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2545  ผูจัดการโครงการ “หูฟงโฆษณา ตาอานฉลาก ปากรองเรียน” ภาคอีสาน
2545-ปจจุบัน รองประธานชมรมถายภาพจังหวัดขอนแกน
2546-ปจจุบัน เลขาธิการสมาพันธชมรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพจังหวัดขอนแกน
2546-ปจจุบัน ผูดําเนินรายการวิทยุสื่อสารสรางสุข (สวท. 99.5 mHz) ทุกวันอาทิตย
2546-ปจจุบัน รองประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดขอนแกน
2548-ปจจุบัน เลขาธิการสมาคมศิษยเกาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2545-ปจจุบัน อาจารยพิเศษ ปริญญาตร/ีปริญญาโท ม.สารคาม และ ม.ขอนแกน

ประวัติวิทยากร
www.prachasan.com

โ ท ร . 0-1661-8579
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เอกสารเผยแพร เว็บไซต ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล – ขอนแกน , ประเทศไทย  

ภก. ดร. ประชาสรรค แสนภักด ี 1 

คุณภาพแหงชีวิต ปฏิทินแหงความหวัง 
จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน 
มรดกวรรณกรรม ศ.ดร.ปวย  อึ๊งภากรณ 

 
เมื่อผมอยูในครรภของแม ผมตองการใหแมไดรับประทานอาหาร
ท่ีเปนคุณประโยชน และ ไดรับความเอาใจใส และบริการอันดีใน
เร่ืองสวัสดิภาพของแมและเด็ก ผมไมตองการมีพ่ีนอง มากอยาง
ท่ีพอแมผมมีอยู และแมจะตองไมมีลูกถี่นัก  

 พอกับแมจะแตงงานกันถูกฎหมาย หรือธรรมเนียมประเพณีหรือไมไมสําคัญ แตสําคัญท่ี
พอ กับแมตองอยูดวยกันอยางสงบสุข ทําความอบอุนใหผมและพ่ีนอง  
 ในระหวาง 2-3 ขวบแรกของผม ซึ่งรางกายและสมองผมกําลังเติบโตในระยะท่ีสําคัญ 
ผมตองการใหแมผมกับตัวผมไดรับประทานอาหารท่ีเปนคุณประโยชน  
  ผมตองการไปโรงเรียน พ่ีสาวหรือนองสาวผมก็ตองการไปโรงเรียน จะไดมีความรูหากินได 
และจะไดรูคุณธรรม แหงชีวิต ถาผมสติปญญาเรียนชั้นสูงๆ ขึ้นไป ก็ใหมีโอกาสเรียนได ไมวาพอแม
ผมจะรวยหรือจน จะอยูในเมือง หรือชนบทแรนแคน 
 เมื่อออกจากโรงเรียนแลว ผมตองการงานอาชีพท่ีมีความหมาย ทําใหไดรับความพอใจวา
ตนไดทํางานเปนประโยชนแกสังคม 
 บานเมืองท่ีผมอาศัยอยูจะตองมีขื่อ มีแป ไมมีการขมขู กดขี ่หรือประทุษรายกัน 
 ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธอันชอบธรรมและเปนประโยชนกับโลกภายนอก ผม
จะไดมีโอกาสเรียนรูถึง ความคิดและวิชาของมนุษยท้ังโลก และประเทศของผมจะไดมีโอกาสรับ
เงินทุนจากตางประเทศมาใชเปน ประโยชนแกสวนรวม 
 ผมตองการใหชาติของผมไดขายผลิตผลแกตางประเทศดวยราคาอันเปนธรรม 
 ในฐานะท่ีผมเปนชาวไรชาวนา ผมก็อยากมีท่ีดินของผมพอสมควรสําหรับทํามาหากิน มี
ชองทางไดกูยืมเงินมา ขยายงาน มีโอกาสรูวิธีการทํากินแบบใหมๆ มีตลาดดี และขายสินคาไดราคา
ยุติธรรม 
 ในฐานะท่ีผมเปนกรรมกร ผมก็ควรจะมีหุนมีสวนในโรงงาน บริษัท หางรานท่ีผมทําอยู 
 ในฐานนะท่ีผมเปนมนุษย ผมก็ตองการอานหนังสือพิมพ และหนังสืออื่นๆ ท่ีไมแพงนัก จะ
ฟงวิทยุดูโทรทัศน ก็ไดโดย ไมตองทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก 
 ผมตองการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะตองใหบริการปองกันโรคแกผมฟรีกับบริการ
การแพทยรักษาพยาบาล อยางถูกอยางดี เจ็บปวยเมื่อใดหาหมอพยาบาลไดสะดวก 
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  ผมจําเปนตองมีเวลาวางสําหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะท่ีเขียวชะอุม 
สามารถมีบทบาทและชม ศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป ดนตรี วัฒนธรรมตางๆ เท่ียวงานวัน งานลอย
กระทง งานนักขัตฤกษ งานกุศลอะไร ก็ไดพอสมควร 
 ผมตองการอากาศบริสุทธิ์สําหรับหายใจ น้ําด่ืมบริสุทธิ์สําหรับด่ืม 
 เร่ืองอะไรท่ีผมเองไมได หรือไดแตของไมดี ผมก็จะขอความรวมมือกับเพ่ือนฝูงในรูป
สหกรณ หรือสโมสร หรือสหภาพ จะไดชวยซึ่งกันและกัน 
 เร่ืองท่ีผมจะเรียกรองขางตนนี้ ผมไมเรียกรองเปลา ผมยินดีเสียภาษีอากรใหสวนรวม
ตามอัตภาพ 
 ผมตองการโอกาสท่ีมีสวนในสังคมรอบตัวผม ตองการมีสวนในการวินิจฉัยโชคชะตา
ทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ 
 เมียผมก็ตองการโอกาสตางๆ เชนเดียวกับผม และเราสองคนควรจะไดรับความรูและ
วิธีการวางแผนครอบครัว 
 เมื่อแก ผมและเมียก็ควรไดประโยชนตอบแทนจากการประกันสังคม ซึ่งผมไดจายบํารุง
ตลอดมา 
 เมื่อจะตาย ก็ขออยาใหตายอยางโงๆ อยางบาๆ คือตายในสงครามท่ีคนอื่นกอใหเกิดขึ้น 
ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต ตายเพราะน้ําหรืออากาศเปนพิษ หรือตาย
เพราะการเมืองเปนพิษ 
  เมื่อตายแลว ยังมีทรัพยสมบัติเหลืออยู เก็บไวใหเมียผมพอใจในชีวิตของเธอ ถาลูกยัง
เล็กอยูก็เก็บไวเลี้ยงใหโต แตลูกท่ีโตแลวไมให นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะไดใชเปน
ประโยชนในการบํารุงชีวิตของคนอื่นๆ บาง 
 ตายแลว เผาผมเถิด อยางฝง คนอื่นจะไดมีท่ีดินอาศัยและทํากิน และอยาทําพิธีรีตอง
ในงาสศพใหวุนวายไป 
 นี่แหละคือความหมายของชีวิต นี่แหละคือการพัฒนาท่ีจะควรใหเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน
ของทุกคน 
 สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณทานท้ังหลายท่ีอุตสาหอานมาจนจบ ขอความสุขสวัสดีและ
สันติสุขจงเปนของทานท้ังหลาย และพระทานกลาวไวดังนี้เก่ียวกับความสวัสดี 
 "เราตถาคตไมเห็นความสวัสดีอื่นใดของสัตวท้ังหลาย นอกจากปญญา เร่ืองตรัสรู 
ความเพียร ความสําเร็จอินทรีย และความเสียสละ" 

