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Begin with The End in MindBegin with The End in Mind
มองภาพสดุทายกอนเริ่มตนมองภาพสุดทายกอนเร่ิมตน
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สิ่งสําคญั งาน และ ชีวิต

First Thing FirstFirst Thing First



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

PM's Mind Map (2).mmap - 21/5/2547 - Prachasan Saenpakdee



รวมกันปฎิรูปประเทศไทย 
รวมใจปฎิรูปราชการ

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

ยุคเกษตรกรรม

ยุคอุตสาหกรรม

ยุค IT

ยุค Bio Technology

ยุคสมัยของการเปล่ียนแปลง

ชนบท

เมือง
ไทยมีสองสังคม

ขอมูลเบ้ืองตน

Digital Technology

Nano Technology

Genomics

วาดวยเทคโนโลยี

Network Organization

รายงานหลายทาง

Agenda Based
Organization

ทฤษฎีการบริหารใหม

ของใคร

ของมัน
ทฤษฎีเดิมแบงหนาที่

ทฤษฎีที่เปล่ียนไป

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 ของก"ูลง มีเจาภาพ

มองแบบองครวม

แกอยางบูรณาการ
บูรณาการปญหา

E-Government

มีขอมูลเพ่ือตัดสินใจ

ระบบ GIS สู MIS

นํา IT เขามาใช

แยงกันทํางาน

ไมตองเกรงใจ
ปรับวัฒนธรรมใหม

ตองทําอะไรบาง

ปฎิรูปประเทศไทย
ปฏิรูปราชการ

THAKSINOMICS



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



E-Government

ระบบบริการประชาชน เปนศูนยกลาง

พัฒนาสู ปญญา จากการบริหารงาน

จากนโยบาย ตองปฏิบัติใหได

เช่ือมโยง

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

สถาอุตสาหกรรม

สมาคมธนาคาร

สภาหอการคา

สมองสั่งการ

อวัยวะตองสัมพันธ

มีระบบประสาทเช่ือมโยง

ระบบสงสัญญาณที่ดี

วางโครงสรางพื้นฐาน

กรม

กระทรวง

รัฐบาล

จาก Data สู Information
ทันสมัย

พัฒนาตอเน่ือง

จาก Information สู Knowledge

จาก Knowledge สู Wisdom

ชาไมได
แมนยํา

ทันเวลา

Business @ The Speed
of Thought

ระบบประสาทองคกร

บริหารองคกรมีชีวิต

Digital Nervous System

The Power of Mind
and Work

Data - Information

Information - Knowledge

Knowledge - Wisdom

คุณภาพ

กระบวนการระดับโลกมาตรฐานสากล

และ ความเร็วประหยัดเวลา

ปฏิรูประบบราชการ

เปลี่ยนวัฒนธรรม

ปรับปรุงรวมกัน

กระบวนการทํางานใหม

พัฒนาระบบใหม
ใหม

ตอเน่ือง

เว็บไซต

ตองมีเว็บไซตบริการประชาชน

มีการเช่ือมโยง

กรม

กระทรวง

รัฐบาล

How ?

แนวคิดการพัฒนารัฐบาลอิเลคทรอนิกส พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

Mind Map โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี Glocalization Training Center



ICT City

E-Government

E-Service

One Stop Service
Electronic document
Hardware for service
Kiosk 24 hrs for people
สงเสริมทองถิ่นใช ICT

Smart Card

GIS
database
Shared Information

POC
Province Database
Province MIS

E-Education

IT People ware
Mobile training
พัฒนาขาราชการ

พัฒนาผูสอน

E-Library
e-Learning ภูมิปญญาอีสาน
ประชาชนเขาถึง

School Net
เพิ่มจํานวน Computer
Broadband

เครื อขายการศึกษาทองถิ่น

Labour Hub

Software Open Source
พัฒนา Software เองในประเทศ
ใช Software ถูกกฎหมาย

เครือขายคอมพิวเตอรลุมน้ําโขง

E-Society

I-Community Community CIO

Broadband Internet Access
การพัฒนาโทรศัพทพื้นฐาน

Digital Divide

E-Commerce

โครงการ Virtual OTOP
โครงการสงเสริม ICT ในธุรกิจ

การพัฒนาฐานขอมูลบูรณาการ

การคา

การลงทุน

อนุภูมิภาค

E-Industry
E-Saan Software Park

Animation town

การประชุมระดมความคิด
ICT City 19 Jan 2004
Sofitel Hotel Khon Kaen

แนวทางการพัฒนาเมืองขอนแกนสูการเปน ICT City Mind Map โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

ICTCityKhonKaen.mmap - 20/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี



17 เคร่ืองมือนักคิด
ทานกําลังจะทําอะไร
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จําแนกแยกแยะขอมูล ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
จัดกลุมปญหา ○ ● ● ● ● ○
วางแผนโครงการ ○ ● ○ ● ○
คัดเลือกหัวขอปญหา ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ●
คนหาปญหา/สาเหตุ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○
จัดลําดับความสําคัญ ● ● ● ●
หาความสัมพันธซ่ึงกัน
และกัน
 ของปญหาและสาเหตุ

○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ●

ดูความเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีปจจัยบางอยาง
เปลี่ยนไป

○ ● ● ○ ○

เปรียบเทียบขอมูล ○ ● ● ● ○
หาความแปรปรวนของ
กระบวนการ ○ ● ●

ตรวจสอบความผิดปกติ
ของกระบวนการ ● ○ ● ● ●

หาแนวทางแกไข ● ○ ● ●
ติดตามผลการปฏิบัติ ● ○ ● ○ ● ●
สรางมาตรฐานใหม ○ ● ● ○ ○

ความหมายของสัญลักษณ
● ใชไดดีมาก
○ พอใชได

อางอิงจาก : 17 เคร่ืองมือนักคิด Problem Solving Devices วันรัตน จันทกิจ

วัตถุประสงคการใช 17 เคร่ืองมือนักคิด



 3 
Edward de Bono

ปญหาท่ีตองการขอมูลเพิ่ม

เทคนิคใหม

ขอมูลใหม

ขอมูลท่ีดีข้ึน

ปญหาท่ีไมตองการขอมูลใหม

ปรับโครงสรางใหม

จัดความรูใหม

ความเขาใจใหม

ปญหาของการไมมีปญหา

พอใจสิ่งท่ีมีอยู

เราทําใหดีข้ึนได

น่ีคือปญหาหลัก

การแกปญหาBono.mmap - 23/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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.

Payment
( )

การบริหารงบ

แหลงงบประมาณ

การเบิกจาย

Principle
( )

หลักการที่มา

ความถูกตอง

โปรงใส

Purposes
( )

วัตถุประสงคทั่วไป

วัตถุประสงคเฉพาะ

Person
( )

ผูรับผิดชอบ

ผูประเมิน

ผูดําเนินการ

Process
( )

ข้ันตอนชัดเจน

เปนไปตามสายงาน

ตอเนื่อง

Progress
( )

วิธีการติดตาม

ระยะเวลารายงาน

ตัวช้ีวัดProject
( )

มีโครงการ

โครงการยอย

การบริหารโครงการ

Paper
( )

ระบบรายงาน

เอกสารความรู

เอกสารดําเนินงาน

Presentation
( )

นําเสนอผลงาน

รูปแบบการนําเสนอ

ผูรับฟงการนําเสนอ

Promotion
( )

การประชาสัมพันธ

การสนับสนุน

Participation
( )

ประชาชน

เจาหนาที่

ผูบริหารองคกร

People
( )

ใครบางเกี่ยวของ

เกี่ยวของอยางไร

Place
( )

สถานที่ดําเนินการ

ศูนยประสานงาน

หลักการทํางานดวย 12P โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี
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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



(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 - 21/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี



