
เร  ิมต นจากภาพรวม

มองอนาคตให ออก

สวมหมวกส ฟี าในการมอง

ฝ กึการมองแบบ Bird eye view

.ใช ความค ดิในเช งิกว าง

ใหญ 

มององค ประกอบท  ังหมด

แยกประเด น็เป น็หมวดหม  ู

ใช ความค ดิเช งิว เิคราะห 

แยกข อม ลูท  ีหลากหลาย

แยกตามหล กัว ชิาการ

แยก

นำประเด น็ท  ีแยกมาย อย

ลงไปในรายละเอ ยีด

เจาะล กึข อม ลูอย างแยบคาย

ใช การค ดิเช งิมโนท ศัน 

การค ดิด วยหมวกส เีหล อืง

ย อย

บ รูณาการความค ดิ

เช  ือมโยงความส มัพ นัธ 

เปร ยีบเท ยีบความแตกต าง

สร างสรรค ส ิ งใหม 

ค ดิในแบบส งัเคราะห  โยง หล ักการค ิด
ด วยม ิต ิ 4 ยอ
(ดร  .ประชาสรรค )

หล ักการจ ัดการความค ิดด วย 4 ยอ
โดย เภส ัชกร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

เอกสารประกอบการส มัมนา "ผ ู บร ิหารพ ันธ ุ ใหม  ค ิดอย างไรให สร างสรรค " 7 พฤศจ ิกายน 2549 โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

ค ิดนอกกรอบแต ม ีกรอบในการค ิด
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เอกสารประกอบการบรรยาย "ผูบริหารพันธุใหม คิดอยางไรใหสรางสรรค"  โดย ดร. ประชาสรรค แสนภักดี (www.prachasan.com)

ผูชนะ 10 คิด
(ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ 
เจริญวงศศักด์ิ

การคิดเชิงวิพากษ
(Critical Thinking)

การคิดเชิงวิเคราะห
(Analytical Thinking)

การคิดเชิงสังเคราะห
(Synthesis-Type Thinking)

การคิดเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Thinking)

การคิดเชิงมโนทัศน
(Conceptual Thinking)

การคิดเชิงสรางสรรค
(Creative Thinking)

การคิดเชิงประยุกต
(Applicative Thinking)

การคิดเชิงกลยุทธ
(Strategic Thinking)

การคิดเชิงบูรณาการ
(Integrative Thinking)

การคิดเชิงอนาคต
(Futuristic Thinking)

ผูชนะ 10 คิด
(ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ 
เจริญวงศศักด์ิ
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Best - ด เีย  ียม
สำเร จ็ ส ดุยอด

Bad/Worst - แย 
ป ญัหา ค กุคาม

Normal - ธรรมดา
ท ุกอย างคงท  ีเด มิๆหล กัการ

/ทางเล อืก
ความหมาย

สร างภาพอนาคต
เพ  ือกำหนดทางเล อืก

ร ปูธรรม

กำหนดเป าหมาย
ท  ีจะก าวเด นิบน
ทางท จีะเป น็ไปได  หลายทาง

ต วัอย าง

ฉากท ศัน 
(Scenario)

ความค ดิ ความเข าใจ ท ัศนะ
ของบ คุคลท  ีม ตี อเร  ืองราวท ี เก ดิข  ึน
โดยใช ฐานประสบการณ ท  ีตกผล กึ
ความค ดิในจ ติใจของบ คุคล

ความหมาย
ถามต วัเองมองการเปล  ียน
แปลงต างๆ รอบต วัอย างไร?

ร ปูธรรม
การปร บักระบวนท ศัน การบร หิาร

การปร บัประบวนท ศัน ในการ
พ ฒันาตนเอง การเร ยีนร  ูใหม 

ต วัอย าง

กระบวนท ศัน 
(Paradigm)

การตกผล กึของความค ดิ (Crystalization)
ในแบบองค รวมและถ กูแยกแยะแล ว
ย อยลงไปในรายละเอ ยีด ท ายส ดุม กีาร
เช  ือมโยงความ สู มัพ นัธ  เพ  ือส  ือความเป น็
องค รวม และบ รูณาการ

ความหมาย

ท ุกคร ั งท ี จะเร ิ มงานใหม 
กำหนดกรอบมโนท ศัน 
ให ช ดัเจนก อนเสมอ

ร ปูธรรม

การสร ปุกรอบแนวค ดิการว จิ ยั

การสร ปุแนวค ดิโครงการ

การสร ปุภาพในใจ
(Mental Model)

ต วัอย าง

มโนท ศัน 
(Conceptual)

