
อยากได 

อยากม  ี

อยากเป น็

คนท  ีประสบความสำเร ็จ

เร  ิมต นด วยการม ฝี นั

จะทำอะไรบ างหากไม ม ีข ดีจำก ดั

หากม ีช ีว ติเหล อืเพ ียง 5 ป ี
จะทำอะไรบ าง

ถ าม ทีร พัยากรไม จำก ดั
จะทำอะไรบ าง

จะทำอะไรหากประก นั
ได ว า ไม ม ีทางล มเหลว

1. ความเป น็เจ าของความฝ นั
Is My Dream Really My Dream?

ฉ นัอย  ูท  ีไหน

ฉ นัร  ูอะไรบ าง

ฉ นัต องการอะไร

2. ความช ดัเจนของความฝ นั
Do  I Clearly See My Dream?

อะไรค อืฝ นัของฉ นั

จ ดุเร  ิมต นส  ูฝ ันอย ู ท  ีใด

จ ดุอ อน จ ดุแข ็งของฉ ัน

อ ปุน สิ ยัเช งิบวกและลบของฉ นั

ฉ นัจะต องใช เวลานานขนาดไหน
ในการฝ กึฝน เพ  ือส ู ฝ นั

3. ความเป น็จร งิของความฝ นั
Am I Depending on Factors within
My Control to Achieve My Dream?

ม นัร นุแรงเพ ยีงพอให บรรล ไุหม

อาย เุท าใดก เ็ร  ิมต นได เสมอ

4. ความหลงใหล ความชอบ
Does My Dream Compel
Me to Follow It?

State all your position

Examine all your action

Consider all your options

Utilize all your resources

Remove all your nonessentials

Embrace all your challenges

5. เส นทางส ู ความฝ ัน
D o  I Have a Strategy
to Reach My Dream?

Dare
Respond

Expect

Affirm

Maximize
Take

Encourage
Accept

Make

DREAM
TEAM

6. ฝ นัเก  ียวข องก บัใครบ างหร อืไม 
Have I Included the People
I Need to Realize My Dream?

เง นิ

เวลา

ทร ัพย ส ิน

ต องจ ายอะไรบ าง

ต องลงท นุเร ื องต างๆ
มากน อยขนาดไหน

7. ม ลูค าของความฝ นั
Am I Willing to Pay
the Price for My Dream?

เปล  ียนความค ดิ

เปล  ียนม มุมอง

เปล  ียนอ ปุน สิ ยั

8. ความม ุ งม  ันด ดุ ันส ู ฝ นั
Am I Moving Closer
to My DREAM?

ม  ันใจว าไม ใช ฝ นักลางว นั

ส ิ งท ี ทำสร างส ุขได 

ฉ นัม  ันใจ ข  ึนท กุว นั

9. การบรรล ุความฝ นั
Does Working toward My Dream
Bring Satisfaction?

ฝ นัของฉ นัส งผลต อเพ  ือนมน ษุย 

ฝ นัของฉ นัสร างแรงบ ันดาลใจ

ฝ นัของฉ นันำมาซ  ึงค ณุค า 10. น ยัสำค ญัท  ีเก ดิข ึ นเม  ือบรรล ฝุ นั
Does My Dream Benefit
Others?
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Put Your DREAM

 to test

Vision

แผนท  ีความค ดิ ทดสอบความฝ นั (DREAM test) 
อ างอ งิแนวค ดิจาก หน ังส ือ Put Your DREAM to 
the test : John C. Maxwell
mapping b y ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

เอกสารประกอบการบรรยาย ว ถิ คีนค ณุภาพ 
โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี


