
 

       คลิกภาพแห่ง

ความส าเร็จ 

ชนนิาถ  ทพิย์อกัษร 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 



สญัญาณบ่งช้ีบุคลิกของบุคคลอนัตราย 12 ขอ้ต่อไปน้ี  

1.กระหายอ านาจ วาสนา เป็นผูท่ี้หมกมุ่นลุ่มหลงอ านาจบารมี  ช่ือเสียง  เงิน
ทองและผลประโยชน์เหนือส่ิงอ่ืนใด 
2. เลียแข้งเลียขา ความส าเร็จกา้วหน้าลว้นไดม้าจากการแสแสร้ง  ประจบ
สอพลอผูมี้อ  านาจบารมี 
3.มีแต่ราคาคุย มีความสามารถในการน าเสนอ  “พูดหมูให้เป็นชา้งได้”  เป็น
นกัขายฝันผูไ้ม่เคยลงมือปฏิบติั 
4. ชอบขดุคุ้ย จับผิด เป็นพวกเจา้ระเบียบ  หยมุหยมิ  วุ่นวายในทุกขั้นตอนการ
ท างาน  ตรวจสอบยบิยอ่ยลงรายละเอียด 



สญัญาณบ่งช้ีบุคลิกของบุคคลอนัตราย 12 ขอ้ต่อไปน้ี  

5.ประกาศิตเจ้านาย เผด็จการแบบกินรวบ  เบด็เสร็จเด็ดขาด  ใชอ้  านาจเขา้ข่ม
และแผอิ่ทธิพล 
6.หยาบคาบไร้มนุษยธรรม เป็นผูใ้หญ่ท่ีเจ้าอารมณ์  มีกิริยามารยาททราม  
ชอบดุด่าและไม่รู้จกัถนอมน ้าใจคน 
7.ฉลาดล า้  แต่ไม่รับฟัง  ท างานแบบ  “ขา้มาคนเดียว”  เก่งอยู่คนเดียว  มี
ทกัษะทางสงัคมท่ีย  า่แย ่ ไม่ยนิดีรับฟังความคิดเห็น 
8.ฟุ่ มเฟือยพลงั  แต่ไร้จุดหมาย คนประเภทน้ีมกัจะมีงานยุง่ตลอดเวลา  ไดรั้บ
การยอมรับว่าท างานหนักแต่มักไม่ใช่งานท่ีผูบ้ริหารควรจะท า  หมกมุ่น
เสียเวลา 



สญัญาณบ่งช้ีบุคลิกของบุคคลอนัตราย 12 ขอ้ต่อไปน้ี  

9.หุนหันตัดสินใจ ตดัสินใจอย่างรวดเร็วโดยเช่ือมัน่ในประสบการณ์และ
ความรู้สึก  ขาดการไตร่ตรองและวิเคราะห์ขอ้มูล 
10.มีกล่ินไอแห่งความขัดแย้ง มีประวติัการท างานท่ีเต็มไปด้วยเร่ืองราว
กระทบกระทัง่  ความขดัแยง้อยา่งรุนแรง  
11.เ ป็น นัก วิจาร ณ์ มืออา ชีพ  รับ ฟังความ คิด เ ห็น   แ ต่ เ ป็นผู ้ฟั ง ท่ี แย ่ 
วิพากษว์ิจารณ์ความคิดและผลงานของผูอ่ื้นอยา่งรุนแรงใหเ้สียหนา้ 
12.ยาพิษเคลือบน า้ตาล เป็นผูท่ี้สามารถในการกลบเกล่ือนความผดิของตนเอง  
เปลือกนอกสุภาพนุ่มนวลเจรจาไพเราะชวนฟัง  มีเมตตา  แต่ในส่วนลึกกลบั
ริษยาคนดี 



7  อุปนิสยัของผูท้รงประสิทธิผลยิง่ 

อุปนิสัยที ่ 1  การเป็นฝ่ายเร่ิมต้นท าก่อน  (Be Proactive) 

คือ ตอ้งเป็นผูมี้ความคิดกา้วหน้า  มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของ
ตนเอง  เป็นผู ้ก  าหนดชีวิตของตนโดยพิจารณาไว้ก่อนและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นผลจากการตดัสินใจเลือกอยา่งมีสติ  อยู่
บนรากฐานของค่านิยมในใจ  มิใช่จากอารมณ์ความรู้สึก  ไม่มีการ
ป้ายความผดิไปยงัผูอ่ื้น  หรือสถานการณ์  



อุปนิสัยที่  2  การเร่ิมต้นด้วยจุดหมายในใจ  (Begin with the End 
in Mind) 

การเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายในใจเป็นการเร่ิมตน้ดว้ยความเขา้ใจ
ตนเองอยา่งชดัแจง้ว่าตอ้งการจะเดินทางไปยงัจุดใด  ทราบ
จุดหมายท่ีตอ้งการจะไปใหถึ้ง  เพ่ือก าหนดทิศทางชีวิตและ
กา้วไปทีละกา้วมุ่งหนา้ไปยงัจุดหมายนั้นในทางท่ีถูกตอ้ง 



อุปนิสัยที ่3 การท าตามล าดบัความส าคญั (Put First Things First) 

ซ่ึงเป็นการบริหารจดัการตนเองอยา่งมีประสิทธิผล  ชั้นน้ีเป็นการเร่ิมลง
มือปฏิบติัโดยเร่ิมตน้จากเร่ืองท่ีส าคญัก่อน จงยึดหลกัว่า  “ชีวิตนั้นสั้น  
ดงันั้นจึงควรท าส่ิงท่ีส าคญัในชีวิตก่อน”  เราจะท าอยา่งนั้นไดต้อ้งมีการ
บริหารเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้งส่ิงท่ีตอ้งท าคือเร่ืองส าคญั ไม่ใช่เร่ืองเร่งด่วน  
โดยการท าตามล าดับความส าคัญ จัดระเบียบและปฏิบัติการโดย
ค านึงถึงล าดบัความส าคญั 



