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เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนําวิทยากร
กระบวนการในงานหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด โดยเนนไปที่กระจัดการเครือขาย
(Network Management) เพื่อทํางานดานหลักประกันสุขภาพ มีประเด็นที่สําคัญ ประกอบดวย

1. แนวความคิดเรื่องการทํางานในรูปแบบพหุภาคี (Multi-Party)
2. แนวคิดการทํางานแบบสหสาขา (Intersectoral)
3. หลักการจัดการเครือขายทางสังคม (Social Network Management)
4. หลักคิดการทํางานกับเครือขายทางสังคม (10P and 4S)
5. คําถามเมื่อเครือขายทางสังคมจะเคลื่อนงานหลักประกันสุขภาพ
6. แผนที่ความคิดที่ประมวลความคิด (Conceptual Mind Map)
รายละเอียดสําคัญๆ ของแตละหัวขอที่ผูสนใจ และผูเขารวมประชุม/อบรมจะไดเรียนรูมี

ดังตอไปนี้

แนวคิดเรื่องการทํางานในรูปแบบพหุภาคี (Multi-Partite)
การทํางานในปจจุบันของภาคสังคม โดยเฉพาะการทํางานของภาคประชาชน (People

party) จะตองอาศัยพลังของพหุภาคีเปนหลัก แนวคิดเรื่องพหุภาคีที่นาสนใจ ที่เกี่ยวขัองกับการ
ทํางานเรื่องหลักประกันสุขภาพที่นาสนใจ คือ ของทาน นพ.ประเวศ วะสี ทานไดนําเสนอเรื่อง
พหุภาค ีไวในเอกสาร ที่เกี่ยวกับ นโยบายสาธารณะ  (Public Policy) วา พหุภาค ีในการเคลื่อน
งานภาคสังคม ควรจะใหมีการมีสวนรวมจากสวนประกอบอยางนอย 8 ภาคสวน ดังนี้

1. ประชาชน/องคกรพัฒนาเอกชน (PO/NGOs)
2. สื่อมวลชน (Mass Media)
3. นักวิชาการ/มหาวิทยาลัย (Academician)
4. องคกรสนับสนุนการวิจัยนโยบาย/ระดับนโยบาย เชน สภาวิจัย สกว. สวรส. สปสช.

สสส. มสช. (Funding / R & D )
5. ภาคธุรกิจเอกชน (Private Sector)
6. องคกรทํางานนโยบาย เชน กระทรวงตางๆ (Policy Maker)
7. ฝายการเมือง เชน รัฐบาล รัฐสภา ทองถิ่น (Politic)
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8. ผูแทนองคกรอิสระ เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จากแนวคิด ของ นพ.ประเวศ วะสี เมื่อเราจะประยุกตมาใชกับการทํางานในระดับพื้นที่
(จังหวัด / อําเภอ) เราจะเห็นพลังของพหุภาคีที่จะขับเคลื่อนงานไดอยางชัดเจน เพราะแตละ
ภาคสวนจะมีจุดแข็ง หรือความสามารถหลัก ที่จะมาเสริมการทํางานรูปแบบของพหุภาคีไดเปน
อยางด ีและยิ่งหากสามารถทําใหเกิดความเปนหุนสวน (Partnership) ใหเกิดขึ้นภายในพหุภาคี
ก็จะยิ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในงานหลักประกันสุขภาพไดเปนอยางดีเยี่ยม
การประยุกตใชแนวคิดการทํางานแบบพหุภาคีกับเครือขายหลักประกันสุขภาพ

เพื่อใหเห็นภาพการทํางานในรูปแบบพหุภาค ใหผูเขารวมประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
ลงมือปฏิบัติการดวยการเขียนรายละเอียดของพหุภาคีในงานหลักประกันสุขภาพวา ในภาพจริง
ของแตละพื้นที่ซึ่งแตกตางกันมีใครบาง? ควรจะแสดงบทบาทอะไร ? เช่ือมประสานกับใคร ?
แตละภาคสวนมีองค/เครือขายยอยอีกหรือไม? (ใหแตกประเด็น และรายละเอียด ใน แผนที่
ความคิดที่ทําเปนโครงเบ้ืองตนไวใหแลว)

