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กลุม่น้ีจะช่วยฉนัหางานไดห้รอืไม่?
การหางานไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่กลุ่มการพึ่งพาตนเองน้ีจะช่วยท่านใหเ้รียนรู้วธีิหางานท่ีดี
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เฉพาะการช่วยท่านหางานเท่านั้น แต่ยงัช่วยใหท่้านท�าส่ิงท่ีแสดงออกถึงการเช่ือฟังและ
ศรัทธาในพระเจา้มากข้ึน และรับพรท่ีสญัญาไวคื้อการพึ่งพาตนเองทั้งทางโลกและทาง
วญิญาณดว้ย

กลุม่การพ่ึงพาตนเองคืออะไร
กลุ่มการพึ่งพาตนเองแตกต่างจากชั้นเรียน บทเรียน และการอบรมเชิงปฏิบติัการส่วน
ใหญ่ของศาสนจกัร ไม่มีครู ผูน้�า หรือผูอ้บรม สมาชิกของกลุ่มเรียนรู้ดว้ยกนั สนบัสนุน
และใหก้�าลงัใจกนั เราต่างร่วมมือกนัรับผดิชอบต่อค�ามัน่สญัญาของเรา และเราปรึกษา
หารือกนัเพื่อแกปั้ญหา

สมาชิกกลุม่ท�าอะไร
ในการประชุม สมาชิกกลุ่มใหค้ �ามัน่สญัญาท่ีจะท�า เราไม่เพียง เรียนรู้ เท่านั้นแต่เรา ท�า 
ส่ิงท่ีจะท�าใหเ้ราพึ่งพาตนเองไดด้ว้ย เราท�าค�ามัน่สญัญา ช่วยกนัรักษาค�ามัน่สญัญาเหล่า
นั้น และรายงานความกา้วหนา้ของเรา เพราะกลุ่มท�างานเป็นสภา จึงเป็นส่ิงส�าคญัท่ีจะ
เขา้ร่วมการประชุมเป็นประจ�าและตรงเวลา น�าสมุดแบบฝึกหดั หนงัสือ เสน้ทางของ
ฉนัสู่การพึ่งพาตนเอง และหนงัสือ รากฐานของฉนั: หลกัธรรม, ทกัษะ, นิสยั มาดว้ย
เสมอ การประชุมกลุ่มแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณสองชัว่โมง การปฏิบติัตามค�ามัน่
สญัญาของเราจะใชเ้วลาวนัละหน่ึงถึงสองชัว่โมง

วิทยากรกระบวนการท�าอะไร
วทิยากรกระบวนการไม่ใช่ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการจา้งงานหรือการสอน พวกเขาไม่
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สมาชิกกลุ่มอาจไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นวทิยากรเม่ือผา่นไปหลายสปัดาห์ หากจ�าเป็น 
เพื่อเรียนรู้มากข้ึน ดู แนวทางของผูน้�า และวดิีทศันป์ระกอบท่ี srs. lds. org
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ฉันจะหาโอกาสให้ ได้
งานท่ีถูกต้องอย่างไร

การหางานของฉัน
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ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ส่งขอ้ความหรือโทรหาสมาชิกกลุ่มทุกคนถา้ท่านมีขอ้มูลติดต่อพวกเขา ถามพวก
เขาวา่จะมาท่ีการประชุมหรือไม่ เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน 10 นาทีเพื่อเซ็นช่ือลง
ทะเบียน

• เตรียมเน้ือหาการประชุม:

◦ น�าสมุดแบบฝึกหดัและหนงัสือ รากฐานของฉนั: หลกัธรรม, ทกัษะ, นิสยั มาให้
สมาชิกกลุ่มแต่ละคน

◦ น�าหนงัสือ เสน้ทางของฉนัสู่การพึ่งพาตนเอง มาเพิ่มหา้เล่ม เผือ่สมาชิกกลุ่มไม่
ไดรั้บหนงัสือ

◦ เตรียมวธีิเปิดวดิีทศัน ์ถา้อยูใ่นวสิยัท่ีท�าได้

◦ ไม่มีหนงัสือหรือวดิีทศัน?์ ท่านสามารถดูออนไลนไ์ดท่ี้ srs. lds. org

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

◦ วทิยากรกระบวนการจะไม่ยนืระหวา่งการประชุมและไม่นัง่ท่ีหวัโตะ๊ วทิยากร
กระบวนการไม่ควรเป็นศนูยร์วมความสนใจแต่ควรช่วยสมาชิกกลุ่มใหใ้ส่ใจกนั

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง ท�าความรู้จกัช่ือพวกเขา

• ส่งกระดาษไปรอบๆ และขอใหส้มาชิกกลุ่มเขียนช่ือนามสกลุ วอร์ดหรือสาขา 
และวนัเกิดของพวกเขา (ระบุเฉพาะวนัท่ีแและเดือนไม่ตอ้งระบุปีเกิด) หลงัจาก
การประชุมกลุ่ม ไปท่ี srs. lds. org/ report และท�าตามค�าแนะน�าเพื่อลงทะเบียน
สมาชิก 
กลุ่มทุกคน

◦ หลงัจากการประชุมคร้ังแรก ท�ารายช่ือติดต่อเพื่อแบ่งปันกบักลุ่ม

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลาเพื่อใหก้ลุ่มท�าตามตารางเวลา ขอใหเ้ขาตั้งเวลาตามท่ี
แนะน�าไวใ้นหนงัสือ

◦ ตวัอยา่งเช่น ท่านจะเห็นค�าแนะน�าท่ีบอกวา่ “เวลา: ตั้งเวลา 60 นาทีส�าหรับหมวด
เรียนรู้” ผูจ้บัเวลาจะตั้งเวลาในโทรศพัท ์นาฬิกา หรือเคร่ืองจบัเวลาอ่ืนๆ และจะ
บอกกลุ่มเม่ือหมดเวลา จากนั้นกลุ่มจะตดัสินใจวา่จะเร่ิมหมวดต่อไปหรือจะยงั
คงสนทนาต่ออีกสองสามนาที

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร
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ในตอนเริม่:

• พดูวา่: “ขอตอ้นรับกลุ่มการพึ่งพาตนเองกลุ่มน้ี”

• ขอใหทุ้กคนปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• พดูดงัต่อไปน้ี:

◦ “น่ีคือกลุ่มการพึ่งพาตนเองท่ีมีช่ือวา่ ‘การหางานของฉนั’ ทุกท่านมาท่ีน่ีเพื่อให้
ไดง้านหรือมีงานท่ีดีข้ึนใช่หรือไม่

◦ “การไดง้านเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้นในเป้าหมายของการพ่ึงพาตนเอง หลงัได้
งาน เราจะพฒันาต่อไป ท่านจะเขา้ประชุมกลุ่มกบัเราต่อไป แมจ้ะไดง้านแลว้

◦ “เราจะประชุมกนั 12 คร้ัง การประชุมแต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณสองชัว่โมง เรา
จะใชเ้วลาวนัละหน่ึงถึงสองชัว่โมงเช่นกนัเพื่อรักษาค�ามัน่สญัญาท่ีจะช่วยใหเ้รา
ไดง้าน ท่านจะท�าค�ามัน่สญัญาวา่จะใหเ้วลาตามน้ีหรือไม่”

• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวดเปิด หากตอ้งการ)

• พดูดงัต่อไปน้ี:

◦ “ทุกคร้ังท่ีเราพบกนั เราเร่ิมตน้ดว้ยหวัขอ้จากหนงัสือช่ือวา่ รากฐานของฉนั: 
หลกัธรรม, ทกัษะ, นิสยั หนงัสือเล่มน้ีช่วยใหเ้ราเรียนรู้และด�าเนินชีวติตาม
หลกัธรรม ทกัษะ และนิสยัท่ีน�าไปสู่การพึ่งพาตนเองทางวญิญาณและทาง
โลก”

• ตั้งเวลา 20 นาทสี�าหรับ รากฐานของฉัน

• อ่านจดหมายแนะน�าของฝ่ายประธานสูงสุดใน หนา้ 2 ของ รากฐานของฉนั จาก
นั้นท�า หลกัธรรม 1 ในจุลสารเล่มนั้นใหเ้สร็จและกลบัมาท่ีสมุดแบบฝึกหดัเล่มน้ี

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร
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เราจะท�าอะไรในกลุม่น้ี

 เวลา: ตั้งเวลา 60 นาทสี�าหรับหมวดเรียนรู้

 อา่น: เพื่อใหเ้ขา้ใจจุดประสงคข์องกลุ่มการพึ่งพาตนเองน้ี ไปท่ีปกหนา้ดา้นในของ
สมุดแบบฝึกหดัเล่มน้ีและอ่านค�าน�า

เราอยูท่ี่น่ีเพื่อช่วยกนัหางานใหม่หรืองานท่ีดีกวา่ เรามีเป้าหมายท่ีกวา้งกวา่เช่น
กนั: คือพึ่งพาตนเองได ้เพื่อท่ีเราจะรับใชค้นอ่ืนไดดี้ยิง่ข้ึน

 แนวปฏิบติั: ผูป้ระยกุตใ์ชห้ลกัธรรมซ่ึงเราก�าลงัจะเรียนรู้ดว้ยกนัมกัจะหางาน
ไดเ้ร็วมาก ส่ิงน้ีจึงคุม้ค่า เปิดไปท่ี แผนท่ีสู่ความส�าเร็จในการหา
งาน ในหนา้สุดทา้ยของสมุดแบบฝึกหดัเล่มน้ีและผลดักนัอ่าน

 อา่น: แต่ละวนั เราจะปรับปรุงการหางานของเรา โดยเร่ิมตั้งแต่วนัน้ี เรา
จะมุ่งเนน้การตอบค�าถามหกขอ้ในแผนท่ีสู่ความส�าเร็จในการหา
งานดว้ยตนเอง เราจะใหค้ �ามัน่สญัญา ด�าเนินการ แลว้รายงานต่อ
กลุ่ม เราจะประสบความส�าเร็จดว้ยกนั!

แมไ้ดง้านแลว้ เราจะมาประชุมกลุ่มต่อไปเพื่อเรียนรู้และปฏิบติั
หลกัธรรม พื้นฐาน เราสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมกลุ่มของเรา
และรับความช่วยเหลือจากกลุ่มส�าหรับความทา้ทายในการหางาน
ของเราต่อไปได้

ต่อไปน้ีคือค�าถามและส้่ิงท่ีตอ้งด�าเนินการส�าหรับสปัดาห์น้ี

 อา่น: ค�าถามประจ�าสัปดาห์—ฉันจะพบโอกาสการจ้างงานทีถู่กต้องได้อย่างไร?

ส่ิงทีต้่องด�าเนินการประจ�าสัปดาห์—เตรียมและฝึกพูด “30 วนิาทน่ีีคอืฉัน”  
จากน้ันแบ่งปันกบัคนทีฉั่นแบ่งปันได้ พจิารณาการท�า วธีิเร่งการหางาน 
(กจิกรรมทางเลอืก)

การประชุมท่ีเหลือของวนัน้ีจะช่วยใหเ้ราตอบค�าถามน้ีและปฏิบติั

 แนวปฏิบตั:ิ ใหเ้ราท�าปฏิบติัการแรกของเราเป็นกลุ่ม ใชเ้วลาหา้นาทีและตดัสินใจวา่จะตั้ง
ช่ือกลุ่มของเราวา่อะไร

เขียนช่ือกลุ่มดา้นล่าง:

 

แผนท่ีสูค่วามส�าเรจ็ในการหางาน
ทุกวนั: อุทิศถวายความพากเพียรของท่าน เรง่การหา

งานของท่าน ติดตามเครอืข่ายของท่าน

ฉันจะหาโอกาสให้ ได้งานท่ีถูกต้อง
อย่างไร

•  นึกถึงส่ิงที่ฉันตอ้งน�ำเสนอตอ่นำยจ้ำง
•  ใช้ข้อควำม “30 วนิำทีน่ีคอืฉัน” กับผู้คน

ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้

ฉันจะเข้าถึงตลาดงานท่ี 
“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร

•  พบงำน “ที่ซ่อนอยู่” ผ่ำนกำร
ใช้เครอืข่ำย

•  ใช้ข้อควำมโดนใจเพื่อแสดง
คณุคำ่ของฉันตอ่เครอืข่ำย

•  ช่วยเครอืข่ำยของฉันช่วยฉัน

ฉันจะเรง่การค้นหา
งานของฉันได้อย่างไร
•  ท�ำวธิีเรง่กำรหำงำนทุกวนั
•  ตดิตำมควำมก้ำวหน้ำกำรหำ

งำนของฉัน

ฉันจะน�าเสนอตนเอง
ด้วยพลังท่ีสรา้งความ

ม่ันใจอย่างไร
•  ระบุวธิีที่ฉันจะประสบ

ควำมส�ำเรจ็ในผลงำนที่
ส�ำคญัตอ่นำยจ้ำง

•  ใช้ข้อควำมโดนใจ
เพื่อแสดงคณุคำ่
ของฉันตอ่นำยจ้ำง

ฉันจะเป็นตัวเลือกท่ีโดดเด่นได้
อย่างไร

•  เตรยีมตวัให้ดสี�ำหรบักำรสัมภำษณ์
แตล่ะครัง้

•  เรยีนรูท้ักษะที่จะเป็นเลิศในกำร
สัมภำษณ์แตล่ะครัง้

•  เรยีนรูก้ำรกรอกใบสมัคร

ฉันจะ
ท�างานเก่งขึน้

และประสบความ
ส�าเรจ็ต่อไปได้อย่างไร

•  ฉันจะปฏิบัตกิำรเชิงรกุและ
ป้องกันปัญหำในงำนของฉัน

•  เรยีนรูก้ฎและควำมคำดหวงัของ
ที่ท�ำงำน

•  ให้คณุคำ่แก่นำยจ้ำงของฉัน
มำกกวำ่ที่เขำจ่ำยให้ฉัน

•  มีควำมรบัผิดชอบตอ่งำน
อำชีพของฉัน

ความกา้วหนา้ประจ �าวนั

• ถำมค�ำถำมเหล่ำน้ีอย่ำงตอ่เน่ือง
• หำค�ำตอบและแนวคดิ
• เรยีนรู ้ปรบัปรงุ และท�ำซ�ำ้

1

2

3

4

5

6

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร
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ฉนัตอ้งน�าเสนออะไรบา้ง

 สนทนา: ท่านเคยรู้สึกอายท่ีจะบอกใครๆ วา่หางานอยูห่รือไม่?

 อา่น: เราไม่ควรกงัวล! ทุกคนยอ่มมีเวลาท่ีตอ้งหางาน เราทุกคนมีพรสวรรคแ์ละ
ประสบการณ์ เราเป็นลกูของพระผูเ้ป็นเจา้ เราประสบความส�าเร็จได!้ เราตอ้ง
บอกทุกคนวา่เราก�าลงัหางานดีๆ ท�าและเราคู่ควรกบังานนั้น!

 แนวปฏิบตั:ิ แบ่งเป็นทีมเลก็ๆ ทีมละสามคน ขยบัเกา้อ้ีใหน้ัง่หนัหนา้เขา้หากนั และท�า
กิจกรรมต่อไปน้ี
 1. ใหค้นหน่ึงบอกความส�าเร็จของตนมาหน่ึงขอ้ สั้นๆ! ท่านอาจพดูวา่ “ฉนั

เคยไดรั้บรางวลั ‘บริการยอดเยีย่ม’ ในงานท่ีท�า” หรือ “ฉนัเคยรับใชง้าน
เผยแผ”่ (หรือการเรียกอ่ืนๆ ของศาสนจกัร) หรือ “ฉนัเป็นแม่”

 2. จากนั้น อีกสองคนควรบอกท่านอยา่งรวดเร็ววา่ทกัษะและความสามารถ
อะไรท่ีจ�าเป็นต่อความส�าเร็จนั้นๆ ถา้ท่านพดูวา่ “ฉนัรับใชง้านเผยแผ”่ 
คนอ่ืนๆ อาจพดูอยา่งเร็ววา่ “งั้นคุณกต็อ้งกลา้หาญ เรียนเก่ง ขยนั เป็นผูน้�า 
ชอบท�างานสงัคม ตั้งเป้าหมายเก่ง มีน�้าใจกบัผูอ่ื้น เป็นครู วางแผนเก่งและ
ท�าเร่ืองยากๆ ได”้

 3. ท�าขั้นตอนเดียวกนัน้ีกบัแต่ละคน

 สนทนา: ท่านรู้สึกอยา่งไรบา้งเม่ือคนอ่ืนพดูถึงพรสวรรคแ์ละทกัษะของท่าน

 อา่น: ในช่องน้ี วงกลมรอบความส�าเร็จของท่านและเขียนเพิ่ม อยา่เขิน จากนั้น
วงกลมรอบความสามารถ ทกัษะและคุณสมบติัแลว้เขียนเพิ่ม พยายามมองตวั
ท่านเองเหมือนท่ีพระบิดาบนสวรรคม์องท่าน!

ความส�าเรจ็ 
(วงกลมแล้วเขียนเพ่ิม)

การเรยีกในศาสนจักร
คณะเผยแผ่
พ่อหรอืแม่
 
รางวลัจากที่ท�างาน
 
การศึกษา
การเป็นผู้น�า
รางวลัการบรกิาร
น�าการประชุม
ขายสินคา้
ผลิตสินคา้

กล่าวค�าปราศรยั

ความสามารถ ทักษะ คุณสมบัติ 
(วงกลมแล้วเขียนเพ่ิม)

ซ่ือสัตย์ ขยันขันแข็ง
ทักษะการขาย เป็นผู้ฟังที่ดี
พึ่งพาได้ มีเมตตา
ทักษะการท�าความ
สะอาด

ช่าง
เครือ่งยนต์

การส่ือสาร
นักตัง้เป้า
หมาย

ครู รอบรู้
มีปฏิภาณไหวพรบิ ซ่อมบ�ารงุ
การก่อสรา้ง อดทน
สรา้งสรรค์ บุคลิกดี
เรยีนรูเ้รว็ นักสรา้งทีม

นักวางแผน คดิบวก

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร
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ฉนัจะบอกคนอ่ืนเก่ียวกบัตนเองอยา่งไร

 อา่น: ตอนน้ีท่านทราบแลว้วา่ท่านมีส่ิงท่ีจะน�าเสนอมากมาย ถา้อยากจะไดง้านดี ท่าน
ตอ้งบอกผูค้นไดว้า่จะใชท้กัษะของท่านช่วยพวกเขาไดอ้ยา่งไร—และท่าน
ตอ้งบอกไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีพลงั ใหท้ั้งกลุ่มผลดักนัอ่าน “ค�าแนะน�าตวัของ
โซเฟีย”

ค�าแนะน�าตวัของโซเฟีย
สวสัดีคะ่! 1  ดิฉนัช่ือโซเฟีย กอนซาเลซ 2  ดิฉนัอยากเป็นครโูรงเรียนเอกชน 3  ดิฉนั
มีประสบการณก์ารสอนหา้ปีและมีประกาศนียบตัรดา้นการศึกษา นักเรียนของดิฉนัสอบ
ไดค้ะแนนดีเยีย่ม 4  ดิฉนัสอนสนุก และนักเรียนทุ่มเทใหดิ้ฉนัสุดความสามารถ

1  ช่ือ   2  วตัถุประสงค ์   3  คุณวุฒิ   4  คุณสมบติั

 แนวปฏิบตั:ิ ต่อไป สร้างสรรคค์ �าแนะน�าตวัท่านเองโดยแบ่งออกเป็นส่ีส่วนดงัน้ี เขียนลงใน
บรรทดัต่อไป ใชเ้วลา 2–3 นาที ใหมี้:

 1. ช่ือนามสกลุของท่าน  

 2. งานท่ีท่านตอ้งการ (วตัถุประสงค)์  

 3. เหตุใดท่านจึงท�างานนั้นไดดี้ (คุณวฒิุ)

  

 

 4. คุณสมบติัหรือทกัษะบางอยา่งท่ีจะช่วยใหท่้านประสบความส�าเร็จในงาน
นั้น

  

 

การแนะน�าตวัแบบน้ีเรียกวา่การพดู “30 วนิาทีน่ีคือฉนั” ยนืข้ึนแนะน�าตวัโดย
ใช ้“30 วนิาทีน่ีคือฉนั” ของท่าน ทีละคน รักษาเวลา 30 วนิาทีใหไ้ด ้ปรบมือให้
ก�าลงัใจกนัทุกคน

“30 วนิาทีน่ีคอืฉัน” 
เคล็ดลับ: ตอ้งสัน้ๆ! 
คนส่วนใหญ่จะฟังแค่
สองสามวนิาทีแรก

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร
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 อา่น: “30 วนิาทีน่ีคือฉนั” เป็นวธีิท่ีดีเยีย่มในการแนะน�าตวัเราเอง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่เม่ือท�าอยา่งเจาะจง วธีิน้ีจะยิง่มีพลงัเม่ือเราเพิ่มค�าถามต่อจากการแนะน�าตวั
โดยเจาะจงถามผูท่ี้เราสนทนาดว้ย โซเฟียฝึกการเพิ่มค�าถามท่ีแตกต่างกนัให้
แก่การแนะน�าตวัของเธอ โดยข้ึนอยูก่บับุคคลท่ีเธอเขา้พบ:

เพื่อน ครอบครัว: คุณรู้จกัครูหรือเจา้ของโรงเรียนท่ีไหนบา้ง

เลขานุการ: คุณช่วยแนะน�าดิฉนักบัคุณโกเมซ เจา้ของโรงเรียนไดไ้หมคะ

นายจา้ง: ประสบการณ์ของดิฉนัช่วยอะไรท่านไดบ้า้งไหมคะ

เราควรแนะน�าตนเองต่อผูค้นใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าไดเ้พื่อใหพ้วกเขารู้วา่เรา
พร้อมส�าหรับการจา้งงาน

 แนวปฏิบตั:ิ ใชเ้วลาสองสามนาทีเขียน “30 วนิาทีน่ีคือฉนั” ของท่าน อีกคร้ัง ท�าใหดี้กวา่
เดิม เพิ่มคุณวฒิุและคุณสมบติัท่ีเหมาะกบังานท่ีสมคัรโดยเฉพาะ เพิ่มค�าถามท่ี
ท่านใชไ้ดเ้ม่ือสนทนากบันายจา้ง

  

  

  

 

ค �าถาม:  

 แนวปฏิบตั:ิ ท�ากิจกรรมต่อไปน้ีเป็นกลุ่ม ไม่ควรใชเ้วลาเกินหา้หกนาที
 1. ทุกคนยนืข้ึนแลว้เดินไปหาท่ีวา่ง แต่ละคนควรหนัหนา้เขา้หาอีกคนหน่ึง

 2. พดู “30 วนิาทีน่ีคือฉนั” กบัคู่

 3. แลว้ใหอี้กคนหน่ึงพดู  “30 วนิาทีน่ีคือฉนั” ของเขากบัท่านบา้ง

 4. ติชมผลงานของอีกฝ่ายอยา่งรวดเร็ว

• ค�าแนะน�าตวัมีครบทั้งส่ีส่วนหรือไม่? (ช่ือนามสกลุ วตัถุประสงค ์คุณวฒิุ 
คุณสมบติั)

• จบดว้ยค�าถามหรือไม่

• ดูจริงใจและมีความมัน่ใจหรือไม่ สร้างความไวว้างใจหรือไม่

• คนท่ีเราสนทนาดว้ยยิม้หรือไม่

• ท่านจะแนะน�าบุคคลน้ีใหค้นอ่ืนหรือใหง้านเขาหรือไม่

 5. จากนั้นสลบับทบาทกนัและท�าอีกคร้ัง และอีกคร้ัง!

 6. ท�าใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าไดจ้นทุกคนไดล้องท�าคนละหา้คร้ัง

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร
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 อา่น: จากน้ีไป เราจะไม่อายท่ีจะบอกผูค้นวา่เราก�าลงัหางาน เราจะเปิดปากและ 
บอก ทุกคน เราพร้อมส�าหรับการจา้งงานและเราช่างเหมาะสมท่ีจะท�างานอะ 
ไรเช่นน้ี!

เราพร้อมท่ีจะออกไปและแนะน�าตวั “30 วนิาทีน่ีคือฉนั” แก่ทุกคนท่ีเราพบ
ก่อนการประชุมคร้ังต่อไปหรือไม่ เราจะท�าหรือไม่

กิจกรรมทางเลือก: วธีิเรง่การหางาน

(อย่าท�ากิจกรรมน้ีระหวา่งการประชุม)
ในการประชุมครัง้ทีห่้าเราจะเรยีนรูว้ธิีเรง่การหางานของเรา อย่างไรก็ตาม ถ้าขณะน้ีท่าน
ต้องการท�าให้การหางานของท่านเรว็ขึน้ ท่านอาจท�ากิจกรรมพิเศษน้ีก่อนเวลา ท่านอาจ
ท�ากิจกรรมน้ีคนเดยีวหรอืกับคนอืน่ก็ ได้

เพื่อประสบความส�าเรจ็เรว็ขึน้ ท่านอาจศึกษา“วธิีเรง่การหางาน”  ในหมวดแหล่งข้อมูล 
หน้า 15–20 สนทนาและเรยีนรูก้ับครอบครวัของท่าน สมาชิกกลุ่มหรอืเพื่อนอีกคนหน่ึง 
ออกไปท�า—คน้หาแหล่งข้อมูล ตดิตอ่และจัดเตรยีมพบปะกับผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได ้กิจกรรมน้ีน่าจะใช้เวลาวนัละสองถึงส่ีช่ัวโมง

การหางาน เป็น การท�างาน! แตเ่มื่อท�าตามรปูแบบน้ี พวกเขาจะไดง้านเรว็กวา่มาก

ถ้าท่านเลือกท�ากิจกรรมน้ี ขอให้กลับมารายงานให้กลุ่มทราบภายหลัง ประสบการณ์ของ
ท่านจะช่วยสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร
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ฉนัจะบรหิารเงินของฉนัอยา่งฉลาดไดอ้ยา่งไร

 อา่น: การพึ่งพาตนเองรวมถึงการใชจ่้ายนอ้ยกวา่ท่ีเราหาไดแ้ละมีเงินออม เงิน
ออมจะช่วยใหเ้รามีเงินใชจ่้ายกรณีฉุกเฉินหรือช่วยใหเ้รามีเงินเล้ียงชีพและ
ครอบครัวเม่ือรายไดข้องเรานอ้ยกวา่ท่ีเราคาดหวงั ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของกลุ่มน้ี เราใหค้ �ามัน่สญัญาท่ีจะเกบ็ออมทุกสปัดาห์ แมเ้พียงบาทสองบาท

 สนทนา: ในบางพ้ืนท่ี การเกบ็เงินในธนาคารเป็นความคิดท่ีดี ในบางพ้ึนท่ีอาจไม่ใช่
ความคิดท่ีดี เช่นเม่ือประเทศมีเงินเฟ้อสูงหรือเม่ือธนาคารไม่มีเสถียรภาพ 
สภาพการณ์ดีพอท่ีจะเกบ็เงินในธนาคารในพ้ืนท่ีของท่านหรือไม่ ธนาคารใด
ใหอ้ตัราดอกเบ้ียดีท่ีสุดส�าหรับเงินออม

 อา่น: อีกส่วนหน่ึงของการพึ่งพาตนเองคือการเป็นอิสระจากหน้ีสินส่วนตวั การกู้
ยมืส่วนตวัหมายถึงการใชจ่้ายเกินรายไดท่ี้เรามี ศาสดาพยากรณ์แนะน�าใหเ้รา
หลีกเล่ียงหน้ีสินส่วนตวั และเม่ือเราพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนเราจะลดและปลด
หน้ีสินส่วนตวั (อยา่งไรกดี็ หน้ีเพื่อธุรกิจอาจเป็นเร่ืองฉลาดในบางกรณี)

ภาวะฉุกเฉินทางการแพทยบ่์อยคร้ังท�าใหเ้กิดภาระทางการเงินอยา่งมาก บ่อย
คร้ังประกนัและโปรแกรมสาธารณสุขของรัฐบาลสามารถช่วยป้องกนัเราจาก
ภาระเหล่าน้ี การสมคัรประกนัหรือโปรแกรมสาธารณสุขของรัฐบาลจะเป็น
ส่วนส�าคญัในหนทางสู่การพึ่งพาตนเองของเรา

 สนทนา: ประกนับางประเภท (เช่นประกนัสุขภาพและประกนัชีวติ) มีมากกวา่และเป็น
ประโยชนก์วา่ประกนัประเภทอ่ืนๆ ผูใ้หป้ระกนับางแห่งดีและบางแห่งไม่
ซ่ือสตัย ์ตวัเลือกประกนัท่ีดีท่ีสุดในพื้นท่ีของท่านมีอะไรบา้ง

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร
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เหตใุดพระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราพ่ึงพาตนเองได้

 สนทนา: เหตุใดพระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราพึ่งพาตนเองได้

 อา่น: อ่านขอ้ความอา้งอิงดา้นขวามือ

 สนทนา: ความพยายามของเราเพ่ือใหไ้ดง้านสนอง “จุดประสงคศ์กัด์ิสิทธ์ิ” ดงัท่ีเอล็- 
เดอร์คริสทอฟเฟอร์สนักล่าวอยา่งไร

 อา่น: พระเจา้ทรงมีอ�านาจท่ีจะช่วยใหเ้ราพึ่งพาตนเองได ้พระองคต์รัสวา่ “เพราะ
ดูเถิด, เราคือพระผูเ้ป็นเจา้; และเราคือพระผูเ้ป็นเจา้แห่งปาฏิหาริย”์ (2 นีไฟ 
27:23) เม่ือเราอุทิศตนหรืออุทิศถวายความพยายามของเราเพ่ือประสบความ
ส�าเร็จในงานของเราแด่จุดประสงคศ์กัด์ิสิทธ์ิของการพึ่งพาตนเอง พระเจา้จะ
ทรงน�าทางเราผา่นการดลใจ เม่ือเราแสดงศรัทธาของเราโดยตั้งใจฟังและเช่ือ
ฟังการกระตุน้เตือนของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระเจา้จะทรงท�าปาฏิหาริยข์อง
พระองคแ์ละท�าใหค้วามพยายามของเราเกิดผลกวา่ท่ีเราจะท�าไดด้ว้ยตนเอง

“การอุทิศถวายคอื
การสละให้หรอือุทิศ
บางอย่างทีศ่กัดิสิ์ทธิ์ 
อุทิศแดจุ่ดประสงค์
ศกัดิสิ์ทธิ์”
ดี. ทอดด์ ครสิทอฟ-
เฟอร ์สนั “สะท้อนถึง
ชีวติท่ีอุทิศถวาย,” 
เลียโฮนา พ.ย. 2010, 
19–23

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร
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“ฉนัควรท�าอยา่งไรเพ่ือปรบัปรุงใหดี้ข้ึน เคธีถาม

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทสี�าหรับหมวดไตร่ตรอง

 แนวปฏิบตั:ิ อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ี
ท่านก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่ง ท่ีท่านมีดา้นล่าง

  

  

  

  

 

 สนทนา: มีใครอยากแบ่งปันความคิดของตนเองบา้ง

“จงเรยีกหา [พระผู้
เป็นเจ้า] เพือ่พืชผล
ในทุ่งของท่าน, เพือ่
ท่านจะรุง่เรอืงในส่ิง
เหล่าน้ี. จงเรยีกหา
เพือ่ฝูงสัตวเ์ลีย้งใน
ทุ่งของท่าน, เพือ่มัน
จะเพิ่มขึน้.”
แอลมา 34:24–25

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร

ไตรต่รอง
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ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทสี�าหรับหมวดให้ค�ามัน่สัญญา

 อา่น: แต่ละสปัดาห์ เราเลือก “คู่ร่วมปฏิบติั” หน่ึงคน เขาคือสมาชิกกลุ่มคนหน่ึงท่ีจะ
ช่วยเรารักษาค�ามัน่สญัญาของเรา คู่ร่วมปฏิบติัควรติดต่อกนัระหวา่งสปัดาห์
และรายงานความกา้วหนา้ของพวกเขาต่อกนั โดยทัว่ไป คู่ร่วมปฏิบติัจะเป็น
เพศเดียวกนัและไม่ไดเ้ป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกนั

 แนวปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ชือ่คูร่ว่มปฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

อา่นออกเสียงค�ามัน่สญัญาแตล่ะขอ้ใหคู้่รว่มปฏิบตัิ
ของทา่นฟัง สญัญาว่าจะรกัษาค�ามัน่สญัญาของ
ทา่น เซ็นช่ือดา้นลา่ง

ค�าม่ันสญัญาของฉัน
พูด “30 วนิาทีน่ีคือฉัน” กับผู้คนอย่างน้อย  20 คน
   วงกลมรอบเป้าหมายของท่าน:   20   30   40

ฉันจะฝึกหลักธรรม รากฐานของฉัน วนัน้ีและสอนให้ครอบครวัของฉัน

ฉันจะเพิ่มเงินออม — แม้เพียงบาทสองบาท

ฉันจะรายงานตอ่คูร่ว่มปฏิบัตขิองฉัน

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูร่ว่มปฏิบัติ

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร

ใหค้�ามัน่สญัญา
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ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร

 รบัชม: “ปฎิบติัการและค�ามัน่สญัญา” (ไม่มีวดิีทศัน?์ อ่าน หนา้ 14)

 อา่น: เม่ือเรารายงานค�ามัน่สญัญาของเรา เรามีแนวโนม้มากกวา่เดิมท่ีจะรักษาค�ามัน่
สญัญา อ่านขอ้ความอา้งอิงดา้นขวามือ

 แนวปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้
ของท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่” หรือจ�านวนคร้ังท่ีท่านรักษา
ค�ามัน่สญัญา

พูด “30 
วนิาทีน่ี
คือฉัน” 
กับผู้คน

อย่างน้อย  
20 คน 

(เขียน #)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
และ

สอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงาน
ต่อคู่รว่ม

ปฏิบัติ  
( ใช่/ไม่ ใช่)

 อา่น: อยา่ลืมจดค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านดา้นหลงัจุลสาร เสน้ทางของฉนัสู่การ
พึ่งพาตนเอง  ดว้ย

ในการประชุมคร้ังต่อไป วทิยากรกระบวนการจะวาดแผนภมิูค�ามัน่สญัญา
บนกระดาน (ดงัตวัอยา่งขา้งบน) เราจะไปถึงก่อนการประชุมเร่ิม 10 นาทีและ
เขียนความกา้วหนา้ของเราบนแผนภมิู

เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป ขอ
ใหว้ทิยากรอ่าน ปกหนา้ดา้นใน ของสมุดแบบฝึกหดัเล่มน้ีเพื่อเรียนรู้ส่ิงท่ี
วทิยากรกระบวนการท�า เขาควรท�าหนา้ท่ีวทิยากรในวธีิเดียวกนักบัท่ีวทิยากร
กระบวนการท�าในวนัน้ี:

• เช้ือเชิญพระวญิญาณ เชิญสมาชิกกลุ่มใหแ้สวงหาพระวญิญาณ

• วางใจในเน้ือหา อยา่เพิ่ม ท�าส่ิงท่ีบอกเท่านั้น

• บริหารเวลา

• เพิ่มความกระตือรือร้น ท�าใหส้นุก!

