
ค ดิแบบสร างสรรค 

ค ดิเช งิตรรกะ
(Logical Thinking)

การฝ กึค ดิ

การค ดิเช งิระบบ
(System Thinking)

ค ดิ

การบ นัท กึไว ในคอมพ วิเตอร 

คล ิกท ุกคร ั งหล ังค ิด

และค ิดท กุคร ั งหล ังคล กิ

คล กิ

แลกเปล  ียนส  ิงท  ีค ดิ
(Shared Idea)

ค ยุเพ  ือด กัจ บัความร  ู
(Capture Idea)

ค ยุ

ปร ชัญา

ท ี มา
เข าไปให ถ งึรากเหง า

แกะให ถ งึแก น

ค  ุย

องค ประกอบย อย

ความส มัพ นัธ 
ทำการว เิคราะห 

หาเหต ุ

หาผล
ทำการว จิ ยั

อาการของป ญัหา

ทางเล อืกของป ญัญา
(ทางในการแก ไข)

ทำการว นิ จิฉ ยั

ค น

การกรองความร  ู
(Filtration)

การถอดรห สั
(Decoded)

ค ดัเฉพาะส  ิงท ี ต องการ

จ ดัหมวดหม  ูความร  ู

การให รห สัความร  ู
(Codification)ค ดั

Knowledge
Enablers

จ ดัการก บัป จัจ ยัเอ  ือหน นุ
เพ  ือให ม แีรงเค นความค ดิ

สร างส  ิงแวดล อมเพ  ือ
การจ ดัการความร  ู

เค น

ลงม อืทำจากฐานความค ดิ

ค ดิไปพร อมก บัทำ
ทำงานในแบบเคร อืข าย
(Network Movement)

เคล  ือน

ทำให ท กุอย างเป น็ระบบ
ทำงาน

ความค ดิ

ความร  ู

ทำให ระบบงานและช วี ติ
สอดคล องไปในท ศิทางเด ยีวก นั

คล อย

ความร  ูท กุอย างไม จำเป น็ต องถ กูต อง

จงเช  ือในส  ิงตนเองเร ยีนร  ูค ยุให มากพอก อนค าน

ค ยุแบบล  ุมล กึและ
แยบคายก อนค าน

ค านบนฐานความค ดิ

ค าน

เข ยีนภาพในใจก อนค ยุ
(Mental Model)

Mind Mapping

Concept Mapping เข ยีนภาพความค ดิ

เข ยีน Tacit Knowledge
ออกมาเป น็ Explicit Knowledge

เข ยีน

พ ฒันากรอบในการค ดิ
(ข ดีกรอบของตนเอง)

พ ื นท ี ของส ิ งท ี ร ู 

พ  ืนท  ีของความไม ร  ู

ข ดีเส นเพ  ือกำหนด
พ  ืนท  ีของความค ิด

ข ดี

10 ค 2 ข 
คาถาของ
คนทำ KM

เอกสารประกอบการบรรยาย การจ ดัการความร  ูส วนตน ส  ูการจ ดัการความร  ูขององค กร โดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

download the map @ www.prachasan.com
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17
Problem  Solving

Devices

Brainstorming

Flow Process Chart

Gantt  Chart

Cause & Effect Diagram

Check Sheet

Pareto  Diagram

Graph

Scatter  Diagram

Histogram

Control  Chart

Affinity  Diagram

Relation  Diagram

Tree  Diagram

Arrow  Diagram

Matrix  Diagram

Matrix Data Analysis

Process Decision
Program  Chart

TQM  17 Problem  Solving  Devices  ,

17ProblemSolving.mmap    3/1/2550   .



ข้ันที่ 1 การระบุปญหากระบวนการ
ตามลําดับความสําคัญ

ข้ันที่ 2 การใชขอมูลที่เกี่ยวของ/ตรงกับปญหา
ในการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน

ข้ันที่ 3 การระบุและตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับ
สาเหตุรากเหงาของปญหา กระบวนการทํางาน

ท่ีใชเคร่ืองมือดังเชน ผังกางปลา แผนผัง และกราฟ

ขั้นที่ 4 การวางแผนและลงมือทํากิจกรรมทางเลือก
ที่เลือกมาอยางดีและสามารถทําได

ข้ันที่ 5 การตรวจสอบผลลัพธที่เปนระยะๆ
ดวยการใชขอมูลที่รวบรวมข้ึนใหม

ขั้นท่ี 6 การสรางมาตรฐานการทํางานจากกิจกรรมทางเลือก
ท่ีสําเร็จโดยใชเปนสวนหนึ่งของงานประจํา

ข้ันที่ 7 การวางแผนอนาคตเพ่ือที่จะลดปญหาเดิมๆ
ท่ีอาจเกิดข้ึนในหนวยอื่นๆ ขององคกรหรือ
ทําความเขาใจและจัดการกับปญหาใหม

เอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนากระบวนการ TQM โดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล - ขอนแกน THAILAND (www.prachasan.com)
อางอิงจากหนังสือ Total Quality Management (TQM) คูมือการเรียนรูของผูเขารับการอบรม เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการบริหารคุณภาพเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (SMDP/DCD)