เอกสารประกอบการบรรยาย “ตนกลาชีวิต” เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี Ph.D. 
www.prachasan.com 
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เปาหมายชีวิต
1. อะไรคือเปาหมายอันย่ิงใหญที่คุณจะกําหนดให

ตนเอง ถามีการรับรองวาจะสําเร็จแนๆ

2. ทํา “รายการฝน” ข้ึนมา เขียนทุกสิ่งทุกอยางที่วันหนึ่ง
คุณอยากจะมีในชีวิตอยางไมมีขีดจํากัด

3. จินตนาการถึงการใชชีวิตที่สมบูรณแบบ ถาคุณมีอิสระทางการเงินและสามารถอยูที่ไหนก็
ไดอยางไรก็ไดตามที่คุณตองการ คุณจะตองเปลี่ยนอะไรบาง

4. ทํารายการของเปาหมายที่คุณตองการในปหนาข้ึนมา 10 อยางเลือกมาหนึ่งอยางที่จะสงผล
ดีตอชีวิตคุณมากที่สุดถาคุณทําไดตอนนี้

5. เขียนเปาหมายที่สําคัญที่สุดลงบนกระดาษอีกแผนหนึ่ง และกําหนดเวลาที่จะตองทําเพ่ือ
บรรลุเปาหมายนั้น

6. เขียนแผนการที่จะบรรลุเปาหมายที่สําคัยที่สุดนี้ เขียนรายการของสิ่งที่คุณตองทําเพ่ือบรรลุ
เปาหมายดังกลาว

7. เริ่มปฏิบัติตามแผนในทันที เมื่อคุณไดเริ่มแลว จงบังคับตัวเองใหทําสิง่ที่จะพาคุณไปยังเปา
หมายทุกวัน อยาพลาดแมแตวันเดียว ทําเชนนี้จนกวาคุณจะบรรลุเปาหมายนั้น
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จงเร่ิมตนกับอาชีพการงานของคุณ นึกวาดภาพวาชีวิตการทํางาน
ของคุณสมบูรณแบบเปนเวลาหาปตอจากนี้ไป
จงตอบคําถามเหลาน้ี

1. มันจะดูเปนยังไง

2. คุณจะทําอะไร

3. คุณจะทํามันที่ไหน

4. คุณจะทํางานกับใคร ระดับความรับผิดชอบของคุณมีแคไหน

5. คุณจะมีทักษะและความสามารถแบบไหน

6. คุณจะบรรลุเปาหมายอะไร

7. คุณจะมีสถานะระดับไหนในวงการของคุณ

จงเขียนสิ่งท่ีอยูในใจคุณออกมา
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ผูนํา

ความรัก
จิตว
ิญญ
าณ

เพื่
อน

สุขภาพ

งาน

วิสัยทัศน
ครอ

บค
รัว

การเงิน
25 50 75 100

Mind Map Wheel สําหรับการตรวจสอบสมดุลชีวิตของผนํา
อางอิงจากหนังสือ Embrace Change ของ Tony Buzan

วิธีการใชงาน : เขียนช่ือตัวทานไวตรงกลาง จากน้ัน เขียนสิ่งสําคัญในชีวิตของทานไววงในสุด ดังตัวอยางในภาพ
จากน้ันระบายสีแตละชองดูวาทานไดใชชีวิตทุมเทหรือใหเวลากับเร่ืองใดขนาดไหน (แบงเปน 25, 50, 75, และ 100%
สุดทายเม่ือระบายสีครบจะเห็นทันทีวาชีวิตผูนําของทานหนักไปทางไหน ควรจะปรับอยางไร

เอกสารประกอบการฝกอบรม
ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล
www.glocalization.org
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ช ือ....................

Natural Mind Map
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23                 30                   40                 50   60         70          80…..       

เรยีนหนังสือ

ทํางาน เกษียณ

ว า ง แ ผ น เพ่ือ อ   น    า      ค      ต เปาหมาย
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Brian Tracy

Brian  Tracy Mind  Map .

