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การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนบุ คคล

ชี วิตคือละคร จะดีกว่าไหม ถ้าเราเขียนบทเล่นเอง

ความท้าทาย
•
•
•
•
•
•

ไม่เข้าใจว่าทุกความส�ำเร็จล้วนมีต้นก�ำเนิดมาจากวิสัยทัศน์ท่ตี นวาดขึ้นเองทั้งสิ้น
ไม่เข้าใจว่าตนมีอำ� นาจในการก�ำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และแผนที่ชีวิตของตนเองได้
ไม่เข้าใจว่าตนมีศักยภาพในการเลือกตอบสนองต่อโลกภายนอกที่เข้ามากระทบ
ไม่เข้าใจว่าแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนภายใน เป็นเรื่องที่ตนสร้างได้เองทั้งสิ้น
ไม่เข้าใจว่าอะไรคือคุณค่าและความหมายชีวติ ทีแ่ ท้จริง ทัง้ ตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม
ไม่เข้าใจหลักการในการด�ำเนินชีวติ ส่งผลเป็นบุคคลทีข่ าดระเบียบวินยั ขาดความรับผิดชอบ
ขาดความอดทน ขาดความมุง่ มัน่ ไม่เชือ่ มัน่ ในตนเอง ไม่เห็นคุณค่าตนเองและผูอ้ นื่

ชี วิตคือ ละครฉากหนึ่ง

ละครและชีวติ มีความคล้ายคลึงกันคือ มีจุดเริ่มต้นและจุดจบ มีความต่อเนื่องเป็นสาย
เป็นกระแสชวนติดตาม มีผู้แสดงมากมาย และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน แต่ละคนมีบท
เล่นต่างกันและเล่นเต็มทีต่ ามบททีไ่ ด้รบั ระยะเวลาทีเ่ ล่นก็แตกต่าง บางเรือ่ งสัน้ บางเรือ่ งยาว
ชีวิตก็เช่นกัน

สถาบันเพื่อการบู รณาการศักยภาพมนุษย์
อย่างเป็นองค์รวม มั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
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ที่ต่างกันคือ ละครมีการถ่ายซ�้ำ หากว่ายังไม่พอใจ แต่ชวี ิตจริง เล่นแล้วเล่นเลย ถ่ายใหม่
หรือเล่นซ�้ำไม่ได้ ไม่มเี วลานอก ไม่มกี ารหยุดพัก ไม่มีรีเพลย์ เพราะชีวิตเรานั้นลื่นไหลไป
ตามเวลา ที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ ตัวละครเล่นตามบทที่ได้รับ แตกต่างแล้วแต่เรื่อง แล้วแต่
ผู้ก�ำกับ แล้วชีวิตท่าน เล่นตามบทของใคร จะดีกว่าไหม ถ้าท่านเขียนเอง เล่นเอง หรือว่า
ชีวิตท่านจะด�ำเนินไปอย่างไร้จดุ หมาย ไม่มบี ท ปล่อยมันไปเรื่อยๆ ตามแต่ว่าจะมีอะไร
เข้ามากระทบ แล้วก็ตอบสนองไปตามนั้น
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กระบวนการพัฒนา

วิสยั ทัศน์สว่ นบุคคลสามารถให้คำ� ตอบกับตนเองได้วา่ เราเกิดมาเพือ่ อะไร เรามีชวี ติ อยูเ่ พือ่ อะไร
อะไรคือสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตเรา อะไรที่มีความหมายและคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น
มันเป็นการสะท้อนภาพในใจออกมาบนกระดาษว่า ในอนาคตเราอยากมีอะไร อยากเป็นอะไร
นอกจากนี้ยังช่วยให้เราพิจารณาถึงความรู้สกึ นึกคิดที่อยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดในใจของเราว่า
เพราะเหตุใดเราจึงมาอยู่ท่นี ี่ เรายืนหยัดอยู่อย่างทุกวันนี้เพื่อใครและท�ำไม

กระบวนการเรียนรู้
•
•
•
•
•
•

เข้าใจธรรมชาติและความเชื่อมโยงของภาพในใจต่อการพัฒนาชีวิตอย่างมีความหมาย
เข้าใจว่าชีวิตเป็นเรื่องที่ตนก�ำหนดได้เองทั้งสิ้น
เข้าใจว่าใดๆ ในโลก เกิดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกวาดเป็นภาพในใจ ครั้งที่สองเป็นการกระท�ำ 
เข้าใจว่าทุกความส�ำเร็จล้วนมีจุดเริ่มต้นในใจ อันเป็นภาพเป้าหมายแห่งความส�ำเร็จ
เข้าใจว่าวิสัยทัศน์ที่มีคณ
ุ ค่าจะต้องสอดคล้องกับหลักการ กฎธรรมชาติ หรือคุณธรรม
เข้าใจว่าวิสัยทัศน์เปรียบเสมือนธรรมนูญชีวิต เพื่อใช้ประเมินวิถีชวี ิตและการตัดสินใจ