Idea & Ido 
Personal Balanced Scorecard 

เพ่ือการแปลงความฝนสูการปฏิบัติ 
ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. CMU 
www.glocalization.org 
 ปจจุบัน Balanced Scorecard ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในทุกๆ วงการ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งองคกรเอกชน (NGOs) มีการนํา BSC มาใชในการประเมินผลการทํางาน รวมท้ังนํามาใชใน
การแปลงวิสัยทัศนไปสูการปฎิบัติ (Vision to Visual) ฉบับนี้ผูเขียนจึงขอนําเสนอมุมมองในการประยุกตใช 
BSC กับชีวิตสวนตัว ซึ่งเรียกวา Personal Balanced Scorecard – PBSC ซึ่งจะเปนเครื่องมือ
คุณภาพท่ีจะนําความฝนมาสูการปฏิบัติ 
 การทํา BSC นั้นมีข้ันตอนสําคัญอยูข้ันตอนหนึ่งก็คือ การกําหนดมุมมองของ BSC วาจะมมีมุมองดาน
ใดบาง (ผูเขียนไมขออธิบายเรื่อง BSC เนื่องจากมีหนังสือหลายเลมท่ีเขียนใหอานอยูแลว) ในแงของการนํามาใชกับ
สวนบุคคล สิ่งสําคัญท่ีตองทําคือ การกําหนดบทบาทของตัวเองใหชัดเจน (Define roles) วาเรามีบทบาท
อะไรบาง เชน บทบาททางสังคม บทบาทในครอบครัว เพราะเรามีหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน บางคนเปนพอ เปน
แม เปนลูก เปนหัวหนา เปนผูนําทองถ่ิน เปนอาจารย การท่ีเรามีหลายๆ บทบาท บางครั้งชีวิตจะเริ่มเอียงไมสมดุล 
BSC จะเขามาชวยใหเราใชชีวิตอยางสมดุล ไมหนักดานใดดานหนึ่ง 
 แตสิ่งท่ีสําคัญที่สุดกลับอยูที่เปาหมายในชีวิตของเรา เราตองระดมความคิด ออกมาใหไดวา เปาหมายสูงสุด
ของชีวิตคืออะไร (Ultimatley Goals) หากเปาหมายไมชัด บทบาทที่เราจะกําหนดก็จะไมชัดเจนตามไปดวย 
ดังนั้นสิ่งที่ตองทําอันดับแรกก็คือ คนหาเปาหมายที่แทจริงในชีวิตใหเจอ 
 อีกเคร่ืองมือหนึ่งท่ีจะชวยใหเราคนหาฝน และเปาหมายของชีวิต ไดอยางดีก็คือ การนํา SWOT 
analysis มาใชวิเคราะหตนเอง เพื่อจะไดรูวาตนเอง มีจุดแข็ง จุดออน(แอ) อุปสรรค และโอกาส อะไรบาง เมื่อได 
Personal SWOT แลว จากนั้นสิ่งที่จะตองทําก็คือ การนําขอมูลมาวางแผนกลยุทธ แลวเขียนแผนท่ีกลยุทธ
ออกมา (Strategic Map) ซึ่งอาจจะเรียกไดอีกอยางก็คือ Life Road Map หรือแผนท่ียุทธศาสตรเพื่อ
ชีวิตนั่นเอง สําหรับเร่ืองของการจัดทํา Strategic Map ติดตามอานเพิ่มเติมไดท่ีเว็บไซต 
www.geocities.com/mindmapthai หรือหากสนใจก็หาหนังสือมาอานเพิ่มเติมได  
 ข้ันตอนตอไปของการทํา BSC ก็คือการกําหนดปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จของชีวิต เราจะใชอะไรวัดได
บางวาเราประสบความสําเร็จในชีวิตแลว เชน เรื่องของการศึกษา เรื่องทางสังคม เพื่อจะไดนําไปเปนตัวกําหนดดัชนีชี้
วัดความสําเร็จ (Key Personal Indicators) ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการดํารงชีวิต 
 หากเราเขาใจ Process ของการทํา BSC กับการนํามาใชกับชีวิตสวนตัวไดอยางนี้ผูเขียนเชื่อวา ชีวิตจะ
เปนชีวิตท่ีสมดุล มีคุณภาพชีวิตที่ดี เรียกวา เปน Win-Win life ก็วาได และก็คงจะไมเปนการยากเกินไปเมื่อ
องคกรตางๆ จะนํา BSC มาใชเนื่องเพราะบุคลากรขององคกรคุนเคยกับ BSC และเปนสวนหนึ่งของชีวิตไปแลว 
 ผูเขียนไมไดนําเสนออะไรที่เกินจริงหรือหางไกลชีวติจริง เพียงแตผูอานจะลงมือทําและนําไปใชหรือไม
เทานั้น ท่ีสําคัญอานเขาใจ เห็นความสําคัญ ก็จะตองลงมือเขียนมันออกมา มันจะไดชัดเจน  

http://www.glocalization.org
http://www.geocities.com/mindmapthai
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คําถามเกี่ยวกับ
Balanced Scorecard

www.glocalization.org

Balanced Scorecard (BSC) คืออะไร
BSC เปนเครื่องมือและแนวคิดทางการจัดการกนึ่งที่ไดรับความนิยมทั่วโลก 

และเมืองไทยโดยถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมนิผล
องคกรใหมีความครอบคลุมครบทุกดานและทุกมุมมอง คือ

1. ดานการเงิน <Financial Perspective>
2. ดานลูกคา <Customer Perspective>
3. ดานกระบวนการภายใน <Internal Process Perspective>
4. ดานการเรียนรู <Learning and Growth Perspective>

ในชวงหลัง BSC  ไดมีการพัฒนาจนกลายเปนเครื่องมือในการนํากลยุทธไปสู
การปฏบิตัิ และในปจจุบนัหลายๆ องคกรไดใช BSC เปนสวนหนึ่งของ
ระบบการบรหิาร

www.glocalization.org

ทําไม(BSC)ถึงไดรับความนิยมเปนอยางมากท่ัวโลก

เพราะเปนแนวคิดที่สามารถเขาใจไดงาย ไมยุงยาก
สลับซับซอน แถมยังสอดคลองกับหลักพุทธ
ศาสนาอีกดวย ขณะเดียวกันมีความยืดหยุน
สามารถที่จะปรับใหเหมาะสมกับสภาพการณของ
แตละองคกร

www.glocalization.org

Balanced Scorecard เหมาะสําหรับองคกร
ธุรกิจขนาดใหญเทานั้นหรอื

BSC เปนเครื่องมือท่ีมีความยืดหยุนสูง ดังนั้นในปจจุบันไมวา
จะเปนองคกรขนาดกลางและยอม หรือหนวยงานภาครัฐตาง
ไดมีการนําเอา BSC เขามาปรับใชกับการทํางานของ
ตนเอง ดังนั้นอาจจะกลาวไดวา BSC เปนแนวคิดของการ
จัดการท่ีเหมาะสมกับองคกรทุกประเภทไมวาจะเปนขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ หนวยงานเอกชนหรือภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา หรือแมกระท่ัง NGO หลายแหงก็ได
เริ่มท่ีจะนําเอา BSC มาปรับใชแลว

www.glocalization.org

การนําเอา Balanced Scorecard มาใชใน
องคกรมีคาใชจายสูงหรือไม

จริงๆ แลวไมเลย Balanced Scorecard 
ถือเปนแนวคดิทางการจัดการที่มีคาใชจายในการ
นํามาใชที่ถกูมาก ถือเปนแนวคิดทางการจัดการที่มี
คาใชจายในการนาํมาใชที่ถูกมาก เนื่องจาก
บุคลากรภายในสามารถที่จะศึกษาและนํามาใชได
ดวยตนเอง

www.glocalization.org
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จะไดอะไรจากการนําเอา Balanced 
Scorecard มาใช ?

ประโยชนท่ีไดรับนั้นมีหลายขอ แตประเด็นสาํคัญกค็ือจะทาํให
การทํางานขององคกรทั้งหมดดีข้ึน เนื่องจากจะทําใหกลยุทธ
ขององคกรไดมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดผล และการทํางาน
ของทุกคนก็มุงเนนไปท่ีกลยุทธ นอกจากนั้นยังทําใหองคกร
มีเครื่องมอืในการประเมินผลที่ครอบคลุมและชัดเจนข้ึนอกี
ท้ังยังมีเครื่องมือในการตรวจสอบวากลยุทธท่ีใชไปนั้น
เหมาะสมหรือไม

http://www.glocalization.org
http://www.glocalization.org
http://www.glocalization.org
http://www.glocalization.org
http://www.glocalization.org
http://www.glocalization.org
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Back

O:Opportunities
List 5-10 external opportunities:
- What opportunities arise from recent 
happenings? 
- What are the interesting trends? 

SO:Strategies
Generate strategies that use strengths 
to take advantage of opportunities:

W:Weakness
List 5-10 internal weaknesses:
- What could be improved? 
- What is done badly? 
- What should be avoided? 

ST:Strategies
Generate strategies that use strengths 
to avoid threats:

WO:Strategies
Generate strategies that take 
advantage of opportunities by 
overcoming weaknesses:

WT:Strategies
Generate strategies that minimize 
weaknesses and avoid threats:

T:Threats
List 5-10 external threats:
- What obstacles do you face? 
- What is your competition doing?
- Any threats arising from changing 
technology?
 

