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Three person Teaching “การสอนแบบสามคน” :

ทา่นจะมคีวามลกึซงเขา้ใจการเรยีนรูใ้นครั 3งนี3ไดจ้ากการปฏบิตัตินึ3 ดงันี3

Share knowledge

Capture จับประเด็น---� expand ขยายผล,----� apply ประยกุตใ์ช ้

Share
Add value knowledge
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• Habits
• Principles
• Values
• Effectiveness
• EBA “ Emotional Bank Account”
• Character
• Inside-Out
• Paradigm

ใหแ้ตล่ะกลุม่ชวยอธบิายคาํที9กาํหนดใหม้คีวามหมายอยา่งไร่ ?
ใหเ้วลา 5 นาที
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นสิยั 7 ประการสผููม้ปีระสทธผิล่ ิ  :

จงระวงัวา่คณุทาํอะไร เพราะพอทาํไปเรื9อย ๆ มนัจะกลายเป็นนสิยั

จงระวงันสิยของคณุั  เพราะตดินานๆ ไปมนัจะกลายเป็นสนดานั  

จงระวงัสนดานของคณุั    เพราะมนัจะกําหนดชวติคณุี  

แตถ่า้เราเปลี9ยน แลว้เราฝึกที9จะเปลี9ยน พอเปลี9ยนนสิยไปเรื9อยๆั  สนดานก็ั
เปลี9ยน 

พอสนดานเปลี9ยนชวติก็เปลี9ยนั ี  ทนัททีี9คนเปลี9ยนวธิคีดิ คนก็สามารถเปลี9ยน
ชวติท ัIงชวติี ี  

เพราะฉะน ัIนใน 7 Habits ก็คอื นสิยั 7 ขอ้ที9จะทําใหค้นมปีระสทธผิลิ  
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7 Habits of Highly Effective People is a7 Habits of Highly Effective People is a

Principle-centered ยดึหลกัการเป็นศนูยก์ลาง
Character-based ยดึคณุลกัษณะเป็นหลกั       
Inside-out approach  เริ�มที�ตนเอง

to personal and interpersonal effectiveness.
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The 7The 7 HabitsHabits of Highlyof Highly Effective PeopleEffective People

Habit :Habit :

K = Knowledge K = Knowledge ความรู ้ความรู ้ ((What to, why to)What to, why to)

S = Skill S = Skill ทกัษะทกัษะ  (How to)(How to)

D = DesireD = Desire  ความปรารถนาความปรารถนา  (Want to)(Want to)
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อปุนสิยั(Habits)อปุนสิยั(Habits)
Habits are patterns of behavior 
composed of three overlapping 
components: Knowledge, 
Desire (Attitudes), and
Skills.
อปุนสิยเป็นองคป์ระกอบที9ัอปุนสิยเป็นองคป์ระกอบที9ั
เกดิจากความสมพนัธร์ว่มัเกดิจากความสมพนัธร์ว่มั
ระหวา่งระหวา่ง
ความรู ้ความรู ้ 
ทกัษะทกัษะ  และและ
ความปรารถนาความปรารถนา

Habits are learned rather than 
inherited, hence, it was said to 
be our second nature.
อปุนสิยเกดิจากการเรยีนรู ้ัอปุนสิยเกดิจากการเรยีนรู ้ั   
ไมใ่ชมรดกตกทอด่ไมใ่ชมรดกตกทอด่

Habits

ความรู ้
Knowledge

What to, why to

ความปรารถนา
(Desire)
Want to

ทักษะ(Skill)
How to
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7 Habits of Highly Effective People is a7 Habits of Highly Effective People is a

Principle-centered  ยดึหลกัการเป็นศนูยก์ลาง
Character-based
Inside-out approach 
to personal and interpersonal effectiveness.
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Principles Principles หลกัการหลกัการ
Natural laws or fundamental truths
กฎธรรมชาตหิรอืความจรงิขั 3นพื3นฐาน

• Universal, timeless 
เป็นสากล ไรก้าลเวลา

• Produce predictable outcomes 
ใหผ้ลที�สามารถคาดคะเนได ้

• External to ourselves 
อยูภ่ายนอกตวัเรา

• Operate with or without our understanding or acceptance 
เป็นจรงิอยูแ่ลว้ ไมว่า่เราจะเขา้ใจหรอืยอมรับหรอืไม่

•Self-evident and enabling when understood
ชดเจนในตวัมันเองั  และกอ่ใหเ้กดิผลไดเ้มื�อเขา้ใจ
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Principle of flying
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Values Values คา่นยิมคา่นยิม

Self-chosen beliefs and ideals

เป็นความเชอที�เราเลอืกขึ3นเองื�                          
Internal, subjective, based on how we see the world 

มาจากภายใน อตัตนยิม อยูบ่นพื3นฐานวา่เรามองโลกอยา่งไร

Influenced by upbringing, society, and personal reflection

ไดร้ับอทิธพิลจากการเลี3ยงด ูสงคมั  และภาพสะทอ้นสวนบคุคล่

The worth or priority we place on people, things, ideas, 

or principles

คณุคา่หรอืความสาคญัที9เราใหก้บับคุคลํ  สงของิ9  

แนวความคดิหรอืหลกัการ
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The 7The 7 Habits Habits of Highlyof Highly Effective PeopleEffective People

Effective : Balance of

P = Production ผลผลติ

PC = Production Capability
ความสามารถในการผลติ
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Effectiveness ประสทธผิลิ

มองที9 P/PC Balance ( ความสมดลุของ P/PC)

Production 
ผลผลติ

Production Capability
ความสามารถในการผลติ

Desired Results 
ผลที9ตอ้งการใหผ้ลติขนึมาI Assets 

สนทรพัย์ิ
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Effectiveness and Balance

•• Our Our Production CapabilityProduction Capability comes from 3 kinds of comes from 3 kinds of 
assets;assets;

–– PhysicalPhysical: office, car, equipment: office, car, equipment…… etcetc
Machine/MethodMachine/Method

–– FinancialFinancial: various forms of money : various forms of money 
MoneyMoney

–– HumanHuman: people are : people are ““human resourcehuman resource””
ManMan

or 4Msor 4Ms
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Effectiveness and Balance

Of the three kinds of assets, Of the three kinds of assets, human assets are the most importanthuman assets are the most important…… and often the most and often the most 
neglected neglected ““ละเลยละเลย””
–– Human assets Human assets determine howdetermine how Physical and Financial assets Physical and Financial assets are usedare used..
–– RelationshipsRelationships are particularly important to are particularly important to Human assets;Human assets;