Brainstorming
Problems Mapping

Matrix Table

Framing Information

Visualize Process
Graphical Ideas

Project Planning

Process Planning

SOP
Work Flow

ประยุกตใชเคร่ืองมือ 7 อยางสําหรับการควบคุมคุณภาพ
1. แผนผังกลุมเช่ือมโยง (Affinity Diagram)
2. แผนผังความสัมพันธ (Relations diagram)
3. แผนผังตนไม (Tree Diagram)
4. แผนผังเมทริกซ (Matrix Diagram)
5. แผนผังลูกศร (Arrow Diagram)
6. แผนผังกระบวนการตัดสินใจ (Process Decision Program
   Chart Method - PDPC method)
7. วิธีวิเคราะหขอมูลเมทริกซ (Matrix Data Analysis Method)

Total ?
Quality ?
Management ?

http://www.prachasan.com)


STEP One
ระบุสิ่งที่ตองการ

STEP Two
กําหนดเสนตาย

STEP Three
ระบุปญหาอุปสรรค

STEP Four
ระบุคน องคกรเกี่ยวของ

STEP Five
ระบบความรู ทักษะที่ตองใช

STEP Six
กําหนดแผนปฏิบัติการ

STEP Seven
ปฏิบัติการตามแผน

February 2006
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อนาคตอยูในกํามือของผูนําท่ีจะกําหนดโลกของผูนํา

Road map for success LEADERSHIP GOALs setting & Achieve  Mapping by Dr.Prachasan Saenpakdee



การพัฒนาตนเอง
(Self Development)

กิจกรรมที่เกิดจาก
ความสมัครใจ

กิจกรรมกลุม
(Group Process)

การมีสวนรวมของทุกคน
(Total Participation)

การประยุกตเทคนิค QC กิจกรรมกลุมคุณภาพ
หน่ังรากลึกในที่ทํางาน

การกระตุนและการคงอยู
ของกิจกรรมกลุมคุณภาพ

การพัฒนาซ่ึงกันและกัน
(Interdevelopment)

ความคิดสรางสรรค
(Creative Thinking)

ความตระหนักในคุณภาพ
(Quality Mind)

ทัศนคติพ้ืนฐาน QC 10 ประการ สําหรับการพัฒนาสูกระบวนการ TQM (Total Quality Management) จากหนังสือ Guide to TQM in Service Indutries , Noriaki Kano
"การพัฒนากระบวนการทํางานเพ่ือกาวไปสูการบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพ ตองอาศัยภาพความคิด (Mental Model) ที่มีความชัดเจนกอนเริ่มตนการปฏิบัต"ิ

เอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนาระบบงานดวย TQM โดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล - ขอนแกน THAILAND

ทัศนคติ
QC 10
ประการ

ความรู (K)
ความเขาใจ (U)
ทักษะ (S)
ทัศรคติ (A)

เนนความเปนมนุษย
ใหมีความเปนธรรมชาติ

แตกตางเพ่ือเติบโต
เคารพความคิด

สมาชิกแสดงบทบาท
รับผิดชอบงานของตน
ยึดม่ันความเปนหน่ึง

นํา QC ไปใชทันที
ใชใหบอยเพ่ือชํานาญ

บูรณาการผสานเขากัน
ธรรมชาติตอเน่ือง

จัดประชุมตอเน่ือง
กระตุนตอเน่ือง

ตระหนักในปญหา
งานทุกอยางตอมาตรฐาน
ไมยอมรับเพียง Good
แตจะตองเปน Greatness

ใชสมองสรางสรรค
เสริมความฉลาด

พ่ึงปญญา
พ่ึงความคิด

P
A             D

C



PDCA
Deming

Practical PDCA

1930

Walter Shewhart

Shewhart

Bell Laboratories

1950 W.Edwards Deming

Deming

Deming

Ac
t D

o

SMARTER

Specific

Measurable

Acceptable

Realistic

Time Frame

Extending

Rewarding

(Plan)

 1

 2

Outcomes

Output

Process

 3
(Flow chart)

(Do)

 4

(Gantt Chart)

(Check)

 5

(Act)

 7

 6

(Tools)

Flow chart

Histogram

Pareto Chart

Fishbone Diagram

Check sheet

Control chart

Scatter Diagram

Brainstorming

 Deming  cycle Mind Mapping  .   Ph.D.

pdca.mmap    3/1/2550   .



PDCA  8

Kaoru Ishikawa

(Planning)

(Doing)

(Checking)

(Action)

( )

TQM . . Guide  to  TQM  in  Service  Industries,  Noriaki  Kano

PDCA  8 Kaoru Ishikawa.mmap  3/1/2550 



Change Process
Prof.John Kotter

1.
(Establishing a sense of urgency)

2.
(Pick a good team)

3.
(Creating a vision)

4.
(Communicating the vision)

5.
(Removing Obstacles)

6.
(Planning for Shortterm Wins)

7.
(Avoid Declaring Victory too soon)

8.
(Make Change Stick)

 :  : . Mapping  by .



คน
คน
คน

อยูเฉยๆ
ตางคน
ตางอยู

เกิดกลุม

วิเคราะห กระตุน เรียนรู

เงื่อนไขการเกิด เตรียมการ
กอนเกิด

โต
ทํากิจกรรม ขยายผล

แก

(บํารุงรักษา)

ตาย

ขยาย
อุดมการณ

เจ็บพ่ึงตนเอง
ได

วงจรชีวิตของกลุม

เกี่ยวพัน สัมพันธ ผูกพัน พัวพัน

เอกสารประกอบการบรรยาย การทํางานเปนทีม เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักด ีศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล - ขอนแกน

เจ็บ
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 1
TQM

 2
TQM

 3

 4

 5

 6

 7
 37

QC group

 8

 9

 10

TQM . Guide  to  TQM  in  Service  Industries  ,  Nariaki  Kano

10  (2).mmap  3/1/2550 
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