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เพื่อคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้

ปฏิบัติการทางความคิด



ผูชนะ 10 คิด

การคิดเชิงวิพากษ
(Critical Thinking)

การคิดเชิงวิเคราะห
(Analytical Thinking)

การคิดเชิงสังเคราะห
(Synthesis-Type Thinking)

การคิดเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Thinking)

การคิดเชิงมโนทัศน
(Conceptual Thinking)

การคิดเชิงสรางสรรค
(Creative Thinking)

การคิดเชิงประยุกต
(Applicative Thinking)

การคิดเชิงกลยุทธ
(Strategic Thinking)

การคิดเชิงบูรณาการ
(Integrative Thinking)

การคิดเชิงอนาคต
(Futuristic Thinking)

ผูชนะ 10 คิด

เร  ิมต นจากภาพรวม

มองอนาคตให ออก

สวมหมวกส ฟี าในการมอง

ฝ กึการมองแบบ Bird eye view

.ใช ความค ิดในเช ิงกว าง

ใหญ 

มององค ประกอบท ั งหมด

แยกประเด ็นเป น็หมวดหม  ู

ใช ความค ิดเช ิงว ิเคราะห 

แยกข อม ลูท  ีหลากหลาย

แยกตามหล กัว ชิาการ

แยก

นำประเด น็ท  ีแยกมาย อย

ลงไปในรายละเอ ยีด

เจาะล กึข อม ลูอย างแยบคาย

ใช การค ิดเช งิมโนท ัศน 

การค ดิด วยหมวกส ีเหล ือง

ย อย

บ รูณาการความค ดิ

เช  ือมโยงความส ัมพ ันธ 

เปร ียบเท ยีบความแตกต าง

สร างสรรค ส ิ งใหม 

ค ิดในแบบส งัเคราะห  โยง หล ักการค ิด
ด วยม ิต ิ 4 ยอ
(ภก.ประชาสรรณ )

หล ักการจ ัดการความค ิดด วย 4 ยอ
โดย เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ กัด ี



 6  6 
Six Thinking Hats

Dr.Edward de Bono

หมวกสีขาว
(Information
available &
Needes, Facts
and Data)

พรอมรับขอมูล

มีขอมูลอะไรบาง

ขอมูลใดท่ีขาดหายไป

จําเปนตองหาขอมูลเพ่ิมหรือไม

จะนํามาใชประโยชนอยางไร

เปดใจเพ่ือเรียนรู

หมวกสีเขียว
(Alternatives
& Creative
Ideas)

แทนตนไมที่งอกงาม

การแตกความคิดใหม

ความคิดท่ีสรางสรรค

ลองผิดลองถูก

เกิดการเคล่ือนไหว ทางความคิด

จินตนาการสูการ เปล่ียนแปลง

เกิดการพัฒนาใหม

หมวกสีเหลือง
(Benefits,
value &
Positive
aspects)

มองโลกในแงดี

มีความหวัง

พยายามแสวงหาคุณคา

แสวงหาประโยชน

มีเหตุผลประกอบ

นําไปสูรูปธรรม

หมวกสีดํา
(Caution,
Difficulties,
Risk & 
Weaknesses)

มีความระมัดระวัง

พิจารณาความเหมาะสม

อยูบนบนฐานของมโนธรรม

อิงประสบการณ

ยึดมั่นวัตถุประสงค

ปกปอง ใครครวญ

หมวกสีฟา
(Managing
The Thinking,
Focus,
Summary)

แทนทองฟา

ใชควบคุมความคิด ท้ังหมด

การบริหารการคิด

สรางความลงตัว ของความคิด

อาศัยประสบการณ

เรียนรูเพ่ือตัดสินใจ

หมวกสีแดง
(Intuition
Hunches
& Feeling)

แทนความรูสึก

อารมณอิสระ

ตัดสินบนฐานอารมณ

อารมณดีก็จะไดสิ่งดี

เราอารมยการเรียนรู

อารมยรวมในเวที

คิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย

คิดแบบวิภัชชวาท

คิดแบบรูคุณคาแท 
-คุณคาเทียม

คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ

คิดแบบอริยสัจจคิดแบบสามัญลักษณ

คิดแบบเห็นคุณโทษ 
และทางออก

คิดแบบเราคุณธรรม

คิดแบบอยูกับปจจุบัน

คิดแบบแยกแยะ
 สวนประกอบ

โยนโิสมนสิการ
(หลักคิดเชิงพุทธ)

