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คู่มือคู่กาย สาหรับ  ผู้ทรี่ ักตัวเอง
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รู้ แนวคิด…ผู้เขียน
มุ่งมัน่ ทุ่มเท เป็ นเสน่ ห์ ของคนทางาน…เชิงรุก

ฉันรัก
ฉันตัยิว่งเอง…
เร่ง…ไขกุญแจ
ให้สาเร็จ
สวัสดีค่ะ ทุกท่านที่มีพลังในการพั
จริงฒๆนาตนเอง
คู่มือเล่มนี้รวบรวมมาจากประสบการณ์ตรงของผูเ้ ขียนเอง
ในมุมของพนักงานที่สามารถผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมาย
เช่น การไม่กล้าเสนอความคิด ไม่กล้าคุยกับหัวหน้า กลัวความ
ล้มเหลว เบื่อ เครี ยด กังวล สับสนใจตนเอง ฯลฯ แต่แล้วก็
สามารถก้าวผ่านมาเป็ น พนักงานทีเ่ ชื่อมัน่ ในตนเอง
พัฒนาเพิ่มจนสามารถเป็ น ผู้บริหารทีป่ ระสบความสาเร็จ
ตั้งใจฝึ กฝนจนสามารถเป็ น ทีป่ รึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ
ด้วยความมุ่งมัน่ อดทน ฝึ กฝน เผชิญกับเหตุการณ์
กับทัศนคติที่ดีในการทางานเชิงรุ กแล้ว มีประโยชน์ในการ
เติบโตมาก จึงอยากนามาแบ่งปัน ให้ทุกท่านมีความเชื่อมัน่
ในตนเองและองค์กร พร้อมวางแผนเติบโตฉบับตนเอง
โค้ชสุ ณิชชา ชอบชัย
www.sunitcha.com/Tel.081-7555506
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สารบ ัญ
สารบัญผู้อ่าน (ความคาดหวัง…ล่วงหน้า)
 ………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………

สารบัญผู้เขียน
รู้จักตนเอง…กันก่อน

หัวใจความสาเร็จ

คุณสมบัตสิ าคัญ

แบบฝึ กฝน

พัฒนายัง่ ยืน

 คาถามเปิ ดใจ
 ยอมรับความจริ ง…อย่างยอมรับหรื อไม่?
 เลือก…ตั้งเป้ าหมายการพัฒนาจริ งจัง?
 กาหนดเป้ าหมายที่ชดั เจนอย่างไร?
 สร้างการลงมือทาอย่างไร?
 เผชิญ…อุปสรรคอย่างไร?
 วินัย
 สื่อสาร
 เชื่อมัน่
 กล้าตัดสินใจ
 รับผิดชอบ
 ทีมเวิร์ค
 อดทน
 สร้างวิธีคิด…ที่แตกต่าง
 สร้างเครื่ องมือ…ที่เหมาะสม
 สร้างคู่มือ…ที่ทาได้จริ ง
 ทางานให้มากกว่าเงินเดือน…ที่ได้รับ
 ทางานอย่างสนุก…มีผลงานตลอดเวลา
 ทางานด้วยทัศนคติที่ด…
ี มีความสุ ขทุกวัน