ในแตละแขนงองคกรหรือภาคสวนที่แตกออกไปใหวงเล็บ จุดแข็งหรือ ความสามารถหลักของ
องคกร/เครือขาย/ภาคสวนนั้นๆ ไวดวย เพื่อใหเห็นภาพของพลังพหุภาคี ซึ่งอาจจะเรียกวา เปน
Entity ของภาคสวนก็ได ซึ่ง Entity นี้ จะมีความสําคัญเมื่องานของเครือขายเกิดขึ้น การแสดง
บทบาทของภาคสวนจะมีความชัดเจน
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แนวคิดการทํางานแบบสหสาขา (Intersectoral)
ในการทํางานที่เกี่ยวของกับสุขภาพของภาคประชาชน จะตองอาศัยมิติของการทํางาน

ที่หลากหลายศาสตร ซึ่งเรียกวาเปนสหศาสตร ไมสามารถอาศัยเพียงศาสตรใดศาสตรหนึ่งได
เนื่องจากสุขภาพเปนสวนหนึ่งของระบบชีวิต ซึ่งชีวิตมีหลายระบบเกี่ยวของกัน ดังนั้นแลวผูที่จะ
ทํางานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพจะตองเรียนรูและเขาใจเรื่องสหสาขา หลักๆ ในเบ้ืองตนนี้ผู
เขียนขอใหทานผูเขารวมประชุม/อบรม ลองใชกรอบของ PEST ในการมองการทํางานหลัก
ประกันสุขภาพดูแลวจะเขาใจวา การทํางานตอไปนี้ตองอาศัย สหสาขามาชวยกัน คิด ชวยกัน
ทํา PEST ประกอบดวย

Politic – มิติการเมือง นั่นหมายถึง การทํางานตองดูนโยบายการเมือง รวมทั้ง
บรรยากาศทางการเมืองของแตละทองถิ่น รวมไปถึงความรู ความเขาใจของนักการเมืองในทอง
ถิ่นนั้นๆ ดวย

Economic – มิติของเศรษฐกิจ เรื่องเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญอีกดานหนึ่ง ในการ
ทํางานหลายๆ อยาง หากมีงบประมาณเพียงพอ หรือไมจํากัด เรายอมจะทําอะไรก็ได แตหาก
งบประมาณมีจํากัด หรือมุมมองเรื่องตนทุนในการทํางานมีความสําคัญ สิ่งนี้ก็ยิ่งตองสนใจ

Social – มิติทางสังคม การทํางานสุขภาพหากขาดมุมมองหรือมิติจากทางสังคมยอม
ถือวา ไมสมบูรณ โดยเฉพาะวิถีประชาชน วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือของสังคม ดังนั้นหาก
ตองการใหงานดานสุขภาพประสบความสําเร็จตองมองมิติทางสังคมดวย

Technology – เทคโนโลยี ในยุคของการเปลี่ยนแปลง เราจะทําอยางไรใหเทคโนโลยี
มาสนับสนุนการทํางาน เพื่อเสริมการทํางานใหมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม เขาถึงผูมีสวน
ไดสวนเสียใหมากที่สุด

นี่คือ ตัวอยางแนวคิดการทํางานแบบสหสาขา หรือสหศาสตรที่เวลามองประเด็นทาง
สังคมจะตองมองใหรอบดาน ครบถวน เพื่อจะไดไมกอปญหาใหมไปเรื่อยๆ

มองใหรอบดาน อยาติดอยูกับกรอบใด กรอบหนึ่ง แลวจะรูวา มีอีกหลายอยางที่เราไมรู และไม
เคยมองเห็น ลองไปมองในมุมของคนอื่นดูบาง
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การประยุกตใชหลักการสหสาขา (Apply Intersectoral)
การประยุกตใชหลักการสหสาขา ในการดําเนินงานเครือขายหลักประกันสุขภาพ หลักๆ

ก็คือ ในการทํางานจะตองใหมีมุมมองที่หลากหลาย แตกตาง จากภาคสวนพหุภาคี เพื่อทําให
การทํางานเกิดความสมบูรณ ไมควรจะยึดถือ ยึดมั่นหรือ ยกใหภาคสวนใด ภาคสวนหนึ่งมี
อํานาจทางความคิดเหนือคนอื่น (Dominate) แลวการทํางานก็จะเคลื่อนไปไดอยางด ี(ในการฝก
ปฏิบัติใหลองเขียนรายละเอียดการทํางานที่จะตองอาศัยองคความรูจากหลากหลาย วาจะตอง
อาศัย sector ไหนบาง)

