน้ดใีจ	เมือ่มลีาภและไมเ่สยีใจ	ขาดสติ

เมือ่สญูเสยี	 แตเ่ขา้ใจธรรมชาตขิองชวีติ	 ยอมรบั

และมองชวีติดว้ยความเขา้ใจถงึผลทีเ่กดิขึน้	เพราะ

เกิดจากการกระทำาของตนเอง	 ไม่โทษผู้อื่นแต่จะ

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
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	 การมีความเชื่อมั่น	มีสติและระลึกเสมอว่า		

เราสามารถกำาหนดชวีติและสรา้งแผนทีช่วีติในการ

เดินทางสู่เป้าหมาย	หรือ	ทิศทางที่ตนต้องการได้

 อุปนิสัยที่ 2 คิดถึงผลลัพท์สุดท้ายของ

การกระทำา (Begin With The End in Mind) 

หมายถึง	 	 ก่อนจะเริ่มทำาสิ่งใด	 ให้คิดถึงผลลัพธ์

สดุทา้ยของการกระทำาวา่		เมือ่กระทำาเสรจ็สิน้แลว้

อะไรจะเกิดขึ้น	มีประโยชน์อย่างไร		นั้นคือ		การ

รู้เป้าหมายของการกระทำานั้นเอง	 	 ดังนั้น	 	 ควร

เริ่มต้นทุกอย่างด้วยการกำาหนดเป้าหมาย	 เช่น	

ภาพความสำาเร็จ	 การมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต	

เปน็การแสดงถงึความตอ้งการวา่อยากมชีวีติแบบ

ใด	 เมื่อมีเป้าหมายก็จะทำาให้รู้ว่าเราควรทำาอะไร	

สิ่งใด	 เมื่อไหร่	 ขณะนี้เรากำาลังอยู่	ณ	จุดใด	 	 จะ

ต้องไปไกลเท่าใดจึงจะถึงจุดหมายและจะไปให้ถึง

จุดหมายด้วยวิธีใดบ้าง

	 การมีเป้าหมายในชีวิตจะทำาให้เรามีความ

กระตือรือร้น		ชีวิตมีทิศทาง		มีพลัง		มีกำาลังใจ		รู้

ความก้าวหน้าของตน	 รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าไม่น่า

เบือ่	แตต่ืน่เตน้ทีจ่ะพบกบัสิง่ทีก่ำาลงัจะมาถงึเพราะ

เป้าหมายจะเป็นตัวกำาหนดพฤติกรรมและมีเส้น

ทางที่แน่นอนว่าจะไปในทิศทางใด

	 เป้าหมายที่ดี	ต้องมีความชัดเจน	มองเห็น

เป็นภาพในใจ		มีเวลากำาหนด		มีความเป็นไปได้	

ควรกำาหนดใหม้องเหน็ภาพหรอืเปา้หมายในจติใจ

ตลอดเวลา

 อุปนิสัยที่ 3 เลือกทำาสิ่งที่สำาคัญก่อน               

(Put First Thing First)	หมายถึง		การจัดลำาดับ

ความสำาคญัของสิง่ทีจ่ะทำา	 อะไรเปน็เรือ่งเรง่ดว่น

อะไรสำาคญัมาก	–	นอ้ย	และเลอืกทำาในสิง่ทีส่ำาคญั

กอ่นการเลอืกทำาในสิง่ตา่งๆ	จะตอ้งเลอืกทำาในสิง่

ที่สอดคล้องและสนับสนุนการนำาไปสู่เป้าหมาย	

กอ่นเปน็อนัดบัแรกและควรทำาอยา่งสม่ำาเสมอ		ทำา

อย่างต่อเนื่อง		ไม่ควรรอเวลาหรือปล่อยเวลาจน

สิ่งนั้นกลายเป็นเรื่องเร่งด่วน		ขณะเดียวกันก็ต้อง

มกีารประเมนิวา่ผลเปน็อยา่งไรมาถกูทางไหม	และ

ประเมนิอยา่งเปน็กลาง	ซือ่สตัย	์	ไมเ่ขา้ขา้งตนเอง		

ใช้สติ		รู้ตัว		และเป็นผู้รู้จักบริหารจัดการกับเวลา

อย่างมีประสิทธิภาพ

 อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ – ชนะ (Think  

Win/Win) หมายถึง	 การคิดให้ได้ข้อสรุปที่ว่าต่าง

คนต่างก็ชนะ	 คือ	 ได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย	 ไม่คิด