การมองไปข างหน าอย าง
แยบคาย โดยใช ฐานของ
ความเป น็จร งิใป จัจ บุ นัเป น็
จ ดุเร  ิมต นของความค ดิ

ความหมาย

มองไกล 10 ป  ี15 ป ี ร ปูธรรม
งาน (work)

ช ีว ิต (life)

ครอบคร วั (family)

การกำหนดว สิ ยัท ศัน 
ส วนตน (Personal)

องค กรจะพ ฒันาไปส  ูจ ดุใด การกำหนดว สิ ยัท ศัน 
องค กร (Organization)

ต วัอย าง

ว ิส ัยท ัศน 
(Vision)

PreView

OverView

ReView
3 View

inside out

outside in

การมองโลกด วยท ศัน 
ท ี เข าใจ เข าถ งึ และเข าท า
มองแบบรอบด าน ท ุกท ิศ

ความหมาย

ถามตนเองตลอดเวลา
เราย งัมองส ิ งท ี อย ู รอบต วั
เหม อืนเด มิหร อืไม ?

ร ปูธรรม

การเป ดิโลกท ศัน ส วนต วั

การเร ยีนร  ูเร  ืองราวใหม ๆ

การต อยอดความค ดิ
จากส  ิงเด มิๆ ของตน

ต วัอย าง

โลกท ศัน 
(Worldview)

เบญจท ัศน 
ของผ ู นำ

เบญจท ศัน  เคร  ืองช  ีว ดัอนาคตผ  ูนำ นำเสนอแนวค ดิโดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล (Glocalization Training Center)

เอกสารประกอบการบรรยาย การพ ฒันาภาวะผ  ูนำ (Leadership Development) โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีwww.prachasan.com

พ ฒันาภาวะผ  ูนำแบบองค รวม
ก บั ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

