
ฉันจะลองหาวิธีให้เขาม่ันใจ
ในตัวฉันพอที่จะให้ฉันท า

ฉันท าได้ ฉันจะท า

มีทางไหนที่พอท าได้บ้าง

ฉันจะลองหาวิธีอื่นที่ดีกว่าเดิม

แม้ว่าเขาจะท าไม่ดีกับฉัน 
แต่ฉันไม่จ าเป็นต้องรู้สึกแย่

เปลี่ยนวีธีคิดแบบ PROACTIVE
โดย นายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา

ฉันเชื่อว่าฉันท าได้
ฉันสามารถเป็นตัวฉันในเวอร์ชั่น

ที่ดีกว่าเดิมได้

PROACTIVE



ลักษณะของคนแบบ

ค าจ ากัดความ
คนแบบ Proactive จะเป็นคนที่รับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเอง เขาไม่ปล่อยให้อดีต

ของตัวเอง การกระท าหรือค าพูดของคนรอบข้าง และสถานการณ์แวดล้อมที่เลวร้าย 
กลายเป็น “ข้ออ้าง” ที่ตัวเองมีชีวิตไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการ เพราะเขารู้ดีว่า 
เขามีสิทธิ์เลือกที่จะ “เปลี่ยนแปลงมัน” หรือ “ยอมจ านน"

PROACTIVE



ลักษณะของคนแบบ

ค าจ ากัดความ
ตรงข้ามกับ Proactive เขาพร้อมที่จะต าหนิกล่าวโทษอดีต ผู้คน องค์กร 

สภาพแวดล้อมภายนอก ที่ท าให้ชีวิตของเขาไม่ดี ไม่มีความสุข หรือท าผิดพลาด เขาคิดว่า
เขาไม่สามารถท าอะไรให้ดีไปกว่านี้ได้ เพราะ “เขาไม่มีทางเลือก”

REACTIVE



Reactive VS Proactive

วิธีสังเกตุว่าคุณเป็นคนแบบไหน ระหว่างแบบ Proactive หรือแบบ Reactive ให้ดูจาก 
"ค าพูด" และ “การตอบสนอง" ของคุณในสถานการณ์ต่างๆ ลองพิจารณาดูจากรูปด้านล่าง
แล้วตอบค าถามอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณมีค าพูดและการตอบสนองแบบไหนมากกว่ากัน



Reactive VS Proactiveความแตกต่าง



ยับยั้งชั่งใจเอาไว้ได้ เพราะรู้ว่า
สิ่งที่ก าลังจะตอบสนองมันไม่ดี
ไม่ถูกต้อง หรืออาจน ามาซึ่ง
อันตรายต่อตัวเราและคนอื่นได้

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

ไม่ชอบที่จะถูกใครหรือ
สถานการณ์ใดบังคับ อยาก
เลือกตัดสินใจด้วยตัวเอง

ปรารถนาอิสรภาพ

ความแตกต่างส าคัญที่ท าให้เกิดพฤติกรรมแบบ Proactive หรือ Reactive คือ “เสรีภาพในการเลือก 
(Freedom to Choose)” ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์มีเอกลักษณ์ (หรือของประทานจากสวรรค์) 4 ประการ ได้แก่ 

รู้ตัวเองดีว่าเราเป็นคนแบบไหน 
ชอบไม่ชอบอะไร ก าลังมี
ความคิดความรู้สึกอย่างไร ฯลฯ

ตระหนักรู้ในตน

แม้ว่าเรื่องนั้นอาจยังไม่เกิดขึ้นจริง 
หรือไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้น แต่
เรามีจินตนาการที่ท าให้เราคิดต่อ

ยอดออกไปได้

จินตนาการ



ซึ่งจะแตกต่างกับ เวลาที่เรามีพฤติกรรมแบบ Proactive
เราจะหยุดสิ่งกระตุ้นเร้าเอาไว้ ไม่ให้มันสามารถมา
ควบคุมการตอบสนองของเราได้ ก่อนจะคิดทบทวน
หาทางเลือกที่เป็นไปได้ แล้วจึงตัดสินใจตอบสนองด้วย
ทางเลือกที่ดีที่สุด

เมื่อมีพฤติกรรมแบบ Reactive เราจะปล่อยให้สิ่ ง
กระตุ้นเร้า เช่น สถานการณ์ ค าพูดของคนอื่น อารมณ์ 
ความรู้สึก มาควบคุมการตอบสนองของเรา ท าให้เรา
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเร้าแบบทันที 

ความแตกต่างของการตอบสนอง



คือ “มุมมอง”ที่คนสองแบบให้ความส าคัญ

จะให้ความส าคัญกับสิ่งที่อยู่
นอกเหนือความสามารถของ
ตัวเองที่จะไปท าอะไรได้ จึง
ท าได้แค่นั่งกังวลอยู่เฉยๆ ไม่
น าไปสู่การลงมือท าหรือการ
เปลี่ยนแปลงอะไรเลย

จะให้ความส าคัญกับสิ่งที่อยู่ใน
ขอบเขตที่ตัวเองมีอิทธิพล 
(จัดการ/ควบคุม) ได้ และเริ่มต้น
ลงมือท าอะไรบางอย่างทันที 
จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
จากระดับเล็กๆ และค่อยๆ ขยาย
ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนบางครั้งเขา
อาจสามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้ง
ใบได้ส าเร็จ