น ักทางานเชงิ รุก…คุณก็ เป็นได้…ไม่ยากเลย

3/16

15 แนวคิด…คนคิดเชิงรุก
15 แนวคิดของคนทางานเชิงรุก (Proactive) ฝากอ่าน
 แนวคิด # 1 : เขียนรายการที่ตอ้ งการให้เป็ นจริ ง(เกิดขึ้นกับตนเอง)
 แนวคิด # 2 : เขียนความภูมิใจในอดีตที่สามารถผ่านมาได้ดว้ ยตัวคุณเอง
 แนวคิด# 3 : เขียนสิ่ งที่คุณทาแล้วรู้สึกมีความสุ ขทุกครั้ง…แม้พบเจออุปสรรค
 แนวคิด # 4 : รักตัวเองให้เป็ น…ก่อนจะรักคนอื่น
 แนวคิด # 5 : อ่านหนังสื อเดือนละ 1 เล่ม เป็ นการเสริ มศักยภาพให้ตนเอง
 แนวคิด # 6 : เขียนถ่ายทอดสิ่ งที่รู้ แบ่งปันสู่คนอื่น เดือนละ 1 เรื่ อง
 แนวคิด # 7 : เรี ยนรู้อยูต่ ลอดเวลา แล้วนามาแบ่งปันสู่คนอื่นเสมอ
 แนวคิด # 8 : ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง(1ช.ม./ครั้ง)
 แนวคิด # 9 : สร้างรอยยิม้ ให้เป็ นธรรมชาติ ด้วยการเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นก่อนเสมอ
 แนวคิด # 10 : ให้รางวัลกับตนเอง ที่สามารถทาได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด
 แนวคิด # 11 : เชื่อมัน่ ในตนเอง ทุกวัน ทุกนาที
 แนวคิด # 12 : เชื่อมัน่ ในผูอ้ ื่น เชื่อมัน่ ในทีมงาน
 แนวคิด # 13 : คิดดี พูดดี ทาดี ส่ งผลต่อทุกผลลัพธ์ที่ดี
 แนวคิด # 14 : ทาให้มากกว่าพูด ทางานให้มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ
 แนวคิด # 15 : มีความสุ ขกับความสาเร็ จ ความภูมิใจในทุกครั้ง…บันทึกไว้ดว้ ย

@@ เลือก ให้ถูก! คาตอบอยูใ่ นมือคุณ…เท่านั้น @@
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รู้จักตนเองกันก่อน

ส่ องกระจก…

ก่อนค่ะ

ใสปิ๊ ง

คาถามเปิ ดใจ…นักทางานเชิงรุก สู่ ความสาเร็จ
 คาถาม # 1 : คุณรักตัวเองหรื อไม่?
 คาถาม # 2 : คุณรู้สึกอย่างไรกับงานที่ของตนเองที่ทาอยู่?
 คาถาม # 3 : หากคุณได้รับงานที่ยากขึ้น และไม่เคยทาจะรู้สึกอย่างไร?
 คาถาม # 4 : คุณรู้สึกอย่างไรกับทีมงานของคุณปัจจุบนั ?
 คาถาม # 5 : คุณกล้าพูด หรื อแสดงความคิดเห็นให้มีการเปลี่ยนแปลงใช่หรื อไม่ ?

ตัวอย่ างการตอบคาถาม…นักทางานเชิงรุก สู่ ความสาเร็จ
 คาถาม # 1 : รักตัวเองมาก ต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเอง
 คาถาม # 2 : รักงานที่ทาอยู่ , ดูแล้วมีความท้าทายมากขึ้นเรื่ อยๆ
 คาถาม # 3 : ชอบ เพราะท้าทายความสามารถ และบ่งบอกการเติบโต
 คาถาม # 4 : ทีมงานมีศกั ยภาพ ช่วยกันทางานและ แบ่งปันประสบการณ์กนั ตลอด
 คาถาม # 5 : ชอบแสดงความคิดเห็น เพราะเป็ นการได้ฝึกฝนความคิด และทดสอบ
ว่าความคิดของเรานั้น สามารถช่วยงานขององค์กรได้ดี หรื อต้องเรี ยนรู้เพิ่มเติมใน
การพัฒนาตนเองต่อไป

@@ ตอบ ตามจริ งด้วยข้อความเชิ งบวก ยิง่ สนุก @@
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ยอมเห็น…

ก่อนค่ะ

ยอมรับความจริง…อย่ างยอมรับหรือไม่ ?
เราทุกคนมีท้งั ข้อดีและข้อเสี ย หากลองคิด และเขียนด้วยความเป็ นจริ งอย่างเปิ ด
ใจ จะมองเห็น…ความจริ ง ที่ส่งเสริ มและพัฒนาให้เราประสบความสาเร็ จได้ท้งั นั้น
เพียงแต่เราต้องมีจิตใจยอมรับอย่างซื่อสัตย์ พร้อมมุ่งมัน่ พัฒนาตามความปรารถนาของ
ตัวเองอย่างแท้จริ ง แล้วคุณจะสามารถนาข้อดีมาพัฒนาจนจุดด้อยหายไปจริ งๆ
หากมองย้อนมาเรื่ องงานหรื อเรื่ องชีวิตที่เราทุกคนต้องการประสบความสาเร็ จ
แล้วก็ลองพิจารณาดูว่า มีเรื่ องใดบ้างที่เราทาแล้วเป็ นอุปสรรคต่อความสาเร็ จ เช่น กลัว
โมโห เครี ยด กังวล เบื่อ ฯลฯ ซึ่งเราก็ยงั คงเป็ นเหมือนเดิมแต่หากเราเริ่ มยอมรับ เช่นเรา
เป็ นคน ขี้กลัว เชื่อไหมคะ ว่าเราจะสามารถจัดการได้ง่ายและเร็ วมากขึ้น

วิธีการช่ วยให้ ยอมรับมีดังนี้ค่ะ
ข้อดี “ขี้กลัว”

ข้อเสีย “ขี้กลัว”

1…………………..

