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ภาคท่ี1 : วิสัยทัศน 
1.   วิสัยทัศน: เสรีภาพเปนพระพรนําสูการเปล่ียนแปลงและการเติบโต 
 ( The Vision: Gifted with freedom we can change and grow ) 

วิสัยทัศน ( The Vision ) 

 ภาวะผูนําแบบผูรับใชเร่ิมจากความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตมนุษย   โดยเร่ิมที่บุคคลแตละ

คนซึ่งถูกสรางมาใหมีเสรีภาพ   เราแตละคนสามารถกําหนดทิศทางและรูปแบบชีวิตของเราโดยการ-

เลือกของเราเอง และดวยความจริงที่วาพระเปนเจาทรงมอบหมายใหเรามีชีวิตอยูในฐานะผูรับใช  

ดังนั้น  เราจึงตองรับผิดชอบตอหนาที่ผูรับใชในชีวิตของเรา  และส่ิงที่เราเปน 

 พระวาจาของพระเปนเจาในพระคัมภีรตั้งแตตนจนจบ แสดงใหเห็นคุณสมบัติพื้นฐานของ

มนุษยในเร่ืองเสรีภาพ  เชนใน ฉธบ  30: 15-20  หรือ บสร 15: 14-17    และบรรดาปตาจารยของ

พระศาสนจักรก็สอนเหมือนกัน  เชน น. อีเรเนอุส  เขียนไววา  “มนุษยเปนผูที่มีเหตุผลและดวยเหตุที่

เปนเคร่ืองหมายประเสริฐคือเปน พระฉายาลักษณของพระเจา”   มนุษยจึงไดรับเสรีภาพและตอง

รับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง   ( haer 4.4.3 )  

 เอกสารแหงสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  ในพระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ 

ขอ 17 กลาวไวเชนกัน  คือ    

 เสรีภาพที่แทจริงนั้นเปน เคร่ืองหมายประเสริฐที่แสดงพระฉายาลักษณของพระเปนเจาในตัว

มนุษย  เพราะพระองคทรงพอพระทัยปลอยใหมนุษยคิดพิจารณาไตรตรองเอง  ( บสร 15: 14 )  จะ

ไดแสวงหาพระผูสรางดวยตนเอง   แลวบรรลุถึงความสมบูรณพูนสุข    โดยสมัครใจจงรักภักดีตอ

พระองค  ฉะนั้น ศักด์ิศรีของมนษุยจึงเรียกรองใหเขาทําตามที่ไดเลือกอยางรูสํานึกและสมัครใจ   คือ 

ทําเพราะแรงกระตุนจากภายในตนเอง    ไมใชเพราะแรงกระตุนที่ไรเหตุผลในตนเอง    หรือเพราะ

การบีบบังคับจากภายนอก 

ขอเปรียบเทียบระหวางการเปนฝายเร่ิมตนทํากอนและการเปนฝายถูกกระทํา 
( Proactivity and Reactivity Contrasted ) 

 เราจะใชคําวา ผูเปนฝายเร่ิมตนทํากอนหรือโปรแอกทีฟ  ( proactive ) กับคนที่ทําส่ิงตางๆ 

ตามความสามารถและโดยเสรีภาพของตน   ตามเอกสารแหงสภาสังคายนาวาติกันที่  2  ชี้ใหเห็นวา  

ผูเปนฝายเร่ิมตนทํากอนจะตอบสนอง  “ตามที่เขาไดเลือกอยางรูสํานึกและสมัครใจ  คือทําเพราะถูก

กระตุนจากภายในตนเอง”  เขามีระบบคุณคาภายในเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ 

 คุณคาเหลานี้สอดคลองกับหลักศีลธรรมตามกฎธรรมชาติ   อันเปนส่ิงที่แทนแบบแผนของ

มนุษยชาติซึ่งพระผูสรางทรงประทานไว แตก็เปนเพียงจุดมุงหมายที่ไมมีบุคคลใดคอยควบคุม   เปน

หลักการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  สมบูรณและมีประสิทธิภาพตามพระประสงคของพระผูสราง  
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เปนเสมือนดาวเหนือที่บอกทิศทางดําเนินชีวิตของแตละคน  เพ่ือเขาจะไดกลับไปหาพระผูเปนเจา

อยางปลอดภัย 

 ในทางตรงกันขามผูเปนฝายถูกกระทําหรือรีแอกทีฟ  ( reactive )  จะตอบสนองตาม “แรง

กระตุนที่ไรเหตุผลในตนเองหรือการบีบบังคับจากภายนอก”  ( พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลก

สมัยนี้ ขอ 17 )   หรืออาจจะกลาวไดวา  ผูเปนฝายถูกกระทําจะตอบสนองตามความรูสึก  และ

เปล่ียนไปตามพฤติกรรมของคนรอบขางรวมทั้งสถานการณตางๆ ดวย  นั่นคือ  ความรูสึก  บุคคล   

และสถานการณตางๆ  เปนส่ิงควบคุมการตอบสนองของผูเปนฝายถูกกระทํา  เขาจะตอบสนองดวย

ความรูสึกวา  “ ฉั นไมสามารถชวยตัวเองได และฉันไมมีทางเลือก ” 

เรารับผิดชอบเพราะเรามีเสรีภาพ ( We are responsible , because we are free ) 

 อีเลียเนอร   รูสเวสต   ไดแสดงความคิดเกีย่วกับ  คําวา “วิสัยทัศน”  ไวอยางดีดังนี ้

 “ปรัชญาของบุคคลหนึ่งมิไดแสดงออกอยางมีคุณคาในคําพูดของเขา แตในการเลือกของเขา   

เราใชเวลายาวนานในการปนแตงชีวิตของเราและตัวเรา    ทั้งกระบวนการนั้นก็ไมเคยหยุดนิ่งจนกวา

จะถึงวันสุดทายแหงชีวิต   และที่สุดการเลือกทั้งหลายที่เรากระทํา  ก็คือ     ส่ิงที่เราตองรับผิดชอบ

นั่นเอง3” 

 เราจะเปนอยางที่เราเลือก  เปนส่ิงที่สอดคลองกับคําสอนที่พระเยซูเจาทรงสอนบรรดาสาวก

ไว คือ ( มก 7: 17-23 )   ส่ิงตางๆ จากภายนอกที่เขาไปในมนุษยไมสามารถทําใหเขามีมลทินได   

เพราะมันไมไดเขาไปในใจ   แตส่ิงที่ออกมาจากใจของเขาน่ันเองที่ทําใหเขามีมลทิน   นั่นคือใจมนุษย

นั่นเองตัดสินส่ิงตางๆ  และกําหนดทิศทางชีวิตของเขา  

 พฤติกรรมที่เปนฝายเร่ิมตนทํากอนและพฤติกรรมที่เปนฝายถูกกระทําใหผลที่ตางกัน    ฝาย

เร่ิมตนทํากอนกอใหเกิดการกระทบ  ทําใหเกิดความแตกตางและกอผลผลิต ในขณะที่ฝายถูกกระทํา

กอใหเกิดคําแกตัว  การอธิบาย   และความมีเหตุผลตางๆ   

 ลักษณะเดนของผูเปนฝายเร่ิมตนทํากอนก็คือ   ไมเรียกรองความสนใจ   ความม่ันคงของเขา

กอเกิดจากภายใน   เปนความม่ันคงของความสมบูรณแหงชีวิตที่ดําเนินในหลักศีลธรรมของพระเจา   