.mmap    5/21/2004   .
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คิดแบบหมวก 6 ใบ

6 Hats

(Whole) (Parts) (Whole)

+ =

Begin with The End in MindBegin with The End in Mind
มองภาพสดุทายกอนเร่ิมตนมองภาพสดุทายกอนเร่ิมตน

F i  r  s  t T h  i  n  g F i  r  s  t --- by Mind Map

ส่ิงสําคัญ งาน และ ชีวิต

First Thing FirstFirst Thing First

Think Win-Win

Synergize
หน้า  12



2. หมวกสีแดง6. หมวกสีฟา

1. หมวกสีขาว

3. หมวกสีดํา

4. หมวกสีเหลือง

การคิดแบบ
หมวก 6 ใบ

5. หมวกสีเขียว

แสดงถึงความโกรธ อารมณ จึง 
หมายถึงการมองทางดานอารมณ 

และความรูสึกของผูคิดในเร่ืองความประทับใจ 
ความโกรธ ความสนุก ความอบอุน 
และความพอใจที่เกิดข้ึนในขณะนั้น

การคิดแกปญหา

แสดงถึงความเปนกลาง จึง
หมายถึงตัวเลขและขอเท็จจริงตางๆ

การคิดเปรียบเทียบ การคิดวิเคราะห

แสดงถึงความเยือกเย็น ทองฟาซ่ึง
อยูเหนือทุกสิ่งทุกอยาง จึง
หมายถึงการควบคุม

การคิดเชิงมโนทัศน

การคิดสังเคราะห

แสดงถึงความเจริญเติบโต 
ความสมบูรณ จึงหมายถึงความคิดสราง
สรรคและความคิดใหมๆ มุมมองใหม

การคิดสรางสรรค การคิดประยุกต
แสดงถึงความสวางไสวและดานบวก จึง

หมายถึง เหตุผลทางบวก 
ความมั่นใจเหตุผลในการยอมรับและประโยชน

การคิดอนาคต การคิดบูรณาการ การคิดเชิงกลยุทธ

แสดงถึงความมืดคร้ึม จึง
หมายถึงการคิดดานลบ 
การปฏิเสธและการคิดคน 

ปองกันไมใหคิดหรือตัดสินใจที่เสี่ยง 
ชวยทําใหหาขอบกพรองหรือจุดออนได 

รวมทั้งชวยตรวจสอบความเปนเหตุเปนผล

การคิดอยาง
มีวิจารณญาณ

การคิดวิพากษ

การคิดแบบหมวก 6 ใบ
(Six Thinking Hats)
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 6

(Factual)

(Problem Solving)

(Generate New Ideas)

(Obstacles)

(Problem Solving)

(Negative Motion)

(Problem Solving)

(Bird Eye view)

 6  :  360  : .

sixhat2.mmap    4/30/2005   .
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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 ิดเช ิงว 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
(ภก.ประชาสรรณ )

หล ักการจ ัดการความค ิดด วย 4 ยอ
โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี
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เปนผูนําตองคลําชางใหครบท้ังตัว

เอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนาภาวะผูนํา (Leadership Development) เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

1. กําแพง

2. ทวน

3. งู

4. ตนไม

5. พัด

6. เชือก

คลําดานขาง
เขาใจวาเปนกําแพง

คลําท่ีงางอน
เขาใจวาทวน

คลําท่ีงวงมวน
เปรียบไดดั่งงู

คลําท่ีเขา
นึกไปคลายตนไม

คลําท่ีหู
ดูคลายพัด

คลําไดหาง
ชางก็คลายเชือก

แนวคิดสําหรับผูนํา : การจะเปนผูนําตองฝกมองภาพรวม (the whole) มองรอบดาน ไมดวนสรางภาพในใจแลวสรุปเพียงเพราะไดยิน ไดเห็น
ควรจะฟงดวยใจ เห็นดวยปญญา การดวนสรุปอะไรท่ียังไมไดศึกษาอยางเขาใจ มันจะนําพาผูนําไปสูการตัดสินใจท่ีผิดพลาด ซึ่งสงผลตอคนรอบขาง
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การนําหลักการไปใชในชีวิตจริง
1. คิดเชิงระบบ (System thinking) เพ่ือเชื่อมโยง
   ระบบยอยเขาดวยกัน
2. เปนบุคคลองครวม (Holistic person) สุขภาพ
   การทํางาน ครอบครัว ตองไมแยกสวน
3. เปรียบชางคือทีมงาน  (TEAM) มันจะตองอาศัย
   หลายสวนประกอบก็คือ หลายคน หลากความสามารถ
4. ตาบอดได แตใจอยางบอด สิ่งท่ีจะทําใหผูนําไมเปน
   เหมือนตาบอดคลําชางก็คือ การเรียนรูตลอดเวลา
   (Learning) จะทําใหผูนําพรอมท่ีจะปรับกรอบคิดของตัวเอง
   ไมติดกรอบเดิมๆ ของตนเอง

Leaders see ways
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ชวงช้ันของความคิด
(Basic Ordering Idea)

สําหรับผูนํา

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
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"เปนผูนําแบบมีช้ันเชิง ดวยการคิดแบบมีชวงช้ัน"

มองปญหาและวางแผนแกปญหาดวยหลักการ 14 ก
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เครื่องมือความคิด เพื่อการเปนผูชนะทางความคิด
โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศศักดิ์

Mind Map by ภก.ประชาสรรณ  แสนภักดี

ผูชนะ 10 คิด

การคิดเชิงวิพากษ

การคิดเชิงวิเคราะห

การคิดเชิงสังเคราะห

การคิดเชิงเปรียบเทียบ

การคิดเชิงมโนทัศน

การคิดเชิงสรางสรรค

การคิดเชิงประยุกต

การคิดเชิงกลยุทธ

การคิดเชิงบูรณาการ

การคิดเชิงอนาคต
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Change Process
Prof.John Kotter

1.
(Establishing a sense of urgency)

2.
(Pick a good team)

3.
(Creating a vision)

4.
(Communicating the vision)

5.
(Removing Obstacles)

6.
(Planning for Shortterm Wins)

7.
(Avoid Declaring Victory too soon)

8.
(Make Change Stick)

 :  : . Mapping  by .