1.ไม่ได้แสดงความสามารถ
2.เสี ยโอกาสเติบโต

เท่านี ้คุณก็มีวธิ ีแล้ ว
ใช่ไหมคะว่าจะเลือก
เลิก “ขี ้กลัว” ทันที

เมื่อเห็นดังภาพในตารางนี้แล้ว ท่านจะเห็นความจริ งอย่างชัดเจน เมื่อยอมรับก็จะ
เริ่ มเปลี่ยนแปลง และนาจุดเด่นที่เป็ นคนมีความมุ่งมัน่ ที่จะแสดงความสามารถ ความ
กลัวจะหายไป เพราะทุกคนอยากพัฒนาตนเองให้ดีข้ ึน คุณก็ทาได้ เช่ นกัน
ตัวอย่างคนเป็ นโรคมะเร็ งไม่ยอมรับว่าป่ วย…ก็ไม่ยอมกินยา แต่หากยอมรับก็จะเริ่ ม
รักษาตัวเอง เพราะอยากดีข้ ึน ดังนั้นการยอมรับช่วยให้คุณ “เริ่มต้นการเปลีย่ นแปลง”

@@ ยอมรับ แต่ไม่ยอมแพ้ แน่นอนต้องสาเร็ จ @@
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เลือกเป้าหมาย…ก่อนค่ะ
เลือก…ตั้งเป้ าหมายการพัฒนาจริงจัง ?
การทางานหรื อการดาเนินชีวิต มัน่ ใจค่ะว่าทุกคนย่อมมีเป้ าหมาย แต่ยอ่ มมีความ
ต่างกันระหว่างคนที่ประสบความสาเร็ จมากและประสบความสาเร็ จน้อย นั้นคือการ
เลือกกาหนดเป้ าหมายว่าควรทาเรื่ องอะไร? อย่างไร?

งาน
ครอบครัว

ชีวติ

เงิน
สุ ขภาพ

การเลือกกาหนดเป้ าหมายในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งก่อน แล้วจะสอดคล้องกันอย่างน่า
แปลกใจ แต่สาคัญคือต้องเริ่ มต้นให้ได้ก่อนนะคะ
เช่น เลือกครอบครัว เป็ นเป้ าหมายด้วยการตั้งเป้ าว่า ครอบครัวมีความสุ ขทุกวัน
เรื่ องสุ ขภาพ เรื่ องชีวิต เรื่ องงาน และเรื่ องเงินก็ตามมา ด้วยเทคนิคการบริ หารจัดการที่
ทุกคนสามารถออกแบบเองได้ สาคัญคือ เริ่ มต้นเลือกตั้งเป้ าหมายให้ได้ก่อนค่ะ

@@ ตั้งเป้าหมาย เป็นตัวกาหนดทิศทางที่ชดั เจน @@
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กาหนดเป้าหมาย…กันค่ะ
กาหนดเป้ าหมายทีช่ ัดเจนอย่ างไร?
 กาหนดเป้ าหมาย : สามารถกาหนดอนาคตของเราได้
 กาหนดเป้ าหมาย : เป็ นตัวช่วยให้เรามีทิศทางในการเดินทางได้ชดั เจน
 กาหนดเป้ าหมาย : เป็ นตัวกระตุน้ ให้เราทางานอย่างกระตือรื อร้น
 กาหนดเป้ าหมาย : ทาให้มีตวั ชี้วดั การเติบโคได้อย่างชัดเจน
 กาหนดเป้ าหมาย : เป็ นจุดเริ่ มต้นของของความสาเร็ จ