และจะไมมีใครทําใหเขาออกไปจากเสนทางที่ถูกตองนี้ได 

การเร่ิมตนทํากอนหมายถึงการเติบโต ( Proactivity implies growth ) 
 ในพระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ขอ 17  สอนวา  เราแตละคนอยูในลําดับ
ข้ันการเจริญเติบโตในดานการดําเนินชีวิตเพ่ือกลับไปหาพระเจาตางกัน  เราถูกเรียกใหมารูจักการ
ดําเนินชีวิตที่ตรงตามกฎเกณฑของพระเจาดวยความม่ันคงยิ่งๆ ข้ึนไป   เพ่ือเราจะไดกลายเปนฝาย
เร่ิมตนทํากอนมากข้ึนดวย 

                                                        
3 Quoted in Seven-Habits   Training  Course, Participants  Manual , p. 45 
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เสรีภาพกอเกิดอํานาจซ่ึงสามารถแยกการกระตุนและการตอบสนองได 
( The gift of freedom separates stimulus and response ) 

 สังคมรอบตัวเราทําใหเราเชื่อวา  พฤติกรรมของเราเปนผลมาจากลักษณะทางพันธุกรรม  

การอบรมในวัยเด็กและส่ิงแวดลอม    เราสามารถแสดงแผนภาพพฤติกรรมไดดังนี ้

               ฝายถูกกระทํา 
 

 

 

 

V. Frankl  รูความจริงเกี่ยวกับเสรีภาพซึ่งเขาเรียกวา  “ ที่สุดแหงเสรีภาพ” ในขณะที่เขาอยู

ในคายกักกัน  เขาพบวา  เสรีภาพของเราจะอยูระหวางแรงกระตุนและการตอบสนอง  และความมี

สติจะชวยแยกแรงกระตุนและการตอบสนองออกจากกัน   และในคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  

ขอ 1731  ก็ไดกลาวถึงความจริงเดียวกันนี้ไววา 

 เสรีภาพเปนอํานาจที่หยั่งลึกลงในเหตุผลและเจตจํานงของมนุษย  นําใหเขากระทําหรือไม
กระทํา  ทําส่ิงนี้หรือส่ิงนั้น  และทํากิจการตางๆ โดยเจตนาอันพรอมดวยความรับผิดชอบของตน  
และมนุษยแตละคนก็ปนแตงชีวิตของตนดวยเจตจํานงเสรี  เสรีภาพของมนุษยนัน้เปนแรงผลักดัน
ประการหนึ่งที่ทําใหเขาเจริญเติบโตและบรรลุวุฒิภาวะในความจริงและความดี  และจะเปนเสรีภาพ
ที่สมบูรณก็ตอเม่ือเปนเสรีภาพที่นําพามนุษยไปสูพระเจาผูเปนบรมสุขของเรา 
 พระศาสนจักรส่ังสอนเสมอวา  ความรูสึกกลัวหรือรังเกียจอยางรุนแรง  นิสัยกาวราวและ

ปจจัยแวดลอมตางๆ สามารถครอบงําและลบลางความรับผิดชอบในพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง

ดังที่กลาวแลวขางตน  ดูในคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ขอ 1735 

 “ข้ันความผิดและความรับผิดชอบตอการกระทําหนึ่งอาจจะลดนอยลงหรือหมดไปได  เพราะ
ความเขลา  ความเลินเลอ  การถูกขมขูบังคับ  ความกลัว  นิสัย  ความผูกพันเกินประมาณและจาก
องคประกอบอ่ืนๆ ทางจิตวิทยาหรือสังคม” 
 แตเหตุการณที่เกิดข้ึนเปนกรณีพิเศษเชนนั้น ไมสามารถลบลางกฎแหงเสรีภาพพ้ืนฐานและ

ความรับผิดชอบที่เหมาะสมสําหรับชีวิตของเราเฉพาะพระพักตรพระเจาได เรายังคงมีอํานาจการ-

เลือกที่มีมาแตเกิด  อีกทั้งจะเปนความจริงยิ่งข้ึนหากเราจะกลาววาเสรีภาพนั้นเปนส่ิงที่มีอิทธิพล