อุปนิสัยที ่4 การคดิแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) 

ชนะ/ชนะ เป็นกรอบแห่งความคิดและหัวใจที่แสวงหาผลประโยชน์

ร่วมกนัในทุกความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล โดยมีแนวคิดว่าถ้าใครได้เรา

กไ็ด้ด้วย ถ้าองค์กรได้เรากไ็ด้ด้วย แนวคิดเช่นนี้ท าให้เกดิความร่วมมือ

กัน  หากเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับความคิดแบบตนเองชนะ  คน

อื่นแพ้กจ็ะเกิดการแข่งขันกัน ดังนั้น การคิดแบบชนะ/ชนะจึงเป็น

ข้อตกลงหรือหนทางแก้ปัญหาที่จะได้รับประโยชน์และความพึงพอใจ

กนัทั้งสองฝ่าย 



อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ ก่อนจะให้ผู้อืน่เข้าใจเรา (Seek First to 
Understand, Then to be Understood) 

เป็นอุปนิสยัในเร่ืองของการสื่อสารระหว่างบุคคล  การเข้าใจผู้อื่นก่อน

ถอืเป็นการเปล่ียนกรอบความคิดคร้ังใหญ่ เพราะโดยปกติแล้วคนส่วน

ใหญ่อยากให้ผู้อื่นมาเข้าใจตนเองก่อนการรับฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจ  

การจะเข้าใจคนอื่นก่อนได้ต้องฟังให้มาก ๆ เพ่ือเรียนรู้และท าความ

เข้าใจแต่การฟังน้ีไม่ได้หมายความถึงแค่การรับฟังด้วยความใส่ใจหรือ

เหน็ใจ แต่เป็นการรับฟังที่มีเจตนาท าความเข้าใจผู้พูด 



อุปนิสัยที ่ 6  ผนึกพลงัประสานความต่าง  (Synergize) 

เม่ือเขา้ใจผูอ่ื้นแลว้เราจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  แลว้จะให้
คุณค่าในความแตกต่าง  ซ่ึงจะน าไปสู่ความสามารถในการใชค้วามแตกต่าง
นั้นมาผนึกพลงัประสานความต่างได ้ เม่ือเกิดความร่วมมือกนั  (synergy)  
การผนึกพลงัประสานความต่างเป็นการน าเอาคุณสมบติัเฉพาะของมนุษย์
ทั้งส่ี  คือ  ร่างกาย  จิตวิญญาณ  สติปัญญา  และความรู้สึกท่ีมีต่อสังคม  
ทกัษะการส่ือสาร  การรับฟังอย่างเขา้อกเขา้ใจ  ผนึกรวมกันพุ่งไปเจาะ
ปัญหาและปลดปล่อยอ านาจสูงสุดท่ีมีอยู ่ มุ่งหนา้ไปเพื่อให้เป้าหมายท่ีอยู่
ในใจนั้นบรรลุผล 



อุปนิสัยที ่ 7  ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ  (Sharpen the Saw) 

การลบัเล่ือยให้คมอยู่เสมอเป็นการกระตุน้หรือปรับปรุงตนเองตลอดเวลา  
เพื่อใหจ้ดัการชีวิตไดดี้ข้ึน  เป็นคนท่ีพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริงและพร้อม
ช่วยเหลือผูอ่ื้นด้วย โดยการปรับตวัใหม่และสร้างความเขม้ แข็งให้กับ
องคป์ระกอบหลกัของชีวิต ไม่วา่จะเป็นมิติทางกายภาพ มิติแห่งจิตวิญญาณ
เป็นการผกูมดัใหป้ฏิบติัตามระบบค่านิยม 



แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

1.  จงบอกพฤติกรรมท่ีเป็นตน้แห่งความลม้เหลวของผูน้ ามา  3  
ประการ 
2.  คนประเภทใดท่ีมกัจะมีสองบุคลิกในคนเดียวกนั 
3.  จงอธิบายถึงการใชห้ลกั  “จากภายในสู่ภายนอก”  พอสังเขป 
4.  อุปนิสยัใดเป็นการกระตุน้ใหอุ้ปนิสยัทั้งหกอยูใ่นตวัเราเสมอ  
พร้อมอธิบายพอสังเขป 
5.  3  อุปนิสยัท่ีท าใหเ้ราชนะตนเอง  มีอะไรบา้ง  พร้อมอธิบาย
เหตุผล 
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แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 
6.  อุปนิสยักาคิดแบบชนะ/ชนะ  (Think Win/Win)  เป็นอยา่งไร  จง
อธิบายพอสังเขป 
7.  การสร้างแบรนดบุ์คคลหมายถึงอะไร 
8.  กระบวนการสร้างแบรนดบุ์คคลมีขั้นตอนอะไรบา้ง  จงอธิบายแต่
ละขั้นตอนพอสงัเขป 
9.  จงยกตวัอยา่งบุคคลท่ีสามารถสร้างแบรนดใ์หแ้ก่ตนเองไดส้ าเร็จ
มา  1  ท่าน  พร้อมอธิบายเหตุผล 
10. ท่านคิดวา่ท าอยา่งไรคนเก่งจึงจะประสบความส าเร็จ  อธิบายพอ
สงัเขป 
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จบการน าเสนอ 
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