เทคนิคการกาหนดเป้ าหมาย…นักทางานเชิงรุก สู่ ความสาเร็จ
# เป้ าหมาย : เติบโตจากพนักงาน เป็ นหัวหน้ างานภายใน 5 ปี
เป้าอีก 5 ปี : เป็ นการวางแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับเป้ าหมายที่ตอ้ งการเติบโต
เขียนภาพใหญ่ให้ได้ ว่าเราต้องการอะไร? และเราสามารถอยูใ่ นเป้ าหมายระยะ
ยาวของเราได้มากเพียงใด เช่น วาดภาพ “หัวหน้างานในฝัน” ให้ชดั เจน
เป้าอีก 3 ปี : เป็ นการวางแผนระยะกลางที่สอดคล้องกับเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
เติบโตในกระยะยาว พร้อมทั้งดึงพลังในตนเองเขียนเป็ นตัวหนังสื อออกมาให้
ชัดเจน ว่าสิ่ งที่เราจะเป็ นนั้นต้องทาอะไรบ้าง? แล้วความสาเร็ จจะเป็ นของคุณ
เป้า 1 ปี : เป็ นการวางแผนระยะสั้นที่สอดคล้องกับเป้ าหมายที่ตอ้ งการเติบโตว่า
ภายในปี นี้เราจะสาเร็ จอะไรได้บา้ ง? สาคัญควรระบุออกมาเป็ นรายเดือน ราย
สัปดาห์ หรื อรายวัน ก็จะยอดเยีย่ มมากค่ะ

@@ เขียน เป้ าหมายและแผนงาน…ยิง่ ชัดยิง่ สาเร็ จ @@ 8/17

กาหนดเป้าหมาย…ต่อค่ะ
ตัวอย่ างการกาหนดเป้ าหมาย…นักทางานเชิงรุก สู่ ความสาเร็จ
# เป้ าหมาย : เติบโตจากพนักงาน เป็ นหัวหน้ างานภายใน 5 ปี
เป้าอีก 5 ปี :
1.
2.
3.
4.
5.
เป้าอีก 3 ปี :
1.
2.
3.
4.
5.
เป้า 1 ปี :
1.
2.
3.
4.
5.

เป็ นหัวหน้าที่มีความมัน่ ใจในตนเอง
เป็ นหัวหน้าที่มีความเชื่อมัน่ ในทีมงาน
เป็ นหัวหน้าที่สามารถพัฒนาลูกน้องให้เติบโต
เป็ นหัวหน้าที่มีความรู้ความสามารถทั้ง งาน คน และการจัดการ
เป็ นหัวหน้าที่มีการพัฒนาตัวเองทุกวัน
เป็ นพนักงานที่รอบรู้หลากหลายสายงาน
เป็ นพนักงานที่หัวหน้าไว้วางใจ
เป็ นพนักงานที่ชอบอาสาทางานใหม่เสมอ
เป็ นพนักงานที่ชอบการเรี ยนรู้
เป็ นพนักงานที่มีความกล้าหาญในการเสนอความคิดเห็น
สมัครใจช่วยเหลืองานหัวหน้างาน
ทาเรื่ องใหม่เดือนละ 1 เรื่ อง
อ่านหนังสื อเดือนละ 1 เล่ม
มีน้ าใจช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงาน
ทางานทุกวันให้ได้บรรลุเป้ าหมาย

@ เขียน เป้ าหมายเป็นการกระทาไว้ล่วงหน้า @@
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ลงมือทา…กันค่ะ
สร้ างการลงมือทาอย่ างไร?
การลงมือทาเป็ นเรื่ องง่าย แต่ทาได้ยากมาก เพราะหลายคนส่ วนใหญ่แล้วที่มี
เป้ าหมาย หรื อวางแผนงานดี ก็จะตกม้าตายเสมอกับการที่ไม่สามารถเอาชนะใจตัวเอง
ใน การลงมือทาได้ อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นจึงควรมีการฝึ กฝนให้เอาชนะใจตนเองได้อย่างมีวินยั ใส่ ใจการพัฒนาให้
เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนด้วยคาถามดังต่อไปนี้






