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อ.นงลกัษณ ์ ไชยเสโน

โครงการ ”การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ.”
( Knowledge Management to Organization Excellence)
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อาจารย์นงลกัษณ์  ไชยเสโน

ต าแหน่งปัจจุบัน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
และการจัดการระบบคุณภาพบริษทักาญจนาคอนกรีต จ ากดั
กรรมการบริหารสมาคมการจัดการบุคคลแห่งประเทศไทย 



ประสบการณ์การฝึกอบรม

• วทิยากรกระบวนการ แลกเปล่ียนเรียนรู้การสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ 
• อาจารย์พเิศษ  มหาวทิยาลัยราชภัฎบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาคณะวทิยาการจัดการ
• วทิยากร สถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
• วทิยากร หัวข้อ การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ , การบริหารการ

เปล่ียนแปลง 
• การสร้างทีมงาน ,การสร้างองค์องค์กรสุขภาวะ(Happy workplace) 
• เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลีย้งอย่างมืออาชีพ 
• การเพิ่มประสทิธิภาพในการพัฒนาตน พัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน
• การส่ือสารเชงิกลยุทธ์
• การบริการสู่ความเป็นเลศิ



ประสบการณ์การบรรยาย ให้กับทัง้ภาครัฐและเอกชน 
• กองทพัเรือ 
• กรมทรัพยากรธรณี      
• กรมทรัพยากรธรณีทางทะเลและชายฝ่ัง
• กระทรวงแรงงาน 
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
• กรมสวัสดกิารสังคม
• กรมป่าไม้
• กระทรวงพานิชย์ 
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
• มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



Thinks Thinks Thinks

การคดิ เป็นพลังที่สูงส่งของมนุษย์



































คิด 
ฟัง
ถาม
จับประเดน็



อ านาจของมนุษย์อยู่ที่สมรรถนะในการคิด
การคิดช่วยให้เราเอาชนะปัญหา  

ผ่านพ้นอุปสรรค

ช่วยให้เรารู้จกัโลกและชีวติ



ถ้าเราฟังเรากไ็ด้ประโยชน์ 
แต่ถ้าเราพดูคนอ่ืนกไ็ด้ประโยชน์ไป 

สุภาษิตอาหรับ





ความคดิเป็นตัวจ ากัดกรอบ
การมองของเราจนเรา
เช่ือว่าเป็นมุมมองเดยีวที่มีอยู่แลถกูต้อง
ทัง้ๆ ที่มีแง่มุมอื่นๆ  มีอีกมากมาย



มนุษย์คดิได้หลายแบบ
เราเลือกแบบใดกไ็ด้  แต่บ่อยครัง้

ความคดิที่ส่ังสมจากประสบการณ์
และการศึกษา
กลับปิดกัน้ไม่ให้เราเหน็วิธีคิดแบบอ่ืนๆ



สมอง อวัยวะใกล้ตัวมากที่สุด
ส าคัญและมีศักยภาพสูงสุด
ถกูใช้งานบ่อยที่สุด

แต่
เรากลับเรียนรู้การท างานของมันน้อยมาก



สมอง สองฝ่ัง

สมองมีเซล1,000,000,000,000
(หน่ึงล้าน ล้าน เซล)



ขวา
จังหวะ
ต าแหน่ง
ภาพรวม
จตินาการ
สี
มิติ
ฝันกลางวัน

ซ้าย
ค า
ตรรก
ตัวเลข
ล าดับ
เส้น
วิเคราะห์
รายการ



อารมณ์  ความรู้สึก  +  ทศันเชิงเหตุผล   
ความคิดส่วนตัว  +  การวิพากษ์  วิจารณ์

ทศันคต ิ +  ตัง้ข้อกังขา

การคดิยุ่งเหยิง
ไร้ระเบียบ
ไม่มีทางออก ทางตัน



ผู้จัดการความคดิ

กระตุ้น รวบรวม  สรุป
ปกป้อง  รักษาระเบียบ
ก าหนดเวลา  จังหวะ
หยบิยกประเดน็
แจงบทบาท

สังเกต  จดบันทกึวิธีคดิที่ก าลังเกดิ





มใิช่เพยีงแค่ได้ยนิค าพดู แต่หมายถงึ 
ความสามารถในการแยกแยะสารที่ส่งมาว่าอัน
ไหนเป็นข้อเทจ็จริงอันไหนเป็นความรู้สึก ค่านิยม
หรือความคิด เพื่อที่เราจะได้แน่ใจว่าเราได้รับ
สารที่แท้จริง



ระดับของการฟัง

1 แกล้งท าเป็นฟัง ได้ยนิค าพดู แต่ค าพดูเหล่านัน้ไม่มีความหมาย 
เหมือนก าลังฟังเสียงนกเสียงกา
2 ฟังอย่างกระตือรือร้น ให้ความสนใจในสิ่งที่ฝ่ายหน่ึงพดูและไม่
ไขว้เขวเน่ืองจากอทิธิพลของ สิ่งรบกวน มีส่วนร่วมในการส่ือสาร
อย่างกระตือรือร้น
3 ฟังเพื่อความเข้าใจ ฟังเพื่อให้รู้แน่ว่าผู้พดูก าลังบอกอะไรค้นหา
ความหมายและไต่ถามจนกว่าจะเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งในสิ่งที่ ผู้
พดูถ่ายทอดออกมา





