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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 ดิเช งิว 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 ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี



Park

1. แผนท  ีเด นิด นิ

2. ผ งัเคร อืญาต ิ

3. โครงสร างองค กรช มุชน

4. ระบบส ขุภาพช มุชน
5. ปฏ ทิ นิช มุชน

6. ประว ตั ศิาสตร ช มุชน

7. ประว ตั ชิ วี ติบ คุคลท  ีน าสนใจ

       เคร ื องม ือ   
         ศ ึกษา
         ช ุมชน   
          ท ั ง 7  

เคร ื องม ือศ ึกษาช ุมชนท ั ง 7 จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก
โดย  นพ.โกมาตร จ ึงเสถ ียรทร ัพย  และคณะ Mind Mapping โดย  เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี

ช มุชนต  ัง

คนนอกตาม

เร ยีนร  ู

หลากหลาย

จากพ  ึงพ งิและพ  ึงพาพ ฒันาส  ูพ  ึงก นั
from Dependent to Interdependent



Politic
Tec

hn
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ส ิ งท ี เคยทำสำเร ็จจากท ี หน ึ ง
ย อมนำไปใช ได ก บัอ กีท  ีหน  ึง

มองเคร  ืองม อืพ ฒันาว าเป น็
ยาครอบจ กัรวาล Panacea Tools

,มองเม อืงก บัชนบทไม แตกต างก นั

ว ัฒนธรรม

ประเพณ ี

ว ิถ ีช ุมชน

ภาษา

ไม สนใจบร ิบทท ี แตกต าง
สนใจแต   core content

ม จิฉาท ฐิ ทิ  ีมองช มุชนท กุช มุชนเหม อืนก นัหมด
The Fallacy of Interchangeable Face

มองช มุชนเหม อืนแก วเปล า

เหม อืนไม ม อีะไรอย  ูเลย

Software

Hardware

ช มุชนต องเป น็ฝ ายร บั
จากองค กรภายนอก

เทคโนโลย ี

การจ ดัการ

เคร  ืองม อื/อ ปุกรณ 

ม กีารนำ Know-how
จากภายนอกเข าไป

เน น Outsider Point
of View

ช มุชนไม ม ตี วัตนในความค ดิ
ของคนนอก (e.g. ราชการ)

ม จิฉาท ิฐ ิท ว าด วยภาชนะว าง
(The Fallacy of Empty Vessel)

ผ  ูนำทางการ

หน วยงานทางการ

ส ิ งท ี จ ับต องได 

มองเฉพาะส ิ งท  ีเป น็ทางการ

ผ  ูนำตามธรรมชาต ิ

เคร อืข ายทางส ังคม ไม สนใจส  ิงท  ีไม เป น็ทางการ

ทำให มองเห น็ช มุชนแบบจำก ดั

การลงม อืทำงานจ งึม มี ติ เิด ยีว

ม จิฉาท ฐิ ทิ มองช มุชนเสม อืนว าม อีงค เด ยีว
(The Fallacy of Single Pyramid)

มองช มุชนแบบขาดการเช  ือมโยง

เน นแก ป ญัหาเฉพาะเร  ืองแยกเป น็ส วนๆ

ไม มองป จัจ ยัแวดล อมท  ีส งผลกระทบ

ความค ดิเป น็การค ดิแบบแยกส วน

การเม อืง
Politic

เศรษฐก จิ
Economic

ส ังคม
Social

เทคโนโลย ี
Technology

มองส ขุภาพแยกจาก PEST

ม จิฉาท ฐิ ทิ  ีมองป ญัหาส ขุภาพแบบแยกส วน
(The Fallacy of Separate Capsule)

ท านหละลดท ิฐ ิลงหร ือย ัง

         ม ิจฉาท ิฐ ิ 4
        The Four
        Fallacies

ม ิจฉาท ิฐ ิ 4 (The Four Fallacies): ความค ิดท ี ผ ิดพลาดในการทำงานก ับช ุมชน
จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก

โดย นพ.โกมาตร จ ึงเสถ ียรทร ัพย  และคณะ Mind Mapping โดย เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี



ขาดประสบการณ 
ม งีานหลายอย าง

ขาดความปลอดภ ยั
กล วัแก ป ญัหาไม ได 

ขาดความร  ูงานช มุชน
แดดร อน กล วัดำ

บ คุลากรน อย
ไม ม กีารแบ งงานทำ
หร อื เจ าหน าท  ีเก  ียงก นัทำงาน

ไม ม เีพ  ือนไปด วย ขาดขว ญักำล งัใจ

ขาดแผนปฏ บิ ตั งิาน ห วัหน างานไม สน บัสน นุ

ขาดการประสานงาน
การคมนาคมไม สะดวก

ขาดจ ดุม  ุงหมาย เกรงใจคนท  ีทำงานแทน

กล วัเส ยีงานประจำ
ช มุชนไม ให ความร วมม อื

ขาดความม  ันใจ
ขาดยานพาหนะ

20 เหต ุผล
ท ี เจ าหน าท ี 

ไม อยากลงช ุมชน

20 เหต ุผลท ี เจ าหน าท ี ไม อยากลงช ุมชน จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน
 ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก

โดย  นพ.โกมาตร จ ึงเสถ ียรทร ัพย  และคณะ
 Mind Mapping โดย  เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี



เป น็เคร  ืองม อืช  ินแรกก อนทำงานช มุชน

ทำให เห น็ภาพรวมของช มุชน
ครบถ วนท  ีส ดุ (Whole)

ทำให ได ข อม ลูมากท  ีส ดุ
ในระยะเวลาส  ัน (Time)

ม ขี อม ลูน าเช  ือถ อืมากท  ีส ดุ
เพราะได จากการส งัเกตด วยตนเอง

เป าหมายสำค ญัของ
เคร  ืองม อื (Goals)

ร  ูจ กัช ุมชนท  ัวถ งึ
แต ต องใช เวลานาน

ร  ูจ กัช มุชนเพ ยีงบางส วน

ร  ูจ กัช มุชนไม ท  ัวถ งึ
ไม ร  ูจะเร  ิมต นย งัไงด ี

ทำงานช มุชน แต ไม ร  ูจ กัช มุชน
อย างแท จร ิง ถ งึแก น

ป ญัหาท  ีพบในการทำงาน
นำไปส  ูการใช แผนท  ีเด นิด นิ

ต างจากแผนท  ีน  ังโต ะ
เป ็นส ิ งท  ีทำข ึ นง ายๆ

อาศ ยัเพ ยีงการสำรวจด วยตา

ล กัษณะทางกายภาพ

ส  ิงแวดล อมของช มุชน

ส ิ งต างๆ ท  ีพบเห น็ด วยตา

การใช ว ธิ กีารจดบ นัท กึ

กระดาษ

เคร  ืองเข ยีน

อ ปุกรณ ท  ีใช 
การด ู

การส มัผ สั

การส งัเกต

การร บัฟ งั

ว ธิ กีารทำ

แผนท  ีเด นิด นิค อือะไร
What (Foot Map)

ความสำค ญัอย  ูท  ีการไปด ใูห เห น็

ไม เน นการเข ยีนให สวยหร อื
สมบ รูณ ครบถ วน

หน าท ี ทางส ังคม
Social meaning
and Social function

พ  ืนท ี ทางกายภาพ
(Physical space)

มองเห น็ความส มัพ นัธ 

ต องเข าใจ

ใช แผนท  ีน  ังโต ะ
เป น็จ ดุเร  ิมต น

ข อม ลู จปฐ.นำร อง

ประหย ดัเวลา เพ  ิมความสมบ รูณ 

ใช ข อม ลูเด มิ

ว ธิ กีารทำ
แผนท  ีเด นิด นิ

ไม น  ังรถ ควรจะเด นิเท าทำ

นำแผนท  ีเก าไปประกอบ

ควรทำงานเป น็ท มี ไม แยกก นัเข ยีน

ต องส งัเกต แลกเปล  ียนก นัในท มี
ถ ึงส  ิงท ี ได ร ับร ู  ท ี หลากหลาย

ข อด รีวดเร ว็

ข อเส ยีม อีคต ิ
การให ผ  ูนำพาเด นิ

เร  ืองราวของช มุชน

เข ยีนข อส งัเกต

การทำแผนท  ีเด นิด นิให สมบ รูณ 
ม ขี อแนะนำเพ  ิมเต มิด งัน  ี ภาพต วัอย าง

แผนท  ีเด นิด นิ

  แผนท ี เด ินด ิน

แผนท ี  เด ินด ิน  จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก
โดย  นพ.โกมาตร จ ึงเสถ ียรทร ัพย  และคณะ Mind Mapping โดย  เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี



ว ถิ ปีระชา

สำน กึท องถ  ิน

โลกของชาวบ าน คนนอก
เข าไม ถ งึ

เหต กุารณ ต างๆทางประว ตั ิศาสตร 
ไม ม กีารนำมาเช  ือมโยงส มัพ นัธ ก นั

ประสบการณ ไม ถ กูสร ปุ
เป น็บทเร ยีน

ป ญัหาท  ีพบใน
การทำงานช มุชน

เข าใจความเป น็มา
เร  ืองราวของช มุชน

ลดอคต สิ วนต วั ไม ต ดัส นิช มุชน
ด วยความค ดิคนนอก

ลดช องว างการต ดิต อ
ส มัพ นัธ ก บัช มุชน

เป าหมายสำค ญั
ของเคร  ืองม อื

เป น็การศ กึษาเร  ืองราวความเป น็มา

เศรษฐก จิ

ส ังคม

ว ฒันธรรม

การเม อืง

มองรอบด าน

เป น็เคร  ืองม อืในการมองช มุชน
ในม มุมองใหม ๆ  

ประว ตั ศิาสตร ช มุชน
ค อือะไร

ศ กึษาให หลากหลายม ติ ิ
Multi-dimension

ประเพณ ี

ความเป น็มา

บ คุคลสำค ญั
ความข ดัแย ง

การรวมกล  ุม

ส งัคมว ฒันธรรม

กลไกเศรษฐก จิช มุชน

ป จัจ ยัการผล ติ

อาช พีคนในช มุชน

ร ปูแบบการผล ติ

เศรษฐก จิ

ผ  ูนำท องถ  ิน

การม สี วนร วม

ความข ดัแย ง

สถาบ นัทางการเม อืง

การรวมกล  ุม

การเม อืง

ส ขุภาพในอด ตีเป นอย างไร

ระบบบร กิารป จัจ บุ นั
การเข าถ งึของชาวบ าน

การแพทย แผนใหม 
แพทย แผนโบราณ

ส ขุภาพ

ม ติ ทิ  ีศ กึษาแนวทางการศ กึษา
ประว ตั ศิาสตร ช มุชน

ทำให มองเห น็ภาพรวม
เหต กุารณ ภายในช มุชน
ท  ีม กีารเปล  ียนแปลง

เหต กุารณ ท  ีเก ดิข  ึนในภาพรวม
ม ผีลกระทบต อคนในช มุชน

เหต กุารณ ท  ีนำมาเข ยีนผ งั
ประว ตั ศิาสตร ช มุชน

ผ งัประว ตั ศิาสตร ช มุชน

เป น็เคร  ืองม อืเข าถ งึโลก
ของชาวบ าน

เป น็เคร  ืองม อืช วยลดท ฐิ ิ
และเพ  ิมความละเอ ยีดอ อน

ภายในช มุชน

ภายนอกช มุชน

มองประว ตั ศิาสตร ช มุชน
เพ  ือเห น็ถ งึความส มัพ นัธ 

หล กัสำค ญัในการศ กึษา
ประว ตั ศิาสตร ช มุชน

ศ กึษาประว ตั ศิาสตร ช มุชน
ก อนจนเก ดิความเข าใจ

จ งึค อยทำผ ังประว ตั ศิาสตร ช มุชน

ต องไม ด วนสร ปุใช เวลาศ กึษา
ก อนสร ปุบทเร ยีนประว ตั ศิาสตร 

การศ กึษาช มุชนควรอาศ ยั
บ คุคล ร วมก บัเอกสาร บ นัท กึ

ควรสนใจท  ังข อเท ็จจร ิง
และความค ดิของคนในช มุชน

ข อแนะนำเพ  ิมเต มิ

ประว ัต ิศาสตร 
ช ุมชน

History

เหต กุารณ ท  ีเร  ิมต น และส  ินส ดุ

เก ดิข  ึนและย งัดำเน นิต อไป

เหต กุารณ ท  ีเก ดิเพ ยีงคร  ังเด ยีว

การศ ึกษาประว ัต ิศาสตร ช ุมชน จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก
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มองรอบด าน หลากม ติ ิ