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด

หมายเหตุ
ส�าหรบัวทิยากร
กระบวนการ:
อย่าลืมลงทะเบียน
สมาชิกกลุ่มทุกคนที ่ 
srs. lds. org/ report

อย่าลืมท�าส�าเนา
ข้อมูลตดิตอ่กลุ่ม
ส�าหรบัการประชุม
ครัง้ตอ่ไปดว้ย

ยินดีรบัค�าติชม
กรณุาส่งความคดิ
เห็น ค�าตชิม ค�าแนะน�า 
และประสบการณ์ของ
ท่านไปที ่srsfeedback@ 
ldschurch. org

“เมือ่ประเมินผลงาน 
ผลงานจะดขีึน้ เมือ่
ประเมินผลงานและ
รายงาน อัตราความ
ก้าวหน้าจะเรว็ขึน้”
( โธมัส เอส. มอนสนั, 
ใน Conference Report, 
Oct. 1970, 107)

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร
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การปฏิบตัแิละค�ามัน่สญัญา
เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

สมาชิกกลุ่มคนท่ี 1: เราเชือ่ในการท�า
และรกัษาค�ามั่นสัญญา ในกลุ่มการพึง่พา
ตนเองของเรา ทุกส่ิงทีเ่ราท�ามาจากการ
ให้ค�ามั่นสัญญาและการรายงาน

สมาชิกกลุ่มคนท่ี 2: ในช่วงท้ายการ
ประชุมกลุ่ม เราทบทวนการกระท�าของ
เราในสัปดาห์น้ันและเซ็นชือ่เพือ่แสดง
ค�ามั่นสัญญาของเรา เราเลือก “คูร่ว่ม
ปฏิบัต”ิ หน่ึงคนเช่นกัน คูร่ว่มปฏิบัติ
เซ็นชือ่ในสมุดแบบฝึกหัดของเราเพือ่
แสดงวา่จะสนับสนุน ทุกวนัระหวา่งการ
ประชุม เราตดิตอ่คูร่ว่มปฏิบัตขิองเรา
เพือ่รายงานการกระท�าของเราและขอ
ความช่วยเหลือเมือ่เราตอ้งการ

สมาชิกกลุ่มคนท่ี 3: ระหวา่งการประชุม 
เราท�าเครือ่งหมายความก้าวหน้าของเรา
ในสมุดแบบฝึกหัดและใช้เครือ่งมือที่
ให้ ไว ้เช่นใบงานหรอืแบบฟอรม์อืน่ๆ ถ้า
เราตอ้งการความช่วยเหลือเพิ่มเตมิ เรา
สามารถโทรหาครอบครวัของเรา เพือ่น
ของเรา หรอืวทิยากรกระบวนการ

สมาชิกกลุ่มคนท่ี 4: ในช่วงเริม่ตน้
การประชุมครัง้ตอ่ไป เรากลับไปและ
รายงานค�ามั่นสัญญาของเรา น่ีควรเป็น
ประสบการณ์ทีม่ีพลังและสบายใจส�าหรบั

ทุกคน เมือ่สมาชิกกลุ่มแตล่ะคนรายงาน 
ให้นึกถึงวธิีทีเ่ขาไดร้บัความช่วยเหลือ
โดยการให้ค�ามั่นสัญญาและรายงานความ
ก้าวหน้า

สมาชิกกลุ่มคนท่ี 1: ครัง้แรกทีฉั่น
รายงานค�ามั่นสัญญาของฉัน ฉันคดิวา่ 
“แปลกด”ี ท�าไมสมาชิกกลุ่มของฉันจึง
ใส่ ใจส่ิงทีฉั่นท�า แตจ่ากน้ันฉันพบวา่เขา
ใส่ ใจจรงิๆ และน่ันช่วยฉัน

สมาชิกกลุ่มคนท่ี 2: ฉันตระหนักวา่ฉัน
ไม่ตอ้งการท�าให้กลุ่มของฉันผิดหวงั ฉัน
จึงท�างานหนักเพือ่รกัษาค�ามั่นสัญญา
ของฉัน ฉันไม่แน่ใจวา่ฉันจะก้าวหน้า
ตอ่ไปตามปกติโดยวธิีอืน่ การรายงานใน
แตล่ะการประชุมช่วยฉันจัดล�าดบัความ
ส�าคญัของฉัน

สมาชิกกลุ่มคนท่ี 3: เมือ่ฉันนึกถึง
หนทางทีจ่ะน�าฉันไปสู่การพึง่พาตนเอง 
ฉันกลัวเพราะวา่น่ันเป็นเรือ่งใหญ่ แต่
การประชุมกลุ่มช่วยฉันแจกแจงเป็นขัน้
ตอนเล็กๆ และฉันรายงานแตล่ะขัน้ตอน
ของฉันตอ่กลุ่ม ฉันจึงก้าวหน้าขึน้จรงิๆ 
ฉันคดิวา่ความส�าเรจ็น้ีเป็นผลมาจากการ
สรา้งนิสัยใหม่

กลับไป หน้า 13

แหลง่ขอ้มูล
1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร
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วิธีเรง่การหางาน (กิจกรรมทางเลือก)

ศึกษาและประยุกตใ์ชเ้น้ือหาเหล่าน้ีเพ่ือเร่งการหางานของท่าน! สนทนาและเรียนรูเ้ร่ืองน้ีกบั
ครอบครวัของท่าน สมาชิกกลุ่มหรือเพ่ือนอีกคนหน่ึง

 ชมวีดิทศัน:์ “ราฟาเอล: ไดง้านใน 6 วนั!” (เพ่ือรับชมวดิีทศัน ์ไปท่ี srs. lds. org)

 สนทนา: อะไรช่วยใหร้าฟาเอลหางานไดส้�าเร็จ

 อา่น: วธีิเร่งการหางานเป็นกลยทุธ์ท่ีมีพลงัในการหางานแต่ละวนั ในบางพื้นท่ี วธีิหา
งานแบบน้ีลดเวลาในการหางานจาก 200 วนัเหลือเพียง 20 วนั! วธีิน้ีเรียกร้อง
ความพยายามอยา่งหนกั ประกอบดว้ยกิจกรรมประจ�าวนัสามอยา่ง

• ระบุแหล่งขอ้มูลใหม่ 15 แหล่ง

• ติดต่อบุคคล 10 คน

• นดัพบเป็นการส่วนตวัหรือสมัภาษณ์

 ชมวีดิทศัน:์ “การหางานประจ�าวนั: แหล่งขอ้มูล”  
(เพื่อรับชมวดิีทศัน ์ไปท่ี srs. lds. org หรืออ่านขอ้ความต่อไปน้ี)

พระคมัภีรส์อนเราวา่“มนุษย์ควรท�างานอย่างทุ่มเทใน
อุดมการณ์ด,ี และท�าส่ิงสารพันดว้ยเจตจ�านงอิสระ, และท�าให้
เกิดความชอบธรรมยิ่ง; . . .เพราะพลังอยู่ ในพวกเขา, ซึง่ในน้ัน
พวกเขาเป็นผู้มีสิทธิ์เสรขีองตนเอง” และพระบัญญัตขิ้อน้ีมีมา
พรอ้มกับค�าสัญญาวา่: “ตราบเท่าทีม่นุษย์ท�าด ีพวกเขาจะไม่มี
ทางสูญเสียรางวลัของตนเลย.” (คพ. 58:27–28)
ผู้หางานทีม่ีประสิทธิภาพเข้าใจวา่ “พลังอยู่ ในพวกเขา” และ
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาขณะเป็นผู้ “ท�างานอย่าง
ทุ่มเท” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะสนทนาถึงกลยุทธ์การหางาน
ทีพ่ิสูจน์มาแล้วซึง่มีอยู่ดว้ยกันสามส่วน กลยุทธ์น้ีเรยีกวา่ วธิีเรง่
การหางาน
ส่วนแรก ผู้หางานทีป่ระสบความส�าเรจ็เรยีนรูก้ารหาแหล่ง
ข้อมูลใหม่ 15 แห่งในแตล่ะวนั ส่วนทีส่อง พวกเขาตดิตอ่บุคคล 
10 คนทุกวนั และส่วนทีส่าม พวกเขามีการเข้าพบตอ่หน้าหรอื
รบัการสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 ครัง้ ทุกวนั
ช่วงแรก วธิีเรง่การหางานน้ีอาจดหูนักเกินก�าลัง แตเ่มือ่เรา
สนทนากันถึงองคป์ระกอบแตล่ะอย่าง ท่านจะเห็นวา่เป็นไปได้
จรงิ—และส�าเรจ็ได!้
เรามาเริม่กันทีแ่หล่งข้อมูลก่อน แหล่งข้อมูลคอือะไร แหล่ง
ข้อมูลคอืบุคคล สถานที ่หรอืส่ิงทีส่ามารถช่วยน�าผู้หางานไปสู่
โอกาสทีม่ีศกัยภาพ

ต่อ

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร
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ผู้คนอาจรวมถึงเพือ่นและครอบครวั สมาชิกและผู้น�าใน
ศาสนจักร นายจ้างหรอืผู้รว่มงาน ครทูี่ โรงเรยีนหรอืผู้ ให้ค�า
ปรกึษาดา้นงานอาชีพ ผู้คนตามห้างรา้น—จรงิๆ แล้วเป็นใคร
ก็ ไดท้ีส่ามารถให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกับงานและให้
แหล่งข้อมูลเพิ่มเตมิ
สถานที่ ไดแ้ก่หอการคา้ กระทรวงแรงงานในท้องที ่และสมาคม
ข้าราชการหรอืสมาคมวชิาชีพตา่งๆ สถานทีเ่หล่าน้ีสามารถให้
ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์
ส่ิงของทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการหางานของท่านเช่น รายชือ่ผู้
ใช้ โทรศพัท์และรายชือ่ธุรกิจตา่งๆ หน้าเวบ็ของบรษัิทตา่งๆ 
อินเทอรเ์น็ต วารสารและนิตยสารการคา้ หนังสือพิมพ์ และ
ช่องทางอืน่ๆ จากสือ่
ท�ารายการแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีทุกวนัอย่างน้อย 15 รายการ!

 แนวปฏิบัติ: แบ่งหนา้กระดาษออกเป็นสามคอลมัน ์เขียน “แหล่งขอ้มูล” “ติดต่อ” และ “เขา้
พบ” บรรทดับนสุดของคอลมัน ์เร่ิมกรอกขอ้มูลลงในกระดาษแผน่น้ีทนัทีโดย
เขียนรายการแหล่งขอ้มูลใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าไดใ้นคอลมันแ์รก รายการ
เหล่าน้ีคือผูค้น สถานท่ีและส่ิงท่ีมีขอ้มูลซ่ึงช่วยท่านได!้ ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่ง
บางขอ้: ท่านจะกรอกขอ้มูลในอีกสองคอลมันภ์ายหลงั

แหล่งข้อมูล 
(ท�าเป็นรายการ)

การติดต่อ 
(โทรศพัท ์อีเมล)

การเข้าพบ 
(ตอ่หนา้)

ไซตอ์ินเทอรเ์น็ต สมาชิกโควรมัหรอืสมาคมสงเคราะห์ วา่ที่นายจ้าง

หนังสือพิมพ์ คนที่ท่านเคยท�างานดว้ย ผู้สอนประจ�าบ้าน

งานอาชีพ ผู้สอน สมาชิกศาสนจักร

ศนูย์พึ่งพาตนเอง ผู้คนที่พบในห้างรา้น

ต่อ

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร
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 ชมวีดิทศัน:์ “การหางานประจ�าวนั: การติดต่อ” (เพื่อรับชมวดิีทศัน ์ไปท่ี srs. lds. org
หรืออ่านขอ้ความต่อไปน้ี)

ตอ่ไป เราจะคยุกันเรือ่งการตดิตอ่ การตดิตอ่คอืไม่เพียงส่ง
ประวตักิารท�างานหรอืกรอกใบสมัคร จากแหล่งข้อมูลทัง้หมดที่
หามาได ้ท่านเพียงตอ้งตดิตอ่กับผู้มีส่วนในการจ้างงาน 10 ราย
การตดิตอ่รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับผู้ทีม่ีส่วน
เกีย่วข้องในการจ้างงาน: การสมัครงาน การส่งประวตักิาร
ท�างานหรอืส่งจดหมายขอบคณุ การบอกพือ่น ครอบครวัและ
สมาชิกศาสนจักรวา่ท่านก�าลังหางาน—การส่งข้อความหรอืการ
ส่งอีเมลใช้ ไดเ้ช่นกัน นอกจากน้ีท่านยังสามารถตดิตอ่กับเครอื
ข่ายอืน่ๆ และแน่นอน รวมถึงวา่ทีน่ายจ้างของท่านดว้ย มองหา
โอกาสอืน่ๆ ทีแ่ตกตา่งไปเพือ่ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและให้พวก
เขารูว้า่ท่านก�าลังหางาน คนส่วนใหญ่ยินดทีีจ่ะแนะน�าท่าน
ให้รูจ้ักกับผู้อืน่ทีพ่วกเขารูจ้ัก การเชือ่มโยงเหล่าน้ีน�าไปสู่การ
สัมภาษณ์ ซึง่น�าไปสู่งาน!

 แนวปฏิบตั:ิ จากน้ีใหเ้ขียนช่ือคนท่ีท่านอาจติดต่อก่อนการประชุมคร้ังต่อไปลงในแผน่
กระดาษของท่านใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได ้จ�าไวว้า่—อยา่อาย หาวธีิท่ีจะท�าให้
ไดว้นัละ 10 คน!

 ชมวีดิทศัน:์ “การหางานประจ�าวนั: การเขา้พบ” (เพื่อรับชมวดิีทศัน ์ไปท่ี srs. lds. org
หรืออ่านขอ้ความต่อไปน้ี)

ในทีสุ่ด ผู้หางานทีม่ีประสิทธิภาพก็เรยีนรูค้ณุคา่ของการเข้าพบ
จรงิๆ กับคนอย่างน้อยสองคนตอ่หน้าทุกวนั ส่ิงน้ีอาจเป็นการ
ด�าเนินการทีม่ีคา่ทีสุ่ดของท่านในแตล่ะวนั เพราะเหตใุด การ
เข้าพบตอ่หน้าหรอืการสัมภาษณ์ช่วยให้เกิดการสือ่สารและ
ความเข้าใจทีด่กีวา่ ผู้คนมักจะ “พูด” ผ่านภาษากายและการ
แสดงออกทางสีหน้าเป็นส่วนใหญ่ ข่าวสารไรค้�าพูดเหล่าน้ีไม่
อาจส่งผ่านอีเมลหรอืโทรศพัท์ ได ้โดยพบตวัจรงิ คนสามารถ
เห็นและรูสึ้กได้่วา่คณุยอดเยีย่มเพียงใด!
นอกจากน้ีการเข้าพบตอ่หน้ามักจะช่วยให้ท่านเห็นและรูสึ้กถึง
ส่ิงแวดล้อมทีท่่านอาจตอ้งมาท�างานดว้ย ท่านอาจสังเกตเห็น
วธิีทีผู่้คนปฏิสัมพันธ์กัน ความเป็นมิตรและความสุขของพวก
เขา ความส�าเรจ็ขององคก์ร มีส่ิงจ�าเป็นหรอืโอกาสแแบบใดที่
น่ัน และท่านจะตอบสนองตอ่ความจ�าเป็นเหล่าน้ันอย่างไร การ
สัมภาษณ์ทุกแบบเป็นโอกาสทีด่เียีย่ม!
ขณะน้ีการเข้าพบตอ่หน้าทุกวนัไม่จ�าเป็นตอ้งเป็นการพบกับ
วา่ทีน่ายจ้าง ท่านสามารถพบกับผู้ตดิตอ่รายอืน่ๆ ดว้ย รวมถึง
เพือ่น ครอบครวัและเพือ่นของเพือ่น เช่นเดยีวกับเลขานุการ 

ต่อ
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ครอูาจารย์ ทีป่รกึษา หรอืคนอืน่ทีท่�างานประเภททีท่่านตอ้งการ 
เพียงขอให้พบกับผู้คน แนะน�าตวัแบบ “30 วนิาทีน่ีคอืฉัน” กับ
พวกเขา และใช้ค�าถามปิดท้ายถามการน�าไปสู่งานและคนทีจ่ะ
เข้าพบไดม้ากขึน้ พยายามตอ่ไป แสดงให้เห็นคณุคา่ของท่าน 
ขอความช่วยเหลือและค�าแนะน�า ส่ิงดีๆ  จะเกิดขึน้!
น่ีคอื วธิีเรง่การหางาน! ในแตล่ะวนั ถ้าท่านหาแหล่งข้อมูลได ้
15 แหล่ง ตดิตอ่ได ้10 ราย การเข้าพบตอ่หน้า 2 รายจะเป็นเรือ่ง
ง่าย ท่านจะประหลาดใจวา่วธิีน้ีเรง่ความเรว็ในการหางานของ
ท่านไดอ้ย่างไร! จงท�าดว้ยศรทัธายิ่งใหญ่ แล้วประตจูะเปิดอย่าง
ทีท่่านไม่เคยคดิวา่จะเป็นไปได้

 แนวปฏิบตั:ิ จากน้ีใหเ้ขียนช่ือคนท่ีท่านอาจเขา้พบต่อหนา้ก่อนการประชุมคร้ังต่อไปลงใน
แผน่กระดาษของท่านใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได ้ใหท่้านคิดวา่ท่านจะพบพวก
เขาไดเ้ม่ือไรและท่ีไหน อยา่ลืมใช ้“30 วนิาทีน่ีคือฉนั” ของท่านในการเขา้พบ
แต่ละคร้ัง

 ชมวีดิทศัน:์ “การหางานประจ�าวนั: น�าทุกอยา่งมารวมกนั” (เพ่ือรับชมวดิีทศัน ์ไปท่ี  
srs. lds. org หรืออ่านขอ้ความต่อไปน้ี)

ทัง้สามส่วนของวธิีเรง่การหางานไม่ ใช่กิจกรรมทีแ่ยกจากกัน 
ขณะด�าเนินการ ท่านจะเห็นวา่แหล่งข้อมูลมีอยุ่ทุกหนทุกแห่ง 
เริม่แตล่ะวนัดว้ยการเพิ่มเตมิรายการของท่าน และขณะทีท่�า 
ท่านจะนึกถึงวธิีทีจ่ะตดิตอ่กับผู้คนและการตดิตอ่จะน�าไปสู่
การเข้าพบอย่างเป็นธรรมชาติ
กลุ่มพึง่พาตนเองของท่านเป็นแหล่งข้อมูลทีย่อดเยีย่มของ
แหล่งข้อมูล การตดิตอ่และการเข้าพบ เช่นเดยีวกับเพือ่นพี่
น้องสมาชิกศาสนจักร เพือ่นบ้าน หรอืเพือ่นรว่มงานทีท่�างาน
อยู่ดว้ยกัน เพิ่มรายการแหล่งข้อมูลไปเรือ่ยๆ ขณะท�าการตดิตอ่ 
ขอรายชือ่ตดิตอ่เพิ่มเตมิทุกครัง้ทีม่ีการเข้าพบตอ่หน้า ขอ
โอกาสในการสัมภาษณ์เพิ่มเตมิจากทุกคนทีท่่านพบปะ
จงใช้ข้อความ “30 วนิาทีน่ีคอืฉัน” วธิีเรง่การหางานอยู่ ในวสัิย
ทีท่�าได ้และสามารถเป็นส่ิงทีส่นุกสนานไดท้ันทีทีท่่านเริม่ท�า 
ดงัน้ันอย่ารอช้า พูดคยุกับทุกคน แสวงหาการน�าทางจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์และรกัษาคา่ควรไวเ้สมอ จดบันทึกให้ดแีละ
ตดิตามผล ขณะท่านด�าเนินการ พระเจ้าจะทรงแสดงวถิีทาง
แก่ท่าน

 แนวปฏิบตั:ิ ตอนน้ีใหดู้ท่ีแผน่กระดาษของท่าน ท่านจะท�าส่ิงใดก่อน วางแผนคน้หาแหล่ง
ขอ้มูล ท�าการติดต่อ และเขา้พบต่อหนา้ทุกวนั ตดัสินใจวา่ท่านจะท�าไดเ้ม่ือใด 
และขอใหค้รอบครัวหรือผูร่้วมปฏิบติัช่วยท่าน

บนัทึกความกา้วหนา้ของท่านในแผนภมิูหนา้ต่อไป บนัทึกการติดต่อของท่าน
ดว้ยแบบฟอร์มบนัทึกการติดต่อในหนา้ 20 ท�าส�าเนาไวห้ลายๆ ชุด

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร
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แบบฟอรม์บนัทึกวิธีเรง่การหางาน

ท�าเคร่ืองหมายในชอ่งเม่ือด�าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยแต่ละอยา่งแลว้บนัทึกเพ่ิมเติม

วนั 1

แหล่งขอ้มลู:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ ผลรวมประจ�าวนั  

การติดต่อ:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ ผลรวมประจ�าวนั  

การเขา้พบ:  ☐  ☐ ผลรวมประจ�าวนั  

หมายเหตุ:

วนั 2

แหล่งขอ้มลู:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ ผลรวมประจ�าวนั  

การติดต่อ:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ ผลรวมประจ�าวนั  

การเขา้พบ:  ☐  ☐ ผลรวมประจ�าวนั  

หมายเหตุ:

วนั 3

แหล่งขอ้มลู:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ ผลรวมประจ�าวนั  

การติดต่อ:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ ผลรวมประจ�าวนั  

การเขา้พบ:  ☐  ☐ ผลรวมประจ�าวนั  

หมายเหตุ:

วนั 4

แหล่งขอ้มลู:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ ผลรวมประจ�าวนั  

การติดต่อ:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ ผลรวมประจ�าวนั  

การเขา้พบ:  ☐  ☐ ผลรวมประจ�าวนั  

หมายเหตุ:

วนั 5

แหล่งขอ้มลู:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ ผลรวมประจ�าวนั  

การติดต่อ:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ ผลรวมประจ�าวนั  

การเขา้พบ:  ☐  ☐ ผลรวมประจ�าวนั  

หมายเหตุ:

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร
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แบบฟอรม์ตดิตามผลการตดิตอ่

ตดิตอ่

บุคคลหรือองคก์ร 

หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีอยู:่ 

อีเมล: ฉนัไดรั้บการแนะน�าโดย: 

ฉันตดิต่อบุคคลนีแ้ล้ว □ ใช่ □ ไม่ใช่ วนัเดือนปี: 

เรือ่งที่สนทนา:

1. 

2. 

3. 

กิจกรรมตดิตามผล:

1. เสร็จสมบูรณ์เม่ือ (วนัเดือนปี): 

2. เสร็จสมบูรณ์เม่ือ (วนัเดือนปี): 

3. เสร็จสมบูรณ์เม่ือ (วนัเดือนปี): 

บุคคลที่ ไดร้บัการแนะน�าใหม่:

1. ช่ือ: หมายเลขโทรศพัท:์ หมายเลขโทรสาร: 

อีเมล: ท่ีอยู:่ 

2. ช่ือ: หมายเลขโทรศพัท:์ หมายเลขโทรสาร: 

อีเมล: ท่ีอยู:่ 

ตดิตอ่

บุคคลหรือองคก์ร 

หมายเลขโทรศพัท:์ ท่ีอยู:่ 

อีเมล: ฉนัไดรั้บการแนะน�าโดย: 

ฉันตดิต่อบุคคลนีแ้ล้ว □ ใช่ □ ไม่ใช่ วนัเดือนปี: 

เรือ่งที่สนทนา:

1. 

2. 

3. 

กิจกรรมตดิตามผล:

1. เสร็จสมบูรณ์เม่ือ (วนัเดือนปี): 

2. เสร็จสมบูรณ์เม่ือ (วนัเดือนปี): 

3. เสร็จสมบูรณ์เม่ือ (วนัเดือนปี): 

บุคคลที่ ไดร้บัการแนะน�าใหม่:

1. ช่ือ: หมายเลขโทรศพัท:์ หมายเลขโทรสาร: 

อีเมล: ท่ีอยู:่ 

2. ช่ือ: หมายเลขโทรศพัท:์ หมายเลขโทรสาร: 

อีเมล: ท่ีอยู:่ 

1: ฉันจะหาโอกาสให้ได้งานทีถู่กต้องอย่างไร



2
ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลัง

ท่ีสรา้งความม่ันใจอย่างไร
การหางานของฉัน
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ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ส่งขอ้ความหรือโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  
10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม: ไม่มีหนงัสือหรือวดิีทศัน?์ ท่านสามารถดูออนไลนไ์ดท่ี้ 
srs. lds. org

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

• วาดแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดานพร้อมดว้ยช่ือคนในกลุ่มของท่าน  
(ดูตวัอยา่งดา้นล่าง)

ชือ่
สมาชิก

กลุ่ม

พูด “30 
วนิาทีน่ีคือ

ฉัน” กับ
ผู้คนอย่าง

น้อย 20 คน  
(เขียน #)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
และ

สอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงาน
ต่อคู่รว่ม

ปฏิบัติ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

กลอเรยี 28 ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง

• เม่ือสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอใหพ้วกเขาเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• แจกส�าเนาขอ้มูลติดต่อสมาชิกกลุ่ม (จากการประชุมคร้ังท่ีแลว้)

• ขอใหทุ้กคนปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวด หากตอ้งการ)

• ขอใหค้นท่ีมาสายปิดโทรศพัทแ์ละเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาอยา่งเงียบๆ 
ขณะท่ีกลุ่มยงัคงสนทนากนัต่อไป

• ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับ รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรมท่ี 2 ใน รากฐานของฉนั ใหเ้สร็จ จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดั
และอ่าน หนา้ต่อไป

ใหม่! 

ใหม่! 

ใหม่! 

2: ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลงัทีส่ร้างความมัน่ใจอย่างไร2: ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลงัทีส่ร้างความมัน่ใจอย่างไร



23

ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่

 เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหมวดรายงาน

 สนทนา: อ่านขอ้ความอา้งอิงดา้นขวามือ ขอ้ความน้ีประยกุตใ์ชก้บักลุ่มของเราอยา่งไร

 แนวปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นื
ข้ึน (ปรบมือใหค้นท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด)

 อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน เราควรพยายามรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมดของเรา นัน่เป็น
นิสยัส�าคญัอยา่งหน่ึงของคนท่ีพึ่งพาตนเอง

ขณะท่ีเรายงัยนือยู ่ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง ขอ้ความเหล่าน้ี
เตือนเราเก่ียวกบัจุดประสงคข์องกลุ่มเรา:

“และเป็นจุดประสงค์ของเราท่ีจะจัดหาให้วสุิทธิชนของ
เรา, เพราะสิง่ทัง้ปวงเป็นของเรา.”

หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 104:15

ด้วยศรทัธาในพระเจ้า เราก�าลังท�างานด้วยกันเพ่ือพ่ึงพา
ตนเอง

 อา่น: เชิญนัง่ครับ

 สนทนา: ท่านเรียนรู้อะไรจากการรักษาค�ามัน่สญัญาของท่าน เราจะช่วยไดอ้ยา่งไร ขอ
ใหเ้ราปรึกษากนัและช่วยกนัเร่ืองการหางานของเรา น่ีเป็นการสนทนาท่ีส�าคญั
ท่ีสุดของการประชุมน้ี

ท่านเรียนรู้อะไรจากการน�าเสนอ “30 วนิาทีน่ีคือฉนั” แก่ผูค้น ท่านพยายาม
ปรับปรุงหรือไม่ ท่านจดการติดต่อของท่านไวแ้ละติดตามผลหรือไม่

มีใครทดลองท�าวธีิเร่งการหางานบา้ง ไดผ้ลอยา่งไรบา้ง

“เมือ่ประเมินผลงาน 
ผลงานจะดขีึน้ เมือ่
ประเมินผลงานและ
รายงาน อัตราความ
ก้าวหน้าจะเรว็ขึน้”
( โธมัส เอส. มอนสนั, 
ใน Conference Report, 
Oct. 1970, 107)

2: ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลงัทีส่ร้างความมัน่ใจอย่างไร

รายงาน
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ฉนัจะน�าเสนอตนเองอยา่งมีพลงัไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 60 นาทีส�าหรับหมวดเรียนรู้

 ชมวีดิทศัน:์ “การสมัภาษณ์” (ไม่มีวดิีทศัน?์ อ่าน หนา้ 32)

 สนทนา: ท่านคิดวา่บุคคลเหล่าน้ีจะไดรั้บการวา่จา้งหรือไม่

ท่านรู้ค�าตอบท่ีไม่เหมาะสมต่อค�าถามสมัภาษณ์เม่ือท่านเห็นพวกเขา แต่บางคร้ัง
ท่านเคยตอ้งพยายามอยา่งหนกัท่ีจะหาค�าตอบท่ีดีในการสมัภาษณ์หรือไม่

 อา่น: ค�าถามประจ�าสัปดาห์—ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลงัทีส่ร้างความมัน่ใจ
อย่างไร

ส่ิงทีต้่องปฏิบัตปิระจ�าสัปดาห์—เตรียมและใช้ข้อความโดนใจกบัเครือข่ายของ
การตดิต่อ

 อา่น: ในการประชุมคร้ังท่ีแลว้ เราสนทนากนัวา่ “30 วนิาทีน่ีคือฉนั” ของเราสามารถ
ดึงความสนใจขณะแนะน�าตวัไดอ้ยา่งไร ขั้นตอนต่อไปของเราจะเป็นการเพิ่ม 
“ขอ้ความโดนใจ” ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นคุณค่าของเราต่อนายจา้งหรือคน
อ่ืนๆ

ขอ้ความโดนใจท�าใหป้ระวติัการท�างานและการสมัภาษณ์น่าสนใจมากข้ึน 
ขอ้ความเหล่าน้ีช่วยสนทนากบัเครือข่ายของเรา ขอ้ความเหล่าน้ีสามารถช่วยเรา
แมก้ารรักษางานและความส�าเร็จ

ขอใหเ้ราอ่านส่วนส�าคญัส่ีส่วนของขอ้ความโดนใจ

สว่นส�าคญัส่ีสว่นของขอ้ความโดนใจ

ระบุคุณคา่ ทกัษะ 

หรือขอ้ดี

  

เสนอตวัอยา่งหรือ

ความส�าเร็จท่ีจ�าเพาะ

เจาะจง
  

แสดงใหเ้ห็นผล

  

เทียบคุณคา่ของเรา

กบัความตอ้งการของ

นายจา้ง

2: ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลงัทีส่ร้างความมัน่ใจอย่างไร

เรยีนรู ้
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ฉนัจะสรา้งขอ้ความโดนใจไดอ้ยา่งไร

 อา่น: วคิทอเรียเตรียมการสนทนาหา้นาทีกบัวา่ท่ีนายจา้ง เม่ือนายจา้งถามเก่ียวกบั
ประสบการณ์ดา้นการตลาดของเธอ เธอใชข้อ้ความโดนใจหน่ึงขอ้

ขอ้ความโดนใจของวิคทอเรยี
1  ดิฉนัมีความคิดสรา้งสรรคแ์ละเนน้ท่ีผลงาน ตวัอยา่งเชน่ 2  ท่ีบริษัทเอบีซีเพาเวอร ์

ดิฉนัสรา้งสรรคแ์ผนการตลาดและโบรชวัรใ์หมซ่ึ่ง 3  เพ่ิมยอดขายต่อเดือนไดโ้ดยตรง
ถึง 5 % ดิฉนัมัน่ใจวา่สามารถ 4  ชว่ยพฒันายอดขายของบริษัทท่านไดด้ว้ยวธีิเดียวกนั

1  ระบุทกัษะหรือขอ้ดี  2  มีตวัอยา่งท่ีตรงกบังาน  3  มีผลงาน  4  ตรงกบัความตอ้งการ

 สนทนา: ขอ้ความน้ีจะช่วยวคิทอเรียหางานไดอ้ยา่งไร

 อา่น: ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งขอ้ความโดนใจส�าหรับอดีตผูส้อนศาสนา เจา้ของธุรกิจ
รายยอ่ย และคุณแม่—ซ่ึงทุกคนก�าลงัหางาน อ่านขอ้ความเหล่าน้ี สงัเกตวธีิท่ีส่ี
ส่วนท�างานประสานกนั

1. ทกัษะ 2. ตวัอยา่ง(ระบุ) 3. ผล(ระบุ) 4. เทียบความ
ตอ้งการ

ผมสามารถสรา้งแรงจงูใจ

หมูค่ณะ

ตวัอยา่งเชน่ ในฐานะ

อาสาสมคัรเตม็เวลาของ

ศาสนจกัรของผม ผมไดร้บั

การขอรอ้งใหน้�าหมูค่ณะซ่ึง

เป็นอาสาสมคัรแปดคนท่ี

ไมมี่น�้าหน่ึงใจเดียวกนัและ

ไมอ่าจบรรลุเป้าหมาย

ผมจดัใหมี้การประชุมอบรม

และชว่ยใหพ้วกเขาเห็น

คุณคา่ซ่ึงกนัและกนั ตั้งเป้า

หมายและบรรลุเป้าหมาย

เหล่าน้ัน

ผมสามารถชว่ยหมูค่ณะของ

ท่านใหท้�างานดว้ยกนัเพ่ือ

บรรลุและทะลุเป้าหมายของ

ท่านได้ั

ผมมีประสบการณเ์ก่ียวกบั

การแกปั้ญหา

ตวัอยา่งเชน่ ในธุรกิจ

ครอบครวัของเรา เราไม่

แน่ใจเร่ืองคา่ใชจ้า่ย ผม

ตดัสินใจออกแบบการบนัทึก

และการติดตามดคูา่ใชจ้า่ย

ประจ�าวนัท่ีดีกวา่เดิม

โดยการตรวจดบูนัทึกของผม

และการติดตามแนวโนม้ เรา

พิสจูน์ไดว้า่ผูส่้งสินคา้คิดเงิน

สงูข้ึนเล็กนอ้ยในทุกใบแจง้

หน้ีโดยไมบ่อกเรา

ผมจะประยุกตใ์ชท้กัษะใน

การแกปั้ญหาเหล่าน้ีกบัเร่ือง

ทา้ทายทุกอยา่งท่ีท่านอาจ

พบ และผมมัน่ใจวา่ผมจะพบ

ค�าตอบท่ีดีได้

ดิฉนัจดัระเบียบได้ ตวัอยา่งเชน่ ในฐานะ

แม่ ดิฉนัประสานงานของ

โรงเรียนกบังานเก่ียวกบัลกู

สามคนท่ีบา้นได้

โดยการบริหารตารางเวลา

เหล่าน้ี ดิฉนัมัน่ใจวา่ลกู

แต่ละคนประสบความส�าเร็จ

ดา้นการศึกษาและรูว้ธีิ

ท�างาน

ดิฉนัสามารถใชท้กัษะการ

บริหารเหล่าน้ีรกัษาตาราง

เวลาของบริษัทท่านไดเ้พ่ือ

ใหก้ารนัดหมายทุกครั้งของ

ท่านไมผิ่ดพลาด

2: ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลงัทีส่ร้างความมัน่ใจอย่างไร
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 แนวปฏิบตั:ิ ใชห้นา้น้ีสร้างขอ้ความโดนใจของตนเองสกัสองสามขอ้ เร่ิมเขียนขอ้ความ
เหล่านั้นลงในท่ีวา่งไดเ้ลย ท่านท�างานกบัสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนๆ ได้

1. ทกัษะ 2. ตวัอยา่ง(ระบุ) 3. ผล(ระบุ) 4. เทียบความ
ตอ้งการ

 แนวปฏิบตั:ิ หลงัจากไดข้อ้ความโดนใจอยา่งนอ้ยสองขอ้ ใหผ้ลดักนัใชข้อ้ความเหล่านั้น
กบัสมาชิกกลุ่มอีกคนหน่ึง พดูออกเสียงขอ้ความเหล่านั้น จนกวา่จะเกิดความ
มัน่ใจ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ตอ้งท�าขอ้ความโดนใจใหเ้สร็จเรียบร้อยอยา่ง
นอ้ยหา้ขอ้

 อา่น: ท่านอาจเร่ิมดว้ย “30 วนิาทีน่ีคือฉนั” เม่ือท่านสนทนากบัใครกต็ามเก่ียวกบั
งาน บุคคลนั้นอาจเป็นนายจา้งหรือใครกต็ามท่ีท่านขอใหช่้วย จากนั้นบุคคล
ดงักล่าวอาจถามท่านดว้ยค�าถามทัว่ๆ ไป ท่านตอ้งมีขอ้ความโดนใจไวต้อบ
ค�าถามเหล่านั้น ท่านจะแบ่งปันขอ้ความโดนใจกบัผูค้นมากมายก่อนการ
ประชุมคร้ังต่อไป

2: ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลงัทีส่ร้างความมัน่ใจอย่างไร
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 แนวปฏิบตั:ิ ใหก้ลุ่มอ่านค�าแนะน�าเหล่าน้ี หลงัจากท่านไดอ่้านค�าแนะน�าแลว้ ใหเ้ร่ิม
กิจกรรม อยา่ใชเ้วลาเกิน 10 นาที

 1. ทุกคนยนืข้ึนแลว้เดินไปหาท่ีวา่งเพื่อฝึกปฏิบติัอยา่งรวดเร็ว แต่ละคนควร
หนัหนา้เขา้หาอีกคนหน่ึง

 2. คนแรกถามค�าถามทัว่ไปเช่น

• บอกอะไรฉนัไดบ้า้งเก่ียวกบัตวัคุณเอง?

