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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

เอกสารประกอบการนําเสนอ Mind Map นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร
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ผูชนะ 10 คิด

การคิดเชิงวิพากษ

การคิดเชิงวิเคราะห

การคิดเชิงสังเคราะห

การคิดเชิงเปรียบเทียบ

การคิดเชิงมโนทัศน

การคิดเชิงสรางสรรค

การคิดเชิงประยุกต

การคิดเชิงกลยุทธ

การคิดเชิงบูรณาการ

การคิดเชิงอนาคต



หมวกสีขาว

หมวกสีแดง

หมวกสีดํา

หมวกสีเหลือง

หมวกสีเขียวหมวกสีฟา หมวก 6 ใบ
คิด 6 แบบ

พรอมรับขอมูล 

มีขอมูลอะไรบาง

ขอมูลใดท่ีขาดหายไป

จําเปนตองหาขอมูลเพิ่มหรือไม

จะนํามาใชประโยชนอยางไร

แทนความรูสึก

อารมณอิสระ

ตัดสินบนฐานอารมณ

อารมณดีก็จะไดส่ิงดี

มีความระมัดระวัง

พิจารณาความเหมาะสม

อยูบนบนฐานของมโนธรรม

อิงประสบการณ

ยึดม่ันวัตถุประสงค

มองโลกในแงดี

มีความหวัง

พยายามแสวงหาคุณคา

แสวงหาประโยชน

มีเหตุผลประกอบ

นําไปสูรูปธรรม

แทนตนไมที่งอกงาม

การแตกความคิดใหม

ความคิดที่สรางสรรค

ลองผิดลองถูก

เกิดการเคลื่อนไหว
ทางความคิด

จินตนาการสูการ
เปลี่ยนแปลง

เกิดการพัฒนาใหม

แทนทองฟา

ใชควบคุมความคิด
ทั้งหมด

การบริหารการคิด

สรางความลงตัว
ของความคิด

อาศัยประสบการณ

เรียนรูเพื่อตัดสินใจ

Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com

mailto:glocalization@thailand.com


Learning

Overview

Concentration
Memorising

Organising
Presentation

Communication
Planning

Meeting

Training

Thinking

Negotiating

Brainstorming

การประยุกตใช
แผนที่ความคิด

Prachasan

เรียบเรียงเนื้อหา

บันทึกการเรียนรู

จัดหมวดหมู

เชื่อมโยงประเด็นภาพรวมขอมูล

ภาพรวมปญหา

ภาพรวมความคิด

ประเด็นหลัก

ประเด็นยอย

เชื่อมโยง

จําขอมูล

จําประเด็น

จําเนื้อหา

จัดการขอมูล

จัดการกิจกรรม

จัดการงานบุคคล

วางแผนเนื้อหา

นําเสนอเนื้อหา

เชื่อมโยงขอมูล

ส่ือกลางส่ือสาร

สรุปประเด็น

เก็บตกรายละเอียด

แยกประเด็น

มอบหมายงาน

เชื่อมโยงงาน

วางแผนประชุม

ส่ือการนําเสนอ

สรุปการประชุม

บันทึกประเด็น

วางแผน

วิเคราะหเนื้อหา

ส่ือการอบรม

สรุปประเด็น

คิดสรางสรรค

จับประเด็นความคิด

วิเคราะหความคิด

จัดการความคิด

ภาพในใจ

แลกเปลี่ยนความคิด

ถกประเด็น

รวบรวมความคิด

จัดหมวดหมูความคิด

แยกยอยประเด็น

Overview Mind Map
by Mr.Prachasan Saenpakdee



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

ข้ันที่ 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)

ข้ันตอนที่ 5 ประเ มินแนวทางแกไข

การดําเนินการ
ใหเหมาะสม(Act)

ข้ันตอนที่ 7
บันทึกผลความพยายาม

เลือกหัวขอศึกษาใหม

ข้ันตอนที่ 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 - 23/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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(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 - 25/6/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี



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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