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Economic
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Social
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Technology
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วิเคราะหชุมชน
ดวย PEST
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การเมืองของประเทศ
นโยบายชุมชน

ปญหาชาติ

การเมืองทองถิ่น
การเลือกตั้ง

ภาวะผูนํา

การมีสวนรวมของประชาชน

นักการเมืองทองถิ่น
วิสัยทัศน

ผลงาน

กลุมเศรษฐกิจ
OTOP

กลุมอาชีพ

ตลาดชุมชน
การจัดการ

รูปแบบ

กระบวนการผลิต
เกษตรกรรม

การแปรรูปผลิตผล

กองทุนหมูบานกรรมการ

วัฒนธรรม
ภาษา

อาหารการกิน

ประเพณี
ฮีตสิบสอง

ครองสิบสี่

สถาบันทางสังคม

ครอบครัว

ชุมชน

องคกรเครือขาย

ทุนทางสังคม ความเอ้ืออาทร

นวัตกรรม
ส่ิงแวดลอม

การเรียนรู

ภูมิปญญา
การพึ่งตนเอง

ดานสุขภาพ

การประยุกตใช
คอมพิวเตอร

การส่ือสาร

การผลิต

พืชไร

เลี้ยงสัตว

ประมง
การประยุกตใชหลักการ PEST ในการวิเคราะห 
สภาพปญหาและสถานภาพของชุมชน Mind Mapping 
โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

เอกสารประกอบการฝกภาคสนาม
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547

Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com

mailto:glocalization@thailand.com


การคิด
4 มิติ

ใหญ

แยก

โยง

ยอย

ขอบเขต

ปจจัยรอบ

ก่ีประเด็น

ประเด็นหลัก

ยอยทุกประเด็น

คนหาปจจัย

เชื่อมสัมพันธ

หามุมทีแ่ตกตาง

Synthesis

Analysis

Thesis

System



Consumer Protection in Thailand
by Mr.Prachasan Saenpakdee
Glocalization Training Center

Date : Feb 5,2003
Place : Management Science,KKU
e-mail : glocalization@thailand.com

การคุมครองผูบริโภค
ในยุคขอมูลขาวสาร

สิทธิผูบริโภค

กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
มาตรา 57

หนวยงาน
ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคประชาชน

ขอมูลขาวสาร
อิสระในการเลือก
ความปลอดภัย
สัญญาเปนธรรม
ชดเชยความเสียหาย

สคบ.

อย.

พาณชิย
มพบ.
เครือขายองคกรผูบรโิภค

หนาท่ีของผูบริโภค

ประเมินสินคา/บริการ
รวมตัว
รองทุกข รองเรียน
มีจิตสํานึก

ปญหาปจจุบัน

การโฆษณา

คุณภาพ
สินคา
บริการ

จริยธรรม
GMOs

สถานประกอบการ

ทางออก

แกไขกฎหมาย
ผูบริโภครวมตัวกนั

องคกรเอกชนเขามีสวนรวม

กฎหมาย

ภาคธุรกิจตองคืนสูสังคม

สื่อนาสนใจ

ส่ิงพิมพ

เว็บไซต

หนังสือฉลาดซ้ือ
Outlook

www.thaiconsumer.net
www.consumerthai.org

siam.to/kbs

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร

ปรัชญา

ปจจบัุน
ปลอดภยั
เปนธรรม
ประหยัด

อดตีสงมอบส่ิงที่ดีใหเพ่ือนบาน
นึกถึงคนอื่น

สายดวน

อย.1556
พาณิชย 1569
สคบ. 1166

รายการ TV/Radioชอง 11 วันศุกร
สวท. 99.5 mHz วันศุกร

สุขภาพ 1669

Right 
Protection

Organic Law

Media Literacy

Place
Person

?

education

Surveillance

Legal Action

support

support

consumer

related

Attitude

mailto:glocalization@thailand.com
http://www.thaiconsumer.net
http://www.consumerthai.org


concept of Mind Map (R)

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

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การประยุกตใชแผนท่ีความคิดในการบริหารจัดการ
(Mind Map for Management)  โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักด ีM.P.H. CMU

ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล - Glocalization Training Center, Khon Kaen

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

ขอความเชื่อมโยง

Link

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


เคร่ืองมือความคิด เพื่อการเปนผูชนะทางความคิด
โดย ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ

Mind Map by ภก.ประชาสรรณ  แสนภักดี

ผูชนะ 10 คิด

การคิดเชงิวิพากษ

การคิดเชิงวิเคราะห

การคิดเชิงสังเคราะห

การคิดเชิงเปรียบเทียบ

การคิดเชิงมโนทัศน

การคิดเชิงสรางสรรค

การคิดเชิงประยุกต

การคดิเชิงกลยุทธ

การคิดเชิงบูรณาการ

การคิดเชิงอนาคต



 12 P
.

Payment
( )

การบริหารงบ

แหลงงบประมาณ

การเบิกจาย

Principle
( )

หลักการที่มา

ความถูกตอง

โปรงใส

Purposes
( )

วัตถุประสงคทั่วไป

วัตถุประสงคเฉพาะ

Person
( )

ผูรับผิดชอบ

ผูประเมิน

ผูดําเนินการ

Process
( )

ข้ันตอนชัดเจน

เปนไปตามสายงาน

ตอเนื่อง

Progress
( )

วิธีการติดตาม

ระยะเวลารายงาน

ตัวชี้วัดProject
( )

มีโครงการ

โครงการยอย

การบริหารโครงการ

Paper
( )

ระบบรายงาน

เอกสารความรู

เอกสารดําเนินงาน

Presentation
( )

นําเสนอผลงาน

รูปแบบการนําเสนอ

ผูรับฟงการนําเสนอ

Promotion
( )

การประชาสัมพันธ

การสนบัสนุน

Participation
( )

ประชาชน

เจาหนาที่

ผูบริหารองคกร

People
( )

ใครบางเกี่ยวของ

เกี่ยวของอยางไร

Place
( )

สถานท่ีดําเนนิการ

ศูนยประสานงาน

หลักการนิเทศติดตามงานเภสัชสาธารณสุขดวย 12 P โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

12PforWork.mmap - 15/6/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล



by Mind Map
.

กลุม

ผูนาํการประชุม

ทบทวนวิธรีะดมสมอง

เตรียมประเด็น

ควบคุมการรดมสมอง
จับประเด็น

ไม dominate

ผูเขารวม
มาจากหลากหลายกลุม

หลากหลายประสบการณ

ผูบันทึก

อาจจะเขารวมหรอืไมก็ได

คียขอมูล MindManager

ไมตองระบุชื่อคน

Facilitator
โสตทัศนูปกรณ

เอกสาร เคร่ืองเขียน

กระบวนการ

เริ่มเขาสู MindManager  Brainstorm mode

เพ่ิม idea ใหมๆ ท่ีเขามา
ไมตองเรยีงลําดับ

ปลอยใหไหลไปเรือ่ยๆ

แตกแขนงใหมสําหรับ idea ใหม

แขนงยอยหากเปน idea ตอยอด

การประยกุตใช

การประชุมกรรมการ

การระดมสมองประชาชน
การเรียนรู

การแกปญหา

การแลกเปลีย่นความคดิเห็น

คณะทํางาน
โครงการใหญ

โครงการยอย

แนวทาง

กําหนดเวลาขยายไดหากกําลังล่ืนไหล

ปลอยใหเปนธรรมชาติตอยอดความคิด

อยาฆาความคิดไมวิจารณกันและ กัน

สนใจปริมาณมากๆ ยิ่งดี

ไมเนนคุณภาพ
ทุกความคิดรับหมด

ยังไมตัดสิน

งานหลังกระบวนการ

Clarify, discuss
และจัดความสําคญั

เรยีงลําดับแขนงใหม

ใชสี และ boundary จัดหมวดหมูใหม

หากตองการเนนใช highlight

กําหนด code หากจําเปน

เชื่อมความสัมพันธ idea ท่ี เก่ียวพันกัน

หากจําเปนก็สงออกไป

เว็บไซต

MS Word

MS Powerpoint

MS Project

หาทางออกเชิงปฏิบัติ

ประเมิน

ทดสอบ

ทบทวน

วางแผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนตอไป

กําหนดวัน

กําหนดผูรับผิดชอบ

เอกสารประกอบการอบรม เร่ือง
การระดมสมอง (Brainstorming)
Mapping by ภก.ประชาสรรณ แ สนภักดี