• ท�าไมเราตอ้งจา้งคุณ?

• อะไรคือขอ้ดีท่ีสุดของคุณ

• ฉนัควรพดูถึงคุณกบัคนท่ีฉนัติดต่อวา่อยา่งไร

 3. คนท่ีสองใหค้ �าตอบดว้ยขอ้ความโดนใจ

 4. จากนั้นเปล่ียนบทบาท คนท่ีสองถามอีกคนดว้ยค�าถามทัว่ไป แลว้ใหค้นท่ี
หน่ึงตอบดว้ยขอ้ความโดนใจ

 5. ใหค้ �าติชมผลงานของอีกฝ่ายอยา่งรวดเร็ว ขอ้ความมีครบทั้งส่ีส่วนหรือไม่? 
ดูจริงใจและมัน่ใจหรือไม่?

 6. จากนั้นทุกคนเปล่ียนคู่ฝึกแลว้ท�าอีกคร้ัง และอีกคร้ัง!

 7. ท�าต่อไปใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าไดจ้นทุกคนไดท้ดลองท�าส่ีคร้ัง

 สนทนา: ท่านตอบค�าถามดว้ยขอ้ความโดนใจหรือไม่ ค�าถามเหล่าน้ีอาจมีความแตกต่าง
ไปไดอ้ยา่งไรบา้ง มีค �าถามอ่ืนๆ ท่ีผูส้มัภาษณ์อาจถามหรือไม่

กิจกรรมทางเลือก: ฉนัจะเปล่ียนวิกฤตใหเ้ป็นโอกาสไดอ้ยา่งไร

(อยา่ท�ากิจกรรมน้ีระหว่างการประชุม)
ถา้ทา่นเลือกท�าท่านอาจท�ากิจกรรมน้ีระหวา่งสปัดาห์

ท่านสามารถใชข้อ้ความโดนใจเปล่ียนค�าถามและสถานการณเ์ชิงลบใหเ้ป็นโอกาสเชิงบวกได ้ศึกษา 

หนา้ 33 ในแหล่งขอ้มลู

2: ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลงัทีส่ร้างความมัน่ใจอย่างไร
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ฉนัควรใชข้อ้ความโดนใจท่ีไหน

 อา่น: ดว้ยขอ้ความโดนใจใหม่ๆ และ “30 วนิาทีน่ีคือฉนั” เรามีเคร่ืองมือท่ียอดเยีย่ม 
แต่เราจะหาคนฟังไดอ้ยา่งไร ส่ิงส�าคญัคือเราตอ้งสนทนากบัทุกคน จากนั้นขอ
ใหเ้ขาสนทนากบั ผูท่ี้  เขาติดต่อ น่ีคือ “เครือข่าย” และไม่ต่างอะไรกบัการวา่
จา้งทีมขายของท่านเอง

 แนวปฏิบตั:ิ ขยบัเกา้อ้ีเพื่อใหส้ะดวกกบัการสนทนากบัคนขา้งๆ

 1. สนทนาถึงผูค้นท่ีท่านจะติดต่อเพื่อใช ้“30 วนิาทีน่ีคือฉนั” และขอ้ความ
โดนใจก่อนการประชุมคร้ังต่อไป เขียนรายช่ือบางส่วนท่ีน้่ี:

  

 

 2. สนทนาถึงวธีิท่ีท่านจะขยายเครือข่ายของท่านเพื่อท�าการติดต่อเพิ่มข้ึน 
เขียนแนวคิดท่ีน่ี:

  

 

 แนวปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ท่านจะใชข้อ้ความโดนใจของท่านกบัผูติ้ดต่อท่ี
ท่านรู้จกั และท่านจะขอใหผู้ท่ี้ท่านติดต่อสนทนากบั ผูท่ี้  พวกเขาติดต่อ “30 
วนิาทีน่ีคือฉนั” และขอ้ความโดนใจของท่านจะเป็นเคร่ืองมือท่ียอดเยีย่มสอง
อยา่งในการสร้างเครือข่ายของท่าน การหางานของท่านเร่ิมออกตวัแลว้!

กิจกรรมทางเลือก: วิธีเรง่การหางาน

(อยา่ท�ากิจกรรมน้ีระหว่างการประชุม)
ถา้ทา่นเลือกท�า ท่านอาจท�ากิจกรรมน้ีหลงัการประชุมของเรา

เพ่ือด�าเนินการใหเ้ร็วข้ึน จงศึกษา “วธีิเร่งการหางาน” ในหนา้ 15 ลองท�า—15 แหล่งขอ้มลู 10 การติดต่อ 

2 การเขา้พบ—ทุกวนั

ท่าน คนท่ีท่านรูจ้กั คนท่ีพวกเขารูจ้กั

2: ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลงัทีส่ร้างความมัน่ใจอย่างไร
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ฉนัควรท�าอยา่งไรเพ่ือปรบัปรุง

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

 แนวปฏิบตั:ิ อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ี
ท่านก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่ง ท่ีท่านมีดา้นล่าง

  

  

  

  

 

 สนทนา: มีใครท่ีอยากแบ่งปันความคิดของตนเองหรือไม่

“แตพ่ระเจ้าทรงรูส่ิ้ง
ทัง้ปวงนับจากกาลเริม่
ตน้; ดงัน้ัน, พระองค์
ทรงเตรยีมทางเพือ่
ให้งานทัง้หมดของ
พระองคส์�าเรจ็ใน
บรรดาลูกหลานของ
มนุษย์”
1 นีไฟ 9:6

2: ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลงัทีส่ร้างความมัน่ใจอย่างไร

ไตรต่รอง
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ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดใหค้ �ามัน่สญัญา

 แนวปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ชือ่คูร่ว่มปฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

อา่นออกเสียงค�ามัน่สญัญาแตล่ะขอ้ใหคู้่รว่มปฏิบตัิ
ของทา่นฟัง สญัญาว่าจะรกัษาค�ามัน่สญัญาของ
ทา่น เซ็นช่ือดา้นลา่ง

ค�ามัน่สญัญาของฉนั

ฉนัจะใชข้อ้ความโดนใจของฉนักบัผูค้นอยา่งนอ้ย 20 รายในสปัดาหน้ี์  

(บางส่วนของงานเหล่าน้ีควรเป็นการติดตามผลกบัคนท่ีท่านเคยติดต่อมากอ่น)

   วงกลมรอบเป้าหมายของท่าน:   20   30   40

ฉนัจะฝึกหลกัธรรม รากฐานของฉนั วนัน้ีและสอนใหค้รอบครวัของฉนั

ฉนัจะเพ่ิมเงินออม — แมเ้พียงบาทสองบาท

ฉนัจะรายงานต่อคูร่่วมปฏิบติัของฉนั

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูร่ว่มปฏิบัติ

ใหค้�ามัน่สญัญา

2: ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลงัทีส่ร้างความมัน่ใจอย่างไร
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ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร

 แนวปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้
ของท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่” หรือจ�านวนคร้ังท่ีท่านรักษา
ค�ามัน่สญัญา

พูด
ข้อความ
โดนใจ

กับผู้คน
มาแล้ว

อย่างน้อย 
20 ราย 

(เขียน #)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
และ

สอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงาน
ต่อคู่รว่ม

ปฏิบัติ  
( ใช่/ไม่ ใช่)

 อา่น: อยา่ลืมจดค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านดา้นหลงัจุลสาร เสน้ทางของฉนัสู่การ
พึ่งพาตนเอง ดว้ย

ในการประชุมคร้ังต่อไป วทิยากรกระบวนการจะวาดแผนภมิูค�ามัน่สญัญา
บนกระดาน (ดงัตวัอยา่งขา้งบน) เราจะไปถึงก่อนการประชุมเร่ิม 10 นาทีและ
เขียนความกา้วหนา้ของเราบนแผนภมิู

เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป เตือน
วทิยากรหวัขอ้น้ีใหท้�าตามเน้ือหาและไม่น�าเน้ือหาเพิ่มเติมเขา้มา (ไม่รู้วธีิเป็น
วทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ? อ่าน หนา้ 13 และ ปกหนา้ดา้นใน)

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด

ยินดีรบัค�าติชม
กรณุาส่งความคดิเห็น 
ค�าตชิม ค�าแนะน�า และ
ประสบการณ์ของท่าน
ไปที ่ 
srsfeedback@ ldschurch. org

2: ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลงัทีส่ร้างความมัน่ใจอย่างไร
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2: ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลงัทีส่ร้างความมัน่ใจอย่างไร

การสมัภาษณ์
เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

ผู้สมัภาษณ์: คณุบอกอะไรผมเกีย่วกับตวั
คณุเองไดบ้้าง

ผู้สมัครงาน 1: คณุหมายถึงผมชอบท�า
อะไรหรอืครบั จรงิๆ แล้ว ไม่คอ่ยมีอะไร ผม
ไม่มีงานอดเิรกหรอือะไรทีส่นใจ ส่วนมาก
ผมไม่คอ่ยไดท้�าอะไรครบั

ผู้สมัครงาน 2: เอ้อ . . . ผม . . .

ผู้สมัครงาน 3: โอ ผมยินดคีรบั ก็อย่าง
ทีค่ณุเห็น ผมใช้เวลากับการยกน� ้าหนัก
มากทีเดยีว ผมตอ้งไปเข้าชัน้เรยีนจัดการ
ความโกรธดว้ยครบั แต่ ใครจะอยากไปที่
แบบน้ัน คณุเข้าใจไหมครบั

ผู้สมัครงาน 1: หรอืคณุหมายถึงผมเป็น
อย่างไรในทีท่�างาน ผมไม่เคยท�างานอะไร
นานพอทีจ่ะพูดแบบน้ัน ผมเบือ่ง่ายแล้ว
ก็จะไม่ไปท�างานเลยครบั . . . บางทีผมไม่
ควรจะพูดแบบน้ัน

ผู้สมัครงาน 2: เอ่อ. . .

ผู้สมัครงาน 3: ผมหมายความวา่ คนที่
สอนชัน้เรยีนจัดการความโกรธน่ะ. . .ผม
หักเขาเป็นสองท่อนไดเ้ลย แล้วน่ี ใครครบั
จะเป็นเจ้านายผม คณุหรอืครบั เฮ้ คณุ
ไม่ ใช่คนแบบทีจ่ะคอยตรวจสอบอยู่เสมอ
วา่เราท�างานอยู่หรอืเปล่าน่ี ท�าเหมือนเรา
เป็นพวกเด็กน้อยเลยหรอื เจ้านายคนก่อน
ท�ากับผมแบบน้ันและผมไม่ชอบเลย

ผู้สมัภาษณ์: ท�าไมเราควรจ้างคณุ

ผู้สมัครงาน 2: คณุควรจ้างผมเพราะ . . .  
อืม . . .

ผู้สมัครงาน 1: ก็ ผมอยากไดง้าน ผมคดิ
วา่แม่ผมมาคยุกับคณุเรือ่งน้ีตัง้แตเ่มือ่
วานแล้ว แม่บอกวา่ผมน่าจะไดง้าน แม่ไม่
ไดม้าเหรอครบั

ผู้สมัครงาน 3: ถ้าไม่จ้างผมก็เสียสตแิล้ว 
ผมสังเกตตอนเข้ามานะ ผมวา่บางส่ิงบาง
อย่างแถวน้ีตอ้งเปลีย่นแปลงกันจรงิๆ จังๆ 
ซะที ไม่น่าเชือ่วา่พวกคณุยังท�าธุรกิจน้ี
อยู่ ได ้ผมแก้ ไขทุกอย่างได ้ใช่สิ คณุตอ้ง
ขอบคณุผมทีช่่วยไม่ ให้ธุรกิจคณุพัง

ผู้สมัครงาน 2: เพราะ. . . เอิ่ม . . .

ผู้สมัภาษณ์: ข้อเสียทีแ่ย่ทีสุ่ดของคณุคอื
อะไร

ผู้สมัครงาน 3: ผมไม่มีข้อเสีย แล้วของ
คณุล่ะ ผมไม่ชอบค�าถามแบบน้ี

ผู้สมัครงาน 2: ข้อเสียเหรอ เอิ่ม . . .

ผู้สมัครงาน 1: เอ่อ. . .ชอบขโมย ผม
หมายถึง ไม่ ใช่ขโมยจรงิๆ หรอก ไม่ ใช่การ
ขโมย เรือ่งมันยาว ผมหมายความวา่ ผม
จะเอาไปคนื ผมคดิวา่เจ้านายจะให้ผมยืม
สักพัก

กลับไป หน้า 24

แหลง่ขอ้มูล
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ฉนัจะเปล่ียนวิกฤตใหเ้ป็นโอกาสไดอ้ยา่งไร (กิจกรรมทางเลือก)

 สนทนา: ท่านตอบค�าถามน้ีอยา่งไร: “จุดอ่อนท่ีสุดของคุณคืออะไร” อ่านค�าตอบของ 
กลอเรีย

“คะ่ ดฉัินท�างานตามความสามารถเพื่อบรหิารเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ดฉัินพบวา่เครือ่งมือปฏิทินช่วยไดม้ากคะ่ และดฉัินใช้มันทุกวนั ไม่นานมาน้ี 
แม้วา่จะมีส่ิงส�าคญัในล�าดบัตน้ๆ มากมาย ดฉัินก็ยังช่วยให้ โครงการขายราย
ใหญ่เสรจ็สมบูรณ์ทันเวลาคะ่”

 อา่น: สงัเกตวา่กลอเรีย:

• บอกจุดอ่อนท่ีเป็นเร่ืองปกติของคนส่วนมาก

• บรรยายตรงจุดวา่เธอเอาชนะจุดอ่อนนั้นไดอ้ยา่งไร

• เพิ่มขอ้มูลจากขอ้ความโดนใจ

 แนวปฏิบตั:ิ ทดลองท�าอยา่งน้ีกบัสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน ใหพ้วกเขาถามคุณดว้ย
ค�าถามเชิงลบ ตอบโดยบอกขอ้เสียท่ีเป็นเร่ืองปกติของคนส่วนมาก บรรยายวา่
ท่านเอาชนะขอ้เสียน้ีไดอ้ยา่งไร เพิ่มขอ้มูลจากขอ้ความโดนใจของท่าน

2: ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลงัทีส่ร้างความมัน่ใจอย่างไร
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2: ฉันจะน�าเสนอตนเองด้วยพลงัทีส่ร้างความมัน่ใจอย่างไร



3
ฉันจะเข้าถึงตลาดงานท่ี  

“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร

การหางานของฉัน
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ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ส่งขอ้ความหรือโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  
10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม:

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

• เขียนแผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีบนกระดาน

ชือ่สมาชิก
กลุ่ม

พูด
ข้อความ

โดนใจกับ
ผู้คนมา

แล้วอย่าง
น้อย 20 คน 

(เขียน #)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
และสอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานต่อคู่
รว่มปฏิบัติ  
( ใช่/ไม่ ใช่)

กลอเรยี 32 ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง

• เม่ือสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอใหพ้วกเขาเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• ขอใหทุ้กคนปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวด หากตอ้งการ)

• ขอใหค้นท่ีมาสายปิดโทรศพัทแ์ละเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาอยา่งเงียบๆ 
ระหวา่งท่ีกลุ่มยงัคงสนทนากนัต่อไป

• ตั้งเวลา 20 นาที ส�าหรับ รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรมท่ี 3 ใน รากฐานของฉนั ใหเ้สร็จ จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดั
และอ่าน หนา้ต่อไป

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร
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ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่

 เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหมวดรายงาน

 แนวปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นืข้ึน  
(ปรบมือ)

 อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง

“และเป็นจุดประสงค์ของเราท่ีจะจัดหาให้วสุิทธิชนของ
เรา, เพราะสิง่ทัง้ปวงเป็นของเรา.”

หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 104:15

ด้วยศรทัธาในพระเจ้า เราก�าลังท�างานด้วยกันเพ่ือพ่ึงพา
ตนเอง

 อา่น: เชิญนัง่ครับ

 สนทนา: ท่านเรียนรู้อะไรจากการน�าเสนอขอ้ความโดนใจแก่ผูค้น ท่านพฒันาขอ้ความ
เหล่านั้นหรือไม่ ท่านจดการติดต่อของท่านไวแ้ละติดตามผลหรือไม่

มีใครทดลองท�าวธีิเร่งการหางานบา้ง ไดผ้ลอยา่งไรบา้ง

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร

รายงาน



38

ตลาดแรงงานท่ี ซ่อนอยู ่คืออะไร

 เวลา: ตั้งเวลา 60 นาทีส�าหรับหมวดเรียนรู้

 รบัชม: “ดูวา่ท่ีไหนมีการแข่งขนันอ้ย” (ไม่มีวดิีทศันใ์ช่หรือไม่ อ่าน หนา้ 48)

 อา่น: อ่านถอ้ยค�าท่ีอยูใ่นแผนภาพตกปลาดา้นล่างดว้ยกนั ปลาเปรียบเสมือนงาน  

ใหส้งัเกตวา่ตรงไหนมีปลามากท่ีสุด หรือท่ีไหนจะพบงานไดม้ากท่ีสุด

 สนทนา: คนไหนตกปลาไดม้ากท่ีสุด วงกลมรอบคนนั้น ตลาดแรงงานท่ี “ซ่อนอยู”่  
อยูท่ี่ไหน

 อา่น: ในตลาดแรงงานท่ีซ่อนอยูมี่โอกาสในการจา้งงานมากกวา่ในตลาดแรงงาน
ทัว่ไปมากมาย เราก�าลงัหางานอยูท่ี่ไหน เรา ควร จะหางานจากท่ีไหน

งานท่ีประกาศใน
สือ่โฆษณาหรอืใน
อินเทอรเ์น็ต

ทุกคนรูเ้ก่ียวกับงาน
น้ัน—การแข่งขันสูง

งานท่ีจะหาได้โดยผ่าน
ศูนย์ข้อมูลการจ้างงาน
ของรฐัหรอืเอกชน

หลายคนรูเ้ก่ียวกับ
งานน้ัน—การแข่งขัน
ปานกลาง

บรษัิทวางแผนบรรจุคน
เข้าท�างานท่ีไม่จ�าเป็น
ต้องประกาศ

คนรูน้้อย—การ
แข่งขันต�่า

อาจยังไม่มีการประกาศ
รบัต�าแหน่งงานน้ัน
หรอืต�าแหน่งงานน้ัน
อาจรูไ้ด้โดยผ่านคนท่ี
รูจั้กกันเท่าน้ัน

ไม่มีใครรู—้ไม่มีการ
แข่งขัน

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร

เรยีนรู ้
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 อา่น: ค�าถามประจ�าสัปดาห์—ฉันจะเข้าถงึ “ตลาดแรงงาน” ทีซ่่อนอยู่ได้อย่างไร

ส่ิงทีต้่องด�าเนินการประจ�าสัปดาห์—เข้าพบต่อหน้ากบัว่าทีน่ายจ้าง

ระหว่างการประชุมคร้ังนี ้เราจะเรียนรู้และฝึกปฏิบัตทิกัษะหลายอย่างทีช่่วย
ให้เราตอบค�าถามนีแ้ละปฏิบัตกิารคร้ังส�าคญัทีสุ่ดนีไ้ด้

ตลาดแรงงานซ่อนอยูท่ี่ไหน

 ชมวีดิทศัน:์ “แหล่งขอ้มูลท่ีใหผ้ลดีท่ีสุด” (ไม่มีวดิีทศัน?์ อ่าน หนา้ 48)

 อา่น: กลยทุธ์การหางานบางอยา่งมีประสิทธิภาพกวา่แบบอ่ืนๆ ในบางประเทศ 
จ�านวนคนท่ีหางานดว้ยวธีิการบางอยา่งอาจคลา้ยกบัแผนภมิูดา้นล่าง ในพื้นท่ี
ของท่านอาจแตกต่างกนั

 แนวปฏิบตั:ิ ใหต้อบค�าถามเหล่าน้ีเป็นกลุ่ม

 1. ในแผนภมิูน้ี วธีิหางานท่ีคนส่วนใหญ่ใชก้นัมากท่ีสุดคือวธีิใด

 2. วธีิหางานแบบใดท่ีประสบความส�าเร็จมากท่ีสุด

วธีิการ
คนสว่นใหญ่ใช้เวลา

หางานอยู่ท่ีไหน
คนสว่นใหญ่ได้งาน

จรงิๆ จากท่ีไหน

โฆษณา/อินเทอรเ์น็ต 65% 14%

ศนูย์ข้อมูลการจ้างงาน
ของรฐัหรอืเอกชน

27% 21%

ตดิตอ่กับบรษัิทโดยตรง 3% 30%

ปากตอ่ปาก (ตดิตอ่กับ
ผู้แนะน�าและตดิตอ่

โดยตรง)
5% 35%

น่ีคือตลาดแรงงานท่ี
ซ่อนอยู่ ให้ความสนใจ
ตรงน้ีและหลีกเล่ียง
การแข่งขัน 92 %

แต่อย่าละเลย
ทางเลือกเหล่า
น้ี ไม่เช่นน้ัน
ท่านอาจพลาด
โอกาสได้งานไป 
35 %!

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร
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ฉนัจะเขา้ถึงตลาดงานท่ีซ่อนอยูไ่ดอ้ยา่งไร

 อา่น: เรามีกญุแจไขสู่ตลาดแรงงานท่ีซ่อนอยูแ่ลว้ ตอ้งใชก้ารติดต่อส่วนตวั และ
เราจะท�าใหก้ารติดต่อส่วนตวัดีท่ีสุดโดยใช ้(1) “30 วนิาทีน่ีคือฉนั” และ 
(2) ขอ้ความโดนใจผา่นทาง (3) เครือข่ายท่ีก�าลงัเติบโตของเรา ดงัท่ีเราเรียน
รู้ในการประชุมคร้ังล่าสุด เครือข่ายของเรารวมถึงผูค้นท่ีเรารู้จกั และ ผูค้นท่ี
พวกเขารู้จกั

 ชมวีดิทศัน:์ “สร้างเครือข่ายของท่าน” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่าน หนา้ 49)

 สนทนา: ท่านใช ้“30 วนิาทีน่ีคือฉนั“และขอ้ความโดนใจหรือไม่ตั้งแต่การประชุมคร้ัง
ล่าสุดของเรา ท่านจะขอใหผู้ท่ี้ท่านติดต่อพดูกบั ผูท่ี้ พวกเขาติดต่อแทนท่าน
บา้งหรือไม่

ท่าน คนท่ีท่านรูจ้กั คนท่ีพวกเขารูจ้กั

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร



41

 แนวปฏิบตั:ิ กลุ่มของเราคือแหล่งขอ้มูลแรกส�าหรับการสร้างเครือข่าย ขอใหเ้ราเร่ิมขยาย
เครือข่ายของเราทนัที อ่านค�าแนะน�าดา้นล่างแลว้เร่ิมทนัที:

 1. ยนืข้ึนแลว้หนัไปหาคนท่ีนัง่ขา้งท่าน

 2. น�าเสนอ “30 วนิาทีน่ีคือฉนั” ของท่านแก่อีกคนหน่ึงแลว้ปิดทา้ยดว้ย
ค�าถามสองขอ้น้ี: “คุณรู้จกัใครทีอ่าจช่วยให้ผมมข้ีอมูลตดิต่อเร่ืองงานบ้าง
ไหมครับ” “ช่วยคุยกบัคนเหล่าน้ันและขอความช่วยเหลอืจากเขาได้ไหม
ครับ”

 3. จดขอ้มูลติดต่อในรายการเครือข่ายในหนา้ต่อไปและขอใหอี้กฝ่ายหน่ึงให้
ขอ้มูลติดต่อแก่ท่านเพิ่มอีกก่อนการประชุมคร้ังต่อไปเม่ือนึกออก

 4. จากนั้นสลบัต�าแหน่งแลว้ท�าอีกคร้ัง

 5. เคล่ือนท่ีไปรอบๆ และท�าส่ิงน้ีกบัสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนๆ

 6. จดขอ้มูลติดต่อไวใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าไดใ้นหนา้ต่อไป

 7. หลงัการประชุมของเรา ใหท้�าเช่นน้ีกบัคนอ่ืนๆ ท่ีท่านรู้จกั

 8. ในคอลมันล์ �าดบัความส�าคญั ใส่หมายเลขแก่บุคคลท่ีท่านจะติดต่อจาก 1 
ถึง 20

เคล็ดลับการสรา้ง
เครอืข่าย
 1. ขอให้ผู้ทีเ่รา

ตดิตอ่บอกเกีย่ว
กับผู้น�า ข้อมูลและ
แนวคดิเกีย่วกับการ
จ้างงาน

 2. ขอให้เขา
แนะน�ารายชือ่เพิ่ม
เตมิเสมอ

 3. จดบันทึกให้
ถูกตอ้งและตดิตาม
ผล

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร
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รายการเครอืข่าย

ช่ือ ข้อมูลติดต่อ  
(หมายเลขโทรศพัท์ ท่ีอยู่ อีเมล) 

ล�าดับความ
ส�าคัญ

 อา่น: ก่อนการประชุมคร้ังต่อไปของเรา เราจะติดต่อกบัคนเหล่าน้ี เช่นเดียวกบัคน
อ่ืนๆ ทุกคนท่ีเรารู้จกัและ ผูท่ี้เขา  ติดต่อ เราจะเพิ่มจ�านวนในรายการน้ีอยา่งต่อ
เน่ือง ขณะเราติดต่อคนเหล่าน้ี เราจะใชข้อ้ความโดนใจของเราเพ่ือแสดงให้
พวกเขารู้ทุกอยา่งท่ีเราจะท�าเพื่อพวกเขาได!้

เราสามารถพดูกบัคนเหล่าน้ีและอีกมากมายหลายคน!

• เพื่อน

• ญาติ

• เพื่อนบา้น

• สมาชิกศาสนจกัร

• คนท่ีเราเล่นกีฬาดว้ย

• อดีตเพื่อนร่วมงาน

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร
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ฉนัจะพบกบัผูจ้ดัการท่ีจา้งคนเขา้ท�างานไดอ้ยา่งไร

 อา่น: เครือข่ายสามารถน�าเราไปยงัธุรกิจท่ีก�าลงัจา้งคนเขา้ท�างาน แต่เราตอ้งหาคนท่ี
เป็นผูต้ดัสินใจจา้งคนเขา้ท�างานใหพ้บ

 แนวปฏิบตั:ิ ใหเ้ราฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่ม

 1. มอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงเป็นผูห้างาน บุคคลผูน้ี้ควรพร้อมท่ีจะน�าเสนอ  
“30 วนิาทีน่ีคือฉนั” ค�าถาม และขอ้ความโดนใจแก่นายจา้ง

 2. มอบหมายใหอี้กสองคนเป็นลกูจา้ง: ลกูจา้ง 1 และลกูจา้ง 2

 3. มอบหมายใหอี้กคนหน่ึงเป็นผูจ้ดัการ

 4. ใหท้ั้งส่ีคนยนืข้ึน วทิยากรกระบวนการอ่านบรรทดัแรกในบทบาทสมมติ 
จากนั้นคนอ่ืนๆ อ่านบรรทดัของตน

วทิยากรกระบวนการ: ผู้หางานคนน้ีเข้ามาในรา้นคา้หรอื
ส�านักงานซึง่เธอตอ้งการท�างาน เธอพูดกับลูกจ้างคนแรกทีเ่ธอ
เห็น
ผู้หางาน: สวสัดคีะ่ ตอนน้ีใครเป็นผู้จัดการทีร่บัผิดชอบคะ
ลูกจ้าง 1: โอ เขาคอืคณุวาเลนซูลา ครบั แตต่อนน้ีผมไม่รูเ้ขาอยู่
ไหน คณุถามผู้ช่วยเขาก็ ไดค้รบั อยู่ โน่น
ผู้หางาน: ขอบคณุคะ่ [หันไปหาลูกจ้าง 2]
ผู้หางาน: สวสัดคีะ่ ช่วยบอกหน่อยคะ่ คณุวาเลนซูลาอยู่ ไหน
คะ?
ลูกจ้าง 2: เขาไปเอาของ เดีย๋วก็กลับมาครบั น่ันไงมาแล้ว
ผู้หางาน: คะ่ ขอบคณุคะ่ [หันไปหาคณุวาเลนซูลา]
ผู้หางาน: คณุวาเลนซูลาคะ สวสัดคีะ่ ดฉัินชือ่____________
[ชือ่] [น�าเสนอ “30 วนิาทีน่ีคอืฉัน” แล้วปิดท้ายดว้ยค�าถาม] 
คนทีม่ีความสามารถอย่างดฉัินจะช่วยธุรกิจคณุไดอ้ย่างไรบ้าง
คะ?
ผู้จัดการ: ทีจ่รงิเราก�าลังเริม่มองหาคนอย่างคณุอยู่พอด ีแตผ่ม
มีเวลาครูเ่ดยีวเท่าน้ัน เล่าเรือ่งของคณุให้ผมฟังหน่อยครบั
ผู้หางาน: [น�าเสนอข้อความโดนใจทีเ่หมาะสม] ดฉัินทราบวา่
คณุงานยุ่ง เราจะพบกันให้นานกวา่น้ีอีกหน่อยไดเ้มือ่ไรคะ บ่าย
วนัน้ีหรอืพรุง่น้ีดคีะ

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร
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 สนทนา: ถา้ผูจ้ดัการตอบวา่ “ไม่” หรือ “วนัหลงัมาใหม่” หรือ “กรอกใบสมคัรไว”้  
ผูห้างานจะพดูอะไรไดบ้า้ง

 อา่น: เราตอังปรับตวัใหเ้ขา้กบัทุกสถานการณ์

 แนวปฏิบตั:ิ แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละส่ีคน ท�าบทบาทสมมติซ�้ าเพื่อใหทุ้กคนมี
โอกาสเป็นผูห้างานคนละหน่ึงคร้ัง

 อา่น: ขณะน้ีเรามีเคร่ืองมือ่ท่ีทรงพลงัหลายอยา่งท่ีจะใชใ้นการติดต่อของเรา: “30 วิ
นาทีน้่ีคือฉนั” ขอ้ความโดนใจและการเขา้พบกบัผูจ้ดัการ เราสามารถเรียนรู้
การเปล่ียนวกิฤตใหเ้ป็นโอกาสไดเ้ช่นกนัใน หนา้ 33

 สนทนา: ท่านจะใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีช่วยใหมี้การเขา้พบท่ีเกิดผลมากมายก่อนท่ีเราจะ
ประชุมกนัคร้ังต่อไปไดอ้ยา่งไร

 แนวปฏิบตั:ิ เปิดไปท่ี หนา้ 50 แลว้ผลดักนัอ่านวธีิติดตามผลการหางานของท่าน จากนั้น
กลบัมาท่ีน่ี

ผูห้างาน

ลกูจา้ง 1

ลกูจา้ง 2
ผูจ้ดัการ

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร
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ฉนัควรท�าอยา่งไรเพ่ือปรบัปรุงใหดี้ข้ึน

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

 แนวปฏิบตั:ิ อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ี
ท่านก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่ง ท่ีท่านมีดา้นล่าง

  

  

  

  

 

 สนทนา: มีใครท่ีอยากแบ่งปันความคิดของตนเองหรือไม่

“จงวางใจในพระ
ยาห์เวห์ดว้ยสุดใจ
ของเจ้า และอย่า
พึง่พาความรอบรูข้อง
ตนเอง จงยอมรบัรู้
พระองค์ ในทุกทาง
ของเจ้า และพระองค์
จะทรงกระท�าให้วถิี
ของเจ้าราบรืน่”
สุภาษิต 3:5–6

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร

ไตรต่รอง
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ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดใหค้ �ามัน่สญัญา

 แนวปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ชือ่คูร่ว่มปฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

อา่นออกเสียงค�ามัน่สญัญาแตล่ะขอ้ใหคู้่รว่มปฏิบตัิ
ของทา่นฟัง สญัญาว่าจะรกัษาค�ามัน่สญัญาของ
ทา่น เซ็นช่ือดา้นลา่ง

ค�าม่ันสญัญาของฉัน

ฉันจะใช้ “30 วนิาทีน่ีคือฉัน” และ ข้อความโดนใจของฉันในการติดต่อกับผู้คนท่ี
ฉันรูจั้กและท่ีพวกเขารูจั้ก (เครอืข่ายของฉัน) อย่างน้อย 30 ราย (ตดิตามการตดิตอ่
ของท่านใน หน้า 50–51 บางส่วนของงานเหล่าน้ีควรเป็นการตดิตามผลกับผู้คนทีท่่าน
เคยตดิตอ่มาก่อน)
   วงกลมรอบเป้าหมายของท่าน:   30   40   50

ฉันจะท�างานกับผู้ท่ีฉันติดต่อและพยายามเข้าพบผู้จัดการเพ่ือให้มีการเข้าพบต่อ
หน้ากับวา่ท่ีนายจ้างอย่างน้อย 10 ราย (ตดิตามการตดิตอ่ของท่านใน หน้า 50–51)
   วงกลมรอบเป้าหมายของท่าน:   10   15   20

ฉันจะฝึกหลักธรรมรากฐานของฉันวนัน้ีและสอนให้ครอบครวัของฉัน

ฉันจะเพิ่มเงินออม — แม้เพียงบาทสองบาท

ฉันจะรายงานตอ่คูร่ว่มปฏิบัตขิองฉัน

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูร่ว่มปฏิบัติ

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร

ใหค้�ามัน่สญัญา
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ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร

 แนวปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้
ของท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่” หรือจ�านวนคร้ังท่ีท่านรักษา
ค�ามัน่สญัญา

ติดต่อผู้คน
ในเครอืข่าย

แล้วอย่าง
น้อย 30 ราย 

(เขียน#)

เข้าพบวา่ท่ี
นายจ้าง

แล้วอย่าง
น้อย 10 ราย

(เขียน #)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
และสอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงาน
ต่อคู่รว่ม

ปฏิบัติ  
( ใช่/ไม่ ใช่)

 อา่น: อยา่ลืมจดค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านดา้นหลงัจุลสารหนทางสู่การพึ่งพาตนเอง
ของฉนั ดว้ย

เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป (ไม่รู้
วธีิเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ? อ่าน หนา้ 13 และ ปกหนา้ดา้นใน)

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด

ยินดีรบัค�าติชม
กรณุาส่งความ
คดิเห็น ค�าตชิม 
ค�าแนะน�า และ
ประสบการณ์ของ
ท่านไปที ่ 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร
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ดูวา่ท่ี ไหนมีการแข่งขันน้อย
เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

ควาเม: โอ้ เพือ่นเอ๋ย มีคนสมัครงานที่
ฉันตอ้งการ 200 กวา่คน ไม่มีทางทีฉั่นจะ
ไดง้านเลย!