Weak Weak relationshipsrelationships cause cause 
poor communication, poor communication, 
tension, tension, ““ตงึเครยีดตงึเครยีด””
disagreements, disagreements, ““หาขอ้ยตุตยิากหาขอ้ยตุตยิาก””
jealousy, jealousy, ““อจิฉาอจิฉา””
backback--biting, biting, ““ลอบกดัลอบกดั””and   and   
criticismcriticism--negative negative ““นนิทานนิทา”” elementselements

that are that are costly costly ““ผลเสยีผลเสยี””,, both to the organization and the individuals.both to the organization and the individuals.
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EBA ?  EBA ?  
Emotional Bank Account Emotional Bank Account 

บญัชออมใจีบญัชออมใจี
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Bank Account Emotional Bank Account
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บญัชออมใจี  (Emotional Bank Account)

การฝาก (Deposits)
เมตตากรณุาและสภุาพ
(Kindness & Courtesy)

รักษาสญญาั
(Keeping Promises)
ทําตามความคาดหวงั 
(Honoring Expectations)

ซอสตยต์อ่ผูท้ี�ไมอ่ยูใ่นเหตกุารณ์ื� ั
(Loyalty to the Absent)

กลา่วขอโทษ
(Making Apologies)

การฝาก (Deposits)
เมตตากรณุาและสภุาพ
(Kindness & Courtesy)

รักษาสญญาั
(Keeping Promises)
ทําตามความคาดหวงั 
(Honoring Expectations)

ซอสตยต์อ่ผูท้ี�ไมอ่ยูใ่นเหตกุารณ์ื� ั
(Loyalty to the Absent)

กลา่วขอโทษ
(Making Apologies)

การถอน (Withdrawals)
โหดรา้ยและหยาบคาย
(Unkindness & Discourtesy)

ไมร่ักษาสญญาั
(Breaking Promises)

ทําลายความคาดหวงั 

(Violating Expectations)
ไมซ่อสตยแ์ละตสีองหนา้ื� ั  

(Disloyalty, Duplicity)

ยโส ทะนงตน และเยอ่หยิ�ง 

(Pride, Conceit, Arrogance)

การถอน (Withdrawals)
โหดรา้ยและหยาบคาย
(Unkindness & Discourtesy)

ไมร่ักษาสญญาั
(Breaking Promises)

ทําลายความคาดหวงั 

(Violating Expectations)
ไมซ่อสตยแ์ละตสีองหนา้ื� ั  

(Disloyalty, Duplicity)

ยโส ทะนงตน และเยอ่หยิ�ง 

(Pride, Conceit, Arrogance)



20

7 Habits of Highly Effective People is a

Principle-centered
Character-based ยดึคณุลักษณะเป็นหลัก 
Inside-out approach 
to personal and interpersonal effectiveness.
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Character & Personality

Personality บคุลกิภาพ

10%10%

990%0%
Hard working
Show up under 
Pressure
Commitment

The weight of real effectiveness lies in good character.
เราใหน้ํ Iาหนกัของความมปีระสทธผิลแทจ้รงิิ  อยูท่ ี9คณุลกัษณะที9ด ี

คณุลกัษณะ
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Character & Competence

คณุลกัษณะและความรู ้
ความสามารถ

Trust 
ความไวว้างใจ

Trustworthiness                 
ความนา่ไวว้างใจ

Character & Competence
คณุลกัษณะ & ความรูค้วามสามารถ

คนเกง่
- Knowledge ความรู ้
- Ability ความสามารถ

คนดี
- Integrity ความซอสตย์ื9 ั
- Maturity วฒุภิาวะ
-Abundance Mentality ความใจกวา้ง

เหตผุลที�เราจะไวว้างใจใครก็เพราะเขาน่าไวใ้จ
ดงันั3นถา้เราจะใหค้นอื�นไวว้างใจเรา 
เราตอ้งทําตวัใหน้่าไวใ้จ
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7 Habits of Highly Effective People is a

Principle-centered
Character-based
Inside-out approach เริ�มที�ตนเอง

to personal and interpersonal effectiveness.
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Inside-out approach

Inside Out Outside in

พฒันาจากภายใน  
(เกดิจากความตอ้งการที�อยากจะทําดว้ยตวัเอง)

พฒันาจากภายนอก  
(เขาสงมาั�   บอกมา  เกรงใจ.....)
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Paradigm Paradigm กรอบความคดิกรอบความคดิ

• A model, theory, perception, assumption, or frame of reference. 
• In a more general sense, it is the way we see the world in terms of 

perceiving, understanding, interpreting.

วธิกีารที�บคุคลรับรู ้มองเห็น เขา้ใจ และตคีวามโลกที�อยูร่อบตวั เสมอืนแผนที�ในใจ
ไมม่บีคุคล 2 คนที�จะมกีรอบความคดิลกัษณะเดยีวกนั เพราะการเรยีนรู ้การรับรู ้
ประสบการณ์ตา่งกนั
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A Paradigm Exercise

Look at the picture and 
detail what you see?
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The Power of Paradigm Shift
การเปลี�ยนกรอบความคดิ เป็นการเปลี�ยนในวธิกีารคดิ

• Scientific Breakthrough
– Intel Centrino CPU: Lower GHz, longer battery life
– 3M Post-it
– Old days, Earth Centre => Sun Centre

พลังของการเปลี�ยนกรอบความคดิ
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เรื�องที�สาคัญที�สดุเรื�องหนึ�งในํ 7 habits คอื Paradigm Shift ซงจะพดูเกี�ยวกบัการึ�
ปรับเปลี�ยนวธิทีี�เรามองโลก ใหเ้ห็นโลกอยา่งที9มนัเป็น ไมใ่ชอยา่งที9เรา่ คดิวา่มนั

เป็น ความจรงิโลกอยา่งที�มันเป็นก็คอืหลักของ Principle

Paradigm จะเป็นอะไรที�คอ่ยๆสรา้งตดิตัวเรามาตั 3งแตเ่ด็กๆ เป็นประสบการณ์หรอืความรูท้ี�
ทําใหเ้ราเอามาใชตคีวามสงตา่งๆที�เราพบเห็น้ ิ�  ซงถา้เรายดึตดิกบัึ�  Paradigm มากเกนิไป 

จะทําใหเ้ราอาจจะมองโลก หรอืตคีวามหมายไปในสงที�เราคดิวา่มันเป็นิ�  โดยอาศยั 
Paradigm ที�เรามอียู ่ทั 3งๆที�จรงิๆแลว้โลกมันอาจจะไมเ่ป็นอยา่งที�เราคดิอยา่งที�เรา

เห็น Paradigm shift คอืการที�เราเปลี�ยนไปมองโลกอยา่งที�มันเป็นจรงิๆ ซงในหนังสอก็ึ� ื
จะมตีัวอยา่งตา่งๆ แสดงใหเ้ห็นวา่ Paradigm shift เป็นอยา่งไร 