หลักการในการระดมสมอง Brainstorming โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

การระดมสมอง by MindManager.mmap - 15/5/2547 - Prachasan Saenpakdee
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เริ่มตนดวยหมวกคิดสีขาว
(Factual)

ตอมาเปนการใชงานหมวกเขียว
(Problem Solving)

ผูเขารวมประชุมทดลองใชหมวกเหลือง
(Generate New Ideas)

หลังจากนั้นเริ่มใชงานหมวกสีดํา
(Obstacles)

ตอมาที่ประชุมใชงานหมวกเขียว
(Problem Solving)

ที่ประชุมกลับไปใชหมวกดําอีกครั้ง
(Negative Motion)

ตอมาจึงใชหมวกสีเขียว
(Problem Solving)

สรุปสุดทายดวยหมวกสีฟามองภาพรวม
(Bird Eye view)

หลักการหมวกคิด 6 ใบ : บริษัทไมจํากัด คูมือการบริหารคน 360 องศา : อ.เกรียงศักด์ิ อวยพรเจริญชัย

sixhat2.mmap - 21/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี



 5 
( . )

(PUBLIC MIND)

ไมทําลายสิ่งแวดลอม

ไมสรางปญหาสังคม

ไมเห็นแกตัวจนเกินงาม

เกรงใจสังคม

(HEALTH MIND)

ออกกําลังกา ย
เปนประจํา

สม่ําเสมอ

บริโภคท่ีแกนสาร

ดูแลตนเอง

กาย

ใจ

จิตวิญญาณ

มีสวนรวมในการสรางสุขภาพ

(GOOD MIND)

คิดในส่ิงท่ีดี

พัฒนาตน
เรียนรูตลอดชีวิต

รักการอาน

พัฒนาคน

พัฒนาชาติ

สํานึกเพื่อชาติ

ประหยัดเพื่อชาติ

รักษาวัฒนธรรมชาติ

ไมคดโกง

เปนสวนหนึ่งของสังคม

การเคลื่อนไหวทางสังคม

การรวมกลุมประชาคม

สรางสังคมแหงการเรียนรู

(CIVIC MIND)

สํานึกประชาธิปไตย
ติดตามการเมือง

เสนอความคิดเห็น

เปนเจาของประเทศหวงแหนแผนดิน

เปนสวนหนึ่งของสังคม
เขารวมเครือขาย

รวมเคล่ือนไหว

ยึดมั่นในความสามัคคี
แตกตาง

ไมแตกแยก

อยากเห็นบานเมืองมั่นคง
ทําตนเปนคนคุณภาพ

ทําหนาที่ใหดีท่ีสุด

(THAI MIND)

เคารพในภูมิปญญาไทย

ภูมิปญญาทองถิ่น

รักษภาษาถิ่น

ชีวิตวิถีชุมชน

ยึดมั่นในวิญญาณไทย

เคารพผูใหญ

เคารพภูมิปญญา

รักแผนดินเกิด

หัวใจไทยแบบสากล
เรียนรูการเปล่ียนแปลง

แสดงความเปนไทย

ทุกคนเทาเทียม
ไมดูถูกคนไทยกันเอง

ศักด์ิศรีความเปนไทย

นําเสนอการสรางสังคมดี เริ่มที่ 5 สํานึก
โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี
ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

สังคมดีไมมีขาย
อยากไดตองรวมสราง

กิจกรรม5สเพื่อสังคมดี.mmap - 25/6/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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พื้นฐานการพัฒนาการคิดดวยทาสผูซื่อสัตยท้ัง 6 เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินผูฟง

6slave.mmap - 11/6/2547 - Prachasan Saenpakdee



PDCA
Deming

Practical PDCA งานขององคกร

งานสวนตัว

1930

Walter Shewhart

วงจร Shewhart

ท่ี Bell Laboratories

1950 W.Edwards Deming

วงจร Deming

Deming 

ออกแบบ

ผลติ

ขาย

วิจัย

Ac
t D

o

SMARTER

Specific

Measurable

Acceptable

Realistic

Time Frame

Extending

Rewarding

การวางแผน
(Plan)

