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คํานํา 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการจดัการความคดิดวยการเขยีนแผนที่
ความคดิฉบับนี้ไดรับการเรียบเรียง รวบรวม จากประสบการณตรงของผูเขียน ที่มีโอกาส
เดินทางไปบรรยายเพ่ือเปดภาพความคดิในดานการจัดการความคดิใหกับหนวยงานตางๆ 
ทั้งภาคราชการและเอกชน ทุกพ้ืนทีท่ั่วประเทศไทย ดวยหวงัวา เอกสารฉบบันี้จะเปน
เครื่องกระตุนเตอืนใหคนไทยไดหันมาใหความสาํคัญกับเรื่องของความคดิ โดยเฉพาะการ
จัดการความคิด และทีส่ําคัญคือ การสรางสงัคมแหงการเรยีนรู (Learning Society)
โดยมีพ้ืนฐานทีก่ารแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องของความคดิ (Ideas sharing) 
 ผูเขียนตองขอขอบพระคณุทกุทานที่ไดพัฒนาความรู เทคโนโลย ีและหลักการทาง
ความคดิ จนเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตใหกับอนุชนรุนหลัง  
 หวังวาเอกสารทางการจัดการความคิดฉบบันี้จะชวยใหผูสนใจไดเปล่ียนแปลง
วิธีการจัดการความคดิใหมีประสทิธิภาพมากขึ้น และเมื่อเกิดนวตักรรมทางความคดิใหมๆ  
ก็โปรดไดนําออกมาแลกเปลี่ยนบนพ้ืนทีท่างความคดิของสงัคม สําหรบัขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากการเรียบเรียงเอกสารฉบับนี้ทางศนูยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล ขอนอมรับไป
แกไข โดยทานสามารถฝากขอความคาํแนะนําไดที่ เว็บไซต www.prachasan.com  
 
 
 
       เชื่อมัน่ และศรัธทา 
        เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี 
        ศูนยฝกอบรมภมูปิญญาสูสากล 
         Your Dream, We Do 
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ใชหัว(คิด)ในการทํางาน
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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
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ส่ิงสําคญั งาน และ ชีวิต

First Thing FirstFirst Thing First
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การคิดเชิงกวางกับการคิดเชิงลึก (Whole – Part – Whole) 
 การเขาใจเร่ืองของแผนภูมิความคิดจะตองเขาใจหลักการในการคิดแบบเชิงกวางกับเชิงลึกกอน การคิด
เชิงกวางกับเชิงลึกจะตองไปดวยกันตองไมแยกสวน 

“รูบางอยางในทุกๆ เรื่อง และรูทุกเรื่องในบางอยาง” 
 
 
การคิดเชิงกวาง คือ การคิดหาเหตแุละหา
ผล หรือส่ิงที่เกี่ยวของกับ “Subject of 
Mind map” ตวัอยางหากเรากาํลังสนใจ
เร่ืองของการเมือง เราก็มาหาส่ิงที่เกี่ยวของ
กับการเมืองมีอะไรบาง อยางนี้เรียกวาการ
คิดเชิงกวาง 
 
 
 
 

การคิดเชิงลึก คือ การลงลึกในรายละเอียดในเร่ืองใด เร่ืองหนึ่ง เชน หากคิดเร่ืองการเมือง เราตองการคิดเชิงลึก
ในเร่ืองของ ส่ือมวลชน เราก็คิดตอไป เชน ส่ือมวลชน การเปดเผยความจริง การตรวจสอบ สส การรับเงิน
นักการเมือง เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อานใหมาก คิดใหมาก สะสมคําไวมาก ๆ เพื่อใหพรอมเสมอในการจัดการความคิด 

อีกมิติหนึ่งของเร่ืองความคิดเพื่อประยุกตใชกับแผนภูมิความคิด(d-Mind Map) ก็คือ การคิดใน
แบบ 4 ยอ (ผูเขียนคิดขึ้นมาเอง) ประกอบดวย 
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(Whole) (Parts) (Whole
) 

+ = 

• คิดใหญ มองภาพรวมดวยการเห็นภาพใหญทั้งหมดกอน 
• คิดแยก เม่ือเขาใจภาพใหญแลวจึงแยกวามีกี่ประเด็น 
• คิดยอย จากนั้นนําแตละประเด็นมาลงรายละเอียดยอย 
• คิดโยง ทายสุดตองสามารถนํากลับมาโยงเขาดวยกันได 

 
อธิบายภาพการคิด 4 มิติ 
 ขั้นที ่1  เร่ิมจากการคิดถึงภาพรวม หรือภาพใหญกอน 

เม่ือตองการแยกประเด็นตองการศัยการวิเคราะห (Analysis) เพื่อแยกวามีกี่
ประเด็นที่เกี่ยวของบาง 

ขั้นที ่2  การแยกประเดน็นั้นตองใหครอบคลุมทุกประเดน็ โดยแยกแบบยดึ  โยงประเดน็
หลักๆ  จากประเด็นที่ไดก็เร่ิมนําแตละประเด็นมาคิในแบบวิจัย (Thesis) เพื่อยอย
ออกมาในเชิงลึกวามีปจจัยอะไรเกี่ยวของกับแตละประเด็น 

ขั้นที ่3  เม่ือยอยไดจนครบในทุกประเดน็แลว ตองอาศัยเคร่ืองมือที่เรียกวา การคิดเชิงระบบ 
(System Thinking) เพื่อชวยในการโยงทุกรายละเอียดเขาหากันเปนเร่ืองราว
เดียวกัน เพื่อสูภาพใหญอีกคร้ังหนึ่ง 
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คิดแบบ Leonardo da Vinci 
 ผูเขียนไดมีโอกาสอานหนังสือ mba no.28 ปที่ 3 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม 2544 โดย cover 
story เปนเร่ืองของ “อัจฉริยะ” ผูซึ่งมีความเปนปราชญในทุกๆ ดาน ทั้งศาสตรและศิลป คือทาน ลีโอนาโด 
ดาวินชี (Leonardo da Vinci)  

ลีโอนารโด เกิดเมื่อกลางดึกวันเสารที่ 15 เมษายน 1452 Caterina มารดาเปนชาวบานใน 
หมูบานเล็กๆ แหงหนึ่งชื่อ Anchiano ใกลเมือง Vinci เปนเมืองเล็ก ๆ บิดาช่ือ Ser Piero da Vinci 
เปนนักบัญชีที่มีชื่อเสียง (painter, engineer, musician, scientist) (1452-1519) 

 
“คนสวนใหญเขาใจวาประสทิธิภาพการทาํงานของของ
รางกายและจิตใจจะเร่ิม ลดลงหลังจากอาย ุ25 ป น่ันเปน
ความจริง แตเชื่อหรือไมวาถงึเราจะสูญเสีย เซลลในสมอง
ไปวันละ 1000 เซลลทกุวัน แตน่ันยงันอยกกวา 1% 

ของเซลลทั้งหมด มนุษยมีพรสวรรคอยูในสมองอยางไมมี
ขีดจาํกดัต้ังแตเกดิ แตยังไมมีมนุษยคนใดใชพรสวรรคที่มี

เหลาน้ันครบทกุดาน” 
 

 ผูเขียนเลยถือโอกาสนําความเปน Leonardo Da Vinci 
ออกมาเปน Mind Map ดวยโปรแกรม MindManager X5 
ใหทานผูอานนาํไปเปนหลักการในการพัฒนาอัจฉริยะใหกับตัวทานและ

ลูกหลานไทยรุนใหม 
 หัวใจสําคัญของการเปนอัจฉริยะ ประกอบดวยวินัย 7 ประการดังนี้ 
 
Curiosita   การใฝรู ชางสงสัย และการคนควาที่ไมส้ินสุด 
 
Dimostrazione การมุงมั่นใชความรูในส่ิงตางๆ และเต็มใจเรียนรูจากความผิดพลาด 
 
Sensazione  เปดประสาทรับรูทั้ง 5 โดยเฉพาะสายตา 
 
Sfumato  ยินดีเปดรับความขัดแยงและความไมแนนอน 
 
Arte/Scienza ปรับระดับความคิดที่ผสมระหวางศาสตร และศิลป ตรรกศาสตรและจินตนาการ 
 
Corporalita           เก็บเกี่ยวความสามารถหลากหลายดาน ความพอดี และสตสิมัปชัญญะ 
 
Connessione           จดจาํและรับรูถึงเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นแลวคิดอยางเปนระบบ 
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วินัยทั้ง 7 ขอ บทความในหนังสือ MBA เขาตัดตอนมาจาก หนังสือ How to Think like Leonardo 
da Vinci หากสนใจก็ตดิตามหามาอานเพิ่มเติมได  
 
ภาพ Mind Map แสดงระบบคิดของ Leonardo da Vinci อัจฉริยะบุคคล ผูซึ่งมีอิทธิพลตอคนรุนหลัง 

 
 
หนังสืออานเพิ่มเติม : คิดอยางดาวินชี (Leonardo Da Vinci) 

      
 
  ผลงานภาพวาดโมนาริซา อันเลื่องช่ือ
ฝมือ Leonado Da Vinci    
ผูซึ่งเปนบุคคลแหงความเปน พหุสูตร 
(Multidisciplinary) ทางดาน
สติปญญา 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงที่ทาน Leonardo Da Vinci ทําเปนประจําคือ การจดบันทึกความคิดออกมาเปน Mind Map 
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กลยุทธการคิด ดวย ทฤษฎีหมวก 6 ใบ 
 ดร.เอ็ดวารด เดอ โบโน (Edward De Bono) ไดคิดคน
กระบวนการพื้นฐานในการพัฒนาการคิด ที่งายตอการจดจาํและใชงานดวย
หมวก 6 ใบ ดังนี้ 
 หมวกสีขาว ใหนึกถึงกระดาษเปลาๆ สีขาว ที่พรอมจะรับขอมูล
ลงไป มุงความสนใจไปที่ขอมูลกอนวา มีอะไรบางที่เปนประโยชน ? ขอมูล
ใดที่ขาดหายไป? จําเปนตองหาขอมูลมาเพิ่มหรือไม? ขอมูลที่ตองการนั้นจะ
ไดมาอยางไร? และจะนํามาใชอยางไรจึงจะเปนประโยชน ? ซึ่งอาจมีการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในภายหลังถาเปนเร่ืองสําคัญ ขอมูลที่มีอยู
นี้ควรกํากับแหลงที่มา หรือลักษณะไวดวยวาเปนขอเท็จจริง ความคิดเห็น 
ฯลฯ เพื่อจะไดรูวานาเช่ือถือแคไหน 
 หมวกสีแดง เปนตัวแทนอารมณความรูสึกตอขอมูลเร่ืองราวใดๆ 
ในชวงเวลาขณะนั้น ใหนึกถึงไฟและความรอนที่เปรียบเหมือนอารมณ อัน
ถกูถายทอดออกมาอยางอิสระ โดยไมจําเปนตองมีการอธิบายเหตุผลใดๆ 

หรือกลาวขอโทษ ซึ่งความรูสึกเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 
 อยางไรก็ด ีไมควรใชความรูสึกหรืออารมณในการตัดสินช้ีขาด เพราะอารมณที่เกิดขึ้นภายในนั้น สามารถ
เปลี่ยนแปลงความคิดของเราได ถาอารมณดีเราก็จะมองเห็นส่ิงตางๆ ในแงดี แตถาอารมณเสีย เราก็จะมองเห็นสิ่ง
เดียวกันนี้ตางออกไป 
 หมวกสีดํา ดูเหมือนจะเปนหมวกที่มีคามากที่สุด ขอใหนึกถึงเส้ือครุยสีดําของผูพิพากษาที่จะตองมีความ
ระมัดระวัง รูจักไตรตรอง และยับยั้งการดําเนินการที่อาจเปนอันตรายเสียหายหรือลมเหลวได เราใชหมวกสีดําเพื่อ
พิจารณาวาสิ่งที่ทํานั้นเหมาะสมกับขอมูลประสบการณ วัตถุประสงค และมโนธรรมของเราหรือไม 
 ตัวอยางเชน การออกกําลังกายเปนส่ิงที่ดี แตก็ตองไมหักโหมเกินไปเพราะอาจเปนอันตรายได 
 หมวกสีเหลือง แสดงถึงแสงอาทิตย และการมองโลกในแงดีมีความหวัง เม่ือสวมหมวกสีเหลืองแลวจึงตอง
พยายามแสวงหาคุณคาและประโยชนในทุกทางเลือก เพื่อใหสามารถนําไปดําเนินการ หรือปฏิบัติจริงได ดังนั้นจึงตองมี
เหตุผลเขามาประกอบในขั้นนี้ดวย 
 ผลจากการมองหาคุณคาและประโยชนนี้ จะปรากฏออกมาเปนรูปธรรมมีการลงมือปฏิบัติจริง และควรมีการนํา
หมวกสีดํา (ความระมัดระวัง) มาใชสลับไปดวย เพื่อจะไดคอยพิจารณา หรือเฝาดูไมใหเกิดผลเสียขึ้น 
 หมวกสีเขียว ใหคิดถึงตนไมที่มีการเจริญเติมโต แตกกิ่งกานสาขา หมวกสีเขียวเปนเหมือนความพยายามที่จะ
ทําใหเกดิความคิดใหม ความคิดสรางสรรค 
 การทาทายมีอยูในหมวกสีเขียว มันทําใหเกิดการลองผิดลองถูก ลองคิแตกตางจากความคิดหรือวิธีปฏิบัติเดิม 
ทําใหส่ิงที่ไมเคยเกิดสามารถเกิดขึ้นหรือเปนไปได ซึ่งกระบวนการเหลานี้คือการเคลื่อนไหวทางความคิด และการ
เคลื่อนไหวทางความคิดจะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยจินตนาการ อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง เปดโอกาสใหกับความเปนไป
ได เพื่อการปรับปรุง และการพัฒนา 
 หมวกสีฟา ใหคิดถึงทองฟาและทศนียภาพโดยรวม หมวกสีฟาใชสําหรับการควบคุมการคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
และรวมไปถึงการบริหารกระบวนการการคิด เหมือนการควบคุมเคร่ืองดนตรีทุกชิ้นในวงใหบรรเลงเพลงออกมาใหไพเราะ
ที่สุด 
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 การบริหารความคิดนี้ตองอาศัยประสบการณและการเรียนรู เพื่อนํามาใชวิเคราะห แกปญหา หรือตัดสินใจ ภาพ
ตอไปนี้แสดงภาพรวมของหมวก 6 ใบสายใยแหงความคิด 
 

2. หมวกสีแดง6. หมวกสีฟา

1. หมวกสีขาว

3. หมวกสีดํา

4. หมวกสีเหลือง

การคดิแบบ
หมวก 6 ใบ

5. หมวกสีเขียว

แสดงถงึความโกรธ อารมณ จึง 
หมายถงึการมองทางดานอารมณ 

และความรูสึกของผูคดิในเรื่องความประทับใจ 
ความโกรธ ความสนุก ความอบอุน 
และความพอใจที่เกดิข้ึนในขณะน้ัน

การคดิแกปญหา

แสดงถงึความเปนกลาง จึง
หมายถงึตวัเลขและขอเท็จจริงตางๆ

การคดิเปรยีบเทียบ การคดิวเิคราะห

แสดงถงึความเยือกเย็น ทองฟาซึง่
อยูเหนือทุกส่ิงทุกอยาง จึง
หมายถงึการควบคมุ

การคดิเชงิมโนทัศน

การคดิสังเคราะห

แสดงถงึความเจรญิเตบิโต 
ความสมบูรณ จึงหมายถงึความคดิสราง
สรรคและความคดิใหมๆ  มมุมองใหม

การคดิสรางสรรค การคดิประยุกต
แสดงถงึความสวางไสวและดานบวก จึง

หมายถงึ เหตผุลทางบวก 
ความมัน่ใจเหตผุลในการยอมรบัและประโยชน

การคดิอนาคต การคดิบูรณาการ การคดิเชงิกลยุทธ

แสดงถงึความมดืครึ้ม จึง
หมายถงึการคดิดานลบ 
การปฏิเสธและการคดิคน 

ปองกนัไมใหคดิหรือตดัสนิใจท่ีเส่ียง 
ชวยทําใหหาขอบกพรองหรือจุดออนได 

รวมท้ังชวยตรวจสอบความเปนเหตเุปนผล

การคดิอยาง
มีวจิารณญาณ

การคดิวพิากษ

การคดิแบบหมวก 6 ใบ
(Six Thinking Hats)

 
 
หนังสืออานเพ่ิมเติมเรื่อง การคิดแบบหมวก 6 ใบ 

1. Six Thinking Hats หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ โดย Edward de Bono 
2. Lateral Thinking คิดแนวขาง โดย Edward de Bono 

                   ß หนังนาอาน à       
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ภาพแสดงขั้นตอนการประยุกตใช การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Apply 6 hats thinking) 
 

 
 

 
เพราะทกุอยางเร่ิมตนจาก ความคิด หากวันนี้เราให
ความสําคัญกับความคิด อยาง เขาใจ รูหลักการจัดการกับ
ความคิด ก็ยอมสะทอนถึงชีวิต ที่เปนระบบ โดยเฉพาะระบบ
ความคิด ที่สําคัญ ความคิด นั้นๆ จะตองเปนความคิดที่ดี 
เปนความคิดสรางสรรค ไมคิด เอาตัวเองเปนตัวตั้ง ตองคิด
แบบมีสติ คิดแบบกอ ไมใชคิด แบบทําลายลาง สังคมแหงการ
เรียนรูก็จะเกิดขึ้น สังคม และ ประเทศชาติก็จะพัฒนาไปไดดั่ง
ที่ตั้งใจ เรามาเร่ิมตนใหความ สนใจกับการจัดการความคิดกัน
ตั้งแตวินาทีนี้ เพื่อวินาทีแหงอนาคต จะไดเปนไปตามที่เราคิด เราฝน เราหวัง ..........Here !!! and Now!!! 
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ล โีอนาร โด ดาว นิช ี
Leonardo D a  Vinci

ว ลิเล ยีม เช ค็สเป ยีร 
William Shakespeare

เกอเธ 
Goethe

ไมเค ลิ อ ังเจลโล
Michel Angelo

เซอร ไอแซค น วิต นั
Sir Isaac Newton

โทม สั เจฟเฟอร ส นั
Thomas Jefferson

พระเจ าอเล ก็ซานเดอร 
มหาราช

ฟ ิเด  ียส
Phidias

อ ลัเบ ริ ต ไอน สไตน 
Albert Einstein

น ักค ิดผ ู ย ิ งใหญ 
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บคุคลเดนทางดานความคิด 
ช่ือบุคคล บุคลิกเดน 

พลาโต เช่ือในพลังแหงปญญาจากการเรียนรู พัฒนาอยูตลอดเวลา 

มหาตมะ คานธี ผูกาวพนเร่ืองสวนตัว มองเขาไปในสังคมมนุษยทั้งระบบ 

ลีโอนาโด ดาวินชี มีความสามารถในสหศาสตร ที่ผสมผสานกันจนสรางผลงาน
มากมาย 

ชารล ดารวิน มีความอดทน มุงม่ันในงานที่ทําไปเร่ือยๆ เพื่อรอผลลัพธของมัน 

โคลัมบัส กลาผจญภัย กลาทําความฝนใหเปนจริง 

คอปเปอรนิคัส กลาเสนอความจริงอยางชาญฉลาด แมจะขัดใจตออาชีพ และ
สถาบันที่ตนสังกัด 

เช็คสเปยร มีความเปนเอกในเร่ืองมนุษย สามารถเขาใจอารมณของคนใน
ลักษณะตางๆ กัน 

อัลเบิรต ไอนสไตน นําจินตนาการมาสูโลกวิทยาศาสตร ที่เคยมุงเนนแตเร่ืองตรรกะ 

ซิกมันด ฟรอยด เขาไปศึกษาในโลกภายในของตนเอง กลาวิพากษวิจารณตนเอง 

ปกัสโซ เปนขบถตอความสําเร็จของตนเอง เพื่อจะไดมีเสรีภาพในการ
แสวงหาความทาทายใหมๆ  
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ด านการคำนวณ

ด านภาษา

ด านกายภาพ

ด านม ติ ิ

ด านดนตร ี

ด านส  ิงแวดล อม

ด านมน ษุย ส มัพ นัธ 

การตระหน กัร  ู
เก  ียวก บัตนเอง

อ ัจฉร ิยภาพ
ของสมอง

Multiple Intelligence
โดย  โฮเว ิร ด การ ดเนอร 
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การระดมสมอง (Brainstorming) 
 การระดมสมองเปนเคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพที่นาสนใจเพื่อใหเกิดความเขาใจเร่ืองของการประยุกต
แผนภูมิความคิดกับการระดมสมอง เรามาทําความรูจัก การระดมสมองกันกอน 
Brainstorming คืออะไร  
 เปนกระบวนการที่มีแบบแผนที่ใชเพื่อรวบรวมความคิดเห็น ปญหา หรือขอเสนอแนะจํานวนมากในเวลา
ที่รวดเร็ว เปนวิธีการที่ดีในการกระตุนความคิดสรางสรรค และเกิดการมีสวนรวมของกลุมมากที่สุด การระดม
สมองมุงเนนที่จํานวนความคิด ไมใชคุณภาพ 
ทําไม 
 กอนที่จะตัดสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง สมาชิกของทีมควรตรวจสอบ
ทางเลือกตางๆ ที่เปนไปไดมากที่สุด วิธีการระดมสมองเปนวิธีที่งายที่สุด
และสนุกที่สุดในการที่จะสรางบัญชีความคิดตางๆ การระดมสมองที่ดีจะ
เปดโอกาสใหสมาชิกใชความคิดสรางสรรคไดมากที่สดุ และไมมีการจํากดั
ความคิดดวยวิธีการใดๆ รูปแบบที่เปนอิสระนี้ทําใหเกิดความตื่นเตน เกิด
การมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน และไดทางออกใหมๆ ในการแกปญหา 
ใชเม่ือไร 
 ใชในทุกขั้นตอนที่ตองการความคิดที่หลากหลาย และความคิดสรางสรรค ไดแก ขั้นการกําหนดปญหา
หรือหาโอกาสการพัฒนา ขั้นคนหาสาเหต ุขั้นการคนหาทางเลือกเพื่อแกไข ขั้นการกําหนดขอมูลที่ตองการเก็บ 
ขั้นการวางแผนและขั้นตอนของโครงการ 
อยางไร 
 1. เตรียมการ 
  1.1 กําหนดประเด็น  
  กําหนดประเด็นในการระดมสมอง ทําความเขาใจใหชัดเจน เขียนหัวขอบน Flipchart ควร
กําหนดประเด็นดวยการตั้งคําถาม “ทําไม”  “อยางไร”  หรือ “อะไร”  
  1.2 กําหนดเวลาและวิธีการ 
  ควรกําหนดเวลาที่จะใหสมาชิกแตละคนคิดโดยอิสระ เชน 2-5 นาที และเวลาที่จะใชนําเสนอ
ความคิด เชน 15-20 นาที 
  วิธีระดมสมองอาจจะใชวิธีฟรีรอบวง (freewheeling) คือ สมาชิกสามารถเสนอเมื่อไรก็ได
เม่ือตองการ หรือเรียงตามคิว (round robin) คือ ใหเสนอความเห็นทีละคนเรียงลําดับ ถาไมมีความเห็นก็
สามารถเคาะผานได 
  1.3 กําหนดผูรับผิดชอบ 
  กําหนดผูทาํหนาที่ facilitator /ผูบันทึก (note taker) ทําหนาที่บันทกึความคิดทั้งหมด
ลงบน flip chart หรือแผนใส เพื่อใหทุกคนสามารถมองเห็นได และกระตุนใหสมาชิกมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเหน็ภายใตกฎกตกิาที่วางไว ในกรณีที่ใหสมาชิกเขียนความคิดลงในบัตรความคิดดวยตนเอง 
facilitator จะทําหนาที่หลกัในการกระตุนสมาชิกและควบคุมใหเปนไปตามกฎกติกา มารยาท 
  1.4 ทบทวนกฎกติการมารยาท ในการระดมสมอง 
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• เสนอไดคร้ังละ 1 ความเห็น 
• เขียนลงบัตรความคิด บัตรละ 1 ความเห็น 
• ไมมีการวิพากษวิจารณความเห็นของผูอ่ืนๆ(ทั้งดานวาจาและทาทาง) 
• ไมมีการอภิปรายความเห็น 
• เสนอความเห็นใหสั้น กระชับ ซึ่งผูบันทึกสามารถบันทึกไดใน 1 บรรทัด 