3

http://www.prachasan.com


ย ืนหย ัดท าว ิกฤต

แปลงให เป ็นโอกาส

มองหาโอกาสเสมอ

หน าตาเป ็นอย างไร

ความสำค ัญ

หล ักการ

14.3 หาจ ุดต าง

14.2 เสวนา

14.1 แลกเปล ี ยน เร ียนร ู 

ท ี ไป-ท ี มา

เข าใจความจร ิง

หาเหต ุ

12.4.  ตรงไปตรงมา

12.3.  ในท ี ประช ุม

12.2.  เช ิงบวก

12.1.  สร างสรรค 

11.4.  ด ึงด ูด

11.3.  น าสนใจ

11.2.  เหมาะสม

11.1.  เล ือกร ูปแบบใหม 

10.3.  ต อเน ื อง

10.2.  ลงม ือทำท ันท ี

10.1.  ม ุ งม ั น

9.3.  หล ังการบรรยาย

9.2.  ระหว างการบรรยาย

9.1.  ก อนการบรรยาย

8.2.  ฝ ึกค ิดเช ิงว ิพากษ 

8.1.  ยอมร ับการว ิพากษ 

ไม หย ุดน ิ ง

เห ็นค าของเวลา

บร ิหารเวลา

เวลา

ใช เป ็นบทเร ียน

ใช เป ็นโอกาส

ม ุมมอง

มอง

อย ายอมแพ 

ทางต ัวเอง

สำน ักค ิด

ม ีสถาบ ัน

ว ิ งตามข อม ูล

ว ิ งตามการเปล ี ยนแปลง

เด ินไม ท ัน

พ ัฒนาป ัญญา

ทำงานด วยสมอง

พ ัฒนาคนอ ื น

การใ ห 

สมาธ ิ

อย ู ก ับต ัวเอง

7.3.  การเช ื อมโยง

7.2.  ภาพย อย

7.1.  ภาพรวม

6.3.  กฎหมาย

6.2.  บ ุคคล

6.1.  เอกสาร

5.3.  เตร ียมตอบคำถาม

5.2.  ฝ กึถามเพ ื อค นหา

5.1.  กระต ุ นด วยการถาม

จ ินตนาการ

4.3.  ส วนตน/ส วนรวม

4.2.  มองกว าง

4.1.  มองไกล

3.3.  ต ิดตามข าวสาร

3.2.  ทบทวน

3.1.  ประย ุกต เทคโนโลย ี

2.3.  เร ียบง าย

2.2.  ต ั งใจทำ

2.1.  สวยงาม

1.3.  ศาสตร ท ี เก ี ยวข อง

1.2.  เร ื องท ี บรรยาย

1.1.  ศาสตร ท ี ถน ัด

26. ว ิกฤต

25. ว ิทยากร

14. ว ิวาทะ

13. ว นิ ิจฉ ัย

12.  ว ิจารณ 

11.  ว ิธ ีการ

10.  ว ิร ิยะ

9.  ว ิม งัสา

8.  ว ิพากษ 

16. ว ิว ัฒนาการ

17. ว ิถ ีทาง

20. ว ิทยาล ัย

23. ว ิ ง

24. ว ิจารณญาณ

22. ว ิทยาทาน

21. ว ิเวก

19.ว ิว

18.ว ิกฤต ิ

15. ว ินาท ี

7.  ว ิเคราะห 

6.  ว จิ ยั

5.  ว ิส จัฉนา

4.  ว สิ ัยท ัศน 

3.  ว ิทยาการ

2.  ว ิจ ิตร

1.  ว ิชาการ

หล ักการ 26 ว ิ
เพ ื อผ ู บร ิหารสร างสรรค 
การทำงานและความค ิด

เอกสารประกอบการส ัมมนา "ผ ู บร ิหารพ ันธ ุ ใหม  ค ิดอย างไรให สร างสรรค " ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี
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ชวงช้ันของความคิด
(Basic Ordering Idea)
สําหรับผูนําสรางสรรค

กอน

เกี่ยว

กิ่ง

กรอบ

กระจาย

แกน
กลุม

กระชับ

แกน กึ๋น

ไกล

กลับ

กาว

อะไรมากอนมาหลัง
ลําดับเหตุการณใหชัด

ปจจัยอะไรบาง
ใครเกี่ยวของบาง

ประเด็นยอยที่ตองดู
องคประกอบยอย

มองผลในอนาคต
คาดการณ/ทํานาย

มองการพัฒนา
มองผลที่จะตามมา

คิดใหครอบคลุม
มองหลายๆ มุม

ยอนไปดูบทเรียน
คิดจากเปาหมาย
กลับมายังจุดเริ่มตน

คิดนอกกรอบ

มีกรอบในการคิด

จัดหมวดหมูความคิด
เรียบเรียงประเด็น

คิดแบบเฉียบคม
ประเด็นชัดเจนคิดเชิงลึกใหถึงกึ๋น

โยนิโสมนสิการ
คิดแบบแยบคาย

ประเด็นหลัก
ใครที่เปนแกนหลัก

สาระที่แทจริงคืออะไร
หลักการใหญคืออะไร

กรรม
(Action)

รูปธรรมเปนอยางไร
เกิดประโยชนอะไร

ชว
งชั้
นข
อง
คว
าม
คิด

สํา
หรั
บผ

ูนํา

 

(B
as

ic 
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de
rin

g I
de

a-B
OI

)
โด
ย

 ภก
. ด
ร. 
ปร
ะช
าส
รร
ค

 แส
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กด
ี
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"เปนผูนําแบบมีช้ันเชิง ดวยการคิดแบบมีชวงช้ัน"

มองปญหาและวางแผนแกปญหาดวยหลักการ 14 ก  การคิดอยางมีชวงช้ันเพื่อการสรางสรรค สําหรับผูบริหารพันธุใหม
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หาความคิดใหมที่หลากหลาย
ดวยการระดมสมอง
(Brainstorming)

ทําของเกาใหเปนของใหม
ดวยแผนตรวจสอบ
ของออสบอรน

ขยายขอบเขตปญหาจาก
รูปธรรม สู นามธรรม

แลวคอยคิด

ปรับสภาพแวดลอม
และเวลาใหเหมาะ
สําหรับการคิด

กลับสิ่งที่จะคิด
แลวคิดในมุมกลับ

จับคูตรงขามเพื่อ
หักมุมสิ่งใหม

คิดแหวกความนาจะเปน
ยอนกลับมาหาความเปนไปได

หาสิ่งไมเชื่อมโยง
เปนตัวเขี่ยความคิดสรางสรรค

ใชเทคนิคสังเคราะห
สวนประกอบ

(morphological synthesis)

เอกสารประกอบการบรรยาย "ผูบริหารพันธุใหม คิดอยางไรใหสรางสรรค"  โดย ดร. ประชาสรรค แสนภักด ี(www.prachasan.com)

เนนความหลากหลาย
เนนปริมาณมากกวาคุณภาพ
เวลามีจํากัด

เอาไปใชอยางอื่นไดหรือไม
ดัดแปลงใชอยางอื่นไดหรือไม

ปรับเปล่ียนไดหรือไม
เพิ่ม, ขยายไดหรือไม
ลด, หดไดหรือไม
ทดแทนไดหรือไม

จัดใหมไดหรือไม

สลับไดหรือไม
ผสม รวมไดหรือไม

มองจากสิ่งอื่นกอน

มองกวางกอน

จินตนาการกอนสรางงาน

เวลา มาก, นอย, จํากัด
สถานที่
สรางสิ่งเรา

สลับมุมใหม
มองในมุมใหม

 +

หัวเราะ + รองไห
เกิด + ตาย
จน + รวย คิดแนวขนาน

คิดแนวขาง
คิดแบบบาๆ(ในสายตาคนท่ัวไป)