มากกวาเปนตัวกําหนดการตอบสนอง  ดังแผนภาพพฤติกรรมที่ควรจะเปนนี ้

กระตุน ตอบสนอง 
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ฝายเร่ิมตนทํากอน 
 

เสรีภาพ   
 

 

 
 
เรียนรูท่ีจะอยูอยางอิสระและรับผิดชอบ ( Learning to live free and responsibly ) 
1. จงรูถึงความรับผิดชอบและผลที่เกิดข้ึน  ( Becoming  aware of responsibility  and its 

abdication ) 

  ถอยคําเปดเผยสภาวะของบุคคลไดอยางชัดเจน   เราสามารถบอกไดวา  ถอยคําใดเปน

ถอยคําของฝายที่ถูกกระทําได เพราะตัวกําหนดถอยคําของเขาอยูภายนอกบุคคลนั้น เชน “เธอทําให

ฉันโกรธมาก”  ความโกรธเปนการตอบสนองของบุคคล และมันไมใชส่ิงที่ถูกบังคับจากส่ิงภายนอก   

สวน   “เพียงเพราะคืนนี้ฉันมาสาย  ฉันจึงตองทํางานนี้ใหเสร็จ”   ส่ิงที่อยูภายนอกอันไดแก  การงาน

และหัวหนาทําใหฉันตองทําเชนนั้น 

  ถอยคําเผยใหรูวา  เราอยู ณ จุดใด  เม่ือเราเปลี่ยนถอยคําเพ่ือยอมรับการเลือกและการตัด-

สินของเราอยางชัดเจน  เราก็จะสามารถเปล่ียนรูปแบบพฤติกรรมประจําของเราไดดวย ถอยคําย้ํา

เตือนเราวา ธรรมชาติที่แทจริงของเรานั้นคือ เราเปนมนุษยที่มีเสรีภาพและความรับผิดชอบ แตจะ

เปนการดีกวาหากเราจะเปนผูย้ําเตือนตัวเราเอง 

2. จงใสใจในขอบเขตซึ่งเรามีอํานาจบังคับ  ( Focusing on the circle of influence ) 

  มีหลายส่ิงหลายอยางที่เราตองเกี่ยวของดวย  แตเราไมสามารถเปล่ียนแปลง ไมมีอํานาจ

บังคับ หรือควบคุมไดเลย อยางไรก็ตามยังมีขอบเขตหนึ่งซึ่งครอบคลุมถึงเร่ืองส่ิงของ   ความสัมพันธ   

และสถานการณที่เราสามารถทําบางส่ิงเพ่ือใหเกิดผลตอส่ิงเหลานี้ได    และการเพงความสนใจและ

พละกําลังไปสูส่ิงที่อยูภายใตอํานาจบังคับของเรา  โดยไมเสียเวลาไปกับส่ิงที่อยูภายนอกขอบเขต

อํานาจบังคับของเรานี่เองจะเปนหนทางที่ทําใหเรามีเสรีภาพและความรับผิดชอบมากข้ึน    บุคคลที่

เปนฝายถูกกระทําจะใสใจเฉพาะขอบเขตที่เขาเกี่ยวของ   เพราะเขาไมไดสนใจทําส่ิงที่แตกตางไป

จากเดิม   และมีเพียงคําแกตัวสําหรับความเพิกเฉยไมกระทําส่ิงใหม 

  เราเร่ิมดวยลําดับคุณคาของเรา   คือ เราทุกคนรักษาหลักการแหงกฎธรรมชาติของเรา   ตาม

คําสอนของ น.อิกญาซีโอ ที่วา  เราใชทุกส่ิงซึ่งจะนําเราไปสูจุดหมายปลายทางของเรา   และเราจะ

หางไกลจากส่ิงที่ขัดขวางเราไมใหไปสูจุดหมายนั้น ( หลักธรรมและขอกําหนด )  เราใชคุณคาของเรา