จากข างในส  ูข างนอก
แลกเปล  ียนเร ยีนร  ู



ป ญัหาของเจ าหน าท  ี
ขาดท กัษะในการสร างความ
ส มัพ นัธ ก บัช มุชน

มองไม เห น็ความส มัพ นัธ 
ในช มุชนจร งิๆ

ป ญัหาท  ีพบในการทำงานช มุชน

เข าใจโครงสร างความส มัพ นัธ 
ของช มุชนเช งิเคร อืญาต ิ

ใช เป น็การศ กึษารากฐานท  ีสำค ญั

ร  ูจ กัต วับ คุคลและความส มัพ นัธ 
ในระยะเวลาท  ีส  ันๆ

เป น็เคร  ืองม อืสร างความส มัพ นัธ 
เจ าหน าท  ีก บัชาวบ าน

เป าหมายสำค ญัของเคร  ืองม อื

การถอดความส มัพ นัธ 
ในเช งิเคร อืญาต ิ

ความส มัพ นัธ เช งิสายเล อืด
เม อืง

ชนบท
มองเห น็รากฐานของช มุชน

ผ งัเคร อืญาต คิ อือะไร

ร  ูจ กัต วัละครมากข  ึน

เข าใจเร  ืองราวความส มัพ นัธ 

เข าใจช มุชนล  ุมล กึ

การร  ูจ กัคนในช มุชน
เหม อืนร  ูจ กัต วัละครในภาพยนตร 

กำหนดส ญัล กัษณ ท  ีใช ร วมก นั

อ านส ญัล กัษณ ได 

เพ  ิมข อม ลูท  ีเปล  ียนแปลง

ส มัภาษณ เจาะล กึ

ว ธิ กีารทำผ งัเคร อืญาต ิ

เป น็มาตรฐานเด ยีวก นั

ส ญัล กัษณ ท  ีใช ในผ งัเคร อืญาต ิ

มองเห น็ Family folder

การด แูลครอบคร วัท  ังครอบคร วั

มองเห น็ป ญัหาเช งิระบบ

การป องก นัโรค

okok ประโยชน การนำไปใช 

ต องลงไปทำจร งิๆ

ใช ร วมก บัแผนท  ีเด นิด นิ

เป น็เคร  ืองม อืเร ยีนร  ูช มุชน

บทสร ุป

การถอดผ งัเคร อืญาต
ควรใช ส ญัล กัษณ มาตรฐาน

ต องร  ูจ กัช  ือบ คุคลในผ งัเคร อืญาต ิ

ถอดผ งัเคร อืญาต ใิห ได มากท  ีส ดุ

ควรให ความสำค ญัก บัผ  ูให ข อม ลู
มากกว าสนใจเฉพาะผ งัเคร อืญาต

ควรร  ูจ กัอย างน อยคร  ึงหน  ึง
ของช  ือในผ งัเคร อืญาต

ม กีารเปล  ียนแปลง

ต องต ดิตามเป น็ระยะ

ผ งัเคร อืญาต ติ องเป น็พลว ตั
dynamic tree

ข อแนะนำ

ผ ังเคร ือญาต ิ        
Family
Tree

ผ ังเคร ือญาต ิ จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก
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สนใจเฉพาะโครงสร างทางการ

สนใจเฉพาะผ  ูนำทางการ
อำนาจในช มุชน

ท ุนทางส ังคม
มองไม เห น็ส  ิงท  ีอย  ูภายใน

ป ญัหาท  ีพบในการทำงานช มุชน

ช วยให เข าใจโครงสร าง
องค กรช มุชนแบบรอบด าน

เข าใจความส มัพ นัธ 
ในแง ม มุต างๆ

เป าหมายสำค ญัของเคร  ืองม อื

สถาบ นั

องค กร

บ คุคล
เป าหมายการศ กึษา

ทางการ

ไม เป น็ทางการ
ม ติ ิ เศรษฐก จิ

ส ังคม

การเม อืง

ต วัแปร
โครงสร างองค กรช มุชนค อือะไร

การศ กึษาแผนความส มัพ นัธ 

ความส มัพ นัธ ทางเศรษฐก จิ

ความส มัพ ันธ ทางส ังคม

ความส มัพ นัธ ทางการเม อืง

ม ติ ทิ  ีศ กึษา

แนวทางในการศ กึษา
โครงสร างองค กรช มุชน

ส ญัล กัษณ ท  ีใช 

ผ  ูนำทางการ/ไม เป น็ทางการ
เข ยีนเส นความส มัพ นัธ 

ข ั นท ี  1

เข ยีนเส นความส มัพ นัธ 
ท  ังหมดท  ีอย  ูในแวดวงเด ยีวก นั ข ั นท ี  2

เช  ือมโยงท กุประเภท
ขององค กรช มุชน

ข  ันท ี  3

ข  ันตอน

ผ งัโครงสร างองค กรช ุมชน

มองเห น็ความหลากหลาย
ของช มุชน

วางแผนการทำงานช มุชน
อย างม ปีระส ทิธ ภิาพมากข  ึน

การม สี วนร วม

การเคล  ือนไหวงาน

ใช ประโยชน จากโครงสร างช มุชน
เอ  ือในการทำงานส ขุภาพ

okok ประโยชน ในการนำไปใช 

มองโครงสร างช มุชน
เห น็ความส มัพ นัธ ในแง ม มุต างๆ

รายช  ือองค กรในกระดาษ
อาจเป น็เพ ยีงภาพลวงตา

ศ กึษาศ กัยภาพองค กร
มองท  ีปฏ บิ ตั กิาร

บทสร ุป

องค กรทางการ

องค กรไม เป น็ทางการ
เก บ็ข อม ลูให ครบ

ข อม ลูบางอย างต อง
ส งัเกตร วมก บัการพ ดูค ยุ

เก บ็ข อม ลูในระด บัปฏ บิ ตั กิาร
ให ได มากท  ีส ดุ (Action)

ตามด กูารเแปล  ียนแปลง

ปร บัปร งุเป น็ระยะ

ต องใช เวลาในการศ กึษา
ไม ควรเร งร บีเก นิไป

ข อแนะนำ

โครงสร าง
องค กรช ุมชน

โครงสร างองค กรช ุมชน จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก
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ระบบ
การแพทย 
สม ัยใหม 