หน้า  19



เน นท  ีกระบวนการมากกว าผลล พัธ 

พยายามให เก ดิการปฎ สิ มัพ นัธ 

ด งึศ กัยภาพและพล งัความค ดิ
ออกมาจากสมาช กิผ  ูเข าร วมประช มุ

ทำให เก ดิการประสานพล งั
(Synergy)

แก ไขป ญัหาแบบสมานฉ นัท 

แนวทางในการ
ประช มุอย างสร างสรรค 

บางคร ั งเร ยีก
ว ทิยากรกระบวนการ

เล นบทพ  ีเล ี ยง

ช วยสน บัสน นุการประช มุ

ช วยกระต  ุนท  ีประช มุ

ผ  ูดำเน นิการประช มุ

เป ดิใจกว างเพ  ือเร ยีนร  ู

นำเสนอข อม ลูต อท  ีประช มุ

ร วมต ดัส ินใจ อย างรอบคอบ

สมาช กิเข าร วมประช มุ

ผ ู เข าร วมประช มุ

เน นท  ีกระบวนการเร ยีนร  ู

การแลกเปล  ียนข อม ลู

ม กีารกำหนดกรอบ กต กิา
ร วมก นัในการจ ดัการประช มุ

ท กุคนสะท อนความค ดิ

ค นหาทางออกร วมก นั

ร บัผ ดิชอบมต ิท ี ประช มุ

กระบวนการค ดิ

กระบวนการประช มุ

ข อม ลู

ม มุมอง

ประสบการณ 

ใช เวลาในการแลกเปล  ียนให มาก

ฟ งัว ทิยากรพ ดูให น อยๆ
การประช มุเด นิไปตามกรอบ

ทำงานในเวลาท  ีม อีย ู 

นำเสนอข อค ดิด ีๆ  ท  ีมองเห น็

ว ทิยากรกระบวนการจะช วย

การบร หิาร "เวลา"
ในการประช มุ

ทำร วมก นัของสมาช กิ

อย างละเอ ยีด

และรอบคอบ
พ จิารณาข อม ลูร วมก นั

เร ื องการพ ดู

การแย ง

การฟ งั

เคารพ กฎ กต กิา มารยาท
ของท ี ประช มุ

การต ดัส นิใจ

หล ักการของการประช ุม
อย างสร างสรรค 

ในการประช ุมเคร ือข าย

อ างอ ิงจากหน ังส ือ : การประช ุมอย างสร างสรรค 
ช ัยว ฒัน  ถ ิระพ ันธ ุ  ดร.ปาร ิชาต สถาป ิตานนท  น.34-37 

แผนท ี ความค ิด เร ื องการประช ุมอย างสร างสรรค  
เอกสารประกอบการบรรยาย เร ื องการม ีส วนร วมของการทำงานเป ็นท ีม

Mapping by เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี M.P.H. ม.เช ียงใหม 

facilitator
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การแสวงหาความค ดิร วมก นั
ระหว างสมาช กิ

เป น็แนวทางไปส ู การแก ป ัญหา

เป น็การค ดิแบบไร แบบแผน
(Free-Form Thinking)

การระดมสมองค อือะไร

เป ดิโอกาสให ท กุคนได แสดง
ความค ิดเห น็ได อย างอ ิสระ

ฟ งัความค ิดเห ็นผ  ูอ ื น

ปร ิมาณความค ิดย  ิงมากย ิ งด ี
ไม จำเป น็ต องด เูหต ุผล

ออกนอกล  ูนอกทางได 

ห ามว ิจารณ ระหว างแสดง
ความค ดิเห น็

หล ีกเล  ียงการปะทะคารม

นำส ิ งท ี ได ไปปร ับปร งุต อไป

กฎในการระดมสมอง

เม ื อต องการต ั งห ัวข อป ญัหา
เพ  ือจะใช ทำก จิกรรมใดๆ 

เม ื อต องการว ิเคราะห ฺป ญัหา

เม  ือต องการหาแนวทางในการ
แก ไขป ญัหา

อย าใช พร ำเพร  ือ

ประส ิทธ ิภาพจะต ำ

ผ  ูเข าร วมเก ดิความเบ  ือหน าย

ข อระว ัง

เม  ือไรจะใช เทคน คิระดมสมอง

ขยายม ุมมองด วยก นั

มองภาพรวม/ภาพใหญ 

สำรวจป ัญหา
(Define Problems)

แยกแยะรายละเอ ยีด

ลงล ึกให หลากหลาย

สร างความค ิด
(Generating Ideas)

โยงเข าหาก นั

บ รูณาการความค ดิ

พ ฒันาหนทางแก ไข
(Developing the Solution)

ข  ันตอนในการระดมสมอง

แผ นใหญ 

แผ นเล ก็
กระดาษเปล า

ปากกาส  ี 3 ส ี
กรณ ีใช  Manual

Projector

NotebookMindManager

MindMapper

Inspiration

Softwares

กรณ ี ใช   Computer

อ ุปกรณ ในการระดมสมอง

รวบรวมความค ิด

จ ัดระเบ ยีบข อม ูล

จ ัดทำผ ังเคร ือญาต ิ
(Affinity Diagram)

czแผนผ งัแสดงเหต แุละผล
(Cause & Effect Diagram)

ใช เคร  ืองม ืออ  ืนร วม

นำข อม ลูไปใช ต อ

การระดมสมอง
Brainstorming

ควบค มุเวลาท  ีใช  ส วนใหญ ใช เวลา 30-40 นาท ี
แต หากย งัคงความค ดิต อเน ื องก ็เพ ิ มเวลาได 

การระดมสมอง- Brainstorming จากหน ังส อื 17 เคร ื องม อืน กัค ดิ
Mapping by  เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ ึกอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล

ท กุคนม สี วนร วม

ไม ม ใีคร Dominate

ท กุความค ดิม คี า

เน นปร มิาณ
มากกว าค ณุภาพ
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[Group Work]

Cohesive Workgroup

ทำหน าท ี ของแต ละคน
(Independent)

Level A

[Self-Directed Team]