15/10/2548 - v12

อิทัปปจจยตา

ปจจัยสัมพันธ

สอบสวน

ต้ังคําถาม

การคิดกอนพูด

พูดความจริง

ทบทวน/ใครครวญ

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

กระจายเน้ือหา

สวนประกอบยอย

การเช่ือมโยงกัน

ไมมีตัวตน

จากหนังสือคุยกนัเรื่องความคิด 
นพ.ประเวศน วะสี Mind Map(r) by 
ภก.ประชาสรรณ



concept of Mind Map (R)

www.mind-map.com
www.mindjet.com
www.mindmapper.com
www.mindgenius.com
www.glocalization.org
www.prachasan.com

Subject
of MIND MAP

การใชรายละเอียด

จดบันทึก

วางแผน & การจัดการ

การเรียน

กระตุนความคิดสรางสรรค

การระดมสมอง

การใชสี

ใชคํา หรือพยางค

ความคิด(Ideas)

ภาพ(Images)

ความคิด

ขอเสนอแนะ

ชวยจํา

จับความคิด

รวบรวมความคิด

การพูด
การประชุม
การนําเสนอ

งาน
การพักผอน
การเงิน

ชวยจด

มองอดีต
คิดปจจุบัน
ฝนอนาคต

draw
picture
photo

จัดกลุม

แสดงอารมย

สะทอนความคิด

จัดหมวดหมู

ชวงช้ันของคสวามคิด

ชวยนาํเสนอ

สะทอนความคิด
ขอความเช่ือมโยง

Link

Subject
of MIND MAP

ศ.ดร.เกร ียงศ ักด ิ  เจร ิญวงศ ศ ักด ิ 

ผ  ูชนะ 10 ค ิดEdward de Bono

การค ดิด วยหมวก 6 ใบ

การค ดิแนวข าง
(Lateral Thinking)

โยน โิสมนส ิการ
การค ิดเช ิงพ ุทธ

การค ิดเช งิระบบ
(System Thinking)

เร  ืองราวของความค ิด

การเข ยีนแผนท  ีความค ดิ
(Mind Mapping)

เข ยีนแผนท  ีมโนท ศัน 
(Concept Mapping)

วาดภาพความค ิด
(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 ดุส วนต ัว

ฐานข อม ูลความร ู 
คล งัความร  ู

เร ื องการค ดิ

บ ูรณาการความร  ู

ร กัการอ าน
การเร ยีนร  ู

การพ ฒันาต อเน  ือง

การค ิดเช งิกว าง-การค ิดเช 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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http://www.mind-map.com
http://www.mindjet.com
http://www.mindmapper.com
http://www.mindgenius.com
http://www.glocalization.org
http://www.prachasan.com


ภาพภูมิความคิด
MindScape

Concept Map แผนที่มโนทัศน



KUSANAJA

Knowledge
( )

Understand
( )

Skill
( )

Attitude
( )

Network
( )

Active
( )

Joy
( )

Alternative
( )



วางแผนประจำว ัน

วางแผนส ัปดาห  

ต ั ง เป าหมาย

ระบ ุพ ันธก ิจ ค าน ิยม

1 โปรแอคท ีฟ

2
เร ิ มต นด วย
จ ุดม ุ งหมายในใจ

3 ทำส ิ งสำค ัญก อน

4 ค ิดแบบชนะ/ชนะ

5
เข าใจผ ู อ ื นก อน
แล วจ ึงให ผ ู อ ื นเข าใจเรา

6
ผน ึกพล ังประสาน
ความแตกต าง

7 ล ัลเล ื อยให คมอย ู เสมอ

อ ุปน ิส ัย

อ ปุน สิ ัย

หล ักการ

กรอบความค ิด

Framework

การเป ็นแบบอย าง
(Modeling)

การกำหนดท ิศทาง
(Pathfinding)

การปร ับแนวทางให สอดคล อง
(Alignment)

การปลดปล อยศ ักยภาพ
(Empowerment)

บทบาทท ั ง 4 
ของการเป ็นผ ู นำ

เคร  ืองม อื

The 8th Habit

First Thing First The 7 Habits of 
Highly Effective People

หน งัส อืสามเล ม
อ านประกอบก นั

อ ุปน ิส ัย 7 ประการ
7 Habits Highly 
Effective People

(Stephen R. Covey)

ประสานพล ัง

นำเสนอกรอบแนวค ิดในแบบ Mi n d  M a p
โดย เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี M.P.H.

