6 Qs เทคนิคง่ายๆ ในการพัฒนาตนเอง
(6Qs to Success in the Workplace)
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หลักการและเหตุผล
❖

การประสบความสาเร็ จในการทางานและในการใช้ชีวิต มิได้เกิดจาก IQ หรื อความฉลาดทาง
การศึกษา ซึ่งเรี ยนมาจากมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป เหมือนในอดีตที่หลายคนเข้าใจผิด
เนื่องจากความรู ้และความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาจาก IQ นั้น ไม่เพียงพอต่อ
ความสาเร็จ ไม่เพียงพอต่อการพิชิตเป้าหมายและไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต

❖

ความสาเร็จในการทางานควรมาพร้อมกับความสุ ข ซึ่งข้อมูลจากการวิจยั นั้นบ่งชี้วา่ การที่บุคคลจะ
ประสบความสาเร็ จดังกล่าว ควรมีพ้นื ฐานที่ดีจากการพัฒนาระดับ Quotient (Q) ต่าง ๆ ของตนเอง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เผชิญอยูใ่ นชีวิต ซึ่ง Quotient หรื อ Q แต่ละตัวมีดงั ต่อไปนี้
1. IQ = Intelligence Quotient เชาว์ทางด้านปัญญา
2. EQ = Emotional Quotient เชาว์ทางด้านอารมณ์
3. AQ = Adversity Quotient เชาว์ทางด้านความอดทน
4. OQ = Ownership Quotient เชาว์ทางด้านความเป็ นเจ้าของในงาน
5. MQ = Moral Quotient
เชาว์ทางด้านศีลธรรม จริ ยธรรม
6. HQ = Health Quotient
เชาว์ทางด้านสุขภาพ

❖

การพัฒนาระดับของ Quotient (Q) ในแต่ละด้าน เป็ นการเพิ่มศักยภาพ (Potential) ให้เกิดขึ้นกับตัว
เราโดยตรง ซึ่งส่งผลให้ผลการปฏิบตั ิงาน (Performance) ของเราสู งขึ้นโดยอัตโนมัติ เนื่องจากคน
ส่ วนใหญ่ใช้ศกั ยภาพของตนเองน้อย ประมาณ 30-35% ของศักยภาพที่มีอยู่ ดังนั้นถ้าบุคลากรได้รับ
การพัฒนาระดับ Q ต่าง ๆ ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จะทาให้บุคลากรสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่
ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เสริ มประสิ ทธิภาพในการทางานและสร้างผลงานที่ดียงิ่ ขึ้นให้กบั องค์กร

❖

การพัฒนาระดับของ Q แต่ละด้านนั้น สามารถพัฒนาได้อย่างง่ายดาย ไม่มีความซับซ้อนในการเพิม่
ระดับของ Q เนื่องจาก Q แต่ละตัวมีความเกี่ยวข้องกับงาน ครอบครัว เพื่อนร่ วมงาน ลูกค้า และ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวบุคลากรนัน่ เอง ผลสื บเนื่องจากการพัฒนาจะทาให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีกบั บุคคลต่าง ๆ รอบตัวบุคลากรอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา Quotient แต่ละด้าน และจูง
ใจให้พฒั นา Quotient ของตนเองให้สูงขึ้น
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีแนวทางในการพัฒนาระดับของ Quotient แต่ละด้านของตนเอง ซึ่งอยูบ่ นพื้นฐานที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนา 6Q ไปปรับใช้กบั งาน ครอบครัว และชีวิตของตนเองได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร






พื้นฐานความเข้าใจใน Quotient กับการพัฒนาศักยภาพ
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรี ยนรู ้
• ประเมินสถานะของ Q (Quotient) แต่ละตัว
• ความสาคัญของ Quotient กับการพัฒนาศักยภาพ (Potential)
• ความหมายของ Quotient แต่ละตัวพอสังเขป
• แบบทดสอบระดับ Quotient ของตนเอง
• หลักการสาคัญสาหรับความสาเร็ จในการทางาน
• Workshop I: การพัฒนา Quotient ด้วยตัวคุณเอง
แนวทางการพัฒนาระดับของ Quotient แต่ละตัว
• IQ เชาว์ทางด้านปั ญญา
 ประโยชน์และแนวทางสาหรับการพัฒนา
• EQ เชาว์ทางด้านอารมณ์
 ประโยชน์และแนวทางสาหรับการพัฒนา
• AQ เชาว์ทางด้านความอดทน
 ประโยชน์และแนวทางสาหรับการพัฒนา
 Adversity Quotient กับบุคคล 3 ประเภท
 “SMART Goal” กับการพัฒนา AQ
• OQ เชาว์ทางด้านจิตสานึกความเป็ นเจ้าของ
 ประโยชน์และแนวทางสาหรับการพัฒนา
• MQ เชาว์ทางด้านศีลธรรม จริ ยธรรม
 ประโยชน์และแนวทางสาหรับการพัฒนา
• HQ เชาว์ทางด้านสุ ขภาพ
 ประโยชน์และแนวทางสาหรับการพัฒนา
 เรี ยนรู ้ตวั อย่างจริ งของบุคคลในปั จุบน
ั
• Workshop II - IV: กิจกรรมส่ งเสริ มการพัฒนา 6Qs
การเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ สิ่งที่ดีข้ นึ
• แนวความคิดที่เป็ นประโยชน์ต่อ 6Qs
• เป้าหมายที่แท้จริ งของการพัฒนา 6Qs
• แนวคิด “Knowledge is not Understanding”
• การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องคือ “กุญแจของความสาเร็ จ”
• การให้ความสาคัญกับคาว่า “ปัจจุบน
ั ”
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