การประยุ กต์ใช้
•
•
•
•
•

สามารถเขียนวิสัยทัศน์ตนเอง ครอบครัว องค์กร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความส�ำเร็จร่วมกัน
วิสยั ทัศน์ทปี่ ฏิบตั ไิ ด้จริงต้องสะท้อนมาจากจิตใจด้านในของทุกคน เพือ่ ความเป็นหนึง่ เดียว
วิสัยทัศน์ที่ดีต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน เพื่อเป้าหมายร่วมกันอย่างสอดคล้อง
วิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องใช้เป็นกรอบอ้างอิงว่า อะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายส�ำคัญ
วิสัยทัศน์ที่ดีสามารถใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหา การตัดสินใจ บนความศรัทธาร่วมกัน
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การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนบุ คคล

ชี วิตคือละคร จะดีกว่าไหม ถ้าเราเขียนบทเล่นเอง
การแลกเปลีย่ นเรียนรู ้

ชีวิตคือการเดินทาง มันมีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย วิสยั ทัศน์ส่วนบุคคลจะท�ำให้เรารู้ว่า
ณ ปัจจุบันนี้ เราอยู่จุดไหนของการเดินทางของชีวติ มันจะช่วยให้เรารู้ความก้าวหน้า
ของการพัฒนาศักยภาพ การรู้ระยะของการด�ำเนินไปของชีวิตจะก่อให้เกิดคุณค่าและ
ความหมายขึ้นในใจ เพราะวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลนั้นเปรียบเสมือนแผนที่ของชีวิต เป็นแผนที่
ของการยกระดับศักยภาพของมนุษย์ เมื่อสุดท้ายแล้ว มันเป็นตัวให้ค�ำตอบแก่ชีวิตว่า
เราต้องการทิ้งผลงานไว้ในโลกนี้อย่างไร ก่อนที่เราจะลาจากไป
วิสัยทัศน์ส่วนบุคคลเป็นรหัสทางจิตที่หมายถึงความรู้สกึ นึกคิดในรูปของภาพ เสียง กลิ่น
รส และสัมผัสที่ปรากฏขึ้นในใจ ธรรมชาติของการด�ำเนินไปดังกล่าวอยู่ภายใต้อ�ำนาจ
ของจิตส�ำนึก โดยแท้จริงแล้วมันเป็นระบบน�ำร่องชีวติ อัตโนมัติที่น�ำทางโดยตัวของมันเอง
ที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจของจิตใต้ส�ำนึก รหัสทางจิตนี้มนั จะเป็นตัวสร้างอ�ำนาจแรงขับเคลื่อน
แรงบันดาลใจที่มีพลังมหาศาลไร้ขดี จ�ำกัด ที่จะน�ำเราเข้าสู่ส่งิ ที่เราคาดหวัง ทั้งนี้ต้องอยู่
บนพื้นฐานแห่งกฎธรรมชาติหรือกฎแห่งความเป็นจริงของโลกและชีวติ ที่ว่าสรรพสิ่งล้วน
เชือ่ มโยงเป็นหนึง่ เดียวกัน หากเราท�ำได้ ก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของมนุษย์อย่างยัง่ ยืน
อย่างบูรณาการได้ในทีส่ ุด
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วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล คือ รหัสทางจิต ในรูปของจินตนาการที่ตนเองปรุงแต่งขึ้นอย่างมีคุณค่า
และความหมาย มันเป็นระบบน�ำทางชีวิตอัตโนมัติท่เี ป็นตัวขับเคลื่อนภายในอันทรงพลังโดย
ตัวของมันเอง เพื่อน�ำเรามุ่งเข้าสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานแห่งกฎธรรมชาติ
เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพมนุษย์อย่างยั่งยืนและบูรณาการ
การแสดงศักยภาพใดๆในรูปของ พฤติกรรม อุปนิสัย หรือการแสดงออก นั้นถือเป็นการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ แต่ความสามารถในการเลือกตอบสนองดังกล่าวมีราก
แห่งเหตุปัจจัยอยู่ที่จติ และจิตนั้นสามารถปรุงแต่งเป็นจินตนาการอันเป็นมโนทัศน์หรือภาพ
ภายในที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ ดังนั้น ศักยภาพแห่งการเลือกตอบสนองนั้นจึงขึ้นอยู่กับวิสัย
ทัศน์ท่เี ราสร้างขึ้นนั่นเอง การสร้างวิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้อยู่ในอ�ำนาจของเรา อันเป็นอ�ำนาจ
ภายใน และจุดนี้เองที่เรากล่าวได้ว่า อ�ำนาจภายในของตนเองที่จะเลือกตอบสนองได้นั้นก็
คือ อ�ำนาจแห่งการสร้างจินตนาการซึ่งอยู่ภายใต้อ�ำนาจการควบคุมของตนเองทั้งหมด
ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่เรากล่าวว่า แก่นสาร คุณค่าและความหมายแห่งชีวิตนั้น เกิดจาก
อ�ำนาจภายในที่จะเลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้า โดยความเป็นจริงแล้ว อ�ำนาจดังกล่าวก็คือ
อ�ำนาจแห่งการสร้างจินตนาการหรือวิสัยทัศน์ในใจของเรา