ตัวอยา่ง คอืเรื�องเกี�ยวกบัเรอืรบลําหนึ�ง ซงผูก้ารเรอืรบอาจจะมีึ�  paradigm วา่ตัวเองคมุเรอืที�ยิ�งใหญ ่
ใครๆก็ตอ้งกลัวตอ้งยําเกรงหลบทางให ้มอียูค่นืหนึ�งขณะแลน่อยูใ่นมหาสมทุรที�หมอกลงจัด ทัศน

วสิยไมด่จีนมองไมเ่ห็นั  ตอ้งอาศยเรดาห์ั อยา่งเดยีว  ขณะที�แลน่ๆไปฝ่ายผูก้ารเรอืรบก็พบวา่ มี
สญญาณวทิยมุาั  บอกใหเ้รอืรบเปลี�ยนทศิทางการแลน่ออกไปดา้นขา้งซะ  ฝ่ายผูก้ารก็ไมย่อม ใหว้ทิยุ
กลับไปบอกวา่ ฝ่ายนั3นแหละ ตอ้งเป็นฝ่ายเลี3ยวหลบไป  อกีฝ่ายนงึก็ยังยนืยันใหเ้รอืรบเลี3ยวหลบไป 

หลังจากสงกนัไป่  สงกนัมา่  จนในที�สดุผูก้ารก็วทิยกุลับไปบอกวา่ 
"นี�เป็นเรอืรบของกองทัพ ขอสงใหอ้กีฝ่ายเลี3ยวหลบไปั� "

อกีฝ่ายก็วทิยกุลับมาวา่ ...
"นี�คอืประภาคาร ขอใหเ้รอืรบเลี3ยวหลบไป"

ในที�สดุ เรอืรบก็ตอ้งยอมเลี3ยวหลบไป 
นี�เป็นตัวอยา่งนงึที�ผูก้ารไมส่ามารถยดึกบั Paradigm ของตัวเองวา่เป็นเรอืรบที�ยิ�งใหญ ่ใครๆตอ้งหลกี
ทางให ้และไมส่ามารถขัดกบัหลักความจรงิของโลก (Principle) ที�วา่ประภาคารตอ้งอยูก่บัที�และหลบ

ทางใหเ้รอืรบไมไ่ด ้
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“If you want small changes, work on your
Behavior; if you want quantum leap changes,
Work on your paradigms.”

- Stephen R. Covey

ถา้เราตอ้งการการเปลี�ยนแปลงที�เล็กนอ้ย แคเ่พยีงเปลี�ยนพฤตกิรรม
ถา้เราตอ้งการการเปลี�ยนแปลงที�สาคญัํ  เราตอ้งเปลี�ยน
กรอบความคดิของเรา



32

แตก่ารเปลี9ยนกรอบความคดิใหมท่กุคร ัIง ทําใหเ้รา
สามารถมองสงตา่งๆิ�  ในมมุมองที�แตกตา่งไปจากเดมิ

 และการเคลื�อนยา้ยทําใหเ้กดิพลงั ไมว่า่กรอบความคดิเดมิของ
พวกเราจะถกูตอ้งหรอืไมก่็ตาม 

ซงมนัจะเป็นตวักําหนดอปุนสิยและทศันคตขิองพวกเราึ� ั
รวมไปถงึวธิทีี�เราแสดงออกตอ่คนอื�น
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The 7 Habits of Highly Effective People

K = Knowledge ความรู ้What to, why to

S = Skill ทกัษะ How to

D = Desire ความปรารถนา Want to

K = Knowledge ความรู ้What to, why to

S = Skill ทกัษะ How to

D = Desire ความปรารถนา Want to

P/PC Balance  
ความสมดลุของ ผลที�ตอ้งการ / ความสามารถที�จะใหเ้กดิผล

(Product)             (Assets)

P/PC Balance  
ความสมดลุของ ผลที�ตอ้งการ / ความสามารถที�จะใหเ้กดิผล

(Product)             (Assets)

PrinciplePrinciple--centered centered ยดึหลักการเป็นศนูยก์ลางยดึหลักการเป็นศนูยก์ลาง

CharacterCharacter--based based ยดึคณุลักษณะเป็นหลักยดึคณุลักษณะเป็นหลัก      

InsideInside--out approach out approach เริ�มที�ตนเองเริ�มที�ตนเอง

•กฏธรรมชาตหิรอืความจรงิขั 3นพื3นฐาน
•เป็นสากล ไรก้าลเวลา
•ใหผ้ลที�สามารถคาดคะเนได ้
•อยูภ่ายนอกตัวเรา
•เป็นจรงิอยูแ่ลว้ ไมว่่าเราจะเขา้ใจหรอื
ยอมรับหรอืไม่
•ชดเจนในตัวมันเองั  และกอ่ใหเ้กดิผลได ้
เมื�อเขา้ใจ

•กฏธรรมชาตหิรอืความจรงิขั 3นพื3นฐาน
•เป็นสากล ไรก้าลเวลา
•ใหผ้ลที�สามารถคาดคะเนได ้
•อยูภ่ายนอกตัวเรา
•เป็นจรงิอยูแ่ลว้ ไมว่่าเราจะเขา้ใจหรอื
ยอมรับหรอืไม่
•ชดเจนในตัวมันเองั  และกอ่ใหเ้กดิผลได ้
เมื�อเขา้ใจ

Character & Competence

คณุลกัษณะ (คนด)ี & ความรู ้
ความสามารถ (คนเกง่)

Trust ความไวว้างใจ

Paradigm & Paradigm Shift
 การเปลี9ยนกรอบความคดิ

Value คา่นยิม - คณุคา่หรอืความสาคญัที9เราใหก้บับุคคลํ  สงของิ9  แนวความคดิหรอืหลกัการ

Relationships

EBA

•3 kinds of assets;
•Physical: Machine/Method
•Financial: Money
•Human: Man “Human Resource”

•3 kinds of assets;
•Physical: Machine/Method
•Financial: Money
•Human: Man “Human Resource”
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Seven Habits

H1    Be proactiveH1    Be proactive

H2    Begin with the end in mindH2    Begin with the end in mind

H3    Put first thing firstH3    Put first thing first

H4    Think win winH4    Think win win

H5    Seek first to understand, then to be understoodH5    Seek first to understand, then to be understood

H6    SynergizeH6    Synergize

H7    Sharpen the sawH7    Sharpen the saw
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77  อปุนสิยัอปุนสิยั