แบบชนะแพ้	 แบบแพ้ชนะหรือแบบ	 แพ้	 –	 แพ้	

เพราะการแพ้	 หมายถึง	 	 การสูญเสียหากเรา 

ได้แต่เขาแพ้	 คือ	 ผู้สูญเสียเพราะฉะนั้นควรเลือก

สถานการณ์แบบ	ชนะ	–	ชนะเสมอ

	 ในการอยู่ร่วมและดำารงสัมพันธภาพที่

ยั่งยืนนั้น	 จำาเป็นต้องคำานึงถึงผู้อื่นโดยเฉพาะผล

ประโยชน์	 	 ทุกคนควรได้รับผลประโยชน์อย่าง

เท่าเทียมกัน	 	นั่นคือ	การรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น		

ยุติธรรม	 	 ไม่เอารัดเอาเปรียบ	 คิดแต่ประโยชน์

ตนเองและทำาใหผู้อ้ืน่เดอืดรอ้น		เสยีผลประโยชน	์

แตค่วรเขา้ใจ		เหน็ใจ	และคดิถงึความรูส้กึของผูอ้ืน่



53

หากมีการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือการแบ่งปันผล

ประโยชน์ไม่เท่าเทียมกัน	 	 จะทำาให้สูญเสียความ

สมัพนัธ	์	ดงันัน้		การใสใ่จกบัความรูส้กึ		จติใจ		ของ

ผูอ้ืน่และคำานงึถงึประโยชนเ์ทา่เทยีมกนั		ดว้ยการ

แบง่ปนัผูอ้ืน่ดว้ยความเปน็ธรรม		ทัง้เขาและเราได้

รับประโยชน์เท่าเทียมกัน	 	 ด้วยการรักษาสัญญา

ทั้งคำาพูดและการกระทำาและควรรวมถึงการรักษา

สญัญาตอ่ตนเองและผูอ้ืน่	มวีฒุภิาวะทางอารมณ์		

มองโลกกวา้งและมองโลกในแงด่	ี มองเหน็คณุคา่

ของผู้อื่น		ก็จะทำาให้เกิดความพึงพอใจ

 อุปนิสัยที่ 5  เข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่น

มาเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then 

To Be Understood)	 หมายถึง	 การพยายาม

เข้าใจผู้อื่น	 แม้จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี	 	 ไม่ชอบ		

เพราะเขาอาจมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่ภายใน	 จึงแสดง

พฤติกรรมเช่นนั้น	 	 การเข้าใจคนอื่น	 เอาใจเขา

มาใส่ใจเรา	 จะทำาให้ลดความขัดแย้ง	 	 ช่วยให้อยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น	 ปัญหาก็จะลดลง				

ปัญหาของคนเราเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีคนรับฟัง		

คนส่วนใหญ่ชอบพูดให้ผู้อื่นฟังมากกว่าจะรับฟัง

คนอื่นพูด		ดังนั้น		การรับฟังอย่างตั้งใจ		จะทำาให้

รับรู้ถึงความรู้สึก	 	 เห็นอกเห็นใจช่วยให้เกิดความ

ผ่อนคลายจนในระดับ	 หนึ่ง	 การเป็นผู้ฟังที่ดีจะ

ทำาให้มองเห็นประเด็นปัญหาของอีกฝ่ายหนึ่งได้

ชัดเจน	 และสามารถแก้ไขได้ตรงประเด็นและใน

การพดู	ควรคำานงึถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้ควรเปน็การพดู