หลักการจัดการเครือขายทางสังคม (Social Network Management)
การดํารงอยูของเครือขายทางสังคม สิ่งที่สําคัญขาดไมไดก็คือ เรื่องของการจัดการเครือ

ขาย อาจจะเรียกวาเปนพลังของการจัดการ (Power of Management) แนวคิดการจัดการเครือ
ขายที่นาสนใจในการประยุกตมาใชกับการดําเนินงานเครือขายหลักประกันสุขภาพ ที่ผูเขียน
มองวา นําไปสูการปฏิบัติได คือ แนวคิดของทาน ศ.ดร.เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ ์โดยทานได
นําเสนอองคประกอบของการจัดระบบการบริหารเครือขายประกอบดวย

1. การจัดทําผังกลุมเครือขาย (Network Mapping) เพื่อระบุวามีใครรวมอยูในเครือ
ขายบาง ทําอะไร โดดเดน เช่ือมโยงกับใครบาง อยางไร

2. การจัดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในเครือขาย (role and responsibility)
3. การจัดระบบติดตอสื่อสาร (Communication system) ชองทางการสื่อสารของเครือ

ขายเปนอยางไร สื่ออะไรบางที่ใช
4. การจัดระบบการเรียนรูรวมกัน (learning system) จะมีระบบการฝกอบรม การ

เรียนรู อะไรอยางไร
5. การจัดระบบสารสนเทศ (information system) สารสนเทศของเครือขายมีอะไรบาง

จัดการอยางไร การเขาถึงเปนอยางไร
จากองคประกอบทั้ง 5 สวนหากไดรับการจัดการอยางเปนระบบ ก็จะเปนการเอื้อหนุน

ซึ่งกันและกันไดเปนอยางดี ซึ่งจะทําใหเครือขายขับเคลื่อนไปอยางตามเปาหมายที่วางไว
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การประยุกตใชแนวคิดการจัดการเครือขาย
เพื่อใหการจัดการเครือขายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผูเขารวมอบรม/ประชุม ไดมี

ประสบการณตรงในการวางแผนการจัดการเครือขาย ใหเริ่มตนจากการเขียน แผนผังเครือขายที่
เกี่ยวของกับ การจัดการหลักประกันสุขภาพ เพื่อใหเรามองเห็นของเขตของเครือขายชัดเจน
อาจจะเขียนในแบบ Mind Map หรือ โครงสรางในแบบที่แตละคนมีประสบการณหรือถนัด ตัว
อยางประกอบขางลางนี้คงจะทําใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น เปนภาพผังเครือขายคุมครองผูบริโภค
ระดับจังหวัด ของการศึกษาวิจัย ของ ดร.ชาญชัย จารุภาชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ที่ผูเขียนรวมเปนทีมงานผูชวยนักวิจัยอยูดวย

เพื่อใหเห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้น เอกสารผังเครือขายฉบับจริงไดแสดงในหนาถัดไป  โดยการ
เขียนผังเครือขายผูเขียนใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ช่ือ Inspiration รุน 7.6 สําหรับผูอานหรือผู
เขารวมประชุม/อบรม อาจจะใชโปรแกรม MS Visio หรือ โปรแกรมทางการดานการผังงาน
(Flow chart ) ชวยในการทํางาน การเขียนผังเครือขายได สิ่งสําคัญในการเขียนผังเครือขาย ก็
คือ การเช่ือมโยงระหวาง Node ภายในเครือขาย จะตองแสดงใหเห็นใหชัดเจนวา เสนความ
สัมพันธ (Link หรือ Relation) แสดงอะไร ในมิติของการ สื่อสาร มิติของขอมูลขาวสาร รวมทั้ง
จะเกิดการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Transfer) ระหวางกันและกันอยางไร ในรูปแบบใด

นักจัดการเครือขายจะใชผังเครือขายในการมองมิติการพัฒนา จะจัดใหเกิดการประสาน
รวมทั้งการทํางานทั้งในแนวระนาบและแนวดิ่ง โดยจะมองในแบบที่เปนธรรมชาต ิไมตองใชการ
จัดเชิงโครงสรางใหมาก แตละปลอยใหเกิดการเช่ือมประสานที่เปนธรรมชาติ