เราสามารถมีวิธีการอย่างไรบ้างในการทาเรื่ องนี้?
เราทางานนี้ได้ตามเป้ าหมายแล้วจะได้ประโยชน์อะไร?
เรามีตวั ช่วยอะไรบ้างที่จะทาให้ได้ตามแผนงาน?
เรามีกาหนดการเสร็ จของแต่ละงานย่อยอย่างไร?
เราอยากเป็ นต้นแบบในเรื่ องที่กาลังทาหรื อไม่ ?
(ตอบคาถามกันค่ะ…จะช่วยให้เราอยากทาเพิ่มขึ้น)
เทคนิคง่ ายๆทีส่ ามารถประยุกต์ใช้ ได้ จริง
 เขียนกาหนดการเสร็ จของงานแปะไว้ในจุดที่มองเห็นง่าย
 สร้างสิ่ งแวดล้อม บรรยากาศ ให้อยากทางานนั้นๆ
 สร้างพลังใจให้ตนเองตลอด เช่น เราทาได้! สู้ๆ
 หาเพื่อนคู่คิด หรื อโค้ช ที่เราสามารถเตือนได้ทุกเรื่ อง (โดยไม่โกรธ)
 ประกาศต่อคนรอบข้าง…จะกระตุน้ ให้เราไม่หยุดยั้ง การลงมือทา
 รู ปรางวัล ที่ทา้ ทาย …จะกระตุน้ ให้เราทางานได้อย่างไม่รู้จกั เหนื่อย
(เลือกทีใ่ ช่ ในเป้าหมายทีช่ อบ…อย่างเป็ นธรรมชาติของคุณ)

@ลงมือทา สาเร็ จได้ทุกวัน นัน่ ความสุขที่แท้จริ ง@@
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เผชิญอุปสรรค…นะคะ
เผชิญอุปสรรค…อย่ างไร?
การทางาน การดาเนินชีวิต เป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อนมาก เพราะว่ามีท้งั โชคดี โชคร้าย
สบายๆ หากเราสามารถรับมือได้ดี ย่อมมีชยั เสมอ
อุปสรรคต่างๆที่เราพบ หากเพียงนิยามว่าเป็ นกับดัก หรื อหลุมพรางทางความคิด
เราก็จะมีวิธีผา่ นได้ไม่ยากนัก
รู้จักหลุมพราง(อุปสรรค) ทางความคิดกันก่อน
 เครี ยด กังวล ตลอดเวลา ขณะทางาน
 งานที่ได้รับมอบหมายรู้สึกยากเกินกว่าจะทาได้
 ขาดความมัน่ ใจในตนเอง
 ไม่กล้า เผชิญกับปัญหาที่พบ หลบหลีกไปเรื่ อย
ค้ นหากันค่ ะ
 เกรงใจในทุกคน จนไม่มีผลงานที่ชดั เจน
 จิตตก คิดว่าถูกกลัน่ แกล้ง ต้องทางานคนเดียว
 เรามีอานาจน้อย บอกให้ใครช่วยก็ไม่มีคนฟัง
 หัวหน้าไม่สนใจ ให้กลับมาคิดเองตลอด
ฯลฯ
= อ่านแล้วเลือกที่เป็ นคุณ 1 ข้อ (เน้นค่ะ) เพียง 1 ข้อเท่านั้น ตัดสิ นใจให้ได้ =
หลุมพรางที่เลือก :…………………………………………………………
สาเหตุที่เกิดขึ้น :……………………...……………………………………
วิธีที่คุณใช้แก้ไขคือ :……………………...……………………………….
…………………………………………………………………………….

