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“7 อปุนิสยัสาํหรบัผูท้รงประสิทธิผลยิง”                        
“The  7  Habits  of  Highly  Effective  People” 

By Dr. Stephen R. Covey 

 
คาํนําผู้เขียน 

คําถาม     อปุนิสยัสําหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง ยงัสามารถนํามาปรับใช้ในยคุสมยันีได้
หรือไม่?   
คําตอบ  ยิงความเปลียนแปลงมีขยายวงกว้างและมีความรุนแรงขึน  ปัญหาท้าทาย
สาหสัมากขนึอปุนิสยัทงัเจ็ดก็ยิงมีความสําคญัเป็นเงาตามตวั 

 

ขอยกตวัอย่างความขดัแย้งกนัของปัญหาท้าทายต่างๆทีเราพบเห็นกนัจนเป็นเรืองปกติ
ธรรมดา 

 ความกลวัและการขาดความมนัคง  กลวัตกงานไม่มีรายได้เลียงครอบครัว  ต้อง
พงึพาผู้ อืนทงัในทีทํางานและในครอบครัว 

 “ตอ้งไดเ้ดียวนี”  ความอยากได้อยากซือ  ลําหน้าความสามารถในการหาเงินทอง
ทรัพย์สินเข้าบ้านของเรา 

 การตําหนิกล่าวโทษและความรู้สึกตกเป็นเหยือ  เมือไหร่ทีเจอกบัปัญหาเราจะได้
เห็นการกล่าวโทษกันไปกันมา  เพราะว่าสงัคมของเราติดกบัการโวยวายเมือเรา
ตกเป็นเหยือ 

 ความท้อแทสิ้นหวงั  การทียอมเชือว่าเราเป็นเหยือของสถานการณ์  ยอมรับการ
ถกูเย้ยหยนัและความท้อแท้ 

 ขาดสมดลุของชีวิต  สมดลุของชีวิตจะมีได้ก็ต่อเมือบคุคลผู้นนัมีสายตายาวไกล
สามารถมองเห็นลําดบัความสําคญัของสิงต่างๆในชีวิต 
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 “ฉนัได้ประโยชน์อะไรบ้าง”  ในสมยัทีคนทํางานด้วยการใช้ความรู้  เฉพาะคนที
ฝึกฝนการอยู่แบบพงึพาซงึกันและกันได้อย่างเชียวชาญเท่านนัทีจะสามารถได้
ประโยชน์ 

 ความโหยหา  อยากให้ผู้ อืนเข้าใจ  อยากให้ผู้ อืนรับฟัง  ถ้าคุณรับฟังคนอืนด้วย
ความจริงใจ  เข้าอกเข้าใจก่อน  พวกเขาก็พร้อมจะรับฟังคณุเป็นการตอบแทน 

 ความขดัแย้งและข้อแตกต่าง    คิดหาวิธีทีจะแก้ไขปัญหา  “แบบประนีประนอม”  
จะเป็นการเอือประโยชน์แก่ทงัสองฝ่ายทีดีกว่า   

 ความเฉือยชาส่วนบุคคล  ทงัทางกายภาพ  สติปัญญา  สังคม/อารมณ์  และจิต
วิญญาณ  เราจะได้เห็นภาพขดัแย้งของวฒันธรรมกบัวิถีการยึด  “หลกัการ”  เป็น
จดุศนูย์กลางชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนแล้วไม่ทาํ  ไม่ถือเป็นการเรียนรู้  
การรู้แล้วไม่ทาํ  ไม่ถือว่ารู้จริง 
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จากภายในออกสู่ภายนอก 

 

จรรยาบรรณคณุลกัษณะกบัจรรยาบรรณบคุลิกภาพ   
(Character Ethics and Personality Ethics) 

ผมทุ่มเทให้กับการค้นคว้าสิงพิมพ์เกียวกับ  “ความสําเร็จ”  ในสหรัฐอเมริกานับตงัแต่
ก่อตงัประเทศในปี  1776  หนังสือเล่มนีเป็นผลรวมและเนือหาทีเป็นกุญแจสําคัญไขสู่
การใช้ชีวิตทีเรียกว่า  “การประสบความสําเร็จ” 
การค้นคว้าของผมย้อนหลงัไป  200 ปี  ความสําเร็จในช่วง  50 ปีหลงัค่อนข้างจะผิวเผิน  
เพราะกล่าวถึงเพียงภาพลกัษณ์  (Image/appearance) ทีมีใว้ให้สงัคมได้เห็นเทคนิค
พเิศษและหนทางแก้ปัญหาด่วนทนัใจ 

ในช่วง  150 ปีหลังประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาพอจะเรียกได้ว่า  “จรรยาบรรณ
คณุลกัษณะ”  (Character Ethics) คณุสมบตัิเช่น  บูรณภาพ  (Integrity) ความนอบน้อม
ถ่อมตน  (Humble) การครองตนในกรอบศีลธรรม  (Moral) อดทนข่มกลนั (Patience) มุ
มานะทํางานหนกั  ชีวิตเรียบง่าย 

 
จรรยาบรรณคุณลกัษณะ (Character Ethics) สอนหลกัการพืนฐานของการใช้ชีวิต
แบบทรงประสิทธิผล (Effective) 
 

หลังสงครามโลกครังที  1 มุมมองความสําเร็จเปลียนมาเป็นสิงทีเราเรียกว่า  
“จรรยาบรรณบคุลิกภาพ”  (Personality Ethics) ความสําเร็จนนัเป็นผลจากการฝึกฝน
บคุลิกภาพใหป้รากฏต่อสายตาสาธารณชนทวัไป   
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ความยิงใหญ่ปฐมภมูิ  (Primary) และทตุิยภมูิ (Secondary) 

องค์ประกอบของจรรยาบรรณบุคลิกภาพ  (Personality Ethics)  เช่น  การปรับปรุง
บุคลิกภาพ  ทักษะการสือสาร  กลยุทธ์โน้มน้าวจิตใจเป็นองค์ประกอบ ทีนําไปสู่
ความสําเร็จ  แต่ว่ามีความสําคญัอยู่ในระดบัรองๆลงไป...มิใช่ระดบัปฐมภมูิ  (Primary) 

หากไม่มีความใว้วางใจซงึกนัและกนัก็จะไม่มีรากฐานของความสําเร็จทียงัยืน  จะมีก็แต่
ความดีงามพืนฐานเท่านนัทีสามารถจะใหชี้วิตแก่เทคนิคทีควรนําไปใชง้านจริง 
 

อํานาจแห่งกรอบความคิด  (Paradigm) 
ก่อนอืน  เราจําเป็นต้อง  “เข้าใจ”  และ  “รู้วิธีทีจะปรับเปลียน”  “กรอบความคิด”  
(Paradigm) ของตวัเราเองก่อน... 
กรอบความคิด  คือ  แผนทีทีเราเห็นผ่านจากมุมมองของเรา  “แผนทีไม่ใช่ดินแดนที
แท้จริงทงัหมดทีเป็นอยู่”  แผนทีเป็นเพียงกรอบอ้างอิงของตวัเราเองเท่านนั 

เราแต่ละคนมีแผนทีหลายแผ่นอยู่ในหวั  แบ่งได้เป็น  2 ประเภท  คือ  แผนทีตามวิถีทีเรา
เป็นอยู่หรือความเป็นจริง  และแผนทีวิถีทีเราควรจะเป็น/ทําตามหรือค่านิยม 
การเปลียนทศันคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior)  แทบจะไม่เกิดผลในระยะ
ยาวหากเราไม่ทบทวนกรอบความคิดพืนฐานของเราเองทีเป็นต้นกําเนิดของทศันคติ
และพฤติกรรมเสียก่อน  เพือเป็นการแสดงให้เห็นว่ากรอบความคิดส่งผลกระทบสําคญั
อย่างมากต่อวิธีทีเราสานสมัพนัธ์กบัผู้ อืน 

 

 

 

 

 

จุดยืนของเราอยู่ทใีหน   
กข็ึนอยู่กับทีนังของเรา 
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การตีความสิงทีเห็น  สิงทีได้ยินขึนอยู่กับสถานการณ์ทีฝังอยู่ในใจของเราอยู่ก่อนแล้ว  
ดงันนั  ข้อเท็จจริงก็จะไม่มีความหมายแตกต่างไปจากการตีความของเรา   
สําหรับการเปิดใจให้  “รับการรับรู้ของผู้ อืน”  หมายความว่า  เราจะได้เห็นภาพขนาดใหญ่
ขนึ  จากมมุมองทีปลอดจากอารมณ์ความรู้สกึในการตดัสินผู้ อืนมาเกียวข้องด้วย 

 

พลงัแห่งการเปลียนกรอบความคิด  (Paradigm Shift) 
การเปลียนกรอบความคิด  (Paradigm Shift) จะทําให้เรามองโลกด้วยมมุมองใหม่  
ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทีมีพลงัมหาศาล   
ในกรอบความคิดของเรา  การตดัสินต่างๆไม่ว่าจะถกูหรือจะผิดนนัเป็นรากฐานมาจาก
ของทศันคติของเรา  พฤติกรรมของเรา  และการสานสมัพนัธ์กบัผู้ อืน 

ในคํากล่าวของธอโร  “การตัดพุ่มใบไม้แห่งความชัวร้ายนับพันครัง  ไม่ดีเท่าการตัด
รากแก้วเพียงครังเดียว”  เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็วอย่างก้าว
กระโดดได้เมือเราเลิกการตัดพุ่มใบทัศนคติและพฤติกรรม  แล้วหันมาทุ่มเทความ
พยายามทงัหมดให้กบัรากแก้ว...”กรอบความคิด  ซงึเป็นแหล่งกาํเนิดของทัศนคติ
และพฤตกิรรม” 
 

กรอบความคิดทีมีจดุศนูย์กลางอยู่ที  “หลกัการ” 
คนเรามองชีวิตและความสัมพันธ์ในกรอบความคิดหรือแผนทีที มีผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีตหรือการวางเงือนไขของสงัคม   
แผนทีไม่ใช่  “ดินแดน”  เป็นเพียง  “ความจริงตามอตัวิสยั”  (Subjective)  [ฉะนนั  แผนที  
คือ  “ความจริงตามอตัวิสยั”] 
สําหรับ  “ความเป็นจริงตามวตัถุวิสยั”  (Objective) หรือดินแดน  นนัทําหน้าทีควบคุม
การเจริญเติบโตและความสขุของมนษุย์ 
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“วิธีปฏิบตัิ”  นนัเป็นการจดัการสถานการณ์เฉพาะเจาะจงของหลกัการ  และเป็นสจัธรรม
พืนฐานทีสามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้ในทกุเรือง   
“หลักการ”  ปรับใช้ได้กับชีวิตแต่ละคน  ชีวิตครอบครัว  ชีวิตสมรส  องค์กรเอกชนและ
องค์กรสาธารณะทุกประเภท  เมือไหร่ทีเราปรับสจัธรรมให้กลายเป็นอุปนิสยั  อุปนิสยันี
จะเป็นพลงัในตวั  สามารถนําไปสร้างสรรค์วิธีปฏิบตัิหลากหลายรูปแบบทีจะนําไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆกนัได้ 

ถ้าแผนทีหรือกรอบความคิดของเรายิงมีความใกล้เคียงกับหลกัการหรือกฏธรรมชาติ
มากเท่าไหร่  แผนทีนนัก็จะให้ความแม่นยํา  และนํามาใช้งานได้ประโยชน์มากขนึเท่านนั  
แผนทีถูกต้องเหมาะสม  จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิผลส่วนบุคคลและ
ประสิทธิผลระหว่างบุคคล  มากเกินกว่าความพยายามทังหมดทีทุ่มเทไปกับการ
เปลียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมนนัๆ 

 

หลกัการแห่งการเจริญเติบโตและการเปลียนแปลง 
จรรยาบรรณบุคลิคภาพ  (Personality Ethics) เป็นวิธีทีเย้ายวนใจคนหมู่มากเพราะ
เสนอวิธีให้ได้มาซงึ  “ความรํารวยโดยไม่ตอ้งทํางานหนกั”  ทีมองเผินๆอาจคล้ายจะได้ผล
แต่ก็ยงัเป็นแผนลวงตานนัเอง 
เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ทีจะฝ่าฝืน  ไม่รับรู้  หรือใช้ทางลัดเพือให้ได้มาซึง
ความสําเร็จ  เพราะจะทําให้พบแต่ความผิดหวงัและความสบัสนวุ่นวายใจในทีสดุ 

ถ้าคุณไม่เปิดโอกาสให้ครูทราบว่าฝีมือของคุณอยู่ในระดับใดโดยการตงัคําถามหรือ
เปิดเผยความโง่เขลาในบางครัง  คุณจะไม่มีโอกาสเรียนรู้เรืองใหม่ๆ  ไม่มีโอกาสได้
เจริญเติบโต  การยอมรับความโง่เขลาของตนเองเป็นก้าวแรกทีจะมีโอกาสในการเรียนรู้
เพมิเติม 
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หากต้องการทีจะสานสมัพนัธ์กบัภรรยา  สามี  ลูก  เพือนหรือเพือนร่วมงาน  เราต้องรับฟัง  
“การรับฟัง”  นันต้องอาศัยความแข็งแกร่งทางอารมณ์  การรับฟังจําเป็นต้องมีความ
อดทนอดกลนั  มีจิตใจทีเปิดกว้าง  และความปราถนาจะทําความเข้าใจผู้พดู 

เวลาใหนทีควรสงัสอน  เวลาใหนทีไม่ควรสงัสอน  ในขณะทีความสมัพนัธ์กําลงัตึงเครียด  
และบรรยากาศเปียมด้วยอารมณ์ต่างๆ  ความพยายามในการสงัสอนอาจจะกลายเป็น
การออกความเห็น  ตัดสินและการผลกัไสไม่ยอมรับในตวัผู้ ทีกําลังพูดคุยด้วย  ในทาง
ตรงกันข้าม  ในเวลาทีความมีสัมพันธ์ราบรืน  การอภิปราย  ถกเถียง  หรือคุยกันเรือง
ค่านิยมต่างๆ  จะให้ผลกระทบมากกว่า 

 

วิธีทีเรามองปัญหาคือปัญหา 
กรอบความคิดจรรยาบรรณบคุคลิคภาพ  (Personality Ethics) ส่งผลกระทบต่อวิธีทีเรา
มองปัญหา 

นกับริหารทีมองการณ์ไกล  จะไม่สนใจจิตวิทยาปลกุใจ  และการกระตุ้นจงูใจทีไม่มีสาระ 

นกับริหารต้องการ  “แก่นหลัก”  ต้องการ  “กระบวนการ”  ต้องการกําจดัปัญหาเรือรังที
ซ่อนอยู่ภายใน  และมุ่งความตงัใจและพลงังานส่วนมากไปยงั  “หลกัการ”  ทีจะนําผลดี
ระยะยาวมาสู่องค์กร 
 

ความคิดระดบัใหม่ 
 
 

 

 

  “ปัญหาสาํคัญๆทเีราเผชิญอยู่  ไม่อาจแก้ไขได้โดยใช้
ระดับความคดิเดมิในตอนทเีราสร้างปัญหานีขึนมา” 

แอลเบร์ิต  ไอน์สไตน์ 
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“ระดบัความคิด”  คือ  เนือหาใน  7 อปุนิสยั สําหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิง  ยึดหลกัการเป็น
แก่นหลัก  ทีอยู่บนรากฐานของคุณลักษณะการใช้วิถี  “จากภายในออกสู่ภายนอก”  
เพือให้มีประสิทธิผลระดบับคุคลและระหว่างบคุคลสงู 
วิถีจากภายในออกสู่ภายนอก  ยืนยนัชดัเจนว่า  “ชยัชนะส่วนตวั”  ต้องมาก่อน  “ชยัชนะ
ในสังคม”  การให้สัญญาและรักษาสัญญาต่อตัวเองมาก่อนการให้สัญญาและรักษา
สญัญาต่อผู้ อืน 

เรืองนีมีรากฐานมาจากกฏธรรมชาติทีควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนษุย์  การเจริญเติบโตหมนุวนสงูขนึไต่จาก  “การพงึผู้ อืน”  มาเป็น  “การพงึตนเองอย่าง
มีความรับผิดชอบ”  จนไปถึง  “การพงึพาซงึกนัและกนัอย่างมีประสิทธิผลยิง” 
 