วิสัยทัศน์คือ อ�ำนาจ

วิสยั ทัศน์คอื กรอบความคิด เป็นภาพทีป่ รากฏขึน้ ในใจ เพือ่ สะท้อนว่า เราคือใคร เรายืนหยัด
อยู่เพื่ออะไร เพื่อใคร อะไรคือคุณค่าและความหมายของชีวิต วิสัยทัศน์ส่วนบุคคลจึงมี
ความหมายต่อการด�ำรงชีวิตอย่างมาก เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้ โดยใช้ภาพในใจเป็นตัว
ก�ำหนดบทบาทชีวิตของเราที่ชัดเจน เพื่อบอกว่าเป้าหมายคืออะไร เราจะมุ่งไปในทิศทาง
ไหน และช่วยให้เราสามารถเดินตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น และให้เป็นไป
ตามเป้าหมายตามระยะเวลาในแต่ละช่วงที่เราด�ำรงชีวติ อยู่ วิสัยทัศน์ส่วนบุคคลจะเป็น
เสมือนเข็มทิศของชีวิต เป็นแนวทางเดินชีวิต หรือภารกิจงานที่เราต้องไปให้ถึง หรือเรียกอีก
อย่างว่า “เป้าหมายชีวิต” ความเข้าใจในความหมายของวิสยั ทัศน์ในมุมมองนี้เองคือ
ความเข้าใจว่าเรามีอ�ำนาจ เป็นอ�ำนาจเหนือตนเอง โดยตนเองเป็นผู้ก�ำหนด ทั้งนี้ แต่ละคน
มีเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
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การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนบุ คคล