เพื่อแสดงความเข้าใจ เห็นใจอย่างแท้จริง		

 อุปนิสัยที่ 6 เสริมแรงซึ่งกันและกัน 

(Synergize)	 หมายถึง	 การทำางานเป็นทีม	 จะ

เน้นแรงเสริม	 ซึ่งงานหลายอย่างทำาคนเดียวไม่ได้	

แต่ทีมทำาได้ดังที่ว่า	a	man	can	not	but	a	team	

can	be.		บทบาทของผู้นำาหรือผู้บริหาร	ควรผนึก

กำาลังของบุคลากร	 และประสานแนวความคิดเข้า

ด้วยกันให้เกิดขึ้นภายในองค์กร	 กล่าวคือ	 การดึง

เอาศักยภาพของสมาชิกแต่ละคนมาผสมผสาน

กันอย่างลงตัว	 และปรับเปลี่ยนความขัดแย้งซึ่ง

ควรยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติและจัดการความขัด

แยง้	ไมล่งรอยกนัใหก้ลายเปน็ความคดิสรา้งสรรค์

ดว้ยการรูจ้กัตนเอง	รูจ้กัสมาชกิแตล่ะคนในองคก์ร	

เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำางานให้เหมาะสม	

ยอมรับความสามารถของสมาชิกแต่ละคนและมี

ความถอ่มตน	เพือ่รวมพลงัดว้ยการทำางานเปน็ทมี	

เพราะ	ทีมคือพลังจึงจะเกิดงานที่สมบูรณ์ได้

 อุปนิสัยที่ 7  ลับเลื่อยให้คม (Sharpen 

The Saw)	หมายถึง	การเตรียมตัวให้พร้อมฝึกฝน

ตนเองอยู่เสมอเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านร่างกาย

และจิตใจปัญญาความสามารถและฝึกปฏิบัต	ิ ข้อ	

1	–	6	จนกลายเป็นอุปนิสัยประจำาตัวด้วยการหา

เวลาและวธิกีารเพิม่พนูความรูป้ระสบการณแ์ปลก

ใหม	่เพือ่ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงชวีติทัง้รา่งกายและ

จิตใจ	 รวมทั้งเพิ่มพลังให้พร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิต

ดว้ยการออกกำาลงักายดแูลสขุภาพอนามยั		ศกึษา

เพิม่เตมิดว้ยการอา่นคน้ควา้หาความรูใ้หม่ๆ 	เพือ่

เพิ่มพูนศักยภาพของตน	 	 มีความเมตตา	 เข้าใจ	
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เหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่	 รูจ้กั	เขา้ใจตนเองอยา่งถอ่งแท้

จะทำาให้เกิดความสงบภายใน

	 ดว้ยวธิกีารดงักลา่ว		จงึเปน็การสรา้งความ

พร้อมโดยการลงมือกระทำาเป็นการสร้างความ

พรอ้มทางดา้นรา่งกาย			ความคดิ		จติใจความรูส้กึ

และทักษะเป็นการกระทำาทั้งภายในและภายนอก

การนำาไปใช้ประโยชน์

	 อปุนสิยัแหง่ความสำาเรจ็	ทัง้	7	ประการเนน้

ในเรื่องประสิทธิผลในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ		

โดยการมีเป้าหมายในชีวิต		มองให้ภาพเป้าหมาย

ชัดเจนด้วยการฝึกฝนตน	 การดูแลตนเองรับผิด

ชอบดูแลตนเองได้	 	ฝึกคิดล่วงหน้า		คิดด้วยการ

มีสติ	 รู้จักการมีเป้าหมายในใจ	 เลือกทำาในสิ่งที่

สำาคัญสอดคล้องกันกับเป้าหมายก่อน	 โดยการ

คดิใชจ้นิตนาการสรา้งเปา้หมาย		ภาพความสำาเรจ็		

ลงมือกระทำาจนบรรลุเป้าหมาย	 ปฏิบัติต่อผู้อื่น

ด้วยความเป็นธรรม	 	 ให้เกียรติพวกพ้อง	 	 เห็น

คุณค่าไม่เอารัดเอาเปรียบ		แต่แบ่งปันซึ่งกันและ

กัน	 	 การมีมนุษยสัมพันธ์	 	 การพยายามเข้าใจผู้

อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา		การรู้จักแบ่งปันผล

ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน		การเป็นผู้ฟังที่ดี		ฟัง

ดว้ยความเขา้ใจ		เหน็อกเหน็ใจ		มจีดุยนืของตวัเอง	

การฟังอย่างเข้าใจเห็นใจจะช่วยลดอคติของอีก

ฝา่ยและเปลีย่นมารบัฟงัการรวมพลงัเพือ่ประสาน

ประโยชน์	 เพิ่มพลังให้พร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิต		

	 ศึกษาหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมด้วยการอ่าน

ศึกษาเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง	มีความเมตตา		

เข้าใจ	เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

 อุปนิสัยทั้ง 7 ประการ จำาเป็นต้องฝึกฝน		

ปฏิบัติตนอย่างสม่ำาเสมอต่อเนื่องจนกลายเป็น

อุปนิสัยแห่งความสำาเร็จ	 ไปสู่ความสำาเร็จ	 ตั้งแต่

ระดับครอบครัว		โรงเรียน		องค์กรและสังคม

	 ความสำาเร็จและความสุขเป็นเรื่องที่ทุก

คนต้องการ	 อุปนิสัย	 7	 ประการแห่งความสำาเร็จ		

ขั้นต้น	 สามารถนำาไปใช้ได้ในการฝึกฝนได้ในทุก

ระดบัตัง้แตร่ะดบับคุคล	ครอบครวัโรงเรยีน	องคก์ร		

สังคม	ซึ่งจะนำามาซึ่งถามสำาเร็จ	ความสุขและคุณ

ภาพของทุกหน่วยของสังคม

          อารี  พันธ์มณี
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