อุปนิสัย  7 ประการ-ภาพรวม 
 

โดยเกณฑ์พืนฐานทีสดุ  คณุลกัษณะของเรา  เป็นผลรวมของอปุนิสยัทีเรามีและเป็นอยู่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

อปุนิสยัมีแรงดึงดดูมหาศาลมากเกินกว่าทีคนส่วนใหญ่รู้และยอมรับ  การเลิกนิสยัทีฝัง
รากลึกในตวัคนๆหนึงต้องใช้พลงังานมากกว่าการใช้ความตงัใจเพียงน้อยนิด  และการ

“หว่านความคิด        เกบ็เกยีวการกระทํา 
หว่านการกระทํา      เกบ็เกยีวอปุนิสยั 
หว่านอปุนิสยั              เกบ็เกยีวคณุลกัษณะ 
หว่านคณุลกัษณะ    เกบ็เกยีวชะตากรรมบนัปลาย” 
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เปลียนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิต  การพยายามดินให้หลดุจําเป็นต้องใช้พลงังานมหาศาล  
แต่เมือใหร่ทีสลดัหลดุได้แล้ว  เสรีภาพของเราจะข้ามเข้าสู่มิติใหมที่เดียว 

 

คํานิยามอปุนิสยั 
ความรู้เป็นกรอบความคิดในเชิงทฤษฏี  ต้องทําสิงใดบ้างและทําเพืออะไร   
ทกัษะหมายถึง  จะต้องทําอย่างไร  (วิธีการทําทีเป็นขนัตอนทีแน่นอน) 
ส่วนความปราถนา  เป็นมลูเหตจุงูใจ  ความอยากทีจะทํา   
หากเราต้องการมีอปุนิสยัแบบใหนให้มาเป็นส่วนหนงึของชีวิต  จะต้องมีองค์ประกอบทงั
สามอย่างครบถ้วน 

 

 

 

เมือต้องการเปลียนแปลงจะต้องได้รับแรงกระตุ้นและจงูใจด้วยเป้าหมายทีสงูกว่า  ความ
เต็มใจทีจะเสียสละสิงทีต้องการในขณะนี  เพือให้ได้มาซงึสิงทีอยากได้ในอนาคต 
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กระบวนการนีทําให้เกิดความสขุ  “วตัถปุระสงค์และรูปแบบแห่งการดํารงอยู่”  ความสขุ
สามารถนิยามได้บางส่วนว่าเป็น  “ผลพวงของความต้องการและความสามารถในการ
เสียสละสิงทีเราต้องการในขณะนี  เพือจะได้รับสิงทีอยากได้ในบันปลาย” 
 

วงจรวฒุิภาวะ 

อุปนิสัยทงัเจ็ดมิใช่สูตรปลุกใจ  (Psych-up Formula) หรือวิธีการปฏิบัติการทีเป็น
ชดุคําสงัแยกเป็นข้อๆ  การใช้ชีวิตให้สอดคล้องกบักฏธรรมชาติทีว่าด้วยการเจริญเติบโต  
จะค่อยๆงอกงามขึน  ผนึกและเรียงตัวกันเป็นเส้นทางทีจะพัฒนาประสิทธิภาพส่วน
บคุคล  และความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล   
อปุนิสยัทงัเจ็ดจะผลกัดนัให้เราเดินทางไปในวงจรวฒุิภาวะ...จากการพงึผู้ อืนไปยงัการ
พงึตนเองจนบรรลถุึงการพงึพาซงึกนัและกนั 

ในวงจรวฒุิภาวะ  การพึงผูอื้นเป็นกรอบความคิด  “ท่าน”  เช่น  ท่านต้องดแูลฉัน  ท่านต้อง
ปกป้องคุ้มครองฉนั  ถ้าท่านดแูลไม่ดีฉนัจะติหนิท่าน 

การพึงตนเอง  เป็นกรอบความคิด  “ฉัน”  เช่น  ฉันทําได้  ฉันเป็นผู้ รับผิดชอบ  ฉันพึงพา
ตวัเองได้  ฉนัเลือกได้ 

ส่วน  การพึงพาซึงกนัและกนั  จะเป็นกรอบความคิด  “เรา”  เช่น  เราทําได้  เราร่วมมือกัน
ได้  เราผนกึฝีมือ  ผนกึความสามารถ  เพือสร้างผลงานทียิงใหญ่ร่วมกนั 

 

กรอบความคิดสังคมในยุคปัจจุบันเชิดชูการเป็นอิสระส่วนตัวใว้สูง  เหมือนกับว่าการ
สือสาร  การทํางานเป็นทีม  และร่วมมือกนัมีคณุค่าในระดบัทีตํากว่า 

ชีวิตโดยธรรมชาติแล้ว  ควรต้องมีการพงึพาซงึกนัและกนัอย่างสงูสดุ 

เมือไหร่ทีคนพึงพาซึงกันและกันยอมเปิดโอกาสทีจะแบ่งบนัตนเองอย่างกว้างขวางซึง  
เปียมด้วยความหมายกับผู้ อืน  นนัจะทําให้คุณสามารถเข้าถึงขุมทรัพย์ทรัพยากรและ
ศกัยภาพในตวัมนษุย์คนอืนๆอีกหลายคน 
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การพึงพาซึงกันและกันเป็นทางเลือกทีมีเพียงผู้ ทีพึงตนเองเท่านันทีจะทําได้    ผู้ ทียัง
พงึพงิผู้ อืนอยู่ไม่มีสิทธิเลือก  เพราะไม่มีคณุลกัษณะทีเพียงพอสําหรับการเลือก 

 

อปุนิสยั  1, 2 และ  3  จะเน้นทีการเอาชนะตนเอง  ขบัเคลือนจากการพงึผู้ อืนไปยงัการ
พงึตนเอง  ถือเป็น  “ชยัชนะส่วนตน”  ชยัชนะส่วนตนจะมาก่อนชยัชนะในสงัคมเสมอ 

เมือคุณพึงตนเองได้อย่างแท้จริง  คุณจะมีคุณลกัษณะทีพร้อมจะสานสัมพนัธ์กับผู้ อืน
อย่างมีประสิทธิภาพ  เพือบรรลสุู่  “ชยัชนะในสงัคม”  ในอปุนิสยัที  4, 5 และ  6 

อปุนิสยัที  7 เป็นอปุนิสยัเพือการเติมเต็มและทําให้สมบรูณ์ใหม่อีกครัง  เป็นอปุนิสยัแห่ง
การพฒันาอย่างต่อเนืองทีจะใต่วงหมนุขนึสงูไปเรือยๆ 

 
 

นิยามประสิทธิผล  (Effectiveness) 

อุปนิสัยทงัเจ็ดเป็นอุปนิสัยแห่งประสิทธิผล  เพราะอยู่บนรากฐานของกรอบความคิด
ประสิทธิผล  สอดคล้องกบักฏธรรมชาติ  และหลกัการทีเรียกว่า  “สมดลุแห่ง  P/PC” 
ประสิทธิผลแท้จริงจะต้องมีองค์ประกอบ  2 อย่าง  คือ 

1. P - Production ผลผลิตทีต้องการ  (ไข่ทองคํา) 
2. PC - Production Capability สินทรัพย์หรือความสามารถในการผลิต  (ห่าน) 
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สินทรัพย์    3 ประเภท 

สินทรัพย์แบ่งเป็น  3 ประเภท  คือ  ทางกายภาพ  ทางการเงิน  และมนษุย์ 

ในการหาผลกําไรระยะสนั  เรามกัจะแลกกบัการเบียดเบียนสินทรัพย์ทางกายภาพ  แต่
ถ้าเรารักษาสมดลุ  P/PC  จะทําให้เห็นความแตกต่างอย่างเด่นชดัในการใช้งานสินทรัพย์
กายภาพอย่างมีประสิทธิผล 

สินทรัพย์เชิงการเงินสําคัญทีสุดของเรา  คือความสามารถในการหารายได้  ถ้าเราไม่
ดแูลรักษา  PC  เราจะขีดข้อจํากดัให้กบัทางเลือกของเราเองให้เหลือน้อยลง 
หากเป็นเรืองมนุษย์  สมดลุ  P/PC  ถือได้ว่าเป็นรากฐานทีเท่าเทียมกนั  แต่มีความสําคญั
มากกว่า    เพราะมนษุย์เป็นผู้ควบคมุสินทรัพย์กายภาพและสินทรัพย์การเงิน 

 

PC ระดบัองค์กร 
ในเวลาทีพนกังานไม่รักษาสมดลุ  P/PC  ในการใช้งานสินทรัพย์ทางกายภาพขององค์กร  
แล้ว  นนัจะเป็นการลดประสิทธิผลขององค์กร 
สมดุล  P/PC  มีความสําคญัมาก  โดยเฉพาะอย่างยิงเมือปรับใช้กับสินทรัพย์มนุษย์ใน
องค์กร...คือ  ลกูค้าและพนกังาน 

ตวัอย่าง  เช่น  เมือภตัตาคารทีมีชือจากซุปทีแสนอร่อยเปลียนมือ  เจ้าของคนใหม่เจือนํา
จนซุปจาง  ในเดือนต่อมาต้นทุนลดตําลง  ทําให้มีกําไรสูงขึนก็จริง  แต่ลูกค้าประจํา
หายไปหมด  เพราะความวางใจในคณุภาพไม่มีอีกแล้ว 

หลายองค์กรทีเห็นความสําคญัของลกูค้า  จะใส่ใจดแูลผู้ ทีจะดแูลลกูค้าโดยตรง  นนัก็คือ  
พนักงาน  หลักการ  P/PC ก็คือ  “ต้องดูแลพนักงานให้เท่าเทียมกับวิธีทีคุณดูแล

ลูกค้าชันยอด” 
หลกัการ  P/PC จะดูแลพนกังานเหมือนพวกเขาเป็นอาสาสมคัร  เช่นเดียวกับการดูแล
ลูกค้าให้เหมือนกับอาสาสมัคร  เพราะนนัเป็นตวัตนแท้จริง  พวกเขาอาสาทีจะนําสิงดี
ทีสดุมามอบให้...ทงัด้านหวัใจและสมอง 
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การรักษาสมดุล  P/PC กับสุขอนามยัและความสุขสบายของท่าน  โดยมากจะเป็นการ
ตดัสินใจทีต้องใช้ดลุยพนิิจทีไม่ใช่เรืองง่ายนกั  ซงึจะเป็นการเกลียสมดลุระหว่างผลลพัธ์
ระยะสนักบัการดําเนินการราบรืนในระยะยาว  ■ 
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อุปนิสัยท ี1: โปรแอกทีฟ 
 

หลกัการแห่งวสิยัทศัน์ส่วนบคุคล  (Personal Vision) 
“การรู้ตนเอง”    หรือความสามารถในการติดตามการใช้ความคิดของตนเอง  นีคือเหตผุล
ว่าทําไมเราจึงสามารถประเมินค่าและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ อืนได้เท่าเทียมกับ
เรืองราวทีเราพบเจอด้วยตนเอง  นีคือ  สาเหตุว่าทําไมเราจึงสามารถทีจะสร้างอุปนิสัย
ใหม่และล้างนิสยัเก่าได้ 

 

   
 

 

 

วิธีทีเรา  “มองตวัเอง”  มองกรอบความคิดของตนเอง  เป็นพืนฐานของกรอบความคิดแห่ง
ประสิทธิผล 

 

กระจกเงาสงัคม 

ถ้าภาพทีเรามองเห็นตัวเองเป็นภาพสะท้อนมาจากกระจกเงาสงัคม  ภาพทีเห็นจะบิด
เบียวผิดสดัส่วน  เพราะภาพสะท้อนของกรอบความคิดเชิงสงัคมถูกตดัสินโดยเงือนไข
และการวางเงือนไขของผู้ อืน 

ทําให้เราเข้าใจว่า  -  เราถกู  “กําหนด”  ใว้แล้ว 

ตัวเรามิใช่ความรู้สึกของเรา 
ตัวเรามิใช่อารมณ์ในใจ 
ตัวเรามิได้เป็นแม้แต่ความคิด 
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ด้วยสภาพแวดล้อม  เราอาจกล่าวโทษว่า  โดนเจ้านายรังแก  คู่สมรสไม่เข้าใจ  
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจคุกคาม  จะต้องมีใครสักคนหรืออะไรสักอย่างใน
สภาพแวดล้อมรอบตวัเราทีเป็นผู้ รับผิดชอบต่อเรืองเลวร้ายทีเกิดขนึกบัตวัเรา 

 

ช่องว่างระหว่างสิงเร้ากบัการตอบสนอง 
ระหว่างสิงเร้ากบัการตอบสนอง...มนษุย์มีอิสรภาพในการเลือก 

อิสรภาพในการเลือก  คือ  อํานาจ  เป็นคุณสมบัติเฉพาะของมนุษย์  นอกจาก  การรู้
ตนเองแล้ว  มนษุย์มีจินตนาการ  ความสามารถทีจะพาตวัเราให้เข้าไปอยู่ในภาพวาดใน
ใจของเรา  หลดุออกจากความเป็นจริงทีเกิดขนึเบืองหน้าเรา  มนษุย์ยงัมีมโนธรรม  การรู้
ลกึเข้าไปในใจ  แยกแยะความผิดชอบชวัดี   
หลักการทีจะควบคุมพฤติกรรม  และแนวทางทีจะปรับความคิดและการกระทําให้
สอดคล้องไปกบัมโนธรรมนนันอกเหนืออํานาจอิทธิพลภายนอกจะยืนเข้ามาควบคมุได้ 

เพราะมนษุย์มีความประสงค์อิสระ  มีความสามารถทีจะทําการทกุอย่างบนรากฐานของ
การรู้ตนเองอย่างเป็นอิสระนอกเหนืออํานาจอิทธิพลภายนอก 

 

นิยามโปรแอกทีฟ  (Proactive) 
คนโปรแอกทีฟจะรู้ดีถึงความรับผิดชอบ  ต่อพฤติกรรมของตนทีแสดงออก  จะไม่มีการ
ป้ายความผิดไปยงัสภาวการณ์  เงือนไข  หรือการวางเงือนไข   
พฤติกรรมของคนโปรแอกทีฟ  เป็นผลมาจากการตดัสินใจ  การเลือกอย่างมีสติ  อยู่บน
รากฐานของค่านิยมในใจ  ไม่ใช่ผลจากเงือนไขทีอยู่บนรากฐานของอารมณ์และ
ความรู้สกึ 

การยินยอมให้เงือนไขต่างๆรอบตวัมาบงการชีวิต  จะทําให้เรากลายเป็นคนรีแอกทีฟ 

คนโปรแอกทีฟจะขบัเคลือนตัวเองด้วยค่านิยม  พวกเขาจะครุ่นคิด  พินิจพิเคราะห์เป็น
อย่างดี  เพือเลือก  และยดึค่านิยมใว้ในใจเพือนํามาปฏิบตัิ 
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อย่างไรก็ตาม  คนโปรแอกทีฟยงัอยู่ในอิทธิพลของสิงเร้าจากภายนอก  ไม่ว่าจะเป็นใน
เชิงกายภาพ  สังคม  หรือจิตวิทยา  แต่การตอบสนองต่อสิงเร้าต่างๆ  ไม่ว่าจะโดย
จิตสํานึกหรือจิตใต้สํานึก จะเป็นการตอบสนองด้วยทางเลือกทีอยู่บนรากฐานของ
ค่านิยม 

 

 

 
 

ความเจ็บปวดไม่ได้อยู่ทีว่าเกิดเรืองใดต่อตวัเรา  แต่เกิดจากการตอบสนองของเราต่อ
เหตุการณ์นันทีทําให้เราเจ็บปวด  เรืองเลวร้าย ทีเกิดขึนในชีวิต  จะหล่อหลอม
คุณลักษณะและบ่มพลังในตัวของเราให้เข้มข้นมากขึน  ให้อิสรภาพในการรับมือกับ
สภาวการณ์ยุ่งยากในอนาคตและเป็นแรงบนัดาลใจให้แก่ผู้คนรอบข้างทีได้พบเห็นด้วย 

วิกเตอร์  แฟรงเกิลชีให้เห็นว่ามีแก่นค่านิยม  3 อย่างในชีวิตมนษุย์  คือ   
 เชิงประสบการณ์  เรืองราวทีเกิดขนึจริงกบัตวัเรา   
 เชิงสร้างสรรค์  เรืองทีเราสร้างขนึมาเพือทําให้เป็นจริง   
 เชิงทัศนคติ  การตอบสนองของเราต่อภาวะทุกข์ทรมาน  เช่น  ความเจ็บป่วย