S:Strengths  
List 5-10 internal strengths:
- What are your advantages? 
- What do you do well? 

SWOT Matrix...

External Factors

Internal Factors

Strategies



Glocalization Training Center

ตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหารGMP (54 ประเภท)

-อย. / สสจ.

ตรวจสอบสถานที่
แปรรูปอาหารทั่วไป

-อย. /สสจ.

ตรวจสอบสถานที่
ผลิตยาสัตว
- อย. /สสจ.

ตลาดสด *
-อย. /สสจ. /กทม. / กรมอ.
(Mobile 18 คัน  75 จว.)

ซุปเปอรมาเก็ต *
- อย. / สสจ./กรมวิทยฯ

สถานที่จําหนาย
อาหาร / สถานที่ปรุง
ประกอบอาหาร *

- กรม อ. / ทองถิ่น

รานยา
- อย. / สสจ.

เผยแพรประชาสัมพันธ
ผานส่ือ

- อย./ กรม อ./ กรมวิทยฯ / 
สสจ.

โครงการอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียน

- อย. (อย.นอย)
- กรมวิทยฯ (test kit)

- กรม อ.(โรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ)

ชมรมสรางสุขภาพ
-กรม อ. / สสจ./

ศูนยสุขภาพชุมชน/สสจ.

การนําเขา
อาหาร /ปจจัยการผลิตอาหาร/

 ยาสัตว /เภสัชเคมีภัณฑ

 ตรวจสอบ ณ ดาน
- อย. (ดานในกทม.)
- สสจ. (ดานภูมิภาค)

ตรวจสอบสถานที่
นําเขา ยา และ
เภสัชเคมีภัณฑ
- อย. / สสจ.

- อาหารสด ปราศจาก
สารปนเปอน 6 ชนิด 
-อาหารแปรรูป มีฉลากท่ีมี
เครื่องหมาย อย.ถูกตอง

สถานท่ีผลิต/นําเขา / จําหนาย
ปฏิบัติถูกตองตามกฎหม าย   
ทุกแหง

สถานท่ีปรุงจําหนาย            --
> ผานเกณฑทองถิ่น 45%
--> ผานเกณฑ Clean Food 

Good Taste 25%

- โรงเรียนจาํหนายอาหาร
ปลอดภัย
- ผูบริโภคมีพฤติกรรมท่ีถูกตอง 
70 %

สถานท่ีผลิตอาหารได       
มาตรฐาน GMP (10,000 แหง)

ผังแสดงการดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหารผังแสดงการดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหาร  กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข  ปป  25472547 (Road Map of Food  Safety)(Road Map of Food  Safety)

- มีการพัฒนากฎหมายในระดบัปฏบิัตใิหสอดคลองกับสากลอยางนอย 15 เร่ือง / พัฒนาศักยภาพหองปฏบิัตกิารใหเทยีบเทามาตรฐานสากล

- กําหนดการตรวจเฝาระวังเชิงระบาดวิทยา ตลาดสดพรอมกันทั่วประเทศ 2 คร้ังในเดือนก.พ. และ ส.ค. 2547 และตรวจอาหารในโรงเรียนในเดือนม.ค. และ ก.ค. 2547
*  มอบภารกจิการตรวจตลาดสดและซุปเปอรมารเกต็ ใหทองถิน่เปนหนวยงานหลกั และกระทรวงสาธารณสุขเปนฝายสนบัสนุนโดยในป 2547 เร่ิมที่ กทม.
 เมืองพัทยา อบจ. และเทศบาล

ผลผลิต(output)

- ตลาดสดนาซื้อ 20%
- ซปุเปอรมารเก็ตมีมุมจําหนาย
อาหารสดไดปายอาหารปลอดภัย

การพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค

ตรวจสอบสถานที่
นําเขาอาหาร
- อย. / สสจ.

การแปรรูป การจําหนาย



แผนที่นําทาง(roadmap) 
ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. 
www.glocalization.org 
 ปจจุบันมีการพูดถึงเรื่องของ Roadmap หรือแผนทีน่ําทางกันมาก ผูเขียนก็เลยขอถอื
โอกาสนี้ไดนาํเร่ืองราวของแผนทีน่ําทางมาเลาสูกันฟง เพ่ือจะไดนาํมาประยุกตใชกับชีวติสวนตวั 
ชุมชน สังคม การทาํงานขององคกร Roadmap เปนเคร่ืองมอืในลักษณะของการมองเหน็ 
(Visualize) เพราะปกติเราจะเก็บขอมลูไวในสมองทาํใหมองไมเห็นภาพดังนั้น Roadmap ที่ดี
จึงควรจะแปลงออกมาเปนภาพที่มองเห็นไดในรูปแบบของสื่อตางๆ เชน กระดาษ แฟม
อิเลคทรอนิกส เปนตน 
 Roadmap จะทําใหเรามองเหน็ภาพรวม (the whole) สามารถทาํความเขาใจอยาง
เปนระบบ (system approach) รวมทัง้สามารถมองเหน็ประเด็นยอยในแตละสวนในคราว
เดียวกนั Roadmap ถูกนําไปใชกับงานตางๆ เชน สหภาพพมาจัดทาํ Roadmap ในเรื่องการ
พัฒนาประชาธิปไตย กระทรวงสาธารณสุขจัดทาํ Roadmap โครงการอาหารปลอดภยั กระทรวง
เกษตรและสหกรณจัดทาํ Roadmap อาหารปลอดภยั เปน
ตน

ตรวจสอบสถานที่ผลติ
อาหารGMP (54 ประเภท)

-อย. / สสจ.

ตรวจสอบสถานที่
แปรรูปอาหารทั่วไป

-อย. /สสจ.

ตรวจสอบสถานท่ี
ผลติยาสตัว
- อย. /สสจ.

ตลาดสด *
-อย. /สสจ. /กทม. / กรมอ.
(Mobile 18 คัน  75 จว.)

ซปุเปอรมาเกต็  *
- อย. / สสจ./กรมวิทยฯ

สถานที่จําหนาย
อาหาร / สถานที่ปรงุ
ประกอบอาหาร *

- กรม อ. / ทองถิ่น

รานยา
- อย. / สสจ.

เผยแพรประชาสมัพันธ
ผานสื่อ

- อย./ กรม อ./ กรมวิทยฯ / 
สสจ.

โครงการอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียน

- อย. (อย.นอย)
- กรมวิทยฯ (test kit)

- กรม อ.(โรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ)

ชมรมสรางสุขภาพ
-กรม อ. / สสจ./

ศูนยสุขภาพชุมชน/สสจ.

การนําเขา
อาหาร /ปจจัยการผลิตอาหาร/

 ยาสัตว /เภสัชเคมีภัณฑ

 ตรวจสอบ ณ ดาน
- อย. (ดานในกทม.)
- สสจ. (ดานภมูภิาค)

ตรวจสอบสถานที่
นําเขา ยา และ
เภสชัเคมีภัณฑ
- อย. / สสจ.

- อาหารสด ปราศจาก
สารปนเปอน 6 ชนิด 
-อาหารแปรรูป มฉีลากที่มี
เคร่ืองหมาย อย.ถูกตอง

สถานที่ผลิต/นําเขา / จําหนาย
ปฏิบัติถูกตองตามกฎหม าย   
ทุกแหง

สถานที่ปรุงจําหนาย            --
> ผานเกณฑทองถิ่น 45%
--> ผานเกณฑ Clean Food 

Good Taste 25%

- โรงเรียนจําหนายอาหาร
ปลอดภยั
- ผูบริโภคมีพฤติกรรมที่ถูกตอง 
70 %

สถานที่ผลิตอาหารได       
มาตรฐาน GMP (10,000 แหง)

ผงัแสดงการดําเนินงานความปลอดภยัดานอาหารผงัแสดงการดําเนินงานความปลอดภยัดานอาหาร   กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข   ปป  25472547 (Road Map of Food  Safety)(Road Map of Food  Safety)

- มีการพัฒนากฎหมายในระดบัปฏบิัติใหสอดคลองกับสากลอยางนอย 15 เรื่อง / พัฒนาศักยภาพหองปฏบิัติการใหเทียบเทามาตรฐานสากล

- กําหนดการตรวจเฝาระวงัเชิงระบาดวทิยา ตลาดสดพรอมกันทั่วประเทศ 2 คร้ังในเดือนก.พ. และ ส.ค. 2547 และตรวจอาหารในโรงเรียนในเดือนม.ค. และ ก.ค. 2547
*  มอบภารกจิการตรวจตลาดสดและซปุเปอรมารเกต็ ใหทองถ่ินเปนหนวยงานหลกั และกระทรวงสาธารณสุขเปนฝายสนับสนุนโดยในป 2547 เร่ิมที่ กทม.
 เมอืงพัทยา อบจ. และเทศบาล

ผลผลิต(output)

- ตลาดสดนาซื้อ 20%
- ซปุเปอรมารเก็ตมมีมุจําหนาย
อาหารสดไดปายอาหารปลอดภัย

การพฒันาศักยภาพ
ผูบรโิภค

ตรวจสอบสถานที่
นําเขาอาหาร
- อย. / สสจ.