โคฟี: ควาเม จ�าทีท่ีเ่ราเคยไปจับปลากัน
ตอนนายยังเด็กได้ ไหม

ควาเม: จ�าได ้ทีน่ั่นเยีย่มมาก ซ่อนอยู่หมู่
ไม้พวกน้ัน แทบดไูม่ออกเลยวา่อยู่ตรง
น้ัน แตเ่ดีย๋วน้ีเขาก็รูก้ันหมดแล้วน่ี เดีย๋ว
น้ีคนแน่นเชียว จับอะไรไม่คอ่ยไดแ้ล้ว

โคฟี: ถ้างัน้เวลานายหางาน ท�าไมนายมา 
“ตกปลา” ในทีท่ีค่นอืน่ก�าลัง “ตกปลาอยู่” 
ล่ะ ท�าไมนายไม่ไปหาทีท่ีม่ีการแข่งขัน
น้อยกวา่น้ี ฉันคดิวา่นายคงไม่ได้ ไปที่
ตลาดแรงงานทีซ่่อนอยู่ จงตกปลาในทีท่ี่
มีปลา

กลับไป หน้า 38

แหล่งข้อมูลท่ี ให้ผลดีท่ีสุด
เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

โคฟี: ฉันเก็บหนังสือพิมพ์มาให้นาย

ควาเม: ฉันเลิกดใูนหนังสือพิมพ์แล้ว 
จ�าได้ ไหม ฉันก�าลังตกปลาในทีซึ่ง่มีการ
แข่งขันน้อย

โคฟี: ด ีนายตอ้งมุ่งเน้นไปทีแ่หล่งข้อมูล
ที่ ให้ผลดทีีสุ่ด แตม่ีงานดบีางอย่างใน
หนังสือพิมพ์ เราตอ้งลองตอ่ไปทุกทาง
เลือก ก็แคเ่ป็นเรือ่งของการใช้เวลาให้
เหมาะสมกับแหล่งข้อมูลที่ ให้ผลดทีีสุ่ด

กลับไป หน้า 39

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร

แหล่งข้อมูล
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สรา้งเครอืข่ายของท่าน
เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

ควาเม: ฉันพยายามรกัษาการตดิตอ่ใหม่
ให้อยู่ที ่10 รายทุกวนั แตข่้อมูลตดิตอ่ราย
ใหม่หายากขึน้ทุกที

โคฟี: ใช่ สองสามวนัมาน้ีฉันดนูายอยู่ 
และฉันรูสึ้กเหมือนวา่นายก�าลังพยายาม
ท�าทุกส่ิงดว้ยตวันายเอง นายรู้ ไหม นาย
จะไดร้บัผลทีด่กีวา่ถ้านายใช้เวลาบางส่วน
มาสรา้งเครอืข่าย

ควาเม: สรา้งเครอืข่ายเหรอ

โคฟี: ใช่ นายควรสรา้งทีม เครอืข่ายของ
ผู้คนทีส่ามารถบอกนายเกีย่วกับโอกาส
ตา่งๆ ได ้เมือ่พวกเขารบัรูม้า นายควรใช้
เวลาบางส่วนช่วยเหลือคนอืน่บ้าง และ
พวกเขาอาจช่วยนายไดเ้ช่นกัน

ควาเม: ฉันคยุกับทุกคนทีฉั่นรูจ้ัก 
มากกวา่หน่ึงครัง้

โคฟี: ถูกตอ้ง แตเ่ครอืข่ายของนายตอ้ง
ไม่เป็นแคค่นทีน่ายรูจ้ักเท่าน้ัน เครอืข่าย
ตอ้งรวมคนทีพ่วกเขารูจ้ักดว้ย ขอให้คนที่
นายรูจ้ักแนะน�านายกับคนทีพ่วกเขารูจ้ัก

ควาเม: อืม. . . แตฉั่นจะพูดกับคนพวก
น้ันยังไงล่ะเมือ่ฉันไม่รูจ้ักเขา มันไม่

เหมือนกับการพูดคยุกับคนทีรู่จ้ักฉันอยู่
แล้วนะ ฉันจะเริม่ตรงไหน

โคฟี: เริม่โดยถามเพือ่นนายวา่รูจ้ักใคร
อีกบ้างไหม (1) มี ใครรูอ้ะไรบ้างเกีย่วกับ
งานอาชีพทีน่ายเลือก (2) ใครมีอิทธิพลที่
จะจ้าง หรอื (3) ใครก็ ไดท้ีรู่จ้ักคนเยอะๆ 
เครอืข่ายของนายจะใหญ่ขึน้มากและเรว็
ดว้ย แล้วนายจะมีทางไดร้บัรู้ โอกาสการ
จ้างงานมากขึน้จากปากค�าของคนทีอ่ยู่
ในเครอืข่ายของนาย พวกเขาจะช่วยนาย
หาตลาดแรงงานทีซ่่อนอยู่

ควาเม: แตฉั่นจะพูดกับพวกเขาวา่ไงดี

โคฟี: นายจะพูดอะไรไม่ส�าคญันักหรอก 
แตว่ธิีทีน่ายพูดส�าคญักวา่ ส่วนใหญ่จะขึน้
อยู่กับวธิีทีน่ายน�าเสนอตวัเอง ฝึกปฏิบัต ิ
“30 วนิาทีน่ีคอืฉัน” และข้อความโดนใจ
ของนายและนายจะสรา้งความประทับใจ
ทีด่ี ไดแ้น่นอน

ควาเม: โอเคเลย บางทีเรือ่งน้ีอาจจะเปิด
ประตบูานใหม่ขึน้มาบ้าง

กลับไป หน้า 40

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร
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ติดตามผลงานของท่าน
ก่อนการประชุมคร้ังหนา้ ใหติ้ดต่อเพื่อหางานอยา่งนอ้ย 30 รายโดยผา่นเครือข่ายของท่าน การท�า
เช่นน้ีควรน�าท่านไปสู่การเขา้พบต่อหนา้กบัวา่ท่ีนายจา้งอยา่งนอ้ย 10 ราย

ขอใหดู้โฆษณาและอินเทอร์เน็ตอยูเ่สมอ และไปเยีย่มศนูยพ์ึ่งพาตนเองดว้ย แต่จงระลึกอยูเ่สมอวา่
งานอยูท่ี่ไหน—ตลาดแรงงานท่ีซ่อนอยู ่ใชเ้วลาและความเพียรพยายามส่วนใหญ่ของท่านกบัการ
พดูคุยโดยตรงกบับริษทัต่างๆ และเขา้พบบุคคลท่ีติดต่อไวโ้ดยตรงโดยผา่นเครือข่ายของท่าน

ท่านสามารถติดตามการติดต่อและการเขา้พบของท่านในแผนภมิูน้ีได ้(มีตวัอยา่ง) เกบ็บนัทึกการ
เขา้พบของท่านไวท่ี้แบบฟอร์มติดตามผลการติดต่อในหนา้ต่อไป หรือท่านอาจใชส้มุดจดต่างหาก
กไ็ด้

โฆษณา/อินเทอรเ์น็ต
ศูนย์ข้อมูลการจ้างงาน

ของรฐัหรอืเอกชน
ติดต่อกับบรษัิท

โดยตรง

การเข้าพบโดยตรงกับ
ผู้คนท่ีพบผ่านทาง
เครอืข่ายของท่าน

1. ประยุกต์ ใช้สือ่
ออนไลน์เป็นงานเก็บ
เอกสาร

2.

3.

4.

5.

1. ส่งค�า “ขอบคณุ”  ให้
กลอเรยีทีส่�านักงาน
ศนูย์ข้อมูลการจ้างงาน

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. ตดิตามผลกาwwร
เยีย่มให้ ไมเคลิที ่ 
Accounting, Inc.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. พบเพือ่นของโฮเซ่ที ่
Toro Corp.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร
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แบบฟอรม์ติดตามผลการติดต่อ
คนรูจั้ก

บุคคลหรอืองคก์ร 
หมายเลขโทรศัพท์: ที่อยู่: 
อีเมล: ฉันไดร้บัการแนะน�าโดย: 

ฉันติดต่อบุคคลน้ีแล้ว ☐ ใช่ ☐ ไม่ ใช่  วนัเดอืนปี: 
เรือ่งที่สนทนา:

1. 
2. 
3. 
กิจกรรมตดิตามผล:

1. เสรจ็สมบูรณ์เมื่อ (วนัเดอืนปี): 

2. เสรจ็สมบูรณ์เมื่อ (วนัเดอืนปี): 

3. เสรจ็สมบูรณ์เมื่อ (วนัเดอืนปี): 
บุคคลที่ไดร้บัการแนะน�าใหม่:

1. ช่ือ: หมายเลขโทรศัพท์: หมายเลขโทรสาร: 
อีเมล: ที่อยู่: 

2. ช่ือ: หมายเลขโทรศัพท์: หมายเลขโทรสาร: 
อีเมล: ที่อยู่: 

คนรูจั้ก

บุคคลหรอืองคก์ร 
หมายเลขโทรศัพท์: ที่อยู่: 
อีเมล: ฉันไดร้บัการแนะน�าโดย: 

ฉันติดต่อบุคคลน้ีแล้ว ☐ ใช่ ☐ ไม่ ใช่  วนัเดอืนปี: 
เรือ่งที่สนทนา:

1. 
2. 
3. 
กิจกรรมตดิตามผล:

1. เสรจ็สมบูรณ์เมื่อ (วนัเดอืนปี): 

2. เสรจ็สมบูรณ์เมื่อ (วนัเดอืนปี): 

3. เสรจ็สมบูรณ์เมื่อ (วนัเดอืนปี): 
บุคคลที่ ไดร้บัการแนะน�าใหม่:

1. ช่ือ: หมายเลขโทรศัพท์: หมายเลขโทรสาร: 
อีเมล: ที่อยู่: 

2. ช่ือ: หมายเลขโทรศัพท์: หมายเลขโทรสาร: 
อีเมล: ที่อยู่: 

3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร
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3. ฉันจะเข้าถงึตลาดงานที ่“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร



4
ฉันจะเป็นตัวเลือกท่ี
โดดเด่นได้อย่างไร

การหางานของฉัน
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4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร

ส�าหรับวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ส่งขอ้ความหรือโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  
10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม:

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

• เขียนตารางค�ามัน่สญัญาน้ีบนกระดาน

ชือ่สมาชิก
กลุ่ม

ติดต่อ
ผู้คน

ในเครอื
ข่ายแล้ว

อย่างน้อย 
30 ราย 

(เขียน#)

เข้าพบผู้มี
ศกัยภาพ

เป็น
นายจ้าง

แล้วอย่าง
น้อย  

10 ราย 
(เขียน #)

ฝึกหลักธรรม 
รากฐาน 

และสอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม  
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานต่อ
คู่รว่มปฏิบัติ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

กลอเรยี 33 12 ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง

• เมื่อสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอให้พวกเขาเตมิข้อมูลในแผนภูมิค�ามั่นสัญญา
บนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• ขอใหทุ้กคนปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• ให้มีการสวดอ้อนวอนเปิด (และเพลงสวด หากตอ้งการ)
• ขอให้คนที่มาสายปิดโทรศัพท์และเตมิข้อมูลในแผนภูมิค�ามั่นสัญญา

อย่างเงียบๆ ระหวา่งที่กลุ่มยังคงสนทนากันตอ่ไป
• ตัง้เวลา 20 นาทีส�าหรบั รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรมท่ี 4 ใน รากฐานของฉนั ใหเ้สร็จ จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดั
และอ่าน หนา้ต่อไป
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4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร

รายงาน

ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่

 เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหมวดรายงาน

 แนวปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นืข้ึน 
(ปรบมือ)

 อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง

“และเป็นจุดประสงค์ของเราท่ีจะจัดหาให้วสุิทธิชนของ
เรา, เพราะสิง่ทัง้ปวงเป็นของเรา.”

หลักค�าสอนและพันธสัญญา 104:15

ด้วยศรทัธาในพระเจ้า เราก�าลังท�างานด้วยกันเพ่ือพ่ึงพา
ตนเอง

 อา่น: เชิญนัง่ครับ

 สนทนา: ท่านเรียนรู้ส่ิงใดบา้งขณะติดต่อกบัผูค้นในเครือข่ายของท่าน ท่านไดเ้ขา้พบ
กบัผูจ้ดัการดา้นการจา้งงานบา้งหรือไม่ ท่านจดการติดต่อของท่านไวแ้ละ
ติดตามผลหรือไม่

มีใครทดลองท�าวธีิเร่งการหางานบา้ง ไดผ้ลอยา่งไรบา้ง
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ฉนัจะเป็นตวัเลือกท่ีโดดเดน่ไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 60 นาทีส�าหรับหมวดเรียนรู้

 ชมวีดิทศัน:์ “เขาก�าลงัมองหาอะไร ภาค I” (ไม่มีวดิีทศันใ์ช่หรือไม่ อ่าน หนา้ 66)

 สนทนา: นายจา้งตอ้งการรู้อะไรในระหวา่งการสมัภาษณ์หรือเม่ือพวกเขาใหท่้านสมคัร
งาน จะเป็นอยา่งไรถา้ค�าตอบสามารถช่วยใหท่้านโดดเด่นเป็นตวัเลือกท่ี
ชดัเจนส�าหรับนายจา้ง

 อา่น: ค�าถามประจ�าสัปดาห์—ฉันจะโดดเด่นเป๋็นตวัเลอืกทีชั่ดเจนได้อย่างไร

ส่ิงทีต้่องด�าเนินการประจ�าสัปดาห์—ให้ค�าตอบทีด่เียีย่มต่อค�าถามสัมภาษณ์
และค�าถามสมคัรงาน

ระหวา่งการประชุมน้ี ท่านจะเรียนรู้การตอบค�าถามสมัภาษณ์และการกรอกใบ
สมคัรดว้ยวธีิท่ีจะช่วยใหท่้านโดดเด่น!

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร

เรยีนรู ้
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ฉนัจะเตรยีมรบัการสมัภาษณอ์ยา่งไร

 อา่น: เรากลวัการสมัภาษณ์หรือไม่ เราสงสยัหรือไม่วา่ผูส้มัภาษณ์จะถามเร่ืองอะไร
หรือจริงๆ แลว้พวกเขาตอ้งการรู้อะไร

ท่ีจริงเราสามารถ  รู้ได ้ผูส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ถามค�าถามท่ีใครๆ กถ็าม ใหท้ั้งกลุ่ม
ผลดักนัอ่านแผนภมิูน้ี

ค�าถามท่ัวไป สิง่ท่ีผู้สมัภาษณ์อาจต้องการได้ยิน เครือ่งมือตอบค�าถาม

บอกอะไรฉันไดบ้้างเกี่ยวกับตวัคณุเอง เธอพูดเก่งหรอืไม่ เธอพรอ้มหรอืไม่ “30 วนิาทีน่ีคอืฉัน”

ข้อดขีองคณุคอือะไร
ประสบการณ์ของเขาเหมาะกับความตอ้งการ
ของเราหรอืไม่

ข้อความโดนใจ

ท�าไมคณุอยากท�างานให้เรา เธอมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรอืไม่ ข้อความโดนใจ

คณุคดิอย่างไรกับหัวหน้างานคนล่าสุด
ของคณุ

เขาให้ความเคารพผู้น�าหรอืไม่ ข้อความโดนใจ

คณุมีปฏิกิรยิาตอ่แรงกดดนัอย่างไร เธอรบัเอาปัญหาไวเ้ป็นของเธอเองหรอืไม่ ข้อความโดนใจ

คณุคาดวา่เราจะจ่ายคณุไดเ้ท่าไร ความคาดหวงัของเขาสมเหตสุมผลหรอืไม่ ตอบดว้ยการย้อนถาม

 ชมวีดิทศัน:์ “เขาก�าลงัมองหาอะไร ภาค I I” หยดุและมีส่วนร่วมตามค�าแนะน�า (ไม่มีวดิีทศัน ์
อ่านหนา้ 67–68)

 สนทนา: เม่ือใดท่ี “30 วนิาทีน่ีคือฉนั” ของท่านจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชนใ์นการ
สมัภาษณ์ เม่ือใดท่ีขอ้ความโดนใจของท่านจะเป็นเคร่ืองมือท่ีถกูตอ้ง ท่านมอง
เห็นวธีิเปล่ียนวกิฤตเป็นโอกาสหรือไม่

 แนวปฏิบตั:ิ ใชเ้วลาหกหรือเจด็นาทีเพื่อท�า “การฝึกฝนความเร็ว” ดงัต่อไปน้ี

• ยนืข้ึนแลว้หนัหนา้เขา้หาสมาชิกกลุ่มอีกคนหน่ึง
• คนหน่ึงเป็นนายจา้ง ถามค�าถามทัว่ไปจากแผนภมิูขา้งบน
• อีกคนหน่ึงเป็นผูห้างาน ตอบค�าถามโดยใชเ้คร่ืองมือของท่าน
• สลบับทบาทแลว้ท�าอีกคร้ัง ใหค้ �าติชมท่ีเป็นประโยชนต่์อผลงานของอีกฝ่าย!
• เม่ือทั้งสองฝ่ายไดเ้ป็นนายจา้งและผูห้างานครบแลว้ เปล่ียนคู่ฝึก ท�าซ�้ าจน

หมดเวลา

หลงัการประชุมของเราฝึกปฏิบติัเช่นน้ีต่อไปกบัครอบครัวหรือเพื่อนของท่าน 
ดูแผนภมิูในหนา้ 69 ส�าหรับค�าถามเพิ่มเติม

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร
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ฉนัจะตอบค�าถามดว้ยการยอ้นถามไดอ้ยา่งไร

 อา่น: จะท�าอยา่งไรถา้เราไม่สามารถบอกส่ิงท่ีผูส้มัภาษณ์ตอ้งการ หรือจะท�าอยา่งไรถา้
เราตอ้งการขอ้มูลมากข้ึน บางคร้ังเราตอบดว้ยการยอ้นถามได้

 อา่น: ขอใหเ้ราดูค�าถามทัว่ไปสองขอ้น้ี เราจะอ่านทีละค�าถามจากนั้นจึงอ่านขอ้มูลท่ีอยู่
ดา้นขวาของค�าถาม

ค�าถามท่ัวไป สิง่ท่ีผู้สมัภาษณ์อาจ
ต้องการได้ยิน

เครือ่งมือตอบ
ค�าถาม ตอบด้วยการถาม

คณุตอ้งการเงินเดอืนเท่าไร
เขามีความมั่นใจพอที่จะตอ่รอง
หรอืไม่

ตอบดว้ยการถาม
ปกตคิณุจ่ายให้ต�าแหน่งน้ี
เท่าไรครบั

คณุมีอะไรจะถามอีกไหม
ครบั?

เธอเข้าใจงานน้ีหรอืไม่ ตอบดว้ยการถาม
ส่ิงที่ดทีี่สุดเกี่ยวกับการ
ท�างานที่น่ีคอือะไรครบั

 สนทนา: เราจะตอบดว้ยการยอ้นถามเวลาไหนดี เวลาไหนท่ีการถามไม่ใช่  ความคิดท่ีดี 
ท่านจะเตรียมถามค�าถามท่ีดีในการสมัภาษณ์ไดอ้ยา่งไร

 อา่น: ก่อนการสมัภาษณ์เราตอ้งศึกษานายจา้งและเตรียมถามค�าถามท่ีดีไว ้เราสามารถ
เตรียมค�าถามปิดทา้ยส�าหรับ “30 วนิาทีน่ีคือฉนั” หรือขอ้ความโดนใจไดเ้ช่นกนั 
ตวัอยา่งเช่น: “คุณตอ้งการใหผ้มพดูถึงทกัษะอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ”

ค�าถามท่ีดีก่อใหเ้กิดการสนทนาท่ีดีได!้

ผมสนใจ
ผลิตภัณฑ์ของ
คุณมาก คุณท�า
สิง่น้ีอย่างไร

กิจกรรมทางเลือก: ฉันจะเจรจาต่อรองให้การจ้างงานตรงกับความ
ต้องการของฉันได้อย่างไร

(อย่าท�ากิจกรรมน้ีระหวา่งการประชุม)

ถ้าท่านเลือกท�ากิจกรรมน้ี ท่านอาจท�าก่อนการประชุมครัง้ตอ่ไปของเรา ส่วนส�าคญัส่วน
หน่ึงของการสัมภาษณ์คอืการเจรจาตอ่รอง ถ้าท่านตอ้งการเรยีนรูม้ากขึน้ ขอให้ ใช้เวลา
ทบทวน“ฉันจะเจรจาตอ่รองให้การจ้างงานตรงกับความตอ้งการของฉันไดอ้ย่างไร?”   
ในหน้า 70–72 ในหมวดแหล่งข้อมูล สนทนาและฝึกปฏิบัตกิับครอบครวัของท่าน

ท่าน ผู้สัมภาษณ์

ผมดี ใจท่ีคุณ
สนใจ! ขัน้แรก
เราน�าวตัถุดิบ
เข้ามาก่อน จาก
น้ัน เรา . . .

เคล็ดลับ:
เรยีนรูว้า่เวลาไหน
ควรและไม่ควรถาม
ค�าถาม อย่าใช้การ
ตอบค�าถามดว้ยการ
ถามมากเกินไป
ตอ้งไวตอ่ความรูสึ้ก
ของผู้สัมภาษณ์ อย่ามี
ท่าทีก้าวรา้วเกินไป

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร
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เจตคตแิละบุคลิกภาพภายนอกของฉนัเป็นอยา่งไรบา้ง

 แนวปฏิบตั:ิ ทุกคนยนืข้ึนแลว้ท่องประโยคน้ีดว้ยกนัสามเท่ียว:

เรามโีอกาสเพยีงคร้ังเดยีวทีจ่ะสร้างความประทบัใจเมือ่แรกพบ

 สนทนา: ส่ิงน้ีมีความหมายต่อท่านอยา่งไรขณะท่านพยายาม “โดดเด่น”

 แนวปฏิบตั:ิ ขยบัเกา้อ้ีเพื่อใหส้ะดวกกบัการท�างานกบัสมาชิกกลุ่มอีกคนหน่ึง อ่านแผนภมิู
น้ีใหก้นัฟัง ตดัสินใจวา่ท่านจะพฒันาส่ิงใดไดบ้า้งเพื่อจะเป็นตวัของตวัเองท่ีดี
ท่ีสุด

เคล็ดลับแห่งความส�าเรจ็

เจตคติ • สวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือและสันตสุิข
• จงสุภาพและมีความเคารพ
• จงตรงเวลา
• แสดงความสนใจตอ่บรษัิทและผู้สัมภาษณ์
• ยิม้และแสดงความพอใจ
• แสดงออกอย่างมั่นใจ
• พูดชัดถ้อยชัดค�า

แต่งกายเหมาะสม • จงสะอาด: หน้า มือ เล็บ
• อย่าแตง่หน้าจัดเกินไป (สตร)ี
• จัดแตง่ทรงผมพอปานกลาง
• กลิ่นกายสะอาด
• ตดั เล็ม โกน หนวดเคราให้เรยีบรอ้ย (บุรษุ)
• ท่าทางเป็นมืออาชีพ

การแต่งกาย • สวมใส่เสือ้ผ้าสะอาดไม่มีรอยฉีกขาด (ไม่ตอ้งเป็นเสือ้ผ้าราคาแพง)
• รดีเรยีบรอ้ย
• แตง่ให้ดกีวา่ชุดท�างานหน่ึงระดบั
• ถ้าท่านเคยไปท�างานในชุดกางเกงยีนส์เสือ้ยืด ให้สวมสแล็คและเสือ้แบบสุภาพ

• ถ้าท่านเเคยไปท�างานโดยสวมเสือ้เชิต้ที่สุภาพ ให้สวมเสือ้เชิต้ผูกเน็คไท (บุรษุ) 
หรอืเสือ้ตวัหลวมแบบสุภาพ (สตร)ี

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร
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ฉนัจะกรอกใบสมคัรงานอยา่งไร

 อา่น: เราตอ้งการใชเ้วลาส่วนใหญ่ของเรากบัการติดต่อโดยตรงและการสมัภาษณ์
ผา่นเครือข่ายของเรา แต่ดูเหมือนวา่เราตอ้งกรอกใบสมคัรดว้ยทั้งในแผน่
กระดาษและทางส่ือออนไลน ์ใบสมคัรเปรียบเสมือนการสมัภาษณ์บนหนา้
กระดาษ

 แนวปฏิบตั:ิ จบักลุ่มกบัสมาชิกกลุ่มอีกสองคน กรอกใบสมคัรในสองหนา้ถดัไป จากนั้น
อ่านขอ้ความต่อไปน้ีและสนทนากนัถึงวธีิท่ีจะปรับปรุงการกรอกใบสมคัร
ของท่าน หลงัจากการประชุมของเรา ใหท้บทวนหนา้ 73–75

หมวดใบสมัคร พวกเขาก�าลังมองหาอะไร เครือ่งมือและเคล็ดลับ

ข้อมูลสว่นตัว
มีอะไรที่จะท�าให้เธอขาดคณุสมบัตหิรอืไม่  
(เช่นอาชญากรรมหรอืปัญหาอื่น)

ตอบทุกค�าถาม
ใช้ข้อมูลจาก “30 วนิาทีน่ีคอืฉัน”
จงซ่ือสัตย์ หลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ ไม่จ�าเป็น

การศกึษา เขาไดร้บัการฝึกอบรมที่จ�าเป็นหรอืไม่

ถ้าเป็นไปได ้ให้เริม่ที่การศึกษาหรอืใบส�าคญั
ระดบัสูงสุดแล้วย้อนกลับไปตามเวลา
เพิ่มการฝึกอบรมและใบส�าคญัทุกอย่างที่ตรง
กับงาน
เพิ่มข้อมูลจากข้อความโดนใจ

ประวติัการจ้างงาน เธอมีประสบการณ์ที่เราตอ้งการหรอืไม่

ถ้าเป็นไปได ้ให้เริม่จากงานล่าสุดก่อนแล้วย้อน
หลังไป
พยายามหลีกเลี่ยงช่องวา่งในช่วงเวลาหรอืการ
อธิบายเรือ่งน้ี
ใช้ข้อมูลจากข้อความโดนใจ

บุคคลอ้างอิง
มีข้อมูลเพียงพอที่ฉันจะตดิตอ่กับพวกเขา
หรอืไม่

เตรยีมบุคคลอ้างอิงอย่างน้อยหน่ึงราย  
(ขออนุญาตก่อน) ส�าหรบัอุปนิสัยของท่าน 
(ความซ่ือสัตย์ ฯลฯ) และอีกหน่ึงรายส�าหรบั
ทักษะและผลงานของท่าน

รางวลัหรอืความดี
ความชอบ

เขามีทักษะพิเศษหรอืไม่
ถ้าเป็นไปได ้ให้เริม่ตน้จากส่ิงส�าคญัมากที่สุดลง
ไปหาส่ิงส�าคญัน้อยที่สุด
เพิ่มข้อมูลจากข้อความโดนใจ

ท่ัวไป ใบสมัครสะอาดเรยีบรอ้ยหรอืไม่
เขียนให้ชัดเจน
ท�าให้ ใบสมัครดดูี

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร
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แบบฟอรม์สมัครงาน

ช่ือ:     วนัที่:   

ที่อยู่:   

หมายเลขโทรศัพท์    อีเมล:    

ต�าแหน่ง:     เงินเดอืนที่ตอ้งการ:    เริม่ท�างานไดว้นัที่:    

ท่านเคยท�างานที่บรษัิทน้ีหรอืไม่ □ เคย □ ไม่เคย วนัที่:  

ถ้าเคย เมื่อใด  

ท่านเคยถูกตดัสินวา่มีความผิดในคดอีาญาหรอืไม่ □ เคย □ ไม่เคย วนัเดอืนปี:  

หากเคยโปรดอธิบาย:  

การศกึษา

มหาวทิยาลัย:    ที่อยู่:   

จาก:    ถึง:    ท่านส�าเรจ็การศึกษาหรอืไม่ □ ใช่ □ ไม่ ใช่ วฒุิบัตร:    

มัธยมปลาย:    ที่อยู่:   

จาก:    ถึง:    ท่านส�าเรจ็การศึกษาหรอืไม่ □ ใช่ □ ไม่ ใช่ 

ระดบัการศึกษา:    

บุคคลอ้างอิง

ช่ือเต็ม:     ความสัมพันธ์:    หมายเลขโทรศัพท์   

ช่ือเต็ม:     ความสัมพันธ์:    หมายเลขโทรศัพท์:   

ช่ือเต็ม:     ความสัมพันธ์:    หมายเลขโทรศัพท์:   

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร
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งานท่ีเคยท�า

ช่ือต�าแหน่ง:     เงินเดอืนเริม่ตน้:     เงินเดอืนเมื่อสิน้สุดการท�างาน:   

หน้าที่รบัผิดชอบ:   

จาก:    ถึง:    เหตผุลที่ออก:   

บรษัิท:     หมายเลขโทรศัพท์:   

ช่ือต�าแหน่ง:    เงินเดอืนเริม่ตน้:    เงินเดอืนเมื่อสิน้สุดการท�างาน:   

หน้าที่รบัผิดชอบ:   

จาก:    ถึง:    เหตผุลที่ออก:   

บรษัิท:     หมายเลขโทรศัพท์:   
ข้าพเจ้าขอรบัรองวา่ค�าตอบของข้าพเจ้าเป็นความจรงิและครบถ้วนที่สุดตามที่ทราบ
ถ้าใบสมัครน้ีน�าไปสู่การจ้างงาน ข้าพเจ้าเข้าใจดวีา่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรอืบิดเบือนในใบ
สมัครหรอืการสัมภาษณ์ของข้าพเจ้าอาจเป็นผลให้ข้าพเจ้าถูกปลดออกจากงาน

ลายเซ็น:     วนัที่:   

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร
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ฉนัควรท�าอยา่งไรเพ่ือปรบัปรุงใหดี้ข้ึน

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

 แนวปฏิบตั:ิ อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ี
ท่านก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่ง ท่ีท่านมีดา้นล่าง
  
  
  
  
  
 

 สนทนา: มีใครท่ีอยากแบ่งปันความคิดของตนเองหรือไม่

“เราจะแนะน�าและ
สอนเจ้าถึงทางทีเ่จ้า
ควรจะเดนิไป เราจะ
ให้ค�าปรกึษาแก่เจ้า
และเฝ้าดเูจ้าอยู่”
สดุดี 32:8

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร

ไตรต่รอง
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ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดใหค้ �ามัน่สญัญา

 แนวปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ชือ่คูร่ว่มปฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

อา่นออกเสียงค�ามัน่สญัญาแตล่ะขอ้ใหคู้่รว่มปฏิบตัิ
ของทา่นฟัง สญัญาว่าจะรกัษาค�ามัน่สญัญาของ
ทา่น เซ็นช่ือดา้นลา่ง

ค�าม่ันสญัญาของฉัน

ฉันจะใช้ “30 วนิาทีน่ีคือฉัน” และ ข้อความโดนใจของฉันในการติดต่อกับคนท่ีฉัน
รูจั้กและท่ีพวกเขารูจั้ก (เครอืข่ายของฉัน) อย่างน้อย 40 ราย
   วงกลมรอบเป้าหมายของท่าน:   40   50   60

ฉันจะท�างานกับคนท่ีฉันติดต่อและพยายามเข้าพบผู้จัดการเพ่ือให้มีการเข้าพบ
ต่อหน้ากับวา่ท่ีนายจ้างอย่างน้อย 10 ราย
   วงกลมรอบเป้าหมายของท่าน:   10   15   20

ฉันจะฝึกฝนการให้สมัภาษณ์และทักษะการกรอกใบสมัครของฉันกับนายจ้างและ
คนอ่ืนๆ

ฉันจะฝึกหลักธรรม รากฐานของฉัน วนัน้ีและสอนให้ครอบครวัของฉัน

ฉันจะเพิ่มเงินออม — แม้เพียงบาทสองบาท

ฉันจะรายงานตอ่คูร่ว่มปฏิบัตขิองฉัน

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูร่ว่มปฏิบัติ

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร

ใหค้�ามัน่สญัญา
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ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร

 แนวปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้
ของท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่” หรือจ�านวนคร้ังท่ีท่านรักษา
ค�ามัน่สญัญา

ติดต่อผู้คน
ในเครอืข่าย

แล้วอย่าง
น้อย 40 ราย 

(เขียน#)

เข้าพบวา่ท่ี
นายจ้าง

แล้วอย่าง
น้อย 10 ราย

(เขียน #)

ได้ฝึกฝน
การให้

สมัภาษณ์
และทักษะ
การกรอกใบ
สมัครแล้ว 
( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
และสอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงาน
ต่อคู่รว่ม

ปฏิบัติ  
( ใช่/ไม่ ใช่)

 อา่น: อยา่ลืมจดค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านดา้นหลงัจุลสาร เสน้ทางของฉนัสู่การ
พึ่งพาตนเอง ดว้ย

เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้รากฐานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป (ไม่รู้
วธีิเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ? อ่าน หนา้ 13 และ ปกหนา้ดา้นใน)

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร

ยินดีรบัค�าติชม
กรณุาส่งความ
คดิเห็น ค�าตชิม 
ค�าแนะน�า และ
ประสบการณ์ของ
ทา่นไปที ่srsfeed-
back@ 
 ldschurch. org
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เขาก�าลังมองหาอะไร ตอนท่ี I
เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

ฉาก: โฮเซ่ (เจ้านาย) ก�าลังสัมภาษณ์มิ
เกล (ผู้หางาน) น่ีเป็นช่วงกลางของการ
สัมภาษณ์

โฮเซ: โอเค ดคีรบั ทีน้ี ช่วยเล่าเกีย่วกับ
ความผิดพลาดส�าคญัครัง้ล่าสุดของคณุได้
ไหม เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร และคณุท�าอะไรบ้าง
กับความผิดพลาดน้ัน?