เรือรัง  ภาวะทกุข์ทรมานมกัจะทําให้คนเราเปลียนกรอบความคิด  เมือคิดได้แล้ว
กรอบอ้างอิงใหม่จะปรากฏออกมา  เพือให้นําไปใช้ต่อไป 

 

สู่ภาวะโปรแอกทีฟ 

ภาวะโปรแอกทีฟไม่ได้หมายความว่าจะต้องก้าวร้าว  แสดงอาการน่ารังเกียจ  หรือแผ่
อํานาจคุกคามผู้ อืน  แต่หมายถึง  “การรู้ถึงความรับผิดชอบของเราทีจะสร้างสรรค์
ผลงาน” 

“ไม่มีผู้ใดทาํร้ายเราได้  หากเราไม่ให้ความยนิยอม” 
อีเลเนอร์  โรสเวลต์ 
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คนทีได้ตําแหน่งงานดีๆสูงๆ  มกัจะเป็นผู้ ริเริมรับผิดชอบในเชิงรุก  (คนโปรแอกทีฟ)  คน
กลุ่มนีเสนอหนทางแก้ไขปัญหา  ไม่ทําตวัเป็นปัญหาเสียเอง  และคอยคว้าโอกาสในเชิง
รุกเพือทีจะได้ลงมือก่อน 

การกระจายงานต่างๆให้ผู้ อืนรับผิดชอบ  ไมไ่ด้มีความหมายในแง่ลบ  ในทางตรงกนัข้าม  
จะเป็นการให้เกียรติกันเพราะแสดงให้เห็นความเชือใจ  ดงันนัภาวะโปรแอกทีฟจึงเป็น
ส่วนหนงึของธรรมชาติมนษุย์ 

 

กระทําหรือถกูกระทํา 

การสร้างสมดลุ  P/PC เพือประสิทธิผลจําเป็นต้องอาศยัการริเริมในเชิงรุก  ในเวลาทีคณุ
ศึกษาอุปนิสยัหกประการแรก  คุณจะสงัเกตได้ว่าทกุขนัตอนเป็นการฝึก  “มดักล้ามเนือ
โปรแอกทีฟ”  แต่ละอุปนิสัยจะวางบทบาทความรับผิดชอบ  ในทุกเรืองให้คุณได้ลงมือ
กระทํา 

องค์กรธุรกิจ  กลุ่มทํางานเพือชุมชน  องค์กรทุกประเภทรวมทงัครอบครัว...มีสิทธิจะใช้
ภาวะโปรแอกทีฟทงันนั  องค์กรใดๆทีไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของสภาพแวดล้อม  ควรทีจะ
สามารถก้าวลําไปในเชิงรุกเพือทําให้ค่านิยมและเป้าหมายทีมีร่วมกันของสมาชิกใน
กลุ่มเกิดผลสําเร็จ 

 

รับฟังภาษาพดูของเรา 

ภาษาพดู  เป็นตวับ่งชีชดัเจนว่าเราเป็นคนโปรแอกทีฟหรือไม่   
ภาษาพดูของคนรีแอกทีฟ  จะบอกปัดปฏิเสธความรับผิดชอบโดยสนิเชิง 
 

เช่น  คนโปรแอกทีฟนําคําว่า  “รัก”  มาใช้ในฐานะคํา  “กิริยา”  ความรักเป็นสิงทีคณุลงมือ
กระทํา  เช่น  การเสียสละทีคณุทําเพือคนรัก  การสละตวัตนเพือคนรัก 



7 อุปนิสยัสาํหรับผูท้รงประสิทธิผลยงิ Book Brief 

 

18 | P a g e  
 

ความรักเป็นค่านิยมทีสามารถจะทําให้เป็นจริง  จับต้องได้ผ่านการแสดงออก  คนโปร  
แอกทีฟสะกดอารมณ์ความรู้สึกใว้ภายใต้ค่านิยม...แล้วความรัก  ความรู้สึกดีๆนนัจะ
หวนกลบัมาให้สมัผสัได้อีกครังหนงึ 
 

ขอบเขตของความกงัวล/ขอบเขตแห่งอิทธิพล 

เมือไหร่ทีเรามองเห็นเรืองราวใน  “ขอบเขตแห่งความกงัวล”  เราจะเห็นได้ชดัว่า  บางเรือง
อยู่นอกเหนือความควบคมุของเรา  (วงกลมสีเขียวทีอยู่ภายนอก)  แต่ก็มีหลายเรืองทีเรา
สามารถแก้ไขเปลียนแปลงได้  เราจบักลุ่มเรืองราวทีเราควบคมุได้มารวมในวงกลมอีกวง
ซอ่นอยู่ภายใน...หรือเรียกว่า  “ขอบเขตแห่งอิทธิพล” 
 

 

 

คนโปรแอกทีฟจะมุ่งความสนใจไปทีขอบเขตแห่งอิทธิพล  ทุ่มเทไปยังเรืองราวทีแก้ไข
เปลียนแปลง  และควบคมุได้  ทําให้  “ขอบเขตแห่งอิทธิพล”  สีม่วง  ขยายขนาด 

คนรีแอกทีฟจะจ้องไปยังขอบเขตแห่งความกังวล  มุ่งความสนใจไปทีสภาวการณ์ที
ตนเองไม่มีอํานาจควบคมุบงัคบั  ทําให้  “ขอบเขตแห่งอิทธิพล”  นนัหดเล็กลง 
การสร้างพลงังานเชิงบวกต้อง...เปลียนแปลงทีตัวเรา  เรามีอํานาจในการแผ่อิทธิพล
ต่อเงือนไขต่างๆรอบตวัเรา 

คนโปรแอกทีฟให้ความสําคัญใว้ทีการใช้อิทธิพลแต่ก็ยังมีขอบเขตแห่งความกังวล    
อย่างร้ายทีสดุ  ขอบเขตแห่งความกงัวลก็มีขนาดใหญ่เท่าเทียมกบัขอบเขตแห่งอิทธิพล 



7 อุปนิสยัสาํหรับผูท้รงประสิทธิผลยงิ Book Brief 

 

19 | P a g e  
 

 

ทางตรง  โดยอ้อม  หรือไม่อาจควบคมุได้ 

ปัญหาทีเราพบแบ่งออกเป็น  3 ประเภท  คือ   
 สามารถควบคุมได้โดยตรง  ปัญหาเกียวกบัพฤติกรรมของเรา,  ปัญหาแก้ไขได้

โดยปรับเปลียนอปุนิสยั  ข้อนีเป็นชยัชนะส่วนตน 

 สามารถควบคุมโดยอ้อม  ปัญหาเกียวเนืองกับพฤติกรรมของผู้ อืน,  ปัญหานี
แก้ได้โดยเปลียนวิธีการใช้อิทธิพลทีปฏิบัติอยู่ในขณะนนั  ข้อนีเป็นชัยชนะใน
สงัคม 

 ไม่สามารถควบคุมได้  ปัญหาทีเราทําอะไรไม่ได้  เช่น  ความเป็นจริงของ
สถานการณ์  หรือเรืองทีกลายเป็นอดีตไปแล้ว 

 

ขยายขอบเขตแห่งอิทธิพล 

นกับริหารผู้หนึงเป็นคนโปรแอกทีฟ  เขาขบัเคลือนตวัเองด้วยค่านิยม  ไม่ใช่ด้วยอารมณ์
ความรู้สึก  เขาชอบริเริมในเชิงรุก  ติดตามความคิดของท่านประธาน  (เจ้านาย)  ร่วมรับ
ความรู้สึกและอ่านสถานการณ์ต่างๆทีเกิดขึน  เขาไม่ได้มองข้ามจุดด้อยของท่าน
ประธาน  แต่แทนทีจะวิพากษ์วิจารณ์จุดด้อย  เขากลบัคิดช่วยเหลือหรือชดเชยจุดด้อย
เหล่านนั  เขาจะพยายามเข้าไปเสริม  โดยทํางานร่วมกับลูกน้องในแผนกจนกระทังจุด
ด้อยของท่านประธานนันกลายเป็นเรืองนอกประเด็นทีไม่มีผลกระทบและไม่มี
ความสําคญั 

นกับริหารผู้ นีมุ่งเน้นไปทีขอบเขตแห่งอิทธิพลของตนเอง  เขาทํางานเกินความคาดหวงั  
โดยคาดหวงัความต้องการของท่านประธานล่วงหน้า 

คนโปรแอกทีฟ  ไม่ได้มีนิสัยก้าวร้าว  ไม่คุกคาม  พวกเขาเป็นคนฉลาดทีขับเคลือนด้วย
ค่านิยม  ทีพยายามอ่านทิศทางของโลกแห่งความเป็นจริง  และรู้ว่าภาพทีเห็นทียงัขาดสิง
ใดไปบ้างทีจะทําให้ดีและมีความสมบรูณ์ยิงขนึไปอีก 
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ระหว่างคําว่า  “มี”  กบัคําว่า  “เป็น” 
ขอบเขตแห่งความกังวลสามารถจะถกูแสดงออกมาให้ได้ยินในภาษาพดูทีแสดงความ
ในใจ  สงัเกตได้ว่าจะเห็นจากประโยคทีมีคําว่า  “ขอเพียง”  หรือ  “มี”  เช่น 

“จะมีความสขุกว่านี  ขอเพียงผ่อนบ้านได้หมด” 
“ขอเพียงมีเจ้านายทีไม่เป็นจอมเผด็จการ” 
 

ขอบเขตแห่งอิทธิพลจะมีแต่คําว่า  “เป็น”   
 

การมองโลกแบบโปรแอกทีฟ  จะสร้างความเปลียนแปลง  “จากภายในออกสู่ภายนอก”  
ถ้าเราอยากให้เกิดผลลัพธ์ทีแตกต่าง  เราต้องเป็นคนทีต่างไปจากเดิมเพือให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวกต่อสิงทีอยู่ภายนอก  เช่น...ฉนัเป็นคนใช้ไหวพริบแก้ปัญหา  ฉันเป็นคน
ขยนั 

เราสามารถควบคมุชีวิตและมีอิทธิพลต่อสภาวการณ์รอบข้างได้โดยให้ความสนใจไปยงั
ภาวะ  “เป็น”  หรือตวัตนของเรา 

ถ้ามีปัญหาในชีวิตสมรส  และต้องการจะแก้ไขสถานการณ์อย่างจริงจงั  ควรจะทุ่มความ
สนใจไปยังเรืองราวทีควบคุมได้ด้วยตัวเอง  เช่น  หันมาแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง  
มุ่งเน้นปรับปรุงตวัให้เป็นคู่สมรสชนัเลิศ  เป็นแหล่งความรักทีไม่มีเงือนไข  และการให้
กําลังใจสนับสนุน  ซึงก็หวังว่าภรรยาจะรู้สึกและตอบสนองในแนวทางเดียวกัน  แต่
ถึงแม้ว่าเธอจะตอบสนองหรือไม่ก็ตามที   
เส้นทางในเชิงบวกทีจะแผ่อิทธิพลต่อสถานการณ์ได้ก็คือ  การแก้ไขตนเอง...การ  
“เป็น”  ตัวเอง  วิถีโปรแอกทีฟดีทีสดุทีเราจะทําได้คือ  การครองตนเป็นคนมีความสุข...
ยมิจริงใจ  แล้วอยู่อย่างมีความสขุ 
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อีกปลายหนงึของท่อนไม้ 

แม้เราจะมีอิสรภาพในการเลือกการกระทําของเรา  แต่เราไม่อาจเลือกผลทีตามมาจาก
การกระทํานนัได้  พฤติกรรมของเราอยู่ภายใต้การควบคมุของหลกัการ   
โดยทีการใช้ชีวิตแบบสอดคล้องกับหลกัการ  จะก่อให้เกิดผลในเชิงบวก  การใช้ชีวิตฝ่า
ฝืนหลกัการ  จะก่อให้เกิดผลในแง่ลบ 

หากไม่ยอมรับทราบ  ไม่ยอมแก้ไข  ไม่ยอมเรียนรู้จากความผิดพลาด  ผลแง่ลบเหล่านีจะ
กลายเป็นความผิดพลาดทีสงูขนึไปอีกระดบัหนงึ  ผลแง่ลบนีจะส่งคนผู้นนัให้จมลกึไปใน
ความผิดพลาดอืนๆยิงกว่าเดิม 

ดังนัน  มันมีความสําคัญอย่างยิงทีจะยอมรับความผิดพลาด  หาทางแก้ไขโดยด่วน  
ความผิดพลาดนันจะได้ไม่เหลือพลังทีจะแผ่มารุกรานการกระทําก้าวต่อไปของเรา  
เพือทีเราจะได้เรียกพลงัในตวัของเรากลบัคืนมาอยู่ในสภาพเดิม 

 

การให้และรักษาสญัญาผกูมดั 

แก่นกลางของขอบเขตแห่งอิทธิพลคือ  “ความสามารถทีจะผูกมัดตนเองกับการให้
และรักษาคําสัญญานัน”  การผูกมัดทีเราให้ต่อตนเองและผู้ อืนกับบูรณภาพ  
(Integrity) ต่อการผูกมัดนนั  เป็นองค์ประกอบสําคัญและเป็นการแสดงให้เห็นระดับ
ความเปนคนโปรแอกทีฟในตวัเรา 

การให้และรักษาคําสญัญาผกูมดั  มีความสําคญัต่อการเจริญเติบโตในฐานะบคุคลคน
หนึงของเราอย่างมาก  เพราะเป็นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาอุปนิสัยแห่ง
ประสิทธิผล  ความรู้  ทกัษะ  และความปราถนา  ทุกๆปัจจยัอยู่ในมือของเราแล้วทีจะทํา
ให้เป็นไปในแนวทางทีเราต้องการ  เราเลือกได้ 

 

ภาวะโปรแอกทีฟ: บททดสอบ  30 วนั 
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ในเวลาทีคณุทําผิดพลาด  ให้ยอมรับอย่างไม่อิดออด  แล้วพยายามแก้ไข  และเรียนรู้จาก
ความผิดพลาดนนัทนัที  อย่าได้ไปติหนิติเตียนกล่าวโทษผู้ อืน  ให้พยายามทุ่มพลงังานไป
ยงัเรืองราวทีคณุควบคมุได้  โดยแก้ไขตนเอง...แก้ไขภาวะ  “เป็น” 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับใช้ 
1. ตลอดทงัวัน  ฟังภาษาพดูของตน  และภาษาพูดของคนรอบข้าง  บ่อยครังแค่ใหนที

คุณใช้และได้ยินภาษารีแอกทีฟ  “ขอเพียงแค่”  หรือ  “ผมทําไม่ได้”  หรือ  “ผม
จําเป็นตอ้ง...” 

2. ระบปุระสบการณ์ทีคณุจะได้พบในอนาคตอนัใกล้  หากพิจารณาจากประสบการณ์
ดังเดิม  คุณจะตอบสนองในแง่รีแอกทีฟ  นําเอาสถานการณ์นันมาพิจา รณาใน
ขอบเขตแห่งอิทธิพล  คุณจะตอบสนองเชิงโปรแอกทีฟได้อย่างไร?  ใช้เวลาคิดและ
วาดภาพประสบการณ์นนัให้ชดัเจนในใจ  วาดภาพตนเองตอบสนองในเชิงโปรแอก
ทีฟ  เตือนตนเองอีกครังว่ามีช่องว่างระหว่างสิงเร้ากบัการตอบสนอง  ผกูมดัตนเองว่า
จะใช้อิสรภาพในการเลือก 

3. เลือกปัญหาทีบ้านหรือทีทํางานทีทําให้คุณสับสนวุ่นวายใจ  แยกประเภทว่าเป็น
ปัญหาโดยตรง  โดยอ้อม  หรือไม่อยู่ในการควบคุม  ระบุขนัตอนแรกทีคุณทําได้ใน
ขอบเขตแห่งอิทธิพลเพือแก้ปัญหา  แล้วปฏิบตัิตามขนัตอนนนั 

4. ทดสอบภาวะโปรแอกทีฟ  30 วัน  จับตามองความเปลียนแปลงในขอบเขตแห่ง
อิทธิพล 
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อุปนิสัยท ี2: เริมต้นด้วยจุดหมายในใจ 
 

หลกัการแห่งภาวะผู้ นําส่วนบคุคล 

จินตนาการว่า  นบัไปอีกสามปีจากวนันี  คณุเดินทางไปยงั  งานศพของคณุ  ในงานพิธีจะ
มีผู้มากล่าวคําใว้อาลยัทงัหมด  4 คน  คนแรกมาจากครอบครัวของคุณ  คนทีสองเป็น
เพือนสนิทของคุณ  คนทีสามเพือนร่วมงานของคุณ  และคนทีสีมาจากสถาบันศาสนา
หรือองค์กรในชมุชนทีคณุมีส่วนร่วมอยู่ 
คุณอยากจะให้ผู้ กล่าวใว้อาลัยทังสี   พูดถึงคุณและชีวิตของคุณในแง่ใดบ้าง ?  
คณุลกัษณะใดในตวัคณุทีคณุอยากให้พวกเขาจําได้?  ผลงานหรือความสําเร็จใดทีคุณ
อยากให้พวกเขาจดจํา? 
 