พิศดาร(เหนือธรรมดา)

เปดหนังสือ

เปดพจนานุกรม

ใชการเปรียบเทียบ
เพื่อกระตุนมุมมองใหมๆ

เปรียบเทียบตนเองกับสิ่งอื่น
เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง

เรียนรูเทคนิค คิดเชิงสรางสรรค อางอิงจาก การคิดเชิงสรางสรรค
Creative Thinking โดย ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์

ความคิดสรางสรรค
ชวยใหเราแกปญหาไดลงตัว

ความคิดสรางสรรค
กอใหเกิดนวัตกรรมท่ีไมหยุดย้ัง

ความคิดสรางสรรค
ชวยใหเราไดสิ่งท่ี "ดีกวา" แทนการจมอยูกับสิ่งเดิมๆ

ความคิดสรางสรรค
เปนองคประกอบสําคัญของความฉลาด

ดีกวาเดิม

ตอบวัตถุประสงค

สามารถทําไดจริง

7
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อยาท่ี 1 อยาคิดแงลบ
ตองท่ี 1 ตองคิดแงบวก

อยาท่ี 2 อยาชอบพวกมากลากไป
ตองที่ 2 ตองลองหัวเดียวกระเทียมลีบดูบาง

อยาท่ี 3 อยาปดตนเองในวงแคบ
ตองที่ 3 ตองเปดรับประสบการณใหม

อยาท่ี 4 อยารักสบาย ทําไปเร่ือยๆ
ตองที่ 4 ตองลงแรง บากบ่ัน มุงความสําเร็จ

อยาท่ี 5 อยากลัว
ตองท่ี 5 ตองกลาเสี่ยง

อยาท่ี 6 อยาหมดกําลังใจเม่ือไมพบคําตอบ
ตองท่ี 6 ตองอดทนตอความคลุมเครือ

อยาท่ี 7 อยาทอใจกับความผิดพลาด
ตองท่ี 7 ตองเรียนรูจากความลมเหลว

อยาท่ี 8 อยาละท้ิงความคิดใดๆ
จนกวาจะพิสูจนไดวาไรประโยชน
ตองท่ี 8 ตองชะลอการตัดสินใจ

อยาท่ี 9 อยากลัวการเผยแพรผลงาน
ตองท่ี 9 ตองกลาเผยแพรผลงานแหวกแนว

เอกสารประกอบการบรรยาย "ผูบริหารพันธุใหม คิดอยางไรใหสรางสรรค" ดร. ประชาสรรค แสนภักดี
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ทำให ได ว นัละ 5 ไอเด ยี