หรือใหผูเสนอเขียนลงบัตรความคิดดวยตนเองดวยขนาดที่สมาชิกสามารถ
มองเห็นไดจากระยะ 1-2 เมตร  

• ไมมีการแกไขถอยคําในการบันทึก ใหใชถอยคําของผูเสนอ 
• สามารถพัฒนาความคิด หรือตอยอดจากส่ิงที่ผูอื่นเสนอมาได 
• เนนใหไดจํานวนมากที่สุด โดยไมตองกังวลเร่ือง

คุณภาพของความคิด 
• ใชความคิดสรางสรรค และอารมณขัน 

1.4 เตรียมอุปกรณ 
อุปกรณที่จําเปนไดแก flip chart หากจะใหสมาชิกเขียนความคิดลงบัตร
ดวยตนเองควรเตรียมกระดาษ (ที่หางาย คือ นํากระดาษ A4 ที่ใชเเลว 1 ดานมาตดัตาม
ขวางเปน 3 หรือ 4 แผน) ปากกาเมจกิชนิดปากใหญ เทปใส/ดินน้ํามัน/เข็มหมุด เพื่อติดบัตร
ความคิดกับกระดานหรือฝาผนัง 

2. ระดมความคิด 
 2.1 สรางความคิด 
 ใหสมาชิกแตละคนสรางความคิดของตัวเองอยางเงียบๆ ตามประเด็นที่กําหนดไว และบันทึกลงใน
กระดาษ 
 2.2 เสนอความคิดเห็น 
 ใหสมาชิกเสนอความคิดเห็นของตนตามวิธีที่กําหนดไว (ฟรีรอบวงหรือเรียงตามคิว) ใหบันทึกความคิด
ลงบน flipchart หรือผูเสนอเปนผูเขียนลงบนบัตรและติดใหทุกคนเห็นทั่วกัน 
 ผูนํากลุมหรือ facilitator จะตองเนนกฎการระดมสมองอยางเครงครัด เชน ใชคําพูดวา “ไมมีการ
อภิปราย ความคิดตอไป...”  
 ผูนํากลุมหรือ facilitator จะตองกระตุนใหสมาชิกฟงความคิดเห็นของผูอื่น และพยายามดัดแปลง 
หรือ ตอยอด (hitchhike, piggyback) เพื่อใหไดความคิดเห็นที่แหลมคมขึ้น ทําจนกระทั่งหมดเวลาที่
กําหนดไว หรือไดความคิดมากพอ หรือไมมีสมาชิกตองการเสนอความคิดเพิ่มเติมอีก 
3. ทําความกระจาง 
 ใหสมาชิกพิจารณาบัตรความคิดไปพรอมๆ กันวาเขาใจความคิดที่เขียนไวหรือไม หากไมเขาใจ ควร
ขอใหเจาของความคิดอธิบายส้ันๆ และปรับปรุงขอความใหชัดเจนมากขึ้น ชวงนี้ไมใชเวลาที่จะอภิปรายหรือ
วิจารณความคิดเห็น 
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4. ประเมิน 
 ตรวจสอบความซ้ําซอน หรือความเห็นที่ไมตรงกับความคิดเห็นที่กําหนดไว อาจใชเกณฑกรอง 
(filter) เพื่อตัดความเห็นที่ไมตรงประเด็นหรือไมสามารถนําไปปฎิบัติไดออกไป ตัวอยางของเกณฑกรองไดแก 
: 

• คาใชจายเหมาะสม 
• สามารถทําไดในเวลาที่กําหนด 
• มีทรัพยากรพรอม 
• สอดคลองกับปรัชญา/วิธีการทํางาน 
• มีผลเชิงบวกตอลูกคา 
• เปนไปไดทางปฏิบัติ 

ส่ิงที่ทีมตองดําเนินการตอหลังการระดมสมองอาจจะเปนการจัดหมวดหมูความคิดดวยแผนภูมิความคิด
หรืออภิปรายเพื่อหาความคิดเห็นเอกฉันท หรือจัดลําดับความสําคัญโดยเทคนิคของเกณฑการจัดลําดับ
(criteria rating technique) 
ขอควรจํา 
 1) การระดมสมองที่ไดผลตองเนนใหไดปริมาณมากที่สุด ใหสมาชิกมีอิสระที่จะเสนอความคิดโดยไม
ตองกลัววาจะถูกวิจารณวาเปนความคิดที่ไมเขาทา 
 2) การปรับปรุงหรือตอยอดความคิดของผูอ่ืนใหแหลมคมยิ่งขึ้น เปนคุณคาสําคัญที่ไดจากการระดม
สมอง 
 3) การบันทึกความคิดใหสมาชิกทุกคนเห็นซึ่งจะเปนการกระตุนใหเกิดการตอยอดความคิด 
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 วิธีการตางๆ อาจจะปรับใชใหเหมาะสมกับประเด็นและองคประกอบของทีม ตัวอยางที่เปนไปไดคือการ
ระดมสมองเปนขั้นๆ โดยขั้นแรกใหสมาชิกคิดถึงวิธีงายๆ ซึ่งอาจจะแกปญหาไดเพียงบางอยาง ตอจากนั้นให
สมาชิกคิดอยางสุดโตง วิธีที่ไมนาจะเปนไปได หรือวิธีที่แพงที่สุด แลวพยายามประสานแนวคิดทั้ง 2 ขั้วเขา
ดวยกัน 
วิเคราะหกระบวนการ Brainstorming 
 จากขอมูลเคร่ืองมือ ระดมสมอง ที่นําเสนอขางตนผูเขียนอางมาจากหนังสือ เคร่ืองมือการพัฒนาคุณภาพ 
อ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล สถานบันวิจัยระบบสาธารณสุข anuwat@hsrint.or.th ผูเขียนไดลองวิเคราะหโดย
ละเอียดแลววา โปรแกรม MindMapper และหลักการเร่ืองแผนภูมิความคิด(d-Mind Map) สามารถ
ปรับประยุกตมาใชไดเปนอยางด ี
ขั้นตอนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในกระบวนการระดมสมอง 
 1. อุปกรณท่ีใช 
  1.l คอมพิวเตอร ที่ติดตั้งโปรแกรมเขียน Mind 
Map เชน MindManager / MindMapper 
  1.2 เคร่ืองพิมพ (printer) 
  1.3 เคร่ืองฉาย (projector) ขึ้นจอ 
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  1.4 กระดาษ flip chart 
  1.5 ปากกา/ดินสอ/กระดาษ A4 
 2. ใชคอมพิวเตอรควบคูกับ manual 
  2.1 คิด แลว คลิก คิดแลวนําขอมูลไปคีย 
  2.2 แสดงขอมูลขึ้นสูจอเพื่อใหทุกคนไดมองเห็น 
  2.3 สมาชิกตอยอดความคิดจากขอมูลที่เห็นบนจอภาพ 
  2.4 บางความคิดอาจจะเพิ่มภาพเขาไปดวย  
 3. ใชคอมพิวเตอรชวยในการจัดหมวดหมูความคิด 
  3.1 โปรแกรมเขียน Mind Map สามารถเลื่อนความเห็น ยกไปยกมา ไดตามตองการ 
โดยการใชเมาสคลิกแลวยก (click แลว คดิ) 
  3.2 การใหสีกับความคิดเห็น เพื่อใหดูหลากหลาย นาสนใจ กระตุน เราใจ ตื่นเตนและมีความ
สนุกสนานในการประชุม 
  3.3 หากมีความเชื่อมโยงของความคิด คอมพิวเตอรก็สามารถสรางเสนเชื่อมโยงไดทันท ี
 4. สรุปการระดมสมองดวยแผนภูมิความคิด(d-Mind Map) จากคอมพิวเตอร โปรแกรม เขียน
Mind Map เตรียมเคร่ืองมือสําหรับการสรุปบทเรียนดวยการแสดง node ทีละ node รวมทั้งขยาย จอหรือ 
ยอจอได และเม่ือสมาชิกยอมรับแผนภูมิความคิด(d-Mind Map) ที่นําเสนอ ก็สามารถพิมพออกทาง
กระดาษไดดวยความสะดวก แจกใหกับสมาชิกผูเขารวมประชุมตอไป ทําใหไมตองเสียเวลาในการนํากลับไปสรุป
อีกคร้ัง เพราะหากสรุปหลายรอบอาจจะทําใหเกิดความคาดเคลื่อนของเนื้อหาได 
 

 
 

หนังสืออานเพิ่มเติม : เทคนิค...การระดมสมอง Brainstorming 
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Where

How

Why

When

What

Who

?
The Six Words

จากหน ังส ือ Problem Solving in Groups โดย Mike Robson18



by Mind Map
.

กลุม

ผูนําการประชุม

ทบทวนวิธีระดมสมอง

เตรียมประเด็น

ควบคุมการรดมสมอง
จับประเด็น

ไม dominate

ผูเขารวม
มาจากหลากหลายกลุม

หลากหลายประสบการณ

ผูบันทึก

อาจจะเขารวมหรือไมก็ได

คียขอมูล MindManager

ไมตองระบุชื่อคน

Facilitator
โสตทัศนูปกรณ

เอกสาร เครื่องเขียน

กระบวนการ

เริ่มเขาสู MindManager  Brainstorm mode

เพิ่ม idea ใหมๆ ท่ีเขามา
ไมตองเรียงลําดับ

ปลอยใหไหลไปเรื่อยๆ

แตกแขนงใหมสําหรับ idea ใหม

แขนงยอยหากเปน idea ตอยอด

การประยุกตใช

การประชุมกรรมการ

การระดมสมองประชาชน
การเรียนรู

การแกปญหา

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คณะทํางาน
โครงการใหญ

โครงการยอย

แนวทาง

กําหนดเวลาขยายไดหากกําลังลื่นไหล

ปลอยใหเปนธรรมชาติตอยอดความคิด

อยาฆาความคิดไมวิจารณกันและ กัน

สนใจปริมาณมากๆ ยิ่งดี

ไมเนนคุณภาพ
ทุกความคิดรับหมด

ยังไมตัดสิน

งานหลังกระบวนการ

Clarify, discuss
และจัดความสําคัญ

เรียงลําดับแขนงใหม

ใชสี และ boundary จัดหมวดหมูใหม

หากตองการเนนใช highlight

กําหนด code หากจําเปน

เชื่อมความสัมพันธ idea ท่ี เก่ียวพันกัน

หากจําเปนก็สงออกไป

เว็บไซต

MS Word

MS Powerpoint

MS Project

หาทางออกเชิงปฏิบัติ

ประเมิน

ทดสอบ

ทบทวน

วางแผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนตอไป

กําหนดวัน

กําหนดผูรับผิดชอบ

การระดมสมองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

19



People
P

Environment
E

Methods
M

Place

P
Equipment

EMedia

M

การประช ุม

Effective
Meeting

Brainstorming
* No Criticism
* Freewheel
* Quantity
* Record all ideas
* Incubate

Everyone Should Get involved
จากหน ังส ือ Problem Solving in Groups โดย Mike Robson
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1 Brainstorming

2 Define the problem clearly

3 Analyse the problem

4 Collect data

5 Interpret the data

6 Generate possible solutions

7 Agree the best solutions

Implement solutions

Monitor and evaluate

8 Cost-benefit analysis

9 Present solutions

Problem-Solving
Process

Brainstorming
* No Criticism
* Freewheel
* Quantity
* Record all ideas
* Incubate
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ค ิดเช งิส งัเคราะห 

ค ิดเช ิงว ิเคราะห ค ดิเช ิงเปร ียบเท ยีบ

ค ิดเช ิงประย กุต 

ค ดิเช งิมโนท ัศน  ค ดิเช งิว พิากษ 

ค ดิเช งิกลย ุทธ 

ค ดิเช งิอนาคต

ค ดิเช งิบ รูณาการ

Idea Book

หน ังส ือช ดุ "ผ ู ชนะ 10 ค ดิ"
โดย ศ.ดร.เกร ยีงศ ักด ิ  เจร ิญวงศ ศ ักด  ิ
นำเสนอภาพโดย ภก.ประชาสรรณ 
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เคร่ืองมือความคิด เพ่ือการเปนผูชนะทางความคิด
โดย ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ

Mind Map by ภก.ประชาสรรณ  แสนภักดี

ผูชนะ 10 คิด

การคิดเชิงวิพากษ

การคิดเชิงวิเคราะห

การคิดเชิงสังเคราะห

การคิดเชิงเปรียบเทียบ

การคิดเชิงมโนทัศน

การคิดเชิงสรางสรรค

การคิดเชิงประยุกต

การคิดเชิงกลยุทธ

การคิดเชิงบูรณาการ

การคิดเชิงอนาคต
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อิทัปปจจยตา

ปจจัยสัมพันธ

สอบสวน

ต้ังคําถาม

การคิดกอนพูด

พูดความจริง

 -

พิจารณาการใชสอย

คุณคาแท

คุณคาพอกเสริม (ตัณหา)

คิดตามหลักการ

หลักการ - ความมุงหมาย

ขาดโยนิโสมนสิการ ไขวเขว

สาวผลไปหาเหตุ

ตรงจุด ตรงเร่ือง

ทุกข - สภาพปญหา

สมุทัย - เหตุเกิดแหงทุกข

นิโรธ - ความดับทุกข

มรรค - ทางดับทุกข

รูเทาทันธรรมดา

รูเทาทันสิ่งทั้งหลาย

ยอมรับความจริงที่เปนอยู

แกไขไปตามเหตุปจจัย

อัสสาทะ- สวนดี สวนอรอย

อาที่นวะ-สวนสี ขอเสีย

ชองเสีย

ขอพกพรอง

ขอบกพรอง

นิสสรณ - ทางออก ทางรอด

เรากุศล

เราคุณธรรม

กุศลภาวนา

Here and Now

มองอดีต-คิดปจจุบัน เพื่อฝนอนาคต

กระจายเนื้อหา

สวนประกอบยอย

การเช่ือมโยงกัน

ไมมีตัวตน

หลักการคิดตามหลักพุทธศาสนา โยนิโสมนสิการ

โยนิโสมนสิการ.mmap - 20/5/2547 - Prachasan Saenpakdee
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Mapping by Mr.Prachasan Saenpakdee

กระบวนการทางปญญา
แนวคิด นพ.ประเวศ วะสี

1.ฝกสงเกต

2. ฝกบันทึก

3. ฝกนําเสนอ

4. ฝกการฟง

5. ฝกปุจฉา-วิสัชนา

6. ฝกต้ังคําถาม
และสมมุติฐาน

7. ฝกคนหาคําตอบ

8. ฝกการวิจัย

9. ฝกเชื่อมโยง

10. ฝกการเขียน
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ทำให ได ว นัละ 5 ไอเด ยี

ค ดิแล วจด เข ยีน คล กิ

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

จะทำให เราเข าใจความจร งิ

มองเห น็ส  ิงท  ีน าสนใจ

ฝ กึค นหาความจร งิในส  ิงเล ็กๆ
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 ิดว เิคราะห 

การต  ัเก บ็ ส ื อข อม ลู

จ ดัเก บ็ จ ัดการความร  ู
การสร างคล ังสมองให ก ับตนเอง

เปล  ียนบรรยากาศใหม 

อาจจะได ความค ดิด ีๆ

การเด ินทาง เป น็ก จิกรรม
ท ี สร างแนวค ดิได ด ที ี ส ุด

จ ัดทำ Idea log

.ใช เทคโนโลย ี บ นัท กึ

หาทางเก ็บ 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 ัตกรรมใหม 

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 ุกคร ั งท  ีล มเหลวเรากำล งัจำสำเร จ็

อย าหย ดุการค ดิต องพร อมเสมอ

เตร ยีมพร อมสำหร บัโอกาสใหม 

การฝ ึกพ ัฒนา
ความค ิด

26



 
 
 
 
 
 
 
 

Mind Mapping 
แผนท่ีความคิด 
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Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

Mind Map Laws
These are the brain-reflecting foundation structures of a Mind Map.

The more of them you follow, the more effective your Mind Map. 

• Start in the centre with an image of the topic, using at least 3
colours. 

• Use images, symbols, codes and dimensions throughout your 
Mind Map. 

• Select key words and print using upper or lower case letters. 
• Each word word/image must be alone and sitting on its own line. 
• The lines must be connected, starting from the central image. The 

central lines are thicker, organic and flowing, becoming thinner as 
they radiate out from the centre. 

• Make the lines the same length as the word/image. 
• Use colours – your own code – throughout the Mind Map. 
• Develop your own personal style of Mind Mapping. 
• Use emphasis and show associations in your Mind Map. 
• Keep the Mind Map clear by using Radiant hierarchy, numerical 

order or outlines to embrace your branches. 

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

How To Mind Map
• Turn a large A4 (11.7" x 8.3") or preferably A3 (16.7" x 11.7"), white sheet of 

paper on it's side (landscape), or use a Mind Map pad. 
• Gather a selection of coloured pens, ranging from fine nib to medium and 

highlighters. 
• Select the topic, problem or subject to be Mind Mapped. 
• Gather any materials or research or additional information. 
• Start in the centre with an unframed image – approximately 6cm high and 

wide for an A4 and 10cm for an A3. 
• Use dimension, expression and at least three colours in the central image in 

order to attract attention and aid memory. 
• Make the branches closest to the centre thicker, attached to the image and 

‘wavy’ (organic). Place the Basic Ordering Ideas (BOIs) or the 'chapter 
heading' equivalents on the branches. 

• Branch thinner lines off the end of the appropriate BOIs to hold supporting 
data (most important closest). 

• Use images wherever possible. 
• The image or word should always sit on a line of the same length. 
• Use colours as your own special code to show people, topics, themes or 

dates and to make the Mind Map more beautiful. 
• Capture all ideas (your own or others’), then edit, re-organise, make more 

beautiful, elaborate or clarify as a second stage of thinking. 
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Basic Ordering Ideas – BOIs 
ชวงชั้นของความคิด 

 ในการจัดการความคิด (Ideas Management) หัวใจสาํคัญอันดับแรกซึ่งเปนพ้ืนฐาน
ที่ขาดมไิดก็คือ ชวงชัน้ของความคิด (Basic Ordering Ideas- BOIs) หรือบางครั้ง
อาจจะเรยีกวาเปนชั้นเชิงแหงความคิด  

 กรณทีี่มจีาํนวนความคิดมากๆ การ
นําเอาความคิดอันหลากหลายมาจัด
หมวดหมู จัดลําดับเปนสิ่งทีท่าทายสมอง
ของนักคิด พ้ืนฐานการจัดชวงชั้นของ
ความคิดประกอบดวย 5 ก ดังตอไปนี ้
 กอน การจัดลําดับกอน – หลัง 
ของความคิด อะไร มากอน อะไร ตามมาที
หลังเปนสิ่งทีจ่ะตองใหความสาํคัญเมื่อจะ
เขียนแผนที่ความคิด เชน เมื่อเราเขียน
ประวตัิบุคคล คําวา การศึกษาจะมากอน คํา
วา มธัยมศึกษา อุดมศึกษา ซึ่งทัง้สองคําก็

มากอน ชื่อโรงเรียน เปนตน 
 เกี่ยว การเก่ียวของกันของคํา ในเร่ืองของการเขียนแผนที่ความคดิ สิ่งที่มีความสาํคัญอีก
เร่ืองหนึง่ก็คือ การเก่ียวของกัน (Relationship) ของประเด็นหรอืคํา หรอืหวัขอความคิดที่
สัมพันธกัน สิง่ทีท่าทายก็คือ ทาํเรือ่งที่ไมเก่ียวของใหเก่ียวของกัน หรือทําเร่ืองที่นาจะเกีย่วของกัน
ใหไมเก่ียวของกัน  
 กลุม การจดักลุมของความคิด อีกเรือ่งหนึง่ที่เก่ียวของ ก็คือมคีวามคิด หรือมคํีาหลายๆ คํา
ที่จัดอยูในกลุมคําเด่ียวกัน เชน คําวา สิ่งใหม นวตักรรม ผลงานสรางสรรค ดังนั้น คนที่จะเขียนแผน
ที่ความคดิไดดีก็ควงรจะมีความสามารถในการสรรหากลุมของคําเพือ่นาํมาจัดหมวดหมู หรือการจัด
กลุมของคํา  
 กิ่ง กิ่งกานของความคิด ในการเขียนแผนที่ความคิดเพ่ือการจัดการความคิด เราจําเปน
จะตองอาศยัความคิดจํานวนมาก ในการขยายองคความรู ดังนั้น ในการคิดและการคลกิจะตอง
อาศัยพลงัสมองที่ล่ืนไหล ใหมาก ๆ แตกกิ่งกานของความคิดใหมากเพ่ือสรางความหลากหลาย 
 กรอบ การจัดชัน้ของความคิด บางครั้งอาจจะตองอาศัยกรอบทางหลักการหรอืกรอบของ
องคความรูเดิมตามตาํราที่มีอยู หมายถงึ frame ของความคิด เชน เรื่องของการพัฒนาก็จะมี
กรอบของการพัฒนา อยางยั่งยืน การคิดเชิงระบบ เปนตน 
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 กระจาย – กระจกุ หลักการอีกอยางหนึ่ง ของการจัดการความคิด ก็คือ การพยายามให
ความคดิกระจายออกไปรอบๆ แกนแกนของความคิด ไมกระจุก เรียกวา กระจายออกไปทลีะชัน้ ใน
แบบ Radiat thinking เพื่อใหความคิดแตกออกไปในแบบที่สมดุลนั่นเอง 
 แกนแกน ในการจัดชวงชั้นของความคิดหวัใจสาํคัญอยางหนึ่งของการจัดความคิดก็คือ 
การคนหาแกนแกนของความคิด เรียกวา แตละประเด็นมันจะมีแกนแกนของมันอยู ดังนั้น เราควร
จะใหความสาํคัญและใชเวลากับการคนหาแกนแกน ก็เปนวิธีการจัดชวงชั้นของความคดิอยางหนึง่
นั่นเอง 
 กระชับ การเขียนแผนที่ความคิด ใหเปนระบบตามหลักการของแผนที่ความคิด ในการจัด
ชวงชั้นของความคิด ประเดน็ที่สาํคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ เร่ืองของการกระชับความคิด ใหชัดเจน สือ
ได เขาใจงาย ไมยดืยาว  
 กระโดด ระวังที่สดุเวลาจดัการความคดิดวยการเขยีนแผนที่ความคดิคือ การกระโดดขาม
ความคดิ บางคร้ังอาจจะมีความคิด หรือคําดี ๆ คําสาํคญั คั่นความคิดอยู แตดวยความคดิทีเ่ราเรง
เราเกินไป ทาํใหอาจจะมกีารกระโดดของความคิด  
 BOIs จึงเปนหวัใจของการเขียนแผนที่ความคิดทีส่าํคัญ การเขียนแผนที่ความคิดทกุคร้ัง
เราจงึจาํเปนที่จะตองใหความสาํคัญกับการจดัชวงชั้นของความคิด 
    

 
ฝกการคิด ดวยการคลกิ หลังจากคลิก และก็คิด 
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อาจารย ใหญ  
Mind Map (R)

เน นคำ

จ ัดกล ุ ม

การใช ส ี

ใช คำ & ใช พยางค 

ความค ิด

ข อเสนอแนะ

ความค ดิ(Ideas)

วาดภาพ

ภาพถ าย

Clipart

ภาพ (Images)

รายละเอ ียด

การพ ดู

การประช มุ

การนำเสนอ
จดบ นัท กึ

งาน

การพ กัผ อน

การเง นิ
วางแผน & การจ ดัการ

ช วยจด

ช วยจำ
การเร ยีน

มองอด ตี

ค ิดป ัจจ ุบ ัน

วาดฝ ันอนาคต
กระต  ุนความค ิดสร างสรรค 

จ บัความค ดิ

รวบรวมความค ดิ
การระดมสมอง

การประย กุต ใช 

กระดาษวางแนวนอน

กระดาษไม ม ี เส น

สามส ี
ใช ส ีท ี แตกต าง

เส นหนาไปหาบาง
จากกลางไปขอบ1 2 จ ัดลำด ับก อนหล ัง

สำค ัญมากนอก

BOI - Basic
Ordering Ideas

ประเด ็นร วม

ลากเส นเช ื อม

กฎพ  ืนฐาน

เว ็บไซต  Tony Buzan

www.mind-map.com

คร ูไทย สอน
Mind Mapwww.tanyaPH.com

www.mindmapper.com

www.mindjet.com
เว ็บไซต ไทย ห ัวใจสากล

ท ุกเร ื องเก ี ยวก ับ Mind Map

www.prachasan.com

www.mindgenius.com

Website

น  ักเร ี ยน

ข าราชการ

คร ู/อาจารย 

ผ ู บร ิหาร

ว ิทยากร

พ ิธ ีกร

น ักว ิชาการ

ประชาชน

NGOs

ใครใช   Mind Map

Project 2003

MS Office

PDF file

Webpage

D-Mind Map

Subject of
 Mind Map

WAIS

ส มัพ นั
ธ 

สร ุปความค ิดรวบยอด
เร ื อง แผนท ี ความค ิด
โดย ภก.ประชาสรรณ 
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ศ.ดร.เกร ียงศ ักด ิ  เจร ิญวงศ ศ ักด ิ 