หมายความว่าอย่างไร  “เริมต้นด้วยจดุหมายในใจ” 
การเริมต้นด้วยจดุหมายในใจ  หมายความถึงการเริมต้นด้วยความเข้าใจอย่างชดัเจนว่า  
ต้องการจะเดินไปยังจุดใด  จุดใดทีต้องการจะไปถึง  (จุด  B) ดังนนั  จึงจําเป็นจะต้อง
เข้าใจให้ดีก่อนว่าขณะนีคุณอยู่ทีใด  (จุด  A) เพือจะได้ก้าวทีละก้าว  มุ่งหน้าไปยัง
จดุหมายนนั  (จดุ  B)  ในทิศทางทีเหมาะสม 

หากคุณทําการทบทวนและเรียบเรียงเนือหาทีคุณต้องการจะให้ผู้กล่าวใว้อาลยัยกขึน
มาบรรยายในงานศพของคณุได้แล้ว...แสดงว่า  คณุค้นพบนิยามความสําเร็จของตนเอง
เข้าแล้ว  และก็อาจเป็นไปได้ว่าชือเสียงเกียรติยศ  เงินทองหรือสมบตัิอืนใดทีเราดินรน
แสวงหามาตลอดชีวิต  ไม่ได้เป็นส่วนหนงึสิงทีเราต้องการทีจดุสดุท้ายของชีวิต 

 

สรรพสิงสร้างสองครัง 
บนหลกัการทีว่า  “สรรพสิงสร้างสองครัง”  ครังแรกสดุสร้างขนึมาในใจ  และการสร้างครัง
ถดัมา  จะเป็นการก่อตวัเป็นรูปเป็นร่างจบัต้องได้ 
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ยกตวัอย่างการสร้างบ้าน  คณุจะวาดภาพในใจ  แล้วเขียนออกมาเป็นแบบแปลนบ้าน 

กฏของช่างไม้ก็คือ  “วดัสองครัง  ตดัครังเดียว” 
หลงัจากนนั  คณุจงึเริมก่อสร้างบ้านจริงๆ  โดยใช้แปลนทีวาดใว้แล้วนนัเป็นแบบ 

 

ภาวะผู้ นําและการบริหารจดัการ...การสร้างสองครัง 
“ภาวะผู้ นํามาก่อน  การบริหารจดัการมาเป็นอนัดบัสอง” 
ไม่มีการบริหารจัดการทียอดเยียมใดทีจะชดเชยความล้มเหลวของภาวะผู้ นําได้  แต่
ภาวะผู้ นําหาได้ยากเพราะเราผูกติดอยู่ในกรอบความคิดว่าการบริหารจดัการต้องมา
ก่อนเป็นอนัดบัหนงึ 
 

เขียนบทชีวิตใหม:่ สถาปนาตนเองเป็นผู้สร้าง 
ภาวะโปรแอกทีฟจะอยู่บนรากฐานของคุณสมบตัิเฉพาะมนษุย์เรือง  “การรู้ตนเอง”  อีก
สองเรืองคือ  “จินตนาการ”  และ  “มโนธรรม” 
ไม่มีความจําเป็นใดๆทีจะใช้ชีวิตอยู่ใต้บัญชาของบทบาทชีวิตเก่า  เรามีสิทธิเลือกการ
ตอบสนองทีจะใช้จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  เขียนบทชีวิตใหม่ทีมีประสิทธิผล  
กลมกลืนไปกับค่านิยมลําลึกในตัวเรา  สอดคล้องกับหลักการทีทําให้ค่านิยมของเรา
เปียมความหมาย 

 

คําปณิธานส่วนบคุคล 

ในการเขียนคําปณิธานส่วนบุคคลหรือปรัชญาหรือหลกัคําสอนประจําชีวิต  คณุควรจะ
มุ่งความสนใจไปทีสิงทีคุณต้องการจะเป็น  (คุณลักษณะ)  ต้องการจะทํา  (การสร้าง
ประโยชน์หรือความสําเร็จ)  และคุณลกัษณะหรือหลกัการทีเป็นพืนฐานของการเป็นอยู่
และการลงมือทําจริง 
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เมือไหร่ทีเราได้รับรู้ถึงปณิธาน  เราก็จะได้ทราบถึงแก่นของภาวะโปรแอกทีฟประจําตวั  
เราจะได้ทราบถึงวิสัยทัศน์และค่านิยมทีจะชีนําชีวิต  เราจะได้ทราบถึงทิศทางทีจะ
วางเป้าหมายทงัระยะสนัและระยะยาว 

 

ทีจดุศนูย์กลาง 
จุดศูนย์กลางเป็นจดุกําเนิดของความมนัคง  การชีแนะ  ปัญญา  และพลงัอํานาจ   
เมือไหร่ทีมีองค์ประกอบทัง  4 ครบถ้วน  ทีมีความสอดคล้องกัน  จะทําให้เกิด
บคุลิกลกัษณะทีมีความสง่างาม  มีคุณลกัษณะทีมีความสมดลุและงดงามเต็มเปียมไป
ด้วยบรูณภาพ  (Integrity) 

คนเราทกุคนมีจดุศนูย์กลาง  เพียงแต่เราเองอาจไม่รู้ตวัว่าจดุศนูย์กลางนนัส่งผลกระทบ
ต่อทุกๆด้านในชีวิตของเรา  เช่น  หลกัยึดเหนียวทางอารมณ์  ความนบัถือตนเอง  รวมไป
ถึงมาตราฐาน หรือหลกัการ หรือเกณฑ์วดั  ทีใช้ควบคมุการตดัสินใจ  และการกระทํา 

 

ความสํานกึในสมดลุชีวิต  ดลุพินิจ  เป็นสายใยทีเหนียวรังชีวิตให้เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั  
เป็นพลงัและเป็นแรงขบัเคลือนทีทําให้ทํางานได้สําเร็จ 

 

ระบจุดุศนูย์กลางของตวัเรา 

วิธีทีดีทีสุดทีจะค้นหา  “จุดศูนย์กลาง”  ของตัวเรา  จะเป็นการมองไปทีองค์ประกอบ
พืนฐานทงั  4 ของชีวิต  ถ้าเราสามารถระบุแต่ละด้านได้  อาจทําให้เราสามารถมอง
ย้อนกลบัไปหาแก่นกลางทีเป็นต้นนําของเรืองนนัๆได้ 

 

การยดึ  “หลกัการ”  เป็นจดุศนูย์กลาง 
การใช้ชีวิตโดยยึด  “หลักการ”  ทีถูกต้องเป็นจุดศูนย์กลาง  จะทําให้เราสามารถสร้าง
พืนฐานมีความมนัคงในการใช้ชีวิต  ทําให้องค์ประกอบทงั 4 ของชีวิตมีพฒันาการได้
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เต็มที  ถ้าคุณมองผ่านกรอบความคิดของ  “หลักการ”  ทีถูกต้อง  คุณจะเห็นภาพที
แตกต่างไปจากการมองผ่านกรอบความคิดทียึดเรืองอืนๆ  เป็นจุดศูนย์กลาง  (เช่น  เงิน  
วาน  การครอบครอง  เป็นต้น) 
 

 
 

จุดศูนย์กลาง ความมันคง การชีแนะ ปัญญา พลังอาํนาจ 

ห า ก คุ ณ ยึ ด  
“หลักการ”  เป็น
จุดศูนย์กลาง 

 ความมันคงอยู่บน
หลกัการทีถกูต้อง  ไม่
เปลียนแปลง  แม้จะ
มี เ งื อ น ไ ข ห รื อ
ส ถ า น ก า ร ณ์
ภายนอก 

 คุณรู้ว่า  “หลักการ”  
ทีถูกต้องนันยืนยัน
ผลลัพธ์ทีซําแล้วซํา
เ ล่ า ใ น ชี วิ ต ผ่ า น
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
สว่นตวัของคณุ 

 “หลกัการ”  ทีถกูต้อง
ช่ วย ใ ห้คุณ เ ข้ า ใ จ
พั ฒ น า ก า ร ข อ ง

 ชี แนะ ด้ วยการใ ห้
ทิศทางเพือให้เห็น
จดุหมายและวิธีทีจะ
ไปถึงเป้าหมาย 

 ได้รับข้อมูลถูกต้อง
แม่นยํานําไปใช้ให้
เกิดผลเป็นลัพธ์ทีมี
ความหมาย 

 ในทุกสถานการณ์  
สามารถตัดสิน ใจ
เพือสรรหาทางเลือก
อืนด้วยสติในเชิงโป
ร แ อ ก ที ฟ    ก า ร
ตัดสินใจนันมาจาก
มโนธรรมทีเป็นผล

 ดุลพินิจส่งผลต่อผล
ทีจะเกิดขึนในระยะ
ย า ว    ส ะ ท้ อ น ถึ ง
ส ม ดุ ล ข อ ง ค ว า ม
ช าญฉ ล า ด    แ ล ะ
ความเชือมนัในใจ 

 คุณจะมองภาพที
แตกต่างและคิดต่าง
ไปจากโลกรีแอกทีฟ
ของคนสว่นใหญ่ 

 คุณมองโลกในแง่
ทีว่าจะทําอะไรใ ห้
โลกและผู้อืนได้บ้าง 

 คุ ณ ตี ค ว า ม
ปร ะสบกา ร ณ์ทุ ก

 คุณ รู้ตน เ อ ง    รู้ ทัน
ผู้ อืนและกระทําใน
เชิงโปรแอกทีฟ  ไม่
จํากัดด้วยทัศนคติ  
พฤติกรรม  หรือการ
กระทําของผู้อืน 

 มีความสามารถมาก
เกินทรัพยากรของ
ตน  พยายามทีจะเข้า
สู่การพึ งพาซึ งกัน
และกันในระดับที
สงูขนึ 

 การตัดสิน ใจและ
ก า รก ร ะทํ า ไ ม่ ไ ด้
ขั บ เ ค ลื อ น โ ด ย
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ตนเอง    ใ ห้อํ านาจ
ความ เ ชือมันทีจะ
เ รี ย น รู้ เ พิ ม เ ติ ม  
ดังนนั  ความรู้ความ
เข้าใจต่อเรืองต่างๆ
จะเพิมมากขนึ 

มาจากหลกัการ เ รื อ ง ใ น ชี วิ ต เ ป็ น
โอกาสทีจะ เ รียน รู้
และสร้างผลงาน 

ข้อจํากัดทางสถานะ
ก า ร เ งิ น ห รื อ
สภาวการณ์ปัจจุบัน  
คุ ณ พ อ ใ จ กั บ
อิ ส รภาพของกา ร
พงึพาซงึกนัและกนั 

 

ขยายมมุมองให้กว้างไกล 

ในบางคราว  เราถูกดึงออกจากสภาพแวดล้อมของตรรกะของสมองซีกซ้าย  แล้วเข้าสู่
พืนทีของสมองซีกขวาโดยไม่ทนัตงัตวั 

แต่ถ้าคุณเป็นคนโปรแอกทีฟ  คุณจะไม่รอจนกว่าสภาวการณ์หรือผู้ อืนมาบังคับเพือ
ขยายมมุมองแล้วทําให้คณุตกตะลงึ   
คณุสร้าง  คณุขยายมมุมองด้วยสติทีเต็มเปียม  ทีสร้างขนึมาด้วยตนเอง 
เมือไหร่ทีคนเราหนัมาสนใจอย่างเอาจริงเอาจงัว่า  เรืองใหนมีความสําคญัทีสุดในชีวิต  
เรืองใหนทีอยากทํามากทีสดุ  สถานะใดทีอยากจะเป็นมากทีสดุ  เมือนนัคณุค่าแท้จริงจะ
ปรากฏ  ซึงจะทําให้เกิดความรู้สึกท่วมท้น  เกิดความเคารพ  เกิดความนบัถือจนแทบจะ
กลายเป็นเหมือนสิงศกัดิสิทธิทีเดียว 

ดร.  ชาร์ลส  การ์ฟิลด์  นกัวิจยั  ยืนยนัผลวิจยัทีสําคญัได้ข้อหนึงว่า  ยอดนกักีฬาระดบัโลก
และยอดฝีมือในสาขาอืน  จะเป็นนกัวาดภาพในใจ  มองเห็นภาพนนั  รับรู้ความรู้สึกจาก
ภาพนัน  สัมผัสประสบการณ์นัน  ก่อนจะลงมือกระทําจริง...ยอดฝีมือเริมต้นด้วย
จุดหมายในใจ 

 

คําปณิธานขององค์กร 
คําปณิธานจะต้องมาจากก้นบึงขององค์กรนนัๆ  ทุกคนควรจะมีส่วนร่วม  มีสิทธิ  มีเสียง  
มิใช่จํากัดแต่เฉพาะผู้ บริหารระดับบน  กระบวนการทีทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมจะเป็น
กญุแจสําคญัไขสู่การนําไปปรับใช้จริงในชีวิตการทํางานของทกุๆคน 
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หนงึในปัญหาสําคญัในองค์กร  รวมทงัครอบครัวก็คือ  ผู้คนในสงักดั  ในแผนก  ในฝ่ายไม่
รู้สึกผกูพนัมากพอกบัข้อกําหนดทีผู้ อืนกําหนดขึนเพือนํามาใช้กบัชีวิตของพวกเขา  เป็น
สาเหตวุ่าทําไมพวกเขาไมอ่ยากจะรับรู้ 
 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับใช้ 
1. ใช้เวลาส่วนหนึงเพือบนัทึกความประทบัใจทีคณุได้รับจากการวาดภาพการไปร่วม

พธีิศพของตนเอง  ใช้ตารางต่อไปนีเพือจดัระเบียบความคิด 

 

กลุ่มคน คุณลักษณะ การทาํประโยชน์ ผลสําเร็จ 
ครอบครัว    

เพอืน    

งาน    

สถาบันศกึษา/บริการ
ชุมชน 

   

 

2. ใช้เวลาชวัครู่เขียนบทบาทของคณุ  ตามทีคณุมองเห็น  คณุพอใจแล้วหรือยงักบัภาพ
สะท้อนจากกระจกเงาของชีวิต? 