ศ ูนย ฝ ึกอบรมภ ูม ิป ัญญาส ู สากล - Khon Kaen,  T H A ILA N D
www.p rachasan .com

อ างอ ิงข อม ูลจาก : T h e  8th H ab i t  F r om  Ef fec t iveness  t o  Gr ea tness
โดย S teph en  R .  C o v e y  ( www.The8thHabi t .com)

Glocalization Training Center
Your Dream, We Do

ความฝ  ั นอยท  ี   ท   าน  งานสร   าง สรรค   อย  ู  ท  ี   เ รา

http://www.prachasan.com
http://www.The8thHabit.com)


                     ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี M.P.H. 
                        Http://www.prachasan.com

 หลักการที่จะอ่านหนังสือให้ได้วันละ 10 

เล่ม เป็น เรื่องที่ท้าทายและน่าสนใจ 

หากเราทำได ้  แสดงว ่าในหนึ ่งป ี 

เราจะอ่านหนังสือได้ถึง 365 x10 เท่ากั 3650 เล่มเลยทีเดียว มา

กกว่าคนเรียนปริญญาโทเสียอีก ผู้เขียนมีหลักการมานำ เสนอ 

เผื่อจะนำไปใช้ประโยชน์นะครับ  ทำตามที่ละขั้นรับรองได้ผล 

1. กำหนดจ ุดม ุ ่งหมายที ่อยากร ู ้ก ่อนอ ่าน (Goals)

 จะอ่านเพื ่อเอาอะไร เช่นอ่านเพื ่อหาคำคมๆ สักคำเพื ่อเป็น

พลังในการสู้งาน พอไปเปิดหนังสือ ก็สำรวจทั้งเล่ม แบบด่วน 

ๆ เปิดแบบเร็ว ๆ ค้นหาคำที ่ต้องการ เช่นเปิดไปพบคำว่า 

หากต้องการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องเปลี่ยนตัวเราเองก่อน 

และสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนวิธีคิด พอเจอคำนี้ ก็คือ 