Efficient Work Team

ทำงานแบบพ  ึงก นัในกล  ุม
(Interdependent)

Level B

[Shared Teaming]

Effective
Organizational Unit

ทำงานแบบพ  ึงก นัระหว างกล  ุม
(Interdependent with Others
Team in Organization)

Level C

3 ระด ับของท ีม

หน้า  22



ปจเจกบุคคล
(INDIVIDUAL)

รวมกลุม
(GROUP)

ทํางานเปนทีม
(TEAMWORK)

เช่ือมโยงเครือขาย
(NETWORK)

กาวสูภาคีหุนสวน
(PARTNERSHIP)

เก่ีย
วพัน

สัมพ
ันธ

ผูก
พัน

พัวพั
น

เสร็
จภา
ระก
ิจ

หม
ดคว
าม

ทาท
าย

บรร
ลุ

เปา
หม
าย

พึ่งต
นเอ
งได


งาน
(TASK)

เปาหมาย
(GOALs)

วิสัยทัศน
(VISION)

อนาคต
(FUTURE)

ยางกาวแหงการเปล่ียนแปลง
The DANCE of CHANGE
การเปล่ียนผานแตละขั้นที่ตองอาศัยภาวะผูนํา
(LEADERSHIP LADDER)

แนวคิดและเขียนแผนที่มโนทัศนโดย เภสัชกร ประชาสรรค แสนภักดี หน้า  23



ท ิศทางการทำงาน
หลากหลาย

ขาดพล ังร วม

บางคร ั งข ดัแย งก นัเอง
ไม เห น็ความสำค ญั
ของการทำงานเป น็ท มี

เด ินก ันคนละท ิศละทาง

STOPSTOP
ต างเป าหมาย
ต างท ิศทาง

ร วมก นัค ดิ

แยกก นัไปทำ
ต างคนต างทำ

เป าหมายร วม
ต างท ิศทาง

เป าหมายร วมก นั

กำหนดท ิศทางทำงานร วมก นั

ท ุ มเทพล ังไปด วยก นั

Power of Partnership

okok
เป าหมายร วม
ท ิศทางร วม

3 ม ิต ิท ิศทาง
การทำงาน
ของท ีม

จากพ ึ งพ ิง และพ ึ งพา พ ัฒนาส ู พ  ึงก ัน
Dependent , Independent to Interdependent
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คน
คน
คน

อยูเฉยๆ
ตางคน
ตางอยู

เกิดกลุม

วิเคราะห กระตุน เรียนรู

เงื่อนไขการเกิด เตรียมการ
กอนเกิด

โต
ทํากิจกรรม ขยายผล

แก

(บํารุงรักษา)

ตาย

ขยาย
อุดมการณ

เจ็บพึ่งตนเอง
ได

วงจรชีวิตของกลุม

เกี่ยวพัน สัมพันธ ผูกพัน พัวพัน

เอกสารประกอบการบรรยาย การทํางานเปนทีม เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล - ขอนแกน

เจ็บ
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พฤติกรรมมะเร็งราย
หาประการ

การวิจารณ
(NACO)

การบน
(NACO)

การเปรียบเทียบ
(NACO)

การแขงขัน
(NACO)

การแกงแยงกัน
(NACO)

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การทํางานเปนทีม" เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

พฤติกรรมมะเร็งราย หาประการ
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ปร บัต ัวง าย ช วยเหล อืซ  ึงก นัและก นั

ม ีความต ั งใจจร งิ ชอบส ื อสาร

ม คีวามสามารถ okok พ  ึงพาได 

ม วี นิ ยั ชอบส งเสร มิ

กระต อืร อืร น

เจตจำนง

ม สีำน กึเก  ียวก บัพ นัธก จิเสมอ เตร ยีมพร อมอย  ูเสมอ

ม คีวามส มัพ นัธ อ นัด ี

ปร บัปร งุต วัเองเสมอ

ไม ม คีำว า ฉ นั อย  ูในท มี
ชอบแก ป ญัหา

ม คีวามอดทน

ค ุณสมบ ัต ิสำค ัญ
17 ประการของ

บ ุคคลท ี พ ึงปรารถนา

แนวค ดิ จอห น ซ .ี แมกซ เวลล  หน้า  27



KUSANA

Knowledge
( )

Understand
( )

Skill
( )

Attitude
( )

Network
( )

Active
( )

KUSANA Mapping .
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 7

 7

 7

 7

Mind Map by .

 :  : Productivity world :  8  46
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7
Stephen R. Covey

1.

(Proactive)

2.
(Begin with the End in Mind)

3.
(First Thing First)

4.
(Interdependence)

5.
(WinWin Situation)

6.
(Seek first to understand)

7.
(Synergy)

7  : Stephen R. Covey mapping by .
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 5
( . )

(PUBLIC MIND)

(HEALTH MIND)

(GOOD MIND)
(CIVIC MIND)

(THAI MIND)
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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
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การอยูรอด
(Survival)

ความมั่นคง
(Stability)

ความสําเร็จ
(Success)

ความยิ่งใหญ
(Significance)

การเงิน

การงาน
ความคิด
จิตใจ

มีที่นอน
มีอาหารกิน

มีงานทํา

บรรลุเปาหมาย

ไดรับการยอมรับ
เปนที่รูจักของสังคม

สรางสรรคสังคม

เปนผูนําการเปล่ียนแปลง
เปนแบบอยางที่ดี

เรียนรูชีวิต

อยูรอดดวยปจจัย 4
ไปไมรอดเพราะปจจัยเส่ียง

มั่นคงเพราะจัดระเบียบ
ส่ันคลอนเพราะไรระเบียบ

สําเร็จเพราะมุงมั่น
ลมเหลวเพราะลมเลิก

ยิ่งใหญเพราะเปาหมาย
ธรรมดาเพราะพอใจ(ดีแลว)

จุดหมายปลายทางของผูนํา
Leader Destination

แผนที่จุดหมายปลายทางของผูนํา อางอิงจาก The 7th Habit of Highly Effective Families โดย Stephen R. Covey
เขียนแผนที่แผนน้ีโดย เภสัชกร ประชาสรรค แสนภักดี เอกสารหลักสูตร Leadership Development

เขียนเปาหมาย
........................
........................