ร ะบบการ
แพทย   พ  ื   น

บ   า น

ร ะบบการ
แพท ย   ภ า ค
ป ร ะ ช าชน

มองว าชาวบ านพ  ึงระบบ
บร กิารของร ฐัอย างเด ยีว

มองไม เห น็กล  ุมส ขุภาพ
ท  ีม อีย  ูในช มุชน

มองเห น็แหล งการพ  ึง
ตนเองของชาวบ าน

ป ญัหาท  ีพบในการ
ทำงานช มุชน

เพ  ือให เห น็ระบบการแพทย 
ท  ีหลากหลายยในช มุชน

นำความหลากหลายในช มุชน
มาประย กุต ใช ก บังานบร กิาร
ด านสาธารณส ขุ

เป าหมายสำค ญั
ของเคร  ืองม อื

ว ธิ คี ดิ

ท ศันคต ิ

ความร  ูส กึน กึค ดิ

ส ิ งท ี ต องเข าใจ
(ท  ีม ตี อโรคของช มุชน)

ความหลากหลาย
ว ธิ กีารร กัษาของชาวบ าน

ระบบส ขุภาพช มุชนค อือะไร

ต ดิตามว ถิ ขีองชาวบ าน

เข าใจเร  ืองราวส ขุภาพ

เส นทางการร กัษาความเจ บ็ป วย

สามระบบโลกส ขุภาพ
ของชาวบ าน

ระบบทฤษฎ โีลก

ระบบการด แูลร กัษาส ขุภาพ

ระบบพห ลุ กัษณ ทางการแพทย 
ท  ีม อีย  ูในช มุชน

สำรวจแหล งพ  ึงพา
ด านส ขุภาพของช มุชน

ส มัภาษณ ประว ตั ชิ วี ติ
เพ  ือเข าใจระบบส ขุภาพ

เข าไปด กูารใช ยาจากร านชำ

ควรสนใจก จิกรรมของช มุชน
ด านส ยุขภาพ / การออกกำล งักาย

แยกประเด น็เช งิบวก
เช งิลบจาก Mind Map

ข อแนะนำ

ขยายกรอบความค ดิ
มองความเจ บ็ป วยในหลายม ติ ิ

พห ลุ กัษณ ทางการแพทย 
ค อืต นท นุของระบบส ขุภาพ

การศ กึษาระบบส ขุภาพ
ค อืการเข าถ งึว ถิ ชี มุชน

okok บทสร ุป

ระบบ
ส ุขภาพ
ช ุมชน

จ กุเส ยีด --> ยาย --> ปวดท อง
ก นิของผ ดิ --> ซ  ือยาข บัลม --> ก นิยาหมด

ระบบส ุขภาพช ุมชน จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก
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จากท กุภาคส วน
ผ  ูม สี วนได ส วนเส ยีระดมความค ดิเห น็

ระบบส ขุภาพช มุชน

จ ัดหมวดหม  ู

มองภาพรวม
เข ยีน Mind Map ระบบส ขุภาพ



เจ าหน าท  ีย ดึป งีบประมาณ

เจ าหน าท  ีย ดึเวลาของต วัเอง

ไม เข าใจจ งัหวะช ีว ติของช มุชน

ป ญัหาท  ีพบในการ
ทำงานช มุชน

สร างความเข าใจว ถิ ขีองชาวบ าน

เป น็จ ดุเร  ิมต นของการสร าง
ความส มัพ นัธ ท  ีด กี บัช มุชน

ช วยในการวางแผนงานช มุชน
ด ขี  ึน สอดคล องประสานก นั

เป าหมายสำค ญัของเคร  ืองม อื

เร ยีนร  ุว ถิ ชี มุชน

ป ี

เด อืน

ว นั

ห วงเวลา

ก จิกรรมท  ีทำ

ใครเก  ียวข อง

ปฏ ทิ นิช มุชนค อือะไร

จ ดัทำปฏ ทิ นิเศรษฐก จิ

ปฏ ทิ นิว ฒันธรรม/ส ังคมแนวทางการศ กึษาปฏ ทิ นิช มุชน

ประชาชนต  ัง

ชาวบ านมาก อน
การทำงานส ขุภาพเช งิร กุ

สอดประสานว ถิ ชี มุชน
หล กัระบาดว ทิยา

การทำงานเช งิร กุ
เข าใจม ติ ขิองเวลา

okok ประโยชน การนำไปใช 

การเพาะปล กู

ชน ดิของพ ชื

ห วงเวลา
ผ งัเศรษฐก จิช มุชน

มองเห น็โลกของชาวบ าน

ชาวบ านไว วางใจ
ควรเร ยีนร  ูจากจ งัหวะ และว ถิ ชี มุชน

ปฏ ทิ นิช มุชน

ปฏ ทิ นิช วี ติ ทำการศ กึษาเช งิร กุ

บทสร ุป

ควรหม  ันส งัเกตด วยตนเอง

เข าไปร วมส งัเกตแบบม สี วนร วม
ในก จิกรรมของช มุชน

สอบถามชาวบ านเพ  ือเป น็
แหล งข อม ลูประกอบ

ข อแนะนำ

   ปฏ ิท ิน           
   ช ุมชน

Year
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

ปฏ ิท ินช ุมชน จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก
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ช มุชนเป น็ส ขุ