มิเกล: [คดิ] ถามอะไรแบบน้ัน เขาตอ้งการ
อะไร ฉันหวงัวา่าฉันจะรูว้า่เขาก�าลังมองหา
อะไรอยู่

โฮเซ: [คดิ] ฉันก็แคต่อ้งการดวูา่เขาเข้าใจ
ส่ิงทีเ่ขาท�าผิดไปหรอืไม่ และเขาแก้ปัญหา
น้ันหรอืไม่เท่าน้ัน

มิเกล: [คดิ] ฉันรูว้า่เขาก�าลังมองหาอะไร 
ฉันตอ้งเปลีย่นวกิฤตเป็นโอกาส!

มิเกล: [พูดออกเสียง] ครบั ผมจ�าไดว้า่ครัง้
หน่ึงเมือ่ผู้จัดการคดิวา่ผมส่งงานไม่ทัน 
จรงิๆ แล้ว ส่ิงทีเ่กิดขึน้คอืผมไม่ไดสื้อ่สาร
กับเขาถึงการเปลีย่นแปลงบางอย่างทีม่า
จากลูกคา้ ตัง้แตน้ั่นมา ผมตอ้งท�าให้แน่ใจ
วา่ไดบ้อกให้ทุกคนรูว้า่มีอะไรเกิดขึน้!

โฮเซ: น่ันฟังดดูมีาก มิเกล ฟังดเูหมือน
เธอไดเ้รยีนรูบ้างอย่าง!

กลบัไป หน้า 56

แหลง่ขอ้มูล
4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร
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เขาก�าลังมองหาอะไร ตอนท่ี I I
เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี หมายเหตุส�าหรบัวทิยากรกระบวนการ:เม่ือบท
บอกใหส้นทนา ใหก้ลุ่มตอบกอ่นท่ีจะแสดงต่อไป

ผู้บรรยาย: ตอนน้ีเราอยู่กับโฮเซ (ผู้
สัมภาษณ์) และมิเกล (ผู้ทีอ่าจจะไดร้บัการ
จ้างงาน) โฮเซจะถามค�าถาม ทั่วไปสีข่้อ 

เราจะสนทนากันวา่มิเกลควรตอบอย่างไร 
พรอ้มไหมครบั

โฮเซ: สวสัดคีรบั คณุจะบอกอะไรผมบ้าง
เกีย่วกับตวัคณุเอง

สนทนา:  (1) ผู้สัมภาษณ์ต้องการรู้อะไร (2) มเิกลอาจใช้ข้อความ “30 วนิาทน่ีีคอืฉัน” 
ตอบค�าถามนีไ้ด้อย่างไร (ดูโครงร่างด้านขวา)

ผู้บรรยาย: โอเค น่ีคอืส่ิงทีเ่จ้านายคนน้ีคดิ
อยู่จรงิๆ

โฮเซ: เขาจะให้ค�าตอบทีชั่ดเจนไดห้รอืไม่ 
เขามีคณุสมบัตเิหมาะสมหรอืไม่

ผู้บรรยาย: ดงัน้ัน บางทมีเิกลอาจสมควรใช้  
“30 วนิาทีน่ีคอืฉัน” ของเขา

มิเกล: ผมชือ่มิเกล ฟูเอนเตส ผมมาสมัคร
เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีคนใหม่ของท่าน ผม

มีประสบการณ์ดา้นน้ีหกปีและผมเคยน�า
ทีมนักบัญชีห้าคน ปีทีแ่ล้วเราช่วยกันลด
ตน้ทุนของเราไดถ้ึง 15% และเพิ่มผลผลิต
ถึง 23% ผมจบการศกึษาพรอ้มใบส�าคญั
ดา้นบัญชีและผมมี ใบอนุญาตของรฐั สุด
สัปดาห์ ผมชอบเล่นฟุตบอล ตอ้งการทราบ
อะไรเพิ่มหรอืไม่ครบั

โฮเซ: เยีย่มมาก ขอบใจ ทีน้ี บอกผมซิคณุ
มีขัอดตีรงไหนบ้าง

สนทนา:  (1) ผู้สัมภาษณ์ต้องการรู้อะไร (2) มเิกลอาจใช้ข้อความโดนใจตอบค�าถามได้
อย่างไร (ดูโครงร่างด้านขวา)

ผู้บรรยาย: น่ีคอืส่ิงที่ โฮเซตอ้งการไดย้ิน
จรงิๆ

โฮเซ: เขามีทักษะทีเ่ราตอ้งการหรอืไม่ เขา
พิสูจน์ดว้ยผลงานไดห้รอืไม่

ผู้บรรยาย: เน่ืองจากน่ีคอืส่ิงที่ โฮเซ
ตอ้งการ บางทีมิเกลอาจใช้ข้อความโดนใจ
ตอบค�าถามได้

มิเกล: ให้ผมยกตวัอย่างหน่ึงเรือ่ง ผม
พยายามหาวธิีลดตน้ทุนมาตลอด ตวัอย่าง

เช่น ประมาณสามเดอืนก่อนผมเข้าพบ
ผู้จัดการและอธิบายวา่เราก�าลังสูญเงินไป
เกือบ 3000 ตอ่สัปดาห์เพราะจ่ายเงินล่าช้า 
ครัง้แรกเขาไม่เชือ่ แตผ่มให้เขาดจู�านวน
เงิน เขาจึงขอให้ผมแก้ปัญหา กวา่ 10 
สัปดาห์ ผมสามารถลดการจ่ายเงินล่าช้าได ้
30 วนัตอ่ใบแจ้งหน้ี ซึง่ประหยัดไดห้ลาย
พัน ผมสามารถใช้ทักษะในการแก้ปัญหาน้ี
ช่วยงานทีส่ปอรต์ คอรพ์อเรช่ันน้ีไดค้รบั

“30 วนิาทีน่ีคือฉัน”
 1. ชือ่
 2. วตัถุประสงค์
 3. คณุวฒุิ
 4. คณุสมบัติ
 5. ปิดท้ายดว้ยค�าถาม

ข้อความโดนใจ
 1. ระบุทักษะหรอื

ข้อดี
 2. มีตวัอย่างทีเ่ฉพาะ

เจาะจง
 3. มีผลงาน
 4. ตรงกับความ

ตอ้งการ

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร
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ผู้บรรยาย: น่ีเป็นอีกค�าถามหน่ึง—ค�าถาม
ทีเ่ราไม่อยากไดย้ิน

โฮเซ: คณุมีข้อเสียอะไรบ้าง?

สนทนา:  (1) ผู้สัมภาษณ์ต้องการรู้อะไร (2) มเิกลอาจตอบโดยการเปลีย่นวกิฤตให้เป็น
โอกาสได้อย่างไร (ดูโครงร่างด้านขวา)

ผู้บรรยาย: น่ีคอืส่ิงทีผู่้สัมภาษณ์คดิ

โฮเซ: เขารูข้้อเสียของตวัเองหรอืไม่ เขาท�า
อะไรบ้างเพือ่แก้ ไขข้อเสียน้ัน

ผู้บรรยาย: เน่ืองจากน่ีคอืส่ิงที่ โฮเซ
ตอ้งการไดย้ิน มิเกลอาจตอบดว้ยการ
เปลีย่นวกิฤตให้เป็นโอกาส

มิเกล: บางคนบอกวา่ผมแครม์ากไปทีจ่ะ
ช่วยให้ลูกคา้จ่ายใบแจ้งหน้ีของเขาตรงเวลา 

ดงัน้ันผมจึงท�างานหนักเพือ่รกัษาสมดลุ
ระหวา่งผลการจ่ายเงินกับการบรกิารลูกคา้ 
และผมเรยีนรูม้ากมาย โดยเอาใจใส่ลูกคา้
ทุกคนมากขึน้รวมทัง้ความตอ้งการของ
พวกเขา ผมสามารถช่วยให้บรษัิทไดร้บัเงิน
เรว็ขึน้จรงิๆ และเมือ่เดอืนทีแ่ล้วน่ีเองผม
ไดร้บัรางวลับรกิารลูกคา้ยอดเยีย่ม

ผู้บรรยาย: โอเค น่ีคอืค�าถามทั่วไปค�าถาม
สุดท้าย

โฮเซ: ดคีรบั มิเกล ขอบคณุคะ่ ตอนน้ี 
ท�าไมคณุอยากท�างานให้เรา

สนทนา:  (1) ผู้สัมภาษณ์ต้องการรู้อะไร  
(2) มเิกลอาจใช้ข้อความโดนใจตอบค�าถามได้อย่างไร (ดูโครงร่างด้านขวา)

ผู้บรรยาย: น่ีคอืส่ิงทีผู่้สัมภาษณ์คดิ

โฮเซ: เขารูห้รอืไม่วา่เราตอ้งการอะไร เขา
ใส่ ใจหรอืไม่

ผู้บรรยาย: เน่ืองจากน่ีคอืส่ิงทีผู่้สัมภาษณ์
ตอ้งการ มิเกลอาจใช้ข้อความโดนใจอีก
อย่างหน่ึงตอบค�าถามน้ี

มิเกล: คณุมารต์เินซครบั ส่ิงทีผ่มคน้ 
ควา้มาไดเ้กีย่วกับสปอรต์คอรพ์อเรช่ันน่า
สนใจมาก ท่านมุ่งเน้นทีก่ารขายอุปกรณ์
กีฬาและประสบความส�าเรจ็ ผมทราบมา

วา่ท่านก�าลังเริม่งานผลิตภัณฑ์ ใหม่บาง
อย่างทีป่รบัปรงุให้ดขีึน้ ผมตอ้งการท�างาน
กับบรษัิททีป่ระสบความส�าเรจ็และก�าลัง
เตบิโตครบั นอกจากน้ีผมยังมีความรูเ้ล็กๆ 
น้อยๆ เกีย่วกับกีฬาและการออกก�าลังกาย
ดว้ย ตลอดปีทีผ่่านมา ผมเป็นอาสาสมัครผู้
ฝึกสอนฟุตบอล และผมช่วยทีมให้พัฒนา
ขึน้ทัง้ในดา้นสมรรถภาพและฝีมือ ผม
เข้าใจส่ิงทีท่่านพยายามจะท�าให้ส�าเรจ็และ
ผมสามารถช่วยให้ท่านท�าส่ิงน้ันได้

กลบัไป หน้า 57

เปล่ียนวกิฤตให้เป็น
โอกาส
 1. บอกจุดอ่อนทีเ่ป็น

เรือ่งปกตขิองคน
ส่วนมาก

 2. บรรยายวา่ท่าน
เอาชนะข้อเสียน้ี
ไดอ้ย่างไร

 3. เพิ่มข้อมูลจาก
ข้อความโดนใจ

ข้อความโดนใจ
 1. ระบุทักษะหรอื

ข้อดี
 2. มีตวัอย่างเฉพาะ

เจาะจง
 3. มีผลงาน
 4. ตรงกับความ

ตอ้งการ

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร
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ฝึกปฏิบัติการตอบค�าถามท่ัวไป
กอ่นการประชุมครั้งต่อไป ใหฝึ้กปฏิบติัการตอบค�าถามกบัคูป่ฏิบติั ครอบครวั หรือเพ่ือน

ค�าถามท่ัวไป อะไรคือสิง่ท่ีผู้สมัภาษณ์อาจ
ต้องการรูเ้ก่ียวกับท่าน เครือ่งมือตอบค�าถาม

บอกอะไรฉันได้บ้างเก่ียวกับตัวคุณ
เอง

เธอพูดเก่งหรอืไม่ เธอมีคณุวฒุิเหมาะสม
หรอืไม่

“30 วนิาทีน่ีคอืฉัน”

ข้อดีของคุณคืออะไร
ประสบการณ์ของเขาเหมาะกับความตอ้งการ
ของเราหรอืไม่

ข้อความโดนใจ

ข้อเสยีของท่านคืออะไร เธอซ่ือสัตย์ ไหม เธอปรบัปรงุตนเองหรอืไม่ เปลี่ยนวกิฤตเป็นโอกาส

ท�าไมคุณอยากท�างานให้เรา เธอท�าวจิัยเสรจ็หรอืยัง เธอมีเป้าหมายหรอืไม่ ข้อความโดนใจ

ลองเล่าความผิดพลาดรา้ยแรงท่ี
ผ่านมาให้ฟังหน่อยสคิรบั

เหตผุลของข้อผิดพลาดของเขาสมเหตสุมผล
หรอืไม่ เขาเรยีนรูจ้ากข้อผิดพลาดหรอืไม่

เปลี่ยนวกิฤตเป็นโอกาส

คุณคิดอย่างไรกับเจ้านายคนล่าสุด
ของคุณ

เธอให้ความเคารพผู้น�าหรอืไม่ ข้อความโดนใจ

คุณมีปฏิกิรยิาต่อแรงกดดันอย่างไร เขารบัเอาปัญหาไวเ้ป็นของเขาเองหรอืไม่ ข้อความโดนใจ

แนวคิดของคุณเคยถูกปฏิเสธหรอื
ไม่

เธอเป็นคนมุมานะหรอืไม่ เธอเป็นคนมอง
โลกในแง่ดหีรอืไม่

เปลี่ยนวกิฤตเป็นโอกาส

เป้าหมายด้านงานอาชีพของคุณคือ
อะไร

เขาจะช่วยให้เราประสบความส�าเรจ็หรอืไม่ 
เขามุ่งมั่นหรอืไม่

“30 วนิาทีน่ีคอืฉัน”

คุณค่าดหวงัวา่จะได้รบัค่าจ้างเท่าไร ความคาดหวงัของเขาสมเหตสุมผลหรอืไม่ ตอบดว้ยการถาม

คุณมีอะไรจะถามอีกไหมครบั เขาใส่ ใจหรอืไม่ เขาสนใจไหม ตอบดว้ยการถาม

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร



70

ฉันจะเจรจาต่อรองให้การจ้างงานตรงกับความต้องการของฉัน
ได้อย่างไร (กิจกรรมทางเลือก)
 อา่น: เม่ือนายจา้งตดัสินใจใหง้านเรา เราอาจสนทนาเร่ืองสญัญาจา้งงานของเรา 

สญัญาเหล่าน้ีรวมถึงรายไดข้องเรา และระยะเวลาในการท�างานของเรา เง่ือนไข
การท�างาน หรือเร่ืองอ่ืนๆ เป้าหมายคือเปิดใจและซ่ือสตัย ์ใหทุ้กคนรู้สึกดีเก่ียว
กบัผลท่ีออกมา

 สนทนา: การเจรจาต่อรองยากตรงไหน ท�าไมท่านตอ้งเจรจาต่อรอง

 อา่น: น่ีคือหา้ขั้นตอนท่ีเราสามารถใชใ้นการเตรียมตวัส�าหรับการสนทนาประเภทน้ี:

• ระบุความตอ้งการของเราไวล่้วงหนา้
• ตดัสินใจวา่อะไรคือส่ิงส�าคญัท่ีสุดและขอ้ตกลงขั้นต�่าสุดท่ียอมรับได้
• เรียนรู้ส่ิงท่ีนายจา้งอาจเสนอใหแ้ละส่ิงท่ีส�าคญัต่อพวกเขา
• แสวงหาการดลใจ นึกถึงวธีิท่ีทั้งเราและนายจา้งต่าง “ชนะ”
• ฝึกฝนการสนทนากบัสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน

 แนวปฏิบตั:ิ ใชแ้ผนภมิูต่อไปน้ีนึกถึงความตอ้งการของท่านเก่ียวกบังาน

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร
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ตวัอยา่งเป็นสีเทา เพียงเขียนทบัลงไปบนนั้น

 1. ใส่ตวัเลขไวห้นา้ความตอ้งการแต่ละขอ้เพื่อจดัล�าดบัความส�าคญัต่อท่าน  

ใช ้“1” เป็นล�าดบัความส�าคญัสูงสุด

 2. ตดัสินใจวา่ระดบัต�่าสุดของความตอ้งการแต่ละขอ้อยูท่ี่ใด

 3. สนทนาเร่ืองเหล่าน้ีกบัคู่สมรสหรือครอบครัว ใหพ้วกเขาแสดงล�าดบัความ
ส�าคญัของพวกเขาและก�าหนดระดบัต�่าสุดดว้ยกนั ถา้มีความแตกต่าง ตอ้ง
ตกลงกนั

ความต้องการของ
ฉัน  

(เพ่ิมข้ออ่ืนๆ)

ล�าดับความ
ส�าคัญของ

ฉัน ( ให้ท่าน
ใสตั่วเลข
แต่ละข้อ;  

1 คือสูงสุด)

ล�าดับความส�าคัญ
ของครอบครวั 
( ให้พวกเขาใส่

ตัวเลขแต่ละข้อ; 
1 คือสูงสุด)

ระดับต�่าสุดท่ี
ยอมรบัได้  

( ใสข้่อจ�ากัดต�่า
สุดส�าหรบัแต่ละ
ความต้องการ)

ล�าดับความส�าคัญ
ของนายจ้าง 

(ความปรารถนา/
ความต้องการ

ของพวกเขาตาม
ล�าดับความส�าคัญ

ถ้าท่านทราบ)

จ่าย 1 2 3000/เดอืน ช่วงการจ่าย 
2200–3200

ช่ัวโมงท�างาน 5 1 ไม่ท�างานวนัอาทิตย์ ท�างานวนัสุดสัปดาห์
เมือ่จ�าเป็น

สภาพแวดล้อม
สะอาด

6 5 ไม่มีสารเคมี
อันตราย

สารเคมีทีท่�าให้งาน
เรว็ขึน้

เพ่ือนรว่มงาน 3 6 ซือ่สัตย์ ตรงเวลา ขยันขัน
แข็ง

โอกาส 2 4 โปรโมช่ัน 90 วนั ผู้รว่มทีม

การดูแลสุขภาพ 4 3 —

 สนทนา: ท่านเรียนรู้อะไรจากแบบฝึกหดัน้ี

 แนวปฏิบตั:ิ ต่อไปใหนึ้กถึงนายจา้งท่ีท่านอยากท�างานดว้ย ล�าดบัความส�าคญัของพวกเขา
คืออะไร ท่านสามารถคน้พบส่ิงส�าคญัท่ีสุดต่อพวกเขาไดห้รือไม่ กรอกล�าดบั
ความส�าคญัของนายจา้งของท่านในแผนภมิูดา้นบนก่อนการสมัภาษณ์ของ
ท่าน

 สนทนา: จากประสบการณ์ของท่าน ท่านจะจบัคู่ความตอ้งการของท่านกบัความ
ปรารถนาของนายจา้งไดอ้ยา่งไร

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร
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เคล็ดลับ:
ถ้าข้อเสนอต�่าไป 
ทดลองใช้ความเงียบ
ด ูให้รอสัก 10 วนิาที
ก่อนตอบ บุคคลที่
ท่านก�าลังเจรจาตอ่
รองมักจะให้ข้อเสนอ
ทีด่กีวา่เพือ่ขจัดความ
เงียบ

 แนวปฏิบตั:ิ ใหท้�าบทบาทสมมติน้ีกบัสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน

 1. อ่านสถานการณ์ฺน้ี: ในการสมัภาษณ์คร้ังแรก โคฟีเรียนรู้วา่อตัราค่าจา้ง
ส�าหรับต�าแหน่งของเขาคือวนัละ 95 ถึง 105 คร้ังน้ี เขาเขา้รับการสมัภาษณ์
คร้ังท่ีสอง นายจา้งเสนองานแก่เขาในอตัราค่าจา้งท่ีวนัละ 96 โคฟีตอ้งการ
อยา่งนอ้ยวนัละ 100 เขายงัการความช่วยเหลือดา้นการเดินทางดว้ยและเขา
ตดัสินใจวา่จะไม่ท�างานวนัอาทิตย์

 2. คนหน่ึงจะแสดงบทบาทสมมติเป็นนายจา้งและอีกคนจะเป็นโคฟี นายจา้ง
เร่ิมดว้ยการยืน่ขอ้เสนอต่อโคฟีดว้ยค่าจา้งวนัละ 96 เขาขอใหโ้คฟีท�างานวนั
อาทิตยเ์ดือนละสองคร้ัง โคฟีควรพยายามเจรจาต่อรองดว้ยขอ้ยติุท่ียอมรับ
ไดท้ั้งสองฝ่าย

 3. จากนั้นสลบับทบาทกนัแลว้ลองท�าอีกคร้ัง

 สนทนา: เป็นอยา่งไรบา้ง คุณตอบค�าถามดว้ยการยอ้นถามหรือไม่ คุณนึกถึงการเจรจา
ต่อรองส�าหรับประโยชนอ์ยา่งอ่ืนหรือไม่

 อา่น: น่ีเป็นวธีิหน่ึงท่ีโคฟีอาจใชใ้นการเจรจาต่อรอง ขอใหอ่้านตารางน้ีใหจ้บ ใคร
ชนะ พวกเขาหาทางออกเร่ืองท�างานวนัอาทิตยไ์ดห้รือไม่

ข้อเสนอ
เดิม

ความส�าคัญท่ีมี
ต่อบรษัิท

ความส�าคัญท่ีมี
ต่อโคฟี

สิง่ท่ี โคฟีเจรจา
ต่อรอง ข้อเสนอท่ีปรบัใหม่

คา่จ้างวนัละ 
96 

บรษัิทสามารถจ่าย
ให้วนัละ 98 ส�าหรบั
คนที่มีประสบการณ์
ระดบัโคฟี

โคฟีตอ้งการวนั
ละ 100 3 จาก 100 
เป็นคา่เดนิทางมา
ท�างาน

โคฟีขอให้บรษัิท
จ่ายวนัละ 97 และ
จ่ายคา่รถโดยสารวนั
ละ 3 

บรษัิทตกลงจ่ายคา่จ้างโคฟีวนัละ 97 
และจ่ายคา่รถโดยสารของเขา บรษัิท
มีข้อตกลงกับบรษัิทรถโดยสาร โดย
จ่ายคา่โดยสารเพียงวนัละ 1 ส�าหรบั
โคฟี

 สนทนา: จะท�าอยา่งไรถา้ไปไม่ถึงขอ้ตกลง ท่านจะเดินไปจากโอกาสนั้นหรือไม่ถา้ไม่
ตรงตามความตอ้งการของท่าน

 อา่น: โดยการฝึกฝนทกัษะการเจรจาต่อรอง ท่านมกัจะไปถึงขอ้ตกลงท่ีดีส�าหรับทุก
คนท่ีเก่ียวขอ้งได ้ไม่วา่ท่านจะท�าขอ้ตกลงแบบใด ขอการยนืยนัเป็นลายลกัษณ์
อกัษรโดยลงวนัท่ีอยา่งชดัเจน นัน่เป็นการปกป้องทุกคน

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร
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ตัวอย่างใบสมัครงาน

แบบฟอรม์สมัครงาน

ช่ือ:      วนัที่:   

ที่อยู่:    

หมายเลขโทรศัพท์    อีเมล:    

ต�าแหน่ง:     เงินเดอืนที่ตอ้งการ:    เริม่ท�างานไดว้นัที่:    

ท่านเคยท�างานที่บรษัิทน้ีหรอืไม่ ☐ เคย ☐ ไม่เคย วนัที่:  

ถ้าเคย เมื่อใด 

ท่านเคยถูกตดัสินวา่มีความผิดในคดอีาญาหรอืไม่ ☐ เคย ☐ ไม่เคย วนัเดอืนปี:  

หากเคยโปรดอธิบาย:                                               

การศกึษา

มหาวทิยาลัย:    ที่อยู่:   

จาก:    ถึง:    ท่านส�าเรจ็การศึกษาหรอืไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ ใช่ 

วฒุิบัตร:    

มัธยมปลาย:    ที่อยู่:   

จาก:    ถึง:    ท่านส�าเรจ็การศึกษาหรอืไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ ใช่ 

ระดบัการศึกษา:    

บุคคลอ้างอิง

ช่ือเต็ม:     ความสัมพันธ์:    หมายเลขโทรศัพท์   

ช่ือเต็ม:     ความสัมพันธ์:    หมายเลขโทรศัพท์:   

ช่ือเต็ม:     ความสัมพันธ์:    หมายเลขโทรศัพท์:   

ช่ือนามสกุล
พุลลาการี อามิท 6 ธันวาคม ค.ศ. 2013

1234567890

ผู้อบรมกระบวนการ 70000 มกราคม 2014

Any Technical College

Any Public School

2011

2002

2013

X

X

X

X

2007

ใบส�าคัญ

ใบส�าคัญ

วเิวก สงิห์

ชราติ พาเทล

กวตีา แรม

ครู

เจ้านาย

เพ่ือนรว่มงาน

1234567891

1234567892

1234567893

4321 Any Street, Hyderabad

1234 Any Street, Hyderabad

Amit1234@emailcompany.com

1234 Any Street, Hyderabad

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร
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งานท่ีเคยท�า

ช่ือต�าแหน่ง:     เงินเดอืนเริม่ตน้:     

เงินเดอืนเมื่อสิน้สุดการท�างาน:   

หน้าที่รบัผิดชอบ:   

จาก:    ถึง:    เหตผุลที่ออก:    

บรษัิท:     หมายเลขโทรศัพท์:   

ช่ือต�าแหน่ง:     เงินเดอืนเริม่ตน้:    

เงินเดอืนเมื่อสิน้สุดการท�างาน:   

หน้าที่รบัผิดชอบ:   

จาก:    ถึง:    เหตผุลที่ออก:   

บรษัิท:     หมายเลขโทรศัพท์:   
ข้าพเจ้าขอรบัรองวา่ค�าตอบของข้าพเจ้าเป็นความจรงิและครบถ้วนที่สุดตามที่ทราบ
ถ้าใบสมัครน้ีน�าไปสู่การจ้างงาน ข้าพเจ้าเข้าใจดวีา่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรอืบิดเบือนในใบ
สมัครหรอืการสัมภาษณ์ของข้าพเจ้าอาจเป็นผลให้ข้าพเจ้าถูกปลดออกจากงาน

ลายเซ็น:     วนัที่:   

หัวหน้างาน

ดูแลคนงานในสายงาน

ฝึกอบรมคนงานในสายงาน

40000

2010

2008

2011

2010

30000เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม

32000

กลับไปศกึษาต่อ

ได้งานใหม่

Any Company

Another Company

1234567894

1234567895

6 ธันวาคม ค.ศ. 2013อามิท พุลลาการี

45000

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร
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ตัวอย่างประวติัการศกึษาและการท�างาน

วลิเลียม โอวซูู
ที่อยู่: 1234 Any Street, Accra, Ghana
หมายเลขโทรศัพท์: 1234567896
อีเมล: owusu1234@emailcompany.com

ข้อมูลส่วนตวั

ช่ือนามสกุล วลิเลียม โอวซูู
เพศ ชาย
วนัเดอืนปีเกิด 16 เมษายน 1980
สถานที่เกิด คมูาซิ กานา
สถานภาพการสมรส โสด

ประวตัดิา้นการศึกษา
2007-2011 ใบส�าคญัจากโรงเรยีนเทคนิค ก
2000 ส�าเรจ็การศึกษาจากโรงเรยีนมัธยม

ประวตักิารท�างาน
2004-2006 ท�างานเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
2007-2011 ท�างานเป็นหัวหน้าทีมที่ภัตตาคาร
2011- ขณะน้ีท�างานที่บรษัิทลีมูซีน เป็นเจ้าหน้าที่รบัจองรถ

หลักสูตรการฝึกอบรม

2009 จบหลักสูตรอบรมสเปรดชีท
2013 จบหลังสูตรอบรมการบรกิารลูกคา้
2012 จบหลักสูตรอบรมธุรกิจรายย่อย

ความเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์
2003 สเปรดชีท ฐานข้อมูล อินเทอรเ์น็ต/อีเมล

ภาษา
อาชานต ิทวิ ภาษาแม่
อังกฤษ ดี

ความสนใจและงานอดเิรก
อ่านหนังสือ เล่นกีฬา อินเทอรเ์น็ต

การอ้างอิง
1. ซานดรา โอเซอี หมายเลขโทรศัพท์: 1234567897
2. อีรคิ คาโตคา หมายเลขโทรศัพท์: 1234567898

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร
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อ้างอิง
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร4. ฉันจะเป็นตวัเลอืกทีโ่ดดเด่นได้อย่างไร



5
ฉันจะเรง่การค้นหางาน

ของฉันได้อย่างไร

การหางานของฉัน
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5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร

ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ส่งขอ้ความหรือโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  
10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม:

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

• เขียนตารางค�ามัน่สญัญาน้ีบนกระดาน

ชือ่
สมาชิก

กลุ่ม

ติดต่อ
ผู้คน

ในเครอื
ข่ายแล้ว

อย่างน้อย 
40 ราย 

(เขียน#)

เข้าพบวา่ท่ี
นายจ้าง

แล้วอย่าง
น้อย  

10 ราย 
(เขียน #)

ได้ฝึกการ
สมัภาษณ์
และทักษะ
การกรอก
ใบสมัคร

แล้ว  
( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
และ

สอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานต่อ
คู่รว่มปฏิบัติ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

กลอเรยี 52 14 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง

• เม่ือสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอใหพ้วกเขาเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• ขอใหทุ้กคนปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวด หากตอ้งการ)

• ขอใหค้นท่ีมาสายปิดโทรศพัทแ์ละเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาอยา่งเงียบๆ 
ระหวา่งท่ีกลุ่มยงัคงสนทนากนัต่อไป

• ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับ รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรม 5 ใน รากฐานของฉนั ใหเ้สร็จ จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดัและ
อ่าน หนา้ต่อไป
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ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่

 เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหมวดรายงาน

 แนวปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นืข้ึน  
(ปรบมือ)

 อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง

“และเป็นจุดประสงค์ของเราท่ีจะจัดหาให้วสุิทธิชนของ
เรา, เพราะสิง่ทัง้ปวงเป็นของเรา.”

หลักค�าสอนและพันธสัญญา 104:15

ด้วยศรทัธาในพระเจ้า เราก�าลังท�างานด้วยกันเพ่ือพ่ึงพา
ตนเอง

 อา่น: เชิญนัง่ครับ

 สนทนา: ท่านไดฝึ้กการใหค้ �าตอบท่ีดีต่อค�าถามทัว่ไปในการสมัภาษณ์หรือไม่ มีใครใช้
ค �าตอบเหล่านั้นในการสมัภาษณ์หรือไม่

ท่านเรียนรู้อะไรบา้งจากการสนทนาแนวคิดการเจรจาต่อรองกบัครอบครัว
ของท่าน ท่านไดฝึ้กเจรจาต่อรองหรือไม่ มีขอ้กงัวลหรือไม่

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร

รายงาน
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ฉนัจะเรง่การคน้หางานของฉนัไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 60 นาทีส�าหรับหมวดเรียนรู้

 อา่น: เราไดรั้บเคร่ืองมือท่ีทรงพลงับางอยา่งท่ีจะช่วยเราหางาน

• “30 วนิาทีน่ีคือฉนั”

• ขอ้ความโดนใจ

• เปล่ียนวกิฤตเป็นโอกาส

• ตอบค�าถามดว้ยการยอ้นถาม

• ตอบค�าถามทัว่ไปในการสมัภาษณ์

• การกรอกใบสมคัร

• ปรับปรุงภาพลกัษณ์และเจตคติ

ระหวา่งการประชุมน้ี เราจะเรียนรู้วธีิใชเ้คร่ืองมือทั้งหมดน้ีดว้ยกนัเพื่อช่วยเร่ง
การหางานของเรา!

 สนทนา: ขณะน้ีท่านรู้สึกอยา่งไรท่ีมีเคร่ืองมือทั้งหมดน้ีช่วยการหางานของท่าน

 อา่น: ค�าถามประจ�าสัปดาห์—ฉันจะเร่งการหางานของฉันได้อย่างไร

ส่ิงทีต้่องด�าเนินการประจ�าสัปดาห์—เพิม่แหล่งข้อมูล การตดิต่อ และการเข้า
พบต่อหน้า ให้ชัดเจน

บางคนในกลุ่มของเราอาจท�าวธีิเร่งการหางานมาแลว้อยา่งต่อเน่ือง ในการ
ประชุมคร้ังน้ีเราจะเร่งการหางานของเราทุกคน

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร

เรยีนรู ้
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การหางานประจ �าวนั

 อา่น: บดัน้ีถึงเวลาแลว้ท่ีเราจะใชเ้คร่ืองมือทั้งหมดน้ีและเร่งความส�าเร็จในการหา
งานของเรา

 รบัชม: “ราฟาเอล: ไดง้านใน 6 วนั!” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่าน “การหางานประจ�าวนั: เร่ือง
ของอลับา” ใน หนา้ 88)

 สนทนา: อะไรช่วยใหร้าฟาเอลหรืออลับาประสบความส�าเร็จในวธีิเร่งการหางาน

 แนวปฏิบตั:ิ วธีิเร่งการหางานเป็นกลยทุธ์การหางานประจ�าวนัท่ีทรงพลงั ในบางพ้ืนท่ี วธีิ
หางานแบบน้ีลดเวลาในการหางานจาก 200 วนัเหลือเพียง 20 วนั! วธีิน้ีตอ้งการ
ความพากเพียรอยา่งหนกั—จากวนัละสองถึงส่ีชัว่โมงหรือมากกวา่ ประกอบ
ดว้ยกิจกรรมประจ�าวนัสามอยา่ง:

 1. ระบุแหล่งขอ้มูลใหม่ 15 แหล่ง

 2. ท�าการติดต่อจากแหล่งขอ้มูลเหล่านั้น 10 ราย

 3. มีการเขา้พบต่อหนา้หรือสมัภาษณ์กบัผูท่ี้เราติดต่อไว ้อยา่งนอ้ย 2 ราย

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร
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 ชมวีดิทศัน:์ “การหางานประจ�าวนั: แหล่งขอ้มูล” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่าน หนา้ 88)

 แนวปฏิบตั:ิ เร่ิมกรอกขอ้มูลในตารางหนา้ต่อไปเด๋ียวน้ี โดยเขียนรายการแหล่งขอ้มูลให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีท่านจะนึกออกในคอลมันแ์รก แหล่งขอ้มูลเหล่าน้ีคือผูค้น 
สถานท่ี และส่ิงท่ีมีขอ้มูลท่ีจะช่วยท่านได!้ มีตวัอยา่งใหดู้ กรอกเพิ่มก่อนการ
ประชุมคร้ังต่อไปของเราโดยใชแ้บบฟอร์มในหนา้ 91 ท�าส�าเนาแบบฟอร์ม
เปล่าขณะท่านเพิ่มรายการแหล่งขอ้มูลต่อไปเร่ือยๆ

 ชมวีดิทศัน:์ “การหางานประจ�าวนั: (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่าน หนา้ 89)

 แนวปฏิบตั:ิ ตอนน้ี ในหนา้ต่อไปเขียนรายช่ือคนท่ีท่านคิดวา่จะติดต่อไดก่้อนการประชุม
คร้ังต่อไปของเราใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะนึกออก จ�าไวว้า่—อยา่อาย หาวธีิติดต่อ
ใหไ้ดว้นัละ 10 ราย!

