
Visualize

Idea

������������

มหาสารคาม  1



�����������	���	��
�
 ��������������� (Idea Management) ��
 ��. ��� ����� "�#$��%

������ 10 
��
(�.��.������������ 
���������������)

���
�������������
(Critical Thinking)

���
���������
���,�
(Analytical Thinking)

���
������/���
���,�
(Synthesis-Type Thinking)

���
�������5���6�7��6
(Comparative Thinking)

���
������;<�7����
(Conceptual Thinking)

���
������/����/��
�
(Creative Thinking)

���
������5���>�?�
(Applicative Thinking)

���
�������@�>7A�
(Strategic Thinking)

���
������6��B����
(Integrative Thinking)

���
������D��
?
(Futuristic Thinking)

������ 10 
��
(�.��.������������ 
���������������)

�����������	���	��
�
 ��������������� (Idea Management) ��
 ��. ��� ����� "�#$��% มหาสารคาม  2



 6  6
Six  Thinking  Hats

 6  6

 6  6 Edward De Bono .

 " " . www.prachasan.com
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Basic Ording Ideas - BOIs 3��
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(Brainstorming)
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แสดงภาพช ุมทาง
(Hub of network)

แสดงแกนประสาน
(Node)

แสดงสมาช กิ
(Individual)

การเข ยีนแผนท  ีเคร อืข าย
(Network mapping)

แผนท  ีแหล งความร  ู
(Sources map)

ทร พัย ส นิความร  ู
(Assets map)

โครงสร างความร ู 
(Structure map)

การประย กุต ใช ความร  ู
(Application map)

การพ ฒันาความร  ู
(Development map)

การเข ยีนแผนท  ีความร  ู
(Knowledge Mapping)

การค นหาความสำเร จ็
/ประมวลความล มเหลว
(Success/Failure
Finding - SFF)

Critical
ว กิฤต ิ

Opportunity
โอกาส

Development
การพ ฒันา

Enrichment
ความเจร ญิงอกงาม

การแสดงรห สัการพ ฒันา
(Development CODE)

ข  ันตอนการถอดรห สั
(Decoded process)

ระบบ 
(System)

เคร  ืองม อื 
(Tools)

ป จัจ ยัเอ  ือหน นุ 
(Enablers)

กระบวนการ 
(Process)

STEP

กระบวนการความค ดิ 
(Thinking)

กระบวนการปฏ บิ ตั  ิ
(Action)
กระบวนการเร ยีนร  ู 
(Learning)

กระบวนการความร  ู 
(Knowledge)

TALK

กรอบค ดิตาราง 16 ช อง
(STEP - TALK)

Principle
หล กัการ

Project
โครงการ

Programme
แผนงาน

Person
บ คุคล

People
ประชาชน

Payment
งบประมาณ

Process
กระบวนการ

Problems
ป ญัหา

กรอบการว เิคราะห  
P-Model

กรอบในการถอดรห สั
(Frame for DECODED)

การเข ยีนภาพในใจ
(Mental Model)

การระดมสมอง
(Brainstorming)

Mind Map

Concept Map

MindScape

การเข ยีนภาพความค ดิ
(Visualized Thinking)

ถกแลกเปล  ียน

ถกแถลง

กระบวนการกล  ุม
(Group dynamic)

เคร  ืองม อืในการทำก จิกรรม
ถอดรห สัสำหร บั Facilitator

ผ ังก างปลา (Fishbone diagram)

แผนผ งักระบวนการ (Process flowchart)

ตาราง Matrix

อ  ืนๆ ตามเน  ือหา

เคร อืงม อืความค ดิ
เพ  ือการถอดรห สั

การถอดรห ัส
การพ ัฒนา

(Decoded)

กรอบมโนท ศัน  การถอดรห สัการพ ฒันา (Development framework for Decoded) นำเสนอโดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ี(www.prachasan.com) 

P-Model
(Prachasan

Model)