•• H1 H1 รเิริ�มตน้กอ่นเสมอรเิริ�มตน้กอ่นเสมอ
•• H2 H2 กําหนดแผนการและเป้าหมายของชวติีกําหนดแผนการและเป้าหมายของชวติี   
•• H3 H3 ทําสงที�สาคญักอ่นิ� ํทําสงที�สาคญักอ่นิ� ํ

•• H4 H4 มคีวามคดิบนผลประโยชนร์ว่มกนัมคีวามคดิบนผลประโยชนร์ว่มกนั
•• H5 H5 เขา้ใจผูอ้ื�นกอ่นแลว้จงึใหผู้อ้ ื�นเขา้ใจตนเองเขา้ใจผูอ้ื�นกอ่นแลว้จงึใหผู้อ้ ื�นเขา้ใจตนเอง
•• H6 H6 ทํางานรว่มกนัเพื�อใหไ้ดผ้ลงานที�ดขี ึ3นทํางานรว่มกนัเพื�อใหไ้ดผ้ลงานที�ดขี ึ3น

•• H7 H7 ปรับปรงุตนเองอยูต่ลอดเวลาปรับปรงุตนเองอยูต่ลอดเวลา
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อปุนสิยที9ั 1: บโีปรแอคทฟี
Habit 1: Be Proactive
อปุนสิยแหง่ผูม้วีสิยทศันส์วนบคุคลั ั ่
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• เขยีนในสงที�ิ�  อยากม ีอยากเป็น อยากทํา 

• ทั 3งที� มแีลว้ / ยังไมม่ี
• เป็นแลว้ / ยังไมไ่ดเ้ป็น
• ทําแลว้ / ยังไมไ่ดท้ํา
• อยา่งนอ้ย 10 เรื�อง
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ลกัษณะของคนโปรแอคทฟี
Characteristics of a Proactive Person

1. ตอบสนองตามคา่นยิมที�อยูบ่นพื3นฐานของหลกัการ
Responding according to values.

2. รับผดิชอบตอ่พฤตกิรรมของตนเอง
Accepting responsibility for their own behavior.

3. มุง่เนน้ที�ขอบเขตแหง่อทิธพิล
Focusing on their Circle of Influence.



39

ขอบเขตแห่งอทิธิพล(Focus on Circle of Influence)

Circle of InfluenceCircle of Influence

Proactive Reactive

ขอบเขตแหง่อทิธพิล : สงตา่งๆิ9  ท ี9เสามารถทาํใหเ้กดิผลกระทบไดโ้ดยตรง
ขอบเขตแหง่ความกงัวล : เร ื9องตา่งๆ ซงควบคมุไมไ่ด้ึ9
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พฤตกิรรมแบบรแีอคทฟี (Reactive Behavior)

พฤตกิรรมแบบโปรแอคทฟี (Proactive Behavior)

สิ!งเร้า(Stimulus) การตอบสนอง(Response)

คนรแีอคทฟีจะใหอ้ทิธพิลภายนอก (อารมณ์ ความรูส้กึ หรอืสภาวะการณ์) มาควบคมุการตอบสนองของเขา

สงเรา้ิ9 (Stimulus) การตอบสนอง(Response)

มอีสิระภาพที�จะเลอืกตามคา่นยิม
ตามหลักการดว้ยคณุสมบัติ
เฉพาะของมนุษย ์4 ประการ

Freedom To Choose According 
To Values Based on Principle

With the Four Human Endowments
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พฤตกิรรมของคนโปรแอคทฟี
(Proactive Behavior)

Choice

Stimulus Response

Self 

Awareness ConscienceImagination

Independent Will

Stop Think Evaluate
Proceedการร้ตนเองู จินตนาการ สติ
ความประสงค์อสิระ



42

1. การรูต้นเอง(Self- Awareness): 

การตรวจสอบความคดิ อารมณ์และพฤตกิรรมของตนเอง

(Examine thought , moods and behaviors.)

2. จนิตนาการ (Imagination):

ความสามารถในการมองไกลกวา่ประสบการณ์ และความเป็นจรงิในปัจจบุัน 

(Visualizing beyond experience and present reality.)

3.  สต(ิConscience):

ความเขา้ใจวา่อะไรถกู อะไรผดิ และปฏบิัตติามดว้ยความซอสตยต์อ่ตนเองื� ั

และผู ้อื�น  (Understand Right or Wrong and following personal 

integrity.

4. ความประสงคอ์สิระ(Independent Will):

กระทําการโดยปราศจากอทิธพิลจากภายนอก

(Acting independent of external influence.)

คณุสมบตัเิฉพาะของมนษุย ์4 ประการ
(Four Human Endowments)
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พฤตกิรรมของคนรแีอคทฟี
(Reactive Behavior)

คนรแีอคทฟีจะตําหนทิศันคตแิละพฤตกิรรมของตน
กบัสงที�เขาคดิวา่เขาควบคมุไมไ่ด ้ิ�  เขาตอบสนองตอ่สงเรา้ิ�

และบอ่ยครั 3งที�ใหเ้หตผุลเกี�ยวกบัพฤตกิรรมดงักลา่ว 
โดยอา้งถงึทฤษฎวีา่ดว้ยตวักําหนด
(Theories of Determinism)

1.พันธกุรรม(Genetic) – ลกัษณะที�ไดร้ับถา่ยทอดมา(traits we inherited) 

2.จติใจ(Psychic) – การอบรมเลี3ยงด(ูour upbringing)

3.สงแวดลอ้มิ� (Environment) -สงที�อยูร่อบตวัเราิ� (our surrounding)

นอกจากนี3คนรแีอคทฟี ยังทํางานอยูภ่ายในของเขตแหง่ความกงัวล ใชเวลาและพลงัของตน้
ไปกับสงที�เขาไมอ่าจควบคมุได ้ิ�  ผลที�ตามมาคอื ขอบเขตแหง่อทิธพิล(Circle of Influence) 
ของเขาเล็กลง
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Proactive
ฉันเลอืกที�จะไป.

ฉันควบคมุความรูส้กของฉันได ้ึ .
ลองสารวจทางเลอืกหลายๆทางํ .

ฉันสามารถที�จะ …..

Reactive
ฉันจําเป็นตอ้งไป.
เขาทําใหฉ้ันโมโห.
ไมม่อีะไรที�ฉันทําได.้
ถา้เพยีงแต ่….