การแปรรูป การจําหนาย

รูปแบบ Roadmap ที่เขาทาํกันสวนใหญจะเร่ิมจากการตอบคาํถามทีว่า เปาหมายสดุทายที่จะ

http://www.glocalization.org


บรรลุคืออะไร (เรียกวาเปน begin with the end in mind) หากเราหาจุดสุดทายเจอและมี
ความชดัเจน เราก็จะสามารถเร่ิมตนจากสถานะปจจุบันได  
 
 Roadmap ที่ดีควรจะเปนแบบ Strategic map ก็คือ แผนที่นําทางเชงิกลยุทธ นั่ง
หมายถงึจะตองเปนทางที่เดินไปไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล ยิง่ในอนาคตประเทศไทย
จะเปล่ียนไปใชแผนยทุธศาสตรชาติ (national strategic plan) Roadmap แบบ 
Strategic ก็จะยิ่งมคีวามสําคัญ  
 หัวใจของการจัดทาํ Roadmap คือ การใชความเปนสหสาขา (Intersectoral) โดย
ผูเก่ียวของมสีวนไดสวนเสยีรวมจัดทํา เพ่ือการกาวเดินตามแผนที่นาํทางไปพรอมๆ กันอยางสอด
ประสาน เสริมพลงักันและกนั (synergy) ในฐานะหุนสวน (partnership)  
 ความรูเรือ่ง Roadmap ที่ผูเขียนนาํเสนอนี้คงจะชวยเปดมิติการคิด การตดิตามการ
เปล่ียนแปลงใหกับผูอานไดบาง ยังไงก็อยาลืมทดลองเขียน Roadmap ใหกับชวีติตวัเองจะไดมอง
ชีวติอยางเปนระบบ เห็นภาพรวมของอนาคต มเีสนทางเดินชีวติทีช่ัดเจน ใชชีวติไดอยางมี
ยุทธศาสตร (Life strategic) ฉบับหนารอติดตามเรื่องของการจินตนาการใหม (Re-imagine) 
คําศัพทใหมที่จะสงผลตอวิธีคิดของคนไทย 
  



  

ทําความรูจักกับมุมมองของหนาตาง Grantt chart โปรแกรม MS Project 2000 
 หนาตาง Grantt chart เปนหนาตางหลักท่ีผูใชโปรแกรมบรหิารโครงการใชงานบอยคร้ัง
ท่ีสุด เรามาทําความรูจักสวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม 

 
 
Task Name : การแสดงรายชือ่ของงาน (task)  
Duration : ระยะเวลาของงาน (แสดงจาํนวนวนั ชั่วโมง สัปดาห นาที) 
Start : วันท่ีเร่ิมตนของงาน 
Finish : วันท่ีสิ้นสุดของงาน 
Predecessors : งานกอนหนางานท่ีเลือก (งานท่ีจะตองเกิดขึ้นกอนงานท่ีเรากาํลังเลอืก) 
Resource Names : รายช่ือทรัพยากร ท่ีรับผิดชอบงาน สามารถระบไุดมากกวา 1 รายการ 

 ชอง Indicators เปนชองสาํหรับการแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมของงาน Task 
เชน การแสดง Task Note เพื่อบันทึกยอรายละเอียดของงาน ซึ่งผูใชงานสามารถ
แสดงรายละเอียดสวนขยายเพิ่มเติมได โดยเม่ือเราเลือ่นเมาส ไปยังสัญลกัษณสมุด
บันทึกสีเหลอืง โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดใหเห็นดังภาพ 

 เมื่อเราเลือ่นเมาสไปวางที่
ตาํแหนงงานลาํดับท่ี 5 
โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด

ของ Notes: ดังในภาพ เปนการจดั
ประชุมเวที ใหญโดยการรวมกนัจดัประชุม
จํานวน 1 ครั้งคนเขารวมการประชุมจาํนวน 
100 คน เปนตน   
 นี่คือหนาจอภาพหลักสาํหรับการทํางานกับโปรแกรมบรหิารโครงการ MS Project 
2000 ท่ีผูใชงานควรทาํความรูจกัเบ้ืองตน 



  

ความสัมพันธของงาน : การเชื่อมโยงงานเขาดวยกัน 
 โครงการตองอาศัยการทํางานท่ีเปนไปตามลําดับขั้นตอนท่ีกําหนด ยกตัวอยางเชน การถายทําภาพยนตร
จะตองทําใหเสร็จกอนท่ีจะมีการตัดตอภาพยนตรเกิดข้ึน การทํางานท้ังสองข้ันตอนนี้จะมีความสัมพันธแบบ 
Finish-To-Start (จากจุดสิ้นสุดไปจุดเร่ิมตน) ที่มีหลักเกณฑสองอยางคือ  
§ การทํางานลําดับที่สองจะตองเกิดขึ้นหลังจากการทํางานลําดับแรก สิ่งนี้คือ ลําดับเหตุการณ 

(Sequence) 
§ การทํางานลําดับที่สองเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อการทํางานลําดับแรกเสร็จเรียบรอยแลว สิ่งนี้คือ ความพึ่งพา 

(Dependency) 
ในโปรแกรม Microsoft Project การทํางานในลําดับแรก (“Film The Scence”) จะถูกเรียกวา 
ลําดับกอนหนา (Predecessor) เนื่องจากเปนงานในลําดับกอนหนา ซึ่งเปนตัวกําหนดในลําดับที่สอง (“Edit 
The Film Scence”) ถูกเรียกวา ลําดับถัดมา (Successor) เพราะงานนี้จะเกิดตอมาโดยขึ้นอยูกับงานใน
ลําดับกอนหนานี้ไดต้ังแตหนึ่งอยางหรือมากกวานั้น 
 สิ่งนี้ฟงดูแลวอาจจะสังสน แตเปนการแสดงใหเห็นวางานอาจจะมีรูปแบบของความสัมพันธระหวางงานท่ี
ไดจากหนึ่งในสี่แบบนี้ 

ความสัมพันธแบบ หมายถึง รูปที่แสดงใน 
Grantt Chart 

ตัวอยางเชน 

Finish-To-Start 
(FS) 

วันสิ้นสุดงานในลําดับ
กอนหนาเปนตัวกําหนดวัน
เริ่มตนงานในลําดับถัดมา 

 

 

การถายทําภาพยนตรตอง
เสร็จสิ้นกอนจะมีการตัด
ตอภาพยนตร 

Start-To-Start 
(SS) 

วันเริ่มตนของงานในลําดับ
กอนหนาเปนตัวกําหนดวัน
เริ่มตนงานในลําดับถัดมา 

 

 

การพิจารณาบทภาพยนตร
และการแกไขบทถูกแยก
ออกและตารางปฏิบัติตางมี
ความเก่ียวพันกันอยาง
ใกลชิดซึ่งอาจเกิดข้ึน
พรอมๆ กัน 

Finish-To-Finish 
(FF) 

วันสิ้นสุดงานในลําดับ
กอนหนาเปนตัวกําหนดวัน
สิ้นสุดงานในลําดับถัดมา 

 

 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเชา
เครื่องมือแลวงานท่ีตอง
อาศัยเครื่องมือเหลานั้น
ตองสิ้นสุดดวย 

Start-To-Finish 
(SF) 

วันเริ่มตนของงานในลําดับ
กอนหนาเปนตัวกําหนดวัน
สิ้นสุดงานในลําดับถัดมา 

 

 

ความสัมพันธแบบนี้ไม
คอยถูกนํามาใช ยกตัวอยาง
เชน การใชโปรแกรม
ประยุกตเมื่อตองทํางาน
ตรวจสอบบัญชี 



  

การเปลี่ยนมุมมองหนาตางการทํางานของโปรแกรม 
Calendar : มุมมองแบบปฏิทินเพ่ือตดิตามงานรายเดือน 
Gantt Chart : มุมมองแบบ Gantt Chart 
Network Diagram : มุมมองเช่ือมโยงความสัมพันธเปนแบบ diagram 
(PERT Chart) 
Task Usage : มุมมองเนือ้งานในมิติของเวลาที่ใชในการทํางาน 
Tracking Gantt : มุมมองการติดตามงานในแบบ Gantt chart 
Resource Graph : มุมมองแสดงกราฟการใชงานทรัพยากรของโครงการ 
Resource Sheet : มุมมองในการจดัการทรัพยากรของโครงการ 
Resource Usage : มุมมองสรุปการใชงานทรัพยากร 
 