เอกสารประกอบการส มัมนา สร ปุบทเร ยีน ถอดบทเร ยีน และถอดรห สั การทำงาน เคร อืข าย AIDs สสจ. แพร  (18-19 มกราคม 2550)
โดย ว ทิยากรกระบวนการ เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล - ขอนแก น THAILAND

สามเร ื องท ี เก ี ยวเน ื องก ัน
การสร ปุบทเร ยีน

(Lesson Learned)
การถอดบทเร ียน

(Learning Distilled)
การถอดรห ัส
(Decoded)

มหาสารคาม  8
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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 Robsonมหาสารคาม  9
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2. �����N���4��: (Holistic person) �NG�	�
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Specific

Critical

Revision

Informational

Browsing

Enjoyment

SCRIBE

Newspaper

Books

Magazines

Letters
Reports

DIFF MATERIAL

Survey

Question
Read

Recall

Review

SQ3R

Title

Chapters

Sections
Paragraphs

Hierarchy

Visual

Verbal
Signposts

MAIN IDEAS

Active

Purposeful
QUESTIONING

240 wpm
Average

360-600 wpm
Training

Physical eyes
Mental stm800 wpm

Constraint
Speed

Regress
Vocalize

Eye

Many
Fixations

Recognition
Purpose

Do notIntegrate
Capacity
Poor

STM

Poor readers

FASTER

Speed

Skipping

Skimming

Scanning
Slow

TECHNIQUES

Vocabulary

Eyesight

Regress

Talk

Ideas

Guide

Operating

7 IMPROVE

Mood

Understanding

Recall

Detect

Elaborate

Review

UNDERSTANDING

Devide & Conquer

Problems

Benefits
I/O 

Time
Finish

Start Talk
Self

Positive
Recall

Ongoingobj

Specifictask

Attend to 

Look for interest

CONCENTRATING

            Effective
            reading

หล ักการอ านอย างม ปีระส ทิธ ภิาพ (Effective reading)
อ างอ งิจาก Mind Skills for Managers, Samuels A. Malone

Effective reading จากหน ังส ือ Mind Skills for Managers , Samuel A. Malone 
มหาสารคาม  11



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 ดิ

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

SmartDraw 2007
Visualize Thinking

ซอพท แวร 
(Softwares)

จ ดัทำแผนท  ีความร  ู

การแสวงหาความร  ู

การแลกเปล  ียนความร  ู

การเผยแพร ความร  ู

การจ ดัการความร  ู

ห องสม ดุส 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 ี

do
w

nl
oa

d 
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is
 m

ap
 @

w
w

w
.p

ra
ch
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an

.c
om
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���������	
������
(Knowledge Source maps)

������%&�������
(Knowledge asset maps)

������(��
)��
������
(Knowledge Structure maps)������*�+�,-&*./01�������

Knowledge Application maps

������*�456�������
(Knowledge Development maps)

"Where can I find somebody who
knows how to calculate a company
valuation" 0�����A�4B�
CD��
+EFF

How many ....
do we have
IJ���)K���54-/
�
+EFF�����L-�	

Which are knowledge relate
to work or project ������L5�0D
���I,�J�01�+�,(-1�/

Who use the knowledge and for
what 0���J������C+01� ��,01�
0�)N�*�O/0D L-	
C�

How can we prepare for new project
A�A.��-�L
�/������A4P�L*�456�

���PL(��
*�0��	Q L-	
C�

Mapping
techniques

Mind Mapping

Clustering

Fishbone graphs

Pyramids

Geographic maps

Hierarchic tree

ref : making knowledge visible through Knowledge Maps: Martiin J. Eppler , Handbook on Knowledge Management 1

mapping by Mr.Prachasan Saenpakdee
Glocalization Training Center download this map
from www.glocalization.org

มหาสารคาม  13



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

มหาสารคาม  14



การบ รูณาการภายในว ชิา
เด ยีวก นั ม กีารเร ยีงลำด บั
ห วัข อ เน  ือหาสาระตาม
ความเหมาะสม