Proactive and Reactive Language
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เมื-อคนมุงเนน้กบสิงที-เขาสามารถมีอิทธิพลได้่ ั -

เขาจะเพิมพนูความรู้และประสบการณ์ของตนเองมากขึน- O

และสร้างความไวว้างใจใหเ้กดขึนิ O

ผลกคือ็  ขอบเขตแหงอิทธิพลของเขาขยายใหญขึน่ ่ O .
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Proactivity is the Habit of Personal Vision 
โปรแอคทฟีเป็นอปุนสิยแหง่วสิยทัศนส์วนบคุคลั ั ่
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อปุนสิยที�ั  2: เริ�มตน้ดว้ยจดุมุง่หมายในใจ
Begin With The End In Mind

อปุนสิยแหง่ภาวะผูน้ําสวนบคุคลั ่

วงจรวฒุภิาวะ (Maturity Continuum)
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หลกัการของ 
การเป็นผูน้ําในตวัเอง

หลกัการ:

“ทกุสงเกดิขนึจากการสรา้งสองคร ัIงิ9 I ”
 การสรา้งครั 3งแรกเกดิขึ3นในจติใจ 
 และการลงมอืทําใหเ้กดิขึ3นจรงิ ๆ เป็นการสรา้งครั 3งที�สอง
 หรอืการสรา้งทางกายภาพ

คดิ กอ่น ทํา
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การสรา้งทางจติใจกอ่นการสรา้งทางกายภาพ
(Mental Creation Precedes Physical Creation)

• การสรา้งครั 3งแรก: การคดิและวางแผนในใจสาหรับผลที�ประสงค์ํ  
จะไดร้ับ(เชน่ ความคดิ แผนงาน การรับรู ้และแรงจงูใจ)
The mental thought and plan for desired results.

• การสรา้งครั 3งที�สอง: การผลติทางกายภาพของผลที�ประสงคจ์ะ
ไดร้ับ (เชน่ การวางแผน การออกแบบ และวางโครงรา่ง)
The physical production of desired results.
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เลอืกศนูยก์ลางของชวติี
Choosing a life Center

หลกัการ
Principle

ครอบครัว งาน

เพื�อนตวัเอง
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อปุนสิยที�ั  3: ทาํสงที9สาคญักอ่นิ9 ํ  

Put First Things First

อปุนสิยแหง่การจดัการสวนบคุคลั ่

วงจรวฒุภิาวะ (Maturity Continuum)
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The 7 HABITs (of Highly Effective People)

Habit 7 : Sharpen the Saw

Habit 6 : Synergize

Habit 5 : Seek First to Understand,

Then to Be Understood

Habit 4 : Think Win-Win

Habit 3 : Put First Things First
Habit 2 : Begin with the End in Mind

Habit 1 : Be Proactive
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1
PA

2
BEM

3
PFTF

Dependence

Private
Personal Vision Personal Leadership

Personal Management

Independence
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H3

Put First Things First

Personal Management

คณุเป็นผูส้รา้ง คณุเป็นผูก้ําหนด
Vision

สรา้งจดุมุง่หมายครั 3งแรกในใจ
Mission Statement

เป็นนายตัวเอง
Privacy Victory
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Time Management matrix

Urgency (Time)

Importance
(Value)

Urgency : You or others feel that it requires immediate attention.

Importance : If you find it valuable, contribution to your Mission,
Values, and Goal.

หลกัการและคา่นยิม กําหนดความสาคญัํ และไมส่าคญัํ

เวลา กําหนดความเรง่ดว่นและไมเ่รง่ดว่น
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Time Management matrix

2                          

Not urgent / Important

4

Not urgent / Not Important

3

Urgent / Not Important

1

Urgent / Important

Urgency (Time)

Importance

(Value)

Necessity(20-25%) Effectiveness(65-80%)

Deception (15%) <1%

เร่งดว่น/สาคัญํ

ไมเ่ร่งดว่น/ไมส่าคัญํเร่งดว่น/ไมส่าคัญํ

ไมเ่ร่งดว่น/สาคัญํ
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Time Management Matrix
ตารางการบริหารเวลา

Urgent เร่งด่วน Not Urgent ไม่เร่งด่วน 

I II

III IV

•Crises วกิฤตกิารณ์
•Pressing problems ปญัหาที9กดดนั                     
•Deadline-driven projects, meetings, 
preparations โครงการ การประชุม 
การเตรยีมการที9มกีาํหนดเสนตาย้

•Interruptions, some phone calls
 การขดัจงัหวะ เสยงกริ9งโทรศพท์ี ั
•Some mails, some reports  จดหมาย
รายงานบางจําพวก             

•Some meetings การประชุมบางเร ื9อง
•Many proximate, pressing matters           

สงกดดนัใกลต้วัิ9
•Many popular activities
 กจิกรรมที9นยิมชมชอบตา่งๆ               

•Preparation การเตรยีมการ
•Prevention  การป้องกนั
•Values clarification การขยายความคา่นยิม
•Planning การวางแผน
•Relationship building การสรา้งความสมพนัธ์ั
•True re-creation สนทนาั การที9มคีวามหมาย
•Empowerment การใหอ้ํานาจ

•Trivia, busywork สงละอนัพนัละนอ้ยิ9  งานยุง่                  
•Some phone calls เสยงกริ9งโทรศพทบ์างคร ัIงี ั
•Time wasters กจิกรรมฆา่เวลา
•Irrelevant mail จดหมายที9ไมเ่กี9ยวกบัเรา                                   
•Excessive TV ดทูวีมีากเกนิไป

Im
p
o
rt
a
n
t

สํา
คญั

N
o
t 
Im
p
o
rt
a
n
t

ไม่
สํา

คญั
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Results

I II

III IV

•Pressure ความกดดนั
•Tired เหน็ดเหนื9อย
•Handle crises always 
 รบัมอืกบัวกิฤตกิารณ์ตลอดเวลา
•Busy in tidying up the final failure 
situations ยุง่จนทําใหง้านพลาด

•Have wide vision มวีสิยทศัน์ั  
 กวา้ง
•Keep balance รกัษาสมดลุ
•Discipline ระเบยีบวนิยั
•Self-control  ควบคมุดว้ยตนเอง
•Less crises วกิฤตกิารณ์นอ้ย

•Lack of responsibility  
ขาดความรบัผดิชอบ           

•Lose their jobs  
ตกงาน                 

•Depends on others or social 
welfares to survive
 ความอยูร่อดขนึอยูก่บัคนอื9นI  หรอื
สวสัดกิารสงคมั

•Shortsighted วสิยทศันส์นั ัI
•Handle crises เผชญวกิฤตกิารณ์ิ
•Blandishments ยกยอ
•Despise target & planning  
 ไมม่เีป้าหมาย & แผน            
•Lack of self-control, blame others 
ควบคมุตวัเองไมไ่ด ้วา่กลา่วคนอื9น
•Bad interpersonal relationship, up 
to be destroyed
 ความสมพนัธก์บัคนอื9นไมด่ ีั  มแีต่
จะทําลาย                       
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Quadrant I (Urgent & Important) 
ตารางเวลา I ( เรงดวน่ ่  & สาํคญั )