ตัวอยางหนาตางมุมมอง 

 
มุมมอง Resource Sheet เปนการแสดงรายการรายชื่อ ทรัพยากรของโครงการ เปน
การกาํหนดรายละเอียดตางๆ ท่ีสาํคัญ เชน ชนิดของงาน อตัราคาใชจายของทรัพยากร 
 
มุมมองแบบ PERT Chart 

 
การเปลี่ยนมุมมองหนาตางในการทาํงานเพียงแคเลื่อนเมาสไปยังรูปแบบมมุมองท่ีตองการแลวคลกิ
จากนัน้หนาตางการทํางานก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามท่ีตองการ แตในแงของการใชงานผูใชอาจจะตองไป
ศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองนัน้ๆ อกีครั้งหนึ่งเชน การจดัการ PERT Chart เพ่ือใหสามารถทาํงาน
โปรแกรมไดอยางเต็มประสทิธิภาพ 
 



  

Task Information : รายละเอียดของงาน 
 หากตองการกาํหนดรายละเอียดของงานเราสามารถกาํหนดไดโดยการเขาไปยัง เมนู Task 
Information 

 
ทานสามารถกาํหนดรายละเอยีดท้ังในระดับโครงการ โดยการ
เลือกท่ีเมนู Project Information ซึ่งเปนการกาํหนด
รายละเอียดของโครงการในภาพรวม และสามารถกาํหนด
รายละเอียดในระดบังาน โดยการเลอืกรายการ Task 
Information (Shift+F2) หรือหากตองการกาํหนด
บันทึกเพ่ิมเติมใหกับงานกส็ามารถทําไดโดยการเลอืก Task 
Notes...  

 
เม่ือเราเลอืกทีร่ายการ Task Information จะปรากฏหนาตางใหกาํหนดรายละเอียดดังภาพ 

 
มี tab รายการใหเราเลอืกกาํหนดจาํนวน 6 รายการซึ่งเปนการกาํหนดรายละเอยีดตางๆ ใหกังาน 

 
เพียงทานเลือ่นเมาสไปยัง tab ท่ีตองการแลวคลกิกจ็ะเปลีย่นไปยังรายการท่ีตองการใหทานกรอก
ขอมูลท่ีจาํเปน หนาตางแตละ tab แสดงตามภาพตอไปนี ้



  

Predecessor 

 
Resources 

 
 
 
 



  

Advanced 

 
Notes 

 
 
 
 



  

Custom Fields 

 
เม่ือกาํหนดรายละเอยีดของแตละ tab เรียบรอยแลวก็กดปุม OK เปนการยืนยันรายละเอียดท่ีเรา
ตองการกําหนดและแกไขรายละเอยีดของงาน 
Project Information 

 



  

การเปลี่ยน Scale ของเวลาสําหรับ Grantt Chart 
 ในการเปลี่ยนขนาด (scale) ของเวลาของ Grantt Chart ทําไดโดยการเลือ่นเมาสไป 
double click บน scale ดังภาพจากนัน้จะปรากฏหนาตางใหปรับแตงดังภาพ 

 
หลังจาก Double click จะปรากฏหนาตางปรับแตง scale ดังภาพ 

 
 การปรบัแตงจะมีสองระดบัคอื Middle Tier ดังในภาพ เปน scale ในระดับสัปดาห 
Weeks และ scale ลําดับลางถดัมาเรียกวาเปน Bottom Tier โดยการ click mouse ท่ี 
tab ที่ตองการ ผลท่ีเกิดขึ้นกจ็ะเปนการเปลีย่นแปลง scale ของ Grantt Chart ดังภาพ 

 
การปรับเปลี่ยน scale จะชวยในการปรับมุมมองของ Grantt Chart ในกรณีท่ีโครงการท่ีเรา
บริหารเปนโครงการที่มีขนาดใหญ อาจจะยากในการมอง เนื่องจากโครงการใชระยะเวลายาว 



  

การเปลี่ยนแปลงเวลามาตรฐานของการทํางานโครงการ 

 
ไปท่ีเมนู Tools คลิก Change Working Time จะปรากฏกรอบโตตอบ Change 
Working Time ขึ้นมา เวลาทํางานมาตรฐานท่ีกาํหนดจะเปน 08.00-17.00 น. มีเวลา
พักผอน 12.00-13.00 น. และมีวนัทาํงาน จนัทร ถึงวนัศุกร หากตองการกาํหนดใหวนัใด เปน
วนัหยุด ก็ใหเลือกวนัท่ีตองการจาก Select Dates แลวคลกิ Set selected date(s) to 
 

  
วันท่ี 30 มีนาคม 47 ถูกกาํหนดเปนวนัหยุด (Nonworking time) ทานสามารถกาํหนดใหวนั
ใดๆ ก็ไดในปฏิทิน เปนวนัหยุด จงึเปนสิ่งท่ีมีความยดืหยุน ในการใชงานโปรแกรมเพราะอาจจะ
เกี่ยวของกับคาใชจายคาจางของโครงการ 



  

Work Breakdown Structure (WBS) 
 การวางแผนโครงสรางงานของโครงการ โดยการปรบัโครงการสรางของงานหลัก และงาน
ยอยๆ ในโครงการ 
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ตวัอยางโครงสรางของงาน Work Breakdown Structure (WBS) ทานสามารถสราง
โครงสรางของงานไดโดยโปรแกรม Mindmanger 2002  
 
 



  

การปรบัแตงวันที่ใหกับงาน  
 การปรบัวนัท่ีของงาน ทําไดโดยงาย โดยการคลกิเมาสท่ี dropdown arrow จะปรากฏ
ปฏิทินดังภาพ 

 
 
การมอบหมายงานการจดัสรรทรพัยากรใหกับงาน 
 การมอบงานหรอืการจดัสรรทรัพยากรใหกับงานแตละอยางทําไดโดยการ เลอืกงานท่ีตองการ

มอบงานหรือจดัสรรทรัพยากร จากนัน้เลอืก assign resources 
 จากนั้นจะปรากฏหนาจอภาพใหกาํหนด ทรัพยากรใหกับงาน 
 
 

 
 



  

ระบบการรายงาน (reports) 

 
เลือกหัวขอท่ีตองการจากนัน้กดปุม Select เพื่อกาํหนดรูปแบบของรายการโครงการตามภาพ 

 
จากนัน้กดปุม Select โปรแกรมจะแสดงรายงานตามท่ีตองการแสดงดังภาพ 

 



การประยุกตใช d-Mind Map ในงานตางๆ  
 แผนภมูคิวามคดิ (d-Mind Map)ไดรับความนิยมจากหนวยงานตางๆ ของภาคธุรกิจ 
รวมทัง้ใชในกระบวนการฝกอบรมภาคประชาชนก็มีการประยุกตใชจํานวนมากและเพ่ือใหการศึกษา
โปรแกรม MindMapper v3.4 เกิดประโยชนสูงสุด ผูเขียนจึงขอนาํเสนอการประยุกตใชงาน 
MindMapper v3.4 เพ่ือเขียนแผนภูมิความคิดในดานตางๆ ดังนี ้

- การใช d-Mind Map ในการประชุมผานเครื่องฉาย Projector 
- การใช d-Mind Map ในการระดมสมอง (Brainstorming) 
- การใช d-Mind Map เพ่ือเตรียมบทพูด(Script) รายการวทิย ุ(Radio) 
- การใช d-Mind Map เพ่ือเตรียมเคาโครง(outline)สําหรับการเขียนบทความ 
- การใช d-Mind Map เพ่ือวางแผนการทาํงาน (Planning) 
- การใช d-Mind Map เพ่ือการบันทกึการฟงบรรยาย (Note) 
- การใช d-Mind Map เพ่ือการคิดแบบสรางสรรค (Creative) 
- การใช d-Mind Map เพ่ือกํากับงานประชมุ สัมมนา (meeting/seminar) 
- การใช d-Mind Map เพ่ือการนาํเสนอผลงาน (Presentation) 
- การใช d-Mind Map เพ่ือคนหาความเปนตัวตน (Meaning) 
- การใช d-Mind Map สาํหรับการวางแผนการเขยีนหนงัสอื (Book) 

 
d-Mind Map มปีระโยชนมากมาย หากเรารูจักที่จะประยุกตใชใหเขากับแตละ
สถานการณ  
ความรูเร่ือง d-Mind Map + ความรูเร่ืองการใชโปรแกรม MindMapper v3.4 
+ ความสามารถในการประยุกตใช (ศิลปะการเขียน d-Mind Map, จินตนาการ)  
= ผลงาน d-Mind Map คุณภาพ 