ร ปูแบบ

Cellular or Fragmented

เน  ือหาสาระ 2 ห วัข อ
สามารถสอนเช  ือมโยง
ส มัพ นัธ ความค ดิถ งึก 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 ปูแบบSequenced

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 วัข 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 กัษะใดท กัษะหน  ึง
ในหลายกล  ุมสาระการเร ยีน

ร ปูแบบ

Threaded

เน  ือหาสาระหร อืความค ดิ
รวบยอดของกล  ุมสาระการ
เร ยีนร  ู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 ๆเช  ือมโยงก นั

ร ปูแบบ
Networked

ร ูปแบบการ
บ ูรณาการ
องค ความร ู 

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

ผศ.ดร.ส ริ พิ ชัร   เจษฎาว โิรจน 
mapping โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด ี

มหาสารคาม  15



ท กุคนระด บัป จัเจก

ท กุครอบคร วั

ท กุเพศ ท กุว ัย

ท กุอาช พี

พอเพ ยีงสำหร บัท กุคน

ร กัก นัและก นั

เอ  ืออาทรต อก นัและก นั

คนท  ีไม พอจะร กั
คนอ  ืนไม เป น็

จ ติใจพอเพ ยีง

อน รุ กัษ ส  ิงแวดล อม

เพ  ิมพ นูส  ิงแวดล อม

ส งเสร มิส  ิงแวดล อม

เน นเกษตรกรรมย  ังย นื

ผสมผสาน/บ รูณาการ

ส  ิงแวดล อมพอเพ ยีง

รวมกล  ุมในช มุชน

สร างเคร อืข ายร วมก นั

แก ป ญัหาร วมก นั

ช มุชนเข มแข ง็พอเพ ยีง

ปร บัต วับนฐานความร  ู

เร ยีนร  ูร วมก นัเป น็เคร อืข าย

ใช ภ มู ปิ ญัญาแก ไขป ญัหา

ป ญัญาพอเพ ยีง

ว ถิ ชี วี ติท  ีส มัพ นัธ ก บัธรรมชาต ิ

ว ฒันธรรมนำการพ ฒันา

ว ฒัธรรมแบบผสมผสาน

ร  ูเท าท นัว ฒันธรรมจากนอกช มุชน

ว ฒันธรรมพอเพ ยีง

ค อยเป น็ค อยไป

ม รีะบบรองร บั

พ ฒันาอย างม  ันคง

7. ม  ันคงพอเพ ยีง

เศรษฐก จิพ  ืนฐาน

เศรษฐก จิสมด ลุ

เศรษฐก จิบ รูณาการ

เศรษฐก จิศ ลีธรรม

หากท กุอย างพอเพ ยีง
ก จ็ะเก ดิความสมด ลุ และย  ังย นื
อาจจะเร ยีกเศรษฐก จิพอเพ ยีง
ในช  ืออ  ืนๆ ได อ กีค อื

นโยบายและกระแสส งัคม

ควรม กีารสำรวจศ กัยภาพช มุชน

ศ นูย บร กิารช มุชนแบบเบ ด็เสร จ็
(One-Stop-Service)

บร ษิ ทัเอกชนเช  ือมโยง
ก บัช มุชนห างไกล

กฎหมายท  ีเอ  ือ

กองท นุเพ  ือช มุชน

ปร บัว ธิ กีารงบประมาณของประเทศ

ส  ือเพ  ือส งัคม/ช มุชน

การว จิ ยัเพ  ือช มุชน

การสน บัสน นุ 9 ประการ
เพ  ือให เก ดิความพอเพ ยีง
ท ั ง 7 ด าน

ความพอเพ ียง
 7 ประการ

ของเศรษฐก ิจท ี พอเพ ียง
(ศ. นพ. ประเวศ วะส ี)

Culture

Wealth

Mental

Environment

Community

Wisdom

เอกสารเผยแพร  เพ  ือช วี ติท  ีพอเพ ยีง ตามปร ชัญาเศรษฐก จิพอเพ ยีง  อ างอ งิจาก เศรษฐก จิพอเพ ยีงและประชาส งัคม โดย ศ. นพ. ประเวศ วะส ี
เข ยีนแผนท  ีความค ดิโดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล - ขอนแก น (www.prachasan.com)