III

I Results: ผลลพัธ์
• Stress ความเครยีด
• Burnout หมดไฟ
• Crisis Management 

การบรหิารวกิฤติ
• Always putting out fires

ดบัไฟอยูเ่สมอ

II

IV Crisis live

III
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Quadrant III (Urgent & Unimportant)
ตารางเวลา III ( เรง่ดว่น & ไมส่าคญัํ  )

III Results: ผลลพัธ์
•Short term focus เพง่ความสนใจระยะสนั3
•Crisis Management การบรหิารวกิฤติ
•See goals and plans are worthless มอง
เป้าหมายและการวางแผนวา่ไรค้า่
•Feel victimized, out of control 
 รูส้กวา่ตกเป็นเหยื�อึ  ไรอ้ํานาจควบคมุ
•Shallow or broken relationships
 ความสมพันธต์ื3นเขนิหรอืงอ่นแงน่ั

I II

IV



61

Quadrant III & IV
ตารางเวลา III & IV

III IV
Results ผลลพัธ์

Total irresponsibility ไรค้วามรับผดิชอบโดยสนเชงิ3 ิ
Fired from jobs ถกูไลอ่อกจากงาน
Dependent on others พึ�งพงิผูอ้ื�น

I II

People who lived in irresponsible lives
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Quadrant II
ตารางเวลา II

Results: ผลลพัธ์

•Vision, perspective 
วสิยทศัน์ั  มมุมอง

•Balance สมดลุ
•Discipline วนิัย
•Control ควบคมุ
•Few crises วกิฤตนิอ้ยนดิ

I
II
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The example

กอ้นหนิใหญ่กอ้นกรวด
ทราย

นํ Iาตาลทราย
นํ Iา
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The Habit 3 Profile

1 มรีะเบยีบที�เครง่ครัดในการทําตามแผนงาน ไมผ่ลดัวนัประกนัพรุง่

2 ไมย่อมใหก้จิกรรมที�สาคญัที�สดุในชวติตอ้งถกูละเลยหรอืลมืํ ี
ไปกบักจิกรรมยุง่ๆในแตล่ะวนั

3 สงที�ทําในแตล่ะวนัมคีวามหมายิ�  และมสีวนชวยใหไ้ปถงึ่ ่
จดุประสงคโ์ดยรวมของชวติี
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อปุนสิยที9ั  4: คดิแบบชนะ-ชนะ
Habit 4: Think Win-win
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เห็น(See)

ผล(Get)

อปุนสิยที9ั  4: คดิแบบชนะ-ชนะ
Habit 4: Think Win-win

หลกัการ :

ความสมพนัธท์ ี9ั ย ั9งยนืและมปีระสทธผิลิ
ตอ้งอยูบ่นพนืฐานของการมีI ผลประโยชนร์ว่มกนั
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กรอบความคดิกรอบความคดิ  66  ประเภทประเภท
ของความสมพนัธข์องมนษุย์ัของความสมพนัธข์องมนษุย์ั

• แพ ้– แพ้
• ชนะอยา่งเดยีว
• ชนะ – ชนะ หรอื ไมม่ขีอ้ตกลง

• ชนะ – ชนะ
• ชนะ – แพ้
• แพ ้- ชนะ
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เป็นคนที9หว่งตนเอง ตนตอ้งประสบความสาเร็จโดยที9ผูอ้ ื9นํ
ไดร้บัแตก่ารสญูเสยี

ลกัษณะ:
• เป็นลกัษณะท ั9วไปของคนสวนใหญ่่
• เป็นวธิกีารที9ใชการวางอํานาจ้
• ใชตาํแหนง่้  อํานาจ คณุวฒุ ิการครอบครอง

อนันํามาซงึ9  “การชนะ”

ชนะ – แพ ้(Win - Lose)
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แพ ้– ชนะ (Lose - Win)

เป็นคนที9เลอืกยอมแพแ้ละใหผู้อ้ ื9นชนะ 
แสดงความใสใจตอ่ผูอ้ ื9นสงู่  ขาดความกลา้
แสดงและทาํตามความรูส้กนกึคดิของตนเองึ
ยอมใหถ้กูครอบงาํไดง้า่ย

ลกัษณะ:
•ไมก่ลา่วถงึความตอ้งการ/คาดหวงัของตน
กบัใคร

• งา่ยตอ่ผูอ้ ื9นในการเอาใจหรอืปลอบใจ
• เก็บความรูส้กตา่งๆไวใ้นใจึ
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ชนะอยา่งเดยีวชนะอยา่งเดยีว  (Win)(Win)

เป็นคนที9คดิเพยีงแตก่ารไดร้บัสงที9เขาตอ้งการิ9  แมเ้ขาไม่
เจตนาที9ทาํใหผู้อ้ ื9นแพ ้
มุง่ม ั9นชนะแบบตวัคนเดยีว โดยปราศจาก
ความรูส้กรบัรูถ้งึผูอ้ ื9นึ

ลกัษณะ:
•มจีดุศนูยก์ลางอยูท่ ี9ตนเอง
•มจีติใจคบัแคบ
•ไมห่ว่งคนอื9นจะชนะหรอืแพ้
•คดิถงึแตต่นเองเป็นอนัดบัแรก
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แพ ้– แพ ้(Lose - Lose)

เป็นคนที9มคีวามใสใจผูอ้ ื9นตํ9า่  ชอบอจิฉาและ
วจิารณ์แตผู่อ้ ื9น สดุทา้ยทาํใหต้นเองและ
ผูอ้ ื9นตกตํ9าลง

ลกัษณะ:
•เป็นผลระยะยาวของ ชนะ – แพ,้ แพ ้– ชนะ  
หรอืชนะอยา่งเดยีว
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ชนะ – ชนะ (Win - Win)

คนที9เลอืกหนทางชนะและแนใ่จวา่คนอื9น
ชนะดว้ย ทาํใหต้นเองมสีขุ และขณะเดยีวกนั
ก็สรา้งความพงึพอใจแกผู่อ้ ื9นดว้ย

ลกัษณะ:
•แสวงหาผลประโยชนร์ว่มกนั
•ใหค้วามรว่มมอื ไมใ่ชแขง่ขนัชงดกีนั่ ิ
•เนน้การฟงั ใชเวลาการสอสารกนัยาวนานขนึ้ ื9 I
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ชนะ – ชนะ หรอืไมม่กีารตกลง
(Win – Win or No Deal)

เป็นคนที9แสวงหาการชนะ – ชนะ กอ่นอื9นใด
แตถ่า้เขาไมส่ามารถหาคาํตอบอนัเป็นที9ยอม
รบัได ้เขาตกลงที9จะยอมไมม่กีารตกลง