 

 
 



การใช d-Mind Map ประชุมผาน Projector 
 ในการประชุมสาํหรับหนวยงานที่มคีวามพรอมดานเทคโนโลย ีการประยุกตใช    
d-Mind Map เปนสิ่งทีน่าสนใจ เนื่องจากในการประชมุ ผูเขารวมประชมุมกัจะมคีวาม
คิดเห็นทีห่ลากหลาย หากใช d-Mind Map ในการแสดงบนจอภาพ เพ่ือใหทุกคน
มองเห็นวาที่ประชุมกําลังมุงความสนใจ (focus) อยู ณ จุดใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเขียนไดใชแผนภมูิความคิด (d-Mind Map) ดานบนนี้ในการนาํเสนอ
โครงการ อบรมในรูปแบบแพกเก็จ แบบ 3 วัน 2 คืน โดยเสนอตอที่ประชุม สสส โครงการ “รูเทา
ทันสือ่เพ่ือสุขภาพ” ตึก SM Tower กรุงเทพฯ (มกราคม 2546)  

เมื่อที่ประชุมอภิปรายก็จะไมตองขามไปขามมา เพราะทกุคนจะมุงความสนใจใน
เร่ืองเดียวกัน และหากเกิดประเด็นใหมๆ  ก็สามารถแตกแขนงออกไปไดอีก ณ เวลาทีอ่ภิปราย และ
เมื่อที่ประชุมสรุปประเดน็ ทั้งเพ่ิมและลดแขนงความคิดออกไป ก็สามารถพิมพแจกที่ประชุมนาํ
กลับไปเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไปได หากหนวยงานตางๆ นําเทคนิคนี้ไปใช ผูเขยีนเชือ่
วาเคร่ืองฉายภาพ (Projector) ที่ซื้อมาแพงๆ คุมคาแน การประชุมจะมปีระสิทธิภาพ ใชเวลาใน
การประชุมไมนาน หาขอสรุปไดโดยงาย 
อุปรณที่ตองการใช : เคร่ืองคอมพวิเตอร เคร่ืองฉายภาพ (Projector) โปรแกรม 
MindMapper เจาหนาทีห่รือบุคลากรที่มคีวามสามารถ ความรูในการใชโปรแกรม 
MindMapper  

 



การใช d-Mind Map ในการระดมสมอง (Brainstorming) 
 การระดมสมองคํานี้มกีารใชมากข้ึนตัง้แตแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 
เปนตนมา แตเทาทีส่ังเกต จะเห็นวาเปนการระดมหวัมากกวาสมอง เพราะบางคนไปรวมประชมุ
ระดมสมอง แตไมยอมนาํสมองไปดวย  
 ในการระดมสมองในที่นีภ้าษาองักฤษใชคําวา Brainstorming คือการนาํขอเสนอแนะ
หรือขอคิดเหน็ออกมาจากสมองของผูเขารวมประชมุใหมากทีสุ่ด โดยไมมีการสกัดก้ันความคิดใด 
ความคดิหนึง่ ทุกคนเสนอไดอยางอสิระ เพ่ือใหไดความคิดเห็นมากทีสุ่ด การใชแผนภูมทิาง
ความคิดจะทาํใหเราไดความคิดหลากหลาย เมื่อตองการจัดหมวดหมูความคิดก็สามารถทาํไดงาย  

 
จากภาพเปนการระดมสมองเร่ืองการประสานงาน GO/NGO เพ่ือการ
คุมครองผูบริโภค จะเหน็วาการจัดกลุมของความคิดที่หลากหลายทาํได
โดยงาย 
 
 



การใช d-Mind Map เพื่อเตรียมบทพดู (Script) รายการวิทยุ 
 ผูเขียนมโีอกาสไปเปนผูดาํเนินรายการวทิยุ ที่สถานวีทิย ุสวท. 99.5 mHz ทุกวันศุกร 
เวลา 22.00-23.00 น. ชื่อรายการ “คุยกนักอนนอนกับเภสชักรขอนแกน” รูปแบบรายการ
จะเปนการดําเนินรายการโดยเชญิวทิยากรที่เปนเภสชักรจากหนวยงานตางๆ มาใหความรูเรื่อง
สุขภาพ “เพ่ือการสราง นําซอม” ผูเขียนในฐานะผูดําเนนิรายการมีความจําเปนตองเตรยีมบทพูด 
(script) รายการเบ้ืองตนวาจะซักถามอะไรวิทยากร จึงไดประยกุตใช d-Mind Map เพ่ือให
การทาํงานงาย 

 
 
แผนภาพภูมิความคิด (d-Mind Map) ดานบนนี้เปนรายละเอียดที่ผูเขียนใชประกอบทุกคร้ังใน
การดําเนินรายการวิทยุ การพูดจึงเกิดความตอเนือ่ง เชื่อมโยง เพราะบางคร้ังการพูดตองกระโดดไป 
กระโดดมา ขึ้นอยูกับสถานการณ เชน “สวสัดคีรับทานผูฟง ทานกาํลังรับฟงรายการ คุยกันกอน
นอนกับเภสชักรขอนแกน ทาง สวท. 99.5 mHz รายการมวีัตถุประสงคเพ่ือการสราง นําซอม พัก
ฟงเพลงซักครูครับ…” 
 
 



การใช d-Mind Map เพื่อเตรียมเคาโครงสําหรับการเขียนบทความ 
 การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสาร หรือนติยสารนัน้กอนจะลงมอืเขียนก็จะตองมกีาร
วางเคาโครง (outline) กอนลงมอืเขียนเพ่ือใหบทความมคีวามครอบคลุมไมตกหลนในเชิงเนื้อหา 
การใช d-Mind Map จะลดเวลาของการเตรียมเนือ้หาบทความลงไดมากชวยประหยัดเวลาได
อยางมาก 

 
บทความเรือ่งการใชสมนุไพร จากภาพแผนภูมิความคิดจะเหน็วาผูเขียนจะมองเห็น

ภาพรวม ทําใหการเขยีนงายข้ึน 
สวนประกอบของบทความ 

 
 
 
 
 
 
 

ลองนําไปใชวางเคาโครง (outline) บทความดูนะครับรบัรองงานเขียนของทาน
จะพัฒนาไปไกลอยางแนนอน 
 
 
 



การใช d-Mind Map เพื่อวางแผนการทาํงาน (Planning) 
 การประยุกตใชแผนภูมทิางความคิดในการวางแผนภาพรวมของการทาํงาน เชน กรณ ี
ผูเขียนเปนผูประสานงานเครือขายองคกรผูบริโภคจังหวดัขอนแกน ซึ่งเปนองคกรภาคเอกชน 
(Non-Governmental Organization NGO) มคีวามจําเปนตองวางแผนการทาํงานทั้งป 
การใชแผนภมูทิางความคดิจึงเปนประโยชนอยางมาก 

 
จากภาพแผนภูมิทางความคิดนีจ้ะเห็นวา การวางแผนในดานตางๆ หากใชการพิมพหรือ

เขียนเปนหนากระดาษยาวๆ อาจจะทาํใหไมเห็นภาพรวมของการวางแผน ดังนั้น การใช d-Mind 
Map จึงมีประโยชนในการมองภาพรวมของงานไดเปนยางด ี 
 จากนั้นหากตองการลงไปในรายละเอยีดเรือ่งใด เรื่องหนึง่ก็ทาํไดโดยงาย เรียกวาวางแผน
เชิงลึก 
 
 
 
 
 
 
 



การใช d-Mind Map เพื่อการบันทึกการฟงบรรยาย (Note) 
 การฟงบรรยายจากวิทยากร บางครัง้มเีนือ้จํานวนมาก การจดบันทึกลงบนกระดาษตอกัน
ไปยาวๆ อาจจะทาํใหมองไมเห็นภาพรวมของเนือ้หา ดังนั้นการจดบันทึกในแบบแผนภมูทิาง
ความคิดจะชวยใหเราเชือ่มโยงเนือ้หาไดเปนอยางดี เชน คร้ังหนึ่งผูเขียนไดมโีอกาสเขาไปรวมฟง
การบรรยาย การวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ทั้ง 9 ฉบับ  