ผ ู ชนะ 10 ค ดิEdward de Bono

การค ดิด วยหมวก 6 ใบ

การค ดิแนวข าง
(Lateral Thinking)

โยน โิสมนส กิาร
การค ดิเช งิพ ทุธ

การค ดิเช งิระบบ
(System Thinking)

เร ื องราวของความค ิด

การเข ยีนแผนท  ีความค ดิ
(Mind Mapping)

เข ยีนแผนท  ีมโนท ศัน 
(Concept Mapping)

วาดภาพความค ดิ
(MindScape)

สร างภาพความค ดิ
(Visualize Thinking)

เคร  ืองม อืจ ดัการความค ดิ

X5

2002
MindManager Series

3.5

4.0

MindMapper series

MindGnius

CU Map

Free Mind

Mind Mapping

Inspiration 7.0b

CMap
Concept Mapping

MS Visio 2003

Axon2005
Visualize Thinking

ซอพท แวร 
(Softwares)

จ ดัทำแผนท ี ความร  ู

การแสวงหาความร ู 

การแลกเปล  ียนความร  ู

การเผยแพร ความร  ู

การจ ดัการความร  ู

ห องสม ุดส วนต ัว

ฐานข อม ลูความร  ู
คล ังความร ู 

เร  ืองการค ดิ

บ รูณาการความร  ู

ร กัการอ าน
การเร ยีนร  ู

การพ ฒันาต อเน  ือง

การค ดิเช งิกว าง-การค ดิเช งิล กึ

ใหญ 

โยง

แยก

ย อย

การค ดิแบบ 4 ยอ

Begin with the End in Mind

Radiant Thinking

Whole part Whole

Think Big

Main Ideas

การจ ัดการความค ิด
Ideas Management

Concept

การจ ัดการความค ิด Ideas Management
โดย ภก.ประชาสรรณ  แสนภ ักด ี
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การบ รูณาการภายในว ชิา
เด ยีวก นั ม กีารเร ยีงลำด บั
ห ัวข อ เน  ือหาสาระตาม
ความเหมาะสม

ร ปูแบบ

Cellular or Fragmented

เน ื อหาสาระ 2 ห ัวข อ
สามารถสอนเช  ือมโยง
ส มัพ นัธ ความค ดิถ ึงก นั

ร ปูแบบ

Connected

ในการสอนแต ละห วัข อ
สามารถนำท กัษะต างๆ 
บ รูณาการร วมก นั

ร ปูแบบ

Nested

เน  ือหาสาระหร อืความค ดิ
รวบยอดของ 2 กล ุ มสาระ
การเร ยีนร  ูท  ีส มัพ นัธ ก นันำมา
จ ดัสอนในเวลาเด ยีวก นั

ร ปูแบบ

Sequenced

เน ื อหาสาระหร อืความค ดิ
รวบยอดของ 2 กล ุ มสาระ
การเร ยีนร  ูท  ีม บีางส วน
คาบเก  ียวก นั

ร ปูแบบ

Shared

เป น็การบ รูณาการระหว าง
กล  ุมสาระการเร ยีนร  ูหลายกล  ุม
ม กีารกำหนดห ัวข อเร  ืองแล ว
เช  ือมโยงไปส ู เน ื อหาสาระของ
กล  ุมสาระการเร ยีนร  ูต างๆ 
ท  ีส มัพ นัธ ก นั

ร ปูแบบ

Webbed

เป น็การบ รูณาการโดย
ม  ุงฝ กึท ักษะใดท กัษะหน  ึง
ในหลายกล  ุมสาระการเร ยีน

ร ปูแบบ

Threaded

เน  ือหาสาระหร อืความค ดิ
รวบยอดของกล  ุมสาระการ
เร ียนร  ูต างๆ ท  ีคาบเก  ียวก นั

ร ปูแบบIntegrated

เป น็การนำความร  ูท  ีได 
เร ยีนร  ูจากกล  ุมสาระ 
การเร ยีนร  ูต างๆ มาใช ร วมก นั

ร ปูแบบ

Immersed

เป น็การนำความร  ูท  ังท  ี
เร ยีนร  ูและได มาจากแหล ง
เร ยีนร  ูต าง เๆช  ือมโยงก นั

ร ปูแบบ

Networked

ร ูปแบบการ
บ ูรณาการ
องค ความร ู 

ร ปูแบบการบ รูณาการหล กัส ตูร Fogarty (2002)
จากหน ังส อื การจ ดัการเร ยีนการสอน แบบบ รูณาการ

ผศ.ดร.ส ริ พิ ชัร   เจษฎาว โิรจน 
mapping โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด ี
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Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

Speeches are clear, relaxed and alive. You can be at your best.
การวางแผนในการนําเสนอ หรือ การเตรียมการเพื่อการนําเสนออยางมืออาชีพ นา
ติดตาม มีชีวติชวีา

Presenting

Be on top of all of the details for parties, holidays, projects or any 
other subject.
การจัดการงานที่ทําดวยความะสะดวก เรียบงาย แตเต็มไปดวยความสามารถ

Organising

Easy recall. ‘See’ the information in your mind’s eye.
ชวยในการจําขอมูลขาวสาร

Memorising

Focus on the task for better results. Using all of your cortical skills 
attracts your attention.
การจับจองที่ประเด็นที่เราสนใจเพื่อการใชทักษะเชิงการวิพากษ

Concentrating

See the whole picture, the global view, at once. Understand the links 
and connections.
ชวยในการคิดและมองภาพรวมของเร่ืองราวหรือปญหาที่เรากําลังเผชิญเพื่อใหเห็น
องครวมแหงปญญาที่แทจริง

Overviewing

Reduce those ‘tons of work’. Feel good about study, revision and 
exams. Have confidence in your learning abilities.
ใชเปนเคร่ืองมือชวยในการเรียนรู การเรียนหนังสือ เพื่อการจดบันทึก แลวนํากลับมา
ทบทวนเพื่อสอบ

Learning
BenefitsUses

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

The new brain-storming in which more thoughts are generated and 
appropriately assessed.
เครื่องมือชวยการระดมสมองที่มีประสิทธิภาพ เปนระบบ สะดวกในการประเมินความคิดความอานจาก
เวทีการระดมสมอง

Brain Blooming

All the issues, your position and manoeuvrability in one sheet.
การเจรจาตอรองดวยแผนภาพความคดิเพียงหนาเดียวที่มีพลัง ซ่ึงเปนพลังแหงการมองภาพ มอง
ปญหาแบบองครวม

Negotiating

Having a method to analyse thoughts – almost a ‘way-station’ for them.
การประยุกตใชกบังานทางความคิด เปนทางออกแหงความคิด จินตนาการ

Thinking

From preparation to presentation they make the job easier and much faster .
การอบรม ต้ังแตข้ันตอนของการเตรียมการไปจนถึงการนาํเสนอ ชวยใหการทาํงานงายข้ึน ไมยุงยาก 
วุนวาย

Training

From planning to agenda, to chairing, to taking the minutes … the jobs are 
completed with speed and efficiency.
กาาวางแผนการประชุม เริ่มจากกําหนดการ การนําการประชุม ใชเวลาใหสั้นเขา เสร็จสิ้นไดดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว

Meetings

Orchestrate all details and aspects – from beginning to end – on one piece of 
paper.
การวางแผนที่มีประสิทธิภาพบนกระดาษเพยีงไมกี่หนา

Planning

In all forms with clarity and conciseness.
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดวย Mind Map

Communicating
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1.This is the
CENTRAL TOPIC
Type your main

idea here

2. This is a 
main topic

2a. This is a subtopic

2b. This is
a callout

Then read clockwise 
from step 2 on.

3. Basic 
rules

3a. To insert a 
new main topic

Select the title

Hit ENTER 
or INSERT

3b. To insert a 
new subtopic

Select the main topic

Hit INSERT

3c. To put any 
text in edit mode

Select with a 
cursor or mouse

Hit F2

3d. To move 
topics around

Click down on a 
topic with a mouse

Drag and drop the 
topic where you 
want it to be

Release the click

4. Use the Map
Marker picker to
insert icons:

5. Enhance
your map

Select colors
for text

Select colors
for line

Highlight text

6. And more ...

Insert
hyperlinks

For more
details, go 
to Learning
Center

or Menu-Help-
Learning Center

Print this map for quick
reference when building
your first maps

START HERE

2c. This is a
floating topic
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Mind Map is many things to
many people...

Data visualization

Data visualization

Creativity workshops

Creativity workshops

Online tutoring system

Online tutoring systemConcept Mapping

Concept Mapping

Generating names

Generating names

Circuit demonstration
Circuit demonstration

Corporate planning

Corporate planning

Web page organizerWeb page organizer

Procedure/Staff m
anual

Procedure/Staff m
anual

Checklist m
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ent
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ent

Tracking product versions

Tracking product versions

G
enerating test cases
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Work Improvement project

Work Improvement project

S
entence analysis

Sentence analysis

Workflow diagram/analysis

Workflow diagram/analysis
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Market analysis

Market analysis
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Descriptive modeling

Descriptive modeling

C
ause and effect analysis

C
ause and effect analysis

Designing course syllabus

Designing course syllabus

Research project/paper

Research project/paper
Trouble-shooting guides

Trouble-shooting guides

Project m
anagem

ent

Project m
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ent
Sketching ideas and plans
Sketching ideas and plans

Student projects

Student projects

Impact analysisImpact analysis

Decision Tree analysis

Decision Tree analysis

Visual presentation
Visual presentation

Creative writing

Creative writing

Evaluating alternatives

Evaluating alternatives
Brainstorming

Brainstorming

Disaster planning

Disaster planning
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d-Mind Map ?

1.  นักเรียน

1.1.  สรุปบทเรียน

1.2.  เตรียมสอบ

1.3.  วางแผนทัศนศึกษา

2.  พอ-แม

2.1.  วางแผนการเรียนลูก

2.2.  สื่อการคุยกับลูก

2.3.  วางแผนการเงิน

3.  นักศึกษาปริญญาโท

3.1.  วางแผนวิทยานิพนธ

3.2.  บันทึกการบรรยาย

3.3.  เตรียมนําเสนอ

4.  ผูสื่อขาว

4.1.  เตรียมสัมภาษณ

4.2.  สรุปบทสัมภาษณ

4.3.  วางแผนเขียนขาว

5.  พิธีกร
5.1.  เตรียมกําหนดการ

5.2.  แยกประเด็นขอมูล

6.  วิทยากร

6.1.  วางแผนขอมูล

6.2.  เตรียมการพูด

6.3.  ใชจําช่ือ

6.4.  ใชจําบุคคล

7.  นักจัดรายการวิทยุ
7.1.  เตรียมประเด็น

7.2.  ขอมูลรายการ

8.  ครู/อาจารย

8.1.  วางแผนการสอน

8.2.  เตรียมเขียนหนังสือ

8.3.  สื่อการบรรยาย

8.4.  วิเคราะหประเด็นขอสอบ

9.  หัวหนางาน

9.1.  นําการประชุม

9.2.  ควบคุมประเด็น

9.3.  เตรียมนําเสนอ

10.  ตัวแทนประกัน

10.1.  วางแผนพบผูมุงหวัง

10.2.  วิเคราะหลูกคา

10.3.  จดบันทึกบรรยาย

11.  นักศึกษา

11.1.  จดบันทึก

11.2.  เตรียมสอบ

11.3.  เตรียมนําเสนอ



  

ผังกางปลา กับ แผนภูมิความคิด 
Fish Bone Diagram & Mind Map® 

เรียบเรียงโดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักด ีM.P.H. CMU 

       จากการเดินทางไปเปนวิทยากรใหกับหนวยงานตางๆ หลากหลาย ผูเขียนไดรับคําถาม ในเรื่องของผังกาง
ปลา (Fish bone diagram) หรือ Ishikawa diagram กับ Mind Map® น้ันเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร หรือ
จะใชรวมกันไดหรือไม อะไรดีกวา อะไรใชงานไดงายกวา หรืออะไรเกิดกอน เกิดหลัง อะไรทํานองนี ้ทําใหผูเขียน
เกิดความปรารถนาท่ีจะเขยีนเรื่องราวของท้ังสองเทคนิคไวในบทความฉบบัเดยีวกัน  
       เรามาดกัูนกอนวาแตละเร่ืองนั้นมีหลักการของตวัเองวาอยางไร (concept) วิธีการในการนําไปใชเปนอยางไร 
(how to use) จะนําไปใชกับงานประเภทไหน (which job) และแหลงขอมูลท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมบนอินเตอรเน็ตมีท่ี
ไหนบาง (web site)  
       แตกอนอ่ืนผูเขียนตองออกตัวกอนวา ไมไดตองการตั้งตัวเปนพวกรูดีเรื่องเคร่ืองมือ แตผูเขียนเปนพวกกลุม
สนใจเครื่องมือ ติดตามดูคนเขาพูดถึงเครื่องมือตางๆ ในโอกาสตางๆ และผูเขียนเปนประเภทชอบซื้อหนังสืออาน ท้ัง
สองเร่ืองก็เปนเรื่องท่ีหองสมุดของ ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล มีสะสมไวหลายเลม 
       การเขียนเรื่องของเครื่องมือท้ังสองตัวนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสนใสสามารภประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับการทํางาน ไมตองการจะบอกวาอะไรดีกวา อะไรเหนือกวา เพราะการช้ีประเด็นในลักษณะนั้นจะทําใหเราขาด
โอกาสในการนําขอด ีขอเดนของเครื่องมือหนึ่ง ประยุกตใชกับอีกเครื่องมือหนึ่ง 

       ในเรื่องของ แผนท่ีความคิดหรือ Mind Map® ในเว็บไซตแหงนี้ไดกลาวถึงอยางละเอียดแลว จะไมตองทบทวนอะไรกันมาก ฝากทานผู
อาน ไดเรียนรูจากเว็บเพจใหครบทุกหนาก็แลวกันนะครับ  
       กอนอ่ืนเรามาทําความรูจักกับ Fish Bone Diagram กันกอนวา คืออะไร มันถูกพัฒนาขึ้นมาอยางไร ใชงานกันแบบไหน เม่ือใดจึงจะนํามา
ใชงาน ขอมูลเพิ่มเติมผูสนใจ สามารถหาซื้อหนังสือมาอานเพิ่มเติมได (เลมท่ีขอแนะนําคือ 17 Problem Solving Divices : 17 เครื่องมือนักคิด 
โดย วันรัตน จันทกิจ ราคาเลมละ 265 บาท) 
 
แผนผังกางปลาหรือเรียกเปนทางการวา  
แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
       แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังท่ีแสดงถงึความสัมพนัธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุท้ังหมดท่ีเปนไปไดท่ีอาจกอใหเกิดปญหา
น้ัน (Possible Cause) เราอาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในช่ือของ "ผังกางปลา (Fish Bone Diagram) " เนื่องจากหนาตาแผนภูมิมี
ลักษณะคลายปลาท่ีเหลือแตกาง หรือหลายๆ คนอาจรู จักในชื่อของแผนผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรับการพัฒนาครั้งแรกเม่ือป ค.
ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอร ุอิชิกาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว 
 
แผนผังสาเหตุและผลคืออะไร  
       สํานกังานมาตรฐานอุตสาหกรรมแหงญ่ีปุน (JIS) ไดนิยามความหมายของผังกางปลานี้วา "เปนแผนผังท่ีใชแสดงความสัมพันธอยาง
เปนระบบระหวางสาเหตุหลายๆ สาเหตุที่เปนไปไดที่สงผลกระทบใหเกิดปญหาหน่ึงปญหา" 
 
เมื่อไรจึงจะใชแผนผังสาเหตุและผล 
       1. เม่ือตองการคนหาสาเหตุแหงปญหา 
       2. เม่ือตองการทําการศึกษา ทําความเขาใจ หรือทําความรูจักกับกระบวนการอ่ืน ๆ เพราะวาโดยสวนใหญพนักงานจะรูปญหาเฉพาะในพื้นท่ี
ของตนเทานั้น แตเม่ือมีการ ทําผังกางปลาแลว จะทําใหเราสามารถรูกระบวนการของแผนกอ่ืนไดงายขึ้น 
       3. เม่ือตองการใหเปนแนวทางในการระดมสมอง ซ่ึงจะชวยใหทุกๆ คนใหความสนใจในปญหาของกลุมซ่ึงแสดงไวท่ีหัวปลา 
 
วิธีการสรางแผนผังสาเหตุและผลหรือผังกางปลา 
       ส่ิงสําคัญในการสรางแผนผัง คือ ตองทําเปนทีม เปนกลุม โดยใชขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
       1. กําหนดประโยคปญหาท่ีหัวปลา 
       2. กําหนดกลุมปจจัยท่ีจะทําใหเกิดปญหานั้นๆ  
       3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแตละปจจัย 
       4. หาสาเหตุหลักของปญหา 
       5. จัดลําดบัความสําคญัของสาเหตุ 
       6. ใชแนวทางการปรับปรุงท่ีจําเปน 
 
โครงสรางของแผนผังสาเหตุและผล 

Page 1 of 4Fishbone and Mind Map
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ผังกางปลาประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปน้ี 
>> สวนปญหาหรือผลลัพธ (Problem or Effect) ซ่ึงจะแสดงอยูท่ีหัวปลา 
>> สวนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอยออกไดอีกเปน 
     o ปจจัย (Factors) ท่ีสงผลกระทบตอปญหา (หัวปลา) 
     o สาเหตุหลัก 
     o สาเหตุยอย 
ซ่ึงสาเหตุของปญหา จะเขียนไวในกางปลาแตละกาง กางยอยเปนสาเหตุของกางรองและกางรองเปนสาเหตุของกางหลัก เปนตน  
 
การกําหนดปจจัยบนกางปลา 
       เราสามารถท่ีจะกําหนดกลุมปจจัยอะไรก็ได แตตองม่ันใจวากลุมท่ีเรากําหนดไวเปนปจจัยนั้นสามารถท่ีจะชวยใหเราแยกแยะและกําหนด
สาเหตุตางๆ ไดอยางเปนระบบ และเปนเหตุเปนผล 
       โดยสวนมากมักจะใชหลักการ 4M 1E เปนกลุมปจจัย (Factors) เพื่อจะนําไปสูการแยกแยะสาเหตุตางๆ ซ่ึง 4M 1E น้ีมาจาก 
       []    M Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร 
       []    M Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณอํานวยความสะดวก 
       []    M Material วัตถุดิบหรืออะไหล อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชในกระบวนการ 
       []    M Method กระบวนการทํางาน 
       []    E Environment อากาศ สถานท่ี ความสวาง และบรรยากาศการทํางาน 

 
       แตไมไดหมายความวา การกําหนดกางปลาจะตองใช 4M 1E เสมอไป เพราะหากเราไมไดอยูในกระบวนการผลิตแลว ปจจัยนําเขา (input) 
ในกระบวนการก็จะเปลี่ยนไป เชน ปจจัยการนําเขาเปน 4P ไดแก Place , Procedure, People และ Policy หรือเปน 4S Surrounding, 
Supplier, System และ Skill ก็ได หรืออาจจะเปน MILK Management, Information, Leadership, Knowledge ก็ได นอกจากนั้น หากกลุมท่ี
ใชกางปลามีประสบการณในปญหาท่ีเกิดขึ้นอยูแลว ก็สามารถท่ีจะกําหนดกลุม ปจจัยใหมใหเหมาะสมกับปญหาตั้งแตแรกเลยก็ได เชนกัน 
 
การกําหนดหวัขอปญหาท่ีหวัปลา 
       การกําหนดหัวขอปญหาควรกําหนดใหชัดเจนและมีความเปนไปได ซ่ึงหากเรากําหนดประโยคปญหานี้ไมชัดเจนตั้งแตแรกแลว จะทําใหเรา

Page 2 of 4Fishbone and Mind Map

25/9/2547file://C:\Documents%20and%20Settings\Acer\My%20Documents\WebManagement\MindMa...

39



ใชเวลามากในการคนหา สาเหต ุและจะใชเวลานานในการทําผังกางปลา 
       การกําหนดปญหาท่ีหัวปลา เชน อัตราของเสีย อัตราชั่วโมงการทํางานของคนท่ีไมมีประสิทธิภาพ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราตนทุน
ตอสินคาหนึ่งช้ิน เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวา ควรกําหนดหัวขอปญหาในเชิงลบ 
       เทคนิคการระดมความคิดเพื่อจะไดกางปลาท่ีละเอียดสวยงาม คือ การถาม ทําไม ทําไม ทําไม ในการเขียนแตละกางยอยๆ  
 
บทวิเคราะห Fish Bone Diagram เทียบเคียง Mind Map® 
จากขั้นตอน ท้ัง 6 ขั้นตอนการเขียนแผนผังกางปลา เรามาวิเคราะหกันวา เหมือน Mind Map® ตรงไหนบาง 
       1. กําหนดประโยคปญหาท่ีหัวปลา --> ตรงกับ Mind Map® คือ การกําหนด Subject of Mind Map ไวตรงกลางหนากระดาษ 
       2. กําหนดกลุมปจจัยท่ีจะทําใหเกิดปญหานั้นๆ --> ตรงกับ Main branch หรือ Main Node แขนงความคิดหลัก รอบๆ Subject of Mind 
Map  
       3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแตละปจจัย --> ปจจัยท่ีแตกยอยออกไปก็คือ Sub-branch ในระดับลูก (child) ของ Main branch 
       4. หาสาเหตุหลักของปญหา --> การเนนประเด็นหลัก หรือการจัด Priority ใหกับ Main branch อะไรสําคัญกวา 
       5. จัดลําดบัความสําคญัของสาเหตุ --> set priority ดวยการเพิ่มตัวเลข ใน branch ตางๆ 
       6. ใชแนวทางการปรับปรุงท่ีจําเปน --> นําผลท่ีไดไปใชในการแกไขปญหา  
 
ภาพแสดงแผนภูมิความคิด Mind Map® ท่ีนําหลักการ Fish Bone Diagram มาปรับใชท้ัง 6 ขั้นตอน 

 
และเราสามารถแตกสาเหตุในแตละปจจัยออกไปอีกไดเรื่อยๆ แสดงดังภาพ 

 
จากภาพหากบางแขนงมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน เราก็สามารถโยงเสน Relationship ไปเชื่อมกันได ซ่ึงจะแตกตางจากกางปลา เพราะกาง
ใครกางมัน แต ในมิติของ Mind Map ซ่ึงเรียบแบบการทํางานของสมอง ก็เปนการจําลองการเช่ือมโยงนั่นเอง นอกจากนั้นแลว ในโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีใชเขียนแผนท่ีความคิด มีระบบชวยการทํางาน โดยการเตรียมตัวเลขไวใหเราจัดลําดับความสําคัญของปจจัย หรือ branch  

  
หากเราตองการให Mind Map มีความใกลเคียงผังกางปลาก็สามารถทําไดงายๆ เพียงส่ังใหโปรแกรม จัดผัง Mind Map ใหม ดังภาพ  
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ส่ิงท่ี Mind Map® จะเขามาชวยเสริมใหการเขียนผังกางปลามีความสวยงามและมีประสิทธิภาพ มากขึ้นก็คือ การใช Mind Map® ชวยในการ
ระดมสมอง ใหได ความคิดจํานวนมากและหลากหลาย ดูรายละเอียดเรื่องการระดมสมองไดจาก เร่ืองของการระดมสมอง Brainstorming  
       จากรายละเอียดท่ีนําเสนอนี้ก็คงจะชวยตอบคําถามในเรื่องของ Mind Map และ Fish Bone Diagram วาสามารถทํางานรวมกันไดอยางลง
ตัว เสริมกันและ กันไดเปนอยางดี สําคัญก็คือ ใครจะประยุกตไปใชไดมากกวากัน 
 
เอกสารอางอิง และอานเพ่ิมเติม : 17 เครื่องมือนักคิด (17 Problem Solving Devices) วันรัตน จันทกิจ ราคา 265 บาท 
 
โปรดรอติดตาม หนังสือ เรื่องราวของการจัดการความคิด (Ideas Management) ผลงาน ท่ีเรียบเรียง เรื่องราว d-Mind Map โดย ผูจัดการ
ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี เร็วๆ นี ้Coming Soon !!! 

 
Glocalization Training Center 
e-mail : glocalization@thailand.com 
Fax : 0-4332-4071 
Mobile : 0-1661-8579 

copy right © 2003-2004  
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การประยุกตใช แผนท่ีความคิดกับการบริหารเชิงกลยุทธ 

Apply Mind Map ® to Strategic Management 
เรียบเรียงโดย ภก.ประชาาสรรณ แสนภักดี M.P.H. CMU 

       การวางบริหารเชิงกลยุทธ กําลังไดรับความนิยมจากองคกรตางๆ ผูเขียนจึงมีแนวคิดท่ีจะนําเสนอมุมมองเร่ือง
ของการประยุกตใชเครื่องมือ การเขียนแผนท่ีความคิด สําหรับการ บริหารเชิงกลยุทธ (Mind Map and 
Management) เพื่อใหเห็นภาพการประยุกตใชอยางชัดเจน ผูเขียน ขอยกตัวอยางการประยุกตใช ในดานตางๆ 
ประกอบดวย  
       1. การประยุกตใชในการระดมสมอง (Brainstorming) [SWOT, Stakeholder, Customer, Vision,Mission] 
       2. การประยุกตใชในการวางแผน ( Strategic Planning) [Participation Planning] 
       3. การประยุกตใชในการบริหารโครงการ (Project Management) [Work breakdown structure - WBS] 
       4. การประยุกตใชในการนาํเสนอยทุธศาสตร (Presentation) [Share Strategic] 
       5. การประยุกตใชในการจัดการความรูเชิงยุทธศาสตร (Knowledge Management Mapping)  
       แผนท่ีความคิด เปนเครื่องมือท่ีสามารถตอบสนองการทํางานเชิงกลยุทธ ใหหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการใช 
แผนท่ีความคิดท่ีเปน Software (Mind Map® Software) เพราะสามารถใชงานรวมกับโปรแกรมบริหารเชิงกลยุทธ
อ่ืนๆ เชน โปรแกรมบริหารโครงการ Project Management Software ผูท่ีสนใจศึกษาเพิ่มเติมไดในสวนของ Mind 
Map® Software / Mind Map® Topics 

        ดังนั้นเรื่องท่ีจะนําเสนอผานบทความนี ้จึงมีอยูสองเรื่องคือ การจัดการความคิดดวยแผนท่ีความคิด และการเรียนรูเร่ืองของ Strategic 
Management ซ่ึงผูสนใจสามารถลงลึกในรายละเอียด ไดจากการเรียนรูจากตําราวิชาการท่ีมีอยูจํานวนมาก 
       บทความฉบับผูเขียนเรียบเรียงขึ้นจากการ หองประชุม โรงแรมโซฟเทล ในการเขารวมเปนวิทยากร บรรยาย การประยุกตใช Mind Map ใน
การวิเคราะห Stakeholder ซ่ึงผูเขียนไดรับเชญิใหรวมบรรยาย หลักการประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที ในวันท่ี 8 มิถุนายน 2547 เวลา 10.45-
12.00 น. และการสาธิตการใชงานโปรแกรม MindMapper v3.5 ในวันท่ี 10 มิถุนายน2547 ภาคบาย 
       เรามาลงในรายละเอียดเร่ืองของการประยุกตใชแผนท่ีความคิดกันเลยนะครับวา เขานําไปใชอยางไร แบบไหน ผลของการนําไปใชเปนเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง กับองคกร และวิธีการทํางาน 
 
การใชแผนที่ความคิดในการระดมสมอง (Mind Map and Brainstorming)  
       เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) เปนเคร่ืองมือท่ีไดรับความนิยม ในการประชุม การสัมมนา รวมท้ังการ รวบรวมความคิดเห็น ของ
องคกรทุกระดับ ท้ังขนาดใหญ ไปจนถึง การประชุมภาคประชาชน ในชุมชน เครือขายประชาคม เรื่องของ การระดมสมอง ส่ิงสําคัญก็ตองเขาใจ
หลักการท่ีแทจริงของ การระดมสมองกอนนํา มาใช Mind Map จะชวยระดมสมองในเรื่องอะไรไดบาง? เรื่องท่ีสามารถนําไปใชงานได ประกอบ
ดวย SWOT analysis องคกร - Vision Statement construction การสรางวิสัยทัศนรวม - Stakeholder Analysis การวิเคราะหผูมีสวนไดสวน
เสียกับองคกร - Problems Define การวิเคราะหปญหา  
       การนําไปใชแตละเรื่องมีขั้นตอนการใชงาน Mind Map ตามลําดบัดังนี้ 
       - การระดมความคิดเห็น ดวย Mind Map 
       - การสรุปภาพความคิดออกมาเปน Mind Map 
       - การนําเสนอความคิดดวยภาพ Mind Map 
       - การนําขอมูล Mind Map ไปใชงาน 
 
SWOT analysis - การประยกุตใช Mind Map ในการวิเคราะห SWOT analysis 

  
จากภาพเปนตัวอยางการใช Mind Map ในการวิเคราะห SWOT ทําใหผูเขารวมการประชุม สัมมนา หรือการระดมสมอง มองเห็นภาพรวม และ
เปน การมองเห็นโอกาส ในการเชื่อมโยงสูการสรางยุทธศาสตร (The Whole The Parts The Whole) ดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอเรา
สามารถส่ังให Mind Map เปลี่ยนรูปแบบในการ แสดงผลไดดังภาพ 
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ในการคนหา SWOT analysis เพื่อใหไดขอมูลท่ีสมบูรณอาจจะแยกประเด็น แตละ องคประกอบออกมาใชในการ เขียน Mind Map ได เชน แยก
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อเจาะลึกขอมูล การใช mind map เปนส่ือกลาง จึงเปนทางเลือกท่ีนาสนใจ ในการระดมความคิดเห็น
ของสมาชิก ของคนในองคกร 
 
การประยุกตใช Mind Map ในการวางแผนการทํางาน (Strategic Planning) 
       การจัดทําแผนกลยุทธสวนหนึ่ง จะตองมีการจัดทํา Strategic Map แผนท่ีกลยุทธ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการทํา Balanced Scorecard - 
BSC แผนท่ีความคิดจะชวยใหเราสามารถเช่ือมโยงเสนทางขอมูล เกิดเปนแผนท่ีความคิดท่ีมีความสมบูรณ เก็บไดท้ังรายละเอียด ภาพรวม และ
ภาพยอย ท่ีสําคัญ Mind Map® จะชวยใหเราสามารถรวบรวมขอมูลจากสหสาขา หรือสหศาสตรเขามาไวในแผนท่ีความคิดแผนเดียวได 
(Multidisciplinary to on Mind Map®) ศึกษาขอมูล การประยุกตใช Mind Map® กับ Balanced Scorecard ไดจาก เร่ือง BSC ขั้นตอนการ
ประยุกตใช Mind Map 
       - ระดมสมองดวย Mind Map® ถึงเปาหมายของการทํางาน 
       - จัดการขอมูลดวย Mind Map® ในการจัดหมวดหมูของงาน (Work Breakdown Structure - WBS) 
       - สงขอมูลออกจากโปรแกรม Mind Map® ไปยัง โปรแกรมทางดานการจัดการโครงการ เชน MS Project Management (Project 2000-
2003) 
       - เนื่องจากการจัดทําแผนกลยุทธจะตองอาศัยการประชุมเพื่อนําเสนอมุมมองและความคิดเห็นเปนหลัก ดังนั้น Mind Map จะเปนเครื่องมือ
ในการรวบรวมความคิดเห็น 
น่ีเปนเพยีงบางสวนของการประยกุตใชงาน Mind Map® ในการบริหารเชิงกลยุทธ ยังมีอีกหลายมุมมอง ผูเขียนคงจะขอเปดภาพ เรื่องนี้ไวเพียง
บางสวนเทานี้หากทานใด สนใจ ก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได ไมยากนัก 
 
ตดิตอผูเขยีน : glocalization@thailand.com 
หรือ webmaster@prachasan.com 
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เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม 

Mind Map® & AIC for Participatory Planning 
เรียบเรียงโดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักด ีM.P.H. CMU  

 
ความสําคัญของกระบวนการ A-I-C 
            การพัฒนาชุมชนท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน คือการเปดโอกาสใหบุคคล และผูแทนของกลุมองคกร 
ตางๆ ท่ีอยูใน ชุมชน ทองถิ่นเขามามีสวนรวม และรับผิดชอบในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน รวม
ตัดสินใจอนาคตของชุมชน รวมดําเนินกิจกรรมการพัฒนา และรวมรับผลประโยชนท่ีเกิดขึ้น กระบวนการ A - I 
- C จะชวยใหชุมชนขาไปมีสวนรวม ในการวางแผนและการตัดสินใจ รวมสรางความเขาใจในการดําเนินงาน 
สรางการยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะ สมาชิกของชุมชน เกิดความรูสึกเปนเจาของ และเกิดความภาคภูมิ
ใจในผลงานท่ีตนมีสวนรวม กระบวนการพัฒนาชุมชน จึงเกิดความตอเนื่อง และกอใหเกิดความสําเร็จสูง 
            จากประสบการณในการพัฒนามีขอสรุปท่ีไดจากการนําเอากระบวนการ ประชุมนี้มาใช ซ่ึงพบวา 
            (1) กระบวนการ A-I-C ชวยใหประชาชนและกลุมองคกรตางๆ ท้ังในและนอกชุมชนท่ีเขามามีสวน
รวม มีความ กระตือรือรน ในการเขารวมพัฒนาชุมชนทองถิ่นมากขึ้น 
            (2) การวางแผนแบบมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหผูแทนกลุมตางๆ ประชาชนโดยเฉพาะผูรู กลุม

คนจน ผูดอย โอกาส ผูหญิง และเยาวชน เขามามีบทบาทในการรวมคิด กําหนดแนวทางการพัฒนา และจัดสรรทรัพยากร การมีสวนรวม ใน
กิจกรรม และเสริมสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน ซ่ึงเปนการรวมพลังเชิงสรางสรรค 
            (3) ประชาชน กลุมองคกรตางๆ มีความรูสึกเปนเจาของท้ังกิจกรรม โครงการ ผลของการพัฒนา และความเปน เจาของชุมชนทองถิ่น 
ทําใหเกิดความมีพลัง รูถึงศักยภาพในการพึ่งตนเอง 
            (4) องคกรตางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชนเรียนรูท่ีจะเขารวมมือกันในการพัฒนาอยางประสานสอดคลอง 
            นับไดวากระบวนการ A-I-C ชวยใหเกิดการระดมแนวคิดท่ีสรางสรรค มีสวนรวม และเสริมพลังของชุมชนทองถิ่น ในการพัฒนา 

 

            กระบวนการ A-I-C เปนการประชุมท่ีกอใหเกิดการทํางานรวมกันเพื่อจัดทําแผน โดยเปนวิธีการท่ีเปดโอกาส ใหผูเขารวมประชุมไดมี
เวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน ความรูประสบการณ นําเสนอขอมูลขาวสารท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจ ถึงสภาพปญหา ความตองการขอจํากัด และ
ศักยภาพของผูท่ีเก่ียวของตางๆ เปนกระบวนการท่ีชวยใหมีการระดมพลัง สมองในการศึกษา วิเคราะหพัฒนาทางเลือก เพื่อใชในการแกไข
ปญหาและพัฒนา เกิดการตัดสินใจรวมกัน เกิดพลังของการสรางสรรคและรับผิดชอบตอการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น เพราะกระบวนการ A-I-C มีขั้น
ตอนสําคัญ คือ 

1. ขั้นตอนการสรางความรู (Appreciation : A) 
            คือขั้นตอนการเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณ ขั้นตอนน้ีจะเปดโอกาสใหผูเขารวม
ประชุมทุกคน แสดงความ คิดเห็น รับฟงและหาขอสรุปรวมกันอยางสรางสรรคเปนประชาธิปไตย 
ยอมรับในความคิดของเพื่อนสมาชิก โดยใชการ วาดรูปเปนสื่อในการแสดงความคิดเห็น และแบง
เปน 2 สวน 
                A1 : การวิเคราะหสภาพการของหมูบาน ชุมชน ตําบล ในปจจุบัน 
                A2 : การกําหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน อันเปนภาพพึงประสงคในการพัฒนาวาตอง
การอยางไร 
โดยการวาดภาพมีความสําคัญคือ 
(1) การวาดภาพจะชวยใหผูเขารวมประชุมสามารถสรางจินตนาการ คิด วิเคราะห จนสรุปมาเปน
ภาพ และชวยใหผูไมถนัด ในการเขียนสามารถสื่อสารได 
(2) ชวยกระตุนใหผูเขารวมประชุมคิดและพูด เพื่ออธิบายภาพซึ่งตนเองวาด นอกจากนี้ยังเปด

โอกาสใหผูเขารวมประชุม อ่ืนๆ ไดซักถามขอมูลจากภาพ เปนการเปดโอกาสใหมีการพูดคุย แลกเปลี่ยน และกระตุนใหคนท่ีไมคอยกลาพูด ใหมี
โอกาสนําเสนอ 
(3) การรวมภาพของแตละบุคคล เพื่อเปนภาพรวมของกลุม จะชวยใหมีความงาย ตอการรวบรวมแนวคิดของผูเขารวม ประชุม และสรางความ
รูสึกเปนเจาของภาพ(ความคิด) และสวนรวมในการสรางภาพพึงประสงคของกลุม 
(4) จะชวยเสริมสรางบรรยากาศการประชุมใหมีความสุข และเปนกันเอง ในบางคร้ังผูเขารวมประชุม มักมองวาการ วาดภาพเปนกิจกรรมสําหรับ
เด็ก ดังนั้นวิทยากร กระบวนการจําเปนตองสรางความเขาใจ และนําเกมตางๆ เก่ียวกับการ วางแผน การละลายพฤติกรรมกลุม หรือการวาดภาพ
เพื่อการแนะนําตนเอง หรือวาดภาพสิ่งท่ีตนเองชอบ ไมชอบ มาใชอุนเครื่องเพื่อเปนการเตรียมความพรอมของผูเขารวมประชุม 
 
2 ขั้นตอนการสรางแนวทางการพัฒนา (Influence : I) 
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            คือขั้นตอนการหาวิธีการและเสนอทางเลือกในการพัฒนา ตามท่ีไดสรางภาพพึงประสงค หรือท่ีไดชวยกันกําหนด วิสัยทัศน (A2) เปน
ขั้นตอนท่ีจะตองชวยกันหามาตรการ วิธีการ และคนหาเหตุผลเพื่อกําหนดทางเลือกในการพัฒนา กําหนดเปาหมาย กําหนดกิจกรรม และจัด
ลําดับความสําคัญของกิจกรรม โครงการโดยแบงเปน 2 ชวง คือ 
                I1 : การคิดเก่ียวกับกิจกรรมโครงการท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค ตามภาพพึงประสงค 
                I2 : การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม โครงการ โดย 
(1) กิจกรรม หรือโครงการท่ีหมูบาน ชุมชน ทองถิ่นทําเองไดเลย 
(2) กิจกรรมหรือโครงการท่ีบางสวนตองการความรวมมือ หรือการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานท่ีรวมทํางานสนับสนัน
อยู  
(3) กิจกรรมท่ีหมูบาน ชุมชน ตําบล ไมสามารถดําเนินการไดเอง ตองขอความรวมมือ เชน ดําเนินการจากแหลงอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชน  
 
3. ขั้นตอนการสรางแนวทางปฏิบัติ (Control : C) 
            คือยอมรับและทํางานรวมกันโดยนําเอาโครงการหรือกิจกรรมตางๆ มาสูการปฏิบัติ และจัดกลุมผูดําเนินการ ซ่ึงจะรับผิดชอบโครงการ 
โดยขั้นตอนกิจกรรมประกอบดวย 
            C1 : การแบงความรบัผิดชอบ 
            C2 : การตกลงใจในรายละเอียดของการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ 
            นอกจากนี้ผลลัพธท่ีไดจากการประชุมคือ 
(1) รายช่ือกิจกรรม หรือโครงการท่ีกลุม องคกรชุมชนดําเนินการไดเอง ภายใตความรับผิดชอบ และเปนแผนปฏิบัติการ ของหมูบาน ชุมชน 
(2) กิจกรรม โครงการท่ีชุมชน หรือองคกรชุมชน เสนอขอรับการสงเสริม สนับสนุนจากองคกรปกครองทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐท่ีทํางาน 
หรือสนับสนุนชุมชน 
(3) รายช่ือกิจกรรม โครงการท่ีชาวบานตองแสวงหาทรัพยากร และประสานงานความรวมมือจากภาคีความรวมมือตางๆ ท้ังจากภาครัฐหรือองคกร
พัฒนาเอกชน เปนตน 
 
ปจจัยท่ีสําคัญที่จะชวยใหการประชุม A-I-C ประสบความสําเร็จได 
 
(1) การจัดประชุมกระบวนการ A-I-C น้ี "เนนความเปนกระบวนการ" จะดําเนินการขามขั้นตอนหรือสลับขั้นตอน ไมได เนนการระดมความคิด และ
สรางการยอมรับซึ่งกันและกัน ใหความสําคัญกับการตัดสินใจ การกําหนดอนาคตรวมกัน และเนนการสรางพลังความคิด วิเคราะห และเสนอทาง
เลือก ในการพัฒนาและพลังความรัก ความเอ้ืออาทร การสรางบรรยากาศท่ีเปนมิตร อันเปนพลังเชิงสรางสรรคในการพัฒนา 
(2) การศึกษาและเตรียมชุมชน 
            2.1 การศึกษาชุมชนเพื่อใหเขาใจสภาพของหมูบาน ชุมชน หรือตําบล ความสัมพันธของกลุมตางๆ การทราบความสามารถ ศักยภาพ
ของกลม สภาพการพึ่งตนเอง เปนตน เพื่อใหไดขอมุลท่ีเพียงพอ เปนขอเท็จจริง ในการกําหนดอนาคตทางเลือก รวมท้ังกลวิธีท่ีเหมาะสมในการ
แกไขปญหา และการประสานความรวมมือ 
            2.2 การเตรียมชุมชนเพื่อทําใหกลุมตางๆ ในชุมชน ประชาชนเขาใจ และสงผูแทนท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจของ กลุม เขารวมประชุม 
รวมท้ังมีการพิจารณาเพื่อกระจายโอกาสใหกลุมตางๆ ในชุมชน เขามามีสวนรวม เชน กลุมสตรี เด็ก คนจน ผูประสบปญหาตางๆ เปนตน 
(3) วิทยากรกระบวนการท่ีเขาใจขั้นตแนของกระบวนการ A-I-C มีประสบการณ ความรูในเร่ืองท่ีเก่ียวของในการ ประชุม มีไหวพริบในการแกไข
ปญหาสถานการณ เฉพาะหนา สามารถไกลเกลี่ย หรือมีวิธีการในการจัดการกับความขัดแยง ท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยสามารถทํา
หนาท่ี 
            3.1 เตรียมชุมชน เตรียมการประชุม ดําเนินการประชุม และสรุปผล 
            3.2 สรางบรรยากาศในการประชุม เพื่อคลายความตรึงเครียดของผูเขารวมประชุม 
            3.3 ความคุมขั้นตอนและเวลาในการดําเนินการประชุมใหเปนไปตามกระบวนการ 
            3.4 สรุปความเห็นท่ีแทจริงของผูเขารวมประชุม โดยไมสอดแทรกความเห็นหรือทัศนะของตนเองลงไป 
            3.5 ในกรณีท่ีมีขอถกเถียงระหวางผูเขารวมประชุม ซ่ึงเกิดความตองการปกปองผลประโยชนของตนเอง ผูดําเนินการประชุมตองทํา
หนาท่ีไกลเกลี่ย และหาขอยุติใหได 
            3.6 วิเคราะหและสังเกตบรรยากาศในการประชุม สําหรับจํานวนผูจัดการประชุมอาจมีเพียงคนเดียวก็ไดเปนผูนํา การประชุม ซึ่งจะมีขอ
ด ีคือ กระบวนการประชุมเปนเอกภาพมากกวา แตหากไมม่ันใจในการดูแลบรรยากาศการประชุม นาจะจัดคณะมาชวยโดยแบงหนาท่ีเปน  
             O ผูจัดการประชุม ดูแลอํานวยความสะดวกท่ัวไป ไดแก การลงทะเบียน อาหาร เคร่ืองดื่ม 
             O ผูนําการประชุม 
             O ผูจัดกิจกรรมเกมส สรางบรรยากาศ เพื่อการละลายพฤติกรรม คลายเครียด และการนําเขาสูขั้นตอนแตละ ขั้นตอน 
             O ผูเตรียมวัสดุอุปกรณ ท้ังนี้คณะฯ จะตองทําความเขาใจ ในขั้นตอนและวิธีการใหตรงกัน สอดรับกัน 
 
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ A-I-C กับประสบการณที่นําไปใช 
 
ขั้นเตรียมการ ไดแก 
   1. การศึกษาชุมชน เพื่อใหทราบประวัติการพัฒนา โครงสรางทางสังคม ปจจัยพื้นฐาน แหลงทรัพยากรของหมูบาน โดยอาศัยขอมูลท่ีมีอยู
แลวในรายงานการสํารวจของราชการ การพูดคุยกับชุมชน การสํารวจ 
   2. การคัดเลือกกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดตัวแทนของกลุมตางๆ ในชุมชน ประมาณ 30-50 คน โดยการสอบถามกลุม ตางๆ และผูนําของหมู
บาน 
   3. การชี้แจงวัตถุประสงคตอผูนําและกรรมการหมูบาน และขอความเห็นในการจัดการประชุม ใหสะดวกราบรื่นทุกฝาย (แจก Mind Map® ให
กับทุกคน เพื่อเปนขอมูลนําเขา) 
   4. การเตรียมตัวของผูนําการประชุม เพื่อดําเนินการประชุมใหราบรื่น (เตรียมดวย Mind Map® เพื่อมองเห็นภาพรวมของงาน) 
   5. การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุม ไดแกสถานท่ี อุปกรณ เคร่ืองเขียน การจดบันทึกตางๆ  

ขั้นตอนการจัดประชุมและปฎบัติการตามกระบวนการ A-I-C 
 
การจัดประชุมในระยะเวลา 2 วัน 
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Appreciatio (วันท่ี 1 ของการประชุม) 
 
A-0 ความเปนมาจากอดีต เพื่อใหเขาใจสภาพปจจุบัน การทบทวนสถาการณ ท่ีผานมาจะชวยใหสมาชิก มองเห็นภาพ ปจจุบัน และอนาคต
ชัดเจนขึ้น วิทยากร ผูรูรวมใหประสบการณเพิ่มเติม ซ่ึงกิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมอุนเคร่ือง กอนเขา สูกระบวนการ A-1 
 
A-1.1 สภาพ สถานการณ ปจจุบัน (60 นาท)ี 
1. สมาชิกทุกคนในกลุมยอย วาดภาพลงบนแผนกระดาษ จากมุมมองของตนเอง กลุมยอยอาจใชกลอมเฉพาะ เชน กลุมผูหญิงลวน กลุมผูชาย
ลวน กลุมผูนําชุมขน กลุมขาราชการ ใหเวลาวาดภาพประมาณ 10-15 นาที 
2. สมาชิกแตละคนเลาภาพของตน สมาชิกคนอ่ืนตั้งใจฟง และสอบถามได แตไมมีการวิพากษวิจารณ เพื่อเปดโอกาส ใหรับฟงรับรู จดจํา ขอมูล 
ประสบการณ ความรูสึกของผูอ่ืนอยางเต็มท่ี  
3. ทุกคน นําภาพของตัวเองมารวม บนกระดาษแผนใหญ และชวยกันเติมใหเปนภาพรวมเพียงภาพเดียวของกลุม เปนการสรางการมีสวนรวม 
และยอมรับความคิดซึ่งกันและกัน วิทยากรพยายามกระตุนใหทุกคนรวมกันวาดภาพ  
 
A-1.2 นําเสนอความเขาใจสภภาพปจจุบัน (30 นาท)ี 
           ผูแทนกลุมนําเสนอ อภิปรายความหมายภาพรวมของกลุม สมาชิกกลุมอ่ืนจะซักถามหรือใหขอมูลเพิ่มเติม วิทยากรควรชวยตั้งคําถาม 
เพื่อใหการอธิบายชัดเจนขึ้น 
 