เข าใจหล กัแห งความพอเพ ยีงผ านแผนท  ีความค ดิเร  ืองเศรษฐก จิพอเพ ยีง โดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี
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ระบบไม สามารถ
แยกบางส วนออกได 

บางอย างแม จะแยกออก
ก ย็ งัคงสภาพเด มิ

ส  ิงท  ีเราเห น็น  ันเป น็ "กอง"
หร อืเป น็ "ระบบ"

ค ณุภาพจากการรวม
เป น็ภาพสะท อนระบบ

ปร มิาณจากการรวม
ไม ได สะท อนระบบ

ความเป น็ "องค รวม" เหน อืกว า
ความเป น็ "ผลรวม"

ระบบย อยม จี ดุม  ุมหมาย
ของตนเองในความส มัพ นัธ 
ก บัส วนอ  ืนๆ ในระบบใหญ 

ท กุอย างท  ีเป น็ระบบ
ม จี ดุม  ุงหมายของตนเอง

จ ดุม  ุงหมายหร อืเป าหมาย
ของม นัค อือะไร

คนท  ัวไปจะค ดิเป น็เส นตรง
และม ุ งไปย ังท ศิทางเด ยีว

น กัค ดิเช งิระบบจะเห น็
ร ปูร างความส มัพ นัธ 
ระหว างเหต กุ บัผลเป น็วงจร

ร ปูร างของเหต แุละผล
เป น็วงจร (Loop)

ระบบเก ดิจากเหต ปุ จัจ ยั

ท กุอย างไม ได เก ดิข  ึนเอง
ม ที  ีมาและเหต ผุลเสมอ

ส  ิงท  ีเราประสบน  ันเป น็เหต กุารณ 
ท  ีเก ดิข  ึนคร  ังเด ยีวหร อื

5 คำถามเพ ื อ
การค ิดเช ิงระบบ

ความส มัพ นัธ แบบ Loop

ค ุณภาพของความส ัมพ ันธ 

ท กุอย างม เีป าหมาย

ท กุอย างม มี ติ กิว าง
ล กึไม เป น็ระนาบ

ระบบแบ งแยกไม ได 

แผนท ี ความค ิด เพ ื อความเข าใจการค ิดเช ิงระบบ (System Thinking)

เอกสารประกอบการบรรยาย "การค ิดเช งิระบบ (System Thinking) โดย  ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีPh.D.
อ างอ งิจาก หน ังส ือ "ว ธิ คี ดิกระบวนระบบ (System Thinking) ช ยัว ฒัน  ถ ริะพ นัธ  : บรรณาธ กิาร

ผ  ูนำร  ุนใหม ต องเข าใจการค ดิ
เช งิระบบ ฝ กึพ ฒันาระบบในการค ดิ
แผนท  ีแผ นน  ีจะช วยให ผ  ูนำเข าใจ
ระบบ (System Thinking)

มหาสารคาม  17



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

(Whole) (Parts) (Whole)

+ =

Begin with The End in MindBegin with The End in Mind
มองภาพสุดทายกอนเริ่มตนมองภาพสุดทายกอนเริ่มตน

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

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

ส่ิงสําคัญ งาน และ ชีวิต

First Thing FirstFirst Thing First

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

ใชหัว(คิด)ในการทํางาน
Mind MapMind Map
เครื่องทุนแรงที่เครื่องทุนแรงที่
ทรงประสิทธิภาพทรงประสิทธิภาพ

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

Think Win-Win

Synergize

มหาสารคาม  18



เร ื องช วี ติ

เร  ืองงานเพ  ือเล  ียงช พี

ความร ู ท ี ต องร ู 
(Must know)

เพ  ือการเร ยีนร  ู

เพ  ือการพ ฒันาตนเอง

ความร  ูท  ีอยากร  ู
(Need to know)

