
รวมแผนท่ีความคิด  สําหรับ
แกนนําวิทยากรกระบวนการ  

หลักประกันสุขภาพ  

เรียบเรียงโดย  เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี  
ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล 

  www.prachasan.com 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (ขอนแกน) 

http://www.prachasan.com
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เร  ิมต นจากภาพรวม

มองอนาคตให ออก

สวมหมวกส ฟี าในการมอง

ฝ กึการมองแบบ Bird eye view

.ใช ความค ดิในเช งิกว าง

ใหญ 

มององค ประกอบท ั งหมด

แยกประเด น็เป น็หมวดหม  ู

ใช ความค ิดเช ิงว เิคราะห 

แยกข อม ลูท  ีหลากหลาย

แยกตามหล กัว ชิาการ

แยก

นำประเด น็ท  ีแยกมาย อย

ลงไปในรายละเอ ยีด

เจาะล กึข อม ลูอย างแยบคาย

ใช การค ดิเช งิมโนท ศัน 

การค ดิด วยหมวกส เีหล อืง

ย อย

บ รูณาการความค ดิ

เช  ือมโยงความส มัพ นัธ 

เปร ยีบเท ยีบความแตกต าง

สร างสรรค ส ิ งใหม 

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

หล ักการจ ัดการความค ิดด วย 4 ยอ
โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี
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Six Thinking  Hats

DJ

 6  6 Edward De Bono .
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KUSANA

Knowledge
( )

Understand
( )

Skill
( )

Attitude
( )

Network
( )

Active
( )

KUSANA Mapping .



(public meeting/forum)

(dialogue)

(unlimited
communication)

(hot issue management)

(spider diagram)(other tools)

(information and learning center)

(area management)

(learning summary

(focus group)

 815

 :
 ( ) /

Network.mmap    18/2/2548   .
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Network  Management

.

IMS

  

 

  

( . ) Mapping



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   M.P.H.

pdca  (2).mmap    9/10/2547   .



AIC

AIC

Appreciation

Influence

Control

AIC

Control

C2.2
( )

C2.1
( )

C1
( )

Influence

I2

( )

I1
( )

Appreciation

A2.2
( )

A2.1
/

( )

A1.2

( )

A1.1
/

( )

A0
( )

AIC staff

 (Modulator)

 (Facilitator)

AIC
AIC  

Mind Map

AIC

Mind Map

Vision

Mission

Strategic Map

Road Map

AIC
.

Mapping .

aictechnique.mmap    18/2/2548   .



F.S.C
Future  Search

Conference

share

F.S.C.

23

5060

 10

 (Stake holder)

 (Mixed Group)

 (SelfSelected Group)

(F.S.C Process)/

PROCESS  F.S.C
Step by Step

 1  (Timeline)

 2

 3

 4  (Mind
Map)

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

FSCConcept.mmap    11/11/2547   .
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 (Capital)
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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



Participation
Learning

ProcessPLP

 (Background)

Session Design

Road Map

 (Participation  Learning  Process) Mapping .

ParticipationLearningProcess.mmap    19/11/2547   .



 7 S

System

Style

Structure

Staff
SkillICT

Strategy

Shared Value

Satang

.

7s.mmap    19/8/2547   .



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 Robson



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 .