A-2.1 เปาหมาย อนาคตที่ปรารถนา (60 นาท)ี 
1. สมาชิกทุกคนในกลุมยอยวาดภาพจินตนาการถึงภาพชุมชน สภาพท่ีตนเองอยากเห็นในอนาคต ใหเวลาวาดภาพ 10-15 นาที (เขียนแผนท่ี
ความคิด - Mind Map®) 
2. แตละคนเลาถึงภาพของตน แลวจึงนําภาพของทุกคนมารวมกัน เปนภาพเดียว โดย โดยชวยกันตอเติมใหเปนภาพ เดียวของกลุมท่ีสมบูรณ 
3. นําเสนอภาพรวมของแตละกลุม โดยใหมีผูแทนกลุมคนใหมนําเสนอ 
 
A-2.2 วสิยัทัศนรวม (75 นาท)ี 
1. วิทยากรนําภาพของทุกกลุมมาใหกลุมพิจารณาเลือกภาพใดภาพหนึ่ง เพื่อตอเติมใหเปนภาพตัวแทนของอนาคต ท่ีตองการของกลุมทุกๆ 
กลุม  
2. คัดเลือกอาสาสมัครชวยกันเพิ่มเติมภาพ สมาชิกชวนกันบอกความตองการเพิ่มเติม การรวมภาพของทุกกลุมใหเปนภาพ เดียวกัน เปนขั้นตอน
สําคัญท่ีจําเปน เพื่อใหสมาชิกทุกคนไดสรางทิศทางไปสูอนาคต รวมกันเปนภาพเดียวกัน รูสึกเปนเจาของความคิดรวมกัน วิทยากรกระตุนใหแต
ละคนในใจไววา ถาจะใหเปนจริงตามภาพจะทําอยางไรบาง 
 
Influence (วันที ่2 ของการประชุม) 
 
I-1 แนวทางการพัฒนาสูวิสัยทัศนรวม (90 นาที) 
1. วิทยากรทบทวนวิสัยทัศนรวม(Vision) และใหโอกาสสมาชิกปรับปรุงเพิ่มเติมใหสมบูรณ (เสนอดวย Mind Map® แตกแขนงเพิ่มเติมได) 
2. สมาชิกแตละคนในกลุมยอยเขียนแนวทาง กิจกรรม ลักษณะโครงการบนแผนกระดาษ เพื่อใหเสนอใหกลุมยอยพิจารณา ใหเวลาคิดสวนตัว 
10-15 นาที 
3. แตละคนนําเสนอแนวทาง โดยช้ีแจงเหตุผล ความจําเปน ประโยชน (แตละคนเสนอ Mental Model ดวย Mind Map®) 
4. รวบรวมขอเสนอแตละคนจัดเปนหมวดหมู โดยตองเปนแนวทางท่ีกลุมเห็นพองตองกันวาเปนขอเสนอของกลุม 
5. ผูแทนกลุมนําเสนอสมาชิกุมกันซักถามใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
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I-2 วิเคราะห จําแนก และจัดลําดับพัฒนาสุวิสัยทัศนรวม (75 นาที) 
1. พิจารณาแนวทาง กิจกรรมแตละขอ โดยจัดลําดับความสําคัญ ความตองการ การเก้ือหนุนจากคน องคกรใด ท่ีเห็นวาสําคัญ และควรคํานึงถึง
ความสําเรจ็ในการปฏิบตั ิ
2. ผูแทนกลุมคัดเลือก จัดกิจกรรมไวเปนประเภท โดยรวมกิจกรรมท่ีเหมือนกันไวดวยกัน และจัดประเภทกิจกรรม ท่ีสมาชิกทําไดเอง กิจกรรมท่ี
รวมมือกับหนวยงานองคกรในทองถิ่น กิจกรรมท่ีขอความรวมมือจากองคกรนอกทองถิ่น  
3. เม่ือแยกประเภทแลว แตละคนพิจารณาวาหากมีทรัพยากร จํากัด จะเลือกโครงการใดท่ีคิดวาสําคัญท่ีสุด 3-5 กิจกรรม โดยเขียนลําดับบน
กระดาษแลว รวมคะแนนกิจกรรมท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดใหเปนลําดับหนึ่ง 
 
Control 
 
C-1 เลือกแนวทาง/กิจกรรมที่จะทํา (30 นาท)ี 
1. กิจกรรมท่ีสามารถทําไดเอง สมาชิกตัดสินใจเลือกท่ีจะทําโดยลงช่ือในกระดาษของแตละกิจกรรม แบงกลุมยอย ตามกิจกรรมท่ีสมาชิกลงช่ือ
ไว  
2. กิจกรรมท่ีตองทํารวมกับองคกรอ่ืนๆ สมาชิกรวมกันเสนอมอบหมายใหบุคคล หรือกลุมดําเนินการประสาน ติดตาม หรือยื่นขอเสนอ 
 
C-2.1 ทําแผนปฏิบัติการ (120 นาท)ี 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการท่ีทําไดเอง โดยนําแนวทาง กิจกรรมตางๆ ท่ีจําแนกกลุมไวเแลวม
าทําแผนปฏิบัติการ โดยตอบ คําถาม ดังนี ้
         Q ทําอะไร (ช่ือโครงการ) 
         Q ทําแลวไดอะไร (ผลท่ีคาดวาจะไดรับ เกิดขึ้น) 
         Q ทําอยางไร (กิจกรรม วิธีดําเนินการ) 
         Q ตองใชทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ งบประมาณเทาใด 
         Q ทําท่ีไหน (สถานท่ีจะดําเนินโครงการ) 
         Q ทําเม่ือไร (วันเวลาท่ีจะดําเนินโครงการ) 
         Q ใครบางจะชวยทํา 
         Q ใครรับผิดชอบ (ผูดูแล ประสานงาน) 
2. กิจกรรมท่ีตองขอความรวมมือสนับสนุนจากองคกรอ่ืน นํามาทําแผนโดยตอบคําถามดังนี ้
         © ทําอะไร (ช่ือโครงการ) 
         © ทําแลวไดอะไร (ผลท่ีคาดวาจะไดรับ / เกิดขึ้น) 
         © ประสานงานกับหนวยงานอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยางไร 
         © ใครเปนผูประสานงาน ติดตามความกาวหนา 
 

ตัวอยาง หัวขอเขียนแผนปฏิบัติ 
   1. ช่ือโครงการ (ทําอะไร) 
   2. หลักการและเหตุผล (ทําไมตองทํา) 
   3. วัตถุประสงค (ทําเพื่อใหไดอะไร) 
   4. เปาหมาย (ผลท่ีหวัง) 
   5. วิธีดําเนินการ (ทําอยางไร) 
   6. กําหนดเวลา (ทําเม่ือไร ถึงเม่ือไร) 
   7. คาใชจายและแหลงเงิน (ใชเงินเทาไร จากไหนบาง) 
   8. ประมาณการรายรับ ถามี (คาดวาจะมีรายไดเทาไร) 
   9. ผูรับผิดชอบ (ใครเปนคนสําคญัท่ีรับผิดชอบดแูลเรื่องนี้) 
   10. ผูใหความรวมมือ (ใครบางตองมารวมมือจึงจะสําเรจ็) 
 
C-2.2 เสนอแผนปฏิบัติการ (30 นาท)ี 
1. นําเสนอรายละเอียดของกิจกรรม 
2. อภิปรายเพิ่มเติมและตกลงดําเนินงาน มอบหมายงาน กําหนดวันเวลา สถานท่ี 

ขัน้สุดทาย คือ การเตรียมการเพื่อเสนอแผนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อประสานของรับการสนับสนุน หรือสงเสริมและเขารวมพัฒนา 
 
การประยุกตใช Mind Map® ในกระบวนการ AIC สามารถปรับประยุกตใชไดกับทุกขั้นตอน ท้ังในสวนของผูท่ีเปนวิทยากรกระบวนการและ 
สําหรับการระดมความคิดเห็น และการนําเสนอภาพฝน หรือจินตนาการของแตละคนท่ีเขารวมเวที Mind Map® จะชวยลดความขัดแยงในระหวาง
การประชุม เนื่องจาก Mind Map® ทุกคนจะสนใจ การเขียนแผนท่ีความคิดรวมกัน รวมท้ังจะชวยกันระดมขอมูลใหไดมากท่ีสุด 
 
อางอิงจาก กระบวนการเสริมสราง ชุมชนเขมแข็ง ประชาคม ประชาสังคม. ธีระพงษ แกวหาวงษ. ศูนยฺฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุข
มูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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(กลุมสนใจ)

C-1 เลือกแนวทางที่สมัครใจจะทํา
(รายบุคคล)
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I-2
วิเคราะหจําแนกจัดลําดับแนวทางสูวิสัยทัศน
(กลุมใหญ)

I-1 แนวทางสูวิสัยทัศนรวม
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A-1.2
นําเสนอใหเขาใจสภาพปจจุบัน
(กลุมใหญ)

A-1.1
เขาใจสภาพ/สถานการณปจจุบัน
(กลุมยอย)

A-0 เขาใจอดีตทบทวนสถานการณ
(กลุมใหญ)
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ผูจัดการประชุม
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ผูจัดกิจกรรมเกมสสรางบรรยากาศ
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การใชเทคนิค Mind Map
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Mission

หลักการจัดทําแผน
แผนกลยุทธ

แผนปฏิบัติการ
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การฝกอบรม
หลักการทํางานกับผูใหญ

เกมสนันทนาการสําหรับผูใหญ

เรื่องราวของ AIC สําหรับวิทยากร
โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล
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รูจักสมองสองซีก 
Know Your Brain 

Edited by ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี  
          กอนจะใชสมองในการคิด อยางเต็มประสิทธิภาพ เรามาเรียนรูและทําความรูจักกับสมองท้ังสอง ซีกของเรา
กันกอน เพือจะไดพัฒนา และบํารุงรักษาสมองของเราไวใชประโยชนใหนานๆ สําหรับทานท่ีตองการศึกษาเร่ืองของ
สมอง ในเชิงลึก สามารถเขาไป ยังเว็บไซต ตางๆ ได หรืออาจจะไปท่ี serach engine อยาง google.com และคน
หาคําวา Brain จะมีขอมูลจํานวนมากใหทานเขาไปศึกษา รวมท้ังมีภาพสวยๆ ของสมองใหเรา download มาใชงาน
ดวย 

  

  

  

 
สมองของคนเราทําหนาท่ีแตกตางกันระหวางซีกขวา กับซีกซาย และสมองซีกท่ีมนุษยตาง จากสัตวก็คือการมีสมองซีก ซาย ท่ีคิดแบบมีเหตุมี
ผล วิเคราะห คํานวณ และคิดในแบบท่ีสลับซับซอน การเขียนแผนท่ีความคิด จะเปนการทํางานผสมผสานกันระหวาง ซีกซาย กับซีกขวา เรียกวา 
แผนท่ีความคิด ชวยใหเราใชสมองไดคุมคา นั่นเอง โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา ท่ีตองจําเนื้อหาบทเรียนไวสอบ Mind Map จะชวยใหเราจดจาํ
ไดอยางด ีดวยสมองซีกขวา และมีเหตุมีผลในการอธิบาย เรื่องราวตางๆ ดวยสมองซีกซาย 
010100010100010101010010101010101000000101010100010101010001010101001010101010 01 101 101 1001 10101 1 
101010 101010101 101 10 10101 10 101 1010101 10101 1010101 010101 101 10 101 010101 101 01 1010101 01 101 101 101
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สมองจะเจริญเตบิโตไดดีจากปจจัยตางๆ ดังน้ี 
(จากหนังสือ อานเพิ่มเติมเลนท่ี 1) 
1. ส่ิงแวดลอมทางสังคม และอาหารท่ีสมบูรณ โดยเฉพาะในวัยเด็กๆ (ประมาณกอน 10 ขวบ) 
2. มนุษยเปนสัตวสังคมและการเรียน คือ การมีกิจกรรมทางสังคม เราเรียนดีขึ้นเม่ือเราทํางานกลุมดวยกัน 
3. ความสมผัสอันออนโยนอบอุนในการเลี้ยงด ูหรือดูแล 

ซีกขวา ซีกซาย 
จังหวะ 

รูตําแหนงแหงที่ของสรรพ
ส่ิง 

ภาพรวม 
จินตนาการ 
ฝนกลางวัน 

สี 
มิติ 

คํา 
ตรรก 
ตัวเลข 
ลําดับ 
เสน 

วิเคราะห 
รายการ 

Page 1 of 2รูจักสมองสองซีก

25/9/2547file://C:\Documents%20and%20Settings\Acer\My%20Documents\WebManagement\MindMa...

49



4. มีปฎิกิริยาตอส่ิงแวดลอม 
5. สมองควรจะถูกใชและถูกกระตุนทุกอณู และใชคิดสิ่งตางๆ ท่ีทาทายตอสมอง เด็กเล็กๆ จะเรียนโดยการเลน และการไดสัมผัสประสบการณ
ตางๆ (exploration) การเลน และการไดสัมผัสของจริง เปนสิ่งท่ีมีประสิทธิภาพมากสุดของการเรียน 
6. การเลนเปนส่ิงสําคัญสําหรับการเรียนรู โดยเฉพาะการพัฒนาสมองซีกขวาและใยประสาท 
7. ใหมีความเครียดนอยท่ีสุด คิดและทําส่ิงท่ีทาทายมากท่ีสุด 
 
สมองเด็กผูชาย : ชอบการตอสู ตื่นเตน เลนขวางปา คนควา วิจัย ทดลอง 
สมองเด็กผูหญิง : ชอบอานหนังสือ ฟงเพลง ทัศนะ ศึกษา งานบาน ทักษะทางภาษา  

หนังสอือานเพ่ิมเตมิเรื่องสมอง 
1. สมองกับการเรียนรู (Learning and The Brain) เขียนโดย พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธุศร ีและ พญ.โสภา เกริกไกรกุล บริษัท ดวงกมลสมัย 
จํากัด ราคา 40 บาท 
2. พัฒนาสมองซีกซายใหเปนอัจฉริยะ (Building Left-Brain Power) Allen D.Bragdon and David Gamon , Ph.D. สํานักพิมพ กูดมอรนิ่ง 
ราคา 395 บาท 
3. เว็บไซต อ.ธัญญา ผลอนันต www.tanyaPH.com ตนตํารับหนังสือดานการพัฒนาสมองของเมืองไทย 
 

Mind Map® เปนเครื่องหมายจดทะเบียนการคาท่ัวโลก และประเทศไทย โดย Tony Buzan 

 
Glocalization Training Center 
e-mail : glocalization@thailand.com 
Fax : 0-4332-4071 
Mobile : 0-1661-8579 

copy right © 2003-2004  
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อุปกรณในการเขยีนแผนท่ีความคิดดวยมือ 
Mind Map® Tools for Meeting 

การเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map) ดวยมือ มีอุปกรณท่ีใชเปนประจําท่ีควรจะมีไวประจําหนวยงาน หรือทายรถ
ของผูนําการประชุม หรือวิทยากรมืออาชีพท้ังหลาย เพื่อจะไดไมตองวิ่งหาใหเหนื่อย 
 
อุปกรณ ประกอบดวย 
1. ปากกาส ีอยางนอย สามสี 
2. สมุดวาดเขียนหรือกระดาษ A4 ท่ีไมมีเสน 
3. ดินสอไววาดภาพ หรือรางภาพท่ีจะวาด 
4. กระดาษโรต ีหรือท่ีเรียกวา กระดาษ ปรฟ (proof) ไวใชในกรณีระดมสมองการประชุมกลุม  
 
Mind Map® เปนเครื่องหมายจดทะเบียนการคาท่ัวโลก และประเทศไทย โดย Tony Buzan  

  

 
 
 
ภาพแสดงอุปกรณที่ใชในการเขียน Mind Map® 
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ในภาพเปนกระดาษโรต ีท่ีผูเขียนกลาวถึง ใชในการระดมสมองกรณีกลุมผูเขารวมการประชุม จํานวนมาก กระดาษขนาด A4 จะเล็กเกินไปในการ
ใชงาน ผูเขียนมีขอแนะนํา ใหหาซื้อปากกาส ีราคาไมตองแพงมาก ใสไวในกระเปาเอกสาร เพื่อสามารถนําออกมาใชไดตลอดเวลา เม่ือตองการ 
หรือมีสถานการณท่ีจะตองใชในการเขียน Mind Map® 

 
ในภาพเปนการเขียนภูมิความคิด ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน ท่ีผูเขียน ไปเปนวิทยากรในการอบรม การเขียน
แผนท่ีความคิดสําหรับ นักศึกษาช้ันปท่ีหนึ่ง เม่ือปการศึกษา พ.ศ. 2546  
 
สําหรับผูท่ีตองการคูมือการใชงานโปรแกรม MindManager 2002 เปนภาษาไทย ติดตอผูเขียนได ทางศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล ไดจัด
พิมพไวบริการทานผูสนใจ เขียนและแปล โดย ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักด ี 
 
หนวยงานที่สนใจ ตองการอบรม การเขียนแผนภูมิความคิดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ติดตอ นองนิ่ม e-mail : dmindmap@yahoo.com 
หรือ โทรศัพทสอบถามรายละเอียด ไดท่ีหมายเลข 0-1661-8579 (สายตรง เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี) 
 

 
Glocalization Training Center 
e-mail : glocalization@thailand.com 
Fax : 0-4332-4071 
Mobile : 0-1661-8579 

copy right © 2003-2004  
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การเขียนแผนท่ีความคิดดวยมือ 
How to Write Mind Map® by Hand 

       การเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map) ดวยมือ เราจะยึดตามกฎของ Mind Map® แลวลงมือเขียน ทีละขั้นตอน 
โดยการจัดเตรียมอุปกรณ ในการเขียน Mind Map ใหพรอม  
      การเขียน Mind Map ดวยมือ ผูเขียนจะตองมีความเขาใจ ในเรื่องของหลักการ จัดลําดับความสําคัญของเร่ือง
ราว หรือเนื้อหา ท่ีจะเขียน แผนท่ีความคิดซ่ึงตามหลักการ Mind Map เราเรียกวา Basic Ordering Ideas - BOIs  
     การฝกเขียนบอยๆ เม่ือมีโอกาส จะชวยใหเราเกิดความชํานาญ การเขียนในชวงหลังๆ ก็จะเปนการงาย สามารถ
สรางสรรค แผนท่ีความคิดท่ีสวยงาม และมีคุณภาพ นาสนใจ  
     แนะนําใหทานหาซ้ือสมุดวาดภาพ หรือกระดาษเปลาๆ ไมมีเสน สําหรับเขียนแบบก็ได เพื่อนํามาใชงานใน
การเขียน Mind Map ®เนนอีกคร้ังหนึ่งวา ตองเปนกระดาษท่ีไมมีเสน จะไดไมเปนการกําหนดกรอบใหความคิดจะ
ตองเปนเสนจากซายไป ขวา หรือจากบนลงมาดานลาง ตามกรอบเดิมๆ ของการเรียนรูของสมองของเรา 
 
 
 
 

ลงมอืเขยีนแผนทีค่วามคดิดวยมอื 
เตรียมอุปกรณใหพรอม ปากกาสี และกระดาษเปลา  
>> เอกสารสรุปการเขียนดวยมือ pdf file  click here 

 
ปากกาควรจะเปนท้ังปากตัดและปากแหลม เพื่อจะไดเขียนความหนา ความบาง ของเสนไดสวยงาม 
 
1. วางกระดาษ A4 หรือใหญกวา ในแนวนอน (Landscape) 

 
2. เขียนปญหาหรือหัวขอไวตรงกลางหนากระดาษ เรียกวา เปน Subject of Mind Map ปญหาควรจะเปนคําส้ันๆ ไมยาวเกินไป 
3. เขียนประเด็นท่ีเก่ียวของกระจายไปโดยรอบ Subject of Mind Map ควรจะกระจายไปโดยรอบ ในลักษณะแตกออกไปเปนรัศมี  
4. ลากเสนใหยาวเทาคําหรือรูปภาพ โดยใหเสนอยูใตคําหรือขอความหรือรูปภาพ 
5. เสนจะเริ่มจากหนาไปบางลดขนาดลงเรื่อยๆ เพื่อใหเห็นลําดับขั้นของระดับความคิด 
6. หากตองการเนนประเดน็ก็ใชสีเนนคําระบายลงไปท่ีแขนงท่ีตองการ 
7. ลากเสนเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางแขนงหากมีความสัมพันธกัน 
8. เขียนหัวขอของ Mind Map® ไวกลางหนากระดาษดานบนหรือดานลางตามความเหมาะสม 
 
ภาพ Mind Map ท่ีเขียนดวยมือเสร็จสมบูรณ (ผลงานผูเขารวมการอบรม Mind Map® จาก รพ.สระบุร ี4 มีนาคม 2547) 
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ภาพตัวอยาง จากการประชุมกลุมยอย รร.แกนอินน เรื่องการกระจายอํานาจดานสุขภาพ (การพัฒนาสุขภาพ) จัดโดย สสจ.ขอนแกน รวมกับ 
RDI-ม.ขอนแกน วันท่ี 9-10 กันยายน 2546 ณ หองแสงตะวัน ช้ัน 8 โรงแรมแกนอินน จังหวัดขอนแกน 

 
 
สําหรับผูท่ีตองการคูมือการใชงานโปรแกรม MindManager 2002 เปนภาษาไทย ติดตอผูเขียนได ทางศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล ไดจัด
พิมพไวบริการทานผูสนใจ เขียนและแปล โดย ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี  
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Glocalization Training Center

MINDSCAPING
MINDSCAPING, developed by Nancy Margulies, is a 

system that uses pictures, visual metaphors, symbols, 
color and the space on a page to create a graphic 
representation of ideas. Although they are similar to 
mind maps, Mindscapes are free flowing, allowing for 
use of phrases and sentences, beginning anywhere on 
the page, and focusing on the visual and symbolic 
representations of ideas. The outcome of both processes 
is that you can SEE your ideas and the relationships 
among them. When you view a Mindscape you are 
seeing a system. 

Glocalization Training Center

55



 
 
 
 
 
 
 
 

Concept Mapping 
แผนท่ีมโนทัศน 
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Four Major Categories of Concept Maps: 
 
SPIDER CONCEPT MAP 
The"spider" concept map is organized by placing the central theme or unifying factor 
in the center of the map. Outwardly radiating sub-themes surround the center of the 
map. 

 
HIERARCHY CONCEPT MAP 
The hierarchy concept map presents information in a descending order of 
importance. The most important information is placed on the top. Distinguishing 
factors determine the placement of the information. 
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FLOWCHART CONCEPT MAP 
The flowchart concept map organizes information in a linear format. 

 
 
SYSTEMS CONCEPT MAP 
The systems concept map organizes information in a format which is similar to a 
flowchart with the addition of 'INPUTS' and 'OUTPUTS'. 
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Special Concept Maps 
PICTURE LANDSCAPE CONCEPT MAP 
These maps present information in a landscape format. 

 
MULTIDIMENSIONAL / 3-D CONCEPT MAP 
These describe the flow or state of information or resources which are too 
complicated for a simple two-dimensional map. 
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MANDALA / MANDALA CONCEPT MAP 
Information is presented within a format of interlocking geometric shapes. A 
"telescoping" factor creates compelling visual effects which focus the attention and 
thought processes of the viewer. 
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Tips on Making Your Own Concept Maps.  
Gather Your Writing and Drawing Materials  

Having to get up to find a tool or notebook is more than a inconvenience, it can 
completely break your concentration. Have plenty of paper on hand, colored 
markers, a ruler, and even a shape template. You may wish to dedicate a notebook 
just to making and refining visuals for your classes.  

Gather Your Research Materials  

These materials can include: books, class notes, related newspaper and magazine 
articles, notes of independent observations, data / statistics, and visual materials, 
such as photos and diagrams. This is your "database" for making concept maps. You 
scan such materials to keep relevant information in mind as you are making maps.  

Select One of the Concept Map Formats  

Get to know the different formats. Try them out when you have an opportunity. See 
how different formats are appropriate for different kinds of information. For example, 
if you want to depict the organizational structure of the College of Agricultural, 
Consumer and Environmental Sciences, a hierarchy map is best (the Dean goes in 
the top box!).  