@ คิด ค้น หา อุปสรรคคือเส้นทางเติบโต@@
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เผชิญอุปสรรค…ต่อค่ะ
เผชิญอุปสรรค…อย่ างไร?
เมื่อค้นพบ สิ่ งที่เป็ นอุปสรรคการลงมือทา ส่ งผลให้การเติบโตของเรา หยุด
หรื อชลอ พอเราทราบแล้วควรที่จะต้อง เศร้า เหงา ต่อ หรื อควรต้องลุกขึ้นเดินต่อไป
วันนี้มีมุมองมาแลกเปลี่ยนค่ะ คุณก็สามารถทาได้…เพียงคุณเลือกที่จะเผชิญจริ งๆ
เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
 มีทศั นคติเชิงบวกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เช่น โชคดีจงั เราได้รับเลือกให้ทางานยาก พิสูจน์กนั เลยเจ๋ งจริ ง
 ยอมรับกับผลลัพธ์ แต่ไม่ยอมแพ้
เช่น เหตุการณ์น้ ีเราไม่สาเร็ จ ลองใช้วิธีอื่นอีกหลากหลายอีกได้
 เปลี่ยนแนวความคิดกับเหตุการณ์น้ นั ใหม่
เช่น หัวหน้าดุ แสดงว่าหัวหน้ากาลังพัฒนาเราแน่เลย
 สร้างนิยามใหม่ที่ได้รับ …ในเชิงสร้างสรรค์
เช่น เพื่อนไม่ช่วยงาน หากเราหาทางให้เขาเห็นประโยชน์น่าจะดีนะ
 ใช้คาถามกระตุน้ การลงมือทา…ครั้งใหม่
เช่น คาถามดี คาตอบย่อมดี นามาฝาก 3 คาถามค่ะ
1. หากเราสามารถทาเรื่ องนี้ได้จะยอดเยีย่ มเพียงใด?
2. หากเราพิสูจน์ได้ว่า เราทาได้ เราจะเก่งขึ้นอย่างไร?
3. งานนี้ให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง?
ลองนาเทคนิคเหล่านี้กลับไปใช้กบั ฟอร์มก่อนหน้านี้ดูนะคะ ว่าสามารถปรับ
ใช้ได้จริ งอย่างไรบ้าง?
(ทุกคนอยากสาเร็ จ ดังนั้นหากคุณรู้เทคนิคแล้ว…เผชิญอย่างมีความสุ ขนะคะ)

@ การลงมือทา ผลคือ สาเร็ จ และประสบการณ์ @@
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คุณสมบัตสิ าคัญ

คุณสมบัติสาคัญ…ค่ะ
คุณสมบัติสาคัญ…ของนักทางานเชิงรุก
การทางานที่ประสบความสาเร็ จ หากเราหาพบว่าอะไรเป็ นกุญแจสาคัญ นัน่ เป็ น
สิ่ งที่ช่วยลดเวลาในการสร้างผลงานได้อย่างยอดเยีย่ ม
คุณสมบัติท้งั 6 เรื่ องนี้เป็ นกุญแจที่ช่วยคุณได้อย่างน่ามหัศจรรย์เชียวค่ะ ลองเลือก
คุณสมบัติ แล้วทาดังนี้
1. เขียนเหตุการณ์ที่คุณทาได้ให้ตรงกับคุณสมบัติแต่ละเรื่ อง
2. ให้คะแนนของคุณ (สมมติว่าแต่ละข้อคะแนนเต็ม 10)
3. เลือกข้อที่ได้คะแนนสูงสุ ดมาพัฒนาต่อให้เป็ นนักทางานเชิงรุ กกันค่ะ

คุณสมบัติ

เหตุการณ์ที่ใช่ คุณสมบัติคุณ

คะแนน

1.วินยั

…………………………….........

…….........

2.เชื่อมัน่

…………………………….........

…….........

3.รับผิดชอบ

…………………………….........

…….........

4.สื่อสาร

…………………………….........

…….........

5.กล้าตัดสินใจ

…………………………….........

…….........

6.ทีมเวิร์ค

…………………………….........

…….........
…….........

เป็ นอย่างไรกันบ้างค่ะ ยิม้ ไม่หุบกันเลยเชียวนะคะ
…คุณเป็ นนักงานเชิงรุ กแล้ว
ค่ะ แต่จะพัฒนาให้ยอดเยียมเพิ่มอีกหรื อไม่ ใครควรตอบกันเอ่ย “คุณเลือกได้ !”

@ พัฒนาคุณสมบัติเด่ น ให้เป็ นจุดดีเลิศของคุณ @@
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แบบฝึ กฝน

มาฝึ กฝน…กันค่ะ
แบบฝึ กฝน…ของนักทางานเชิงรุก
 สร้างวิธีคิด…ที่แตกต่าง
 สร้างเครื่ องมือ…ที่เหมาะสม
 สร้างคู่มือ…ที่ทาได้จริ ง
 คิดเรื่ องใหม่ทกุ วัน
 คิดวางแผนทุกวัน