เครือขาย
ระดับจังหวัด

ตัวแทนNGOs
ประชาชน

ตัวแทนราชการ
(เลขาฯ)

ตัวแทน
องคกรทองถิ่น

ตัวแทน
ผูประกอบการ

ตัวแทน
ส่ือมวลชน/ศิลปน

ส่ือมวลชน
/ศิลปน

ผูประกอบการ

NGOs/
ประชาชน

ราชการ

องคกรทองถิ่น

อาหารสด อาหารแปรรูป อบต.อบจ.

อ่ืนๆ

สาธารณสุข

วิทยุ

หนังสือพิมพ

ชมรมผูบริโภคเครือขายผูบริโภค

พรอมบริโภค เทศบาล

CUP

PCU

โทรทัศน

บริการสุขภาพ

ระดับประเทศ

ระดับทองถิ่น

พาณิชย

แรงงาน

องคกรสมาชิก

NGOs

ระดับอําเภอระดับจังหวัด

ตลาดกลาง
สินคา

ชมรมผูผลิตน้ําดื่ม รานขายยาโรงพยาบาลเอกชน

ชมรมตลาดโตรุง

เกษตร

อุตสาหกรรม

ชุมชนเมือง คุมบาน หมูบาน

คลื่นหลัก

คลื่นชุมชน

ผังเครือขายคุมครองผูบริโภคจังหวัดขอนแกน

สถานีทองถิ่น

อสม.

ศูนยวิทยฯ

สถาบันการศึกษา
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หลักคิดการทํางานกับเครือขายทางสังคม
หลักคิดที่ผูเขียนขอนําเสนอเมื่อจะทํางานกับเครือขายทางสังคมประกอบดวย สองสวน

คือ 10P และ 5S โดยหลักคิดทั้งสองสวนนี้จะชวยเสริมกันและกันใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิ
ผลของการทํางานมากยิ่งขึ้น
หลักการ 10 P

เมื่อเราจะตองเขาไปยุงเกี่ยวกับเครือขายทางสังคม มีประเด็นหลักๆ ที่จะตองหาคําตอบ
หรือจะตองอธิบายไดประกอบดวย

1. Principle – หลักการ หลักการที่ตองเขาใจ เชน หลักการหลักประกันสุขภาพ หลัก
การทํางานแบบพหุภาค ีหลักการเครือขายทางสังคม ตองเขาใจและยิ่งสามารถเขา
ถึงขั้น ปรัชญา (Philosophy) ไดยิ่งเปนการดี

2. Purpose – วัตถุประสงค ไมวาจะดําเนินการในเรื่องอะไรเกี่ยวกับหลักประกันสุข
ภาพ วัตถุประสงคจะตองชัดเจน กอนลงมือทํา เพื่อใหสามารถบรรลุได ไมใชทําไป
ตามสั่ง ตามนโยบาย ตองกลาที่จะมีความชัดเจนในเปาหมายของตนเอง

3. Population – ประชากรเปาหมาย ในการทํางานเรื่องหลักประกันสุขภาพจะตองให
มีความชัดเจนวา เรากําลังทํางานกับกลุมคนกลุมใด ใครคือผูมีสวนไดสวนเสียกับ
โครงการ หรืองานที่เรากําลังดําเนินการอยู

4. Personnel – บุคลากร หรือคณะทํางานที่จะเขารวมงานของเครือขาย จะตองมี
ทักษะ  ความรู ความสามารถ หรือทัศนคติแบบไหน อยางไร ใชหลักการ KUSANA
เพื่อเลือกทีมงานในการทํางาน

5. Process – กระบวนการ ในการทํางานกอนจะเริ่มงานควรจะมองกระบวนการใน
การทํางานใหครบตลอดกระบวนการ มองตั้งแตตนจนจบ วาจะเกิดอะไรขึ้นตอน
ไหน เรียกวา มองภาพ RoadMap ของการทํางานก็วาได

6. Problems – ปญหา ประเมินปญหาหรือสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นไดระหวางการ
ทํางาน เพื่อจะไดเตรียมทางเลือกไว ซึ่งอาจจะเรียกวา เปนการ เตรียม Plan – B
หรือทางเลือกสํารอง