ว่าบรรลุเป้าหมายที่ต้อง การหนังสือเล่มนั้น

ก็ไม่ต้องอ่านต่อ แล้ว จบไปหนึ่งเล่ม

2. อ่านสารบัญของหนังสือ 

(table of content) ในสารบัญจะบอกถึงเนื้อ 

หาของหนังสือคร่าว ๆ ลองดูว่ามีเรื่อง ราว

ที่น่าสนใจที่เรายังไม่รู้หรือไม่ หากเป็นเรื่อง 

ที่เรารู้แล้ว เราก็ถือว่าอ่านจบไปอีกเล่มแล้ว

3. อ่านคำนำหรือคำนิยม 

ดูว่าหนังสือเล่มนั้น  เขาเขียนให้ใครอ่าน 

ใช่เราไหมที่ควรจะอ่านเล่มนั้น หากเข้า 

กับความเป็นตัวเรา คือเขาเขียนให้คนอย่าง 

เราอ่านก็อ่านต่อ แต่หากพิจารณาดูแล้ว 

ไม่ควรจะเป็นเราที่อ่านเรื่องนั้นๆ ก็ถือว่า 

จบไปอีกเล่มแล้วนี่ได้สามเล่มแล้วนะเร็วมาก 

เลยใช่ไหม

4. เปิดไปหน้าสุดท้ายหรือบทสุดท้ายดูการสรุป

        ของหนังสือว่า เขาสรุปเรื่องราวทั้งหมดว่ายังไง ของดีๆ 

จะอยู่ตรงสุดท้าย หากเราได้ประเด็นสำคัญก็คือว่าอ่านจบไปอีก

หนึ่งเล่มแล้ว 

5. เปิดหาภาพหรือแผนภูมิหรือข้อความ กราฟิก 

ที่เป็นประโยชน์ ที่เราต้องใช้หรือยังไม่มีข้อมูลหากได้สิ่งที่ต้อง 

การก็คือว่าจบไปอีกหนึ่งเล่ม

6. ดูชื่อนักเขีย หากเราอ่านบ่อยๆ ก็จะรู้ว่าหนัง

สือของเขาจะมาแนวไหน เราก็เพียงรับรู้ว่ามีเล่มน้ีออกมาใหม่ มีส่วน

ที่แตกต่างจากเล่มอื่นตรงไหน เปิดหาเฉพาะส่วนต่างๆ ก็ถือว่า 

จบไปอีกเล่มแล้ว ว้าว อ่าน ได้เร็วจังเลยครับถ้าอ่านหนังสือแบบนี้

7. อ่านหนังสือโดยใช้วิธีการ Mind Map 

ค ือการด ูว ่าหน ังส ือท ั ้งเล ่มหล ัก ว ่าด ้วยเร ื ่องอะไร 

มีแก่นความคิดใหญ่ๆ อีกกี่ประเด็น มีประเด็นใหญ่ไหนที่เรา สนใจ 

แล้วเขาย่อยอะไรลงไปอีก เราเลือกเฉพาะแขนงประ เด็นที่สนใจ 

จบไปอีกเล่มแล้ว 

8. อ ่านแบบ 4 ยอ ใหญ่ แยก ย่อย โยง 

มองภาพรวมทั้งเล่ม แยกเรื่องที่รู้แล้วออกจากเรื่องที่ยังไม่รู้  

ลงไปดูเรื่องย่อยที่ยังไม่รู้ โยงมันเข้ากับข้อมูลเดิมที่เคยอ่าน 

จบไปอีกเล่ม 

9. อ่านจากการสรุปความหรือบทวิจารณ์หรือแนะ 

นำหนังสือ เช่นอ่านจะดูจากหนังสือพิมพ์หรือจากเว็บไซต์

ของร้านหนังสือ เขาจะมีสรุปย่อ ไว้ ลองเข้าไปดูตัวอย่างที่ www.

asiabooks.com หรือ www.amazon.com เราก็ถือว่าผ่านตาเราไปอีก

หนึ่งเล่ม

10. แบ่งกันไปอ่านคน ละ 

เล่มแล้วมาเล่าให้กันฟัง วิธีการนี้จะ       

ประหยัดเวลาเป็นอย่างมากผู้นำ 

ประเทศ      หลายคนใช้วิธีการให้คนไป

อ่านหนังสือมาเล่าให้ฟังควรจะรวมกลุ่ม

คนรักการอ่าน แล้วสรุปมาให้กันฟังนี่ยิ่ง 

หากสรุปเป็น Mind Map หนึ่งแผ่นได้ 

ยิ่งจะทำให้เรา สนุกกับการอ่านเป็นที

ท ั ้ งหมดท ี ่แนะนำมาน ี ้ ใช ้ ไ

ด ้ก ับ   หนังสือหลากหลายประเภทไม่

ว่า จะเป็นหนังสือ ทางด้านการบริหาร 

หนังสือทางด้านการพัฒนาตนเอง 

หนังสือคอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน 

หรืออื่นๆ แต่ไม่เหมาะที่จะใช้กับนิยาย

หรือการ์ตูน   เพราะมันจะขาดอารมย์หรือสุนทรียภาพของเนื้อหาไ

ปยิ่งเป็นบทสนทนาระหว่างพระเอก  นางเอกของเรื่องอาจจะต้องอ่

าน ทุกตัวอักษร   แต่สิ่งสำคัญที่ควรจะ ไว้ก็คือ ชีวิตไม่ได้ยาวนาน 

พอที่จะท่องไปในทะเลตัวหนังสือทุกตัว แล้วเมื่ออ่านแล้วรู้แล้ว  

ก็ควรจะนำมันมา ประยุกต็ใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง

ขอให้สนุกกับการอ่านหนังสือปีล 3,650 เล่มครับ 

มีหนังสือดีๆ แนะนำไปที่ e-mail : dmindmap@yahoo.com หรือ     

ประชาสัมพันธ์ที่เว็บบอร์ดของเว็บไซต์ www.prachasan.com 

นะครับ

หลักการอ่านหนังสือให้ได้วันละ 10 เล่ม
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วารสารสาธารณสุขขอนแก่น
ปีที่ 17 ฉบับที่ 199 กันยายน 2548
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