กระตุน ตอบสนอง 
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ซึ่งเราไดจัดลําดับไวเพ่ือแตงเติมทัศนคติและการกระทําของเรา และคุณคาเดียวกันนี้จะเปนเคร่ืองนํา

ทางความสัมพันธของเรากับบุคคลอ่ืน  รวมถึงทางที่เราจะใชส่ิงตางๆ  ในขอบเขตซึ่งเรามีอํานาจ

บังคับ 

3. การใสใจในขอบเขตซึ่งเรามีอํานาจบังคับจะชวยเพ่ิมอํานาจของเรา  ( Focusing on the circle of 

influence  increases our influence ) 

  น.อิกญาซีโอ  เปนบุคคลตัวอยางในดานการทํางานตามแนวทางที่ตนมีความสามารถและ

อํานาจ   ทานมุงทําทุกส่ิงทุกอยางตลอดชีวิตของทานเพ่ือพระสิริรุงโรจนแหงพระเปนเจา    ดังนั้น

อํานาจที่ทานมีจึงมิไดเกิดผลทางตรงเทานั้น  แตยังมีอิทธิพลในทางออมดวย   ทั้งยังมิใชเฉพาะเพียง

ชั่วอายุของทานเทานั้น  แตยาวนานเกือบ  500 ปแลว 

การเรียนรูนิสัยใหมแหงจิตใจ ( Learning a new habit of the heart ) 

  นิสัยเกิดจากการผสมสวนประกอบพื้นฐานอันไดแก  ความรูและความเขาใจ หลอหลอมดวย

ความตองการผลประโยชนซึ่งจะเกิดตามมา  และคงอยูในชีวิตไดดวยการฝกฝนอยางมีสติคร้ังแลว

คร้ังเลา 

  เราเรียนรูพฤติกรรมที่อิสระและมีความรับผิดชอบในสภาพการณธรรมดาๆ  ในชีวิตของเรา   

เชนรูจักอดทนตอการจราจรที่แออัด   หรือเม่ือเกิดความลาชาที่สนามบิน    การขมใจตอคํากลาวที่ไม

สุภาพ  เปนตน   วิกฤตการณที่ยิ่งใหญสักคร้ังหนึ่งจะทาทายคุณคามากมายของเรา   เปนเสมือนบท

ทดสอบจุดยืนและการตัดสินใจอยางมีสติสัมปชัญญะของเรา ตัวอยางที่เดนไดแก มรณสักขีชาว

คริสตในยุคแรกๆ   พวกทานถูกบังคับใหเลือกระหวางการละทิ้งความเชือ่ตามคําส่ังของพวกโรมันกับ

ความตายเพ่ือยืนยันความเชื่อ    อีกทั้งถูกยึดทุกส่ิงที่มีความสําคัญและมีคาสําหรับพวกทานดวย 

  สวนเหตุการณธรรมดาๆ  เล็กๆนอยๆ   ในชีวิตดูเหมือนมิอาจคุกคามคุณคาตางๆ ของเราได   

คําพูดถากถางทําใหเกิดเพียงความตองการที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกัน  และในเหตุการณ

เชนนี้เรามักสนใจเฉพาะความรูสึก  นั่นคือความตองการที่เกิดข้ึนในขณะนั้นเทานั้น   ไมมีใครสนใจ

ถามถึงคุณคาและทําใหฉันไมจําเปนตองตรวจสอบการตอบสนองของฉันมากนัก   ดังนั้นฉันอาจจะ

ตอบเพียงเร่ืองความรูสึกของฉันไมใชเร่ืองคุณคาของฉัน 

  ส่ิงเล็กนอยอันเปนเร่ืองที่ทาทายเล็กๆนอยๆ  ในชีวิตของเรานี้จะชวยใหเรามีโอกาสฝกฝน

การเปนผูกระทํากอน  และเพราะวาพฤติกรรมของเราเปล่ียนไปตามคุณคาของเราในเนื้อหาของสิ่ง