 ชมวีดิทศัน:์ “การหางานประจ�าวนั: การเขา้พบ (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่าน หนา้ 89)

 อา่น: ตอนน้ี ใน หนา้ต่อไปเขียนรายช่ือคนท่ีคุณอาจเขา้พบต่อหนา้ไดก่้อนการ
ประชุมคร้ังหนา้ของเราใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได ้นึกถึงเวลาและสถานท่ีซ่ึง
คุณสามารถเขา้พบพวกเขาได ้อยา่ลืมใช ้“30 วนิาทีน่ีคือฉนั” ของคุณในการเขา้
พบแต่ละคร้ัง

 ชมวีดิทศัน:์ “การหางานประจ�าวนั: รวมทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนั (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่าน หนา้ 90)

 แนวปฏิบตั:ิ ตอนน้ี ใหดู้ท่ีตารางใน หนา้ต่อไป ท่านจะท�าส่ิงใดก่อน ท�าส่ิงใดเป็นล�าดบัท่ี
สอง และท่ีสาม วางแผนคน้หาแหล่งขอ้มูล ท�าการติดต่อและเขา้พบต่อหนา้ทุก
วนั ตดัสินใจวา่ท่านจะท�าส่ิงเหล่าน้ีเม่ือใดและขอใหค้รอบครัวท่านหรือคู่ร่วม
ปฏิบติัช่วยท่าน สวดออ้นวอนขอการน�าทางจากพระเจา้

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร
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แบบฟอรม์บนัทึก แหลง่ขอ้มูล การตดิตอ่ และการเขา้พบ

แหล่งข้อมูล 
(ท�าเป็นรายการ)

การติดต่อ 
( โทรศพัท์ อีเมล)

การเข้าพบ 
(ต่อหน้า)

 
ไซตอ์ินเทอรเ์น็ต

 
สมาชิกโควรมัหรอืสมาคม
สงเคราะห์

 
วา่ทีน่ายจ้าง

 
หนังสือพิมพ์

 
คนทีท่่านเคยท�างานดว้ย

 
ผู้สอนประจ�าบ้าน

 
หน่วยจัดหาต�าแหน่งงาน

 
ผู้สอน

 
สมาชิกศาสนจักร

 
ศนูย์พึง่พาตนเอง

 
ผู้คนทีพ่บในห้างรา้น

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร
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แบบฟอรม์บนัทึกวิธีเรง่การหางาน

 อา่น: น่ีคือตวัอยา่งของแบบฟอร์มบนัทึกวธีิเร่งการหางาน บนัทึก แหล่งขอ้มูล การ
ติดต่อและการเขา้พบของท่านดว้ยแบบฟอร์มในหนา้ 92 ท�าส�าเนาส�าหรับ
หลายสปัดาห์เท่าท่ีตอ้งการ

(ท�าเคร่ืองหมายในช่องแลว้บนัทึกเพิ่ม เพื่อแสดงใหเ้ห็นยอดรวม)

วนั 1
แหล่งข้อมูล:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั 
คนที่ตดิตอ่:   ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั 
การสัมภาษณ์:   ☑ ☑ ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั 
บันทึก:
งานต�าแหน่งพนักงานการเงินเต็มแล้ว ไดร้บัแจ้งวา่ให้ลองต�าแหน่งการตลาด ต�าแหน่งดงักล่าวอาจเปิดรบั

วนั 2
แหล่งข้อมูล:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั 
คนที่ตดิตอ่:   ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั 
การสัมภาษณ์:   ☑ ☑ ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั 
หมายเหต:ุ
วนัน้ีโฮเซ่ ให้เข้าพบไม่ได ้เขาบอกให้มาอีกครัง้วนัพฤหัสบดี

วนั 3
แหล่งข้อมูล:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั 
คนที่ตดิตอ่:   ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั 
การสัมภาษณ์:   ☑ ☑ ☐ ☐
หมายเหต:ุ
กรอกแบบฟอรม์ใบสมัครงานจากมาเรยีทีฝ่่ายการตลาด

 

 
 

 
 
 

 
 

15
10
2

15
8

2

14
10

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร
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“จงคน้หาอย่างขยัน
หมั่นเพียร, สวด
อ้อนวอนเสมอ, และ
จงเชือ่, และส่ิงทัง้ปวง
จะรว่มกันส่งผลเพือ่
ความดขีองเจ้า, หาก
เจ้าด�าเนินชีวติอย่าง
ซือ่ตรง”
หลักค�าสอนและพันธ-
สญัญา 90:24

ฉนัควรท�าอยา่งไรเพ่ือปรบัปรุงใหดี้ข้ึน

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

 แนวปฏิบตั:ิ อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ี
ท่านก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่ง ท่ีท่านมีดา้นล่าง
  
  
  
  
  
 

 สนทนา: มีใครท่ีอยากแบ่งปันความคิดของตนเองหรือไม่

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร

ไตรต่รอง
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ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดใหค้ �ามัน่สญัญา

 แนวปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ชือ่คูร่ว่มปฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

อา่นออกเสียงค�ามัน่สญัญาแตล่ะขอ้ใหคู้่รว่มปฏิบตัิ
ของทา่นฟัง สญัญาว่าจะรกัษาค�ามัน่สญัญาของ
ทา่น เซ็นช่ือดา้นลา่ง

ค�าม่ันสญัญาของฉัน

ฉันจะระบุแหล่งข้อมูลใหม่อย่างน้อยวนัละ 15 แหล่ง (อย่างน้อยสปัดาห์ละ 75 แหล่ง)
   วงกลมรอบเป้าหมายของท่าน:   75   80   85

ฉันจะท�าการติดต่ออย่างน้อยวนัละ10 คน (อย่างน้อยสปัดาห์ละ 50 คน)
   (บางส่วนของงานเหลา่น้ีควรเป็นการตดิตามผลกบัคนทีท่า่นเคยตดิตอ่กอ่นหน้าน้ี)
   วงกลมรอบเป้าหมายของท่าน:   50   55   60

ฉันจะเข้าพบต่อหน้ากับวา่ท่ีนายจ้างและคนอ่ืนๆ อย่างน้อยวนัละ 2 ราย (อย่างน้อย
สปัดาห์ละ 10 ราย)
   วงกลมรอบเป้าหมายของท่าน:   10   12   14

ฉันจะฝึกหลักธรรมรากฐานของฉันวนัน้ีและสอนให้ครอบครวัของฉัน

ฉันจะเพิ่มเงินออม — แม้เพียงบาทสองบาท

ฉันจะรายงานตอ่คูร่ว่มปฏิบัตขิองฉัน

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูร่ว่มปฏิบัติ

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร

ใหค้�ามัน่สญัญา
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ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร

 แนวปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้
ของท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่” หรือจ�านวนคร้ังท่ีท่านรักษา
ค�ามัน่สญัญา

แหล่ง
ข้อมูล: 
ค้นหา
แหล่ง

ข้อมูลให้ ได้
อย่างน้อย 

15 ราย/
วนั 75 ราย/

สปัดาห์ 
(เขียน #)

คนติดต่อ: 
ท�าการ
ติดต่อ

อย่างน้อย 
10 ราย/

วนั 50 ราย/
สปัดาห์ 

(เขียน #) 

เข้าพบต่อ
หน้า: อย่าง
น้อย 2 ราย/
วนั 10 ราย/

สปัดาห์ 
(เขียน #)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
สอนเรือ่ง

น้ีแก่
ครอบครวั

แล้ว  
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงาน
ต่อคู่รว่ม

ปฏิบัติ  
( ใช่/ไม่ ใช่)

 อา่น: เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป (ไม่รู้
วธีิเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ? อ่าน หนา้ 13 และ ปกหนา้ดา้นใน)

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด

ยินดีรบัค�าติชม
กรณุาส่งความ
คดิเห็น ค�าตชิม 
ค�าแนะน�า และ
ประสบการณ์ของ
ท่านไปที ่ 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร
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แหลง่ขอ้มูล

การหางานประเจ�าวนั: เรือ่งของอัลบา
เลือกใครสกัคนอ่านขอ้ความต่อไปน้ี

ความสิน้หวงัจากการตกงานของผมท�าให้ผม
เหมือนจมอยู่ก้นเหว ซึง่มีแตพ่ระบิดาบน
สวรรคข์องผมเท่าน้ันทีจ่ะช่วยแก้ ไขความ
จ�าเป็นของผมได ้พระองคท์รงดลใจให้ ใคร
บางคนมาชวนผมไปเยีย่มศนูย์พึ่ง่พาตนเอง
ซึง่ทีน่ั่น้ไดเ้ริม่โปรแกรมหางานทีเ่รยีกวา่วธิี
เรง่การหางาน โปรแกรมน้ีเป็นกลยุทธ์ทีส่อน
วธิีหางานอย่างรวดเรว็ ช่างเป็นพรอะไรเช่นน้ี

ดว้ยวธิีน้ี ผมพบแหล่งข้อมูลทีจ่ะไดต้�าแหน่ง
งานประจ�าในองคก์รส�าคญัแห่งหน่ึงของรฐั 
เขาจ้างผมให้ด�าเนินงานในฝ่ายการสือ่สาร 
ผมไม่สงสัยเลยวา่ส่ิงน้ีเกิดขึน้ไดก็้เพราะการ
สวดอ้อนวอนของผมและค�าตอบของพระผู้
เป็นเจ้า

กลับไป หน้า 81

การหางานประจ�าวนั: แหล่งข้อมูล
ผลดักนัอ่านขอ้ความต่อไปน้ี

พระคมัภีรส์อนเราวา่“มนุษย์ควรท�างานอย่าง
ทุ่มเทในอุดมการณ์ด,ี และท�าส่ิงสารพันดว้ย
เจตจ�านงอิสระ, . . .เพราะพลังอยู่ ในพวก
เขา, ซึง่ในน้ันพวกเขาเป็นผู้มีสิทธิ์เสรขีอง
ตนเอง” และพระบัญญัตขิ้อน้ีมีมาพรอ้มกับ
ค�าสัญญาวา่: “ตราบเท่าทีม่นุษย์ท�าด ีพวกเขา
จะไม่มีทางสูญเสียรางวลัของตนเลย.” (คพ. 
58:27–28)
ผู้หางานทีม่ีประสิทธิภาพเข้าใจวา่ “พลังอยู่
ในพวกเขา” และพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยให้
พวกเขาขณะเป็นผู้ “ท�างานอย่างทุ่มเท” โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง เราจะสนทนาถึงกลยุทธ์การ
หางานทีพ่ิสูจน์มาแล้วซึง่มีอยู่ดว้ยกันสาม
ส่วน กลยุทธ์น้ีเรยีกวา่ วธิีเรง่การหางาน
ส่วนแรก ผู้หางานทีป่ระสบความส�าเรจ็เรยีน
รูก้ารหาแหล่งข้อมูลใหม่ 15 แห่งในแตล่ะวนั 
ส่วนทีส่อง พวกเขาตดิตอ่บุคคล 10 คนทุกวนั 
และส่วนทีส่าม พวกเขาเข้าพบตอ่หน้าหรอื
สัมภาษณ์อย่างน้อย 2 ครัง้ ทุกวนั
ช่วงแรก วธิีเรง่การหางานน้ีอาจดหูนักเกิน
ก�าลัง แตเ่มือ่เราสนทนาถึงปัจจัยส�าคญัแตล่ะ
อย่าง ท่านจะเห็นวา่เป็นไปไดจ้รงิ—และ
ส�าเรจ็ได!้

เรามาเริม่กันทีแ่หล่งข้อมูลก่อน แหล่งข้อมูล
คอือะไร แหล่งข้อมูลคอืบุคคล สถานทีห่รอื
ส่ิงทีส่ามารถช่วยน�าผู้หางานไปสู่โอกาสทีม่ี
ศกัยภาพ
ผู้คนไดแ้ก่เพือ่นและครอบครวั สมาชิกและ
ผู้น�าในศาสนจักร นายจ้างหรอืผู้รว่มงาน ครู
ที่ โรงเรยีนหรอืผู้ ให้ค�าปรกึษาดา้นงานอาชีพ 
ผู้คนตามห้างรา้น—จรงิๆ แล้วเป็นใครก็ ได้
ทีส่ามารถให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การหา
งานและให้แหล่งข้อมูลเพิ่มเตมิ
สถานที่ ไดแ้ก่หอการคา้ กระทรวงแรงงาน
ในท้องที ่และสมาคมข้าราชการหรอืสมาคม
วชิาชีพตา่งๆ สถานทีเ่หล่าน้ีแตล่ะแห่งให้
ข้อมูลทีม่ีประโยชน์ ได้
ส่ิงตา่งๆ ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการหางานของท่าน
เช่น รายชือ่ผู้ ใช้ โทรศพัท์และรายชือ่ธุรกิจ 
หน้าเวบ็ของบรษัิท อินเทอรเ์น็ต วารสารและ
นิตยสารการคา้ หนังสือพิมพ์ และช่องทาง
จากสือ่อืน่ๆ
ท�ารายการแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีทุกวนัอย่าง
น้อย 15 รายการ!

กลับไป หน้า 82

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร
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การหางานประจ�าวนั: การติดต่อ
ผลดักนัอ่านขอ้ความต่อไปน้ี

ตอ่ไป เราจะพูดถึงการตดิตอ่ การตดิตอ่
ไม่ ใช่แคส่่งประวตักิารท�างานหรอืกรอกใบ
สมัคร จากแหล่งข้อมูลทัง้หมดทีห่ามาได ้
ท่านเพียงตอ้งตดิตอ่กับผู้มีส่วนเกีย่วข้อง
กับการจ้างงาน 10 ราย
การตดิตอ่รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ของท่าน
กับผู้คนทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับการจ้างงาน
ใดๆ: การสมัครงาน การส่งประวตักิาร
ท�างานหรอืจดหมายขอบคณุ การบอกพือ่น 
ครอบครวัและสมาชิกศาสนจักรวา่ท่าน

ก�าลังหางาน—การส่งข้อความหรอืการส่ง
อีเมลก็ ใช้ ได ้นอกจากน้ีท่านยังสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับเครอืข่ายอืน่ๆ และแน่นอน
รวมถึงวา่ทีน่ายจ้างดว้ย มองหาโอกาสอืน่ๆ 
ทีแ่ตกตา่งไปเพือ่ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเพือ่
ให้พวกเขารูว้า่ท่านก�าลังหางาน คนส่วน
ใหญ่ยินดทีีจ่ะแนะน�าท่านให้รูจ้ักกับคนที่
พวกเขารูจ้ัก การเชือ่มโยงเหล่าน้ีน�าไปสู่การ
สัมภาษณ์ ซึง่น�าไปสู่งาน!

กลับไป หน้า 82

การหางานประจ�าวนั: การเข้าพบ
ผลดักนัอ่านขอ้ความต่อไปน้ี

ในทีสุ่ด ผู้หางานทีม่ีประสิทธิภาพก็เรยีน
รูค้ณุคา่ของการเข้าพบจรงิๆ กับคนอย่าง
น้อยสองคนตอ่หน้าทุกวนั ส่ิงน้ีอาจเป็นการ
ปฏิบัตทิีม่ีคา่ทีสุ่ดของท่านในแตล่ะวนั 
เพราะเหตใุด การเข้าพบตอ่หน้าหรอืการ
สัมภาษณ์ช่วยให้เกิดการสือ่สารและความ
เข้าใจทีด่กีวา่ ผู้คนมัก “พูด” ผ่านภาษากาย
และการแสดงออกทางสีหน้าเป็นส่วนใหญ่ 
และข่าวสารไรค้�าพูดเหล่าน้ีไม่อาจส่งผ่าน
อีเมลหรอืโทรศพัท์ ได ้โดยพบตวัจรงิ ผู้คน
สามารถเห็นและรูสึ้กได้่วา่คณุยอดเยีย่ม
เพียงใด!
นอกจากน้ีการเข้าพบตอ่หน้ามักจะช่วย
ให้ท่านเห็นและรูสึ้กถึงส่ิงแวดล้อมทีท่่าน
อาจตอ้งมาท�างานดว้ย ท่านอาจสังเกตเห็น
วธิีทีผู่้คนปฏิสัมพันธ์กัน ความเป็นมิตร
และความสุขของพวกเขา ความส�าเรจ็ของ
องคก์ร มีความตอ้งการหรอืโอกาสแแบบ
ไหนทีน่ั่น และท่านจะตอบสนองความ
ตอ้งการเหล่าน้ันไดอ้ย่างไร การสัมภาษณ์ทุก
แบบเป็นโอกาสทีด่เียีย่ม!

การเข้าพบตอ่หน้าทุกวนัไม่จ�าเป็นตอ้ง
เป็นการพบกับวา่ทีน่ายจ้าง ท่านสามารถ
พบกับผู้ตดิตอ่คนอืน่ๆ ดว้ย รวมถึงเพือ่น 
ครอบครวัและเพือ่นของเพือ่น ตลอดจน
เลขานุการ ครอูาจารย์ ทีป่รกึษาหรอืคนอืน่ๆ 
ทีท่�างานประเภททีท่่านตอ้งการ เพียงขอ
ให้พบกับผู้คน แนะน�าตวัโดยใช้ “30 วนิาที
น่ีคอืฉัน” และใช้ค�าถามปิดท้ายน�าไปสู่งาน
และผู้คนทีจ่ะพบปะไดม้ากขึน้ พยายามตอ่
ไป แสดงให้เห็นคณุคา่ของท่าน ขอความ
ช่วยเหลือและค�าแนะน�า ส่ิงดีๆ  จะเกิดขึน้!
ดงัน้ัน น่ีคอื วธิีเรง่การหางาน! ในแตล่ะวนั 
ถ้าท่านหาแหล่งข้อมูลได ้15 แหล่ง ตดิตอ่
ได ้10 ราย การเข้าพบตอ่หน้า 2 รายจะเป็น
เรือ่งง่าย ท่านจะตอ้งประหลาดใจวา่วธิีน้ีเรง่
ความเรว็ในการหางานของท่านไดอ้ย่างไร! 
จงท�าดว้ยศรทัธาแรงกล้า แล้วประตจูะเปิด
อย่างทีท่่านไม่เคยคดิวา่จะเป็นไปได้

กลับไป หน้า 82

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร
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การหางานประจ�าวนั: รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน 
ผลดักนัอ่านขอ้ความต่อไปน้ี

ทัง้สามส่วนของวธิีเรง่การหางานไม่ ใช่
กิจกรรมทีแ่ยกจากกัน ขณะปฏิบัต ิท่าน
จะเห็นวา่แหล่งข้อมูลมีอยุ่ทุกหนแห่ง เริม่
แตล่ะวนัดว้ยการเพิ่มเตมิรายการของท่าน 
ขณะทีท่่านท�า ท่านจะนึกถึงวธิีทีจ่ะตดิตอ่
กับผู้คนและการตดิตอ่มักจะน�าไปสู่การเข้า
พบ
กลุ่มพึง่พาตนเองของท่านเป็นแหล่งข้อมูล
ทีย่อดเยีย่มของบรรดาแหล่งข้อมูล การ
ตดิตอ่ และการเข้าพบ เช่นเดยีวกับเพือ่นพี่
น้องสมาชิกศาสนจักร เพือ่นบ้าน หรอืเพือ่น
รว่มงานทีท่�างานอยู่ดว้ยกัน เพิ่มรายการ
แหล่งข้อมูลไปเรือ่ยๆ ขณะท�าการตดิตอ่ ขอ

รายชือ่ตดิตอ่เพิ่มเตมิทุกครัง้ทีม่ีการเข้าพบ
ตอ่หน้า ขอโอกาสในการสัมภาษณ์เพิ่มเตมิ
จากทุกคนทีท่่านพบ
ใช้ข้อความ “30 วนิาทีน่ีคอืฉัน” วธิีเรง่การ
หางานเป็นไปได ้และสามารถเป็นส่ิงที่
สนุกสนานไดท้ันทีท่ีท่่านเริม่ท�า ดงัน้ันอย่า
รอช้า คยุกับทุกคน แสวงหาการน�าทางจาก
พระวญิญาณบรสุิทธิ์และรกัษาคา่ควรไว้
เสมอ จดบันทึกให้ดแีละตดิตามผล ขณะ
ท่านรดุหน้า พระเจ้าจะทรงแสดงวถิีทางแก่
ท่าน

กลบัไป หน้า 82

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร
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แหล่งข้อมูล การติดต่อ และการเข้าพบ

แหล่งข้อมูล 
(ท�าเป็นรายการ)

การติดต่อ 
( โทรศพัท์ อีเมล)

การเข้าพบ 
(ต่อหน้า)

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร
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แบบฟอรม์บันทึกวธีิเรง่การหางาน
ท�าเคร่ืองหมายในชอ่งแลว้บนัทึกเพ่ิม แสดงใหเ้ห็นจ�านวนรวมรายวนั

วนั 1
แหล่งข้อมูล:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั                           

คนที่ตดิตอ่:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั                           

การเข้าพบ:  ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั                           

หมายเหต:ุ

วนั 2
แหล่งข้อมูล:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั                           

คนที่ตดิตอ่:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั                           

การเข้าพบ:  ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั                           

หมายเหต:ุ

วนั 3
แหล่งข้อมูล:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั                           

คนที่ตดิตอ่:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั                           

การเข้าพบ:  ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั                           

หมายเหต:ุ

วนั 4
แหล่งข้อมูล:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั                           

คนที่ตดิตอ่:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั                           

การเข้าพบ:  ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั                           

หมายเหต:ุ

วนั 5
แหล่งข้อมูล:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั                           

คนที่ตดิตอ่:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั                           

การเข้าพบ:  ☐ ☐ ยอดรวมประจ�าวนั                           

หมายเหต:ุ

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร
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แบบฟอรม์ติดตามผลการติดต่อ
ติดต่อ
บุคคลหรอืองคก์ร 
หมายเลขโทรศัพท์: ที่อยู่: 
อีเมล: ฉันไดร้บัการแนะน�าโดย: 
ฉันติดต่อบุคคลน้ีแล้ว □ ใช่ □ ไม่ ใช่  วนัที่: 
เรือ่งที่สนทนา:

1. 
2. 
3. 
กิจกรรมตดิตามผล:

1. เสรจ็สมบูรณ์เมื่อ (วนัที่): 

2. เสรจ็สมบูรณ์เมื่อ (วนัที่): 

3. เสรจ็สมบูรณ์เมื่อ (วนัที่): 
บุคคลที่ ไดร้บัการแนะน�าใหม่:
1. ช่ือ: หมายเลขโทรศัพท์: หมายเลขโทรสาร: 

อีเมล: ที่อยู่: 
2. ช่ือ: หมายเลขโทรศัพท์: หมายเลขโทรสาร: 

อีเมล: ที่อยู่: 

ติดต่อ
บุคคลหรอืองคก์ร 
หมายเลขโทรศัพท์: ที่อยู่: 
อีเมล: ฉันไดร้บัการแนะน�าโดย: 
ฉันติดต่อบุคคลน้ีแล้ว □ ใช่ □ ไม่ ใช่  วนัที่: 
เรือ่งที่สนทนา:
1. 
2. 
3. 
กิจกรรมตดิตามผล:

1. เสรจ็สมบูรณ์เมื่อ (วนัที่): 

2. เสรจ็สมบูรณ์เมื่อ (วนัที่): 

3. เสรจ็สมบูรณ์เมื่อ (วนัที่): 
บุคคลที่ ไดร้บัการแนะน�าใหม่:
1. ช่ือ: หมายเลขโทรศัพท์: หมายเลขโทรสาร: 

อีเมล: ที่อยู่: 
2. ช่ือ: หมายเลขโทรศัพท์: หมายเลขโทรสาร: 

อีเมล: ที่อยู่: 

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร
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หมายเหตุ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร5. ฉันจะเร่งการค้นหางานของฉันได้อย่างไร



6
ฉันจะท�างานเก่งขึน้

และประสบความส�าเรจ็
ต่อไปได้อย่างไร

การหางานของฉัน
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6. ฉันจะท�างานเก่งขึน้และประสบความส�าเร็จต่อไปได้อย่างไร6. ฉันจะท�างานเก่งขึน้และประสบความส�าเร็จต่อไปได้อย่างไร

ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ส่งขอ้ความหรือโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  
10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม:

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

• เขียนแผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีบนกระดาน

ชือ่
สมาชิก

กลุ่ม

แหล่ง
ข้อมูล: 
ค้นหา
แหล่ง

ข้อมูลให้
ได้อย่าง
น้อย 15 
ราย/วนั  
75 ราย/
สปัดาห์ 

(เขียน #)

คนท่ี
ติดต่อ: 
ท�าการ
ติดต่อ

อย่างน้อย 
10 ราย/วนั  

50 ราย/
สปัดาห์ 

(เขียน #)

เข้าพบ
ต่อหน้า: 

อย่างน้อย 
2 ราย/วนั  
10 ราย/
สปัดาห์ 

(เขียน #)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
และ

สอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงาน
ต่อคู่รว่ม

ปฏิบัติ  
( ใช่/ไม่ ใช่)

กลอเรยี 80 53 11 ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง

• เม่ือสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอใหพ้วกเขาเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• ขอใหทุ้กคนปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวด หากตอ้งการ)

• ขอใหค้นท่ีมาสายปิดโทรศพัทแ์ละเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาอยา่งเงียบๆ 
ระหวา่งท่ีกลุ่มยงัคงสนทนากนัต่อไป

• ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับ รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรมท่ี 6 ใน รากฐานของฉนั ใหเ้สร็จ จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดั
และอ่าน หนา้ต่อไป
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6. ฉันจะท�างานเก่งขึน้และประสบความส�าเร็จต่อไปได้อย่างไร

รายงาน

ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่

 เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหมวดรายงาน

 แนวปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นืข้ึน 
(ปรบมือ)

 อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง

“และเป็นจุดประสงค์ของเราท่ีจะจัดหาให้วสุิทธิชนของ
เรา, เพราะสิง่ทัง้ปวงเป็นของเรา.”

หลักค�าสอนและพันธสัญญา 104:15

ด้วยศรทัธาในพระเจ้า เราก�าลังท�างานด้วยกันเพ่ือพ่ึงพา
ตนเอง

 อา่น: เชิญนัง่ครับ

 สนทนา: ท่านไดเ้รียนรู้อะไรบา้งขณะคน้หาแหล่งขอ้มูล ท�าการติดต่อ และเขา้พบต่อหนา้
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ฉนัจะท�างานเก่งไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 60 นาทีส�าหรับหมวดเรียนรู้

 อา่น: หลงัจากเราไดง้านดี เราตอ้งรักษางานไวแ้ละเป็นเลิศในงานนั้น เราตอ้งเป็น
พนกังานท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีเราจะท�าได้

 อา่น: ค�าถามประจ�าสัปดาห์—ฉันจะท�างานเก่งและด�าเนินไปสู่ความส�าเร็จได้อย่างไร

ส่ิงทีต้่องด�าเนินการประจ�าสัปดาห์—ฉันจะ (1) ท�างานเก่ง (2) พสูิจน์คุณค่าของ
ฉันต่อนายจ้าง และ (3) วางแผนงานอาชีพของฉัน

 ชมวีดิทศัน:์ “นัน่ไม่ใช่ปัญหาของผม” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่าน หนา้ 108)

 สนทนา: ท�าไมโจเซฟ เจา้นาย จึงขอใหก้ลอเรียและแอนโธนีแกไ้ขปัญหาของตนเอง

 ชมวีดิทศัน:์ “นัน่ คือ  ปัญหาของฉนั” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่าน หนา้ 109)

 สนทนา: โดยมีความรับผดิชอบ  กลอเรียและแอนโธนีกลายเป็นผูมี้คุณค่ามากข้ึนต่อ
นายจา้งของพวกเขา เพราะเหตุใด

 อา่น: เราจะเป็นเลิศในงานไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือทั้งหมดท่ีเราไดม้าจากการหางานต่อไป:

 1. ท�าการติดต่อและสร้างเครือข่ายของเรา

 2. ส่ือสารกบัผูอ่ื้นอยา่งชดัเจน แสดงออกถึงเจตคติและภาพลกัษณ์ท่ีดี

 3. ขยนัขนัแขง็และพิสูจนคุ์ณค่าของเราต่อนายจา้ง

6. ฉันจะท�างานเก่งขึน้และประสบความส�าเร็จต่อไปได้อย่างไร

เรยีนรู ้
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ฉนัจะมีความรบัผิดชอบในการช่วยใหน้ายจา้งประสบความส�าเรจ็

ไดอ้ยา่งไร

 อา่น: นายจา้งเห็นคุณค่าของลกูจา้งบางคนมากกวา่คนอ่ืนๆ ลกูจา้งท่ีมีคุณค่าน�าเงิน
หรือผลผลิตเขา้มาสู่บริษทัมากกวา่ท่ีบริษทัจ่ายเงินใหพ้วกเขา

 สนทนา: ส่ิงน้ีช่วยท่านอยา่งไรเม่ือท่านช่วยนายจา้งของท่าน

 แนวปฏิบตั:ิ นึกถึงลกูจา้งสามคนน้ีเสมือนหน่ึงท่านคือโจเซฟ  เจา้ของบริษทั ลกูจา้งแต่ละ
คนต่างกเ็ป็นค่าใชจ่้ายจ�านวนหน่ึงโดยมีเงินเดือนประจ�า อุปกรณ์ และส่ิงอ่ืนๆ 
ลกูจา้งแต่ละคนน�าเงินเขา้มาโดยสร้างผลผลิต ขาย หรือบริการลกูคา้

ขยบัเกา้อ้ีเพื่อใหส้ะดวกกบัการสนทนากบัคนขา้งๆ ตอบค�าถามเหล่าน้ีดว้ยกนั

 1. ใครคือลกูจา้งท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุด

 2. ใครมีคุณค่านอ้ยท่ีสุด

 3. ถา้ท่านมีโบนสั 2000 ท่ีจะใหใ้ครสกัคน  ใครควรจะเป็นคนนั้น

 4. ถา้ลูกจา้งท่ีมีคุณค่านอ้ยท่ีสุดไม่ปรับปรุงตนเอง ท่านจะไล่เขาออกหรือไม่

 5. ถา้มีบริษทัอ่ืนพยายามจะจา้งลูกจา้งท่ีดีท่ีสุดของคุณและแยง่เธอไปจากคุณ 
คุณจะข้ึนเงินเดือนใหเ้ธอเพื่อรักษาเธอไวห้รือไม่

สนทนาค�าตอบของท่านกบัทั้งกลุ่ม

 สนทนา: ทั้งหมดในกลุ่มสนทนาถึงวธีิท่ีท่านจะเป็นลกูจา้งท่ีมีคุณค่ามากข้ึน

เบนยามิน
 ท�ารายได้: 50000
 ต้นทุนบรษัิท: 53000

 ก�าไร/ขาดทุน: -3000

กลอเรยี
 ท�ารายได้: 26000
 ต้นทุนบรษัิท: 25000

 ก�าไร/ขาดทุน: 1000

แองเจลา
 ท�ารายได้: 45000
 ต้นทุนบรษัิท: 25000

 ก�าไร/ขาดทุน: 20000

6. ฉันจะท�างานเก่งขึน้และประสบความส�าเร็จต่อไปได้อย่างไร
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 แนวปฏิบตั:ิ ขยบัเกา้อ้ีเพื่อใหส้ะดวกในการสนทนากบัคนขา้งๆ สนทนาเก่ียวกบัค�าถามต่อ
ไปน้ีทีละขอ้แลว้จดแนวคิดของท่านไว้

ส�าหรับงานปัจจุบนัหรืองานท่ีท่านก�าลงัมองหา ท่านจะท�าดงัน้ีไดอ้ยา่งไร

 1. เพิ่มลกูคา้ใหม่ใหธุ้รกิจนั้่น

  

 

 2. ท�าใหล้กูคา้ปัจจุบนัมีความสุขมากข้ึนและเป็นลกูคา้ท่ีเหนียวแน่นยิง่ข้ึน

  

 

 3. ท�าใหล้กูคา้ปัจจุบนัซ้ือมากข้ึน

  

 

 4. เพิ่มคุณค่าและราคาผลผลิต

  

 

 5. ช่วยใหล้กูคา้จ่ายเร็วข้ึนหรือแมแ้ต่จ่ายล่วงหนา้

  

 

 6. ช่วยบริษทัเพิ่มรายไดด้ว้ยวธีิอ่ืน

  

 

6. ฉันจะท�างานเก่งขึน้และประสบความส�าเร็จต่อไปได้อย่างไร
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ฉนัจะมีความรบัผิดชอบในการช่วยนายจา้งลดตน้ทุนไดอ้ยา่งไร

 อา่น: ในฐานะลกูจา้งท่ีมีคุณค่า เราจะหาทางลดตน้ทุนลงดว้ย

 สนทนา: ท่านจะช่วยลดตน้ทุนไดอ้ยา่งไร

 อา่น: ในวดิีทศันท่ี์สอง แอนโธนีมีแนวคิดท่ีดี คือจดัตารางเวลาซ่อมบ�ารุงเคร่ืองจกัร 
เขาก�าลงัเรียนรู้ท่ีจะประหยดัเงินของนายจา้ง แผนภมิูน้ีแสดงใหเ้ห็นความแตก
ต่าง แนวคิดของแอนโธนีจะประหยดัเงินของนายจา้งไดม้ากถึง—14500 ใน
เวลาหา้ปี! เม่ือแอนโธนีแสดงส่ิงน้ีต่อเจา้นายของเขา  นายจา้งจะเห็นคุณค่าของ
แอนโธนีอยา่งชดัเจน!

ต้นทุนเม่ือไม่มีตารางการซ่อม
บ�ารงุ ต้นทุนเม่ือมีตารางการซ่อมบ�ารงุ

การซ่อมแซม แทนท่ี การซ่อมบ�ารงุ การซ่อมแซม แทนท่ี

ปี 1 2000 100 0 0

ปี 2 2000 100 500 0

ปี 3 10000 100 0 0

ปี 4 100 500 0

ปี 5 2000 100 0 0

ต้นทุนรวม 16000 1500

6. ฉันจะท�างานเก่งขึน้และประสบความส�าเร็จต่อไปได้อย่างไร
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 แนวปฏิบตั:ิ ขยบัเกา้อ้ีเพื่อใหส้ะดวกในการสนทนากบัคนขา้งๆ ผลดักนัเดินหมาก ดูวา่มีค �า
ตอบก่ีขอ้ท่ีท่านหาพบ!