7. Planning – การวางแผน ในการดําเนินงานควรจะมีการวางแผนระยะสั้น แผน
ระยะยาว ประกอบกันไป เชน ปที่หนึ่งจะวางรากฐานเรื่องอะไร ปที่สองจะตอยอด
ประเด็นไหน ปที่สาม จะสรุปบทเรียนและเคลื่อนงานอะไร

8. Public relation(PR) – จะประชาสัมพันธโครงการอยางไรหรือจะเนนสวนไหน เพื่อ
ใหเปนที่รูจักของเครือขายและสังคมในภาพกวาง การเขาใจหลักการประชาสัมพันธ
จึงเปนประเด็นที่ตองไมมองขาม
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9. Paper – เอกสาร ในการทํางานเอกสารทุกช้ินจะเปนประโยชนตอการเรียนรูใน
อนาคต ควรจะมีการจัดเก็บ รวบรวมเรียบเรียงไว ซึ่งการจัดการกับเอกสารจะเปน
พื้นฐานใหกับการจัดการความรูของเครือขายในอนาคต

10. Product – ผลผลิต ในการทํางานไมวางานใดๆ ก็ตาม ผลผลิตที่เกิดขึ้น จะตองได
รับการดูแล เชน อาจจะเปนอาสาสมัคร เปนสื่อ เปนแนวคิด หรืออื่นๆ มันจะตองได
รับการดูแล เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง

ทั้งหมดนี้คือ หลักการ 10 P ที่จะเปนแนวทางในการทํางาน กับเครือขายทางสังคม ใน
งานหลักประกันสุขภาพ
หลักการ 4S

อีกหลักการหนึ่งในการทํางานกับเครือขายทางสังคมคือ เรื่องของการ 5S ซึ่งจะเปน
กรอบในการจัดการเครือขายใหเขมแข็ง 4S ประกอบดวย

1. System – ระบบ ระบบเปนสิ่งสําคัญมาก การจะดําเนินงานหลักประกันสุขภาพ ได
อยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีการจัดการกับระบบตางๆ ที่เกี่ยวของใหชัดเจน เชน
ระบบการชดเชย ระบบการรองทุกข/รองเรียน ระบบสารสนเทศ เปนตน

2. Staff – บุคลากร คนทํางานจะตองถูกจัดการ เริ่มตั้งแตการคัดคนเขาทํางาน การ
วางคนใหตรงกับความรู ความสามารถและความสนใจ การจัดการเครือขายจึงจะ
ดําเนินไปไดอยางเปนระบบ

3. Structure – โครงสราง โครงสรางของเครือขาย โครงสรางของการสั่งการ การจัด
การจะตองออกแบบเปนอยางดี เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ

4. Socialization – สังคมประกิต การจัดการเครือขาย จะตองเกิดจากธรรมชาติของ
คน คือ การอยูกันในแบบสังคม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการตรวจสอบกันและกัน
มีการแบงปนทุกข สุข
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คําถามเมื่อเครือขายทางสังคมจะเคลื่อนงานหลักประกันสุขภาพ
1. ใครจะเปนเจาภาพหลักในการเคลื่อนงาน (ยังเปนหนวยงาน/องคกรสาธารณสุขหรือ

ไม หรืออยางไร)
2. จะทํางานเฉพาะกิจหรือตองการความยั่งยืน (ทําพอเสร็จปงบประมาณหรือตองการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต)
3. จะทํางานแบบแยกสวนหรือตองการบูรณาการงานหลักประกันรวมกับระบบสุขภาพ

อื่นๆ เชน การสรางสุขภาพ
4. งานที่จะดําเนินงานได Put The People First in the project หรือยัง ประชาชน

เปนเจาของระบบสุขภาพของตัวเองหรือยัง
5. เมื่อโครงการที่จะเนินการเสร็จสิ้น หรือมีอะไรตอไปอีกหรือไม
6. ที่สําคัญที่สุด คนทํางานมีความสุขกับงานที่กําลังทําอยูหรือไม หากไมมีความสุขก็

จงรับรูไววา งานนั้น คืองานพอแลวพอทั่ว

คําตอบสําหรับทุกคําถามขางบน

The Last Answer is
Action !!
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หนังสืออานเพ่ิมเติม
1. การจัดการเครือขาย : กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการ ปฏิรูปการศึกษา โดย ศ.ดร.

เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ์
2. กระบวนการนโยบายสาธารณะ Public Policy Process โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
3. เครือขาย : ธรรมชาต ิความรู และการจัดการ โดย พระมหาสุทิตย อาภากโร
4. www.prachasan.com

http://www.prachasan.com


KUSANA

Knowledge
(ความรู)

ตองรูลุมลึก

รูหลากหลาย

รูทันยุคสมัย

Understand
(ความเขาใจ)

มองภาพรวม

มองเชิงระบบ

เขาใจธรรมชาติ

Skill
(ทักษะ)

การเรียนรูตลอดชีวิต

การสื่อสารไดดี

พัฒนาคุณภาพชีวิต

Attitude
(ทัศนะคติ)

คิดเ ชิงบวก

เรียนรูทุกปญหา

กลาลมเหลว

Network
(เครือขาย)

พลังของเครือขาย

เชื่อมโยงประสาน

ขยายฐานความคิด

Active
(ขยัน)

ทํางานเชิงรุก

กระตือรือรน

เริ่มกอนเสมอ

คาถาสําหรับนักพูดรุนใหม KUSANA เรียบเรียง Mapping โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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Network Management

.

การวางแผนที่
เครือขาย

มีใครบาง

ทําอะไรบาง

อยูที่ไหน
ประสานอยางไร

จัดภาพโครงขาย

การแบงบทบาท

ใครรับผิดชอบอะไร

ดําเนินการเมือใด

แสดงบทบาทอยางไร
ทําเต็มที่ในบทบาท

การเรียนรูรวมกัน

ประชุม
ประชุมเครือขาย

ประชุมรัฐ/เอ็นจีโอ

สัมมนา
แลกเปล่ียนปญหา

เวทีใหญ

ศึกษาดูงาน
ชุมชนอื่น

องคกรธุรกิจ

พัฒนาองคกร
พัฒนาระบบ

พัฒนาคน

IMS-ขอมูลขาวสาร

แลกเปลี่ยนขอมูล

การเขาถึงขอมูล

การเผยแพร
กระดาษ

อิเลคทรอนิกส

ระบบฐานขอมูล
รวมศูนยขอมูล

สรางมาตรฐานขอมูล

ระบบการส่ือสาร

รัฐ - ประชาชน

ประชาชน- ประชาชน

รัฐ - รัฐ
ทองถิ่น

สวนกลาง

สวนภูมิภาค

สื่อมวลชนเปนกลาง

ยึดมั่นในความจริง

ชองทางการส่ือสาร
หลายทิศทาง

ครอบคลุมทุกระดับ

พลังของหุนสวน

พลังของเครือขาย

เครือขายของเครือขาย

พัฒนาเครือขาย

การจัดการเครือขาย(สรุปจากแนวคิด ศ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์) Mapping โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี



7 
Stephen R. Covey

1. การกําหนดวิสัยทัศนและ
แรงขับเคลื่อนสวนตัว
(Proactive)

2. การกําหนดจุดมุงหมายในใจ
(Begin with the End in Mind)

3. จัดลําดับความสําคัญในเรื่องตางๆ
(First Thing First)

4. การพึ่งพาอาศัยกัน
(Interdependence)

5. การปฏิสัมพันธแบบชนะชนะ
(Win-Win Situation)

6. การเขาใจคนอ่ืนกอนที่คิดจะทําอะไร
(Seek first to understand)

7. การประสานพลัง
(Synergy)

7 อุปนิสัยสูความสําเร็จ : Stephen R. Covey mapping by ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี



(public meeting/forum)

ใชกับคนจํานวนมาก

รับฟงความคิดเห็น

ไดความหลากหลาย

สรุปประเด็นรวม

(dialogue)

ความคิดล่ืนไหล

ฟงอยางต้ังใจ

บรรยากาศแหงมิตรภาพ

(unlimited
communication)

รับรูแบบถวนทั่ว

ทุกทิศทุกทาง

ระบบไหลเวียนขอมูล

ศูนยรวมแลกเปล่ียน

(hot issue management)

ประเด็นรวม

เคนพลังมวลชน

ปญหาเฉพาะหนา

(spider diagram)