เจ าหน าท  ีเป น็ผ  ูตามเวลาเขาต องมาก อน

ไม ย ดึต วัเองเป น็ท  ีต  ัง
สำหร ับเจ าหน าท  ี

เศรษฐก จิ

ว ฒันธรรม

เวลา

บ คุคล

สถานท  ี



เจ าหน าท  ีไม สนใจบร บิทของช วี ติ

ร กัษาแต โรค

จ ายแต ยา สนใจแต ไข 

สนใจม ิต ชิ ีวะว ทิยา
มากกว าม ติ มิน ษุย 

ป ญัหาท  ีพบในช มุชน

เพ  ิมม ติ ขิองความเป น็มน ษุย 
มองเห น็รายละเอ ยีดช วี ติชาวบ าน

สร างส ัมพ นัธภาพท  ีด ี
ระหว างเจ าหน าท  ีก บัชาวบ าน

เข าใจ และม คีวามบะเอ ยีดอ อน
ในการบร กิารชาวบ าน

เป าหมายสำค ญัของเคร  ืองม อื

เคร  ืองม อืนำเราไปส  ูเร  ืองราวของช วี ติ

เก ดิม มุมองท  ีเป น็ม ติ ขิองความเป น็มน ษุย 

เข าใจชาวบ านมากข  ึน

สะท อนความท กุข  ยากของชาวบ าน

เป น็ยาถอนพ ษิของการมองเห น็แต ไข 
มองไม เห น็คน ของเจ าหน าท  ี

ประว ตั ชิ วี ติค อือะไร

คนจน คนท กุข 
คนยาก

คนป วย

คนเฒ า คนแก 

กล  ุมผ  ูนำ

กล  ุมเป าหมายค อืใคร?

มองเร  ืองราวช วี ติ

ความเคล  ือนไหวของช วี ติ
ล กัษณะคำถาม

แนวทางการศ กึษาประว ตั ชิ วี ติ

ใช เป น็ส  ือกลางในการเข าใจชาวบ าน

ใช เป น็เคร  ืองม อืเข าม ติ ขิองความเป น็มน ษุย 
ของชาวบ านได มากข  ึน

ใช เก บ็ไว เป น็ส วนหน  ึงของ
Family folder งานบร กิาร

ใช เป น็ข อม ลูในการทำงาน
เช งิว ชิาการในการด แูลผ  ูป วย

ประโยชน การนำไปใช 

การทำประว ตั ชิ วี ติ
ช วยเพ  ิมความละเอ ยีดอ อน
และเร ยีนร  ูความเป น็มน ษุย 

ควรมองเร  ืองราว (Story)
มากกว าข อเท จ็จร งิ (Fact)

เพ  ือนบ าน

ญาต พิ  ีน อง

ผ  ูนำ

การได ข อม ลูท  ีสมบ รูณ 
อาจจะต องอาศ ยัคนรอบข าง
เจ าของประว ตั ิ

okok สร ุป

การเร ยีนร  ูช วี ติอ กีหน  ึงช วี ติ
ทำให เราเข าใจ ม คีวามละเอ ยีดอ อน

ท ั งทางการ

ไม เป น็ทางการ
ควรสนใจประว ตั ชิ วี ติท กุกล  ุม

ควรนำข อม ลูมาอภ ปิรายเช งิว ชิาการ
เพ  ือเร ยีนร  ูก นัในกล  ุม

การเร  ิมต นควรเร  ิมจากผ งัเคร อืญาต ิ
เพ  ือจะได ร  ูจ กัและเข าใจต วัละคร

ข อแนะนำ

   ประว ัต ิช ีว ิต

ประว ัต ิช ีว ิต จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก
โดย  นพ.โกมาตร จ ึงเสถ ียรทร ัพย  และคณะ Mind Mapping โดย  เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี

คนในฐานะมน ษุย 

ละเอ ยีดอ อนในการมอง

คน ก ับ ช ุมชน



ค อืการเร ยีนร  ู

การสร างส มัพ นัธ ท  ีด กี ับช มุชน

ม ติ ทิางส งัคมของความเจ ็บป วย

เข าใจว ถิ ชี วี ติ

และว ฒันธรรมช มุชน

เข าใจช มุชน

นำไปส  ูการบร กิารท  ีม หี วัใจ
ของความเป น็มน ษุย  ห ัวใจสำค ัญของ

การทำงาน

เคร  ืองม อืค อืดอกผล ใบ
ท  ีงอกออกมาจาก รากเหง า

ส วนรากเหง า หร อืต นตอทางความค ดิ
ซ  ึงถ อืเป น็ปร ชัญา และว ธิ คี ดิ

จ นิตนาการใหม 
R e -Imagine

จ นิตนาการสำค ญักว าความร  ู
หล ักค ดิ

Rethink
ค ิดใหม 

Redisign
ออกแบบใหม 

Retool
เคร  ืองม อืใหม 

Retrain
ฝ กึท กัษะใหม 

ช มุชนใหม 

บร กิารใหม 

Re-Imagine
จ นิตนาการใหม 

ปร บักระบวนท ศัน ใหม 

แผนท  ีของครอบคร วั

ผ งัเคร อืญาต ขิองครอบคร วั

ปฏ ทิ นิช วี ติของครอบคร วั

ประว ัต ิช ีว ิต

ระบบข อม ลูครอบคร วั
(Family Folder)