ลกัษณะ:
•ยนิยอมใหแ้ตล่ะฝ่ายกลา่วคาํวา่ “ไม”่
•เหมาะสมที9สดุในความสมพนัธแ์รกเร ิ9มั  หรอื
การตกลงทางธรุกจิ
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ความสมพนัธ์ั แบบชนะ-ชนะ(Win-Win Relationships)

สรา้งความไวว้างใจสงูโดยการฝากบญัชออมใจี

แสดงการกระทําอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย เปิดเผย 

สอสารเกี�ยวกบัความคาดหวงัชดเจนื� ั

แสวงหาความคดิของผูอ้ื�นและฟังอยา่งเขา้อกเขา้ใจ

แมน่ยํา ตรงตอ่เวลา และซอสตยใ์นการสอสารื� ั ื�

ปฏบิตัติอ่ผูอ้ื�นดว้ยความเคารพ และตอบสนองตอ่ความ 

ตอ้งการของผูน้ั 3น

เนน้เรื�องที�เป็นเชงบวกิ  ใหค้วามคดิเห็นในเชงสรา้งสรรคเ์พื�อิ

การพัฒนา
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ขอ้ตกลงแบบชนะ-ชนะ (Win-Win Agreements)

DRGRAC

Desired Result- อธบิายจดุมุง่หมายในใจ จดุประสงค ์และผลที�

คาดหวงัอยา่งชดเจนั

Guidelines- กําหนดขอบเขตและวนัครบตามกําหนดที�ตอ้ง

ทําใหส้าเร็จํ

Resources- จัดทรัพยากรบคุคล การเงนิ เทคนคิ หรอืองคก์ร

ที�เพยีงพอในการทําใหเ้กดิผลที�ประสงคไ์ด ้

Accountability- กําหนดมาตรฐานและวธิกีารของการวดัความ

กา้วหนา้และผลสาเร็จํ

Consequences- กําหนดผลที�ตามมาจากความสาเร็จหรอืความํ

ไมส่าเร็จแบบชนะํ -ชนะ
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คาํคม(Quotes)

Win-Win is a belief 

in the Third Alternative.

It's not your way or my way;

it's a better way. A higher way."

- Stephen R. Covey

ชนะ-ชนะ คอืความเชอในื� ทางเลอืกที�สาม

ไมใ่ชทางของเธอหรอืของฉัน่  แตเ่ป็นทางที�ดกีวา่

- สตเีฟน อาร.์ โควยี์
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วงจรวฒุภิาวะ(Maturity Continuum)
อปุนสิยที9ั  5: เขา้ใจผูอ้ ื9นกอ่น แลว้จงึใหผู้อ้ ื9นเขา้ใจเรา
Habit 5: Seek First to Understand,

Then to Be Understood
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ผล(Get)

อปุนสิยที9ั  5: เขา้ใจผูอ้ ื9นกอ่น แลว้จงึใหผู้อ้ ื9นเขา้ใจเรา 
Habit 5: Seek First to Understand,

Then to Be Understood

หลกัการ :

ฟงัแลว้พดู
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วธีการพดูและิ
นํ�าเสียงที�ใช้

38%

คาํพดูที�ใช้
7%

อากปักรยาิ  ทาทาง่
55%
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ระดบัของการฟัง
• ไมส่นใจฟงั(Ignoring) ไมม่คีวามพยายามที�จะฟัง

• แกลง้ฟงั(Pretend Listening) เสแสรง้หรอืทําใหด้เูหมอืนวา่
กําลงัฟังอยู่

• เลอืกฟงั(Selective Listening) ฟังเฉพาะบทสนทนาที�ทา่นสนใจ  

• ฟงัอยา่งต ัIงใจ(Attentive Listening) ตั 3งอกตั 3งใจ และเนน้ไปยังสงิ�
ที�ผูพ้ดู กําลงัพดูและเปรยีบเทยีบเนื3อเรื�อง
เขา้ กบัประสบการณ์ของตนเอง

• ฟงัอยา่งเขา้อกเขา้ใจ(Empathic Listening) ฟังและตอบสนองดว้ย
หวัใจและจติใจ เพื�อที�จะเขา้ใจคําที�ใช ้เจตนารมณ์และความรูส้กของผูพ้ดูึ
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การตอบสนองบนพื)นฐานของอตัตชีวประวตัิ
(Autobiographical Responses)

• การแนะนํา (Advising) ใหค้าํปรกึษา คาํแนะนําและแนวทางแกไ้ขปญหาั

• การสอบถาม (Probing) ถามคาํถามจากกรอบอา้งองิหรอืสารบญัของตนเอง

• การตีความ   
(Interpreting)

อธบิายแรงจงูใจและพฤตกิรรมของผูอ้ื)นจาก

ประสบการณ์ของตน พยายามที)จะวเิคราะหผ์ูอ้ื)น

• การประเมนิ  (Evaluating)  วนิิจฉยัและเหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ย



82

การตอบสนองตอ่การฟงัอยา่งเขา้อกเขา้ใจ(Empathic Listening)

1. พดูซาํ I  คาํตอ่คาํ (Repeat verbatim) - พดูซาเนื3อเรื�องของการสอสารเฉพาะํ3 ื�
คําพดูเทา่นั3น ไมเ่กี�ยวกบัความรูส้กึ

2. สรปุใจความ (Rephrase content)- สรุปความหมายดว้ยคาํพดูของทา่นเอง

3. สะท้อนความรู้สึก (Reflect feelings)- มองลกึลงไปและจบัความรูส้กึดว้ยคาํพดูของทา่นเอง

4. สรปุใจความและสะท้อนความรู้สึก - กลา่วถอ้ยคาํและความรูส้กึของผูพ้ดูดว้ยคาํพดูของ            
(Rephrase content & reflect feelings) ทา่นเอง

5. วางเฉย(Discern when empathy) - เมื)อการตอบสนองอยา่งเขา้อกเขา้ใจ ไมจ่าํเป็นหรอื
ไมเ่หมาะสม
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ตวัอยา่งใจความที9บง่บอกวา่เขา้ใจแลว้

• ตามที�ผมเขา้ใจ คณุรูส้กวา่ึ  . . . . .
• ผมจับความไดว้า่ คณุ . . . .
• อยา่งที�คณุเห็นวา่มนั . . . .
• ความรูส้กของคณุตอนนี3คอืึ  . . . .
• ขอ้ความของคณุดเูหมอืนจะเป็นแบบนี3 . . . .
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คาํคม(Quotes): การฟงั