3. หาเวลาอยู่ตามลําพงั  แยกตวัออกจากกิจกรรมในชีวิตประจําวนั  แล้วลองเริมเขียน
ปณิธานส่วนบคุคล 

4. เก็บรวบรวมโน้ตสันๆ  คําคม  แนวคิดทีคุณจะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการเขียน
ปณิธานส่วนบคุคล 

5. ระบโุครงการทีคณุจะทําในอนาคตอนัใกล้  นําหลกัการการสร้างครังแรกในใจไปปรับ
ใช้  เขียนบนัทกึผลลพัธ์ทีต้องการ  และขนัตอนทีจะนําสู่ผลสําเร็จนนั 

6. แบ่งปันอปุนิสยัที  2 กบัสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่มเพือนร่วมงาน  เสนอแนะว่าควร
ร่วมมือร่วมใจกนัเขียนคําปณิธานของครอบครัวหรือของกลุ่มงาน 

ไม่มีส่วนร่วม  ไม่ผูกมัด 
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อุปนิสัยท ี3: ทาํสงิทสีาํคัญก่อน 
 

หลกัการแห่งการบริหารจดัการส่วนบคุคล 

อปุนิสยัที  3   เป็นการสร้างครังที  2  (การวาดภาพในใจ)...สร้างขึนมาเป็นผลงานทีจบั
ตอ้งได ้ การทําให้บรรลผุล  การทําภาพวาดในใจให้ก่อตวัเป็นรูปเป็นร่าง 
อปุนิสยัที  1 และอปุนิสยัที  2 เป็นสิงจําเป็นทีต้องมีก่อนจะมาถึงอปุนิสยัที  3  คณุไม่อาจ
ใช้ชีวิตโดยยึด  “หลกัการ”  เป็นจดุศนูย์กลางได้หากไม่รู้และไม่ได้พฒันาธรรมชาติความ
โปรแอกทีฟในตวัเสียก่อน 

 

พลงัอํานาจแห่งความประสงค์อิสระ 

ความประสงค์อิสระ  จะทําให้การบริหารจดัการตนเองทรงประสิทธิผลเกิดขนึได้  เพราะ
มนั  คือความสามารถในการตดัสินใจ  การสรรหาทางเลือกและการลงมือกระทําตามการ
ตดัสินใจนนั...ความสามารถลงมือกระทํา  ไมใ่ช่ถกูกระทํา 

ระดบัความความแข็งแกร่งทีเราจะพฒันาความประสงค์อิสระในชีวิตประจําวนันนั  วดั
ได้จากบูรณาภาพส่วนบุคคล  (Integrity) ในตวัเราเอง  บรูณาภาพเป็นค่านิยมทีเราวาง
ใว้กํากับตัวเรา  มันคือความสามารถทีจะให้สัญญา,  รักษาสัญญาทีให้ใว้ต่อตนเอง,  
“การลงมือทํา  สมราคาคยุ”  และการรักษาเกียรติศกัดิต่อตนเอง 
 

อี.เอ็ม.เกรย์  ใช้เวลาชวัชีวิตวิจยัเพือค้นหาคณุลกัษณะข้อเดียวทีผู้ประสบความสําเร็จมี
ร่วมกนั  นนัก็คือ...ทาํสิงทสีําคัญก่อน 
“ผู้คนทีประสบความสําเร็จมีนิสยัทีจะทําเรืองทีผู้ ล้มเหลวไม่อยากทํา”  เขาตงัข้อสงัเกต  
“...แล้วก็ไม่ได้ทําเพราะชอบ  แต่ความไม่ชอบก็ยงัเป็นรองความมุ่งมนัสู่จดุหมาย” 
 

การบริหารเวลาสียคุ 
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แนวคิดทีดีทีสุดในการบริหารเวลา  สามารถสรุปได้สันๆเพียงประโยคเดียวคือ  จัด
ระเบียบและปฏบิัตกิารโดยคํานึงถงึลําดับความสําคัญ 

มาดูภาพรวมของการบริหารเวลา  ในแต่ละยุคแต่ละรุ่น  –  คลืนลูกแรกจะเป็นเหมือน
บญัชีสําหหรับตรวจสอบและบนัทึกกิจกรรม  รุ่นทีสองจะเป็นปฏิทินและสมดุนดัหมาย  
รุ่นทีสามเพมิเติมจากรุ่นทีสองด้วยการมีลําดบัความสําคญักํากบัแต่ละกิจกรรม 

แต่แทนทีจะไปมุ่งความสนใจไปทีสิงของและเวลา  ความคาดหวงัของการบริหารเวลารุ่น
ทีสีมุ่งไปทีการรักษาและการสานสมัพนัธ์ให้แน่นแฟ้นยิงขึน...เพือการรักษาสมดุลของ  
P/PC นนัเอง 
 

ตารางเวลาพนืที  2 

โดยปกติแล้วเราใช้เวลาของชีวิตใน  4 วิธี  มีปัจจยั  2 อย่างทีทําให้คําจํากดัความกิจกรรม
นนัก็คือ  “ความเร่งด่วน”  กบั  “ความสําคญั”   
เร่งด่วน  หมายความว่า  ต้องการความสนใจในทนัใด  “เดียวนี!” 
ในทางตรงข้าม  เรือง  “สาํคัญ”  เกียวข้องกบัผลลพัธ์ของกิจกรรม 
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ตารางเวลาพืนที  2  เป็นหัวใจการบริหารจัดการส่วนบุคคลทรงประสิทธิผล  ว่าเราจะ
รับมือกับเรืองไม่เร่งด่วน  แต่ว่า  มีความสําคญั  มุ่งทํางานในการสานสัมพนัธ์  เขียนคํา
ปณิธานส่วนบคุคล  วางแผนระยะยาว  เรืองราวหลากหลายทีเรารู้ว่าจําเป็นต้องทํา  แต่ดู
เหมือนว่าไม่ถึงเวลาทําเสียที  เพราะไม่เร่งด่วน  (เช่น  การออกกําลงักาย) 
 
 

 

 

 

เทคนิกการบริหารเวลานนัสามารถปรับใช้ได้จากหลักการเปอเรโต...ผลลพัธ์  80 % 

ได้มาจากการทํากิจกรรมหรืองานเพียง  20 % 
 

ต้องทําอย่างไรจงึจะสามารถพดูว่า  “ไม”่  ออกมาได้ 

คณุจะต้องปฏิเสธว่า  “ไม่”  ต่ออะไรสกัอย่างอยู่เสมอ  หากไม่ได้ปฏิเสธต่อสิงทีเห็นได้ชดั  
ว่าเป็นเรืองเร่งด่วนในชีวิต  ก็จะเป็นการปฏิเสธเรืองทวัไปทีมีความสําคญัอืนๆ  แม้เรือง
ด่วนจะเป็นเรืองดีๆ  แต่เรืองดีๆก็จะทําให้คณุพลาดทีจะทํา  “สิงดีทีสดุ”  และเบียดเบียน
เวลาทีคณุจะได้ทําประโยชน์  หรือสร้างผลงานอืนๆ 

“ถ้าคุณต้องการให้งานเสร็จ  มอบให้คนยุ่งรับทาํไป” 
การให้ความสําคัญกับตารางเวลาพืนที  2   ถือเป็นวิธีคิดทีเติบโตมาจากการใช้จุด
ศนูย์กลาง  “หลกัการ”  ความประสงค์อิสระเพียงอย่างเดียว  ไม่อาจช่วยให้กํากบัวินยัใน
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล 

การบริหารจัดการมาทีหลังภาวะผู้นํา  คุณจะใช้เวลาอย่างไรก็ขึนอยู่กับว่าคุณมอง
เวลาอย่างไร  และมองเห็นลําดบัความสําคญัของกิจกรรมต่างๆในแง่มมุใหน 

 

“คนทรงประสิทธิผลไม่ได้พะวงอยู่กับปัญหา  แต่จะไขว่คว้าหา
โอกาส  ส่งอาหารเลียงโอกาส  ปล่อยให้ปัญหาอดอยากแห้งตาย”   

ปีเตอร์  ดรักเกอร์ 
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เครืองมือตารางเวลาพนืที  2  

การเลือกใช้เครืองมือเพือจดัระเบียบตารางเวลาพนืที  2  จําเป็นต้องผ่านการทดสอบของ
เกณฑ์วดั  5 ข้อ  ต่อไปนี: 

1. ความกลมกลืน  หมายถึงความสอดคล้อง  เอกภาพ  บูรณาภาพ  ระหว่าง
วิสัยทัศน์กับคําปณิธาน  บทบาทกับเป้าหมาย  และลําดับความสําคัญกับการ
วางแผน 

2. ความสมดุล  เครืองมือทีนํามาใช้จะต้องให้สมดลุในการใช้ชีวิต 

3. มิติมนุษย์  คุณจําเป็นต้องใช้เครืองมือนีในการทํางานร่วมกับผู้ อืน  มองในแง่
ประสิทธิผลต่อความสมัพนัธ์กบัมนษุย์ด้วยกนั 

4. ความยืดหยุ่น  เครืองมือจะต้องปรับแต่งให้สอดคล้องกับสไตล์การทํางาน  
ความต้องการ  และวิธีพเิศษเฉพาะตวัคณุ 

5. เคลือนย้ายได้  เครืองมือของคณุจะต้องสะดวกต่อการพกพา 

 

เปลียนแปลงตนเองให้เป็นผู้บริหารในตารางเวลาพืนที  2 

การจดัระเบียบตารางเวลาพนืที  2 มีกิจกรรมหลกั  4 ข้อ 
1. ระบุบทบาท  ภารกิจแรกจะเป็นการเขียนบทบาทหลกัของคณุลงไป  เขียนเท่าที

จะคิดขนึมาได้  เช่น  สามี/ภรรยา  พ่อ/แม่  คุณอาจเพิมบทบาทอืนในงานทีทําอยู่  
ให้จํากดัเวลาใว้เพียงหน้าทีในหนงึสปัดาห์ 

2. คัดเลือกเป้าหมาย  ถดัไปจะเป็นการเลือกสรรผลลพัธ์สําคญั  2-3 ข้อทีคณุคิด
ว่าอยากจะทําให้บรรลผุลสําเร็จในแต่ละบทบาทในช่วง  7 วนัข้างหน้า  แล้วลง
บนัทกึใว้เป็นเป้าหมาย 

3. จัดตาราง  เมือมีเป้าหมายในใจแล้ว  คุณพอจะมองไปข้างหน้าในช่วงสัปดาห์  
จดัตารางเวลาทีจะดําเนินการทําให้บรรลเุป้าหมาย 
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4. การปรับแผนรายวัน  เมือมีเครืองมือจัดระเบียบตารางเวลาพืนที  2 ราย
สัปดาห์  การวางแผนรายวันจะกลายเป็นการปรับเปลียน  จัดเรียงลําดับ
ความสําคัญ  และตอบสนองต่อเหตุการณ์  ความสัมพนัธ์  และประสบการณ์ที
ไม่ได้คาดล่วงหน้า 

 

ความลําหน้าของเครืองมือจดัการเวลารุ่นที  4  

การบริหารตนเองด้วยเครืองมือรุ่นที  4 ลําหน้ากว่ารุ่นที  3 ด้วยหวัข้อสําคญั  5  ข้อ  คือ 

1. ยึด  “หลักการ”  เป็นศูนย์กลาง  เป็นการวางกรอบความคิดหลกัทีจะให้อํานาจ
คณุในบริบทของเรืองสําคญัและทรงประสิทธิผล 

2. ชีนําโดยมโนธรรม  ให้คุณจัดระเบียบชีวิตเต็มความสามารถ  สอดคล้องกับ
ค่านิยมของคณุ 

3. ระบุภาระกิจโดดเด่นทีมีความเฉพาะตัวของคุณ  รวมทังค่านิยมและ
เป้าหมายระยะยาวด้วย 

4. ช่วยรักษาสมดุลของชีวิตโดยระบุบทบาท  และโดยการตงัเป้าหมาย 

5. ให้บริบทกว้างผ่านการจัดระเบียบรายสัปดาห์  อยู่เหนือข้อจํากดัของมมุมอง
วนัเดียว 

 

การมอบหมายงาน: เพมิพนู  P  และ  PC 

การมอบหมายงานโดยมีเวลามาเป็นข้อกําหนด  เราคํานึงถึงประสิทธิภาพ  (Efficiency) 

แต่ถ้ามอบหมายงานโดยกําหนดบคุคล  เรามกัคํานงึถึงประสิทธิผล  (Effectiveness) 

ความสามารถในการมอบหมายงานเป็นข้อแตกต่างสําคัญระหว่าง   “ผู้บริหาร”  กับ  
“ผู้ผลิต” 
เมือใดก็ตามทีมีการทํางานผ่านมือของผู้ อืน   (โดยการมอบหมาย)  บุคคลผู้ นัน
เปลียนเป็นผู้บริหารในความหมายของการพงึพาซงึกนัและกนั 
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การมอบหมายงานแบบลกูหาบ 

หมายถึงการสังการแบบ  “ทําอย่างนี  ทําอย่างนนั  ทําเสร็จเมือไหร่ให้มาบอก”  ทําให้
ถึงแม้จะเป็นผู้บริหาร  ก็ยงัคิดเหมือนผู้ผลิต  ไม่รู้วิธีมอบหมายงานเต็มรูปแบบให้ลกูน้อง
รับผิดชอบเองจนแล้วเสร็จ  ในเมือเน้นไปทีวิธีการปฏิบตัิงาน  ผู้มอบหมายงานผู้นนัก็ต้อง
รับผิดชอบต่อผลทีเกิดขนึ 

คณุจะสงัการลกูหาบได้จํานวนเท่าไหร่ถ้าคณุจําเป็นต้องดแูลกํากบัการทํางานของพวก
เขาทกุขนัตอน? 
 

การมอบหมายงานแบบนายงาน 

เน้นไปทีผลสําเร็จของงานมากกว่าวิธีการ  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ทํางานชินนนัเลือกใช้
วิธีการใดๆ  ซึงอาจใช้เวลานาน  แต่ก็คุ้ มค่า  แต่การมอบหมายงานแบบนายงาน  
จําเป็นต้องเข้าใจกันและกันอย่างถ่องแท้ตงัแต่เริมต้น  และควรขอคําสญัญาผูกมดัใน
ความคาดหวงั  5 ข้อจากผู้ รับมอบหมายงาน  ดงันี 

1. ผลลัพธ์ทีพึงประสงค์   สรุปความให้ได้ภาพทีชัดเจน  ภาพนีคือภาพทีคุณ
ต้องการเห็นเมือผลงานสําเร็จลลุ่วง   

2. คําชีแนะ  จํากัดปริมาณใว้ให้น้อยทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได้  เพือหลีกเลียงการ
สงังานเป็นขนัตอน  (กลายเป็นการสงังานแบบลกูหาบ)  แต่ต้องรวมข้อบงัคบัและ
ข้อห้ามเด็ดขาดต่างๆใว้ด้วย 

3. ทรัพยากร  ระบวุ่าเขาจะนําทรัพยากรมาใช้เพือทํางานให้บรรลจุดุหมายได้จาก
ทีใด 

4. ความรับผิดชอบ  กําหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานทีจะนํามาใช้ในการ
ประเมินผลการทํางาน  และระบเุวลาทีจะทําการประเมินผลทีแน่ชดั 
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5. ผลทจีะเกดิขึนตามมา  ระบวุ่าจะเกิดผลใดตามมาได้บ้าง  ทงัดีและร้าย  อนัเป็น
ผลจากการประเมินผลงาน  เรืองนีรวมไปถึงรางวัลทางการเงิน  รางวัลทางใจ  
งานอืนๆทีจะมอบหมายให้ได้ 

 

ความวางใจเป็นแรงจงูใจในรูปแบบสงูสดุของมนษุย์  แต่ก็ต้องใช้เวลาและความอดทน 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับใช้ 
1. ระบกิุจกรรมในตารางเวลาพืนที  2 เท่าทีทราบ  ทีไม่เคยได้รับการเหลียวแล  ซึง

หากนํามาปฏิบัติต่อเนือง  จะสร้างผลกระทบอย่างสําคัญในชีวิต  ไม่ว่าส่วน
บคุคลหรือในเชิงอาชีพ  เขียนลงให้ชดัเจน  แล้วให้สญัญาผูกมดักับตนเองว่าจะ
นํามาปฏิบตัิ 

2. วาดตารางการบริหารเวลา  พยายามประมาณการว่าคณุใช้เวลากีเปอร์เซ็นต์ใน
แต่ละตารางเวลาพืนที  ติดตามบันทึกผลการใช้เวลาทุกสิบห้านาที  ตลอด
ระยะเวลา  3 วนั  ประมาณการของคณุแม่นยําแค่ใหน?  คณุพอใจแล้วหรือยงักบั
วิธีทีคณุใช้เวลา?  สิงใดทีจําเป็นต้องเปลียน? 

