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Best - ด เีย  ียม
สำเร ็จ ส ุดยอด

Bad/Worst - แย 
ป ัญหา ค กุคาม

Normal - ธรรมดา
ท ุกอย างคงท ี เด มิๆหล กัการ

/ทางเล ือก
ความหมาย

สร างภาพอนาคต
เพ  ือกำหนดทางเล ือก

ร ูปธรรม

กำหนดเป าหมาย
ท  ีจะก าวเด นิบน
ทางท ีจะเป 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 ึก
ความค ดิในจ ติใจของบ ุคคล

ความหมาย
ถามต วัเองมองการเปล  ียน
แปลงต างๆ รอบต ัวอย 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 ิด (Crystalization)
ในแบบองค รวมและถ กูแยกแยะแล ว
ย อยลงไปในรายละเอ ยีด ท ายส ุดม กีาร
เช ื อมโยงความ สู มัพ ันธ  เพ  ือส  ือความเป ็น
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 ัวอย าง

มโนท ศัน 
(Conceptual)

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

ความหมาย

มองไกล 10 ป  ี15 ป ี ร ปูธรรม
งาน (work)

ช ีว ิต (life)

ครอบคร ัว (family)

การกำหนดว ิส ยัท ศัน 
ส วนตน (Personal)

องค กรจะพ ัฒนาไปส  ูจ ดุใด การกำหนดว สิ ัยท ศัน 
องค กร (Organization)

ต ัวอย 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 ัว
เหม อืนเด มิหร อืไม ?

ร ปูธรรม

การเป ดิโลกท ศัน ส วนต วั

การเร ียนร ู เร  ืองราวใหม ๆ

การต อยอดความค ดิ
จากส ิ งเด ิมๆ ของตน

ต วัอย าง

โลกท ศัน 
(Worldview)

เบญจท ัศน 
ของผ ู นำ

เบญจท ัศน  เคร ื องช  ีว ดัอนาคตผ  ูนำ นำเสนอแนวค ดิโดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ ึกอบรมภ 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 ี

http://www.prachasan.com