เป น็แผนผ งัท  ีใช แสดงความส มัพ นัธ 

อย างเป ็นระบบระหว างหลายๆ สาเหต ุ

ท  ีเป ็นไปได ท ี ส งผลกระทบให เก ดิ
ป ัญหาหน ึ งป ญัหา

ผ ังสาเหต ุและผลค ืออะไร

เม ื อต องค นหาสาเหต ุแห งป ัญหา

เม  ือต องการเร ยีนร ู ป ญัหาร วม
ของแผนกหร ือฝ ายท  ีแตกต าง

ต องการนำไปส  ูการระดมสมอง
ให สมาช กิเห ็นภาพรวม

เม ื อไรจ งึจะใช ผ งัก างปลา

กำหนดประโยคป ญัหา
ท ี ห ัวปลา

กำหนดกล ุ มป จัจ ยัท ี จะทำ
ให เก ดิป ญัหาน ั น ๆ

ระดมสมองเพ ื อหาสาเหต ุ
ในแต ละป จัจ ยั

หาสาเหต ุหล ักของป ญัหา

จ ัดลำด บัความสำค ัญของสาเหต ุ

ใช แนวทางการปร ับปร งุท  ีจำเป น็

ว ิธ ีการสร างผ ังก างปลา

ผ ังก างปลา
Fish Bone Diagram

แผนผ งัอ ชิ กิาว า
Ishikawa Diagram

แผนผ ังสาเหต ุและผล
Cause and Effect
Diagram

okok ช  ือท  ีใช เร ียก

ส วนป ญัหา หร อืผลล ัพธ  (Problem or Effect)
จะแสดงอย ู ท ี ส วนของห ัวปลา

Man คนงาน

Machine เคร  ืองจ ักร

Material ว ัตถ ุด ิบ

Method กระบวนการ

Enviroment ส ิ งแวดล อม

MIS สารสนเทศ

ป ัจจ ัยท ี ส งผลกระทบต อป ัญา
น ยิม 5M 1E

สาเหต ุหล ัก

สาเหต ยุ อย

ส วนสาเหต ุ (Cause)

ส วนประกอบของ
ผ งัก างปลา

ต ัวอย างผ ังก างปลา

    ผ ังก างปลา
 Fish Bone
   Diagram

แผนผ งัสาเหต แุละผล-Fish Bone Diagram จากหน ังส อื 17 เคร  ืองม ือน กัค ดิ
Mapping by  เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล



การแสวงหาความค ดิร วมก นั
ระหว างสมาช กิ

เป น็แนวทางไปส ู การแก ป ัญหา

เป น็การค ดิแบบไร แบบแผน
(Free-Form Thinking)

การระดมสมองค อือะไร

เป ดิโอกาสให ท กุคนได แสดง
ความค ิดเห น็ได อย างอ ิสระ

ฟ งัความค ิดเห ็นผ  ูอ ื น

ปร ิมาณความค ิดย  ิงมากย ิ งด ี
ไม จำเป น็ต องด เูหต ุผล

ออกนอกล  ูนอกทางได 

ห ามว ิจารณ ระหว างแสดง
ความค ดิเห น็

หล ีกเล  ียงการปะทะคารม

นำส ิ งท ี ได ไปปร ับปร งุต อไป

กฎในการระดมสมอง

เม ื อต องการต ั งห ัวข อป ญัหา
เพ  ือจะใช ทำก จิกรรมใดๆ 

เม ื อต องการว ิเคราะห ฺป ญัหา

เม  ือต องการหาแนวทางในการ
แก ไขป ญัหา

อย าใช พร ำเพร  ือ

ประส ิทธ ิภาพจะต ำ

ผ  ูเข าร วมเก ดิความเบ  ือหน าย

ข อระว ัง

เม  ือไรจะใช เทคน คิระดมสมอง

ขยายม ุมมองด วยก นั

มองภาพรวม/ภาพใหญ 

สำรวจป ัญหา
(Define Problems)

แยกแยะรายละเอ ยีด

ลงล ึกให หลากหลาย

สร างความค ิด
(Generating Ideas)

โยงเข าหาก นั

บ รูณาการความค ิด

พ ฒันาหนทางแก ไข
(Developing the Solution)

ข  ันตอนในการระดมสมอง

แผ นใหญ 

แผ นเล ก็
กระดาษเปล า

ปากกาส  ี 3 ส ี
กรณ ีใช  Manual

Projector

NotebookMindManager

MindMapper

Inspiration

Softwares

กรณ ี ใช   Computer

อ ุปกรณ ในการระดมสมอง

รวบรวมความค ิด

จ ัดระเบ ยีบข อม ูล

จ ัดทำผ ังเคร ือญาต ิ
(Affinity Diagram)

czแผนผ งัแสดงเหต แุละผล
(Cause & Effect Diagram)

ใช เคร  ืองม ืออ  ืนร วม

นำข อม ลูไปใช ต อ

การระดมสมอง
Brainstorming

ควบค ุมเวลาท  ีใช  ส วนใหญ ใช เวลา 30-40 นาท ี
แต หากย งัคงความค ดิต อเน ื องก ็เพ ิ มเวลาได 

การระดมสมอง- Brainstorming จากหน ังส ือ 17 เคร ื องม อืน กัค ดิ
Mapping by  เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ ึกอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล

ท กุคนม สี วนร วม

ไม ม ใีคร Dominate

ท กุความค ดิม คี า

เน นปร มิาณ
มากกว าค ณุภาพ
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