เหลานี้  ความเขมแข็งในหลักความประพฤติที่ถูกสรางข้ึนมาจะชวยใหเราตานทานพายรุายในชีวิตได 

  คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ขอ  1733  กลาวไววา   

  ยิ่งทําความดีมากเทาไร   ยิ่งเปนอิสระมากข้ึนเทานั้น    ไมมีเสรีภาพแทจริงถาไมบริการรับ
ใชส่ิงที่ดีและยุติธรรม   การเลือกไมเชื่อฟงและทําความชั่วนั้นเปนการใชเสรีภาพในทางที่ผิดและ
นําไปสูความเปนทาสของบาป ( เทียบ รม 6: 17 ) 
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แบบฝกปฏิบัติ  1  เดือน 
  ขอใหทานลองปฏิบัติเปนฝายกระทํากอนหลายๆ คร้ัง  ภายใน  30 วัน  โดยอาจจะใช     

ขอแนะนําตอไปนี ้

1. ทํางานอยางมีสติในขอบเขตที่เรามีอํานาจ 

2.  จงเปนดังเชนแสงสวาง มิใชเปนผูพิพากษา อยายอมรับบาปของผูอ่ืนและจงเปนผูสนับสนุน

ในกรณีแวดลอมในแตละวัน   

3. อยาสงผานพฤติกรรมที่ไมดี   ขอใหพฤติกรรมนั้นหยุดอยูในคุณ  

4. จงจําไววา  เม่ือใดที่คุณคิด  ปญหาก็เกิดข้ึนแลว   ความคิดมากนั่นเองเปนปญหา 

น่ีเปนบททดสอบการกระทํา  มิใชทดสอบความคิด 



 

 

 

27

การทดสอบจิตสํานึกของผูนําแบบผูรับใช 
บทสรุป 
1. ฉันไดรับเสรีภาพเปนของขวัญ  ทําใหฉันสามารถเลือกและเติบโต   อันที่จริงการที่ฉันมีความ

รับผิดชอบในความรูวา   ฉันมีอิสระจริง ๆ นั่น เองทําใหฉันสามารถเลือก  เปล่ียนแปลงและเติบโต  

2. ฉันเลือกหลักเกณฑแหงคุณคาที่สอดคลองกับกฎธรรมชาติ  ซึ่งเปนเสมือนดาวเหนือ  ชวยชี้ทาง-

เดินอันปลอดภัยในโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ   แทนการเลือกหลักเกณฑแหงอารมณ  

3. เรามุงการสรางผลงานที่แตกตาง   เรามีความรับผิดชอบเม่ือเรามุงกระทําผลงาน   แตเราจะเปน

เพียงผูถูกกระทํา  หากเราปรารถนาจะคอยแกตวัแทนการสรางผลงาน  

4. เราจะไมตําหนิหรือตัดสินวา คําแกตัวของผูถูกกระทําเปนความผิดหรือบาปของคนอ่ืน 

การดําเนินตามวิสัยทัศน 
1.  ฉันยอมรับความรับผิดชอบตอส่ิงที่ฉันไดทํา   ไดมี  และไดเปนหรือไม  