 1. บรรยายใหก้นัฟังถึงงานของท่านหรืองานท่ีท่านก�าลงัหา

 2. ส�าหรับงานของท่านแต่ละงาน  คน้หาแนวคิดทั้งหมดท่ีท่านจะท�าไดเ้ก่ียว
กบัวธีิต่อไปน้ี

• ประหยดัเวลา

• ปรับปรุงกระบวนการ

• เอาใจใส่เคร่ืองจกัรหรือผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึน

• ลดขอ้ผดิพลาด

 3. จดแนวคิดท่ีดีไวแ้ลว้พยายามท�าใหแ้นวคิดนั้นเกิดข้ึนในท่ีท�างานของท่าน
ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ถา้ท่านยงัไม่ไดง้าน พิจารณาวธีิท่ีท่านสามารถ
เตรียมพร้อมท่ีจะท�าใหแ้นวคิดของท่านเป็นจริงเม่ือท่านไดง้าน

  

 

6. ฉันจะท�างานเก่งขึน้และประสบความส�าเร็จต่อไปได้อย่างไร
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“เพราะพระเจ้าพระผู้
เป็นเจ้าตรสัวา่ : ตราบ
เท่าทีพ่วกเจ้าจะรกัษา
บัญญัตขิองเราพวก
เจ้าจะรุง่เรอืงอยู่ ใน
แผ่นดนิ”
2 นีไฟ 4:4

6. ฉันจะท�างานเก่งขึน้และประสบความส�าเร็จต่อไปได้อย่างไร

ฉนัจะมีความรบัผิดชอบตอ่งานอาชีพของฉนัอยา่งไร

 อา่น: อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือดว้ยกนั

 สนทนา: งานปัจจุบนัของท่าน (หรืองานท่ีท่านก�าลงัหา) จะช่วยใหท่้านเป็นคนพึ่งพา
ตนเองหรือไม่ ท่านเช่ือหรือไม่วา่พระเจา้จะช่วยใหท่้านเตรียมพร้อมส�าหรับ
งานท่ีดีข้ึน พระองคจ์ะทรงท�าเช่นนั้นอยา่งไร

 ชมวีดิทศัน:์ “พระองคก์�าลงัทรงสร้างพระราชวงั” (ไม่มีวดิีทศัน ์อ่าน หนา้ 110)

 สนทนา: ท่านเรียนรู้อะไรจากวดิีทศันเ์ร่ืองน้ี ท่านรู้สึกอยา่งไร

 แนวปฏิบตั ิ ขยบัเกา้อ้ีเพื่อใหส้ะดวกในการสนทนากบัอีกคนในกลุ่ม

 1. อธิบายเก่ียวกบังานปัจจุบนัของท่านหรืองานท่ีท่านก�าลงัหาอยู่

 2. อธิบายถึงงานท่ีท่านตอ้งการในเวลาสองถึงส่ีปี จะเป็นงานเดิมหรืองานอ่ืน

 3. สนทนาวา่จะเป็นอยา่งไรถา้มีเงินพอท่ีจะเดินทางไปพระวหิาร รับใชง้าน
เผยแผ ่หรือช่วยเหลือคนอ่ืนๆ 

 4. เขียนส่ิงท่ีท่านสนทนาไปแลว้ในช่องเหล่าน้ี

ขณะน้ีท่านอยู่ตรงไหน ท่านต้องการอยู่ท่ี ไหน

กิจกรรมทางเลือก: จะหาครพ่ีูเลีย้งท่ีช่วยให้ฉันประสบความส�าเรจ็ได้อย่างไร

(อย่าท�ากิจกรรมน้ีระหวา่งการประชุม)
ถ้าท่านเลือกท�า ท่านอาจท�ากิจกรรมน้ีก่อนการประชุมครัง้ตอ่ไปของเรา
ครพูี่เลีย้งสามารถช่วยให้ท่านรูก้ฎที่ ไม่ ไดเ้ขียนไวแ้ละความคาดหวงัของต�าแหน่งงาน ศึกษาหน้า 111
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ฉนัตอ้งมีเครือ่งมือแบบใดเพ่ือบรรลเุป้าหมายของฉนั

 อา่น: บดัน้ีเรามีแนวคิดเก่ียวกบัท่ีซ่ึงเราตอ้งการไป เราจะไปท่ีนัน่อยา่งไร ขอใหเ้รา
อ่านขอ้พระคมัภีร์ท่ีอยูด่า้นขวา

 สนทนา: พระคริสตท์รงสามารถช่วยท่านทางโลกไดห้รือไม่ นัน่รวมถึงการช่วยใหท่้าน
ไดง้าน รักษางานและเป็นเลิศในงานอาชีพของท่านดว้ยหรือไม่

 อา่น: พระเจา้จะประทานประสบการณ์ในงานของเราเพ่ือช่วยใหเ้ราไดรั้บทกัษะ 
และความรู้ พระองคย์งัทรงคาดหวงัใหเ้รารับความรู้ผา่นการศึกษาและการ 
เตรียมอีกดว้ย งานหลายอยา่งมีไวใ้หเ้ฉพาะผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาหรือใบส�าคญัท่ี
ตรงกบังานจริงๆ เท่านั้น การศึกษาช่วยใหเ้ราเป็นเลิศในงานและมีคุณค่ามาก
ข้ึนส�าหรับนายจา้งของเรา

 แนวปฏิบตั:ิ เขียนรายการทกัษะและความรู้ท่ีท่านตอ้งการส�าหรับการท�างานในอนาคต 
เขียนรายการวธีิท่ีท่านจะไดรั้บส่ิงเหล่านั้น ในวถีิทางของท่านขั้นตอนต่อไป
คืออะไร (มีตวัอยา่งให)้

ต�าแหน่งท่ีท่าน
ต้องการ

ทักษะและความรูท่ี้
ท่านต้องการ

วธีิท่ีจะได้รบัทักษะ
และความรูน้ั้น

ขัน้ตอนต่อไป

ผู้จัดการงานก่อสรา้ง

ทักษะดา้นวศิวกรรม
ทักษะดา้นการวางแผน

ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการสือ่สาร

ชัน้เรยีนในโรงเรยีน
อาชีวศกึษาหรอื

โรงเรยีนเทคนิคหรอื
วฒุิการศกึษาดา้น

วศิวกรรมจากวทิยาลัย

เข้ารว่ม “การศกึษา
เพือ่งานทีด่ขีึน้” ของ

กลุ่มพึง่พาตนเอง
เพือ่วางแผนขัน้ตอน

ตอ่ไปของท่าน

“เพราะท่านมาถึง
ตรงน้ีไม่ไดน้อกจาก
เป็นไปโดยพระวจนะ
ของพระครสิตพ์รอ้ม
ดว้ยศรทัธาอันไม่ส่ัน
คลอนในพระองค;์ 
โดยวางใจอย่างเต็ม
ที่ ในคณุงามความ
ดขีองพระองคผ์ู้ทรง
อานุภาพทีจ่ะช่วยให้
รอด.”
2 นีไฟ 31:19 

6. ฉันจะท�างานเก่งขึน้และประสบความส�าเร็จต่อไปได้อย่างไร
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ฉนัควรท�าอยา่งไรเพ่ือปรบัปรุงใหดี้ข้ึน

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

 แนวปฏิบตั:ิ อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ี
ท่านก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่ง ท่ีท่านมีดา้นล่าง
  
  
  
  
  
 

 สนทนา: มีใครท่ีอยากแบ่งปันความคิดของตนเองหรือไม่

“จงสดบัฟังพระวจนะ
ของพระเจ้า  . . . อย่า
สงสัย, แตจ่งเชือ่”
มอรมอน 9:27

6. ฉันจะท�างานเก่งขึน้และประสบความส�าเร็จต่อไปได้อย่างไร

ไตรต่รอง
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ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดใหค้ �ามัน่สญัญา

 แนวปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ช่ือคู่ร่วมปฏิบติั ขอ้มูลติดต่อ

อา่นออกเสียงค�ามัน่สญัญาแตล่ะขอ้ใหคู้่รว่มปฏิบตัิ
ของทา่นฟัง สญัญาว่าจะรกัษาค�ามัน่สญัญาของทา่น 
เซ็นช่ือดา้นลา่ง

ค�าม่ันสญัญาของฉัน

ถ้าฉันยังไม่มีงาน ฉันจะเรง่การหางานของฉัน

ฉันจะปรบัปรงุการท�างานของฉันให้ดีขึน้โดยมีความรบัผิดชอบต่องานอาชีพของฉัน

ฉันจะฝึกหลักธรรม รากฐานของฉัน วนัน้ีและสอนให้ครอบครวัของฉัน

ฉันจะเพิ่มเงินออม — แม้เพียงบาทสองบาท

ฉันจะรายงานตอ่คูร่ว่มปฏิบัตขิองฉัน

ลายเซ็นของฉนั ลายเซ็นของคู่ร่วมปฏิบติั

6. ฉันจะท�างานเก่งขึน้และประสบความส�าเร็จต่อไปได้อย่างไร

ใหค้�ามัน่สญัญา
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ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร

 แนวปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้
ของท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่”

เรง่การหา
งานของ
ฉันแล้ว 

( ใช่/ไม่ ใช่)

ปรบัปรงุ
งานของ

ฉันให้ดีขึน้
แล้ว  

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
และสอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงาน
ต่อคู่รว่ม

ปฏิบัติ  
( ใช่/ไม่ ใช่)

 อา่น: ในการประชุมคร้ังต่อไป เราจะประเมินการพึ่งพาตนเองของเราอีกคร้ังเพื่อดูวา่
เราพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนหรือไม่ เราจะตอ้งน�าจุลสาร เสน้ทางของฉนัสู่การ
พึ่งพาตนเอง มาดว้ย

เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป (ไม่รู้
วธีิเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ? อ่าน หนา้ 13 และ ปกหนา้ดา้นใน)

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด

6. ฉันจะท�างานเก่งขึน้และประสบความส�าเร็จต่อไปได้อย่างไร

ยินดีรบัค�าติชม
กรณุาส่งความ
คดิเห็น ค�าตชิม 
ค�าแนะน�า และ
ประสบการณ์ของ
ท่านไปที ่ 
srsfeedback@  
ldschurch. org

หมายเหตุ
ส�าหรบัวทิยากร
กระบวนการ:
ในการประชุมครัง้ตอ่
ไป น�าจุลสาร หนทาง
สู่การพึง่พาตนเอง
ของฉันมาเพิ่มห้า
ฉบับ
ส่วนทีเ่หลือของการ
ประชุมจะแตกตา่งไป
บ้างจากการประชุม
ทีผ่่านมา อ่านเน้ือหา
ก่อนการประชุมครัง้
ตอ่ไปและเตรยีมตอบ
ค�าถาม
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น่ันไม่ ใช่ปัญหาของผม
เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

โจเซฟ (เจ้านาย): กลอเรยี เธอมาสาย
สามช่ัวโมง

กลอเรยี: ฉันขอโทษคะ่ โจเซฟ ฉันตอ้ง
นอนมากขึน้ เมือ่คนืลูกชายฉันป่วยและ
ฉันไม่ไดน้อนจนดกึมากจรงิๆ 

โจเซฟ: น่ันไม่ ใช่ปัญหาของผม

กลอเรยี: แล้วเมือ่เช้านาฬิกาปลุกของ
ฉันก็ไม่ปลุก

โจเซฟ: น่ันไม่ ใช่ปัญหาของผม

กลอเรยี: ดงัน้ัน กวา่ฉันจะแตง่ตวัพรอ้ม 
ฉันก็เลยไม่ทันรถเทีย่วแรก

โจเซฟ: น่ันก็ ไม่ ใช่ปัญหาของผมอีก

กลอเรยี: เมือ่ฉันมาถึงป้ายรถเมล์  ฉัน
เพิ่งรูว้า่ไม่มีตงัคค์า่รถ

โจเซฟ: น่ันก็ยังไม่ ใช่ปัญหาของผม

กลอเรยี: ฉันก็เลยไม่ทันรถคนัทีส่อง
เพราะตอ้งกลับไปเอาตงัคท์ีบ่้าน

แอนโธนี: เฮ้ ขอโทษทีแ่ทรกนะ แต่
เครือ่งน่ันเสียแล้วก็มีน� ้ามันรัว่ออกมา
เต็มไปหมดเลย

โจเซฟ: เครือ่งอะไร

แอนโธนี: ผมเรยีกไม่ถูก แตเ่ป็นตวัทีอ่ยู่
ในมุมดา้นหลังข้างชัน้วางของ วนัน้ีโธมัส
ไม่อยู่ะปกตเิขาเป็นคนเดนิเครือ่งตวัน้ัน

โจเซฟ: น่ันไม่ ใช่ปัญหาของผม

แอนโธนี: พอผมเริม่ใช้เครือ่งแล้วมันก็
ตดิ

โจเซฟ: เฮ้อ น่ันไม่ ใช่ปัญหาของผม

แอนโธนี: ดเูหมือนวา่จะมีคูม่ือใช้งาน
ของมันอยู่นะ แตผ่มไม่รูอ้ยู่ ไหน

โจเซฟ: โอเค ดคีรบั ทัง้สองคน หยุดเลย! 
แอนโธนี, กลอเรยี,คณุแก้ปัญหา!

กลับไป หน้า 98
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น่ัน เป็น ปัญหาของฉัน
เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

โจเซฟ: แอนโธนี ช่วยโทรถามโธมัส
หน่อย วา่เมือ่ไรจะกลับมาจากเยีย่มลูกคา้
ซะที เราตอ้งการน� ้ามันมาเตมิเครือ่งจักร
น่ัน

แอนโธนี: ผมรูว้า่เราตอ้งการน� ้ามัน ผม
ออกไปซือ้มาบ้างแล้วและจัดการเตมิไป
เรยีบรอ้ย

โจเซฟ: อะไร คณุไม่รอโธมัสเหรอ ผมไม่
อยากให้คณุท�าเครือ่งพังอีกนะ

แอนโธนี: ตอนน้ีผมรูเ้กีย่วกับเครือ่งจักร
น่ันทุกอย่างแล้ว ผมเจอคูม่ือ แล้วเอา
ไปอ่านทีบ่้าน และกลับมาซ่อมเสรจ็
เรยีบรอ้ย ตอนน้ีผมสามารถดแูลเรือ่ง
ตา่งๆ แทนโธมัสไดเ้วลาเขาออกไปเยีย่ม
ลูกคา้

โจเซฟ: ยอดเยีย่ม

แอนโธนี: ยังไม่หมดนะครบั ผมท�าตา
รางซ่อมบ�ารงุเครือ่งไวด้ว้ยทีหลังจะได้ ไม่
เกิดปัญหาอีก

โจเซฟ: ขอบใจนะ แอนโธนี ผมชืน่ชม
จรงิๆ ทีค่ณุจัดการเรือ่งน้ีให้

แอนโธนี: ยินดคีรบั น่ันเป็นปัญหาของ
ผม

โจเซฟ: [กับตนเอง] วา้ว แอนโธนีเก่ง
ขึน้มากเลย เขาจ่ายราคาดว้ยตวัเขาเอง
แล้ววนัน้ี

โจเซฟ: อ้าว กลอเรยี เธอมาทีน่ี่ได้ ไง 
แองเจลาโทรมาบอกวา่วนัน้ีเธอมาท�างาน
ไม่ไดเ้พราะคนขับรถเมล์นัดหยุดงาน 

ฉันคดิวา่คณุกับเบนยามินคงมาไม่ได้
เหมือนกันซะอีก

กลอเรยี:  ฉันรูว้า่คนขับรถนัดกันจะหยุด
งาน เมือ่สองวนักอ่นฉันเลยคยุกบัเบนยา-
มินให้เขาแวะมารบัฉันดว้ยถ้าเกิดมีนัด
หยุดงานขึน้จรงิๆ

โจเซฟ: ดมีากทีเ่ธอคดิเตรยีมไวล้่วงหน้า
แบบน้ัน

กลอเรยี: ฉันคดิวา่ทีป๊่ัมจะควิยาวมากวนั
น้ี ฉันเลยเอาเงินให้เบนยามินและถาม
เขาวา่จะวา่อะไรไหมถ้าจะขอให้ ไปเตมิ
น� ้ามันตัง้แตเ่มือ่วานก่อนทีพ่วกน้ันจะ
ตดัสินใจนัดหยุดงาน

โจเซฟ: เธอมีเงินพอทีจ่ะท�าอย่างน้ัน 
เหรอ

กลอเรยี: คะ่ ฉันกันเงินคา่รถเมล์ออก
มาใช้เป็นคา่น� ้ามัน ฉันกับเบนยามินแวะ
ไปรบัแองเจลามาดว้ยและเราทุกคนมา
ท�างานคะ่

โจเซฟ: กลอเรยี ขอบใจมากทีค่ณุคดิ
เตรยีมไวล้่วงหน้าส�าหรบัเรือ่งเหล่าน้ี 
ลูกคา้ของเราตอ้งการพวกเธอทัง้สามคน
จรงิๆ ทีน่ี่วนัน้ี

กลอเรยี: ไม่เป็นไรคะ่ โจเซฟ น่ันเป็น
ปัญหาของฉัน

โจเซฟ: [กับตนเอง] และผมเกือบจะ
เลิกจ้างเธอนะน่ี เธอมีคา่เท่ากับลูกจ้าง
สามคนเลยนะวนัน้ี

กลับไป หน้า 98
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พระองค์ทรงก�าลังสรา้งพระราชวงั
เลือกใครสกัคนอ่านขอ้ความต่อไปน้ี

“ ให้จินตนาการวา่ตนเองเป็นบ้านทีม่ี
ชีวติ พระผู้เป็นเจ้าเสด็จเข้ามาเพือ่สรา้ง
บ้านหลังน้ันใหม่ ครัง้แรก บางที ท่านอาจ
เข้าใจส่ิงทีพ่ระองคก์�าลังทรงท�า พระองค์
ทรงท�าให้ท่อระบายน� ้าเข้าที ่อุดรอยรัว่ที่
หลังคาและอืน่ๆ ท่านรูว้า่งานเหล่าน้ัน
จ�าเป็นตอ้งท�าและก็ไม่ไดแ้ปลกใจ แต่
ขณะน้ีพระองคท์รงเริม่ทุบบ้านดว้ยวธิีที่
ท�าให้เจ็บปวดอย่างรนุแรงและดเูหมือน
จะไม่ดเีลย พระองคท์รงท�าเช่นน้ีเพือ่

อะไรกัน ค�าอธิบายคอืพระองคก์�าลังทรง
สรา้งบ้านทีแ่ตกตา่งไปจากบ้านหลังที่
ท่านคดิโดยสิน้เชิง—ตอ่ปีกใหม่ทางดา้น
น้ี เพิ่มพืน้ทีท่างดา้นโน้น สรา้งหอคอย 
และท�าสนามหญ้า ท่านคดิวา่ท่านก�าลัง
จะถูกสรา้งให้เป็นกระท่อมหลังเล็กๆ 
เหมือนทีเ่คย แตพ่ระองคก์�าลังทรงสรา้ง
พระราชวงั” (ซี.เอส. ลวูสิ,  Mere Christian-
ity [1960], 160)

กลับไป หน้า 103
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ฉันจะหาครพ่ีูเลีย้งท่ีช่วยให้ฉันประสบความส�าเรจ็ได้อย่างไร  

(กิจกรรมทางเลือก)
 อา่น: ลกูจา้งท่ีมีคุณค่ารู้กฎและความคาดหวงัของนายจา้ง แต่ไม่ไดมี้ “คู่มือบริษทั”  

ท่ีจะอธิบายความคาดหวงันั้นเสมอไป และท่ีท�างานแต่ละแห่งกแ็ตกต่างกนัไป

 แนวปฏิบตั:ิ คิดเก่ียวกบัวธีิท่ีท่านจะคน้พบกฎและความคาดหวงัท่ีไม่ไดเ้ขียนไวข้องสถาน
ท่ีท�างาน ท่านอาจตอ้งการขอแนวคิดเร่ืองน้ีจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน 
หรือสมาชิกกลุ่ม

 อา่น: ความคาดหวงับางเร่ืองเป็นเพียงสามญัส�านึก คนอ่ืนๆ สามารถสงัเกตเห็นได ้
แต่บางเร่ือง ท่านตอ้งการครูพี่เล้ียง ครูพี่เล้ียงเป็นใครสกัคนท่ีคุณวางใจ เป็นผูท่ี้
รู้ความคาดหวงัและกฎของบริษทั และเตม็ใจท่ีจะช่วยใหท่้านเรียนรู้

 แนวปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไปของเรา เลือกครูพี่เล้ียงในท่ีท�างานปัจจุบนัของท่าน
และขอใหเ้ขาช่วยใหท่้านเรียนรู้กฎและความคาดหวงัของบริษทั

หรือบรรยายลกัษณะของบุคคลท่ีท่านตอ้งการใหม้าเป็นครูพี่เล้ียงในท่ีท�างาน
ของท่านในอนาคต

6. ฉันจะท�างานเก่งขึน้และประสบความส�าเร็จต่อไปได้อย่างไร
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ขณะน้ีสิง่ท่ีท้าทาย

มากท่ีสุดในงาน
ของฉันคืออะไร?

การหางานของฉัน
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ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• เร่ิมตน้วนัน้ี  การประชุมจะแตกต่างจากการประชุมหกคร้ังแรก โปรดทบทวน
เน้ือหาในหนา้ต่อไปเพื่อท่านจะไดเ้ตรียมตวัตอบค�าถาม

• ส่งขอ้ความหรือโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  
10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม:

• น�าจุลสาร เสน้ทางของฉนัสู่การพึ่งพาตนเอง มาเพิ่มหา้ฉบบั

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

• เขียนแผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีบนกระดาน

ชือ่
สมาชิก

กลุ่ม

เรง่การหา
งานของ

ฉัน  
( ใช่/ไม่ ใช่)

ปรบัปรงุ
งานของ

ฉันให้ดีขึน้ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
และ

สอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานต่อ
คู่รว่มปฏิบัติ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

กลอเรยี ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง

• เม่ือสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอใหพ้วกเขาเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• ขอใหทุ้กคนปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวด หากตอ้งการ)

• ขอใหค้นท่ีมาสายปิดโทรศพัทแ์ละเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาอยา่งเงียบๆ 
ระหวา่งท่ีกลุ่มยงัคงสนทนากนัต่อไป

• ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับ รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรมท่ี 7 ใน รากฐานของฉนั ใหเ้สร็จ จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดั
และอ่าน หนา้ต่อไป

ใหม่! 

ใหม่! 

7. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร
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ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่

 เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหมวดรายงาน

 แนวปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นืข้ึน 
(ปรบมือ)

 อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง

“และเป็นจุดประสงค์ของเราท่ีจะจัดหาให้วสุิทธิชนของ
เรา, เพราะสิง่ทัง้ปวงเป็นของเรา.”

หลักค�าสอนและพันธสัญญา 104:15

ด้วยศรทัธาในพระเจ้า เราก�าลังท�างานด้วยกันเพ่ือพ่ึงพา
ตนเอง

 อา่น: เชิญนัง่ครับ

อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือ

 สนทนา: ขณะท่านรักษาค�ามัน่สญัญาของท่าน “พระเมตตาอนัละเอียดอ่อนของพระเจา้” 
ไดช่้วยเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหท่้านในดา้นใดเพื่อเอาชนะความทา้ทายใน
งานของท่าน

“แตด่เูถิด, ข้าพเจ้า, 
นีไฟ, จะแสดงตอ่
ท่านวา่พระเมตตา
อันละเอียดอ่อนของ
พระเจ้ามีอยู่เหนือ
คนทัง้ปวงทีพ่ระองค์
ทรงเลือกไว,้ เพราะ
ศรทัธาของพวกเขา, 
เพือ่ท�าให้พวกเขา
แข็งแกรง่แม้จนถึง
พลังแห่งการปลด
ปล่อย”
1 นีไฟ 1:20

7. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

รายงาน
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เราจะช่วยกนัเรือ่งส่ิงทา้ทายในงานไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งนาฬิกาจบัเวลาท่ี 40 นาทีส�าหรับหนา้น้ีเท่านั้น (ไม่ใช่ส�าหรับหมวดเรียนรู้
ทั้งหมด)

 อา่น: พวกเราบางคนมีงานท�าบางคนยงัหางานอยู ่แต่ทุกคนต่างเผชิญความทา้ทาย
เก่่ียวกบังาน ตวัอยา่งบางเร่ืองไดแ้ก่

• ฉนัยงัหางานไม่ไดเ้ลย

• ดูเหมือนเจา้นายจะไม่เคยชอบงานของฉนัเลย

• ฉนัมีงานท�า แต่ไดเ้งินไม่พอใช้

• ฉนัไม่รู้จะท�าอยา่งไรกบัการโกงกินในท่ีท�างาน

• ฉนัคุยกบัหลายๆ คน แต่ไม่มีใครคิดจะจา้งฉนัเลย

• เป็นเร่ืองยากท่ีจะซ่ือสตัยก์บันายจา้งของฉนั

• ฉนัไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน

• ฉนัรักษางานไวไ้ม่ได้

เราจะพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนเม่ือเราปรึกษาหารือกนัและฝึกเอาชนะส่ิงทา้ทาย

 แนวปฏิบตั:ิ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะเขียนส่ิงท่่ีทา้ทายมากท่ีสุดในงานของเขาบนกระดาน 
ทั้งกลุ่ม เลือกส่ิงทา้ทายสามขอ้บนกระดาน วนัน้ีท่านจะฝึกการสนทนาและ
วางแผนแกปั้ญหา

การทบทวนการฝึกปฏิบติั การสนทนา และวดิีทศันท่ี์ผา่นมา ในสมุดแบบ
ฝึกหดัเล่มน้ีจะช่วยไดม้าก นอกจากน้ีท่านอาจรู้จกับางคนท่ีไม่อยูใ่นกลุ่มซ่ึง
สามารถช่วยในเร่ืองส่ิงทา้ทายได ้อาจเชิญบุคคลคนน้ีมาช่วยในการประชุม
กลุ่มคร้ังต่อไปของท่าน

7. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

เรยีนรู ้
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ฉนัพ่ึงพาตนเองมากข้ึนหรอืไม่

 เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหนา้น้ีเท่านั้น

 อา่น: เป้าหมายของเราคือการพึ่งพาตนเอง ทั้งทางโลกและทางวญิญาณ ความส�าเร็จ
ในงานของเราเป็นเพียงส่วนหน่ึงของเป้าหมายนั้น

 สนทนา: ท่านไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงอะไรในชีวติของท่านบา้งขณะท่านฝึกปฏิบติัและ
สอนหลกัธรรมท่ีเป็น รากฐานของฉนั

 แนวปฏิบตั:ิ เปิดจุลสาร เสน้ทางของฉนัสู่การพึ่งพาตนเอง ไปท่ีการประเมินการ
พึ่งพาตนเอง (ดา้นหลงั) ท�าตามขั้นตอนต่อไปน้ี

เม่ือท�าเสร็จแลว้ ใหใ้ชเ้วลาสามนาทีไตร่ตรองค�าถามต่อไปน้ี:

ปัจจุบนัท่านตระหนกัถึงรายจ่ายของท่านมากข้ึนหรือไม่ ตอนน้ีท่าน
สามารถตอบค�าถามเหล่าน้ีวา่ “บ่อยๆ ” หรือ “ตลอดเวลา” ไดม้าก
ข้ึนหรือไม่ ท่านมัน่ใจมากข้ึนหรือไม่ในจ�านวนรายไดท่ี้ตั้งไวว้า่จะ
ท�าใหท่้านพึ่งพาตนเอง ท่านใกลจ้ะมีรายไดท่ี้ท�าใหท่้านพึ่งพาตนเอง
หรือไม่ ท่านควรท�าอยา่งไรเพื่อปรับปรุงใหดี้ข้ึน

เสน้ทางของฉนัสู่
การพ่ึงพาตนเอง

7. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร
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ฉนัควรท�าอยา่งไรเพ่ือปรบัปรุงใหดี้ข้ึน

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

 แนวปฏิบตั:ิ อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ี
ท่านก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่ง ท่ีท่านมีดา้นล่าง

  

  

  

  

  

 

สปัดาห์น้ีมีแนวคิดใดท่ีจะช่วยการหางานของท่านหรือท�าใหท่้านเป็นลกูจา้งท่ี
ดีข้ึน ใหค้ �ามัน่สญัญาต่อแนวคิดของท่าน

เขียนค�ามัน่สญัญาไวใ้น หนา้ต่อไป

 สนทนา: มีใครตอ้งการแบ่งปันค�ามัน่สญัญาหรือแนวคิดอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองงานหรือไม่

“ตามจรงิแล้ว เรา
กล่าว, มนุษย์ควร
ท�างานอย่างทุ่มเทใน
อุดมการณ์ด,ี และ
ท�าส่ิงสารพันดว้ย
เจตจ�านงอิสระ, และ
ท�าให้เกิดความชอบ
ธรรมยิ่ง”
หลักค�าสอนและพันธ-
สญัญา 58:27

7. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

ไตรต่รอง



119

ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดใหค้ �ามัน่สญัญา

 แนวปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ชือ่คูร่ว่มปฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

อา่นออกเสียงค�ามัน่สญัญาแตล่ะขอ้ใหคู้่รว่มปฏิบตัิ
ของทา่นฟัง สญัญาว่าจะรกัษาค�ามัน่สญัญาของ
ทา่น เซ็นช่ือดา้นลา่ง

ค�าม่ันสญัญาของฉัน

ฉันจะรกัษาค�าม่ันสญัญางานใหม่ท่ีฉันเลือกวนัน้ี:

ฉันจะฝึกหลักธรรม รากฐานของฉัน วนัน้ีและสอนให้ครอบครวัของฉัน

ฉันจะเพิ่มเงินออม — แม้เพียงบาทสองบาท

ฉันจะรายงานตอ่คูร่ว่มปฏิบัตขิองฉัน

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูร่ว่มปฏิบัติ

7. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

ใหค้�ามัน่สญัญา
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ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร

 แนวปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้
ของท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่”

รกัษาค�าม่ัน
สญัญางาน
ใหม่แล้ว 

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
และสอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงาน
ต่อคู่รว่ม

ปฏิบัติ  
( ใช่/ไม่ ใช่)

 อา่น: เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด

ยินดีรบัค�าติชม
กรณุาส่งความ
คดิเห็น ค�าตชิม 
ค�าแนะน�า และ
ประสบการณ์ของ
ท่านไปที ่ 
srsfeedback@  
ldschurch. org

7. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร



8
ขณะน้ีสิง่ท่ีท้าทาย

มากท่ีสุดในงาน
ของฉันคืออะไร?

การหางานของฉัน



122

ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ในแต่ละการประชุมเราจะปรึกษากนัถึงวธีิเอาชนะความทา้ทายมากท่ีสุดของเรา  
ส่ิงเหล่าน้ีอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละการประชุม

• ส่งขอ้ความหรือโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  
10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม:

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

• เขียนแผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีบนกระดาน

ชือ่สมาชิก
กลุ่ม

ท�าตามค�าม่ัน
สญัญางาน
ใหม่แล้ว  

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลักธรรม 
รากฐาน 

และสอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานต่อ
คู่รว่มปฏิบัติ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

กลอเรยี ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง

• เม่ือสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอใหพ้วกเขาเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• ขอใหทุ้กคนปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวด หากตอ้งการ)

• ขอใหค้นท่ีมาสายปิดโทรศพัทแ์ละเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาอยา่งเงียบๆ 
ระหวา่งท่ีกลุ่มยงัคงสนทนากนัต่อไป

• ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับ รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรมท่ี 8 ใน รากฐานของฉนั ใหเ้สร็จ จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดั
และอ่าน หนา้ต่อไป

ใหม่! 

8. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร
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ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่

 เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหมวดรายงาน

 แนวปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นืข้ึน 
(ปรบมือ)

 อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง

“และเป็นจุดประสงค์ของเราท่ีจะจัดหาให้วสุิทธิชนของ
เรา, เพราะสิง่ทัง้ปวงเป็นของเรา.”

หลักค�าสอนและพันธสัญญา 104:15

ด้วยศรทัธาในพระเจ้า เราก�าลังท�างานด้วยกันเพ่ือพ่ึงพา
ตนเอง

 อา่น: เชิญนัง่ครับ

 สนทนา: ขณะท่านรักษาค�ามัน่สญัญาของท่าน “พระเมตตาอนัละเอียดอ่อนของพระเจา้” 
ไดช่้วยเสริมสร้างความเขม้แขง็แก่ท่านในดา้นใดเพื่อเอาชนะส่ิงทา้ทายในงาน
ของท่าน

8. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

รายงาน
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เราจะช่วยกนัแกปั้ญหาความทา้ทายในงานไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 60 นาทีส�าหรับหมวดเรียนรู้

 อา่น: พวกเราบางคนมีงานท�าบางคนยงัตอ้งหางานอยู ่แต่ทุกคนต่างเผชิญความทา้
ทายเก่่ียวกบังาน ตวัอยา่งบางเร่ืองไดแ้ก่

• ฉนัยงัหางานไม่ไดเ้ลย

• ดูเหมือนเจา้นายจะไม่เคยชอบงานของฉนัเลย

• ฉนัมีงานท�า แต่ไดเ้งินไม่พอใช้

• ฉนัไม่รู้จะท�าอยา่งไรกบัการทุจริตในท่ีท�างาน

• ฉนัคุยกบัหลายๆ คน แต่ไม่มีใครคิดจะจา้งฉนัเลย

• เป็นเร่ืองยากท่ีจะซ่ือสตัยก์บันายจา้งของฉนั

• ฉนัไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน

• ฉนัรักษางานไวไ้ม่ได้

เราจะพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนเม่ือเราปรึกษากนัและฝึกการเอาชนะความทา้ทาย

 แนวปฏิบตั:ิ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะเขียนส่ิงท่่ีทา้ทายมากท่ีสุดในงานของเขาบนกระดาน 
ทั้งกลุ่ม เลือกส่ิงทา้ทายสามขอ้บนกระดาน วนัน้ีท่านจะฝึกการสนทนาและ
การวางแผนแกปั้ญหา

การทบทวนการฝึกปฏิบติั การสนทนา และวดิีทศันท่ี์ผา่นมา ในสมุดแบบ
ฝึกหดัเล่มน้ีจะช่วยไดม้าก นอกจากน้ีท่านอาจรู้จกับางคนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มซ่ึง
อาจช่วยแกปั้ญหาความทา้ทายได ้ท่านอาจเชิญบุคคลน้ีมาช่วยในการประชุม
กลุ่มคร้ังต่อไปของท่าน

เรยีนรู ้

8. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร
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ฉนัควรท�าอยา่งไรเพ่ือปรบัปรุงใหดี้ข้ึน

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

 แนวปฏิบตั:ิ อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ี
ท่านก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่ง ท่ีท่านมีดา้นล่าง

  

  

  

  

  

 

สปัดาห์น้ีมีแนวคิดใดท่ีจะช่วยการหางานของท่านหรือท�าใหท่้านเป็นลกูจา้งท่ี
ดีข้ึน ใหค้ �ามัน่สญัญาต่อแนวคิดของท่าน

เขียนค�ามัน่สญัญาไวใ้น หนา้ต่อไป

 สนทนา: มีใครตอ้งการแบ่งปันค�ามัน่สญัญาหรือแนวคิดอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองงานหรือไม่

“จงมอบทางของท่าน
ไวก้ับพระยาห์เวห์ จง
วางใจในพระองค ์แล้ว
พระองคจ์ะทรงช่วย
ท่าน”
สดุดี 37:5

ไตรต่รอง

8. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร
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ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดใหค้ �ามัน่สญัญา

 แนวปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ช่ือคู่ร่วมปฏิบติั ขอ้มูลติดต่อ

อา่นออกเสียงค�ามัน่สญัญาแตล่ะขอ้ใหคู้่รว่มปฏิบตัิ
ของทา่นฟัง สญัญาว่าจะรกัษาค�ามัน่สญัญาของ
ทา่น เซ็นช่ือดา้นลา่ง

ค�าม่ันสญัญาของฉัน

ฉันจะรกัษาค�าม่ันสญัญางานใหม่ท่ีฉันเลือกวนัน้ี:

 

ฉันจะฝึกหลักธรรม รากฐานของฉัน วนัน้ีและสอนให้ครอบครวัของฉัน 

ฉันจะเพิ่มเงินออม — แม้เพียงบาทสองบาท

ฉันจะรายงานตอ่คูร่ว่มปฏิบัตขิองฉัน

ลายเซ็นของฉนั ลายเซ็นของคู่ร่วมปฏิบติั

8. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

ใหค้�ามัน่สญัญา
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ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร

 แนวปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้
ของท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่”

ท�าตาม
ค�าม่ัน

สญัญางาน
ใหม่แล้ว 

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
และสอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงาน
ต่อคู่รว่ม

ปฏิบัติ  
( ใช่/ไม่ ใช่)

 อา่น: เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด

ยินดีรบัค�าติชม
กรณุาส่งความ
คดิเห็น ค�าตชิม 
ค�าแนะน�า และ
ประสบการณ์ของ
ท่านไปที ่ 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org

8. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร
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หมายเหตุ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร



9
ขณะน้ีสิง่ท่ีท้าทายมากท่ีสุด

ในงานของฉันคืออะไร?