 
จากภาพแผนภูมิความคิด ผูเขียนจดบันทึกเนื้อหาของทัง้ 9 แผน วาแตละแผนมเีร่ืองอะไรที่เดน
บาง ทําใหมองเหน็พัฒนาการของแผนชาติ การกลับมาทบทวนในคร้ังตอไปก็ทาํไดโดยงาย ยิง่มี
การเพ่ิมสสีนัลงไปดวยยิ่งมคีวามนาสนใจเขาไปอีก  
 ผูเขียนไดใชแผนภมูทิางความคิด ทุกครั้งที่เขาฟงการบรรยาย โดยไดใชตอเนือ่งกันมา
ตั้งแตเรียนปริญญาโท สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ป 2539 จนถงึ
ปจจุบัน (ใชแลวมันส สอบเมือ่ใด ที่ หนึ่งตลอด ลองนาํไปใชกับลูกหลานทาน รับรองเด็กสอบไดที่
หนึ่งแนนอน) 

 



การใช d-Mind Map เพื่อการนําเสนอผลงาน (Presentation) 
 ปจจุบันการนําเสนอผลงานโดยใชเคร่ืองมอืที่ทันสมยั เปนหัวใจของการทาํงานไปแลว คน
สองคน นําเสนอเร่ืองเดยีวกัน ความแตกตางจะอยูที่ เทคโนโลย ีและการเตรียมการ รวมทัง้ความ
เขาใจในเร่ืองการนาํเสนอ (Presentation) 

จากภาพแผนภูมิทางความคิดจะเหน็วา d-Mind Map เปนไดทัง้เคร่ืองมอืในการ     
วางแผน การนาํเสนอและใช d-Mind Map เปนสื่อหรอื เนื้อหาในการนําเสนอไดไปพรอมๆ กัน 
เพราะผูฟงการนําเสนอจะไดมองเห็นภาพรวมไดโดยงาย สําหรับ Presentation Checklist นี้มี
ประโยชนมากกับผูทีต่องไปนาํเสนอผลงานบอยครัง้เพราะรายละเอยีดบางอยางอาจจะถูกลืมหรือ  
ตกหลนไดโดยงาย หากไมทํา checklist ใหดีหรือสมบูรณ 
 ผูเขียนมโีอกาสไดเดินทางไปเปนวทิยากรใหกับหนวยงานตางๆ ในแตละปหลายๆ สิบคร้ัง 
การวางแผนดวยแผนภูมิความคิด Presentation Checklist นี้ทําใหการนําเสนอมสีีสัน 
ครอบคลุมประเด็น รวมทั้งดึงดูดผูชม(เราใจ) ดวย 
 
 



การใช d-Mind Map เพื่อกํากับงานฝกอบรม ประชุม สัมมนา 
(Meeting/Seminar) 
 บอยคร้ังที่การจัดประชมุ สัมมนา ประสบปญหาระหวางการดาํเนินงาน สวนหนึง่เกิดจาก
การขาดผูประสานงานหรอื ผูอาํนวยการงาน หรอือาจจะมอียูแลวแตยังไมมรีะบบการมองภาพรวม
ของงาน ทาํใหเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคโดยตลอด เชน คํากลาวเปดงาน การลงทะเบียน ชื่อ
วิทยากร คาเดินทาง เอกสารประกอบการบรรยาย ระบบเสียงและแสงสวางในหองประชุม และอืน่ๆ 
อีกมากมาย ปญหาเหลานี้จะหมดไปหากผูประสานงาน นําการคิดในลักษณะแผนภูมิความคิดมาใช 
และลงมอืปฏิบัตติามแผนอยางเครงครัด 

 
จากภาพแผนภูมิความคิด การกาํกับงานประชมุ ประชาคมเภสชักร ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ณ เปนสุข รีสอรท อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ทําใหผูเขยีนทาํงานไดอยางมี
คุณภาพชวีติที่ดี สุขภาพจิตดี ไมตองทะเลาะกับใครมากมาย เวลาทาํงานจรงิก็เพียงเก็บรายละเอยีด
ใหไดมากที่สุดก็โอเคแลว 
 ใครจัดประชมุบอยๆ ลองนําแผนภูมิความคิดไปใชในการจัดการ รับรองวาทานจะเปน
ผูจัดการประชมุไดอยางมอือาชีพ ไมหงุดหงิด มเีวลาเดินทักทายผูเขารวมประชุม มเีวลานั่ง
รับประทานอาหารกับเขาดวย ไมตองวิ่งวุนจนประธานข้ึนรถกลับ เหมอืนกับหลายๆ งานที่พบเห็น
กันอยูบอยๆ 
 



การใช d-Mind Map เพื่อคนหาความเปนตัวตน (Meaning) 
 สิ่งทีผู่เขียนตัง้คําถามกับตัวเองและสังคมเสมอ คือเรือ่งของความเขาใจตนเอง การรูจัก
ตัวตนที่แทจริงของตวัเองวาเปนใคร มีเปาหมายในการทาํงานเพ่ืออะไร อนาคตวางแผนไววา
อยางไร ปจจุบันสถานะภาพทางสังคมเปนอยางไร มวีสิยัทัศนวาอยางไร สิง่ที่ทาํอยูในปจจุบันจะพา
ไปสูเปาหมายทีฝ่นไวหรือไม อยางไร 
 คําถามที่เกิดข้ึนเหลานีจํ้าเปนที่จะตองมองภาพรวมเชือ่มโยงเขาหากันเพราะชีวติๆ หนึง่นั้น
แยกสวนไมได ตองมองแบบองครวมผูเขียนจึงไดประยุกตการใชแผนภูมทิางความคิด เพ่ือการ
คนหาตนเองและเปดแผนภมูคิวามคดิ ขึ้นมาทบทวนทกุครั้งเมือ่มีเวลาวาง เพ่ือติดตามดกูาร
พัฒนาการในเชงิความคิด และการปฏิบัตตินเองอยูเสมอ 

 
ทานสามารถใชแผนภูมิความคิดในการเรียบเรยีงเรือ่งราวที่เกีย่วกับตวัทานเอง เพ่ือคนหา

ศักยภาพ ความสามารถ รวมทั้งสิ่งที่ทานยังไมรู หรือยังไมไดทาํ คนบางคนเสยีดายเวลาทีผ่านไป 
เพราะไมลงมอืทาํบางอยางที่ใจปรารถนา รอนัน่ รอนี่ จนหมดเวลาของชวีติไปกอน d-Mind 
Map ชีวติ ชวยการเตมิเตม็สวนขาดของชวีิตได ยิ่งถาไดเขียนแผนภูมิความคิดรวมกับสมาชกิใน
ครอบครวั ทําเปนแผนภูมิทางความคิดชวีติของครอบครัว Family Map รับรองเราสามารถ
มองเห็นอนาคตไดชดัเจนมากยิง่ขึ้น 
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มองอดีต-คิดปจจุบัน เพื่อฝนอนาคต

กระจายเนื้อหา

สวนประกอบยอย

การเช่ือมโยงกัน

ไมมีตัวตน

หลักการคิดตามหลักพุทธศาสนา โยนิโสมนสิการ
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เริ่มตนดวยหมวกคิดสีขาว
(Factual)

ตอมาเปนการใชงานหมวกเขียว
(Problem Solving)

ผูเขารวมประชุมทดลองใชหมวกเหลือง
(Generate New Ideas)

หลังจากน้ันเริ่มใชงานหมวกสีดํา
(Obstacles)

ตอมาท่ีประชุมใชงานหมวกเขียว
(Problem Solving)

ท่ีประชุมกลับไปใชหมวกดําอีกครั้ง
(Negative Motion)

ตอมาจึงใชหมวกสีเขียว
(Problem Solving)

สรุปสุดทายดวยหมวกสีฟามองภาพรวม
(Bird Eye view)

หลักการหมวกคิด 6 ใบ : บริษัทไมจํากัด คูมือการบริหารคน 360 องศา : อ.เกรียงศักด์ิ อวยพรเจริญชัย

sixhat2.mmap - 21/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี



หมวกสีขาว

หมวกสีแดง

หมวกสีดํา

หมวกสีเหลือง

หมวกสีเขียวหมวกสีฟา หมวก 6 ใบ
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พรอมรับขอมูล 
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พิจารณาความเหมาะสม