เห็นภาพรวม

เช่ือมโยงประเด็น

มองเห็นทางออก(other tools)

ตามสถานการณ

พัฒนาตอเน่ือง

ประยุกตใชงาน

(information and learning center)

ศูนยเรียนรู

ขอมูลเครือขาย

เจาภาพรวม

เจาภาพหลัก

(area management)

หลายภาคสวน

สหวิทยากร

การมีสวนรวม
อันหลากหลาย

(learning summary

ประเมินตนเอง

เรียนรูรวมกัน

ติดตามความกาวหนา

(focus group)

กลุมประมาณ 8-15 คน

พูดคุยอยางเปนกันเอง

คนที่สนใจรวมกัน

สรุปจากหนังสือ เครือขาย : ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ
พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน) เขียน/เรียบเรียง

เคร่ืองมือNetwork.mmap - 2/18/2005 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี



การแสวงหาความค ดิร วมก นั
ระหว างสมาช ิก

เป น็แนวทางไปส  ูการแก ป ญัหา

เป น็การค ดิแบบไร แบบแผน
(Free-Form Thinking)

การระดมสมองค ืออะไร

เป ดิโอกาสให ท กุคนได แสดง
ความค ิดเห น็ได อย างอ สิระ

ฟ ังความค ดิเห ็นผ  ูอ  ืน

ปร มิาณความค ดิย ิ งมากย  ิงด ี
ไม จำเป น็ต องด เูหต ผุล

ออกนอกล  ูนอกทางได 

ห ามว ิจารณ ระหว างแสดง
ความค ดิเห น็

หล กีเล ี ยงการปะทะคารม

นำส  ิงท  ีได ไปปร บัปร งุต อไป

กฎในการระดมสมอง

เม  ือต องการต  ังห วัข อป ญัหา
เพ ื อจะใช ทำก จิกรรมใดๆ 

เม  ือต องการว ิเคราะห ฺป ัญหา

เม  ือต องการหาแนวทางในการ
แก ไขป ญัหา

อย าใช พร ำเพร ื อ

ประส ิทธ ภิาพจะต ำ

ผ  ูเข าร วมเก ดิความเบ  ือหน าย

ข อระว ัง

เม ื อไรจะใช เทคน ิคระดมสมอง

ขยายม มุมองด วยก นั

มองภาพรวม/ภาพใหญ 

สำรวจป ญัหา
(Define Problems)

แยกแยะรายละเอ ยีด

ลงล ึกให หลากหลาย

สร างความค ดิ
(Generating Ideas)

โยงเข าหาก นั

บ รูณาการความค ดิ

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 ดิ

จ ัดระเบ ยีบข อม ลู

จ ดัทำผ ังเคร ือญาต ิ
(Affinity Diagram)

czแผนผ ังแสดงเหต แุละผล
(Cause & Effect Diagram)

ใช เคร  ืองม อือ  ืนร วม

นำข อม ลูไปใช ต อ

การระดมสมอง
Brainstorming

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

การระดมสมอง- Brainstorming จากหน งัส ือ 17 เคร  ืองม อืน กัค ดิ
Mapping by  เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ิป ญัญาส  ูสากล

ท กุคนม สี วนร วม

ไม ม ใีคร Dominate

ท กุความค ดิม คี า

เน นปร มิาณ
มากกว าค ณุภาพ



เป น็แผนผ งัท  ีใช แสดงความส มัพ นัธ 

อย างเป น็ระบบระหว างหลายๆ สาเหต ุ

ท  ีเป น็ไปได ท ี ส งผลกระทบให เก ิด
ป ัญหาหน  ึงป ัญหา

ผ งัสาเหต ุและผลค อือะไร

เม ื อต องค นหาสาเหต ุแห งป ญัหา

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

ต องการนำไปส  ูการระดมสมอง
ให สมาช ิกเห น็ภาพรวม

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 กัของป ญัหา

จ ัดลำด บัความสำค ญัของสาเหต ุ

ใช แนวทางการปร บัปร งุท  ีจำเป น็

ว ิธ กีารสร างผ งัก างปลา

ผ งัก างปลา
Fish Bone Diagram

แผนผ งัอ ชิ กิาว า
Ishikawa Diagram

แผนผ งัสาเหต แุละผล
Cause and Effect
Diagram

okok ช  ือท ี ใช เร ยีก

ส วนป ัญหา หร ือผลล พัธ  (Problem or Effect)
จะแสดงอย ู ท ี ส วนของห ัวปลา

Man คนงาน

Machine เคร  ืองจ กัร

Material ว ตัถ ดุ บิ

Method กระบวนการ

Enviroment ส  ิงแวดล อม

MIS สารสนเทศ

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

สาเหต ุหล ัก

สาเหต ยุ อย

ส วนสาเหต ุ (Cause)