หากเปาหมายในใจชัดเจนวาตองการ
จบชีวิตลงและจากโลกใบน้ีไปที่ระดับไหน
วันน้ีจะรูวาจะตองทําอะไร

"อนาคต กําหนดปจจุบัน
ปจจุบัน ตัดสินอนาคต"
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ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล                              Glocalization Training Center, Khon Kaen, THAIALND

นําเสนอเร่ืองราวหนังสือดีๆ โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี www.prachasan.com

The 8th Habit : From Effectiveness to Greatness
อุปนิสัยที ่8 : จากประสิทธิผลสูความยิ่งใหญ !

โดย Stephen R. Covey
เรียบเรียงโดย ดนัย จันทรเจาฉาย

หนังสือแปลท่ีจะชวยคุณคนหา “เสียง” (Voice) ภายใน
ของตัวเอง และบันดาลใจใหผูอื่นคนพบ “เสียง” ภายในตัวเขา
โดยผลงานเลมน้ีเปนผลงานลาสุดของ ดร.สตีเฟน อาร โควีย ผู
สรางสรรคมรดกทางความคิดระดับโลกดานการพัฒนาตนเอง
และสภาวะการเปนผูนํา (Leadership) หนังสือเลมน้ีจําหนาย
พรอมกับมีแผนวีซีดีภาพยนตรท่ีสรางแรงบันดาลใจคุณภาพ
ระดับโลกจํานวน 8 เร่ืองอภินันทนาการใหกับผูอานดวย ราคา
จําหนายเลมละ 440 บาท (ภาษาไทย) สวนฉบับภาษาอังกฤษ

ราคา 950 บาท (Asisbooks) ความหนาของหนังสือขนาด 519 หนา

“หนังสือเลมน้ีเหมาะสําหรับผูใฝฝนจะเปนนักบริหารธุรกิจ และใฝหาการเพิ่มประสิทธิ
ภาพของบุคคล ท้ังในสถานท่ีทํางาน และท่ีบาน ตองหามาอานใหได โควียไดวางตนแบบท่ียอด
เย่ียมของการจะประสบความสําเร็จใหไดในสหัสวรรษใหม ท้ังทางดานอาชีพการงาน และชีวิต
สวนตัว”

ดั๊กกลาส อาร โคแนนท ประธานกรรมการและซีอีโอ
บริษัท Campbell Soup Co.

สารบัญ
บทท่ี 1 ความทุกข
บทท่ี 2 ปญหา
บทท่ี 3 ทางแกไขปญหา

ภาค 1 คนพบ “เสียง” ภายในตัวเอง
บทท่ี 4 จงคนหา “เสียง” ภายในตนเอง

พรสวรรคเปรียบเสมือนของขวัญท่ียังไมไดแกะกลอง
บทท่ี 5 จงแสดง “เสียง” ภายในของตน

แสดงวิสัยทัศน วินัย ไฟในตัว และมโนธรรมออกมา
ภาค 2 เปนแรงบันดาลใจใหผูอื่นคนพบ “เสียง” ในตัวเอง

บทท่ี 6 เปนแรงบันดาลใจใหผูอื่นคนพบ “เสียง” ภายในของตน
คือ ปญหาทาทายผูนํา

การมีจุดมุงหมาย-การเปนแบบอยาง และการกําหนดทิศทาง
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บทท่ี 7 เสียงแหงการสรางแรงจูงใจ – จงเปนปลายหางเสือ
บทท่ี 8 เสียงแหงความนาเช่ือถือ – การทําตนเปนแบบอยางใหมีลักษณะนิสัย และ

ความสามารถท่ีดี
บทท่ี 9 เสียงภายใน และความรวดเร็วของการไววางใจ
บทท่ี 10 การผสานเสียง – การคนหาทางเลือกท่ีสาม
บทท่ี 11 เสียงท่ีเปนหน่ึงเดียวกัน – การกําหนดทิศทาง โดยมีวิสัยทัศน คานิยม และกล

ยุทธรวมกัน

การนํานโยบายลงสูปฏิบัต ิ– การปรับแนวทางใหสอดคลอง และการปลดปลอย
ศักยภาพ

บทท่ี 12 เสียงและวินัยในการนํานโยบายไปปฎิบัติ –
  การปรับเปลี่ยนเปาหมายและระบบเพื่อใหเกิดความตองการ

บทท่ี 13 เสียงท่ีปลดปลอยศักยภาพ – การปลดปลอยไฟในตัวและพรสวรรค

ยุคแหงปญญา
บทท่ี 14 อุปนิสัยท่ี 8 และจุดตกกระทบ
บทท่ี 15 ใชเสียงภายในตัวเราอยางชาญฉลาดเพื่อรับใชผูอื่น

บุคคลแบบองครวม ความตองการทั้ง
4

ความฉลาด/สมรรถนะที้ง 4 คุณลักษณะทั้ง 4 เสียง

กาย การใชชีวิต PQ วินัย ความตองการ
สติปญญา การเรียนรู IQ วิสัยทัศน ความสามารถพิเศษ

จิตใจ การรูจักรัก EQ ความรูสึกแรงกลา ไฟในตัว
จิตวิญญาณ การสรางตํานานไว SQ มโนธรรม ผิดชอบชั่วดี

จากตารางน้ีเปนเพียงเร่ืองราวบางสวนในหนังสือ ลองหามาอานดู รับรองมุมมองการพัฒนาตน
เองจะเปลี่ยนแปลงไป