Making Your First Map 

For example, for the question "Should there be logging in old growth forests?", make 
a spider map to represent the pro's and con's of this issue. On one side of this issue, 
there are topics like biodiversity and spotted owls that should be depicted on the 
map. On the other side of the issue, there are topics related to the towns and 
families that rely on logging income that should be on the map. There are also issues 
of logging and foreign trade, logging and recreation, and so on. Try to come up a 
with a map that represents the whole issue. 

Revising Maps 

Revise your maps to refine them: Are they clear? Logical? Attractive? Good maps are 
like good writing; they are usually the product of several drafts.Show a map to your 
teacher and friends to get feedback. 

Using Maps as Preparation for Discussion Section 

After lecture and before your discussion section, make a map to represent the 
information presented in lecture. And be sure to ALWAYS master the concept maps 
that are in your Discovery Manual at the beginning of each of the five system 
sections. They provide a convenient overview of some very complex information. 

Creative Tips for Making Maps  

1. Review available visual materials such as photos, sketches, graphs, etc.  
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2. Focus upon a visual language approach to communication.  
3. Consider possible formats for visual structuring.  
4. Relax, close your eyes and allow your mind to "free associate".  
5. Draw informal, thumbnail sketches of your visual impressions.  
6. Experiment with a variety of visual layout formats.  
7. Color shapes, arrows or words for emphasis.  
8. Imagine a bird's eye overview of the subject matter to be presented.  
9. Look with fresh eyes, is the visual presentation attractive?  
10. Ask yourself, are these visuals compelling? Do they help convince the viewer 

that the subject matter is important and inviting?  
11. Integrate the visuals with the text. Does it work to the best advantage?  
12. Keep a record of the maps you do (Perhaps in your "Visual Notebook").  

 

 

62



Morning
Alarm
 Clock
Rings

Open
One Eye

Open 
other eye

Close 
eye again

Check for light
leaking through
your eye lid

Open
eye again

Stretch 
& yawn

Pull back
bed covers

Groan Softly

Turn Over & go
back to sleep

Alarm clock
rings again

Groan more
loudly

Open
eyes

Light?

Pull back
 bed covers

Sit up 
in bed

Stretch 
& yawn

Still dark?

Close eyes

Pray to sun 
god to turn 
on lights

Open eyes again

Reach for light switch

Knock lamp 
to floor

Groan look for flashlight

Sit up in  bed

Tun on light

Reach for 
Alarm Clock
Snooze Button

Push snooze button 
on second try

Alarm rings 
second time

Curse Alarm Clock

Smash
Alarm Clock

Go back to sleep

Late for work

Get fired

Nudge
Wife

Hit Snooze Button

Go back to sleep

Alarm rings second time

Open both
eyes same
time

Major shock
to nervous
system

Wife calls
9-1-1
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Concept Mapping หินอัคน ีจากหนังสือ : ครบเคร่ืองเร่ือง การคิด ดร.สุวิทย มูลคํา
เขียนใหมดวย MindMapper โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

หิน

ประกอบดวย ประกอบดวย เปล่ียนแปลง

ตามลักษณะการเกิด แรธาต ุ2 ชนิดขึ้นไป สถานะ

กลายเปน กลายเปน

ของแข็ง ของเหลว

อยูใน อยูใน

เปลือกโลก ใตเปลือกโลก

แบงเปน แบงเปน แบงเปน

หินอัคนี
(หินดั้งเดิม)

หินชั้น
(หินตะกอน)

หินแปร
(หินทราย)

เกิดจาก เกิดจาก เกิดจาก

ไดแก

แมกมา ลาวา

หินแกรนิต หินทราย หินกรวด หินปูน หินออน

การเย็นตัวของแมกมา และลาวา

เกิดจาก

แข็งมากไมมี
รอบซากพืช และ
สัตวปรากฎอยู

หินอัคนีผุกรอน หินอัคนีหรือ
หินชั้นท่ีถูกความรอน
ความกดดันในโลกทํา
ใหรูปรางและเนื้อเดิม

เปลี่ยนไป
เกิดจาก

เกิดจากประสานตัวแนน
เปนชั้นมีซากพืช
และสัตวปรากฎอยู

เนื้อแนนมีแรธาตุตางๆ
มากขึ้นอาจเปนรูปผลึก
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Glocalization Training Center

Glocalization Training Center
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Glocalization Training Center

Glocalization Training Center
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ตัวอยางการจัดการความคิด 
Idea Management 

ดวยแผนท่ีความคิด 
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(Vision)

เปาหมายที่มีลักษณะกวางๆ

มิไดระบุวิธีดําเนินการไว

เปนเรืองของอนาคต

มีระยะเวลา 10-20 ป

เคร่ืองมือชวยมองเห็นภาพอนาคต

องคกรที่ขาดวิสัยทัศน
ขาดการวางแผน

ขาดการควบคุม

สรางระเบียบ มีระบบ
สูความชัดเจน

มีทิศทาง

กระชับและเขาใจงาย

ใครพบเห็นก็อยากจดจํา

บอกทิศทางไ ดอยางชัดเจน

ชวยสงเสริมคุณธรรม

กระตุนคนใหอยากมีสวนรวม

มีความสอดคลองกับอนาคต

สอดคลองกับคานิยมสังคม

ไมขัดตอศีลธรรม/ประเพณี

ช้ีนําใหทุกคนไปในทางเดียวกัน

มีเอกลักษณเฉพาะตัว

ควรดํารงอยูไดนาน

ชวยการเสริมการทํางานเปนทีม

ชวยใหบุคลา กรมีอนาคตรวมกัน

ใชเปนเปาหมายในอนาคตขององคกร

ชวยการกําหนดเปาหมายรองใหชัดเจน

สรางเปาหมายระยะตางๆใหชัดเจน

ขอมูลขาวสารองคกร
ภายใน

ภายนอก

องคความรูที่เก่ียวของกับงานขององคกร

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค

ความคาดหวังของผูที่เก่ียวของ

จินตนาการของผูรวมกําหนดวิสัยทัศน

กระบวนทัศนใหมของผูรวมกําหนดวิสัยทัศน

จัดประชุมรวมผูบริหาร
ระดับสูง

ระดับกลาง

วิทยากรบรรยายแนวคิด
วิสัยทัศน

การสรางวิสัยทัศน

วิทยากรบรรยาย
การวิเคราะห SWOT

วิเคราะห 7S

จัดทํา Workshop
ระดมความคิด

ระดมสมอง

วิทยากรใหขอเสนอแนะ
เร่ือง SWOT

Vision

วิสัยทัศน Vision : BSC และ KPI ดร.วัฒนา พัฒนพงศ

vision.mmap - 31/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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สรางโอกาสโดยการ สรางทุนใหคนจน

แปลงสินทรัพยเปนทุน

พักชําระหนี้เกษตรกร

ธนาคารประชาชน

กองทุนหมูบาน

ลดรายจายของคนจน
30 บาทรักษาทุกโรค

สินคาเอื้ออาทร

เพิ่มรายไดโดยสงเสริม ภาคเศรษฐกิจท่ีคนจนพึ่งพิง OTOP

สงเสริมใหประเทศไทย เปนประเทศท่ีนาอยู  
และปลอดภัย

30 บาทรักษาทุกโรค

ปราบปรามยาเสพติด

ปราบปรมผูมีอิทธิพล

จัดระเบียบแรงงานตางดาว

จัดระเบียบสังคม

บานเอื้ออาทร

อนุรักษวัฒนธรรมไทย ไทยสากล

อนุรักษและรักษา สิ่งแวดลอม
การลดมลพิษ

การประหยัดพลังงาน

สรางสังคมไทยใหเปน สังคมแหงการเรียนรู

ปรับปรุงระบบการศึกษา

The Best and The Brightest

Computer เอื้ออาทร

หองสมุด

ปฎิรูปราชการ
ผูวา CEO

ปรับปรุงโครงสราง และการบริหารจัดการ

สนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรม

IPR

VC Funds

Incubator

กองทุนนวัตกรรม

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน

สนามบิน

VC Funds

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ปรับบทบาทสถาบัน เฉพาะทาง

ปรับปรุงโครงสรางภาษี

ปรับปรุงโครงสรางกฎหมาย

สรางตลาดพันธมิตร

ASEAN

Asian Bond

FTA

สนับสนุนอตสาหกรรม ท่ีมีศักยภาพ

Fashion city

อาหาร

Software

รถยนต

ทองเท่ียว

Mind Map ของ ฯพณฯ ทักษิณ  ในการพัฒนาประเทศ

Strategies

ระเบียบวาระแหงชาติ

Programs

แผนงาน

Project

โครงการ

Goal

เปาหมายสูงสุด

จัดการเขียนแผนภูมิโดย  
ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

THAKSINOMICS MIND MAP
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รวมกันปฎิรูปประเทศไทย รวมใจปฎิรูปราชการ

แนวคิด พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร Mind Map โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

ยุคเกษตรกรรม

ยุคอุตสาหกรรม

ยุค IT

ยุค Bio Technology

ยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง

ชนบท

เมือง
ไทยมีสองสังคม

ขอมูลเบื้องตน

Digital Technology

Nano Technology

Genomics

วาดวยเทคโนโลยี

Network Organization

รายงานหลายทาง

Agenda Based
Organization

ทฤษฎีการบริหารใหม

ของใคร

ของมัน
ทฤษฎีเดิมแบงหนาที่

ทฤษฎีท่ีเปลี่ยนไป

หลายสมองคนรวมคิด

คนรวมทํา

การเมือง

ขาราชการ

ประชาชน

คนรวมเรียนรู

สวนกลางเล็กลง

ทองถ่ินใหญขึ้น
ขนาดใหม

องคกรแบบใหม

WTO

การกีดกันทางการคา

ระบบทุนนิยม

เพ่ืออยูรอด
ตองรูเทาทัน

การแขงขันใหม

การบริการ

ผลของการทํางาน
ความมีประสิทธิภาพ

ชัดเจน

เปดเผย

ความโปรงใสในการบริหาร
Governance

สนองความตองการประชาชน

เปาหมายที่ตองการ

ลด "ตัวกู ของกู"ลง มีเจาภาพ

มองแบบองครวม

แกอยางบูรณาการ
บูรณาการปญหา

E-Government

มีขอมูลเพื่อตัดสินใจ

ระบบ GIS สู MIS

นํา IT เขามาใช

แยงกันทํางาน

ไมตองเกรงใจ
ปรับวัฒนธรรมใหม

ตองทําอะไรบาง

ปฎิรูปประเทศไทย
ปฏิรูปราชการ

THAKSINOMICS
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Digital Economy ติดตามอานฉบับเด็มไดจาก 
THAKSINOMICS 

Mind Map by Mr.Prachasan Saenpakdee

Digital Economy คืออะไร

ดูโลกแลวดูไทย

วิธีสรางความมั่นคงที่เปลี่ยนไป

Internet จะกลายเปน
เขตการคาเสรี

ไทยอยูอันดับไหน
ในสังคมขาวสาร

องคกรมีชีวิตเหมือนมนุษย

ความคิดของ
Bill Gates

Digital Nervous
System

เทคโนโลยีขางหนา

ความทาทายตอเด็กไทย

พัฒนาการดาน
เทคโนโลยีดิจิตอล

Intelligence Interface

Virtual Reality

On-Demand

ทุกอยาง Smart หมด

Pulse Energy

ทุกอยางเล็กลง แตจะ
เปล่ียนโลกอยางรวดเร็ว

ยุค 2000 เปนยุค
ของอัตราเรง

การแขงขันจะอยูท่ี
ความเร็ว

องคกรตองมีความ
โปรงใสสูง

การเปน Learning
Organization

อยางตอตาน
การเปล่ียนแปลง

การติดตอสื่อสาร
คือปจจัยสําคัญ

รัฐตองเปนผูนํา
ในการปรับตัว

รัฐบาลตองสามารถ
สรางและใชเครือขาย

ตองติดต้ังอินเตอรเน็ต
ในระดับตําบลตองทําประเทศไทย

ใหทันสมัย

เราตองเปน
Knowledge Economy

นายหนาจะหมดอาชีพ

คิดจะกาวกระโดด
ตองคิดแบบดิจิตอล

วงจรีวิตของผลิตภัณฑ
จะสั้นลง

ไมมีชองวางระหวาง
ผูผลิตและผูบริโภค

เราจะไดระบบ
การศึกษาใหม

การทํางานกับการเรียน
จะเปนสิ่งเดียวกัน

Download จะเร็วขึ้น
และถูกลง

การจางงานจะเปลี่ยนไป

ชองวางคนจนคนรวย
จะมากขึ้น

ตองต้ังหลักตัวเอง
ใหดี

ความสําคัญของ
Analytical Power

อเมริกันอยากเปน
เถาแก

คนไทยอยากเปน
มนุษยเงินเดือน

ประเทศไทยตอง
ยกเคร่ืองใหมหมด

ตองรูเรา และรูเขา

เราตองเปน
Winner

ตองเอา Solution
เปนตัวต้ัง

การเปลี่ยนแปลง
จะมีมากขึ้น

เด็ก ป.4 จะเลน
อินเตอรเน็ตได

เด็กอาย ุ10-15 ขวบ
ทํา webpage ได

คนมีอํานาจตัดสินใจ
ตองมีความคิดแบบดิจิตอล

Spirit of Time

สังคมไทย กับ
Digital Economy
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Change Process
Prof.John Kotter

1. สรางความรูสึกจําเปนเรงดวนตองมีการเปลี่ยนแปลง
(Establishing a sense of urgency)

2. การสรางทีมงานที่ดี
(Pick a good team)

3. การสรางวิสัยทัศนที่องคกรตองการเปน
(Creating a vision)

4. การสื่อสารและการถายทอดวิสัยทัศน
(Communicating the vision)

5. การกําจัดอุปสรรคที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
(Removing Obstacles)

6. การวางแผนเพื่อใหเกิดความสําเร็จในระยะสั้น
(Planning for Short-term Wins)

7. อยางเพิ่งยินดีกับความสําเร็จระยะสั้น
(Avoid Declaring Victory too soon)

8. ทําใหผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนคงอยูกับองคกร
(Make Change Stick)

กระบวนการการเปล่ียนแปลง : กลยุทธใหมในการจัดการ : ดร.พสุ เดชะรินทร

changeprocess.mmap - 20/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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PDCA
Deming

Practical PDCA
งานขององคกร

งานสวนตัว

1930

Walter Shewhart

วงจร Shewhart

ที่ Bell Laboratories

1950 W.Edwards Deming

วงจร Deming

Deming 

ออกแบบ

ผลิต

ขาย

วิจัย

Ac
t D

o

SMARTER

Specific

Measurable

Acceptable

Realistic

Time Frame

Extending

Rewarding

การวางแผน
(Plan)

ข้ันที่ 1 เลือกหัวขอที่จะศึกษา

คัดเลือกกระบวนการที่จะแกปญหา
และปรับปรุง

ระบุลูกคา

แตงต้ังทีมงานแกปญหา
และปรับปรุงงาน

ข้ันที ่2 
เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

กําหนดตัววัดผล

Outcomes

Output

Process

วางแผนและเก็บรวบรวมขอมูล

ต้ังคําถามเพื่อวิเคราะห

วิเคราะหหาสาเหตุดานคุณภาพ

ข้ันที่ 3 ระบุสาเหตุตนตอ

เขียนผังการดําเนินงาน
(Flow chart)

ประเมินสาเหตุที่เปนไปได

การปฏิบัติ
(Do)

ข้ันที่ 4 กําหนดแนวทางปรับปรุง
และลงมือปฏิบัติ

ศึกษาผลกระทบ

สรุปแนวทางแกปญหา
และปรับปรุงงาน

ระบุผูสนับสนุน

พัฒนาแผนการลงมือปฏิบัติ
(Gantt Chart)

ปฏิบัติดวยวิธีการใหม

การตรวจสอบ
(Check)

ข้ันตอนที ่5 ประเ มินแนวทางแกไข

การดําเนินการ
ใหเหมาะสม(Act)

ข้ันตอนที ่7
บันทึกผลความพยายาม

เลือกหัวขอศึกษาใหม

ข้ันตอนที ่6 จัดทํามาตรฐาน

(Tools)

Flow chart

Histogram

Pareto Chart

Fishbone Diagram

Check sheet

Control chart

Scatter Diagram

Brainstorming

เรื่องราวของ Deming cycle Mind Mapping โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H.

pdca (2).mmap - 9/9/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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 7

ศรัทธา มีความเชื่อท่ีมีเหตุผล

ศีล มีความประพฤติถูกตองดีงาม

หิริ มีความละอายใจตอการทําชั่ว

โอตตัปปะ มีความเกรงกลัวตอการทําชั่ว

พาหุสัจจะ มีความเปนผูใฝรูใฝศึกษา

จาคะ มีความเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ

ปญญา มีความเขาใจถองแทในเรื่องผิดถูก ชั่วดี

 7

สติ มีใจอยูกับกิจ มีจิตอยูกับงาน

ธรรมวิจัย มีความสนใจสอดสองสืบคน

วิริยะ มีความเพียร

ปติ มีความอ่ิมใจ

ปสสิทธิ มีความสงบกายสงบใจ

สมาธิ มีใจตั้งมั่น

อุเบกขา มีใจเปนกลางตัดสินตามความเปนจริง

 7

กัลยาณมิตตตา
หรือปรโตโฆสะ มีการยอมรับการเรียนรุจากบุคคลภายนอก

สีลสัมปทา มีการจัดระเบียบถูกตอง ไมเบียดเบียนคนอ่ืน

ฉันทสัมปทา มีการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหตน

อัตตาสัมปทา มีการมุงพัฒนาตนอยางเต็มท่ี

ทิฏฐิสัมปทา มีการมองส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง

อัปปมาทสัมปทา ตระหนักเห็นคาของเวลา ไมประมาท

โยนิโสมนสิการสัมปทา รูจักคิด คิดเปน พ่ึงตนเองได

 7

ธัมมัญณุตารูหลักการ หรือรูตนเหตุ

อัตถัญณุตารูเปาหมาย หรือรูผล

อัตตัญณุตารูตน รูจักการแกไขตน

มัตตัญณุตารุจักประมาณ หรือความพอดี

กาลัญณุตารูกาลเวลาท่ีเหมาะสม

ปริสัญณุตารูจักสังคมชุมชน

ปุคคลัญณุตารูความแตกตางของคน

 7

ปโยทําตนนารัก

ครุทําตนนาเคารพ

ภาวนีโยทําตนนายกยอง

วัตตา จะรูจักพูดใหไดผล เกิดความเขาใจ

วจะนักขโมมีความอดทนตอถอยคํา

คัมภีรัณ กถัง กัตตามีความสามารถอธิบายเรื่องซับซอนได

โน จัฎฐาเน นโยชเยไมแนะนําในเรื่องเหลวไหล

เอกสารประกอบการบรรยาย อบจ./เทศบาล การถายโอน ภารกิจ
พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522
Mind Map by ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

ประยุกตจาก การประเมินศักยภาพบุคลากรแนวพุทธ : ศุภชัย เมืองรักษ : Productivity world : ปท่ี 8 ฉบับท่ี 46

แนวพุทธ (3).mmap - 9/9/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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9/9/2547 - Rev. 39

Network Management

การวางแผนท่ี
เครือขาย

มีใครบาง

ทําอะไรบาง

อยูท่ีไหน
ประสานอยางไร

จัดภาพโครงขาย

การแบงบทบาท

ใครรับผิดชอบอะไร

ดําเนินการเมือใด

แสดงบทบาทอยางไร
ทําเต็มที่ในบทบาท

การเรียนรูรวมกัน

ประชุม
ประชุมเครือขาย

ประชุมรัฐ/เอ็นจีโอ

สัมมนา
แลกเปล่ียนปญหา

เวทีใหญ

ศึกษาดูงาน
ชุมชนอื่น

องคกรธุรกิจ

พัฒนาองคกร
พัฒนาระบบ

พัฒนาคน

IMS-ขอมูลขาวสาร

แลกเปล่ียนขอมูล

การเขาถึงขอมูล

การเผยแพร
กระดาษ

อิเลคทรอนิกส

ระบบฐานขอมูล
รวมศูนยขอมูล

สรางมาตรฐานขอมูล

ระบบการสื่อสาร

รัฐ - ประชาชน

ประชาชน- ประชาชน

รัฐ - รัฐ
ทองถิ่น

สวนกลาง

สวนภูมิภาค

สื่อมวลชนเปนกลาง

ยึดมั่นในความจริง

ชองทางการส่ือสาร
หลายทิศทาง

ครอบคลุมทุกระดับ

พลังของหุนสวน

พลังของเครือขาย

เครือขายของเครือขาย

พัฒนาเครือขาย

การจัดการเครือขาย(สรุปจากแนวคิด ศ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์) Mapping โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

NetworkMan3.mmap - 9/9/2547  
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 5 
( . )

(PUBLIC MIND)

ไมทําลายสิ่งแวดลอม

ไมสรางปญหาสังคม

ไมเห็นแกตัวจนเกินงาม

เกรงใจสังคม

(HEALTH MIND)

ออกกําลังกา ย
เปนประจํา

สม่ําเสมอ

บริโภคท่ีแกนสาร

ดูแลตนเอง

กาย

ใจ

จิตวิญญาณ

มีสวนรวมในการสรางสุขภาพ

(GOOD MIND)

คิดในสิ่งท่ีดี

พัฒนาตน
เรียนรูตลอดชีวิต

รักการอาน

พัฒนาคน

พัฒนาชาติ

สํานึกเพ่ือชาติ

ประหยัดเพ่ือชาติ

รักษาวัฒนธรรมชาติ

ไมคดโกง

เปนสวนหนึ่งของสังคม

การเคลื่อนไหวทางสังคม

การรวมกลุมประชาคม

สรางสังคมแหงการเรียนรู

(CIVIC MIND)

สํานึกประชาธิปไตย
ติดตามการเมือง

เสนอความคิดเห็น

เปนเจาของประเทศหวงแหนแผนดิน

เปนสวนหนึ่งของสังคม
เขารวมเครือขาย

รวมเคลื่อนไหว

ยึดมั่นในความสามัคคี
แตกตาง

ไมแตกแยก

อยากเห็นบานเมืองมั่นคง
ทําตนเปนคนคุณภาพ

ทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด

(THAI MIND)

เคารพในภูมิปญญาไทย

ภูมิปญญาทองถิ่น

รักษภาษาถิ่น

ชีวิตวิถีชุมชน

ยึดมั่นในวิญญาณไทย

เคารพผูใหญ

เคารพภูมิปญญา

รักแผนดินเกิด

หัวใจไทยแบบสากล
เรียนรูการเปลี่ยนแปลง

แสดงความเปนไทย

ทุกคนเทาเทียม
ไมดูถูกคนไทยกันเอง

ศักดิ์ศรีความเปนไทย

นําเสนอการสรางสังคมดี เริ่มท่ี 5 สํานึก
โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี
ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

สังคมดีไมมีขาย
อยากไดตองรวมสราง

กิจกรรม5สเพื่อสังคมดี.mmap - 14/9/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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KUSANA

Knowledge
(ความรู)

ตองรูลุมลึก

รูหลากหลาย

รูทันยุคสมัย

Understand
(ความเขาใจ)

มองภาพรวม

มองเชิงระบบ

เขาใจธรรมชาติ

Skill
(ทักษะ)

การเรียนรูตลอดชีวิต

การส่ือสาร

พัฒนาคุณภาพชีวิต

Attitude
(ทัศนะคติ)

คิดเ ชิงบวก

เรียนรูทุกปญหา

กลาลมเหลว

Network
(เครือขาย)

พลังของเครือขาย

เช่ือมโยงประสาน

ขยายฐานความคิด

Active
(ขยัน)

ทํางานเชิงรุก

กระตือรือรน

เร่ิมกอนเสมอ

คาถาสําหรับคนรุนใหม KUSANA เรียบเรียง Mapping โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

kusana.mmap - 24/8/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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กระบวนการ
Processผลิตภัณฑ

Product

บรรจุภัณฑ
Packaging

การประชาสัมพันธ
PR-Public Relation

เอกสาร
Paper

สถานที่
Place

บุคลากร
Person

การพัฒนาผลิตภัณฑ
OTOP ขึ้นสูสากล

30/5/2547 - v21

มีมาตรฐาน
สม่ําเสมอ

ตรวจสอบได

ไมปนเปอน มีระบบปองกัน

พัฒนาตอเน่ือง
ไดสุตรท่ีดีที่สุด

คุณภาพเพิ่มขึ้น

มีการวิจัย
คัดเลือกวัตถุดิบ

คัดเลือกผลิตภัณฑ

คุณภาพ

บริสุทธิ์

สะอาด

ไมปนเปอน

รูปแบบ
ดึงดูดใจ

สะดวกใช

รูปแบบ
สอดคลองกับผลิตภัณฑ

สะดวก

วัสดุ
ธรรมชาติ

หางายในทองถ่ิน

สีสัน
สีธรรมชาติ

สีสังเคราะห

ความคิดสรางสรรค

การยอยสลาย

ภูมิปญญา

สะทอนทองถิ่น

ชองทาง

ผานตลาดเมือง

นิทรรศการ

เว็บไซต

วิธีการ

ปากตอปาก

การออกราน

การนําเสนอแผนพับ

ส่ือที่ใช

แผนปลิว

สื่อภาพเสียง
วิทยุ

โทรทัศน

บันทึกการผลิต
วัตถุดิบ

สารเคมี

ระบบบัญชี
รายรับ

รายจาย

เอกสารการผลิต

ขั้นตอนการผลิต

สูตรตํารับ

การคํานวณสวนผสม

มาตรฐาน

จี เอ็ม พี (GMP)

HACCP

5 ส

รักษาสภาพ
ความสะอาด

ความคงทนถาวร

ความรู

การผลิต

ความสะอาด

มาตรฐาน

ทักษะ
การปองกันปนเปอน

ลดความสูญเสีย

สุขอนามัย

การตรวจสุขภาพ

รักษาสุขภาพ
ออกกําลังกาย

รับประทานอาหารปลอดภัย

แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ขึ้นสูสากล 
โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H.