ชี วิตคือละคร จะดีกว่าไหม ถ้าเราเขียนบทเล่นเอง
ความคิดเห็น

การสร้างความสอดคล้องของวิสัยทัศน์และค่านิยม

การสร้างความสอดคล้องของวิสัยทัศน์และค่านิยมของหน่วยงานเป็นเรื่องเร่งด่วนและ
จ�ำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการท�ำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมีค่านิยมเป็นตัวเชื่อม
ในการท�ำงาน เพื่อให้องค์กรมีการท�ำงานที่สอดประสานจนเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นวิถีชีวิตบน
ความถูกต้อง การจะท�ำให้องค์กรสู่วสิ ัยทัศน์ ต้องมีการจัดท�ำภาพรวม โดยจัดเวทีให้ทุกคน
ได้มีโอกาสมีส่วนร่วม ร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นการได้ร่วมคิด ซึ่งเป็นขั้นแรกของ
กระบวนการมีส่วนร่วม อันเป็นเป็นวิธีการที่ท�ำให้คนในองค์กรเข้าใจ และพร้อมสร้างองค์กร
ร่วมกัน ด้วยการวิเคราะห์ สร้างภาพลักษณ์ และวางต�ำแหน่งองค์กรก่อนว่า เรามีอะไรเป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน และหากจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เราต้องรู้ว่าใครต้องท�ำอะไร
มาตรฐาน ขนาด ฯลฯ คืออะไร และกรมฯ ควรลดงานประจ�ำพวกงานที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลผลิตลง ควรมุ่งไปที่งานที่สร้างคุณค่ามากขึ้น จากการสร้างแผนใหญ่ แล้วขยายผลสู่
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อครบทุกไตรมาส ให้ท�ำการถอดบทเรียนอย่างจริงจัง เพื่อสร้าง
ความรู้ ความต่อเนือ่ งของกระบวนการเรียนรู้
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จัดเวทีให้ทกุ กลุ่มวิเคราะห์ว่า ความหมายของค�ำแต่ละค�ำในวิสัยทัศน์หมายถึงอะไร
ต้องท�ำอะไร การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เห็นเป้าเดียวกัน
เข้าใจ เข้าถึงแก่นแท้ของความหมาย แล้วจะเกิดการพัฒนา และเกิดการรู้สกึ ว่าวิสัยทัศน์นี้
ตนก็มีส่วนร่วม และท�ำให้รู้สึกว่าตนมีความส�ำคัญต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร หรือ
อาจกล่าวได้ว่าตนเองเห็นคุณค่าตนเอง และเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ดังนั้น ก่อนการด�ำเนิน
การจัดท�ำแผน จะเสนอให้บคุ ลากรของหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์ความหมายวิสัยทัศน์
จากนั้น ให้น�ำค�ำแต่ละค�ำที่มีความหมายไปจัดท�ำแผน แผนทุกแผนที่ส่งหน่วยงาน ควรเป็น
พลังที่ที่ส่งเสริมให้วิสัยทัศน์หน่วยงานย่อยบรรลุ จนกระทั่งหน่วยงานใหญ่บรรลุ
การก�ำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นเป้าหมายการด�ำเนินงานร่วมกันของทุกคนในองค์กร
นอกจากการท�ำความเข้าใจในระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ยังต้องสะท้อนความคิดเห็น การรับรู้
เพื่อแลกเปลี่ยนกรอบความคิดของแต่ละคน สรุปเป็นภาพกรอบความคิดรวม การที่องค์กร
จะสามารถท�ำได้ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรหรือไม่ นั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนใน
องค์กรเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ท�ำให้ทุกคนเปิดกว้างทางความคิด วิเคราะห์ด้วย
เหตุผล เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพที่เหนียวแน่น มีความเป็นหนึ่งเดียว
ไว้วางใจ ได้ภาพสรุปทีท่ กุ คนยอมรับ มีความตระหนักว่าตนเองมีสว่ นร่วมท�ำให้องค์กรเป็นไป
ได้ตามวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด เป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน และหากไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์นั้น
ต้องพร้อมที่จะร่วมกันทบทวน ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

วิสัยทัศน์กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ในการท�ำงานแต่ละโครงการนั้น จะต้องมีการสื่อสาร ท�ำความเข้าใจในเนื้องานชัดเจน
กับทีมงาน ถึงเป้าหมายและผลสุดท้ายที่ต้องการจะให้เกิดขึ้น รวมถึงกระบวนการต่างๆ
ที่จะต้องด�ำเนินการให้เกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกัน มีการทบทวนการท�ำงาน
เป็นระยะ ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการด�ำเนินงาน เพื่อให้สามารถปรับแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ กระบวนการกลุ่มที่จะท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่จะมองข้ามไม่ได้ ส�ำคัญที่ผู้น�ำกลุ่ม (Facilitator) ที่จะต้องท�ำให้สมาชิกกลุ่มเกิดการแลก
เปลี่ยนได้อย่างลื่นไหล ไม่ด่วนตัดสินใจสรุป มีทักษะในการฟัง การจับประเด็นที่ต้องคม
ชัดเจน รวมทั้งการเชื่อมโยงความคิดของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน ให้มคี วามต่อเนื่อง และการ
เปิดโอกาสให้ทกุ คนเท่าเทียมกันในการแลกเปลี่ยน ไม่เช่นนั้นแล้ว จะไม่ได้คณ
ุ ค่าและ
ความหมายที่ชัดเจนได้อย่างมีส่วนร่วมและเป็นหนึ่งเดียวได้ กรมฯจึงควรจัดให้มีการสื่อสาร
ในการท�ำงานในทีมให้บ่อยมากขึ้นทุกระยะ (ทั้งก่อน ระหว่างและหลังท�ำงาน) หาบทเรียน
ที่เกิดขึ้นให้ได้ ผลักเปลี่ยนกันน�ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนงาน รวมถึงการ
พัฒนาการเป็นผู้น�ำกลุ่ม
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ภาพมาก่อนการกระท�ำเสมอ