อยูบนบนฐานของมโนธรรม

อิงประสบการณ

ยึดม่ันวัตถุประสงค

มองโลกในแงดี

มีความหวัง

พยายามแสวงหาคุณคา

แสวงหาประโยชน

มีเหตุผลประกอบ

นําไปสูรูปธรรม

แทนตนไมท่ีงอกงาม

การแตกความคิดใหม

ความคิดที่สรางสรรค

ลองผิดลองถูก

เกิดการเคลื่อนไหว
ทางความคิด

จินตนาการสูการ
เปลี่ยนแปลง

เกิดการพัฒนาใหม

แทนทองฟา

ใชควบคุมความคิด
ท้ังหมด

การบริหารการคิด

สรางความลงตัว
ของความคิด

อาศัยประสบการณ

เรียนรูเพื่อตัดสินใจ
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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 

http://www.glocalization.org


 COT = Citizen Of Thailand พลเมืองไทยในยุคบูรณาการ ประชาชนชาวไทย ตองทําหนาท่ี
เปนพลเมืองของชาต ิสรางอุดมการณ เพื่อชาติรวมกันอันจะนําไปสูความมีภราดรภาพของชาติไทย 
 ทุกคนในทมีตองใชสมองทํางาน ตองพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อการเปนคนคุณภาพ หากสวนหนี่งสวนใด
บกพรองก็ยอมนําไปสูทีมท่ีไมมีพลังในการขับเคลื่อนงานของชาติ 
 หากการทํางานเปนทีมของทุกภาคสวนเชื่อมั่นวาการบริหารในทุกระดับจะเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
ท่ีเราสามารถแขงขันกับอาณารยะประเทศ ความเปนอยูของคนไทยดีขึ้น หากตองการแลกเปล่ียนหรือติดตามบทความ
เพิ่มเติม e-mail : glocalization@thailand.com หรือ www.glocalization.org 
 
 

mailto:glocalization@thailand.com
http://www.glocalization.org


จินตนาการใหม 
Re-Imagine 

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

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

อาน มีจาํหนายตามรานหนังสอืชัน้นาํท่ัวไป สาํหรับผูท่ีตองการอานบทวเิคราะหสรุปเปนภาษาไทยก็ขอเชิญไป
ท่ี www.glocalization.org เว็บไซตของศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากลได  
 จําไวเสมอวา ไมเคยมีส่ิงใหมๆ  เกิดขึ้นจากการทาํส่ิงเดมิๆ หากตองการอะไรใหมๆ  ในชีวิต ลองทาํสิ่งทีไ่ม
เคยทํา (Different leading to Development) 

http://www.glocalization.org
http://www.tompeters.com)
http://www.glocalization.org
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Curiosita

บันทึก

ตั้งคําถาม
จัดลําดับ

ไมมีท่ีสิ้นสุด

ชางสังเกต

สัมผัส

เสียง

รส

ฝกสติ

พัฒนาอารมณ

Dimostrazione

เรียนรู

ความผิดพลาด

อุปสรรค

ฝายตรงขาม

เต็มใจเรียนรู

Sfumato

ผอนคลาย

มั่นใจ
บนฐานความจริง

อิงกับความรู

อยูกับตัวเอง

ทนตอความขัดแยง

Sensazione

รูปเนนสายตา

รส

กลิ่น

เสียง

สัมผัส

Connessione

พิจารณา

หาความเกี่ยวของ
ตนกําเนิด

สวนใหญ-ยอย

คนหา

Corporalita

สุขภาพ

ศึกษารางกาย

อาหาร

การทรงตัว

ซาย-ขวา

สติสัมปชัญญะ

Arte/Scienza

สมองซาย-ขวาฝกฝนบอยๆ

ทําแผนภูมิความคิด

Mind Map อัจฉริยะ ลีโอนาโด ดา วินชี โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

leonadodavinci.mmap - 21/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี



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

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง
การระดมสมอง (Brainstorming)
Mapping by ภก.ประชาสรรณ แ สนภักดี

หลักการในการระดมสมอง Brainstorming โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

การระดมสมอง by MindManager.mmap - 15/5/2547 - Prachasan Saenpakdee



Mind Map® เปนเครื่องหมายจดทะเบียนการคาทั่วโลก และประเทศไทย โดย Tony Buzan 

 
Glocalization Training Center 

Mind Map® Softwares 
โปรแกรมเขียนแผนภูมิความคิด 
 
ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล ขอแนะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อการเขียน 
Mind Map สําหรับผูที่สนใจ แตละโปรแกรม มีรุนทดลองให download มาทดลอง
ใช (Trial version) หากตองการใชโปรแกรมรุนสมบูรณ ตองจายเงินซ้ือ จากบริษัท
ผูผลิตโปรแกรม

Logo และ Link รายละเอียด (Description) 
 โปรแกรมสําหรับเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map®)

www.conceptdraw.com
 โปรแกรมสําหรับเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map®) 
แจกแผน CD แนะนําโปรแกรมสงจากเมืองนอกถึงบาน หากเขาไปฝาก e-mail 

www.banxia.com
 โปรแกรมสําหรับเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map®) แจกฟรี ใชงานงาย นา
สนใจ ไมตองเสียเงินซื้อ แตตอง run Java ดวย

http://freemind.sourceforge.net/
 โปรแกรมสําหรับเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map®) สําหรับการเขียน concept 
map รุนลาสุด ไปถึงรุน version 7.0 แลว

www.inspiration.com
 โปรแกรมสําหรับเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map®) ใชได 20 ครั้ง (times)

www.mindgenius.com
 โปรแกรมสําหรับเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map®) ใชได 21 วัน สําหรับรุน
ทดลอง ใชงานรวมกับ MS Office ไดอยางลงตัว นาใชมาก โปรแกรมรุนที่กําลังได
รับความนิยมสูงขณะน้ี MindManager X5.1

www.mindjet.com
 โปรแกรมสําหรับเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map®) ใชได 30 วัน รุนทดลอง ใช
งาน รวมกับ MS Office ไดอยางลงตัว คลองตัวมาก 

www.mindmapper.com
 โปรแกรมสําหรับเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map®)

www.smartdraw.com
 โปรแกรมสําหรับเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map®)

http://abonasoft.netfirms.com/softNeuronEn.html

 โปรแกรมสําหรับเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map®)

www.visimap.com
 โปรแกรมสําหรับเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map®) 

www.visual-mind.com
โปรแกรมสําหรับเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map®) ฝมือคนไทย ใชภาษาไทยได 
ท่ีสําคัญไมมีขาย เพราะแจกฟรี รุนแรกที่พัฒนาขึ้นเปนรุน version 1.0 ทีมงาน
พัฒนาโดย  
นางสาว ฉัตรหทัย อุณหโชค นางสาว ประกายดาว จารีวิษฏ  
นางสาว ภัทรา กิจสนาโยธิน นางสาว ไอดา มาเรีย พาลีบัตร 
e-mail : ติดตอ mindmap@cp.eng.chula.ac.th http://www.cp.eng.chula.ac.th/~mindmap/

Page 1 of 2Mind Map Software
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Glocalization Training Center

เม่ือเรารับรูอนาคตวาจะ
ไปทางไหน อยางไร เราก็

ควรจะคิดใหม เพ่ือ
อนาคตที่กําลังคบืคานเขา
มา หากตดิอยูกับวิธคีดิ
เดมิๆ ผลคือ สาบสูญ

Glocalization Training Center

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

Glocalization Training Center

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

CEO อานอีกเลม

Glocalization Training Center

อยากรูคําตอบวา ทําไม
วันนี้ทําไมคนจึงตองมา
นั่งอบรม การเขียน 

Mind Map ดวย
คอมพิวเตอร หนังสือเลม

นี้จะบอกคุณ

Glocalization Training Center

อัจฉริยะ คนสําคัญของ
โลก ผูท่ีเนนในเรื่องของ
ความคิด วิธีการฝกคิด การ

ถายทอดความคิดสู
สาธารณะ หากตองการให
ลูกคุณเปนเลศิทางการคิด 

ตองอานเลมนี้

Glocalization Training Center

จะคิดท้ังทีตองมีทิศทาง 
หนังสือท่ีจะแนะวิธีคิด
อยางมีทิศทางใหกับคุณ 

เวลาท่ีเสียไปในการประชุม 
พูดคุยจะลดนอยลงทนัทีที่
คุณอานหนังสือเลมนี้จบ

Glocalization Training Center

หากวันนีม้ีปญหามักจะ
คิดไมออก ทางเลือกก็มี
ไมกี่ทาง สมองไมลื่น
ไหล แนะนําใหอาน

หนังสือ ท่ีจะทําใหคุณคิด
อยางสรางสรรค

Glocalization Training Center

หนังสือท่ีจะเปล่ียนอุปนิสัย
ของคณุใหเปนบุคคลแหง
การเรยีนรู พรอมจะ

แลกเปล่ียนความคดิเห็นกับ
ผูคนท่ีหลากหลายความคิด
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