2. ฉันพยายามจะมีสติรูความรูสึกของฉันและการตอบโตตามสัญชาติญาณใหมากยิ่งข้ึนไหม 

  ยิ่งเรามีสติรูถึงการตอบสนองตามสัญชาติญาณของเรามากเทาไร   เราก็สามารถทําใหการ-

ตอบสนองชาลง   เพ่ือจะไดมีเวลาตระหนักถึงทางเลือกที่ดีกวา  

3. ฉันไดทุมเทพลังงานของฉันใหกับงานในขอบเขตอํานาจของฉันหรือยัง  

4. ฉันมีความชัดเจนในคุณคาของฉันไหม 

  ฉันตัดสินส่ิงหนึ่งดวยสํานึกแหงใจ  หากไมตัดสินใจเชนนั้นฉันอาจจะเปนคนที่ขาดจุดหมาย

หรือความเอาจริงเอาจัง   

5. ฉันไดใชคุณคาของฉันเปนหลักตัดสินในทุกๆ งานที่ฉันมีอํานาจหรือไม 

6. ฉันหลีกเล่ียงการประเมินตัวเองตามการตอบสนองท่ีคนอ่ืนมีตอฉันหรือไม   เพราะถาฉันไมทํา

เชนนั้น  ฉันอาจจะกลายเปนคนที่ตอบโตตามอารมณ  มากกวาการตอบสนองตามหลักเกณฑ

แหงคุณคาของฉัน 

ขอควรจํา :  ทบทวนแบบทดสอบนี้ทุกสัปดาห   และเม่ือคุณพิจารณาส่ิงที่คุณทําตามแบบทดสอบ

จิตสํานึกทุกวัน  จงถือเสมือนวาคุณอยูเฉพาะพระพักตรพระเจา   ทําตอไปจนพฤติกรรมใหม

กลายเปนนิสัยแหงจิตใจ ( มโนธรรม ) 
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แบบฝกหัดประยุกต 
  แบบฝกหัดเหลานี้เปนเคร่ืองชวยใหคุณไดัไตรตรอง   โดยที่เราจะใชเวลาเพียงเล็กนอยใน

การฝกอบรม   เพ่ือเปนการเร่ิมตนใหคุณไดกระทํา  แตเปนหนาที่ที่คุณจะตองทําใหสําเร็จภายหลัง

การฝกอบรมนี ้

  จงเลือกประสบการณที่พึ่งผานไปโดยที่คุณเปนผูถูกกระทํา 

1. คุณไดพูดอะไรและพูดอยางไร 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. การตอบสนองของคุณเปนอยางไร 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. คุณอาจเปล่ียนเปนการตอบสนองแบบฝายของผูกระทํากอนไดอยางไร 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 จงบอกเหตุการณในอนาคตที่การเปนฝายกระทํากอนจะชวยใหเกิดผลดีได 

1. เหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน  และเม่ือไร 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. คุณจะเปนฝายกระทํากอนอยางไร 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. จงอธิษฐานเพ่ือใหคุณกลาหาญและมีความรอบคอบที่จะทําอยางถูกตอง 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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การทดลอง ( การอภิปรายกลุมยอย ) 
  จุดประสงคของแบบฝกหัดคือ  ใหเราไดมีประสบการณกับความจริงของประโยคที่วา 

“จงตอสูกับความออนแอของคุณดวยเหตุผลและที่สุดคุณจะเปนผูชนะ”  ใหคุณเลือกความออนแอที่

คุณพยายามจะชนะ   โดยเลือกแบบที่เปนความต้ังใจสําหรับปใหม  เชน จะเลิกบุหร่ี   ลดน้ําหนัก  

เปนตน 

1. อธิบายถึงสาเหตุของความออนแอของคุณใหกับเพ่ือนฟงตามหลักของพันธุกรรม  ขอกําหนดทาง

จิตวิญญาณและจากส่ิงแวดลอม 

2. หลังจากที่คุณและเพ่ือนของคุณไดอธิบายในลักษณะแรกแลว  ใหหันมาอธิบายตามหลักแหงเสรี-

ภาพและความรับผิดชอบ 

3. เม่ือคุณไดแบงปนแลว  ใหคุณพิจารณาวาคุณไดเรียนรูส่ิงใดจากแบบฝกหัดนี ้

 

แบบฝกหัดประยุกต 
1. จงแสดงถึงส่ิงกระตุนที่มีการตอบสนองแบบถูกกระทําอยางรวดเร็วมาก 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. คุณจะทําอยางไรเพ่ือที่จะมีสติแยกส่ิงกระตุนและการตอบสนองออกจากกัน 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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กิจกรรมกลุมยอย 