คิด

 คิดลงมือทาเรื่ องใหม่ทกุ วัน
 คิดเติบโตทุกวัน

สร้ างเครื่องมือ
 สมุดโน๊ ตความภูมใิ จ
 กระดาษ A4 มหัศจรรย์

สร้ างคู่มือ

 ฟอร์ มหรรษา พาสนุกกับงาน
 กระดาน สกอร์ บอร์ ดความสาเร็ จ

 เขียนบันทึกงานสันๆ
้
 เขียนอธิบายงานที่ทาแบ่งปั น
 เขียนเทคนิคที่เราใช้ แล้ วได้ ผล
 เขียนกระบวนการที่คด
ิ ค้ นใหม่

@ ฝึ กฝน อดทนจนเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ @@
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พัฒนาอย่างยัง่ ยืน

พ ัฒนาต่อ…ให้ยั่งยืนค่ะ

พัฒนาให้ เป็ นธรรมชาติ…กับนักทางานเชิงรุก
 ทางานให้มากกว่าเงินเดือน…ที่ได้รับ
 ทางานอย่างสนุก…มีผลงานตลอดเวลา
 ทางานด้วยทัศนคติที่ด…
ี มีความสุ ขทุกวัน
ส่วนใหญ่
ส่ วนน้ อย

คนส่ วนใหญ่ : คิดแบบนี้
 อยากทางานน้อย และได้เงินเยอะๆ
 อยากมีผลงานมากจนเครี ยดกับงานและคน
 อยากมีความสุ ข จนลืมว่าสามารถมีสุขได้ทุกเวลา

คนส่ วนน้ อย :คิดแบบนี้
 ทางานให้มากกว่าเงินเดือน…ที่ได้รับ
 ทางานอย่างสนุก…มีผลงานตลอดเวลา
 ทางานด้วยทัศนคติที่ดี …มีความสุ ขทุกวัน

เทคนิคพัฒนาให้ ยั่งยืน…ด้วยรัก
1. รักตัวเอง และคนรอบข้าง จากใจ
2. รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนาทุกวัน
3. รักการเปลี่ยนแปลงแสดงทุกวัน
4. รักความสุ ข สุ ขทันทีไม่ตอ้ งรอ
5. มีคามัน่ สัญญากับตนเอง

สิ่ งที่ท่านชอบ คลิ๊ก โดนใจ ที่สุด คือ
…………………………………….

สิ่ งที่ท่านจะนาไปฝึ กฝน ปฏิบตั ิ คือ
……………………………….……

…………………………………….

……………………………….……

…………………………………….

……………………………….

@ ทุกคนมีศกั ยภาพ ดึงออกมาใช้ซะ! @@
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www.sunitcha.com
Tel. 0626599545

พรสวรรค์ …ว่าเยีย่ ม
พรแสวง…เยีย่ มกว่า
พรแสดง…เยีย่ มที่สุด
มุ่งมัน่ ฝันไกล ใฝ่ รู ้
วิสัยทัศน์ ส่วนตัว
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เคียงคู่คนรักตัวเอง ไม่หวัน่ เกรงอุปสรรค
ตระหนักฝึ กฝนเปลี่ยนแปลงให้ยงั่ ยืน
เทคนิคการสอน…แนวโค้ ชชิ่ง อ.สุ ณชิ ชา ชอบชัย
 ให้อิสระในการเรี ยนรู้กบั ผูเ้ รี ยน…เลือกเรี ยนได้ตรงความต้องการ(ชอบ)
 ให้แนวคิดต่างมุมมอง…ด้วยตัวอย่าง และเรื่ องจริ ง จนอยากลองเปลี่ยน (เชื่อ)
 ใช้ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน…เข้าใจง่าย ได้ฝึกจริ งในคลาส (ใช่)
 สนุกกับการเปลี่ยนแปลง…คิด และทา แสดงบ่อยๆจนเป็ นธรรมชาติ (ใช้)
 ส่งเสริ มให้ต้งั เป้ าหมายฝึ กฝนต่อจนเชี่ยวชาญ …เพื่อช่วยเหลือคนรอบข้าง
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บริษัท พีพเี ลิร์น จากัด
www.pplearning.com
cs.pplearning@gmail.com/ T.0626599545

สถาบันฝึ กอบรม ครบถ้ วนครบกระบวนการ

Proactive People is You.

Train Less Learn More
อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
วิทยากร ที่ปรึ กษา และโค้ ชพัฒนาศักยภาพ
ด้ านขาย ตลาด บริ การ และบริ หารจัดการโรงงาน
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