การหางานของฉัน
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ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ในแต่ละการประชุมเราปรึกษากนัถึงวธีิเอาชนะส่ิงท่ีทา้ทายมากท่ีสุดของเรา  
ส่ิงเหล่าน้ีอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละการประชุม

• ส่งขอ้ความหรือโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  
10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม:

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

• เขียนแผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีบนกระดาน

ชือ่สมาชิก
กลุ่ม

ท�าตามค�าม่ัน
สญัญางาน
ใหม่แล้ว  

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลักธรรม 
รากฐาน 

และสอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานต่อ
คู่รว่มปฏิบัติ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

กลอเรยี ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง

• เม่ือสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอใหพ้วกเขาเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• ขอใหทุ้กคนปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวด หากตอ้งการ)

• ขอใหค้นท่ีมาสายปิดโทรศพัทแ์ละเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาอยา่งเงียบๆ 
ระหวา่งท่ีกลุ่มยงัคงสนทนากนัต่อไป

• ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับ รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรมท่ี 9 ใน รากฐานของฉนั ใหเ้สร็จ จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดั
และอ่าน หนา้ต่อไป

9. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร
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ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่

 เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหมวดรายงาน

 แนวปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นืข้ึน 
(ปรบมือ)

 อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง

“และเป็นจุดประสงค์ของเราท่ีจะจัดหาให้วสุิทธิชนของ
เรา, เพราะสิง่ทัง้ปวงเป็นของเรา.”

หลักค�าสอนและพันธสัญญา 104:15

ด้วยศรทัธาในพระเจ้า เราก�าลังท�างานด้วยกันเพ่ือพ่ึงพา
ตนเอง

 อา่น: เชิญนัง่ครับ

 สนทนา: ขณะท่านรักษาค�ามัน่สญัญาของท่าน “พระเมตตาอนัละเอียดอ่อนของพระเจา้” 
ไดช่้วยเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหท่้านในดา้นใดเพื่อเอาชนะส่ิงทา้ทายในงาน
ของท่าน

9. ขณะน้ีสิง่ท่ีท้าทายมากท่ีสุดในงานของฉันคืออะไร

รายงาน
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เราจะช่วยกนัแกไ้ขปัญหาทา้ทายในงานไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 60 นาทีส�าหรับหมวดเรียนรู้

 อา่น: พวกเราบางคนมีงานท�าบางคนยงัตอ้งหางานอยู ่แต่ทุกคนต่างเผชิญความทา้
ทายเก่่ียวกบังาน ตวัอยา่งบางเร่ืองไดแ้ก่

• ฉนัยงัหางานไม่ไดเ้ลย

• ดูเหมือนเจา้นายจะไม่เคยชอบงานของฉนัเลย

• ฉนัมีงานท�า แต่ไดเ้งินไม่พอใช้

• ฉนัไม่รู้จะท�าอยา่งไรกบัการทุจริตในท่ีท�างาน

• ฉนัคุยกบัหลายๆ คน แต่ไม่มีใครคิดจะจา้งฉนัเลย

• เป็นเร่ืองยากท่ีจะซ่ือสตัยก์บันายจา้งของฉนั

• ฉนัไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน

• ฉนัรักษางานไวไ้ม่ได้

เราจะพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนเม่ือเราปรึกษากนัและฝึกการเอาชนะส่ิงทา้ทาย

 แนวปฏิบตั:ิ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะเขียนส่ิงท่่ีทา้ทายมากท่ีสุดในงานของเขาบนกระดาน 
ทั้งกลุ่ม เลือกส่ิงทา้ทายสามขอ้บนกระดาน วนัน้ีท่านจะฝึกการสนทนาและ
การวางแผนแกปั้ญหา

การทบทวนการฝึกปฏิบติั การสนทนาและวดิีทศันท่ี์ผา่นมา ในสมุดแบบ
ฝึกหดัเล่มน้ีจะช่วยไดม้าก นอกจากน้ีท่านอาจรู้จกับางคนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่ม
ซ่ึงอาจช่วยแกปั้ญหาความทา้ทายได ้อาจเชิญบุคคลคนน้ีมาช่วยในการประชุม
กลุ่มคร้ังต่อไปของท่าน

9. ขณะน้ีสิง่ท่ีท้าทายมากท่ีสุดในงานของฉันคืออะไร

เรยีนรู ้
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ฉนัควรท�าอยา่งไรเพ่ือปรบัปรุงใหดี้ข้ึน

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

 แนวปฏิบตั:ิ อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ี
ท่านก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่ง ท่ีท่านมีดา้นล่าง

  

  

  

  

  

 

สปัดาห์น้ีมีแนวคิดใดท่ีจะช่วยการหางานของท่านหรือท�าใหท่้านเป็นลกูจา้งท่ี
ดีข้ึน ใหค้ �ามัน่สญัญาต่อแนวคิดของท่าน

เขียนค�ามัน่สญัญาไวใ้น หนา้ต่อไป

 สนทนา: มีใครตอ้งการแบ่งปันค�ามัน่สญัญาหรือแนวคิดอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองงานหรือไม่

“จงเข้ามาอยู่ ใกล้เรา
และเราจะเข้ามาอยู่
ใกล้เจ้า; จงแสวงหา
เราอย่างขยันหมั่น
เพียรและเจ้าจะได้
พบเรา; ขอ, และเจ้า
จะไดร้บั; เคาะ, และ
จะเปิดมันให้เจ้า”
หลักค�าสอนและ
พันธสญัญา 88:63

9. ขณะน้ีสิง่ท่ีท้าทายมากท่ีสุดในงานของฉันคืออะไร

ไตรต่รอง
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ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดใหค้ �ามัน่สญัญา

 แนวปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ชือ่คูร่ว่มปฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

อา่นออกเสียงค�ามัน่สญัญาแตล่ะขอ้ใหคู้่รว่มปฏิบตัิ
ของทา่นฟัง สญัญาว่าจะรกัษาค�ามัน่สญัญาของ
ทา่น เซ็นช่ือดา้นลา่ง

ค�าม่ันสญัญาของฉัน

ฉันจะรกัษาค�าม่ันสญัญางานใหม่ท่ีฉันเลือกวนัน้ี:

 

ฉันจะฝึกหลักธรรม รากฐานของฉัน วนัน้ีและสอนให้ครอบครวัของฉัน

ฉันจะเพิ่มเงินออม — แม้เพียงบาทสองบาท

ฉันจะรายงานตอ่คูร่ว่มปฏิบัตขิองฉัน

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูร่ว่มปฏิบัติ

9. ขณะน้ีสิง่ท่ีท้าทายมากท่ีสุดในงานของฉันคืออะไร

ใหค้�ามัน่สญัญา
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ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร

 แนวปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้
ของท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่”

ท�าตาม
ค�าม่ัน

สญัญางาน
ใหม่แล้ว 

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
และสอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงาน
ต่อคู่รว่ม

ปฏิบัติ  
( ใช่/ไม่ ใช่)

 อา่น: เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด

ยินดีรบัค�าติชม
กรณุาส่งความ
คดิเห็น ค�าตชิม 
ค�าแนะน�า และ
ประสบการณ์ของ
ท่านไปที ่ 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org

9. ขณะน้ีสิง่ท่ีท้าทายมากท่ีสุดในงานของฉันคืออะไร
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อ้างอิง
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9. ขณะน้ีสิง่ท่ีท้าทายมากท่ีสุดในงานของฉันคืออะไร



10
ขณะน้ีสิง่ท่ีท้าทายมากท่ีสุด

ในงานของฉันคืออะไร?

การหางานของฉัน
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ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ในแต่ละการประชุมเราปรึกษากนัถึงวธีิเอาชนะส่ิงท่ีทา้ทายมากท่ีสุดของเรา  
ส่ิงเหล่าน้ีอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละการประชุม

• ส่งขอ้ความหรือโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  
10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม:

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

• เขียนแผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีบนกระดาน

ชือ่สมาชิก
กลุ่ม

ท�าตามค�าม่ัน
สญัญางาน
ใหม่แล้ว  

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลักธรรม 
รากฐาน 

และสอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานต่อ
คู่รว่มปฏิบัติ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

กลอเรยี ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง

• เม่ือสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอใหพ้วกเขาเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• ขอใหทุ้กคนปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวด หากตอ้งการ)

• ขอใหค้นท่ีมาสายปิดโทรศพัทแ์ละเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาอยา่งเงียบๆ 
ระหวา่งท่ีกลุ่มยงัคงสนทนากนัต่อไป

• ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับ รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรมท่ี 10 ใน รากฐานของฉนั ใหเ้สร็จ จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดั
และอ่าน หนา้ต่อไป

10. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร
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ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่

 เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหมวดรายงาน

 แนวปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นืข้ึน 
(ปรบมือ)

 อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง

“และเป็นจุดประสงค์ของเราท่ีจะจัดหาให้วสุิทธิชนของ
เรา, เพราะสิง่ทัง้ปวงเป็นของเรา.”

หลักค�าสอนและพันธสัญญา 104:15

ด้วยศรทัธาในพระเจ้า เราก�าลังท�างานด้วยกันเพ่ือพ่ึงพา
ตนเอง

 อา่น: เชิญนัง่ครับ

 สนทนา: ขณะท่านรักษาค�ามัน่สญัญาของท่าน “พระเมตตาอนัละเอียดอ่อนของพระเจา้” 
ไดช่้วยเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหท่้านในดา้นใดเพื่อเอาชนะความทา้ทายใน
งานของท่าน

10. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

รายงาน
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เราจะช่วยกนัแกปั้ญหาทา้ทายในงานไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 60 นาทีส�าหรับหมวดเรียนรู้

 อา่น: พวกเราบางคนมีงานท�าบางคนยงัตอ้งหางานอยู ่แต่ทุกคนต่างเผชิญความทา้
ทายเก่่ียวกบังาน ตวัอยา่งบางเร่ืองไดแ้ก่

• ฉนัยงัหางานไม่ไดเ้ลย

• ดูเหมือนเจา้นายจะไม่เคยชอบงานของฉนัเลย

• ฉนัมีงานท�า แต่ไดเ้งินไม่พอใช้

• ฉนัไม่รู้จะท�าอยา่งไรกบัการทุจริตในท่ีท�างาน

• ฉนัคุยกบัหลายๆ คน แต่ไม่มีใครคิดจะจา้งฉนัเลย

• เป็นเร่ืองยากท่ีจะซ่ือสตัยก์บันายจา้งของฉนั

• ฉนัไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน

• ฉนัรักษางานไวไ้ม่ได้

เราจะพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนเม่ือเราปรึกษากนัและฝึกการเอาชนะส่ิงทา้ทาย

 แนวปฏิบตั:ิ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะเขียนส่ิงท่่ีทา้ทายมากท่ีสุดในงานของเขาบนกระดาน 
ทั้งกลุ่ม เลือกส่ิงทา้ทายสามขอ้บนกระดาน วนัน้ีท่านจะฝึกการสนทนาและ
การวางแผนแกปั้ญหา

การทบทวนการฝึกปฏิบติั การสนทนาและวดิีทศันท่ี์ผา่นมา ในสมุดแบบ
ฝึกหดัเล่มน้ีจะช่วยไดม้าก นอกจากน้ีท่านอาจรู้จกับางคนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มซ่ึง
อาจช่วยแกปั้ญหาทา้ทายได ้อาจเชิญบุคคลคนน้ีมาช่วยในการประชุมกลุ่มคร้ัง
ต่อไปของท่าน

10. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

เรยีนรู ้
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ฉนัควรท�าอยา่งไรเพ่ือปรบัปรุงใหดี้ข้ึน

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

 แนวปฏิบตั:ิ อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ี
ท่านก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่งท่ีท่านมีดา้นล่าง

  

  

  

  

  

 

สปัดาห์น้ีมีแนวคิดใดท่ีจะช่วยการหางานของท่านหรือท�าใหท่้านเป็นลกูจา้งท่ี
ดีข้ึน ใหค้ �ามัน่สญัญาต่อแนวคิดของท่าน

เขียนค�ามัน่สญัญาไวใ้น หนา้ต่อไป

 สนทนา: มีใครตอ้งการแบ่งปันค�ามัน่สญัญาหรือแนวคิดอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองงานหรือไม่

10. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

ไตรต่รอง

“จงปรกึษาพระเจ้า
ในการกระท�าทัง้หมด
ของลูก, และพระองค์
จะทรงชีท้างให้ลูก
เพือ่ความด”ี

แอลมา 37:37
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ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดใหค้ �ามัน่สญัญา

 แนวปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ชือ่คูร่ว่มปฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

อา่นออกเสียงค�ามัน่สญัญาแตล่ะขอ้ใหคู้่รว่มปฏิบตัิ
ของทา่นฟัง สญัญาว่าจะรกัษาค�ามัน่สญัญาของ
ทา่น เซ็นช่ือดา้นลา่ง

ค�าม่ันสญัญาของฉัน

ฉันจะรกัษาค�าม่ันสญัญางานใหม่ท่ีฉันเลือกวนัน้ี:

 

ฉันจะฝึกหลักธรรม รากฐานของฉัน วนัน้ีและสอนให้ครอบครวัของฉัน

ฉันจะเพิ่มเงินออม — แม้เพียงบาทสองบาท

ฉันจะรายงานตอ่คูร่ว่มปฏิบัตขิองฉัน

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูร่ว่มปฏิบัติ

10. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

ใหค้�ามัน่สญัญา
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ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร

 แนวปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้
ของท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่”

ท�าตาม
ค�าม่ัน

สญัญางาน
ใหม่แล้ว 

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
และสอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงาน
ต่อคู่รว่ม

ปฏิบัติ  
( ใช่/ไม่ ใช่)

 อา่น: เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด

ยินดีรบัค�าติชม
กรณุาส่งความ
คดิเห็น ค�าตชิม 
ค�าแนะน�า และ
ประสบการณ์ของ
ท่านไปที ่
 srsfeedback@ 
 ldschurch. org

10. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร
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อ้างอิง
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร



11
ขณะน้ีสิง่ท่ีท้าทาย

มากท่ีสุดในงาน
ของฉันคืออะไร?

การหางานของฉัน
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ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ในแต่ละการประชุมเราปรึกษากนัถึงวธีิเอาชนะส่ิงท่ีทา้ทายมากท่ีสุดของเรา  
ส่ิงเหล่าน้ีอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละการประชุม

• ส่งขอ้ความหรือโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  
10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม:

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

• เขียนตารางค�ามัน่สญัญาน้ีบนกระดาน

ชือ่สมาชิก
กลุ่ม

รกัษาค�าม่ัน
สญัญางาน
ใหม่แล้ว  

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลักธรรม 
รากฐาน 

และสอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานต่อ
คู่รว่มปฏิบัติ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

กลอเรยี ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง

• เม่ือสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอใหพ้วกเขาเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• ขอใหทุ้กคนปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวด หากตอ้งการ)

• ขอใหค้นท่ีมาสายปิดโทรศพัทแ์ละเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาอยา่งเงียบๆ 
ระหวา่งท่ีกลุ่มยงัคงสนทนากนัต่อไป

• ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับ รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรมท่ี 11 ใน รากฐานของฉนั ใหเ้สร็จ จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดั
และอ่าน หนา้ต่อไป

11. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร11. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร
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ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่

 เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหมวดรายงาน

 แนวปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นืข้ึน 
(ปรบมือ)

 อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง

“และเป็นจุดประสงค์ของเราท่ีจะจัดหาให้วสุิทธิชนของ
เรา, เพราะสิง่ทัง้ปวงเป็นของเรา.”

หลักค�าสอนและพันธสัญญา 104:15

ด้วยศรทัธาในพระเจ้า เราก�าลังท�างานด้วยกันเพ่ือพ่ึงพา
ตนเอง

 อา่น: เชิญนัง่ครับ

 สนทนา: ขณะท่านรักษาค�ามัน่สญัญาของท่าน “พระเมตตาอนัละเอียดอ่อนของพระเจา้” 
ไดช่้วยเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหท่้านในดา้นใดเพื่อเอาชนะความทา้ทายใน
งานของท่าน

11. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

รายงาน
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เราจะช่วยกนัแกปั้ญหาทา้ทายในงานไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 60 นาทีส�าหรับหมวดเรียนรู้

 อา่น: พวกเราบางคนมีงานท�าบางคนยงัตอ้งหางานอยู ่แต่ทุกคนต่างเผชิญความทา้
ทายเก่่ียวกบังาน ตวัอยา่งบางเร่ืองไดแ้ก่

• ฉนัยงัหางานไม่ไดเ้ลย

• ดูเหมือนเจา้นายจะไม่เคยชอบงานของฉนัเลย

• ฉนัมีงานท�า แต่ไดเ้งินไม่พอใช้

• ฉนัไม่รู้จะท�าอยา่งไรกบัการทุจริตในท่ีท�างาน

• ฉนัคุยกบัหลายๆ คน แต่ไม่มีใครคิดจะจา้งฉนัเลย

• เป็นเร่ืองยากท่ีจะซ่ือสตัยก์บันายจา้งของฉนั

• ฉนัไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน

• ฉนัรักษางานไวไ้ม่ได้

เราจะพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนเม่ือเราปรึกษากนัและฝึกการเอาชนะส่ิงทา้ทาย

 แนวปฏิบตั:ิ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะเขียนส่ิงท่่ีทา้ทายมากท่ีสุดในงานของเขาบนกระดาน 
ทั้งกลุ่ม เลือกส่ิงทา้ทายสามขอ้บนกระดาน วนัน้ีท่านจะฝึกการสนทนาและ
การวางแผนแกปั้ญหา

การทบทวนการฝึกปฏิบติั การสนทนาและวดิีทศันท่ี์ผา่นมา ในสมุดแบบ
ฝึกหดัเล่มน้ีจะช่วยไดม้าก นอกจากน้ีท่านอาจรู้จกับางคนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มซ่ึง
อาจช่วยแกปั้ญหาทา้ทายได ้อาจเชิญบุคคลคนน้ีมาช่วยในการประชุมกลุ่มคร้ัง
ต่อไปของท่าน

11. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

เรยีนรู ้
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ฉนัควรท�าอยา่งไรเพ่ือปรบัปรุงใหดี้ข้ึน

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

 แนวปฏิบตั:ิ อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ี
ท่านก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่ง ท่ีท่านมีดา้นล่าง

  

  

  

  

  

 

สปัดาห์น้ีมีแนวคิดใดท่ีจะช่วยการหางานของท่านหรือท�าใหท่้านเป็นลกูจา้งท่ี
ดีข้ึน ใหค้ �ามัน่สญัญาต่อแนวคิดของท่าน

เขียนค�ามัน่สญัญาไวใ้น หนา้ต่อไป

 สนทนา: มีใครตอ้งการแบ่งปันค�ามัน่สญัญาหรือแนวคิดอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองงานหรือไม่

“และพระครสิตต์รสั
กับบรรพบุรษุของเรา
ไวจ้รงิ ๆ  วา่ : หากเจ้า
มีศรทัธาเจ้าสามารถ
ท�าทุกส่ิงทีเ่ราเห็น
สมควร.”

โมโรไน 10:23

11. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

ไตรต่รอง



150

ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดใหค้ �ามัน่สญัญา

 แนวปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ชือ่คูร่ว่มปฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

อา่นออกเสียงค�ามัน่สญัญาแตล่ะขอ้ใหคู้่รว่มปฏิบตัิ
ของทา่นฟัง สญัญาว่าจะรกัษาค�ามัน่สญัญาของ
ทา่น เซ็นช่ือดา้นลา่ง

ค�าม่ันสญัญาของฉัน

ฉันจะรกัษาค�าม่ันสญัญางานใหม่ท่ีฉันเลือกวนัน้ี:

 

ฉันจะฝึกหลักธรรม รากฐานของฉัน วนัน้ีและสอนให้ครอบครวัของฉัน

ฉันจะเพิ่มเงินออม — แม้เพียงบาทสองบาท

ฉันจะรายงานตอ่คูร่ว่มปฏิบัตขิองฉัน

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูร่ว่มปฏิบัติ

11. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

ใหค้�ามัน่สญัญา
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ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร

 แนวปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้
ของท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่”

ท�าตาม
ค�าม่ัน

สญัญางาน
ใหม่แล้ว 

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ธรรม 

รากฐาน 
และสอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงาน
ต่อคู่รว่ม

ปฏิบัติ  
( ใช่/ไม่ ใช่)

 อา่น: ในการประชุมคร้ังต่อไป เราจะประเมินการพึ่งพาตนเองของเราอีกคร้ังเพื่อดูวา่
เราพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนหรือไม่ เราจะตอ้งน�าจุลสาร เสน้ทางของฉนัสู่การ
พึ่งพาตนเอง  มาดว้ย

เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด

หมายเหตุ
ส�าหรบัวทิยากร
กระบวนการ:
ในการประชุมครัง้ตอ่
ไป น�าจุลสาร เส้นทาง
ของฉันสู่การพึ่งพา
ตนเอง มาเพิ่มห้า
ฉบับ

ยินดีรบัค�าติชม
กรณุาส่งความ
คดิเห็น ค�าตชิม 
ค�าแนะน�า และ
ประสบการณ์ของ
ท่านไปที ่ 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org

11. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร
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หมายเหตุ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร



12
ขณะน้ีสิง่ท่ีท้าทายมากท่ีสุด

ในงานของฉันคืออะไร?

การหางานของฉัน
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ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• วนัน้ี กลุ่มจะใชเ้วลาพิเศษ 20 นาทีในหมวดค�ามัน่สญัญา ขอใหอ่้านกิจกรรมสุดทา้ย
ใน รากฐานของฉนั และเตรียมพร้อมส�าหรับการตอบค�าถาม

• ส่งขอ้ความหรือโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  
10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม:

• น�าจุลสาร หนทางสู่การพึ่งพาตนเองของฉนั  มาเพิ่มหา้ฉบบั

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

• เขียนแผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีบนกระดาน

ชือ่สมาชิก
กลุ่ม

ท�าตามค�าม่ัน
สญัญางาน
ใหม่แล้ว  

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลักธรรม 
รากฐาน 

และสอนให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานต่อ
คู่รว่มปฏิบัติ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

กลอเรยี ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง

• เม่ือสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอใหพ้วกเขาเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• ขอใหทุ้กคนปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวด หากตอ้งการ)

• ขอใหค้นท่ีมาสายปิดโทรศพัทแ์ละเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาอยา่งเงียบๆ 
ระหวา่งท่ีกลุ่มยงัคงสนทนากนัต่อไป

• ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับ รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรมท่ี 12 ใน รากฐานของฉนั ใหเ้สร็จ จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดั
และอ่าน หนา้ต่อไป

ใหม่! 

ใหม่! 

12. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร12. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร
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ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่

 เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหมวดรายงาน

 แนวปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นื
ข้ึน (ปรบมือ)

 อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง

“และเป็นจุดประสงค์ของเราท่ีจะจัดหาให้วสุิทธิชนของ
เรา, เพราะสิง่ทัง้ปวงเป็นของเรา.”

หลักค�าสอนและพันธสัญญา 104:15

ด้วยศรทัธาในพระเจ้า เราก�าลังท�างานด้วยกันเพ่ือพ่ึงพา
ตนเอง

 อา่น: เชิญนัง่ครับ

 สนทนา: ขณะท่านรักษาค�ามัน่สญัญาของท่าน “พระเมตตาอนัละเอียดอ่อนของพระเจา้” 
ไดช่้วยเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหท่้านในดา้นใดเพื่อเอาชนะความทา้ทายใน
งานของท่าน

12. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

รายงาน
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เราจะช่วยกนัแกปั้ญหาทา้ทายในงานไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งนาฬิกาจบัเวลาท่ี 20 นาทีส�าหรับหนา้น้ีเท่านั้น (ไม่ใช่ส�าหรับหมวดเรียนรู้
ทั้งหมด)

โปรดสงัเกตดว้ยวา่ท่านจะใชเ้วลา 20 นาทีนานข้ึนกวา่ปกติในหมวดค�ามัน่
สญัญา

 อา่น: พวกเราบางคนมีงานท�าบางคนยงัตอ้งหางานอยู ่แต่ทุกคนต่างเผชิญความทา้
ทายเก่่ียวกบังาน ตวัอยา่งบางเร่ืองไดแ้ก่

• ฉนัยงัหางานไม่ไดเ้ลย

• ดูเหมือนเจา้นายจะไม่เคยชอบงานของฉนัเลย

• ฉนัมีงานท�า แต่ไดเ้งินไม่พอใช้

• ฉนัไม่รู้จะท�าอยา่งไรกบัการทุจริตในท่ีท�างาน

• ฉนัคุยกบัหลายๆ คน แต่ไม่มีใครคิดจะจา้งฉนัเลย

• เป็นเร่ืองยากท่ีจะซ่ือสตัยก์บันายจา้งของฉนั

• ฉนัไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน

• ฉนัรักษางานไวไ้ม่ได้

เราจะพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนเม่ือเราปรึกษากนัและฝึกการเอาชนะส่ิงทา้ทาย

 แนวปฏิบตั:ิ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะเขียนส่ิงท่่ีทา้ทายมากท่ีสุดในงานของเขาบนกระดาน 
ทั้งกลุ่ม เลือกส่ิงทา้ทายสามขอ้บนกระดาน วนัน้ีท่านจะฝึกการสนทนาและ
การวางแผนแกปั้ญหา

การทบทวนการฝึกปฏิบติั การสนทนาและวดิีทศันท่ี์ผา่นมา ในสมุดแบบ
ฝึกหดัเล่มน้ีจะช่วยไดม้าก นอกจากน้ีท่านอาจรู้จกับางคนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มซ่ึง
อาจช่วยแกปั้ญหาทา้ทายได ้อาจเชิญบุคคลคนน้ีมาช่วยในการประชุมกลุ่มคร้ัง
ต่อไปของท่าน

12. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

เรยีนรู ้
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ตอนน้ีฉนัพ่ึงพาตนเองมากข้ึนหรอืไม่

 เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหนา้น้ีเท่านั้น

 อา่น: เป้าหมายของเราคือการพึ่งพาตนเอง ทั้งทางโลกและทางวญิญาณ ความส�าเร็จ
ในงานของเราเป็นเพียงส่วนหน่ึงของเป้าหมายนั้น

 สนทนา: ท่านไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงอะไรในชีวติของท่านบา้งขณะท่านฝึกปฏิบติัและ
สอนหลกัธรรม รากฐานของฉนั

 แนวปฏิบตั:ิ เปิดจุลสาร หนทางสู่การพึ่งพาตนเองของฉนั ไปท่ีการ
ประเมินการพึ่งพาตนเอง ท�าตามขั้นตอนต่อไปน้ี

เม่ือท�าเสร็จแลว้ ใหใ้ชเ้วลาสามนาทีไตร่ตรองค�าถามต่อไปน้ี:

ปัจจุบนัท่านตระหนกัถึงรายจ่ายของท่านมากข้ึนหรือไม่ 
ตอนน้ีท่านสามารถตอบค�าถามเหล่านั้นวา่ “บ่อยๆ ” หรือ 
“ตลอดเวลา” ไดม้ากข้ึนหรือไม่ ท่านมัน่ใจมากข้ึนหรือไม่
ในจ�านวนรายไดท่ี้ตั้งไวว้า่จะท�าใหท่้านพึ่งพาตนเอง ท่าน
ใกลจ้ะมีรายไดท่ี้ท�าใหท่้านพึ่งพาตนเองหรือไม่ ท่านควรท�า
อยา่งไรเพื่อปรับปรุงใหดี้ข้ึน

เสน้ทางของฉนัสู่
การพ่ึงพาตนเอง

12. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร
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ฉนัควรท�าอยา่งไรเพ่ือปรบัปรุงใหดี้ข้ึน

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

 แนวปฏิบตั:ิ อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ี
ท่านก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่ง ท่ีท่านมีดา้นล่าง

  

  

  

  

  

 

สปัดาห์น้ีมีแนวคิดใดท่ีจะช่วยการหางานของท่านหรือท�าใหท่้านเป็นลกูจา้งท่ี
ดีข้ึน ใหค้ �ามัน่สญัญาต่อแนวคิดของท่าน

เขียนค�ามัน่สญัญาไวใ้น หนา้ต่อไป

 สนทนา: มีใครตอ้งการแบ่งปันค�ามัน่สญัญาหรือแนวคิดอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองงานหรือไม่

“พระเจ้าทรงสามารถ
ท�าส่ิงทัง้ปวงไดต้าม 
พระประสงคข์อง
พระองค,์ เพือ่ลูก
หลานมนุษย์, หาก
เป็นไปวา่พวกเขาใช้
ศรทัธาในพระองค”์
1 นีไฟ 7:12

12. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

ไตรต่รอง
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ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหนา้น้ีเท่านั้น

อา่นออกเสียงค�ามัน่สญัญาแตล่ะขอ้ใหคู้่ปฏิบตัขิอง
ทา่นฟัง สญัญาว่าจะรกัษาค�ามัน่สญัญาของทา่น 
เซ็นช่ือดา้นลา่ง

ค�าม่ันสญัญาของฉัน

ฉันจะรกัษาค�าม่ันสญัญางานใหม่ท่ีฉันเลือกวนัน้ี:

 

ฉันจะฝึกหลักธรรม รากฐานของฉัน วนัน้ีและสอนให้ครอบครวัของฉัน

ฉันจะเพิ่มเงินออมในแตล่ะสัปดาห์ — แม้เพียงบาทสองบาท

ลายเซ็นของฉัน

12. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร

ใหค้�ามัน่สญัญา
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ฉนัจะพ่ึงพาตนเองตอ่ไปไดอ้ยา่งไร

 เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหนา้น้ีเท่านั้น

 อา่น: เปิดไปท่ีหนา้ 28 ของจุลสารรากฐานของฉนั  เพื่อท�ากิจกรรมสุดทา้ยและ
วางแผนโครงการรับใชเ้ป็นกลุ่ม เม่ือเสร็จแลว้ใหก้ลบัมาท่ีน่ี

ยนิดีดว้ย! เราท�าสมุดแบบฝึกหดัเล่มน้ีเสร็จแลว้และไดป้รับปรุงหลายอยา่งให้
ดีข้ึน เราพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน

กลุ่มอาจประชุมกนัต่อไปในสปัดาห์หลงัจากน้ีเพื่อสนบัสนุนและใหก้�าลงัใจ
กนัหากเราตอ้งการ

เพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองของท่านอยา่งต่อเน่ือง ท่านอาจท�าดงัน้ี

• เป็นอาสาสมคัรและรับใชใ้นศนูยพ์ึ่งพาตนเองท่ีอยูใ่กลท่้าน (จุดประสงค์
อีกขอ้หน่ึงของการพึ่งพาตนเองคือสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้การรับใชผู้อ่ื้น
เป็นพรอนัประเสริฐ)

• ประชุมกบักลุ่มของท่านต่อไป สนบัสนุนและใหก้�าลงัใจกนัต่อไป

• เขา้ประชุมขอ้คิดทางวญิญาณของการพึ่งพาตนเองต่อไป

• ติดต่อกบัคู่ปฏิบติัของท่านอยูเ่สมอ สนบัสนุนและใหก้�าลงัใจกนั

ฉนัจะกา้วหนา้ตอ่ไปโดยใหแ้ละรกัษาค�ามัน่สญัญา

ลายเซ็นของฉัน

 อา่น: บดัน้ีเราจะสวดออ้นวอนปิด

หมายเหตุ
ส�าหรบัวทิยากร
กระบวนการ:
อย่าลืมรายงานความ
ก้าวหน้าของกลุ่มไปที ่
srs. lds. org/ report

ยินดีรบัค�าติชม
กรณุาส่งความ
คดิเห็น ค�าตชิม 
ค�าแนะน�า และ
ประสบการณ์ของ
ท่านไปที ่ 
srsfeedback@ 
 ldschurch. org

12. ขณะนีส่ิ้งทีท้่าทายมากทีสุ่ดในงานของฉันคอือะไร
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แผนท่ีสูค่วามส�าเรจ็ในการหางาน
ทุกวนั: อุทิศถวายความพากเพียรของท่าน เรง่การหา

งานของท่าน ติดตามเครอืข่ายของท่าน

ฉันจะหาโอกาสให้ ได้งานท่ีถูกต้อง
อย่างไร

•  นึกถึงส่ิงที่ฉันตอ้งน�าเสนอตอ่นายจ้าง
•  ใช้ข้อความ “30 วนิาทีน่ีคอืฉัน” กับผู้คน

ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ฉันจะเข้าถึงตลาดงานท่ี 
“ซ่อนอยู่” ได้อย่างไร

•  พบงาน “ที่ซ่อนอยู่” ผ่านการ
ใช้เครอืข่าย

•  ใช้ข้อความโดนใจเพื่อแสดง
คณุคา่ของฉันตอ่เครอืข่าย

•  ช่วยเครอืข่ายของฉันช่วยฉัน

ฉันจะเรง่การค้นหา
งานของฉันได้อย่างไร
•  ท�าวธิีเรง่การหางานทุกวนั
•  ตดิตามความก้าวหน้าการหา

งานของฉัน

ฉันจะน�าเสนอตนเอง
ด้วยพลังท่ีสรา้งความ

ม่ันใจอย่างไร
•  ระบุวธิีที่ฉันจะประสบ

ความส�าเรจ็ในผลงานที่
ส�าคญัตอ่นายจ้าง

•  ใช้ข้อความโดนใจ
เพื่อแสดงคณุคา่
ของฉันตอ่นายจ้าง

ฉันจะเป็นตัวเลือกท่ีโดดเด่นได้
อย่างไร

•  เตรยีมตวัให้ดสี�าหรบัการสัมภาษณ์
แตล่ะครัง้

•  เรยีนรูท้ักษะที่จะเป็นเลิศในการ
สัมภาษณ์แตล่ะครัง้

•  เรยีนรูก้ารกรอกใบสมัคร

ฉันจะ
ท�างานเก่งขึน้

และประสบความ
ส�าเรจ็ต่อไปได้อย่างไร

•  ฉันจะปฏิบัตกิารเชิงรกุและ
ป้องกันปัญหาในงานของฉัน

•  เรยีนรูก้ฎและความคาดหวงัของ
ที่ท�างาน

•  ให้คณุคา่แก่นายจ้างของฉัน
มากกวา่ที่เขาจ่ายให้ฉัน

•  มีความรบัผิดชอบตอ่งาน
อาชีพของฉัน

ความกา้วหนา้ประจ �าวนั

• ถามค�าถามเหล่าน้ีอย่างตอ่เน่ือง
• หาค�าตอบและแนวคดิ
• เรยีนรู ้ปรบัปรงุ และท�าซ�า้