หากวันน้ีตองการให OTOP 
มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองสู
ความเปนสากล คงจะตองประสาน
ความรวมมือในรูปแบบของ
พหุภาคีของทุกภาคสวน

Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com
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Place(สถานที่)
Process(กระบวนการ)

Person (บุคลากร)

Product (ผลิตภัณฑ)

Paper (การบันทึกรานงาน)Packing (การบรรจุหีบหอ)

Protection (การปองกัน)

Planning (การวางแผน)

Price (ราคา)

Problem (ปญหา)
Payment (เงินทุน)

OTOP Problem
ปญหาที่พบบอย
ผลิตภัณฑชุมชน

29/6/2547 - v20

ปญหาอาคาร

พื้น

ผนัง

เพดาน

การแบงกั้นหอง
ไมมีการแบง

มีหองเดียว

สิ่งแวดลอมรอบอาคาร
ทางระบายน้ํา

แหลงสะสมขยะ

ไมมี Line การผลิต

มีโอกาสปนเปอน
จากผูปรุงอาหาร

จากเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ

ขามกลับไปกลับมา

การฆาเช้ือไมเหมาะสมอุณหภูมิไมถึง

สุขภาพ
การลางมือไมถูกตอง

ไมมีการตรวจสุขภาพ

การแตงกาย

ไมเหมาะสม

ขาดอุปกรณปองกัน

ผาปดปาก

หมวกคลุมผม

ผากันเปอน

ความรู ทักษะ
สุขอนามัยสวนบุคคล

การปองกันการปนเปอน

การจัดเก็บไมเหมาะสม

ไมระบุวันหมดอายุ

ฉลากไมสมบูรณใชคําเกินจริง

ภาชนะบรรจุไมเหมาะสม
ถุงพลาสติก

การ Seal ไมสนิท

ไมมีการจัดทํารายงาน
รายงานผลิต

รายงานขาย

ไมมีปายขอความคําเตือน
การลางมือ

ข้ันตอนการผลิต

การบรรจุไมเหมาะสม
ใชมือ

อุปกรณพลาสติก

หองบรรจุไมเหมาะสม

หีบหอไมทันสมัย
ไมมีสีสัน

ไมดึงดูดผูซ้ือ

ไมมีระบบกันสัตว/แมลง

บุคคลไมเกี่ยวของกับการผลิตไมมีแผนทําความสะอาด

ไมมีแผนการฝกอบรม

ไมมีแผนการตลาด

ขาดการวิเคราะหตนทุน

ต้ังราคาผลิตภัณฑถูกเกินไป

ไมแสดงราคาสินคา

ขาดความตระหนักวามีปญหา

ไมเขาใจวิธีแกปญหา
ไมมีคนแนะนํา

มีคนแนะนําแตทําไมเปน

ไมสรุปบทเรียนปญหา

ขาดเงินทุน

ใชเงินลงทุนไมเหมาะสม

สรุปปญหาท่ีพบจากการประเมิน OTOP products
 Mind Map โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H.
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สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
เครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณที่ใชในการผลิต

การควบคุมการผลิต

การสุขาภิบาล

การบําร ุงร ักษา 
และทําความสะอาด

บุคลากร

GMP ทั่วไป
CheckList

17/7/2547 - v22

สถานที่ตั้ง

ไมมีการสะสมขยะหรือปฏิกูล

ไมมีฝุนควันมากผิดปกติ

ไมมีวัตถุอันตราย

ไมมีคอกปศุสัตว/สถานที่เลี้ยงสัตว

ไมมีนํ้าขังแฉะสกปรก

ไมทอระบายนํ้าทิ้ง

อาคารผลิต

แยกออกเปนสัดสวน

พื้นที่เพียงพอในการผลิต

เปนไปตามสายการผลิต

แบงแยกเปนสัดสวน ปองกันปนเปอน

พื้น ผนัง เพดาน อาคาร

คงทน เรียบ

ทําความสะอาดงาย

สิ่งยึด ตองไมสะสมเชื้อ/ฝุน

มีแสงสวางเพียงพอ

ระบายอากาศเหมาะสม

ปองกันสัตว/แมลง

ไมมีสิ่งของไมใชแลว

การออกแบบ

วัสดุเรียบ
ไมเปนสนิม

ไมเปนพิษ

รอยตอไมสะสมเชื้อ

งายในการทําความสะอาด

การติดตั้ง
ตามสายการผลิต

ตําแหนงเหมาะสม

พื้นผิวสัมผัสอาหาร

วัสดุเรียบ

ไมเปนสนิม

ทนการกัดกรอน

สูงจากพื้น

จํานวนเพียงพอ

วัตถุดิบ สวนผสมตางๆ 
และภาชนะบรรจุ

มีการคัดเลือก

ลางอยางเหมาะสม

เก็บรักษาเหมาะสม

การขนยายไมปนเปอน ไมปนเปอน

นํ้าแข็งที่สัมผัสอาหาร
มาตรฐาน อย.

ขนสง เก็บรักษาดี

ไอนํ้าที่สัมผัสอาหาร
คุณภาพ อย.

ขนยาย เก็บรักษาดี

นํ้าที่สัมผัสอาหาร
มาตรฐาน อย.

ขนยาย เก็บรักษาดี

การควบคุมการผลิตเหมาะสม

ผลิตภัณฑ

วิเคราะหคุณภาพ > 2 ป

คัดแยกผลิตภัณฑที่ไมดี

เก็บรักษาเหมาะสม

ขนสงไมปนเปอน

มีบันทึกการผลิต เก็บไว > 2 ป

น้ําที่ใชผลิตตองสะอาด

ภาชนะใสขยะ
มีฝาปด

ตําแหนงเหมาะสม

วิธีกําจัดขยะเหมาะสม

การจัดการนํ้าทิ้ง

หองสวมและอางลางมือ

สวมแยกจากบริเวณผลิต

สวมใชงานได

จํานวนเพียงพอ

อางลางมือ
มีสบู

ใชงานได

อางลางมือบริเวณผลิต

มีสบู/ยาฆาเชื้อ

สภาพใชงานได

จํานวนเพียงพอ

ตําแหนงเหมาะสม

มีมาตรการปองกันสัตว/แมลง

อาคารอยูในสภาพดี สมํ่าเสมอ

ทําความสะอาดเครื่องมือ

กอนผลิต

หลังผลิต

เหมาะสม

เก็บอุปกรณเหมาะสม
ไมมีฝุน

ไมปนเชื้อ

การลําเลียงภาชนะ ไมปนเปอน

มีการบํารุงเครื่องมือ เครื่องจักร

เก็บสารเคมีเปนสัดสวน

คนงานที่ผลิต
ไมเปนแผล

ไมเปนโรค

คนงามสัมผัสอาหาร

แตงกายเหมาะสม

ใชรองเทาเหมาะสม

ไมสวมเครื่องประดับ

มือเล็บตองสะอาด

ลางมือทุกครั้งกอนทํางาน

ถุงมือสะอาด

สวมหมวกตาขาย

มีการฝกอบรมดานสุขลักษณะ

มีวิธีปฏิบัติสําหรับผูไมเก่ียวของ

Check List GMP ทั่วไป Mapping โดย 
ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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ถ กูคน

ถ กูโรค

ถ กูขนาด

ถ กูว ธิ ี

ถ กูเวลา

ใช ยาให ถ กู

ป ญัหายาปลอม

ยาเส  ือมค ณุภาพ

ยามหมดอาย ุ

ค ณุภาพยา

จำนวนตำร บัยาม มีากเก นิไป

ต ดิช ื อการค า ร านยา

ร านชำ

กองท นุยา

กระจายยาไม เหมาะสม

ยาช ดุ

ยาซอง

ป ญัหาระบบยา

การใช ยา

การด แูลส ขุภาพ

เร ื องโรค

ผ ู ใช ยาขาดความร ู 

ม กีารโฆษณาเก นิจร งิ

ฉลากยาไม ช ดัเจน

หน วยงานราชการให ข อม ลูน อย

ข อม ลูข าวสารด านยา

ผลข างเค ียง

ปฏ ิก ิร ิยาระหว างยา

ใช ยาซ ำซ อน
ป ญัหาการใช ยา

ผ ู ส งูอาย มุากข  ึน

โรคต ดิต อใหม ๆ

การด  ือยา

ป ญัหาอนาคต

ยาม ีท ั งโทษ และค ณุประโยชน 

ให ความร ู ประชาชน

เฝ าระว ังป ัญหาร วมก นั
ทางออก

ยาฉ ดีด กีว ายาก นิ

ยาใหม ด กีว ายาเก า ความเช  ือท ี ผ ิดๆ
ของผ ู บร ิโภค

ป ัญหาการใช ยา

สายด วย อย.
1556

เข าร านยาถามหาเภส ชักร เภส ชักรต องอย  ูประจำร าน

ถามข อม ูลให ละเอ ียด
ก อนบร โิภคยา

เน นความปลอดภ ยั

ความเป น็ธรรม

และประหย ัด

สร ุปภาพป ัญหาการใช ยา
โดย  เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี
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ต างคนต างอย ู 

แยกก นัต อส  ู

ไม ม พีล งั

ทำงานซ ำซ อน

ขาดการรวมกล  ุม

ไม ม ศี นูย ข อม ลู

ไม ร  ูท ันส ื อ

เน นธ รุก จิ
อ ิทธ ิจากส ื อ

ไม ชอบการอ าน
ไม ต ดิตามข าวสาร

การจ ดัการความร  ู

การจ ดัการสารสนเทศ

ขาดการจ ดัการ

ข อม ูลข าวสาร

การเปล  ียนแปลงของโลก

กฎหมายไม ท นัสถานการณ 

โทษเบา
การบ งัค บัใช ไม เข ม

ซ ำซ อน

หลายหน วยงาน
กฎหมายหลายฉบ บั 50000 รายช  ือ

ปร บัแก กฎหมาย
เข าช  ือออกกฎหมาย

ม ติ ขิองกฎหมาย

สร างนำซ อม

ออกกำล งักาย

อาหารปลอดภ ยั

สำน ึกส ุขภาพ

ร ักษ ส  ิงแวดล อม

สำน กึสาธารณะ
ร วมรณรงค 

ผล กันโยบายสาธารณะ
สำน กึพลเม อืง

น ยิมไทย
สำน กึไทย

ขาดสำน กึ

ผล ติภ ณัฑ ขาดค ณุภาพ
โอ อวด

โฆษณาเก นิจร งิ
เน ื อส ตัว 

ผ กั ผลไม 
สารพ ษิ สารเคม ีตกค าง

ประเด น็ จ ี เอ ม็ โอ

เน นกำไร

เอาเปร ียบเร ื องราคา

ผ ู ประกอบการ

ส ินค า/บร กิาร

การค าเสร ี

เศรษฐก จิ

โลกาภ วิ ฒัน 

กระแสบร โิภคน ยิม
ส ังคม

ระด บัชาต ิ

ระด ับท องถ  ิน
การเม อืง

การส ื อสาร

คอมพ วิเตอร 
เทคโนโลย ี

การเปล  ียนแปลง

ระด บัตำบลระด บัอำเภอ

ระด ับจ ังหว ดั
ส ู ระด บัประเทศ

ระด ับภาค
พ ฒันาเคร อืข าย

สร างเวท ีเร ยีนร ู ร วมก นั

okok ทางออก

รณรงค เร ื องส ิทธ ิ

ผล ติส ื อเพ ื อผ ู บร ิโภค

ประเด น็เร งด วน

สถานการณ 
ป ัญหาผ ู บร ิโภค
ในป ัจจ ุบ ัน

ปลอดภ ยั

เป น็ธรรม

ประหย ดั

สายด วน อย.
1556

สายด วน สคบ.
1166

สายด วนส ขุภาพ
1669

สายด วนพาณ ิชย 
1569

สร ุปความค ิด เร ื องการค ุ มครองผ ู บร ิโภค
โดย เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี
ห ัวหน างานประสานร ัฐและท องถ ิ น

สำน ักงานสาธารณส ัขจ ังหว ัดขอนแก น

ทำท  ันท  ี  ทำท  ุ กท  ี    ทำท  ั   งท  ี ม  
ทำท  ุ กทา ง  ทำแท   แท    ทำทนทาน  ทำท  ั  วไทย
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การปฏ บิ ตั เิป น็แกนหล กั
ภารก จิ

ท ีมงาน

และต วัพน กังาน

การทำงานซ อนก นัของ ผ  ูนำท  ีเน น

เป น็ชาวสหราชอาณาจ กัร

สร างทฤษฎ วี าด วยก จิกรรม
ท  ีผ ู นำพ ึงกระทำ

เป น็คนแรกท  ีได เป น็ประธาน
ว าด วยภาวะผ ู นำท  ี UK

สำเร จ็การศ กึษาจากแคมบร ดิจ 

ประว ตั ิ

การสร างภาวะผ  ูนำสามารถทำได 

นำระบบการต ดัส นิใจมาใช 
(Decision making process)

ACL

การเน นปฏ บิ ตั เิป น็แกนหล กั

มาสโลว 

เฮ กิซสเบ ริ ก
มาจากแนวค ดิ

การผนวก ภารก จิ ท ีมงาน และพน กังาน
(Action-Centred Leadership)

ส ิ งท ี นำเสนอ

Effective Leadership

Not Bosses but Leadership

Great Leadersมาสโลว 

ฟาโยล

The Understanding Motivation

Fifty-Fifty Rule
Effective Teambilding (1986)

หน งัส ือท  ีเข ยีน

การนำ

การกำหนดท ศิทาง

สร างแรงบ ันดาลใจให ผ  ูอ  ืน
Leadership

การลงม อืทำ

เร  ืองทางเทคน คิ
Management

Director Magazine
ได ส มัภาษณ  ในป  ี1988

สร างภารก จิร วมให เก ดิข  ึนมา

สร างความเป น็ป กึแผ นให ก บัท มี

รวมความต องการของท กุคนในท มี

เน นการทำงานเป น็ท มี

การวางแผน
(Planning)

การควบค มุ
(Control)

การสน บัส นุน
(Supporting)

การให ข อม ลู
(Informing)

การประเม นิ
(Evaluating)

In Understanding
 Motivation(1990)
นำเสนอหน าท  ีผ  ูนำ

จอห น เอแดร 
John Adair

1934

หากม สี วนใดพร องไป
ภาพรวมต องเส ยีไปด วย

รวมความ
ต องการ

สร าง
ภารก จิร วม

ความเป น็
ป กึแผ น

Three-cycle model

 เน นภารก จิหน าท  ี
เป น็แกนหล กั

สร ปุ Mind Map โดย ภก.ประชาสรรณ  แสนภ ักด ี
จากหน ังส ือ รวมแนวค ิด 45 ก ูร ู
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อาศ ยัอย  ู 16 ป ี

กล บั USA 1983 เก ดิท ี ร ัสเซ ยี

ย คุการบร หิารแบบส ังคมน ยิม

สถาบ นั Henry Management
เร ียกเขาว าปรมาจารย แห งการบร หิาร

เร ยีนต อ ป.เอก สาขาฟ สิ ิกส 

เป น็ท  ังน กัทฤษฎ  ีและ น กัปฏ บิ ตั ิ

ประว ัต ิ

Henry Minzberg
ให การยกย องว าด เีย  ียม

หน ังส ือบร ิหารท ี ละเอ ียด

เป ็นหน งัส อื Classic
ทางการบร ิหาร

Corporate Strategy

New Corporate Strategy

Business Strategy (1969)

From Strategic Planning to
Strategic Management (1976)

เสนอการทำแผนย ทุธศาสตร 
ออกมาเป น็ร ปูธรรมช ดัเจน

วางย ุทธศาสตร ในเช ิงสหว ิชา

การนำเทคโนโลย ีมาใช วางย ุทธศาสตร 

Implementing Strategic
Management (1984,1990)

จ ิตว ิทยา

ส ังคมว ิทยา

ร ัฐศาสตร 

Strategic Management(1979)

Strategic Issue Management (1980)

Managing Strategic Surprise by
Response to Weak Signals(1976)

Dispersal Positioning in
Strategic Portfolio Analysis (1980)

งานเข ียนท  ี
กร ุงบร ัสเซลล 

ผลงานเข ยีน

ย ุทธศาสตร การจ ัดการโดยอาศ ัย
Change Agent

เข ยีนบทความ
The Concept of Strategic 
Management

การบร ิหารแผนย ุทธศาสตร 

พฤต ิกรรมองค การท  ีสนองตอบต อ
แผนย ทุธศาสตร 

ใช เวลา 6 ป ใีนการค นคว า

เน นกระบวนการทำแผนย ุทธศาสตร 
ท ี ตอบสนองต อภาวะแวดล อม

พ ูดถ งึ Competative Strategy 
ก อน ไมเค ลิ อ .ี พอร เตอร 

แนวค ดิใหม 

การต ดัส นิใจ

การจ ดัองค กร

การจ ัดองค กรไปส ู การปฏ ิบ ตั ิ
แยกประเด น็

เป าหมายขององค กรค อือะไร
ไปทางใด

มากน อยเท าใด
องค กรควรจะแตกแขนง

องค กรควรพ ัฒนา
และใช ส ิ งท ี ม ีอย ู อย างไร

คำถามเก ี ยวก บัย ทุธศาสตร 

องค กรควรอย  ูในธ รุก จิใด

ควรใช โอกาสใดในการอย  ูในย ทุธศาสตร 

การต ดัส ินใจอย างม ปีระส ทิธ ิภาพ

แนวค ดิในการวางย ทุธศาสตร 

เจาะล กึ 
Corporate Strategy

เอช อ ิกอร  
อ ันซอฟ

กระบวนการทำย ุทธศาสตร 
ให เหมาะสม

ส ินค า
ตลาดจำหน  าย

ส ินค า

สร ุป Mind Map โดย ภก.ประชาสรรณ  แสนภ ักด ี
จากหน ังส ือ รวมแนวค ิด 45 ก ูร ู
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ความค ดิค  ูขนาน

การค ดิในม ติ ใิหม 

ให ออกจากแนวค ดิเด มิ

สมองสร างสรรค ได น อย

ต องได ร บัการฝ กึฝน

เขาเช  ือว า

แนวค ดิ Concept Manager

โดดเด น

จบจาก มหาว ทิยาล ยัออกซ ฟอด

สาขาจ ติว ทิยาและการแพทย 

ออกซ ฟอด Dictionary

การพยายามแก ไขป ญัหาด วยว ธิ กีาร
หร อืกระบวนการใหม ทางความค ดิ
ซ  ึงด ไูม สมเหต สุมผล

ม ีช  ือเส ยีง "ความค ดิค  ูขนาน"

น กัค ิดท ี สนใจความค ิดท ั งปวง

ออกหน งัส อืมากกว า 50 เล ม

สร างตำนานการเป น็
ผ  ูม ีความค ดิใหญ โต
(Big Idea)

ประว ัต ิ

The Mechanism 
of Mind(1969)

Thinking for 
Management(1971)

Six Action Shoes

Six Hats Thinking (1985)

I Am Right, 
You Are Wrong (1990)

งานเข ยีน

ข อม ลู

ว างเปล า
หมวกส ขีาว

ความร  ูส กึ

ส ญัชาตญาณ
หมวกส แีดง

การเต อืนภ ยัหมวกส ีดำ

ผลประโยชน ท ี ได ร บั
หมวกส ีเหล อืง

ความค ิดสร างสรรค 
หมวกส เีข ยีว

การจ ดัระบบทางความค ดิ
หมวกส ฟี า

หมวก 6 ใบ

ออกจากความค ดิเด มิ หร อืกรอบเด มิๆ

กล าท าทฤษฎ เีด มิๆ 

สร างแนวทางหร อืว ิถ ีทางใหม 

ร กุเข าหาความค ดิใหม 
และมองด วู าอะไรกำล งัเก ดิข  ึน

หาหนทางใหม ท  ีจะเด ินเข าไป

การพ ฒันาความค ดิ
ค  ูขนาน

ค ดิแบบเด มิ ถ งึ 95%

ค ดิแบบค  ูขนาน เพ ยีง 5%

ควรผสมผสาน
การค ิดท ั งสองแบบ

การแก ป ญัหาเอ ็ดเว ิร ด เดอ
โบโน

สร ุป Mind Map โดย  ภก.ประชาสรรณ  แสนภ ักด ี
จากหน ังส ือ รวมแนวค ิด 45 ก ูร ู

2. หมวกสีแดง6. หมวกสีฟา

1. หมวกสีขาว

3. หมวกสีดํา

4. หมวกสีเหลือง

การคิดแบบ
หมวก 6 ใบ

5. หมวกสีเขียว
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มองแบบวงกลม

ไม ใช การมองเส นตรง

ค ดิอย างเป น็ระบบ

พ ฒันาอย างต อเน  ือง

ในการสร างสมรรถภาพ

เพ  ืออนาคต

องค กรแห งการเร ยีนร  ู

ได มาจาก เจย  ฟอเรสเตอร  ระบบค ดิ
"ระบบพลว ตั"

เขาศร ทัธาต อ คร ิส อาไกร สิ
เจ าของหน ังส อื Organization 
Learning 1978

จ ดุเด น

อาจารย อาว โุส ด าน
องค การแห งการเร ยีนร  ู

สถาบ นั MIT 

เป ็นคนเก ็บต ัว

ศร ัทธาในพ ทุธศาสนา
น กิายเซ น็

เป น็ว ศิวกรจาก MIT

เป น็ผ  ูอำนวยการศ นูย กลาง
แห งการเร ยีนร  ู

ประว ตั ิ

The Fifth Discipline (1990)
บ ็อบ กาแรท  เข ียนก อน
The Learning Organization
and the Need for Directors
Who Think

บ ็อบเข ียนอ ีกเล ม
Creating a Learning
Organization

เน นท ี องค การแห งการเร ียนร ู 
(Learning Organization - LO)

The Dance of Change (1999)

หน ังส ือท ี เข ียน

ความม ที กัษะของพน กังาน
(Personal Mastery)

สภาพความพร อมทางจ ิตใจ
(Mental Model)

การแชร ค ุณค าร วม
(Shared Vision)

เร ียนร ู ก ันท ั งท ีม
(Team Learning)

ค ดิอย างเป น็ระบบ
(System Thinking)

หล ักว ิน ัย 5 ประการ
(Fifth Discipline)

ป ี เตอร  เอ ็ม 
เซงเก

1990
ปกหน ังส ือ
Fifth Discipline

หน ังส ือด ี เย ี ยมในรอบ 75 ป ี
(1997) โดย  โดยน ิตยสาร 
ฮาร วาร ด บ ิสซ ิ เนส ร ีว ิว

สร ุป Mind Map โดย ภก.ประชาสรรณ  แสนภ ักด ี
จากหน ังส อื รวมแนวค ดิ 45 ก รู ู
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CEO
อด ตีผ  ูบร หิาร จ อี ี