การฟังเพื่อเขียน 
ต้องสามารถจับประเดน็ 
และเช่ือมโยงประเดน็ได้เป็นระบบ 
รวมทัง้ต้องสามารถมองเหน็คุณค่าของเร่ือง

ที่ก าลังฟังได้อย่างชัดเจน



การถาม เป็นการค้นหาความจริงของสิ่งต่างๆว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร 
การตัง้ค าถามที่ลึกซึง้แหลมคม 
ผู้ตัง้ค าถามต้อง

1 ใส่ใจในส่ิงที่ก าลังศึกษาเรียนรู้
2 สามารถจับประเดน็ได้เป็นอย่างดี
3 มีความละเอียดอ่อนและไวในการรับรู้
4 สามารถตัง้ค าถามที่จะน าไปสู่ความจริงที่ต้องการค้นหาได้



การจับประเดน็

1 รู้ข้อมูล ฟังเร่ือง ให้ดี ให้ครบ
2 ตรวจสอบความเข้าใจ 
3 ถามถ้าไม่เข้าใจ
4 จดบันทกึสาระส าคัญ
5 หาแก่นของข้อมูล จัดหมวดหมู่ วเิคราะห์ สรุป 

(ต้องมีองค์ความรู้เดมิ *คิด พจิารณา เราคุยอยู่กับใคร เร่ืองอะไร)
6จัดระบบข้อมูลโดยอาศัยส่ือช่วย
(บัตรค า - Mind Map บันทกึภาพเสียง )



ถงึพบกไ็ม่ดู ไม่ชอบดู
ถงึดูก็ไม่เหน็ ไม่เหน็ภาพจริงหน้ากาก
ถงึเหน็ก็ไม่ฟัง ไม่ฟังเขาพดูเลย
ถงึฟังไม่ได้ยนิ สักแต่ผ่านๆ ไป
ถงึได้ยนิไม่เข้าใจ

Fa Kmต้องไป พบ ดู เหน็ ฟัง ท าความเข้าใจ



สุ

จิ

ปุ

ลิ

LEARN
L ISTENING
E NCOURAGE
A NSWER
R EADING
N OTE



การส่ือสารเบือ้งต้นที่ส าคัญที่สุด

การสื่อสารกับตนเอง
จับอารมณ์ตนเอง

ระงบัตนเองให้ได้

ทบทวน คดิ คุย กับตนเอง



การฟังแบบอารยะ หรือการฟังด้วย “ใจ” 







Head
Heart
Hand
Health









Change to Excellence



สุขและบุญจากงาน







ต้องรู้จกั “ปรบัเครื่องมือ” ให้เข้ากบับริบท



Creative Thinking : ความคิดสร้างสรรค์ 

Six Thinking Hats 

Lateral Thinking: คิดให้หลากหลาย คิดให้กว้าง

:



Creative Thinking : ความคิดสร้างสรรค์

อะไรคือความคิดสรา้งสรรค์

 การคดิคน้สิง่ใหม่ใหม่ ซึ่งไม่เคยมีมากอ่น

 การคดิคน้กระบวนการ ขัน้ตอนในการท างานใหม่

 การคดิคน้มมุมองใหม่ๆในการท าอะไรบางอย่าง

 การเปลี่ยนแปลงคนอืน่ใหรู้จ้กัมีมมุมองใหม่ๆ



Creative Thinking : ความคดิสร้างสรรค์

การคดิสรา้งสรรค์

 ไม่จ ากดัความคิดสรา้งสรรค์

 ไม่ลงโทษความคิดสรา้งสรรค์

 คิดแบบเด็ก ไม่อยู่ภายใตก้รอบการเรยีนรูท้ี่รบัมาจากสงัคม

 ฝึกใชส้มองซีกขวา สนใจดา้นศิลปะ

 ขยายประสบการณ์การเรยีนรู ้

 คิดในสิง่ที่ไม่เคยคิด อา่นในสิง่ไม่เคยอา่น ดูในสิง่ไม่เคยดู

ไปในที่ที่ไม่เคยไป และท าในสิง่ที่ไม่เคยท า



Creative Thinking : ความคดิสร้างสรรค์

การคดิสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ

เป็นการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และใชป้ระโยชน์

ไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นความคดิรเิริ่มใหม่ๆ ใหค้วามรูส้กึแปลก

ใหม่ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเหน็มากอ่นและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์