หนังสือท้ังสองเลมน้ีจึงเปนแหลงความรูท่ีทรงคุณคา ท่ีศูนยฝก
อบรมภูมิปญญาสูสากล เราภาคภูมิใจในการแนะนําใหทาน
อาน เพ่ือการพัฒนาความคิด พัฒนาอุปนิสัย พัฒนาทักษะ
ดวยพลังแหง “เสียง” ภายในตนเอง และการเกื้อหนุนใหคน
รอบขางของทานไดคนพบ “เสียง” ของตนเอง  เวลาไมรอใคร
รีบไปหาซื้อมาอาน เพ่ือกาวผานประสิทธิภาพสูงสูความยิ่ง
ใหญ (From Effectiveness to Greatness)
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Change Your Thinking Change Your Life
เปล่ียนวิธีคิด…พลิกชีวิต
วิธีปลดปลอยศักยภาพสูเสนทางแหงความสําเร็จ
ราคา 250 บาท  จํานวน 294 หนา ISBN 974-92031-5-1
แปลและเรียบเรียง : นลินพรรณ ไวสืบขาว
          หนังสือเลมนี้เปนหนังสือ ที่จะมาชวยกระตุนความคิดของผูอานใหเห็นความ
สําคัญของพลังแหงความคิดที่สามารถเปล่ียนแปลงทุกส่ิงทุกอยางบนโลกนี ้โดย

เฉพาะการพลิกชีวิตของเจาของความคิดที่มีการเปล่ียนแปลง  ใครที่กําลังมองหาหนังสือ สักเลมที่จะนําทางให
กับความคิด หนังสือที่ชวยช้ีชองสูอิสระภาพทางความคิด นี่คือหนังสือที่ทานรอคอยและกําลังมองหาอยู  ใน
ฐานะของผูแนะนําหนังสือ ผมตองบอกเลยวา เลมนี้มีดีทุกหนา ทุกบรรทัด หากจะอานหนังสือ ประเภทนี้ไดดี ผู
อานก็ควรจะเตรียมปากกาสี หรือดินสอไวขีด เขียน ความคิดดีๆ ลงไปในหนังสือดวย เพื่อจะไดงายในการกลับ
มาทบทวนใหม  เนื้อหาตลอดเลมจะมีคําสําคัญๆ ของแตละตอน พิมพใหเห็น เดนชัด เชน คําวา จัดการทําราย
การความฝนของคุณ  เร่ิมลงมือสําหรับอนาคตของคุณ เปนตน และทายบทแตละบทยังมีแบบฝกหัดใหเราได
ทดลองคิด ทดลองเขียนอีกดวย
สารบัญ
ความนํา- - - -   -- - - - - - - >12
บทที ่1 เปล่ียนวิธีคิด- - - - - - - - - - - - - - - >19
บทที ่2 เปล่ียนชีวิตของคุณ - - - - - - - - - - - - - - -  - - >37
บทที ่3 ฝนใหไกล - - - - - - - - - - - - - - - - -   >59
บทที ่4 เลือกที่จะรวย - - - - - - - - - - - - - - - - - - >73
บทที ่5 ควบคุมชีวิตของคุณ- - - - - - - - - - - - - 101
บทที ่6 ใหคําม่ันวาจะเปนเลิศ - - - - - - - - - - - - - - 115
บทที ่7 คนสําคัญกวาส่ิงอื่น - - - - - - - - - - - -  - - - - >146
บทที ่8 คิดอยางอัจฉริยะ - - - - - - - - - - - - - - - - - 165
บทที ่9 ปลดปลอยพลังสมองของคุณ - - - - - - - - - - - - - -  -> 185
บทที ่10 เพิ่มพลังใหความคิดของคุณ - - - - - - - - - - - - - - - >212
บทที ่11 สรางอนาคตของตนเอง - - - - - - - - - - - - - - - - - - >236
บทที ่12 มีชีวิตที่ดีเลิศ- - - - - - - - - - - - - >259
บทสรุป - - - - - - - - - - >288
“เม่ือคุณไดตดสินใจวาคุณตองการทําอะไร จงทุมเททั้งหัวใจเพื่อทําส่ิงนั้นใหเปนเลิศ และผลที่ตามมาคือคุณจะ
เปนคนที่ไมหยุดนิ่ง”

เปล่ียนความคิด ดวยการฝกคิด เปล่ียนชีวิตดวย การเปลี่ยนความคิด
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Create Your Own Future
อนาคตอยูในกํามือของคุณ
วิธีปราดเปร่ือง 12 องคประกอบที่สําคัญย่ิง
สูความสําเร็จที่ไรขีดจํากัด
ราคาเลมละ 320 บาท ความหนา 404 หนา ISBN 974-92028-2-1
แปลและเรียบเรียง ศาสตราจารยนายแพทย พยงค จุฑา

คุณเทานั้นเปนผูกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง นี่เปนคําที่คุณจะพบไดใน
หนังสือที่ทรงพลัง หนังสือที่จะบอกคุณวา ทุกอยางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไมมีใครมา

กําหนดมันได คุณเทานั้นจะเปนผูกําหนด การตัดสินใจของคุณคนเดียวเทานั้น ขอแนะนําดีๆ ในหนาหนังสือ ผู
อานสามารถนําไปปฏิบัติ และกระตุนความคิดของตัวเองและคนรอบขางไดเปนอยางดี
สารบัญ
บทนํา ศักยภาพของมนุษยไมมีขอบเขตจํากัด
1 ความสําเร็จทํานายได
2 หลักการที ่1 ศักยภาพของคุณนั้นไรขีดจํากัด
3 หลักการที ่2 ความชัดเจนเปนเร่ืองที่สําคัญอยางย่ิงยวด
4 หลักการที ่3 ความรูคือพลังอํานาจ
5 หลักการที ่4 ความปราดเปร่ืองคือพลังวิเศษ
6 หลักการที ่5 ทัศนคติคคือทุกส่ิงทุกอยาง
7 หลักการที ่6 ความสัมพันธเปนส่ิงจําเปนย่ิง
8 หลักการที ่7 เงินเปนเร่ืองสําคัญ
9 หลักการที ่8 คุณคืออัจฉริยะ
10 หลักการที ่9 ผลงานกําหนดรางวัล
11 หลักการที ่10 ยึดวันนี้ใหม่ัน
12 หลักการที ่11 คุณสมบัติดีเปนส่ิงสําคัญ
13 หลักการที ่12 โชคชะตาเขาขางคนกลา
14 บทสรุป : สรางสรรคชีวิตของคุณใหเปนงานช้ินเอก