น ติยสาร Fortune เคยยกย อง
เป ็นส ุดยอดของผ  ูบร หิารในศตวรรษท  ี 20

เป น็โค ชให ก บับร ษิ ทัช  ันนำ

เป น็ไอร สิ อเมร กิ นั ชาวบอสต นั
ปร ญิญาตร วี ศิวเคม ี

จากมหาว ทิยาล ยัแอมเฮร ซิ

ป.โท และเอก สาขาว ศิวกรรม
การศ กึษา

เร  ิมทำงานจากหลายแผนก
ก อนจะเป น็รองประธานและ CEO
นำ GE ไปส  ูองค กรประสบความ
สำเร ็จจอย างส งู

ได ร บัฉายา น วิตรอนแจ ค เวลซ 

ประว ตั ิ

นำเสนอความค ดิแบบ Work out
ไม ต องเกรงใจใครในท  ีประช มุ

แนวค ดิเขาใกล เค ยีงก บัคำว า 
Learning Organization

ได ร บัการยกย องว าเป น็
ผ  ูบร ิหารท ี เก งท ี ส ุดในโลก

พ ฒันาผ  ูนำ

ผ  ูส บืทอดต อจากเวลซ 
บ อบ นาเดลล ิ

ลงท นุก บัสถาบ นั
Crontonville

ผลงาน

ควบค  ูก บัค ณุค า

Welch Matrix

ผลงานเด น

Jack : Straight from Gut
ได ค าล ขิส ิทธ ิ  ก อนเข ยีนถ งึ 10 ล านเหร ยีญ

งานเข ยีน

ถ าสถานะของแผนกต าง  ๆ
ไม เป ็นท  ีหน ึ งหร อืสอง
ก ค็วรจะย บุเล กิไปเลย

จากวอลมาร ท

จากโมโตโรล า

เร ยีนร  ูส  ิงด จีากคนอ  ืน
ประย กุต มาใช ก บัตนเอง

สร างสมรรถภาพ และ
ป ญัญาของพน กังาน
ให ส ูงข ึ นเร  ือยๆ 

เปล  ียนก อนท  ีจะเปล  ียน

นำแต อย าส ั ง

หากไม ม ขี อได เปร ยีบ
ให ถอยด กีว า

จ ี อ  ีเป ็นห องทดลองท ี ใหญ ท ี ส ุดในโลก

ปร ัชญาสำค ญั
สร างว สิ ัยท ศัน โดยเอา
การเปล  ียนแปลงโลกเป น็ต วัต  ัง

ปร ชัญา

สร างแรงบ นัดาลใจพน กังาน
ระดมสมองร วมก นั

สร างป ัญญาข ั นส ูง
Action Works- outWork-out

การเปล  ียนแปลงเร งด วน
Change Acceleration

ว ดัผลงานโดยล กูค า

เช  ือมโยงระบบผลตอบแทน

Six Sigma (1997)

โครงการไร พรหมแดน

เปล  ียนหน าท  ีก ันทำงาน
boundarylessness

ผ  ูบร ิหารเป ิดต ัวส  ู
ด ิจ ติอล

Digital project

ทำงานร วมก นั

สร างผลงานร วมก นั

Change Acceleration
 Program

โปรแกรมความค ดิ
ของเวลซ 

การไม สามารถพ ฒันาความร  ู
หร ือสร างท ักษะใหม ๆ 

ป ัญหาไม ได อย  ูท ี การหาท นุ
แต อย ู ท  ีการหาความร ู 

ควรแก จากระด บัล าง

two ways 
communication

ป ญัหาหม กัหมมส งไปให  CEO

ป ญัหาใหญ ของ
องค กร (GE)

แจ  ็ค  เวลซ 

ความสำเร ็จของเวลซ  ค อื ความสามารถท  ีมองถ งึประเด น็ป ญัหา
และแนวโน มใหม ๆ  ท  ีเก ดิข  ึน และการปร บัโมเดลทางธ รุก จิใหม 
จนถ งึขนาดท  ีต องปล อยคนท  ีไม สามารถปร บัตามไปได ให ออกไป

ย จีะต องเป น็เบอร หน  ึงหร ืออย างน อยเบอร สองเท าน  ัน

เร ยีนร  ูร วมก นั
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System
ระบบขององคกร

Style 
รูปแบบการทํางาน

Structure
โครงสรางขององคกร

Staff
พนักงานในองคกร

Skill
การพัฒนาทักษะ

Strategy
การสรางแผนกลยุทธ

Shared Value
การพิจารณาคุณคารวม

การประยุกตหลักการ 7 S
ของแม็คคินซี่ย

เพื่อพัฒนาการทํางาน
16/8/2547 - v10

เอื้อตอการเรียนรู
เอื้อตอการประสานงาน
ระบบที่ยืดหยุน

พึ่งกันและกัน
ทํางานแบบสอนงาน
ทํางานแบบมืออาชีพ

ลดช้ันบังคับบัญชา
มีความยืดหยุน
เปนพลวัต

งานที่ถูกคน
ทํางานเปนทีม

เปนสวนหน่ึงขององคกร

เรียนรูตลอดชีวิต
ทักษะทาง ICT

ทักษะในการส่ือสาร

เปาหมายชัดเจน
เลือกทางดีท่ีสุด

แผนท่ีนําทาง

แสวงจุดรวม
สงวนจุดตาง

แลกเปลี่ยนความฝน

หลักการ 7 s สรุปจาก คูมือ 
บริหารคนบริหารงาน 360 องศา 
อ.เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย 
เอกสารในรูปแบบ Mapping โดย 
ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

glocalization@thailand.com
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ผูนําจะไปทางไหน

คิดแบบ Digital

จากเทศสูไทย

BSC รัฐบาล

อานหนังสือพัฒนา 
 ความคิด

เม่ืออนาคตไลลาคุณ

หนังสือท่ีจะ 
บอกคุณวาอะไรจะเกิด
ข้ึนบางในอนาคต

คิดใหมเพื่ออนาคต

กลับมาคิดใหม 
วาจะเอาอยาง
ไรกับปจจุบัน

เรียนรูจากมืออาชีพ

เรียนรูบทเรียน 
จาก CEO 
ระดับโลก

สูการปฎิบัติ BSC

แปลงวิสัยทัศน 
สูการปฏิบัติดวย 

BSC

คิดแบบ digital

ตามดูนายกพูด

บูรณาการนโยบาย

คิดอยางทักษิณ

เรียนรูความคิดนายก 
วาคิดอะไรอยู

ผูนํายุคใหมตอง 
คิดแบบ Digital 
จึงจะอยูรอด

นายกทักษิณ 
CEO เมือง
ไทย คิด 

และทําอะไร

นโยบายสูการปฏิบัติท่ีสมดุล 
ของรัฐบาล
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เกบ็มาฝากจากตึกไทยคูฟา ทาํเนยีบรฐับาล 
ภก.ประชาสรรณ แสนภกัดี M.P.H. 
www.glocalization.org 
 เมื่อวันที ่23 มกราคม 2547 ท่ีผานมาผูเขียนไดมีโอกาสเดินทางไปท่ีตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล เพื่อเขา
รวมประชมุนโยบายความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) ในฐานะผูบันทึกการประชุมโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในรูปแบบแผนท่ีความคิด (Mind Map) โดยในคร้ังนี้ผูเขียนเลือกใชโปรแกรม 
MindManager X5 ซึ่งเปนโปรแกรมเฉพาะสําหรับการเขียน Mind Map ผูสนใจโปรแกรม ดาวนโหลด
ไดจาก www.mindjet.com แตสําหรับสิ่งท่ีผูเขียนตองนํามาสื่อกับทานผูอานคือ การไดมีโอกาสสังเกต การ
ประชุมที่มี ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุม 
 นายกทานนําการประชุมในแบบ CEO ท่ีอํานวยการประชุมใหเปนไปดวยควารวบร่ืน คําคมๆ ท่ีผูเขียน
ไดรับฟงจากท่ีประชุมอยางเชน การประสานงานระหวางหนวยงานตองใหเปนเหมือนการสงไมวิ่งผลัดแตผูสงไม
จะตองประคองไมไวจนผูรับไมรับไปอยูในมืออยางปลอดภัย เพราะในอดีตหนวยงานตางๆ ทํางานแบบแยกสวน
ประสานงานไมถึงที่สุดทําใหสงปญหาตอไปยังหนวยงานท่ีรับชวง   
 อีกประเด็นหนึ่งที่ทาน นายกกลาวขึ้นในท่ีประชุมก็คือ เรื่องของการท่ีทานชื่นชมขาราชการท่ีมีความสามารถ 
แตทานอยากจะใหทํางานและคิดนอกกรอบเดิมๆ บาง (out of box) แลวงานท่ีวายากๆ จะงายข้ึนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และที่สําคัญตองทํางานเชิงรุก (proactive) และมีหัวใจบริการ (service mind) 

 สิ่งท่ีผูเขียนไดเรียนรูอีกอยางหนึ่งจากการ
ไดไปสังเกตการณประชุมตั้งแตกอนเร่ิมประชุมจน
ปดหองประชุมก็คือ เรื่องของขอมูลที่จะตองถูก
เตรียมไวในรูปแบบสารสนเทศ 
(Information) หนวยงานที่เขารวมประชุม
จากทุกกระทรวงไดมีการเตรียมขอมูลเปนอยางด ี
ทําใหการประชุมสามารถใชขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจไดเลยโดยไมตองไปรอการสืบคนขอมูลอีก 
นี่คือเร่ืองราวท่ีผูเขียนไดมีโอกาสไปเรียนรูจากหอง
ประชุมในระดับผูนําประเทศถึงแมนจะเขาไปรวม

ประชุมในฐานะของเจาหนาท่ีบันทึกการประชุมแตก็เปนการบันทึกการประชุมท่ีไมเหมือนชาวบานเพราะคร้ังนี้ผูเขียน
บันทึกการประชุมเปนแผนภูมิความคิด (Mind Map)  
 ผูเขียนไดรับเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีขอมูลจากทุกกระทรวงท่ีเกี่ยวของรวมอยูในแฟมเดียวกัน มี
เอกสารอยูสองแผนท่ีนาสนใจก็คือ Road map อาหารปลอดภัยของ กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ สิ่งที่นาสนใจก็คือ หากทุกคนมี road map ของตัวเอง อาจจะตางคนตางเดิน แตหากมีการนํา 
Road map มาผสานกัน เราอาจจะได  Best Road Map ที่ทําใหเราถึงเปาหมายเร็วข้ึนก็ได 
 โอกาสหนาถาไดไปรวมประชุมเวทีใหญๆ อีกจะนํามาเลาสูกันฟงครับ อยาลืมติดตามนะ 

93

http://www.glocalization.org
http://www.mindjet.com


จินตนาการใหม 
Re-Imagine 

ภก.ประชาสรรณ แสนภกัดี M.P.H. CMU 
www.glocalization.org 
 และแลวกถ็ึงเวลาของการตองทําสิ่งใหมๆ  กนัอกีรอบ เราคงจะคุนกบัคาํวา คิดใหม ทําใหม ร้ือปรับ
ระบบใหม จดัโครงสรางใหม และวนันี้มีอกีคาํที่มาใหม คอื คาํวา จนิตนาการใหม (Re-Imagine) คํานี้
ถูกกาํหนดเปนช่ือหนงัสอืเลมลาสุดของ Tom Peters โดยใชช่ือวา Re-Imagine โดยในเวลาไมนาน
คงจะมกีารแปลออกมาเปนภาษาไทยใหเราไดอานกนั  (www.tompeters.com) 
จินตนาการใหม คอืการรือ้ของเดิมออกไปแลวมองใหม เพราะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลกปจจุบัน 
แคตามทันก็ยังไมเพียงพอตองรูทันดวย นีอ่าจจะเปนสิ่งที่นายกรัฐมนตรีไทย คนปจจบัุนกาํลังทํางานการเมอืงอยู
ในปจจุบันดวยการจินตนาการใหม มีหลายโครงการท่ีถกูวพิากษ (critic)วาไมดี ไมนาจะเปนไปได สวนหนึง่
อาจจะเพราะคนท่ีวจิารณ ยังจนิตนาการแบบเดิม แตผูบริหารบานเมอืงจนิตนาการใหม  
ในหนงัสอืเลมนี้มคีวามคดิดีๆ  คมๆ ที่หาอานไดยากเหมือนกัน อยางคาํวา Normal = Nothing หากจะ

แปลเปนไทยเขาใจงายๆ ก็คอื การที่เราทาํอะไรทีธ่รรมดา หรอือยู
นิ่งๆ ก็เทากับเราไมไดอะไร วนันี้เราจงึตองทําใหมากกวาคนอื่นๆ 
องคกรอื่นๆ เราจะไมพึงพอใจกบัการเพียงแคดี  แตเราจะตองดี
ที่สุด(the enemy of the best is the good) การ
จินตนาการใหมเราสามารถทําไดกับทุกเรือ่งเพราะไมมีขอจาํกัด
ใดๆ ท่ีสาํคัญไมตองเสียเงิน จินตนาการใหมไดทุกที่ทุกเวลา แต
หากจะใหไดประโยชนสูงสดุจากการจนิตนาการกอ็าจจะกาํหนด
กรอบของการจินตนาการใหครอบคลุมทุกมิติ ไมวาจะเปน
จินตนาการเพ่ือชาต ิเพ่ือสังคม เพ่ือชุมชน เพ่ือองคกร และเพ่ีอ
ตนเอง 
 อยากรูวาจนิตนาการใหมเปนอยางไรคงจะตองรีบหามา

อาน มีจาํหนายตามรานหนงัสือชัน้นาํท่ัวไป สาํหรับผูท่ีตองการอานบทวเิคราะหสรุปเปนภาษาไทยก็ขอเชิญไป
ท่ี www.glocalization.org เว็บไซตของศนูยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากลได  
 จาํไวเสมอวา ไมเคยมีส่ิงใหมๆ  เกิดขึ้นจากการทาํส่ิงเดมิๆ หากตองการอะไรใหมๆ  ในชีวติ ลองทาํสิ่งทีไ่ม
เคยทํา (Different leading to Development) 
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Idea & Ido 
การทํางานเปนทีมในยุคบูรณาการ 

CEO Teamwork 
ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. 
www.glocalization.org 
 เร่ิมตนขึ้นแลวอยางเต็มรูปแบบสําหรับการทํางานแบบบูรณาการ และเง่ือนไขสําคัญของความสําเร็จของการ
ทํางานก็คือ การจัดกระบวนทาในการทํางานเพื่อการบรรลุเปาหมายใหประชาชนอยูดีกินดี “ประเทศม่ันคง ประชาชน
ม่ังคั่ง” เงื่อนไขสําคัญของการขับเคลื่อนงานเพื่อชาตอิยางบูรณาการก็คือ การทํางานเปนทีม (teamwork) ผูเขียน
ขอเสนอกรอบมุมมองทีมงานในยุคบูรณาการวาควรจะประกอบไปดวยใครบาง 

 ทีมบูรณาการจะตอง
ประกอบดวย CEO, CIO, 
CTO, CKO, CFO และ 
COO และ COT แตละดาน
หมายถึงอะไรเรามาดูกัน 
 CEO = Chief 
Executive Officer 
ประธานคณะผูบริหารแบบบูรณา
การ ทําหนาท่ีบริหารทุกภาคสวน
ในสังคมใหเกิดพลังเพื่อขับเคล่ือน
งานของบานเมือง 
 CIO = Chief 
Information Officer 
ประธานคณะทํางานบูรณาการ
ดานสารสนเทศ ทําหนาที่จัดการ

ดานสารสนเทศเพื่อการบริหารแบบบูรณาการอันจะนําไปสูการตัดสินใจบนฐานขอมูลความจริง 
 CTO = Chief Technology Officer ประธานคณะทํางานบูรณาการดานเทคโนโลยี ทําหนาท่ี
จัดการดานเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อการบริหารนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม  
(appropriate technology) 
 CKO = Chief Knowledge Officer ประธานคณะทํางานบูรณาการดานองคความรู ทําหนาท่ี
บริหารความรู (Knowledge Management)ขององคกร เพื่อรองรับการแกไขปญหาแบบใชปญญา 
(wisdom)ในยุคของการบูรณาการ 
 CFO = Chief Financial Officer ประธานคณะทํางานบูรณาการดานการเงินการคลัง ทํา
หนาท่ีบริหารจัดการทรัพยากรทุนและสินทรัพยเพื่อใหเกิดประสิทธิภภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบริหาร 
 COO = Chief Operating Officer ประธานคณะทํางานบูรณาการหนวยปฏิบัติการ เพื่อเปน
หนวยขับเคลื่อนงานเชิงปฏิบัติการรูปธรรม รองรับการบริหารในยุคบูรณาการ 
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 COT = Citizen Of Thailand พลเมืองไทยในยุคบูรณาการ ประชาชนชาวไทย ตองทําหนาท่ี
เปนพลเมืองของชาต ิสรางอุดมการณ เพื่อชาติรวมกันอันจะนําไปสูความมีภราดรภาพของชาติไทย 
 ทุกคนในทีมตองใชสมองทํางาน ตองพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อการเปนคนคุณภาพ หากสวนหนี่งสวนใด
บกพรองก็ยอมนําไปสูทีมท่ีไมมีพลังในการขับเคลื่อนงานของชาติ 
 หากการทํางานเปนทีมของทุกภาคสวนเชื่อมั่นวาการบริหารในทุกระดับจะเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
ท่ีเราสามารถแขงขันกับอาณารยะประเทศ ความเปนอยูของคนไทยดีขึ้น หากตองการแลกเปล่ียนหรือติดตามบทความ
เพิ่มเติม e-mail : glocalization@thailand.com หรือ www.glocalization.org 
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Glocalization Training Center

หนังสือที่พูดถงึอนาคต ได
อยางนาสนใจ และดีมากๆ 
ในยุคปจจุบัน นายกแนะนํา
ใหผูวา CEO ทุกคนอาน 
เพือ่การตามเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงวันนี ้และ
อนาคต เพือ่นํามากําหนด
ปจจุบันวาจะเดินทางไหน

Glocalization Training Center

เม่ือเรารับรูอนาคตวาจะ
ไปทางไหน อยางไร เราก็

ควรจะคิดใหม เพื่อ
อนาคตที่กําลังคืบคานเขา
มา หากติดอยูกับวิธีคดิ
เดิมๆ ผลคือ สาบสูญ

Glocalization Training Center

ผูวา CEO ใหม ทุก
คนตองอาน เพราะน้ีคือ 
หลักสูตรเรงรดั สูความ
เปน CEO มืออาชีพ 
ท่ีนายก แนะนําใหอาน

Glocalization Training Center

เรื่องท่ี Hot มาก ๆ ของ
หนวยงานราชการไทย ใน
วันนี้คือ Balanced 
Scorecard แตหา
คนเขาใจและทําจรงินอย
มาก นายกแนะนําใหผูวา 

CEO อานอีกเลม

Glocalization Training Center

อยากรูคําตอบวา ทําไม
วนันี้ทําไมคนจึงตองมา
นั่งอบรม การเขียน 

Mind Map ดวย
คอมพิวเตอร หนังสือเลม

นี้จะบอกคุณ

Glocalization Training Center

อัจฉริยะ คนสําคัญของ
โลก ผูท่ีเนนในเรือ่งของ
ความคิด วิธีการฝกคิด การ

ถายทอดความคิดสู
สาธารณะ หากตองการให
ลกูคุณเปนเลศิทางการคิด 

ตองอานเลมนี้

Glocalization Training Center

จะคิดท้ังทีตองมีทิศทาง 
หนังสือท่ีจะแนะวธิคีิด
อยางมีทิศทางใหกับคุณ 

เวลาท่ีเสียไปในการประชุม 
พูดคุยจะลดนอยลงทันทีท่ี
คุณอานหนังสือเลมนี้จบ

Glocalization Training Center

หากวันนี้มีปญหามักจะ
คิดไมออก ทางเลือกก็มี
ไมกี่ทาง สมองไมลื่น
ไหล แนะนาํใหอาน

หนังสือ ท่ีจะทําใหคุณคิด
อยางสรางสรรค
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Glocalization Training Center

หนังสอืท่ีจะเปลีย่นอุปนิสัย
ของคุณใหเปนบุคคลแหง
การเรยีนรู พรอมจะ

แลกเปลีย่นความคิดเห็นกับ
ผูคนท่ีหลากหลายความคิด

Glocalization Training Center

องคการแหงการเรียนรู มีคน
กลาวถงึมากในเมืองไทย แต
ทําไมเกิดยาก หนังสอืเลมนี้

มีคําตอบ ดวยวินัย 5 
ประการ ที่จะเปนการปทูาง
ไปสูสังคมแหงการเรียนรู

Glocalization Training Center

ระดมสมอง แบบเอา
สมองมาระดม ไมใชมา
คุยกันหนาหองเพียงสอง
สามคน แลวเรียกวาระดม
สมอง หนังสือเลมนีจ้ะ
วิธีการระดมสมองท่ี

ถูกตอง

Glocalization Training Center

โยนิโสมนสิการ 
คิดแบบแยบคาย 
ลุมลึก ดวยวิธี
คิดตามหลัก
พุทธธรรม

Glocalization Training Center

หนังสือดีท่ีไมมี
ขายในเมืองไทย 
เพราะรานไม
นําเขามา เหตุ
เพราะคนไทยไม
ซื้ออาน(ไมออก)

Glocalization Training Center

เมืองไทยก็มีคน
เกง ในเร่ือง

แผนภูมิความคิด 
ลองหามาอานดู 
แลวจะรูวาเขียน
ดวยมือกับดวย
คอมพิวเตอรให
อารมณแตกตาง

กัน

Glocalization Training Center

ตอไปน้ีการประชุมของ
กระทรวงสาธารณสุข 
ทุกระดับจะเปนแบบ

สรางสรรค ดวยพลังของ 
d-Mind Map เริม่
ที่คุณไมตองรอใหใครพา

ลงมือ

Glocalization Training Center

หนังสือในชุดผูชนะ 10 
คิด ของ ศ.เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศศักด์ิ เปน

หนังสือท่ีหากคนไทยทุก
คนไดอาน ประเทศไทย 

วุนวายแน

98



Glocalization Training Center
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Glocalization Training Center

หนังสือ เรื่องความคิดท่ี
เปลีย่นชีวติคนมากมาย

หลายลานคน เพียงคุณอาน 
แลวปรับเปลี่ยนความคิด 
ชวิีตคุณก็จะเปลีย่นแปลง
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Glocalization Training Center

Glocalization Training Center

โปรแกรมบริหาร
โครงการที่สามารถใช
ขอมูลรวมกันกับ 

MindManager

Glocalization Training Center

Re-imagine

• จินตนาการใหมเพื่อ 
อนาคต หนังสือ เลม
ลาสุดที่จะเปล่ียนแปลง 
ความเปนตัวคุณ เขาใจ
การเปล่ียนแปลง มอง
โลกใบเดิมในแบบใหม 
งานที่ทําก็แบบใหม

Glocalization Training Center

Glocalization Training Center

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do
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ศูนยฝกอบรมภมิูปญญาสูสากล 
Www.glocalization.org 

Glocalization 
Training 
Center™ 

องคกรฝกอบรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ ของ

บุคลากรในองคกรทุกระดับ ท่ีดําเนินงานในระดับ

ทองถ่ินท่ีทานเขาถึงไดโดยไมตองเดนิทางไกลไป

ถึงกรงุเทพฯ  ภายใตการบริหารงานของทีมงานมือ

อาชีพ โดยการนําของผูจัดการศูนยฝกอบรม 

เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี  

ทานฝน เราฝก 
Glocalization@thailand.com 

ท่ีต้ัง เลขท่ี 11 หมู 8 บานหนองโจด ตําบล

บานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

โทรศัพท./โทรสาร 0-4332-4071 

มือถือ 0-1661-8579  (24 hrs) 

ดวยหลักสูตรฝกอบรมท่ีตอบสนองทุกความตองการ (courses) 
• ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน (Public speaking) 
• การนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ (Presentation) 
• การพัฒนาเว็บไซตองคกร (Web site design) 
• การถายภาพระดับมืออาชีพ (Photography) 
• การเขียนแผนท่ีความคิดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Mind 

Map® by computer software) 
• การพัฒนาระบบฐานขอมูลขัน้สูงดวย MS Access 
• การบริหารโครงการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Project 

Management by computer software) 
• ท่ีปรึกษาระบบการพัฒนาสถานท่ีผลิตอาหาร (GMP) 
• ใหคําปรกึษาและบรกิารวิเคราะหขอมูลดวย SPSS/FW 

เงิน
ที่เ
ทา
กัน

เรา
ให
ทา
นม

าก
กว
า 

D-Mind Map® 
 www.prachasan.com 
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