3. จดัทํารายการความรับผิดชอบทีคุณพอจะมอบหมายงานได้  คนทีจะมารับงาน
ไปปฏิบตัิหรือฝึกอบรมให้มีความรับผิดชอบพอจะนําแต่ละเรืองไปทํา  พิจารณา
ว่าจําเป็นต้องใช้สิงใดก่อนบ้างในการเริมกระบวนการมอบหมายงานและ
ฝึกอบรม 

4. จดัระเบียบกิจกรรมในสปัดาห์ทีจะมาถึง  เขียนบทบาทและเป้าหมายตลอดทงั
สัปดาห์  จากนันย้ายเป้าหมายไปยังแผนปฏิบัติการ  เมือสินสุดสัปดาห์  
ประเมินผลว่าแผนงานของคุณแปลค่านิยมและความหมายลึกในใจ  ออกมาสู่
ชีวิตประจําวันได้ดีเพียงใด  และระดับบูรณภาพทีคุณรักษาค่านิยมและ
เป้าหมายใว้ได้ 
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5. ผกูมดัตนเองให้จดัระเบียบการบริหารเวลาเป็นประจําทุกสปัดาห์  กําหนดเวลา
ในการจดัทําใว้ส่วนหนงึ 

6. แปลงเครืองมือบริหารเวลาทีใช้อยู่ให้เป็นเครืองมือรุ่นทีสี  หรือหาเครืองมือรุ่นทีสี
มาใช้งาน  ■   
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กรอบความคดิแห่งการพงึพาซึงกันและกัน 
 

การพงึพาซึงกันและกันอย่างมีประสิทธิผล  จะเกิดขนึได้ต่อเมือมีการพงึตนเองได้อย่าง
แท้จริงเท่านนั 

 

บญัชีออมใจ 

บญัชีออมใจ  เป็นการเปรียบเทียบทีบรรยายความวางใจทีจะนํามาสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล  ความวางใจ  ความรู้สกึปลอดภยั  ความเชือใจทีเรามีต่อมนษุย์อีกคน 

ถ้าฝากบญัชีออมใจของคุณด้วยความเอือเฟือ  ความอ่อนโยน  ความซือสตัย์  และการ
รักษาสัญญาคํามันต่อคุณ  ยอดความวางใจในบัญชีออมใจจะสูงขึน    เมือใดทีความ
วางใจอยู่ในระดบัสงู  การสือสารจะเกิดได้ง่ายดาย  ทนัควนั  และทรงประสิทธิผล 

 

การฝากครังใหญ่ทงั  6 

ขอเสนอแนะการฝากครังใหญ่ทงั  6  ทีจะเพมิยอดในบญัชีออมใจ 

1. เข้าใจผู้อืน  การค้นหาหนทางเข้าใจผู้ อืนถือเป็นการฝากบญัชีออมใจ  คณุจะไม่
มีทางรู้ว่าจะต้องฝากอะไรในบัญชีออมใจของผู้ อืนจนกว่าจะเข้าใจตวัเขา  กฏ
ทองกล่าวว่า  “ปฏิบตัิต่อผู้ อืนเหมือนทีเราต้องการให้ผู้ อืนปฏิบตัิต่อเรา”  แต่จะได้
ความหมายลําลึกกว่านนั  ถ้าเป็น  “เข้าใจผูอื้นในฐานะมนษุย์คนหนึงอย่างทีคณุ
อยากใหเ้ขาเขา้ใจในตวัคณุ” 

2. ใส่ใจเรืองเล็กๆน้อยๆ  ความกรุณา  ความใส่ใจ  นับว่ามีความสําคัญยิง  
ตรงกันข้ามกับความเมินเฉย  ความไร้นําใจ  การหมินนําใจ... ทําสิงเหล่านีแม้
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เพียงเล็กน้อย  จะถือเป็นการถอนครังใหญ่ในความสมัพนัธ์  ซึงเรืองเล็กถือเป็น
เรืองใหญ่ 

3. รักษาสัญญา  การผูกมัดรักษาสัญญาเป็นการฝากครังใหญ่  การเพิกเฉยไม่
รักษาสญัญา  ถือเป็นการถอนครังใหญ่  ทีจริงแล้วไม่มีการถอนใดร้ายแรงสาหสั
ไปยิงกว่าการให้สญัญาทีผู้ อืนถือว่ามีความสําคญัแล้วให้รอแล้วรอเล่าไม่เกิดผล
ดงัคําสญัญานนั  ดงันนัเราจงึควรตงัสติใว้ให้มนั  ไม่ให้สญัญาพรําเพรือ 

4. ระบุความคาดหวังให้แน่ชัด   ความคาดหวังทีไม่ระบุเงือนไขและเวลาให้
ชดัเจนในเรืองเป้าหมาย  จะกดักร่อนการสือสารและความวางใจ 

5. ประกาศบูรณภาพส่วนบุคคล  การประกาศบูรณภาพส่วนบุคคลก่อให้เกิด
ความวางใจ  บรูณภาพ  (Integrity) นนัรวมเอาความซือสตัย์  (Honesty) ใว้ด้วย
แล้วยังกินความเลยไกลไปกว่านนั  บูรณาภาพ  คือ  การปรับความเป็นจริงให้
สอดคล้องกับสิงทีพูด  กล่าวได้อีกอย่างหนึงว่า  “รักษาสญัญาและสนองตอบ
ความคาดหวงั”  วิธีหนงึซงึถือว่าสําคญัทีสดุในการประกาศบรูณภาพคือ  ซือสตัย์
ต่อผู่ทีไม่อยู่ในเหตกุารณ์  การกระทําเช่นนนั  จะเป็นการสร้างความวางใจให้แก่ผู้
ทีอยู่ต่อหน้าเรา  ในยามทีคณุปกป้องผู้ ทีไม่อยู่ในทีนนั  คณุได้ความใว้วางใจจาก
คนทีพดูคยุอยู่ต่อหน้า 

6. กล่าวขอโทษด้วยความจริงใจในยามทถีอนบัญชีออมใจ  ในเวลาทีเราถอน
บัญชีออมใจ  ขอให้กล่าวคําขอโทษ  และขอโทษด้วยความจริงใจ  การฝากนัน
เกิดขนึเพราะความจริงใจในคําพดูของเรา 

 

กฏแห่งความรัก  กฏแห่งชีวิต 

ในยามทีเราฝากบญัชีออมใจด้วยความรักอย่างไม่มีเงือนไข  เราใช้ชีวิตอยู่ในกฏพืนฐาน
ของความรัก  เราเชิญชวนให้ผู้ อืนเข้ามาใช้ชีวิตในกฏพืนฐานของชีวิต  กล่าวได้อีกอย่าง
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หนงึว่า  หากเรารักใครสกัคนสดุหวัใจ  ไม่มีเงือนไข  ไม่มีข้อผกูมดั  เราจะช่วยให้เขาอุ่นใจ
มนัคงปลอดภยัโดยได้รับการยืนยนัคณุค่าในตวั  เอกลกัษณ์  และบรูณภาพของเขา 
 

อุปนิสัยท ี4: คดิแบบชนะ/ชนะ 
 

หลกัการแห่งภาวะผู้ นําระหว่างบคุคล 

การสร้างความเป็นเลิศส่วนบุคคลและองค์กรในวิธีใหม่...พฒันาระบบข้อมลูข่าวสาร
และการให้รางวลั  ซงึจะเสริมค่านิยมของการให้ความร่วมมือ 

เมือคุณก้าวเข้าสู่ภาวะผู้ นําแล้ว  คุณอยู่ในตําแหน่งทีจะแผ่อิทธิพลจูงใจผู้ อืน  แล้ว
อปุนิสยัแห่งภาวะผู้ นําทรงประสิทธิผลคือการ  คิดแบบชนะ/ชนะ 
 

6 กรอบความคิดแห่งความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 

 

 
 ชนะ/ชนะ  เป็นกรอบแห่งความคิดและหวัใจทีคอยแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกนั

ในทุกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  หมายความถึงข้อตกลงหรือหนทางแก้ไข
ปัญหาทีทงัสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์  และทงัสองฝ่ายได้รับความพงึพอใจ 

 ชนะ/แพ้  เป็นวิถีรวบอํานาจ  ผู้นิยมใช้ชนะ/แพ้  มกัใช้ตําแหน่ง  อํานาจ  คุณวุฒิ  
ทรัพย์สิน  หรือบคุลิกภาพส่วนตวับงัคบัให้ผลลพัธ์เป็นไปตามความต้องการของ
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ตน  โดยสรุปก็คือ  แนวคิดชนะ/แพ้  ขัดขวางการร่วมมือกัน  และการทํางาน
ร่วมกนั 

 แพ้/ชนะ  แพ้/ชนะนันเลวร้ายกว่าชนะ/แพ้  เพราะไม่มีมาตราฐาน  ไม่มีการ
เรียกร้อง  ไม่มีความคาดหวงั  ไม่มีวิสยัทศัน์ 

 แพ้/แพ้  เมือไหร่ทีคนชนะ/แพ้  (ดือรัน  อัตตาสูงและมุ่งมันคว้าชัยชนะสถาน
เดียว)  2 คนมาเผชิญหน้ากนั  ผลลพัธ์สามารถเกิดขนึได้เพียงสถานเดียวคือ  แพ้/
แพ้  แล้วแพ้/แพ้  ยงัเป็นปรัชญาของผู้พงึพาผู้ อืนอย่างยิง  เพราะไม่เหลือการวาง
ทิศทางของตนเองในใจอีกต่อไปแล้ว  คอยแต่ให้ผู้ อืนกําหนดให้ 

 ชนะอย่างเดียว  คนทีคิดชนะอย่างเดียว  มุ่งไปหาผลสําเร็จทีตนประสงค์...ถ้า
ผู้ อืนต้องการผลสําเร็จบ้างก็จะไม่ช่วยเหลือ  ให้คนอืนไปดินรนขวนขวายเอาเอง 

 ชนะ/ชนะ  หรือไม่ตกลง  ถ้าคู่กรณีทงัสองฝ่ายไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงแก้ไข
ปัญหาเพือประสานความแตกต่าง  หรือข้อตกลงทีทงัสองฝ่ายยอมรับ  หรือการ
เ จ ร จ า ค รั ง นี    ส ม ค ว ร จ ะ มี ผ ล ลั พ ธ์ ที สู ง ก ว่ า ช น ะ / ช น ะ ไ ป อี ก ขั น   
นนัก็คือ  ชนะ/ชนะ  หรือไม่ตกลง  ในโลกความเป็นจริงแห่งการพึงพาซึงกัน
และกัน  อะไรก็ตามทีด้อยกว่าชนะ/ชนะ  ถือว่าเป็นทางเลือกทีไม่ควร
เลือก  เพราะจะส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ระยะยาว  หากคุณไม่อาจบรรลุ
ข้อตกลง  ชนะ/ชนะ  ก็สมควรจะเลือกเพียงอย่างเดียวคือ  ไม่ตกลง 

 

ทางเลือกใดดีทีสดุ 

คําตอบก็คือ  “ขึนอยู่กับสถานการณ์” 
ปัญหาท้าทายจะอยู่ ทีว่า  คุณสามารถอ่านสภาวการณ์เหล่านีได้แม่นยําแค่ใหน  
สถานการณ์ส่วนใหญ่  เป็นส่วนหนึงของความเป็นจริงแห่งการพงึพาซงึกนัและกนัทงัสิน  
ดงันนั  แนวคิดแบบชนะ/ชนะจงึเป็นทางเลือกทีเหมาะสมทีสดุจากทงั 5 สายแรก 
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มิติทงั  5 ของชนะ/ชนะ 

หลกัการชนะ/ชนะเป็นพืนฐานของความสําเร็จในความสมัพันธ์ทุกประการ  จะเปิดรับ
มิติการพงึพาซงึกนัและกนัทงั  5 ของชีวิต  เริมต้นที  คญุลกัษณะ  ต่อไปยงั  ความสมัพนัธ์  
ถัดจากนัน  ก็จะได้  ข้อตกลง  ฟูมฟักในสภาพแวดล้อมทีมี  โครงสร้างและระบบ  ทีมี
รากฐานแบบชนะ/ชนะ  ซงึจําเป็นต้องมี  กระบวนการ  เพราะเราไม่อาจบรรลผุลชนะ/ชนะ  
ด้วยวิธีการชนะ/แพ้หรือแพ้/ชนะ 

 

 

คณุลกัษณะ 

ชยัชนะในสงัคมไม่ได้หมายถึงชยัชนะเหนือผู้ อืน  หากแต่เป็นผลสําเร็จในการร่วมมือทรง
ประสิทธิผลระหว่างบคุคลทีจะนําผลประโยชน์มาสู่ทกุฝ่าย 
กรอบความคิดชนะ/ชนะ  จําเป็นต้องมีคณุลกัษณะ  3 ประการดงันี 

 บูรณภาพ  (Integrity) เรานิยามคําว่าบูรณภาพใว้แล้วว่าเป็นค่านิยมทีเราวาง
กํากบัตนเอง 

 วฒิุภาวะ  (Maturity)  คือ  สมดลุระหว่างความกล้าหาญกบัความใส่ใจผู้ อืน 

 กรอบของจิตเหลือเฟือ  (Abundance Mentality)  กรอบความคิดทีว่า  มีทกุอย่าง
มากมายพอจะแบ่งปันให้ทกุผู้ทกุคน 

 

ความสมัพนัธ์ 
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หากไม่มีความวางใจ  เราจะไม่มีความน่าเชือถือพอจะสือสารและเรียนรู้ร่วมกนัได้อย่าง
เปิดเผย  ไม่อาจก้าวข้ามไปยงัความคิดสร้างสรรค์แท้จริง 
เมือไหร่ทีการสือสารไม่ได้ผล  คณุยงัเหลือทางเลือก  “ไม่ตกลง”  หรือไม่ก็ลดลําดบัขนัของ
ชนะ/ชนะ  ให้ตําลง  นนัก็คือ  การประนีประนอม 

 

ข้อตกลง 
จากความสมัพนัธ์  จะงอกงามมาเป็นข้อตกลง 
เปลียนจากข้อตกลงปฏิบตัิการ  หรือข้อตกลงหุ้นส่วน  จาก  “โพสิชนันิง”  มาเป็นหุ้นส่วน
เพือการร่วมมือกนัเพือผลสําเร็จ 

องค์ประกอบทงั  5 จะเติมชีวิตให้แก่ข้อตกลงชนะ/ชนะ  ความเข้าใจร่วมกนั  การทําความ
ตกลงชัดเจนตังแต่เริมต้น  จะกําหนดมาตราฐานทีคนทํางานจะใช้ในการวัดระดับ
ความสําเร็จ 

ถ้าคณุไม่วางใจคนทํางาน  ไม่ได้มองเห็นภาพผลลพัธ์ทีต้องการร่วมกนั  ก็จะอดไม่ได้ทีจะ
ตรวจสอบเป็นระยะๆหรือออกคําสงัชีนํา 

 การฝึกอบรมการบริหารจัดการชนะ/ชนะ  การประเมินผลการฝึกงาน  จุดยาก
ทีสดุคือ  ไม่มีการระบชุดัเจน  ว่าผลลพัธ์ทีต้องการเป็นอย่างไร 

 ขอ้ตกลงปฏิบติัการชนะ/ชนะ  การร่างข้อตกลงปฏิบตัิการชนะ/ชนะ  จําต้องอาศยั
การเปลียนกรอบความคิด  เน้นความสนใจไปยังผลลัพธ์  มิใช่วิธีปฏิบัติงาน  
คนทํางานควรจะสามารถประเมินผลตนเองจากเกณฑ์วัดทีตนเป็นผู้ ร่วมร่าง
ขนึมากํากบัการทํางาน  การร่วมร่างข้อปฏิบตัิการชนะ/ชนะ  มกัเป็นกิจกรรมหลกั
ของฝ่ายบริหาร เมือมีข้อตกลงแล้ว  พนกังานจดัการงานทกุอย่างได้ในกรอบของ
ข้อตกลงนนั  เมือไหร่ทีเจ้านายมาทําหน้าทีเป็นผู้ช่วยเหลือของลูกน้อง  เจ้านาย
จะขยายขอบเขตอํานาจการควบคุม  ลดขนัตอนการตรวจการทิงไป  ประหยัด
ค่าใช้จ่าย  และควบคุมพนักงานได้มากกว่า  ผลทีเกิดขึนแบ่งได้  4 ประเภท  
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(รางวลัและการลงโทษ)  ทีฝ่ายบริหาร  นนัก็คือ  ผลทางการเงิน  ทางจิตใจ  โอกาส
และความรับผิดชอบ  โดยทีการชดเชยทางจิตใจให้แรงกระตุ้ตจงูใจมากกว่าเงิน 

ระบบ 

แนวคิดชนะ/ชนะจะรอดชีวิตในองค์กรได้ก็ต่อเมือมีระบบสนบัสนนุ  ถ้าคณุพรําพดูชนะ/
ชนะ  แต่ให้รางวัลคนทํางานแบบชนะ/แพ้  ก็เท่ากับเราได้โปรแกรมกําหนดการทํางาน
ล้มเหลวในมือ  ถ้าคณุต้องการบรรลเุป้าหมายและสะท้อนค่านิยมในคําปณิธานของคณุ  
ดงันนัคุณก็ควรจดัระบบให้รางวลัให้สอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมาย  ถ้าชนะ/ชนะ  
จะใช้งานได้  จะต้องมีระบบมารองรับ  และระบบทุกระบบจะต้องอยู่บนรากฐานของ
แนวคิดชนะ/ชนะ 

 