“ย่ิงคุณสรางความคิดไดมากเทาไร โอกาสที่คุณจะมีความคิดที่เหมาะสมในเวลาที่ประจวบเหมาะ ก็มากย่ิงขึ้น
เทานั้น “

“อนาคตของคุณไมไดถูกกําหนดจากการที่คุณเปนอะไรเม่ือวานนี้หรือ วันพรุงน้ี แตมันถูก
กําหนดโดยส่ิงท่ีคุณคิดและทําในขณะน้ี”
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GOALS!
เปาหมาย
วิธีไดทุกส่ิงที่คุณตองการ
เร็วกวาที่คุณคิดวาจะเปนไปได
ราคา 250 บาท ความหนา 342 หนา ISBN 974-91431-9-1
แปล วรรธนา วงษฉัตร

หนังสือเลมนี้เหมาะสําหรับคนที่ตองการกาวไปสูความสําเร็จ กาวเดินไป
ขางหนาไดเร็วกวาที่เปนอยู และเร็วกวา คนอื่น มันจะชวยใหประหยัดเวลาในการเดิน

ทางสูอนาคต เปนปๆ หรือหลายๆ ป ใครที่กําลังมองหาหนังสือที่จะใหคําตอบนี ้ตองอานเลมนี้เลย เปาหมาย
เปนหนังสือ ที่จะชวยใหความชัดเจนของอนาคต เห็นภาพ สูการปฏิบัติ ผูเขียน จะชวนผูอานใหกําหนดเปาหมาย
ใหเขียนเปาหมายทุกๆ วัน ๆ ละ 20 เปาหมาย  หนังสือเลมนี้จะเปรียบเสมือแผนที่นําทาง Road map ไปสูเปา
หมายและความสําเร็จ
สารบัญ
บทนํา วันที่ชีวิตผมเปล่ียนไป
1 ปลดปลอยขีดความสามารถของคุณออกมา
2 เขารับผิดชอบและควบคุมชีวิตของคุณ
3 สรางอนาคตของคุณเอง
4 ทําคุณคาของคุณใหชัดเจน
5 กําหนดเปาหมายที่แทจริงของคุณ
6 ตัดสินใจในจุดประสงคแนนอนที่สําคัญของคุณ
7 วิเคราะหความเช่ือของคุณ
8 เร่ิมที่จุดเร่ิมตน
9 วัดความกาวหนาของคุณ
10 ขจัดอุปสรรค
11 เปนผูเช่ียวชาญในวงการของคุณ
12 คบหาใหถูกคน
13 วางแผนการกระทํา
14 บริหารเวลาของคุณใหดี
15 ทบทวนเปาหมายของคุณทุกวัน
16 นึกเห็นภาพเปาหมายของคุณเปนประจํา
17 กระตุนจิตเหนือสํานึกของคุณ
18 ทําตัวยืดหยุนตลอดเวลา
19 ไขความคิดสรางสรรคที่คุณมีมาแตกําเนิด
20 ทําอะไรบางอยางทุกๆ วัน
21 ต้ือจนกวาคุณจะสําเร็จ
บทสรุป ลงมือทําวันนี้
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Eat That Frog!
กินกบตัวนั้นซะ
21 วิธีอันยอดเย่ียม เพื่อหยุดการผลัดวันประกันพรุง
และทํางานไดมากขึ้นในเวลาที่นอยลง
ราคา 160 บาท ความหนา 121 หนา ISBN 974-904702-8
แปล วรรธนา วงษฉัตร

ทําส่ิงที่สําคัญกอน วันนี้เลย !!! หนังสือเลมนี้จะชวยบอกวิธีการทํางานกับเวลาคุณภาพที่คุณมีอยูอยาง
จํากัด ผูเขียนเปรียบเปรยงานที่ยากๆ ที่ตองลงมือทํา ตองตัดสินใจทําวา เหมือนกับ ไมวาเราจะกินเด๋ียวนี้หรือไม
กิน หรือกินเม่ือไหร เราก็จะตองกินมันอยูดี แลวทําไมไมกินมันตอนนี้เลย  คนตัวเล็ก สามารถกินชางไดทั้งตัวก็
โดยการกินทีละคํา เชนกันการจะทํางานใหเสร็จ ก็ตองลงมือทีละอยางๆ ทุกๆ วัน ไมผลัดวัน ประกันพรุง หนังสือ
เลมนี้ จะชวยใหคุณปรับวิธีคิดเร่ืองการจัดการเวลาไดอยางดี
สารบัญ
อารัมภบท
บทนํา : กินกบตัวนั้นซะ!
จัดโตะ
วางแผนทุกวันไวลวงหนา
ใชกฎ 80/20 กับทุกอยาง
พิจารณาถึงผลที่จะตามมา
ฝกวิธี ABCDE อยางตอเนื่อง
เนนที่หัวใจของงาน
เช่ือฟงกฎแหงประสิทธิภาพโดยความจําเปน
เตรียมพรอมอยางรอบคอบกอนเร่ิมลงมือ
ทําการบานของคุณ
ใชพรสวรรคของคุณเปนอํานาจสูความสําเร็จ
มองหาตัวหนวงเหนี่ยวมิใหทํางานที่สําคัญของคุณ
เดินตามถังน้ํามันทีละใบ
สรางแรงกดดันใหกับตัวเอง
เพิ่มอํานาจสวนตัวของคุณใหสูงสุด
กระตุนตัวเองใหลงมือทํา
ฝกนิสัยผัดวันประกันพรุงในทางสรางสรรค
ทํางานที่ยากที่สุดกอน
แลและหั่นงานเปนช้ินเล็กๆ
สรางเวลาช้ินโต
สรางสํานึกแหงความเรงรีบ
ทํางานทุกอยางทีละอยาง
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