ค ดิแล วจด เข ยีน คล กิ

กำหนดโควตาในแต ละว นั
ว าจะค ดิหาเร  ืองใหม ๆ  ได ว นัละก  ีเร  ือง

จะทำให เราเข าใจความจร ิง

มองเห น็ส  ิงท ี น าสนใจ

ฝ กึค นหาความจร งิในส  ิงเล ก็ๆ
ประเภทจ บัผ ดิโฆษณา

ช วยให ได ม มุมองใหม 

พร อมจะแตกต างจากเด มิๆ
ลองเปล  ียนน สิ ยัประจำความเคยช นิ

กระต  ุนสมองใหม 

เห น็ส  ิงท  ีแตกต าง

การอ านหน งัส อืแนวใหม ๆ  
จากปกต ขิองเรา

อ านหน งัส อื เพ  ือจ บัความค ดิ

ฟ งับรรยาย เพ  ือมองม มุต าง
ลองหาอาหารให สมองบ าง

การค  ุยหาความจร งิ

เพ  ือให เราร  ูล กึ
ฝ กึห ดัการค ดิว เิคราะห 

การต  ัเก บ็ ส  ือข อม ลู

จ ดัเก บ็ จ ดัการความร  ู
การสร างคล งัสมองให ก บัตนเอง

เปล  ียนบรรยากาศใหม 

อาจจะได ความค ดิด ีๆ

การเด นิทาง เป น็ก จิกรรม
ท ี สร างแนวค ดิได ด ที ี ส ดุ

จ ัดทำ Idea log

.ใช เทคโนโลย  ีบ นัท กึ
หาทางเก บ็ จด แนวค ดิของเรา

คำถามจะนำไปส  ูคำตอบใหม 

เป น็การฝ กึเช งิกลย ทุธ 

การมองป ญัหาจากม มุใหม ๆ
ด วยการต  ังคำถามใหม 

ภาพจะนำไปส  ูความจร งิ

สร างภาพในใจให ได 

เม  ือค ดิเร  ืองอะไรแล ว ต องพยายามค ดิ
ให ช ดัเจนเป น็ภาพให ได 

นำไปส  ูการฝ กึจ นิตนาการ

สร างนว ตักรรมใหม 

ต องสามารถเช  ือมโยงแนวค ดิ
ของเราก บัน ยิายได 

รากฐานสำค ญัของการค ดิ

เป น็การท าทายสมอง

การเช  ือมโยงส  ิงท  ีไม เข าก นั
เป น็เร  ืองเด ยีวก นั

ช วยทำให เข าใจเร  ืองยากๆ

เข าถ งึเร  ืองท  ีซ บัซ อน
การค ดิในเช งิอ ปุมาอ ปุไมย

ท กุคร  ังท  ีล มเหลวเรากำล งัจำสำเร จ็

อย าหย ดุการค ดิต องพร อมเสมอ

เตร ยีมพร อมสำหร บัโอกาสใหม 

การฝ ึกพ ัฒนา
ความค ิดสร างสรรค 

เอกสารประกอบการส มัมนา "ผ  ูบร หิารพ นัธ  ุใหม  ค ดิอย างไรให สร างสรรค " ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีwww.prachasan.com 9
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เคร่ืองวัดภาวะผูนํา
(LEADERSHIP
INDICATORs)

หนังสือท่ีอาน

งานท่ีทํา

คําท่ีใช

ผูนําแตละคนเลือกอานหนังสือไมเหมือนกัน

ลีลา (Style) ในการอานก็แตกตางกัน

การนําส่ิงท่ีอานมาถายทอดก็แตกตางกัน

ผูนําจะเลือกทํางานท่ีสําคัญ

ผูนําจะมอบหมายงานแทนการส่ังงาน

ผูนําจะสนใจงานท่ีมีผลกระทบมากๆ

ผูนําจะใหความสนใจกับคําพูด

ผูนําจะใชแตคําท่ีมีพลัง

ผูนําจะพูดแตเชิงบวก

เอกสารประกอบการบรรยาย "ภาวะผูนําที่สรางสรรค" โดย ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล - ขอนแกน

หนังสือท่ีอาน
งานที่ทํา
คําท่ีใช
ใครท่ีคุย

เพื่อการเปนผูนํา
ท่ีสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพจง
เลือกอานหนังสือ
ดีๆ ท่ีมีประโยชน

ลงมือทํางานที่สําคัญ
ใชคําพูดท่ีมีพลัง

เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ผูนําจะเขียนแตส่ิงที่เปนเชิงบวก

ภาพภูมิความคิด (MindScape) เครื่องชี้วัดภาวะผูนํา (Leadership Indicators)

ใครท่ีคุย
คุยกับคนสรางสรรค
คุยกับคนที่ประสบความสําเร็จ

คุยกับคนท่ีแตกตางเพื่อเติบโต
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ผูบริหารสรางสรรค
จะตองไมทําตน

เปนบุคคลในตระกูล NA

NATO(1) = No Action Talk Only
ไมลงมือทําอะไรตีแตพูด NATO(2) = No Action Training Only

อบรมท่ีไหนไปหมดกลับมาไมลงมือทําอะไร

NACO= No Action Complain Only
ไมเคยทําอะไรกับเขารอติอยางเดียว

NASO = No Action See Only
ไมทําอะไรกับชาวบานดูคนอื่นอยางเดียว

NAGO = No Action Got Only
ไมทําอะไรรอรับประโยชนอยางเดียว

NAWA = No Action Wait Only
ไมทําอะไร รอ รอ รออยางเดียว

NALO = No Action Listen Only
ไมลงมือทําอะไรถึงจะฟง (ฟงอยางเดียว)

NADO = No Action Dream Only
ไมทําอะไรฝนอยางเดียว

NAPO = No Action Photo Only
ไมทําอะไรรอถายรูปหมูอยางเดียว

NARO = No Action Reading Only
ไมทําอะไรอานอยางเดียวรูแตไมทํา

ปรารถนาจะไมผูนําตองไมทําตัวใหเปนคนตระกูล NA แผนท่ีแผนนี้เขียนโดย เภสัชกร ประชาสรรค แสนภักดี
ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล - ขอนแกน Glocalization Training Center - www.glocalization.org

Leadership Development Map for All
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