แผนท  ีเด นิด นิ

ผ งัเคร อืญาต ริวม

โครงสร าง/องค กร/ผ  ูนำ
ระบบส ุขภาพท ั งใน
และนอกช มุชน

ปฏ ทิ นิช มุชน

ประว ตั ศิาสตร ช ุมชน

กล  ุมคนจน

คนท กุข ยาก

คนป วย

รายช  ือสำค ญัของคน 3 กล  ุม

ระบบข อม ลูช มุชน
(Community Folder)

การจ ดัการความร  ู
จากการเร ยีนร  ู

ไม ย ดึต ดิก บัเคร  ืองม อื

ไม ย ดึต ดิร ปูแบบท  ีตายต วั

เน นส งเสร มิกระบวนการเร ยีนร  ู

ค ยุก นัให มากๆ ในการทำงาน

ใส ใจในความเป น็มน ษุย ให มาก

ร  ูเขา

ร  ูเรา

ร  ูเท า ร ู ท ัน

ร  ูก นั

ร  ูแก 

ต องร  ูให ครบถ วน

ส  ูความเข าใจในการ
นำไปปฏ บิ ตั กิาร

จะทำงาน

  ต อไปอย างไร

ก าวต อไปของการทำงาน จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก
โดย  นพ.โกมาตร จ ึงเสถ ียรทร ัพย  และคณะ Mind Mapping โดย  เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี

Imagine Is More Important
Than Knowledge

งอกงามทางความค ิด

เร ยีนร  ูตลอดช วี ติ

ค ดิด วยจ ติมน ษุย  ในใจคน

ท ุนทางส ังคม

ท ุนทางป ัญญา
ท นุในช มุชนข ดุค นหาความจร งิ

Mental Model

System Thinking

เคร อืข ายการเร ยีนร  ู

เวท ีสาธารณะ

พ  ืนท ี ทางความค ิด



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



Where

How

Why

When

What

Who

?
The Six Words

จากหน ังส ือ Problem Solving in Groups โดย Mike Robson



ชุมชนเขมแข็ง
(ประชาสังคม)

ทุน (Capital)

ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ

มีสํานึกรวม

เงิน วัสดุ อุปกรณ

ภูมิปญญาพื้นบาน  
ผสมผสานกับความรู

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิทธิและอํานาจตอรอง
ทางการเมือง

สิทธิในการจัดการทรัพยากรทองถิ่น

อํานาจในการกําหนดยุทธศาสตรของชุมชน
และตอรองกับภาครัฐหรือทุน

การควบคุมกลไก

ตลาด

กฎหมาย

คุมครองสิทธิประชาชนในชุมชน

การกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม

การยอมรับ
จากสังคมภายนอก

เกิดการยอมรับขององคกรภายนอก

ชุมชนเชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง

พรอมถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนอ่ืน

เครือขายความรวมมือ

มีความหลากหลาย

กิจกรรม

องคกร

เกิดความรวมมือเพื่อกิจกรรมสาธารณะ
และมีอํานาจตอรอง

เกิดการติดตอส่ือสารแบบแนวราบเปนสาธารณะ

แลกเปลี่ยนประสบการณและเทคโนโลยี

มีกิจกรรมตอเนื่อง

ขยายกิจกรรมและสมาชิก

เกิดการริเร่ิมโครงการใหมๆ  

เปนชุมชนแหงการเรียนรู

ถายทอดแกคนรุนถัดไปเพื่อรับชวงตอ

การจัดองคกร
และการบริหารจัดการ

การจัดองคกรและการแบงบทบาทหนาท่ี

การบริหารจัดการทรัพยากร

กระบวนการวางแผน

ประสานความรวมมือ

อุดมการณและ
วิสัยทัศนรวม

มีวิสัยทัศนรวมมุงสูคุณภาพชีวิตท่ีดี

มีคานิยมสุขภาพดี

สํานึกสุขภาพ

เชื่อในศักยภาพของชุมชน

มีสํานึกเปนชุมชนและรูจักแบงปน

ทุนทางวัฒนธรรมสามารถ
เชื่อมคนในชุมชนได

สรุปจากหนังสือ กระบวนการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ธีระพงษ แกวหาวงษ

ชุมชนเขมแข็ง.mmap - 9/9/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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PDCA
Deming