ไดเ้หมาะสมกว่าสิง่ที่มีอยู่เดิม



Creative Thinking : ความคดิสร้างสรรค์

องคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรค ์

ใช้การได้

ใหม่

เหมาะสม













• Six Thinking Hats สูตรบริหารความคดิของ "เดอ โบโน" จะประกอบด้วยหมวก 6 ใบ 6 สี คือ
• 1. White Hat หมวกสีขาว ชีใ้ห้เหน็ถงึความเป็นกลาง จงึเก่ียวข้องกับข้อเทจ็จริง จ านวนตัวเลข เมื่อ
สวมหมวกสีนี ้หมายความว่าที่ประชุมต้องการข้อเทจ็จริงเท่านัน้ คือ ข้อมูลเบือ้งต้นของสิ่งนัน้ๆ ไม่
ต้องการความคดิเหน็

• 2. Red Hat หมวกสีแดง แสดงถงึอารมณ์และความรู้สึก เมื่อสวมหมวกสีนี ้เราสามารถบอก
ความรู้สกึของตนเองว่าชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี ซึ่งส่วนใหญ่การแสดงอารมณ์จะไม่มีเหตุผลประกอบ

• 3. Black Hat หมวกสีด า สีด า แสดงถงึความโศกเศร้า และการปฏเิสธ เม่ือสวมหมวกสีนี ้ต้องพูดถงึจุด
ด้อย อุปสรรคโดยมีเหตุผลประกอบ ข้อที่ควรค านึงถงึ เช่น เราควรท าสิ่งนีห้รือไม่ เหมาะสมหรือไม่ ท า
ให้การคดิมีความรอบคอบมากขึน้

• 4. Yellow Hat หมวกสีเหลือง สีเหลือง คือสีของแสงแดด และความสว่างสดใส เมื่อสวมหมวกสีนี ้
มายถงึ การคดิถงึจุดเด่น โอกาส สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลในเชงิบวก เป็นการเปิดโอกาสให้
พัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

• 5. Green Hat หมวกสีเขียว แสดงถงึความอุดมสมบูรณ์ และการเจริญเตบิโต เม่ือสวมหมวกสีนี ้จะ
แสดงความคิดใหม่ๆ เพื่อการเปล่ียนแปลงที่ดีขึน้ การคดิอย่างสร้างสรรค์

• 6. Blue Hat หมวกสีน า้เงนิ สีน า้เงนิเป็นสีที่ให้ความรู้สกึสงบ จะเป็นเหมือนท้องฟ้า หมวกนีเ้กี่ยวกับ
การควบคุม การบริหารกระบวนการคดิ หรือการจัดระเบียบการคดิ



Six Thinking Hats จะประกอบด้วยหมวก 6 ใบ 6 สี คือ
• 1.     หมวกสีขาว คือ การตระตุ้นให้คิดในการตัง้ค าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
• 2.     หมวกสีแดง คือ การตระตุ้นให้คิดในการตัง้ค าถามเกี่ยวกับอารมณ์
ความรู้สึก
• 3.     หมวกสีเขียว คือ การตระตุ้นให้คิดในการตัง้ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหา
• 4.     หมวกสีเหลือง คือ การตระตุ้นให้คิดในการตัง้ค าถามเกี่ยวกับจุดเด่น 
จุดเน้น หรือจุดที่ส าคัญ
• 5.     หมวกสีด า คือ การตระตุ้นให้คิดในการตัง้ค าถามเกี่ยวกับการระบุปัญหา 
การหาสาเหตุปัญหา

• 6.     หมวกสีฟ้า คือ การสรุปความคิดทัง้หมดให้มองเหน็ภาพรวมของการคิด



• Lateral thinking:คิดนอกกรอบ  คิดให้ความคดิคู่ขนาน(Parallel Thinking)

การคดิคู่ขนานเป็นแนวการคดิแบบใหม่ควบคู่ไปกับแนวการคดิแบบเดมิ 
มี ลักษณะยืดหยุ่น ประนีประนอม ไม่มีลักษณะคงที่แต่จะแปรเปล่ียนไปเร่ือยๆ

มีลักษณะคือ
• เน้นการออกแบบความคิด ไม่ใช่การค้นหาความจริง
• ไม่ตดัสินเดด็ขาดว่ายอมรับหรือปฏิเสธ แต่จะพจิารณาควบคู่กันไป
• ไม่มีการโต้แย้ง แต่เน้นการร่วมมือคดิเคียงคู่กันไป
• เน้นการยอมรับความเป็นไปได้ทัง้หมด
• ประนีประนอมความขัดแย้งที่เกิดขึน้ทัง้หมด
• เน้นการสร้างความคดิใหม่ๆ
• เน้นการช่วยการคดิแทนที่จะเป็นการตัดสิน
• เน้นการกระท าจริงมากกว่าการพรรณนาหรือบรรยายลากหลาย คิดให้กว้าง



Workshop
กระดาษ ท่านละ 1 แผ่น  เขียนเร่ืองตนเองที่อยากบอกเล่า
หรือคุยกับตนเองในช่วงเวลาของชีวิตตนเองที่ผ่านมา