การเปล  ียนแปลง

ความร ู ท ี ควรจะร ู 
(Nice to know)

ความร  ูเพ  ือ
สร างป ัญญา

การเร ยีนร  ูตลอดช วี ติ
(Life Long Learning)

การจ ดัการความร  ูส วนตน
(Personal KM)

การใช พล งัของส  ือ
(Media Power)

เคร  ืองม อืต ดิอาว ธุ
ทางป ัญญา

ม เีหต มุ ผีล

พอประมาณ

ม ภี มู คิ  ุมก นั

ปร ชัญาเศรษฐก จิพอเพ ยีง
(Sufficiency Economy)

ร กัการอ าน

ร กัการค ดิ

ร กัการค ยุ

อ ปุน สิ ยัร กัการเร ยีนร  ู

ความด  ี(Goodness)

ว ฒันธรรมช มุชน
(Community)

ความร  ู (Knowledge) รห สัการพ ฒันาของในหลวง
(ศ.นพ. ประเวศ วะส ี)

สำน กึไทย

สำน กึส ขุภาพ

สำน กึด ี

สำน กึพลเม อืง

สำน กึสาธารณะ

สำน กึใหม 
(New Mind)

แก นสาระอาว ธุทางป ญัญา
ท  ีควรจะถ กูต ดิให ก บัคนไทย

เพ  ือเสร มิสร างความเข มแข ง็
(Empowerment)

การพ  ึงพาก นัเอง
(Interdependent)

ผสมผสานภ มู ปิ ญัญา
ส  ูสากลและอย  ูยอด

สร างภ มู คิ ุ มก นัของส งัคม

เป าหมายการต ดิอาว ธุ
ทางป ัญญา (I-Goals!!)

การค ดิเช งิพ ทุธ

การค ดิเช งิระบบ

เร  ิมต นท  ีความค ดิ
(Idea First)

สร างเวท กีารพ ูดค ยุ
(Shared Idea)

แปลง Tacit
ส ู  Explicitส งเสร มิการเข ยีน

(Explicit Idea)
การว จิ ยั
เป น็พ  ืนฐานค  ุยหาความจร ิง

(Search for Life)

กระบวนการในการ
ต ดิอาว ุธทางป ัญญา
(Process)

ทำงานเป น็ท มี

ว ฒันธรรมองค กร
(Org. Culture)

ผ  ูนำต องการสร างคน

ท กุคนพร อมนำช วี ติตนเอง

ภาวะผ  ูนำ
(leadership)

ส  ือเพ  ือการเร ยีนร  ู

การส  ือสารทางไกล

เทคโนโลย ี
(Technology)

ส งัคมแห งการเร ยีนร  ู

ช มุชนน กัปฏ บิ ตั ิ
(CoP)

ส งัคมฐานความร  ู
(Knowledge - based)

โครงสร างส ังคม
ในร ปูแบบใหม 

ป จัจ ยัเอ  ือหน นุ
การต ดิอาว ธุทางป ญัญา
(Knowledge Enablers)

ผ  ูนำช มุชน

ผ  ูนำครอบคร วั

ผ  ูนำองค กร

ผ  ูนำประเทศ

ใครควรจะถ กูต ดิอาว ธุ
ทางป ญัญาก อนคนอ  ืน

        การต ิดอาว ุธ
         ทางป ัญญา

        เพ ื อช ีว ิต
         ท ี พอเพ ียง

ต ดิไปเพ  ืออะไร

กรอบแนวค ดิการต ดิอาว ธุทางป ญัญา(เศรษฐก จิพอเพ ยีง และว ถิ ชี วี ติย  ังย นื) นำเสนอโดย เภส ชักร ดร . ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

แผนท  ีความร  ู

แผนท  ีพล งัป ัญญา

เอกสารเผยแพร  ศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล - ขอนแก น เพ  ือสน บัสน นุการใช ช วี ติแบบพอเพ ยีงสำหร บัส งัคมแห งการเร ยีนร  ู

ปล กุ/ปล กู
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