การสร้างภาพในใจเป็นกลไกการท�ำงานของจิตใจมนุษย์ซบั ซ้อน การสร้างภาพในใจจะช่วย
สร้างความมัน่ ใจให้กบั การกระท�ำใดๆ ได้สว่ นหนึง่ แต่จะไม่สำ� เร็จเลยหากไม่มกี ารลงมือกระท�ำ 
ดังนั้น ก่อนจะลงมือกระท�ำการใดๆ ให้มภี าพความส�ำเร็จในใจ แล้วมุ่งมั่นท�ำเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ เมื่อยังไม่ประสบความส�ำเร็จก็ต้องท�ำต่อไปเรื่อยๆ ด้วยความตั้งใจ
การสร้างภาพในใจเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายเป็นการปลุกปลอบ สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง
ล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาเองได้
การสร้างกอบความคิด เป็นการสร้างภาพแห่งความคิด ความรูส้ กึ ทีอ่ ยูภ่ ายในจิตใจของเราเอง
“ความคิดดีมชี ยั ไปกว่าครึง่ ” คิดครัง้ ทีห่ นึง่ คือ การสร้างความมุง่ มัน่ วิสยั ทัศน์ แรงบันดาลใจ
ทีจ่ ะท�ำให้เราขับเคลือ่ นไปสูก่ ารกระท�ำครัง้ ที่ 2 การลงมือปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายทุกอย่าง
หากเรามีความตั้งใจ คิดดี มีภาพที่จะอยากให้งานประสบผลส�ำเร็จและท�ำออกมาสุดความ
สามารถแล้วนั้น ผลของการกระท�ำในครั้งที่สองจะเป็นอย่างไรไม่ส�ำคัญ เพราะเราชนะและ
ส�ำเร็จ ตั้งแต่เราคิดภาพการท�ำงานที่ดี ตั้งใจตั้งแต่ครั้งที่ 1 แล้ว ดังนั้น การฝึกจิตใจให้
สามารถควบคุมได้ โดยจะต้องอยู่ภายใต้ค่านิยม หลักการที่ถูกต้องไปในเชิงบวกและอยู่
ภายใต้ความรู้สกึ นึกคิดรูป/รส/กลิ่น/เสียง
การก�ำหนดเป้าหมาย คือ การสร้างภาพความส�ำเร็จในอนาคต ถ้าการสร้างภาพของ
ความส�ำเร็จ หรือผลลัพธ์ที่ชัดเจน จะท�ำให้การท�ำงานมีจุดเน้นที่ชดั เจน นอกจากนั้น
การสร้างภาพทีช่ ดั เจนเป็นขัน้ ตอนจะช่วยให้สามารถวางแผนกระบวนงานได้อย่างละเอียดด้วย
ด้วยเหตุนี้ เราสามารถสร้างภาพความส�ำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ต้องการส�ำเร็จไว้ล่วงหน้า
(อย่างท้าทาย) วางแผนการท�ำงาน เป็นขั้นตอนอย่างละเอียด โดยค�ำนึงถึงผลกระทบ
ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่ควบคุมได้และไม่ได้ พร้อมคิดหาวิธีแก้ปัญหาไว้ ก่อนลงมือท�ำงาน

วิสัยทัศน์และศักยภาพไม่อาจแยกออกจากกันได้

วิสัยทัศน์เป็นความฝันอันสูงสุดในชีวติ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ที่ตั้งอยู่บนพื้น
ฐานของความเป็นไปได้และบนหลักการที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวทางในการวางกรอบการด�ำเนิน
ชีวิตที่มที ิศทาง มีขั้นตอน และหากแต่ละขั้นตอนมีการก�ำหนดเป้าหมายชีวติ ไว้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง เหมาะสม โอกาสการบรรลุวิสัยทัศน์กม็ ีความเป็นไปได้สูง วิสัยทัศน์จึงมีความหมาย
ต่อการด�ำเนินชีวิตมาก เพราะความเห็นเปลี่ยน การด�ำเนินชีวิตก็เปลี่ยน
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กรอบความคิดเปลี่ยนแปลงได้ ศักยภาพจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกรอบความคิด
หรือวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนไป ศักยภาพจึงเป็นความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ที่สามารถ
แสดงออกภายนอกตามกรอบความคิด หรือจินตนาการถึงเป้าหมายแห่งความส�ำเร็จที่ตน
ปรุงแต่งขึ้น ตนจึงมีอ�ำนาจเหนือมัน ไม่ว่าเรื่องส่วนตัว ครอบครัว องค์กร ดังนั้น การที่จะยก
ระดับศักยภาพที่แสดงออกภายนอกให้สูงขึ้น จึงต้องยกระดับกรอบความคิดให้สูงขึ้น
หรือเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ท่ดี ีกว่าเดิม ที่ท้าทายกว่าเดิม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
การพัฒนาศักยภาพก็คือ การก�ำหนดวิสัยทัศน์ของตนเอง ศักยภาพที่แท้จริงจึงอยู่ที่จิต
นั่นเอง ศักยภาพ กรอบความคิด และวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลจึงเป็นเรื่องเดียวกัน ทั้งสามมี
ความเชื่อมโยงอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้
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