กระบวนการ 
ไม่มีทางจะบรรลผุลสําเร็จชนะ/ชนะ...ด้วยวิธีการชนะ/แพ้  คําถามอยู่ทีว่าจะร่วมปรึกษา
หาหนทางแก้ปัญหา  ด้วยแนวคิดชนะ/ชนะได้อย่างไร 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับใช้ 
1. มองล่วงหน้าไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีจะเกิดขึน  เรืองราวทีคุณ

พยายามจะทําข้อตกลงหรือต่อรองเพือให้ได้คําตอบในการแก้ปัญหา  ผูกมัด
ตนเอง  ให้ยดึสมดลุแห่งความกล้าหาญและความใส่ใจผู้ อืน 

2. จดรายการอุปสรรคทีจะขดัขวางบ่อยครังไม่ให้คุณใช้กรอบความคิดชนะ/ชนะ  
ตรวจทานในขอบเขตแห่งอิทธิพลของคณุว่าจะกําจดัอปุสรรคเช่นนีให้พ้นทางได้
อย่างไร 

3. เลือกความสมัพนัธ์เฉพาะเจาะจงเรืองหนึงทีคณุอยากจะทําข้อตกลงชนะ/ชนะ  
วางตัวเองอยู่ในมุมมองของอีกฝ่าย  เขียนทุกเรืองทีคุณคิดว่าฝ่ายนันจะหา
หนทางแก้ปัญหา  ในแง่ใดทีจะเป็นชัยชนะของคุณ  จากบัญชีรายการ  จาก
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มุมมองของคุณ  ผลลัพธ์ใดทีจะเป็นชัยชนะของคุณ  ยึดเรืองนันเป็นหลัก  
สอบถามอีกฝ่ายว่าเต็มใจจะสือสารกับคุณจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงทีเอือ
ประโยชน์ให้ทงัสองฝ่ายหรือไม่ 

4. ระบคุวามสมัพนัธ์สําคญั  3 เรืองในชีวิตของคณุ  จดแจ้งรายละเอียดว่าคณุรู้สึก
อย่างใรต่อสมดลุในบญัชีออมใจของทงัสามเรือง  เขียนระบเุฉพาะเจาะจงว่าต้อง
ทําอย่างไรจงึจะเพมิยอดในบญัชีออมใจได้ 

5. เสาะค้นเข้าไปในบทชีวิตของคุณบทกํากับอยู่ในแง่แพ้/ชนะหรือไม่?  บทชีวิตมี
ผลกระทบต่อการสานสมัพนัธ์กบัผู้ อืนหรือไม่?  คณุระบุได้ใหมว่าแก่นเรืองหลกั
ในบทชีวิต  จะเป็นเรืองใด  สอบทานให้แน่ใจว่าบทชีวิตนนัดูแลความเป็นจริงใน
ชีวิตปัจจบุนัของคณุได้ดีเพียงใด 

6. พยายามระบุบุคคลต้นแบบทีคิดชนะ/ชนะอยู่ เสมอ   ไม่ว่ าจะตกอยู่ ใน
สถานการณ์สาหัสอย่างไรก็ตาม  จะเสนอความเห็นทีเป็นประโยชน์ต่อทงัสอง
ฝ่าย  จบัตาดบูคุคลผู้นนัอย่างใกล้ชิด  พยายามเรีนยรู้จากการปฏิบตัิของเขา 
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อุปนิสัยท ี5: เข้าใจผู้อืนก่อน  แล้วจงึให้ผู้อืนเข้าใจเรา 
 

หลกัการแห่งการสือสารอย่างเข้าอกเข้าใจ 

คนเรามีแนวโน้มทีจะโถมเข้าไปแก้ไขปัญหา  สยบปัญหาด้วยคําแนะนําชันเลิศ  แต่
บ่อยครังทีเราไม่ใช้เวลาวินิฉยั...ไม่ทําความเข้าใจปัญหาให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน 

เข้าใจผู้อืนก่อน  แล้วจึงให้ผู้อืนเข้าใจเรา  หลกัการเรืองนีเป็นกุญแจไขเข้าสู่การสือสาร
ทรงประสิทธิภาพระหว่างบคุคล 

มีน้อยคนนกัทีเคยผ่านการฝึกอบรม  “การฟัง” 
หากคณุต้องการประสิทธิผลในอุปนิสยัการสือสารระหว่างบคุคล  คุณไม่อาจใช้เทคนิค
พิเศษเพียงอย่างเดียวได้  คณุจําเป็นต้องพฒันาทกัษะของการรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ  
บนรากฐานของคุณลักษณะทีจะจุดแรงบนัดาลใจให้เกิดการพดูคุยเปิดอกและความ
วางใจ 

 

การรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ 

“เข้าใจผู้ อืนก่อน”  ถือเป็นการเปลียนกรอบความคิดครังใหญ่  โดยปกติแล้ว  คนเราอยาก
ให้ผู้ อืนมาเข้าใจเราก่อน  คนเราพร้อมจะฉาย  “โฮมวิดีโอ”  ของตนเองเข้าไปในพฤติกรรม
หรือเรืองราวของผู้ อืน 

การ  “ฟัง”  ใน  4 ระดบั  –  “ไม่ใส่ใจรับฟัง”  “แสร้งรับฟัง”  “เลือกรับฟัง”  และ  “รับฟังอย่าง
ตงัใจ  ทุ่มความสนใจให้เนือหา” 
การ  “ฟัง”  ในระดบัที  5 –  น้อยคนนกัทีจะมาถึงจดุนี  คือ  “การรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ” 
การรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ  หมายถึง  การรับฟังทีมีเจตนาทําความเข้าใจผู้พดู 

การรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ  Empathic Listening หมายถึง  การพาตวัเข้าไปอยู่ใน
กรอบอ้างอิงของผู้พูด  คุณจะมองผ่านกรอบนนัออกมายังโลกภายนอก  มองเห็นโลก
เหมือนเช่นทีเขามองเห็น  เข้าใจกรอบความคิดในใจของเขาว่าเขารู้สกึอย่างไร 
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การสือสารของคนเราใช้คําพดูเพียง  10% นําเสียง  30% และ  ภาษากาย  60% 

ในการรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ  นอกจากจะรับฟังด้วยหู  คุณจะรับฟังด้วยตา  และด้วย
หวัใจ 

การรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจทรงพลังยิงเพราะจะทําให้คุณได้รับข้อมลูแท้จริงทีคุณจะ
นํามาใช้ได้ 

คณุจะคิด  จะรู้สกึเหมือนว่าคณุนงัอยู่ในหวัคิดของเขา  คณุนงัอยู่ในหวัใจของเขา  คณุรับ
ฟังเพือทําความเข้าใจ 

การรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจมีความเสียง นบัเป็นพาราด็อกซ์  เพราะในการทีคุณจะแผ่
อิทธิพลต่อผู้ อืน...คุณจําเป็นต้องยินยอมให้ผู้ อืนแผ่อิทธิพลครอบงําคุณเสียก่อน  นนัก็
หมายความว่า  คณุจะต้องเข้าใจผู้ อืนอย่างถ่องแท้ 

 

วินิจฉยัก่อนสงัยา 

“ถา้คณุไม่มีความเชือมนัในการวินิจฉยั  คณุจะไม่มีความเชือมนัในใบสงัยา” 
นกัขายทรงประสิทธิผลจะทําความเข้าใจ  ความต้องการ  ความกงัวล  และสถานการณ์
ของลูกค้า  มืออาชีพมีบูรณภาพพอจะพูดได้เต็มปากว่า  “สินค้าและบริการของเราไม่
อาจสนองความต้องการของท่านได้”...ถ้าความจริงเป็นเช่นนนั 

 

การตอบสนองเชิงอตัชีวประวตัิ 4 ประการ 
เราจะตอบสนองใน  4 ทาง  –  เราจะประเมินค่า  เราจะเห็นพ้องหรือขดัแย้ง  เราจะเสาะ
สํารวจ  ตังคําถามจากกรอบอ้างอิงของเรา  เราจะให้คําแนะนํา  เสนอความคิดจาก
ประสบการณ์ของเรา  เราจะตีความ  พยายามถอดรหสัผู้คน 
 

ทกัษะการรับฟังผู้ อืนอย่างเข้าอกเข้าใจมีขนัตอนการพฒันา  4 ระยะ 
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 แรกสุด  –  การกล่าวซาํ  ทกัษะนีอยู่ในส่วนของการฟังด้วยความใส่ใจ  การกล่าว
ซําเป็นเรืองง่าย  เพียงรับฟังคําพดูทีหลุดออกจากปากผู้พดู  นํามากล่าวซํา  คุณ
แทบไม่ต้องใช้สมอง 

 ระยะทีสอง  –  เรียบเรียงใหม่  มีข้อจํากัดอยู่ทีการสือสารด้วยคําพดู  ทีระยะนี
คุณเติมความหมายของคําพูดของผู้พูดเข้าไปในคําพูดของคุณ  คุณเริมคิดใน
เรืองทีเขาพดูออกมา  โดยการใช้เหตผุล  และใช้ตรรกะ 

 ระยะทสีาม  –  คุณจะสะท้อนความรู้สึกของเขา 

 ระยะทีสี  –  คุณเรียบเรียงใหม่และสะท้อนความรู้สึกของเขา  คุณไม่สนใจ
ในคําพูดอีกต่อไป  คุณทุ่มความสนใจไปทีความรู้สึก  ผลจากทักษะการรับฟัง
อย่างตงัอกตงัใจและช่วยให้เขาลําดบัความคิดและความรู้สกึ 

 
 
 
 
ตราบเท่าทีการตอบสนองของเราอยู่บนพืนฐานของตรรกะ  การตังคําถามทรง
ประสิทธิผลและการให้คําแนะนํา  เมือใดการสือสารเปลียนไปเป็นการสือทางอารมณ์
ความรู้สกึ  ก็ต้องย้อนกลบัไปหาการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจอีกครัง 
ผู้ รับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจทีมีฝีมือ  จะอ่านเรืองราวทีซ่อนลึกในใจผู้พดูได้อย่างรวดเร็ว  
แสดงการยอมรับ  แสดงความเข้าใจจนผู้พดูพร้อมจะเปิดใจ  เผยเรืองราวซ่อนลึกทีละชนั
สองชนัจนถึงแก่นทีอ่อนนุ่มภายในทีปัญหาแฝงตวัอยู่ 
 

ความเข้าใจและการรับรู้ 
คุณอาจจะเข้าถึงปัญหาด้วยการวาดภาพในใจตามสัญชาตญาณจากกรอบความคิด
สมองซีกขวา  ส่วนความถนัดในการใช้สมองซีกซ้ายเพือ  วิเคราะห์  เรียงลําดับ  แม่น
ตรรกะ  และบรรยายด้วยภาษาพดู 

ถ้าไม่แตะปัญหาทแีท้จริง 
เราจะเข้าไม่ถงึปัญหา 
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การรับรู้ของเราอาจแตกต่างกนัสดุขวัซ้ายขวา  เราใช้เวลาหลายปีในกรอบความคิดของ
ตน  หลงคิดว่าเป็น  “ข้อเท็จจริง”  จะคกุคามคาดคนัคณุลกัษณะของผู้ อืน  พลงัสมองของ
ผู้ อืนที  “มองไม่เห็นข้อเท็จจริง” 
 

...แล้วจงึให้ผู้ อืนเข้าใจเรา 

กรีกโบราณมีปรัชญายอดเยียมทีจะทําให้อํานาจของคํา  3 คํา  เรียงลําดบักนัคือ  อีธอส  
(คณุลกัษณะ)  พาธอส  (ความสมัพนัธ์)  และโลกอส  (เหตผุลในการนําเสนอ) 
คนส่วนใหญ่  ในยามทีนําเสนอ  จะมุ่งตรงไปยงัตรรกะ  ใช้สมองซีกซ้าย  แสดงแนวคิดของ
ตนเองเป็นพืนฐาน  พยายามโน้มน้าวฝ่ายตรงข้ามให้ฟังตรรกะของตน...โดยไม่สนใจนํา  
อีธอส  และพาธอสเข้ามาร่วมพจิารณาด้วย 

ในยามทีคณุนําเสนอกระจ่างชดั  ระบรุายละเอียดเฉพาะเจาะจง  วาดภาพให้เห็น  และที
สําคญัทีสุด  เกียวเนืองกับบริบท  ซึงก็หมายความถึงความเข้าใจในกรอบความคิดและ
ความกงัวลของผู้ ฟัง  การทําแบบนีจะทําให้ระดบัความน่าเชือถือของคณุในสายตาผู้ อืน
เพมิขนึ 

 

หนงึต่อหนงึ 
“เข้าใจผู้ อืนก่อน”  นนัเป็นเรืองราวทีคณุควบคมุได้  คณุทุ่มความสนใจอยู่ในขอบเขตแห่ง
อิทธิพลของตน  เมือใดทีคณุเข้าใจผู้ อืนได้ลึกซงึกว่าเดิม  คณุจะมองเห็นคณุค่าในตวัเขา
มากขนึ  นบัถือเขามากขนึ 

หากคุณเป็นคนโปรแอกทีฟอย่างมาก  คุณจะสร้างโอกาสทีจะปรามความผิดพลาดได้
ล่วงหน้า  คณุไม่จําเป็นต้องรอคอยจนกว่าลกูสาวหรือลกูชายจะมีปัญหากบัโรงเรียน  ไม่
ต้องรอจนกว่าจะถึงการต่อรองทางธุรกิจในคราวต่อไปทีจะเข้าใจผู้ อืนก่อน 

ในระหว่างทีเราพยายามเข้าใจผู้ อืนก่อน  เราควรร่วมกนัฝึกการรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ
ทีจะช่วยเราในการสือสารได้มีประสิทธิผลมากขนึ 
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ข้อเสนอแนะในการปรับใช้ 
1. เลือกความสัมพนัธ์ทีคุณคิดว่ายอดบัญชีออมใจติดตัวแดง  พยายามทําความ

เข้าใจ  และเขียนรายละเอียดทุกเรืองจากมุมมองของอีกฝ่าย  ในการติดต่อกัน
คราวต่อไป  รับฟังเพือทําความเข้าใจ  เปรียบเทียบสิงทีคุณได้ยินกับรายการที
คณุเขียนบนัทกึใว้แล้ว  ข้อสมมติของคณุเป็นจริงแค่ใหน?  คณุเข้าใจมมุมองของ
เขาจริงหรือ? 

2. แบ่งปันแนวคิดการรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจกับคนใกล้ตวั  บอกเขาว่าคุณกําลงั
ฝึกการรับฟังผู้ อืนอย่างแท้จริง  ขอผลสะท้อนกลับในอีกสัปดาห์ถัดมา  ผลงาน
ของคณุอยู่ในระดบัใหน  ?  คนผู้นนัรู้สกึอย่างไร? 

3. ในคราวหน้าถ้าคุณมีโอกาสจบัตามองผู้คนสือสารกนั  ปิดหู  รับเพียงภาพทีเห็น  
มีอารมณ์ความรู้สึกใดบ้างทีสือสารถึงกนั?  ความหมายทีจะส่งไปยงัผู้ อืนโดยไม่
ต้องใช้ภาษาพดู 

4. คราวหน้าถ้าคณุตระหนกัว่าคณุนําเอาอตัชีวประวตัิของตนมาเทศนาให้ผู้ อืนฟัง  
ไม่ว่าจะเป็นการเสาะสํารวจ  การประเมินค่า  การให้คําแนะนํา  หรือการตีความ  
ขอให้เปลียนทิศของสถานการณ์เสียใหม่  โดยแสดงการรับรู้และขออภัย  (“ผม
เสียใจ  ผมเพงิตระหนกัว่าผมไม่ได้รับฟังเพือทําความเข้าใจ  เราเริมต้นกันใหม่ได้
ใหม?”) 