ส วนประกอบของ
ผ ังก างปลา

ต วัอย างผ ังก างปลา

    ผ ังก างปลา
 F ish Bone
   Diagram

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



เป น็แผนภ ูม ทิ ี ระบ หุ ัวข อของก จิกรรม
(Activity and Task)

โดยม ีห วงเวลาของโครงการกำก ับ

แสดงเส นเวลาเป น็แถบ (Bar)

แผนภ มู แิกนต ค อือะไร

เม  ือการวางแผนการทำงาน
ท  ีม ีเวลาช ดัเจน และงานอาจจะซ บัซ อน

Actual time

Planning Time

เม ื อต องการเปร ยีบเท ยีบ
ความก าวหน าเท ยีบก บัแผน

เม  ือต องการด แูผนกต างว า
ม งีานหร อืก ิจกรรมอะไรบ าง

เม ื อต องจ ดัลำด ับ
ข  ันตอนในการทำงาน

เม  ือไรจ งึจะใช แผนภ มู แิกนต 

ล กัษณะของแผนภ มู แิกนต 

แถวเป น็งานหร อื
ก จิกรรม (Row)

สร างตาราง (Matrix)
ซ ายส ดุเป น็ก จิกรรม

ถ ดัมาเป น็ช วงเวลา

ช องส ุดท ายเป ็นช  ือ
ผ  ูร บัผ ิดชอบงาน

แถวและ Column

เป น็กราฟแนวนอน
แสดงเวลาทำงาน

Actual time

Planning Time
แบ งเป น็สองส วน

แสดงแถบเวลา

ว ธิ กีารสร างแผนภ มู แิกนต 

การใช งานแผนภ มู แิกนต 

แผนภ  ูม  ิแกนต 
Gantt Chart



เข าใจง าย

เป น็แผนผ ังท  ีใช ในการหามาตรการท  ีด ีท ี ส ุด

โดยแยกจากหลาย  ๆมาตรการ

เพ ื อจะแก ไขป ญัหาให สำเร จ็ล ลุ วง
แผนผ งัต นไม ค อือะไร

เม  ือต องการแก ป ญัหาโดยม กีารกำหนด
มาตรการไว อย างเป น็ระบบ

เม  ือต องการให สมาช กิกล  ุม
ม ีมต ิท ี ม คีวามสอดคล องก นั

เม  ือต องการแสดงความส มัพ นัธ ของป ญัหา
ก บัมาตรการแก ไขป ญัหาในร ปูของแผนผ งั

เม  ือไรจ งึจะใช แผนผ งัต นไม 

ข  ันตอนท  ี 1 ต ั งเป าหมาย

ข ั นตอนท ี  2 สร างช ุดมาตรการ
การแก ป ญัหา

ข ั นตอนท  ี 3 ตรวจสอบมาตรการ
และความหมายของความส มัพ นัธ 

ข  ันตอนท  ี 4 กำหนดโครงต นไม 

ข  ันตอนท  ี 5 กำหนดแผนปฏ บิ ตั กิาร

ว ธิ กีารสร างแผนผ ังต นไม 

ประเภทการว เิคราะห แบบ
Why - Wht Tree

ประเภทการว เิคราะห แบบ
How - How Tree

ชน ดิของแผนผ งัต นไม 

Why Why Tree

How How Tree
ต วัอย างการว ิเคราะห ป ัญหา

แผนผ ังต นไม 
T r e e  Diagram

เปาหมาย

มาตรการข้ันท่ี 1

มาตรการข้ันท่ี 1
มาตรการข้ันท่ี 2

มาตรการข้ันท่ี 2

มาตรการข้ันท่ี 2

มาตรการข้ันท่ี 2

แผนผ งัต นไม  - Tree Diagram จากหน ังส อื 17 เคร  ืองม อืน กัค ดิ
Mapping by  เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล
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