“สงที�มคีา่มากที�สดุในชวติิ� ี  ไมไ่ดว้ดักนัที�เงนิทอง วตัถ ุบา้น หุน้ และ
อสงหารมิทรัพยต์า่งๆั  แตว่ดัที�มติรภาพ ความไวว้างใจ ความเขา้อก
เขา้ใจ ความเมตตากรณุา ความรัก  และความซอสตย์ื� ั  ”

“The most valuable things in life are not measured in monetary 
terms. The really important things are not houses and lands,
stocks and bonds, automobiles and real state, but friendships,
trust, confidence, Empathy, mercy, love and faith. ”

--- Bertrand Russell
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อปุนสิยที9ั  6: ผนกึพลงัประสานความตา่ง
Habit 6: Synergize
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กระทาํ(Do)

เห็น(See)

อปุนสิยที9ั  6: ผนกึพลงัประสานความตา่ง
Habit 6: Synergize

ผลรวมท ัIงหมด มคีา่มากกวา่ 
การนําแตล่ะสวนมา่ รวมกนั

หลกัการ :
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The Process of Synergizing
กระบวนการของการผนกึพลงัประสานความตา่ง

• Habit 4: Apply openness ประยกุตใ์ชการเปิดเผย้
• Habit 5: Apply communication ประยกุตใ์ชการสอสาร้ ื�  
• Habit 6: 

– Look at a problem มองเห็นปัญหา
– Understand needs เขา้ใจถงึความตอ้งการ
– Work to create synergy or a Third Alternative 

(a mutually beneficial solution) to meet those needs
ดําเนนิการเพื�อกอ่ใหเ้กดิการผนกึพลงัประสานความตา่ง หรอื
ทางเลอืกที� 3 (เพื�อประโยชนก์บัทกุฝ่าย) เพื�อสนองตอบความ
ตอ้งการเหลา่นั3น
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กระบวนการของการผนกึพลงัประสานความตา่ง
(The Process of Synergizing)

ปญัหา 

หรอืโอกาส 

(Problem or 

Opportunity)

ทางเลอืกที9สาม(Third Alternative)  

ผนกึพลงัประสาน(Synergy)

ผล(The Result)

ผนกึพลงั
ประสานความตา่ง

อปุนสิยที�ั  4,5และ6
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การประนปีระนอม(Compromise)
( 1+1 = 1 ½ หรอื < 2)

การผนกึพลงัประสานความตา่งๆ
(Synergy) (1+1 = >2,3,4…..)

การรว่มมอื
(Cooperation) (1+1 = 2)
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การสรา้งสรรคท์างเลอืกที9สาม
(Creating The Third Alternative)

1. พยายามสอสารกนัจนพบทางแกป้ญัหาที9เรารูส้กดแีละพอใจื9 ึ
(Communicate until e both find a solution we feel good about.)

2. ฟงัดว้ยความต ัIงใจที9จะเขา้ใจ ไมใ่ชดว้ยความต ัIงใจที9จะตอบคาํถาม่
(Listen with the intent to understand, not reply.)

3. แสดงออกวา่ทา่นรูส้กและเห็นสถานการณ์น ัIนอยา่งไรึ
(Express how you feel about and see the situation.)
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วธิกีารสรา้งการผนกึพลงัประสานความตา่ง
(The Way to Create Synergy)

• การกระทําในขอบเขตแหง่อทิธพิลของเรา(Circle of Influence) 

และการสรา้งสงแวดลอ้มที�เกื3อหนุนิ�  คอื

� ทศันคตแิบบชนะ-ชนะ(Win-win attitude)

� พยายามเขา้ใจผูอ้ื�นกอ่น(Seek first to understand)

� เชอในความสามารถในการคน้หาทางเลอืกที�สามของเราื�

(Believing in our ability to find a Third Alternative)
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คาํคม(Quotes): Synergy

“ ผลรวมท ัIงหมดมคีา่มากกวา่การนําแตล่ะสวนมารวมกนั่  
การผนกึพลงัประสานความตา่งจะเกดิขนึI   เมื9อคนต ัIงแต่
สองคนขนึไปI  รว่มกนัสรา้งผลงานไดม้ากกวา่ผลงานของแต่
ละคนซงึ9  แยกกนัทาํมารวมกนั ”

“ The whole is greater than the sum of its parts. Synergy 
takes place when two or more people produce more 
together than the sum of what they could have produced 
separately. ”

---Stephen R. Covey
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อปุสรรคของการผนกึพลังประสานความตา่ง
(Blocks To Synergy)

การตอ่ตา้น

ใหเ้ขยีนอปุสรรคของการผนกึพลงัประสานความตา่ง
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อปุนสิยที9ั  7: ลบัเลื9อยใหค้มอยูเ่สมอ
Habit 7: Sharpen the Saw
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อปุนสิยที9ั  7: ลบัเลื9อยใหค้มอยูเ่สมอ
Habit 7: Sharpen the Saw

หลกัการ :

ผลผลติ ตอ้งการ การพฒันาความสามารถ
ในการผลติอยา่งตอ่เนื9องและสมํ9าเสมอ
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Effectiveness ประสทธผิลิ

มองที9 P/PC Balance ( ความสมดลุของ P/PC)

Production 
ผลผลติ

Desired Results 
ผลที9ตอ้งการใหผ้ลติขนึมาI

Production Capability
ความสามารถในการผลติ

Assets 
สนทรพัย์ิ
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สมติขิองการเตมิพลงัชวติี9 ี ( Four Dimensions of Renewal)

เราสามารถลบัเลื9อยใหค้มอยูเ่สมอใน 4 ดา้นคอื

To live To love

To learn
To leave
legacy

กายภาพ
(Physical)

สงคมั / อารมณ ์
(Social/ Emotional)

ความคดิ
(Mental)

จติวญิญาณ
(Spiritual)
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7 Principles

1. ตอ้งรับผดิชอบในสงที�ิ� เลอืกและสามารถเลอืกได ้

5. ฟังและพดู

2. คดิ  กอ่น ทํา

3. บทบาทที�สาคญัํ สาหรับตวัเราํ  คนที�สาคญัํ สาหรับตวัเราํ

4. ความสมพันธท์ี�ั ยั�งยนืและมปีระสทธผิลิ ตอ้งอยูบ่น
พื3นฐานของการมผีลประโยชนร์ว่มกนั

6. ผลรวมทั
งหมด  มีค่ามากกวา่ การนําแต่ละส่วนมารวมกนั

7. ผลผลติ ตอ้งการ การพัฒนาความสามารถในการผลติ
อยา่งตอ่เนื�องและสมํ�าเสมอ

การพึ9งผูอ้ ื9น

1

2

3

การพึ9งตนเอง

4

5

6
การพึ9งซงกนัและกนัึ9

7
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The EndThe End