คนแบบ Reative1 คนแบบ Proactive2

ความแตกต่างส าหรับคนสองแบบนี้ 



• เริ่มจากคิดว่า มีอะไรบ้างที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต และคาดคะเนถึง
ผล กระทบที่อาจเกิดขึ้น

• จัดล าดับความส าคัญของงาน และ
อย่าลืมจัด เวลาส าหรับงานที่ ดู
เหมือน จะไม่เร่งด่วน เพื่อป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

• จัดเวลาส าหรับหยุดพักเพื่อประเมิน
ผลลัพธ์ของสิ่งที่ท าไปเสมอ

• เลิกบ่นต่อว่า แล้วยอมรับว่าตัวเองคือ
เจ้าของความรับผิดชอบ

• โฟกัสที่ “สิ่งที่ท าได้” บางอย่าง และ
เลิกกังวลกับ “สิ่ งที่ท าอะไรไม่ ได้” 
บางอย่าง

• ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงให้กับตัวเอง 
และท ามันอย่างต่อเนื่อง

• เลิกเป็นแค่ผู้สัง เกตการณ์ แล้วเริ่ม
กระโดดเข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องนั้น

• รักษาสัญญา และรักษาความสม่ าเสมอ
• รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่งานที่ได้รับ

มอบหมาย (หรืออาสา) อย่างดทีี่สุด
• อยู่ใกล้ๆ กับคนที่คอยสร้างแรงบันดาล

ใจให้กับคุณ

• โฟกัสที่ทางออกของปัญหา (Solution) 
มากกว่าตัวปัญหา

• ฝึกสื่อสารอย่างสงบ ในยามที่รู้สึกโกรธหรือ
เครียด

• หลีกเลี่ยงการด่วนสรุปในแง่ลบ ทั้งที่ยังมี
ข้อมูลไม่มากเพียงพอที่จะสรุป

• ฝึกคิดในมุมมองของคนอื่น เพื่อให้เข้าใจคน
อื่นถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น

• หางานง่ายๆ ที่ไม่ต้องใช้สมองท า ในเวลาที่
คุณรู้สึกกังวลหรือกดดันมากเกินไป

• ถ้าท าอะไรผิดพลาดไป ให้มองย้อนกลับไป
เพื่อหาบทเรียนที่จะช่วยให้เราพัฒนาขึ้นใน
อนาคต

• พยายามคิดแง่บวก

3 ขั้นตอนสู่การเปล่ียนตัวเองให้เป็นคนแบบ Proactive
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เริ่มต้นท าก่อน (Be Proactive) มีความคิดริเริ่มในสิ่ง
ใหม่ๆ กล้ารู้ กล้าที่จะลองท าในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้น
หรือไม่เคยมีคนท ามาก่อน คิดนอกกรอบ และลงมือท า
อย่างจริงจัง

เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in 
Mind) เริ่มด้วยการมองเห็นจุดมุ่งหมายสุดท้ายในชีวิต
ของเรา เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิง ตรวจสอบสิ่งที่ผ่านมา
ว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยต้องก าหนด
เป้าหมายไว้ให้ชัดเจน และท าทุกอย่างไม่ให้ขัดแย้งกับ
สิ่งที่เราก าหนดไว้ว่าส าคัญที่สุด

คิดแบบ ชนะ/ชนะ (Think Win-Win) เป็นแนวคิดในการ
แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน หาข้อตกลงหรือการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ทั้งสอง
ร่วมกัน

เข้าใจคนอื่นก่อนจะให้คนอื่นเข้าใจเรา (Seek First to 
Understand, Then to be Understood.) ก่อนบอก
ความต้องการหรือสิ่งที่เราคิด แล้วอยากให้ผู้อื่นยอมรับ 
เราต้องให้ความส าคัญและเข้าใจมุมมองของผู้อื่นต่อเรื่อง
นั้นๆอย่างลึกซึ้งก่อน

ท าตามล าดับความส าคัญ (Put First Things First.)
สิ่งใดที่จะท าให้เป้าหมายส าเร็จได้ดีขึ้น ณ วันนี้เราจะท า
สิ่งนั้นก่อน และจะชัดเจนในการจัดการสิ่งที่เร่งด่วนแต่ไม่
ส าคัญต่อเป้าหมายเราได้

ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the saw) อุปนิสัยที่ 1-6 จะน าไปใช้ในชีวิตจริงให้ไดป้ระสทิธิผล เราต้องหมั่น
ฝึกฝนอุปนิสัยต่างๆเหล่านั้นอย่างสม่ าเสมอ  "หมั่นลับคมเลื่อยไว้ ยามเมื่อถึงเวลา..จะได้พร้อมใช้"

ประสานพลังสร้างสิ่งใหม่ (Synergize) เกิดจากการยอมรับ
ในคุณค่าของตนเอง และเข้าใจในความแตกต่างที่ ผู้อื่น      
มีมุมมอง ลดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่สร้างสรรค์ซึ่งปิด
กั้นความคิดดีๆของกลุ่มคนท่ีอยู่ด้วยกัน

จากหนังสือ The Seven Habits of Highly Effective People โดย Stephen R. Covey
7 อุปนิสัยของการเป็นคนแบบ Proactive
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คุณสามารถเป็นคนแบบ  Proactive ได้

“แค่คุณ”


