
 
 

Page 1 of 2 

 
 

NETWORK TRAINING CENTER (NTC) 

Call us today 0-2634-7993-4 NETWORK TRAINING CENTER CO.,LTD. (NTC)  | www.trainingcenter.co.th  

177/1 BUI Bldg., 14th Fl., Unit 1, 3 & 4, Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok, THAILAND  |  Email: sales@trainingcenter.co.th 

i-Habit อปุนสิยัแหง่ความส าเร็จ 
 
 

ระยะเวลา 1 วนั 
 

 

หลกัการและเหตผุล 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มหัวหนา้งานและผูป้ฏบิัตงิาน ใหเ้ขา้ใจและเรียนรู ้รวมทัง้ฝึกปฏบิัตอิุปนิสัยแห่ง

ความส าเร็จ เพื่อผลักดันตนเองสู่เป้าหมายทั ้งระยะสัน้และระยะยาว รวมทั ้งเพิ่มความสามารถในการสรา้ง

สมัพันธภาพทีด่กีบับคุคลทกุระดบั อนัจะสง่ผลใหส้ามารถผลกัดนัและสรา้งผลงานทีด่ใีหก้ับองคก์รได ้

วตัถปุระสงค ์
 

▪ เพือ่เรยีนรูแ้ละพัฒนาความเขา้ใจอปุนสิยัแหง่ความส าเร็จ 

▪ เพือ่ฝึกฝนอปุนสิยัใหเ้กดิทักษะทีจ่ าเป็นในการท างาน 

▪ เพือ่ใหเ้กดิสมัพันธภาพทีด่กีบับคุคลทกุระดบั 

  

รายละเอยีดหลกัสตูร 

 

1) Be Proactive (เป็นนายความคดิตวัเอง) 

▪ คนทีม่นีิสัย "Proactive" คอืคนทีเ่ลอืกทีจ่ะเป็น เลอืกทีจ่ะท า คอืคนที ่"รูต้ัววา่เลอืกได"้ คนทีม่ี

นิสัยแบบนี้ จะมีความกระตือรือรน้ เป็นคนที่ Active เป็นคนที่รูว้่าตัวเองตอ้งการอะไร คนที ่

Proactive จะไมร่อใหส้ ิง่ตา่งๆ เกดิขึน้กบัตวัเขา แตเ่ขาจะเป็นคนท าใหส้ ิง่ตา่งๆเกดิขึน้ดว้ยตัวเขา

เอง เพราะเมือ่เขาเลอืกทีจ่ะเป็น เมือ่เขารูว้่าตัวเองตอ้งการอะไร เขาก็จะมคีวามรเิริม่ทีจ่ะท าให ้

ส ิง่นัน้เกดิขึน้ในทนัท ี 

 

2) Begin with the End in Mind (เร ิม่ตน้ดว้ยจดุมุง่หมายในใจ)  

▪ คอื มีการวางแผนการท างานหรือแผนการในอนาคตเอาไว ้ตัง้แต่ยังไม่ลงมือท า เมื่อถงึเวลา

ด าเนนิการ เคา้เหล่านัน้จะไม่ไขวเ้ขวหรอืมกีารปรับแผนด าเนินการในปัจจุบันใหส้อดคลอ้งและ

บรรลเุป้าหมายไดใ้นทีส่ดุ 

 

3) Put First Things First (ท าสิง่ทีส่ าคญักอ่น) 

▪ ถา้เราสามารถฝึก 3 อุปนิสัยแรกทั ้ง 3 ได ้จะน าไปสู่การที่เราสามารถพึ่งพาตนเองได ้

(Independence) และหลุดพน้จากการพึ่งพาผูอ้ืน่ (Dependence) เป็นคนที่มีความน่าเชือ่ถือ

และไวว้างใจ ซึ่งทัง้ 3 นิสัยดังกล่าวเป็นการเรียนรูก้ารฝึกตนเองเพื่อใหเ้กดิการสรา้งวนัิยให ้

ตนเอง เกดิชยัชนะในสงัคม (Public Victory) และชนะใจผูอ้ืน่  

 

4) Think Win-Win (คดิแบบ ชนะ-ชนะ)  

▪ คอื การคดิหาวธิใีหเ้ราและคนรอบขา้งไดรั้บประโยชน์โดยทั่วกัน แบบไม่มีใครไดอ้ยู่ฝ่ายเดยีว 

เรยีกวา่ “ชนะ” ทัง้สองฝ่าย โดยไม่มใีครพ่ายแพห้รอืเสยีประโยชน์อยู่ฝ่ายเดยีว คดิและท าแบบ 

Win-Win ซึ่งจะมีพื้นฐานการคิดบนทัศนะคติที่ดี ต่างกับการ “ประนีประนอม” เพราะการ

ประนปีระนอมนัน้อาจมใีครทีต่อ้งเสยีผลประโยชน์ไปบา้งอยู่ทีม่ากหรอืนอ้ยน่ันเอง 

 

5) Seek First to Understand Then to Be Understood (เขา้ใจผูอ้ ืน่กอ่นแลว้จงึใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจเรา)  

▪ คนทีม่นีสิยัโลกสวยแบบนี้ มักจะพยายามเขา้ใจคนอืน่กอ่น เพราะการท าใหค้นอืน่เขา้ใจเรา เป็น

เรือ่งทีท่ าไดย้าก และสิง่ทีท่ าใหเ้ราเขา้ใจคนอืน่ไดต้อ้งเริม่ตน้ดว้ยการฟังและพยายามท าความ

เขา้ใจ เพราะเมือ่เราเขา้ใจพืน้ฐานการคดิของเคา้แลว้ เราจะเขา้ใจเหตผุลของการกระท าของเคา้

ดว้ย เมือ่น ามารวมกบัสิง่ทีเ่ราเขา้ใจจะท าใหง้านผสมผสานออกมาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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6) Synergies (ผนกึพลงัประสานความตา่ง) 

▪ เมือ่เรามคีวามน่าไวว้างใจและสามารถพึ่งพาตนเองได ้(Dependence) และมกีารฝึกฝนอปุนสิัย

ที่  4-6 จ ะน าไป สู่ ค ว าม ไว ว้า งใจ ระห ว่ างบุ ค ค ล แล ะ เกิด ก ารพึ่ งพ าซึ่ ง กั น แล ะกั น 

(Interdependence) และจะน าไปสูก่ารสรา้งความสมัพันธอ์นัลกึซึง้ระหวา่งบคุคลทีย่นืยาว  

 

7) Sharpen the Saw (ลบัเลือ่ยใหค้ม) 

▪ ส าหรับอปุนสิยัที ่7 เป็นการฝึกฝนในการปฏบิัตอิปุนสิยัทัง้ 6 อยา่งสม ่าเสมอ เนือ่งจากโดยทั่วไป

แลว้ ไม่มใีครทีจ่ะสามารถฝึกใหบ้รรลุอุปนิสัยทัง้ 7 ไดต้ลอดเวลา จะมีการกลับไปกลับมาของ

นสิยัเสมอ เมือ่มสี ิง่เรา้จากภายนอก แตถ่า้มกีารฝึกฝนอยู่เสมอการเบีย่งเบนของอปุนสิยัตอ่สิง่เรา้

ก็จะเกดิขึน้นอ้ยลง 

 

ผูท้ ีเ่หมาะจะเขา้รบัการอบรม 
 

หัวหนา้งาน, พนักงานระดบัปฏบิตักิาร, ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง 