Practical PDCA งานขององคกร

งานสวนตัว

1930

Walter Shewhart

วงจร Shewhart

ที่ Bell Laboratories

1950 W.Edwards Deming

วงจร Deming

Deming 

ออกแบบ

ผลิต

ขาย

วิจัย

Ac
t D

o

SMARTER

Specific

Measurable

Acceptable

Realistic

Time Frame

Extending

Rewarding

การวางแผน
(Plan)

ขั้นที่ 1 เลือกหัวขอที่จะศึกษา

คัดเลือกกระบวนการที่จะแกปญหา
และปรับปรุง

ระบุลูกคา

แตงตั้งทีมงานแกปญหา
และปรับปรุงงาน

ขั้นที่ 2 
เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

กําหนดตัววัดผล

Outcomes

Output

Process

วางแผนและเก็บรวบรวมขอมูล

ตั้งคําถามเพื่อวิเคราะห

วิเคราะหหาสาเหตุดานคุณภาพ

ขั้นที่ 3 ระบุสาเหตุตนตอ

เขียนผังการดําเนินงาน
(Flow chart)

ประเมินสาเหตุที่เปนไปได

การปฏิบัติ
(Do)

ขั้นที่ 4 กําหนดแนวทางปรับปรุง
และลงมือปฏิบัติ

ศึกษาผลกระทบ

สรุปแนวทางแกปญหา
และปรับปรุงงาน

ระบุผูสนับสนุน

พัฒนาแผนการลงมือปฏิบัติ
(Gantt Chart)

ปฏิบัติดวยวิธีการใหม

การตรวจสอบ
(Check)

ขั้นตอนที่ 5 ประเ มินแนวทางแกไข

การดําเนินการ
ใหเหมาะสม(Act)

ขั้นตอนที่ 7
บันทึกผลความพยายาม

เลือกหัวขอศึกษาใหม

ขั้นตอนที่ 6 จัดทํามาตรฐาน

(Tools)

Flow chart

Histogram

Pareto Chart

Fishbone Diagram

Check sheet

Control chart

Scatter Diagram

Brainstorming

เรื่องราวของ Deming cycle Mind Mapping โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H.
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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

แลกเปล่ียนขอมูล

การเขาถึงขอมูล

การเผยแพร
กระดาษ

อิเลคทรอนิกส

ระบบฐานขอมูล
รวมศูนยขอมูล

สรางมาตรฐานขอมูล

ระบบการส่ือสาร

รัฐ - ประชาชน

ประชาชน- ประชาชน

รัฐ - รัฐ
ทองถิ่น

สวนกลาง

สวนภูมิภาค

สื่อมวลชนเปนกลาง

ยึดม่ันในความจริง

ชองทางการสื่อสาร
หลายทิศทาง

ครอบคลุมทุกระดับ

พลังของหุนสวน

พลังของเครือขาย

เครือขายของเครือขาย

พัฒนาเครือขาย

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

เปนขอมูลนําเขา

จัดการเรียนรู

ออกแบบ

ขั้นตอนอื่นๆ

ขอมูลพ้ืนฐาน (Background)

ประสบการณ

ความสนใจ

ปญหา

ธรรมชาติ

ลักษณะการเรียนรู

เพ่ือความสอดคลอง

กําหนดวัตถุประสงค

กําหนดขอบเขตการเรียนรู
ความตองการ

การแกปญหา

กําหนดชัดเจน

สอดคลองกับผูเรียนรู

สอดคลองกับเวลา

เงื่อนไขที่เปนอยู

เลือกกําหนดเน้ือหา
และจัดลําดับเน้ือหา

สอดคลองกับวัตถุประสงค

วิเคราะหวัตถุประสงค

ไดหลากหลาย

ลําดับความสําคัญ

สอดคลองกับผูเขารวม

สอดคลองเวลา

สอดคลองสถานที่

เงื่อนไขอื่นๆ

เลือกวิธีการในการ
จัดการเรียนรู

เลือกวิธีที่เหมาะสม

เนนการมีสวนรวม

ใชหลักเกณฑ

ขอดี

ขอจํากัด

ขอควรคํานึง

จัดทําโครงการ
จัดการเรียนรู

เรียบเรียง

รวบรวมขอมูล

เขียนโครงการ

วัตถุประสงค

กําหนดแผนงาน

แผนประเมินผล

การติดตาม

งบประมาณโครงการ

การออกแบบจัดทําหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนรู

Session Design

กําหนดเข็มทิศ

Road Map

แตละเนื้อหา

ขั้นตอน

วิธีการ

เวลา

เครื่องมือ

ส่ือตางๆ

จัดกระบวนการเรียนรู
การทํางานเปนทีม

แบงบทบาทหนาที่

ประเมินผล

กอนการเรียนรู

ระหวางการเรียนรู

หลังการเรียนรู

เมื่อส้ินสุดการเรียนรู

ติตามสนับสนุน
เพ่ือความตอเนื่อง

ความยั่งยืน

ParticipationLearningProcess.mmap - 3/10/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี



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



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
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