5. การนําเสนอในคราวหน้า  ขอให้วางอยู่บนรากฐานของการร่วมรับรู้ความรู้สึก  
บรรยายมมุมองของเขาให้ดีเท่าเทียมหรือดีกว่าทีเขาจะบรรยายได้เอง  จากนนั  
เสนอประเด็นของคณุให้เขาเข้าใจในกรอบอ้างอิงของเดิม 
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อุปนิสัยท ี6: ผนึกพลังประสานความแตกต่าง 
 

หลกัการแหง่ความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ 

ผนึกพลงัประสานความแตกต่าง  (Synergy) คืออะไร?  นิยามง่ายๆ  หมายถึง  ผลรวมที
ยิงใหญ่กว่าผลบวกขององค์ประกอบ 

 

การสือสารผนกึพลงัประสานความต่าง 
คณุเริมต้นด้วยความเชือว่าทงัสองฝ่ายจะได้ไอเดียความคิดพิสดาร  มีความตืนเต้นจาก
การเรียนรู้ร่วมกัน  และความคิดพิสดารนนัจะสร้างโมเมนตมัเคลือนใหวรุนแรงขึนได้
ความคิดพสิดารใหม่ๆ   การเรียนรู้ใหม่ๆและการเจริญเติบโตอีกขนั 

ภารกิจเชิงสร้างสรรค์เกือบทงัหมดไม่อาจพยากรณ์ล่วงหน้าได้  หากคนทํางานไม่มีตบะ
มนัคงพอจะทนรับความคลมุเครือ  และดึงเอาความมนัคงในใจตนเองออกมาจากบรูณ
ภาพ  เรือยไปถึงหลกัการและค่านิยม  ก็คงหวนัไหว  “ถอดใจ”  กลางคนั 

 

การผนกึพลงัประสานความต่างและการสือสาร 
ภาพต่อไปนี  แสดงให้เห็นว่าความวางใจมีความสมัพนัธ์อย่างไรต่อการสือสารในระดบั
ต่างๆ 
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มีบางสภาวการณ์ทีการผนึกพลงัประสานความต่างไม่อาจทําได้และทางเลือก  “ไม่ตก
ลง”  ไม่เหมาะทีจะนํามาปรับใช้  แม้แต่ในสภาวการณ์เช่นนี  จิตวิญญาณแห่งความ
พยายามอย่างจริงใจ  ก็ยงัทําให้การประนีประนอมนนัยกระดบัสู่ประสิทธิผลได้ 

 

ตกปลาหาทางเลือกสายที  3 
สามีกบัภรรยามองเห็นสถานการณ์ต่างกนั  ความแตกต่าง  แตกแยก  แยกมมุ  ก่อให้เกิด
ความร้าวฉานในความสมัพนัธ์  หรือไม่ก็อาจจะผกูสมัพนัธ์ให้แน่นแฟ้นกว่าเดิมในระดบั
ทีสูงขนึ  หากทงัสองฝ่ายสร้างอปุนิสยัการพึงพาซึงกันและกนัทรงประสิทธิผล  จะทําให้
สามารถเข้าถึงความแตกต่างด้วยความคิดต่างไปจากนี  และการสือสารก็จะไต่ขนึไปใน
ระดบัทีสงูขนึกว่านีด้วย 

ศาสนาพทุธเรียกแนวคิดนีว่า  “ทางสายกลาง”  หมายความถึงหนทางพอเหมาะทีอยู่ใน
ระดบัทีสงูขนึ 

ในการค้นหา  “ทางสายกลาง”  หรือวิถีทีสูงขึน  สามีและภรรยาจะตระหนกัว่าความรัก  
ความสมัพนัธ์  ในชีวิตสมรสเป็นส่วนหนงึของการผนกึพลงัประสานความต่าง 
 

การมองเห็นค่าความแตกต่าง 
การมองเห็นค่าความแตกต่างเป็นแก่นสําคญัของการผนกึพลงัประสานความต่าง  ความ
แตกต่างในเชิงความคิด  เชิงอารมณ์  และเชิงจิต 

คนทรงประสิทธิผลแท้จริง  จะต้องมีความนอบน้อมถ่อมตน  มีความเคารพยําเกรงพอจะ
รับทราบข้อจํากดัของตน  และเห็นคณุค่าทรัพยากรหลากหลายทีจะได้จากการพงึพาซงึ
กนัและกนัร่วมกบัหวัใจและความคิดของมนษุย์ผู้ อืน 

“ผมอยากจะสือสารกับคุณ  เพราะสิงทีคุณมองเห็นแตกต่างไปจากมมุมองของผม  ผม
ให้คณุค่าต่อความแตกต่างนนั” 
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ข้อเสนอแนะในการปรับใช้ 
1. เลือกใครสักคนทีมักจะแสดงความเห็นแย้งคุณเสมอ  ลองวาดภาพว่าจะมี

หนทางอืนใดทีคุณจะเบียงตัวหลบพลังงานแง่ลบ  ไปสู่ทางเลือกสายทีสาม  
ขอให้เชิญบุคคลผู้ นี  ขอความเห็นทีมีต่อโครงการหรือปัญหา  ให้คุณค่าต่อ
ความเห็นแตกต่างทีเขาให้มา 

2. เขียนชือบคุคลทีทําให้คณุขุ่นเคืองรําคาญใจ  คนกลุ่มนีมีความเห็นแตกต่างใดที
จะนําไปใช้ในการผนึกพลงัประสานความต่างได้บ้าง  ถ้าคุณมีความมนัคงและ
เห็นคณุค่าในความเห็นทีแตกต่าง 

3. ระบุสถานการณ์ทีคุณอยากได้ทีมงานและการผนึกพลังประสานความต่างมี
เงือนไขใดบ้างทีจะสนับสนุนการผนึกพลังประสานความต่าง?  คุณต้องทํา
อย่างไรบ้างเพือสร้างเงือนไขนนัขนึมา? 

4. ในคราวหน้าถ้าคุณมีความเห็นแย้งหรือเผชิญหน้าผู้ อืน  ลองทําความเข้า
ใจความกงัวลทีซ่อนอยู่ในใจของเขา  ในสถานะของเขารับมือกบัความกงัวลนนั
ด้วยความคิดสร้างสรรค์และหนทางทีจะเอือประโยชน์ต่อทงัสองฝ่าย  ■ 
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อุปนิสัยท ี7: ลับเลือยให้คมอยู่เสมอ 
 
อปุนิสยัที     เป็นการหยุดพกัลบัเลือยให้คม  อปุนิสัยนีเป็นส่วนหนึงอยู่ในทุกอุปนิสยัใน
กรอบความคิดอปุนิสยั     ประการ  เพราะจะทําให้อปุนิสยัอืนๆเป็นไปได้และพฒันาให้ดี
ยิงๆขนึไป 
 

4 มิติแห่งการเติมพลงัชีวิต 
อปุนิสยัที     เป็น  PC ส่วนบคุคล  เป็นการเติมพลงัชีวิตทกุมิติของคณุ  ไม่ว่าจะเป็นทาง
กายภาพ  จิตวิญญาณ  สติปัญญา  และสงัคม/อารมณ์ 
 

 
 
การลงทนุในตวัของเราเองซงึเป็นเครืองมือเพียงอย่างเดียวทีเรามีและนํามาใช้เพือรับมือ
กับชีวิตและสร้างประโยชน์  ตัวเราเป็นเพียงเครืองมือทีเราจะใช้ในการทํางาน  หาก
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ต้องการได้ประสิทธิผล  เราจําเป็นต้องเตรียมเครืองมือให้อยู่ในสภาพทีสมบูรณ์ทีสุด...
ต้องลบัเลือยให้คมอยู่เสมอ  ในทงั  4 มิติ 
 

มิติกายภาพ 
การออกกําลงักายเป็นกิจกรรมในตารางพืนที  2  

หลกัการ  “ไม่เจ็บ  ไม่แกร่ง”  อาจใช้ได้ในบางสภาวการณ์  แต่มิใช่แก่นแท้ของโปรแกรม
ออกกําลงักายทรงประสิทธิภาพ 

การตดัสินใจทีจะออกกําลงักายบนรากฐานของค่านิยมเพือผลประโยชน์ของร่างกายที
รับใช้เรามาตลอดอย่างซือสัตย์  แทนทีจะออกกําลงักายเพราะถูกแรงจากภายนอกมา
บีบบงัคบัให้ทํา 

 

มิติแห่งจิตวิญญาณ 

มิติแห่งจิตวิญญาณเป็นแก่นกลาง  เป็นแก่นชีวิตของคุณ  เป็นการผูกมดัให้ปฏิบตัิตาม
ระบบค่านิยม  พวกเราแต่ละคนมีวิธีเติมพลงัให้ชีวิตเชิงจิตวิทยาแตกต่างกนั 

เช่น  สวดมนต์  อ่านวรรณคดี  ฟังเพลงชนัดี 

เดวิด  โอ.  แม็กเคย์  ผู้ นําศาสนา  กล่าวใว้ว่า  “สงครามยิงใหญ่ทีสดุของชีวิต  คือการรบพุ่ง
กนัแบบเงียบๆเป็นประจําทกุวนั  ในห้องเงียบของจิตวิญญาณของตนเอง”  หากคณุได้รับ
ชยัชนะในสงครามนี  หากคณุยตุิความขดัแย้งทังมวลในใจได้  คณุจะได้รับความสขุสงบ  
ได้รับรู้ว่าตวัตนแท้จริงของเราเป็นใคร  และถดัจากนนั  คณุจะพบชยัชนะในสงัคม 

 

มิติแห่งสติปัญญา 

พฒันาการเชิงสติปัญญาของเราส่วนใหญ่จะได้จากการเรียนรู้ในชนัเรียน  แต่ทนัทีทีเรา
หลดุออกมาสู่โลกกว้าง  เราไม่สนใจอ่านหนงัสือ  ไม่สนใจเพิมเติมวิชา  ไม่สนใจการเขียน  
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ซงึเป็นการทดสอบความสามารถในการกลนัความคิดออกมาให้สนักระชบักระจ่างชดัได้
ใจความ 

จากการสํารวจ  โทรทศัน์ในครัวเรือนเปิดอยู่ที  35-45 ชวัโมงต่อสปัดาห์ 

ในยามทีเราเหม่อมองจอภาพนนั  ค่านิยมของเราได้รับการสงัสอนผ่านจอ 

ความฉลาดในการรับชมโทรทศัน์  จําเป็นต้องอาศยัการบริหารอปุนิสยัที  3 

 

 
 
 
คนโปรแอกทีฟจะคอยมองหาหนทางหลากหลายทีจะเรียนรู้เพมิเติมได้เสมอ 
 
 
 
 
 

มิติแห่งการเติมพลงัชีวิตเชิงสงัคม/อารมณ์ 
มิติเชิงสงัคม/อารมณ์ของชีวิตคนเราเกียวข้องใกล้ชิดกนัเนืองเพราะชีวิตเชิงอารมณ์ของ
เราก่อตัวและพฒันาจากความสมัพนัธ์กับผู้ อืนตงัแต่แรกเริม  ซึงจะแสดงให้ปรากฏใน
ยามทีมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อืน 
เราสามารถฝึกฝนได้กบัความสมัพนัธ์กบัผู้ อืนในชีวิตประจําวนั 
ความมันคงทางอารมณ์นันมาจากภายใน  มาจากกรอบความคิดแจ้งชัด  มาจาก
หลักการทีถูกต้อง  ทีซ่อนอยู่ในหัวคิดและหัวใจของเรา  มาจากแนวคิดจากภายในสู่
ภายนอก  มาจากการใช้ชีวิตด้วยบูรณภาพ  ซึงอุปนิสัยในชีวิตประจําวันของเราจะ
สะท้อนค่านิยมลกึในใจของเราออกมา 
 

การเขียนบทชีวิตผู้ อืน 

โทรทศัน์เป็นทาสชันดี
แต่เป็นเจ้านายทเีลวร้าย 

คนทไีม่อ่านหนังสือ 
กเ็สมือนคนอ่านหนังสือไม่ออก 
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คนส่วนใหญ่เป็นเพียงเครืองมือของกระจกเงาสงัคม  บทชีวิตถูกเขียนมาจากความเห็น  
การรับรู้  และกรอบความคิดของคนรอบข้างในฐานะมนษุย์พงึพาซงึกนัและกนั 
เกอเธสอนใว้ว่า  “ปฏิบัติต่อเขาอย่างทีเขาเป็น  เขาจะครองสถานะนัน  ปฏิบัติต่อ
เขาอย่างทีเขาจะเป็นไปได้และสมควรจะเป็น  เขาจะอยู่ในสถานะทีเป็นไปได้
และควรจะเป็น” 
 

สมดลุในการเติมพลงัชีวิต 
กระบวนการการเติมพลงัชีวิต  จะต้องรวมเอาสมดลุแห่งเติมพลงัชีวิตในทงั  4 มิติเข้าไป
ด้วย 
กระบวนการการพฒันาอย่างต่อเนือง  เป็นเครืองหมายของระบบควบคุมคุณภาพทงั
ขบวน  และเป็นกญุแจสําคญัของความสําเร็จในเชิงเศรษฐกิจของญีปุ่ น 
การเติมพลงัชีวิตเป็นหลกัการ  และเป็นกระบวนการ  ทีจะให้อํานาจเราหมุนเป็นวงสงูขนึ
ในการเจริญเติบโตและเปลียนแปลง  เป็นการพฒันาต่อเนืองอย่างไม่รู้จบ 
ยามทีเราเจริญเติบโตและพฒันา  เข้าสู่วงหมนุสูงขึน  เราจะแสดงออกให้เห็นถึงความ
เพียรในกระบวนการการเติมพลงัชีวิตทีจะเรียนรู้และเชือฟังมโนธรรม 
การดํารงอยู่ในวงหมนุสงูขนึ  มีข้อกําหนดเพยีง  3 ประการคือ  “เรียนรู้”  “ผกูมดั”  และ  “ลง
มือทํา”  ยิงสงูขนึไปเท่าใด  ก็ยิงต้องเพมิทงัสามประการให้มากขนึเท่านนั 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับใช้ 

1. เขียนรายการกิจกรรมการออกกําลงักายทีจะทําให้ร่างกายแข็งแรงสอดคล้องกบั
วิถีชีวิตของคณุ  กิจกรรมทีคณุจะทําด้วยความสนกุสนานในทกุคราว 

2. เลือกกิจกรรมหนึงในรายการนี  ตงัเป็นเป้าหมายสําหรับบทบาทส่วนบุคคลใน
สปัดาห์ทีจะมาถึง  เมือสินสปัดาห์  ประเมินผล  หากไม่บรรลเุป้าหมาย  เป็นไปได้
หรือไม่ว่าคุณยอมสละเพือค่านิยมอืนทีสูงค่ากว่า?  หรือเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้
เติมบรูณภาพของตนเข้าไปในค่านิยมนนั? 
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3. เขียนรายการคล้ายคลึงกันในมิติจิตวิญญาณ  และสติปัญญาในมิติสังคม/
อารมณ์  จดแจ้งความสมัพนัธ์ทีคณุต้องการจะปรับปรุงให้ดีขนึ  หรือสภาวการณ์
เฉพาะเจาะจงทีชยัชนะในสงัคมจะเอือประสิทธิผลสูง  เลือกมารายการเดียวใน
แต่ละมิติกําหนดเป้าหมายของสัปดาห์ถัดไป  ลงมือปฏิบัติ  เมือสินสัปดาห์  
ประเมินผล 

4. ผกูมดัตนเองโดยการเขียนรายการกิจกรรม  “ลบัเลือยให้คมอยู่เสมอ”  ในทงัสีมิติ  
เป็นประจําทกุสปัดาห์  ลงมือปฏิบตัิ  และประเมินผลการปฏิบตัิงานและผลลพัธ์  
■ 
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จากภายในสู่ภายนอก  อีกครัง 
 
เราค้นพบว่าแม้เรืองเล็กน้อยไร้สาระ  บ่อยครังจะมีรากหยังลงไปถึงประสบการณ์เชิง
อารมณ์  หากด่วนตัดสินใจโดยใช้เพียงแค่ข้อมูลผิวเผิน  โดยไม่ได้หยังให้ลึกในเรือง
ละเอียดอ่อน  ก็แทบไม่ต่างไปจากการเหยียบยําดินแดนศกัดิสิทธิของหวัใจมนษุย์อีกคน 
กญุแจสําคญัไขสู่ความรัก  และการอยู่ในห้วงรัก  จะเป็นการพดูคยุกนัโดยเฉพาะอย่างยิง  
การสือความรู้สกึในใจต่อกนั   
คํากล่าวของอีเมอร์สนั  “สิงใดทีเราเฝ้าใจจดใจจ่อทาํอยู่เป็นนิจ  จะกลายเป็นเรือง
ง่าย  ใช่ว่าธรรมชาตขิองภารกจินันเปลียนไป  หากเป็นเพราะฝีมือการทาํงานของ
เราเพมิขึน” 
 

 

 

สรุปความคือ 
 
อุปนิสัยนิสัย  3 ข้อแรก  “ให้สัญญาและปฏบิัตติามสัญญานัน” 
 
อุปนิสัยนิสัย  3 ข้อหลัง  “ดงึผู้อืนเข้ามาร่วมพจิารณาปัญหาและ
ร่วมกันคิดหาหนทางแก้ปัญหา” 