  กรณีศึกษาตอไปนี้เปนเหตุการณซึ่งคุณอาจจะแสดงเปนฝายถูกกระทํา เพ่ือใหคุณเห็น

ปญหาซึ่งจะเกิดข้ึนภายในขอบเขตที่คุณมีอํานาจ  และมองเห็นความแตกตางความเปล่ียนแปลงที่

เกิดในความสามารถที่จะพบกับความทาทาย 

  กรณีศึกษา : 

     ปกติแลวดูเหมือนวา  คุณกับหัวหนาของคุณจะมีความสัมพันธอันดีตอกัน    ตอมาคุณ

สังเกตเห็นความเปล่ียนแปลง  เชนเม่ือกอนเขามีเวลาพูดเลน หรือคุยกันฉันเพ่ือน แตตอนนี้ดูวุนวาย

จนไมทันสังเกตเห็นคุณ  เม่ือกอนคุณมักจะรูการตัดสินใจที่จะมีผลกระทบตอแผนกของคุณลวงหนา

อยางเปนสวนตัว       ( กันเอง )   ตอนนี้คุณจะรูการตัดสินใจของหัวหนาจากบันทึกเทานั้น   คุณได

ขาวลือมาบางวา ผูชวยหัวหนาคนใหมไมชอบคุณ   บายวันศุกรที่ผานมาคุณจัดงานฉลองเล็กๆ 

สําหรับวันคลายวันเกิดของคุณ   ที่ผานมาหัวหนาจะมารวมดวยสักพักหนึ่ง   แตคราวนี้เปนคร้ังแรกที่

เขาไมไดปรากฏตัว    เร่ืองนีท้ําใหคุณหวาดกลัววา   นี่อาจจะเปนข้ันแรกที่จะปลดคุณออกจากงาน 

1. จงเขียนประโยคที่แสดงถึงความคาดหวังวาจะเปนจริงจากสถานการณนี้ซึ่งเกิดข้ึนในใจคุณ        

( ในรูปประโยค  ถา………ฉันจะ………… ) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. จะเกิดอะไรข้ึนหากคุณยังคงปลอยใหความคิดเหลานี้ดําเนินตอไป 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. จงประเมินสถานการณและใหคําแนะนําแกตัวคุณเอง   วาควรจะทําเชนไรภายใตอํานาจของคุณ

หรือขอบเขตที่คุณเกี่ยวของได 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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แบบฝกหัดประยุกต 
จุดประสงค   1. เพ่ือทําความเขาใจสถานการณตางๆ ซึ่งคุณอาจจะมีความคิดแบบคาดหวัง         

( ถา…….ฉันจะ…….. ) 

            2.    เพ่ือเร่ิมตนเปล่ียนขอบเขตของอํานาจ 

 จงเขียนปญหาที่ทําใหคุณวุนวายใจในที่ที่กําหนดนี ้

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1. จงแสดงความคิดคาดหวัง ( ถา…….ฉันจะ…….. )  หรือความคิดในขอบเขตที่เกี่ยวของซึ่งคุณ

อาจใชเพ่ือหลบเล่ียงความรับผิดชอบในปญหานี ้

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ถาคุณตองทําตามความคิดเหลานี้  สุดทายคุณจะพบกับส่ิงใด 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ในสถานการณเชนนี้ควรจะทํางานเชนไรภายในขอบเขตอํานาจของคุณ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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แบบฝกหัดประยุกต 
  เรายื่นคําทาทายคุณ  30 วัน  และสมมติวาคุณรับคําทาทายนี้  คุณคิดวาจะเกิดประโยชน

หรืออุปสรรคใดกับคุณบางระหวางเดือนนี ้

 จงเขียนประโยชนที่จะไดรับ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 จงเขียนอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