ขั้นท่ี 1 เลือกหัวขอท่ีจะศึกษา

คัดเลือกกระบวนการท่ีจะแกปญหา
และปรบัปรุง

ระบุลูกคา

แตงตั้งทีมงานแกปญหา
และปรับปรุงงาน

ขั้นท่ี 2 
เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

กําหนดตวัวัดผล

Outcomes

Output

Process

วางแผนและเก็บรวบรวมขอมูล

ตั้งคําถามเพ่ือวิเคราะห

วิเคราะหหาสาเหตุดานคุณภาพ

ขั้นท่ี 3 ระบุสาเหตุตนตอ

เขียนผังการดําเนินงาน
(Flow chart)

ประเมนิสาเหตุท่ีเปนไปได

การปฏิบัติ
(Do)

ขั้นท่ี 4 กําหนดแนวทางปรับปรุง
และลงมือปฏิบัติ

ศึกษาผลกระทบ

สรุปแนวทางแกปญหา
และปรับปรุงงาน

ระบุผูสนับสนุน

พัฒนาแผนการลงมือปฏิบัติ
(Gantt Chart)

ปฏิบัติดวยวิธีการใหม

การตรวจสอบ
(Check)

ขั้นตอนท่ี 5 ประเ มินแนวทางแกไข

การดําเนินการ
ใหเหมาะสม(Act)

ขั้นตอนท่ี 7
บันทึกผลความพยายาม

เลือกหัวขอศึกษาใหม

ขั้นตอนท่ี 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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11.1.  เลือกรูปแบบใหม
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12.1.  สรางสรรค

12.2.  เชิงบวก

12.3.  ในที่ประชุม

12.4.  ตรงไปตรงมา

13. 
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เขาใจความจริง
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Participation
Learning

Process-PLP

เปนขอมูลนําเขา

จัดการเรียนรู

ออกแบบ

ขั้นตอนอ่ืนๆ

ขอมูลพื้นฐาน (Background)

ประสบการณ

ความสนใจ

ปญหา

ธรรมชาติ

ลักษณะการเรียนรู

เพื่อความสอดคลอง

กําหนดขอบเขตการเรียนรู
ความตองการ

การแกปญหา

กําหนดชัดเจน

สอดคลองกับผูเรียนรู

สอดคลองกับเวลา

เงื่อนไขท่ีเปนอยู

สอดคลองกับวัตถุประสงค

วิเคราะหวัตถุประสงค

ไดหลากหลาย

ลําดับความสําคัญ

สอดคลองกับผูเขารวม

สอดคลองเวลา 

สอดคลองสถานที่

เงื่อนไขอ่ืนๆ

เลือกวิธีที่เหมาะสม

เนนการมีสวนรวม

ใชหลักเกณฑ

ขอดี

ขอจํากัด

ขอควรคํานึง

เรียบเรียง

รวบรวมขอมูล

เขียนโครงการ

วัตถุประสงค

กําหนดแผนงาน

แผนประเมินผล

การติดตาม

งบประมาณโครงการ

Session Design

กําหนดเข็มทิศ

Road Map

แตละเนื้อหา

ขั้นตอน

วิธีการ

เวลา

เครื่องมือ

ส่ือตางๆ

การทํางานเปนทีม

แบงบทบาทหนาที่

กอนการเรียนรู

ระหวางการเร ียนรู

หลังการเ รียนรู

เม่ือสิ้นสุดการเรียนรู

เพื่อความตอเนื่อง

ความยั่งยืน
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Consumer Roles Mind Map by
Mr.Prachasan Saenpakdee

หน าท ี ของ
ผ ู บร ิโภค

บร ิโภคแบบใช ป ัญญา

เฝ าระว ังป ัญหา

การรวมกล ุ ม

การต ิดตามข อม ูลข าวสาร

ร องท ุกข  ร องเร ียน

การประเม ินส ินค า
หร ือบร ิการ
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ช ุมชน
ชมรม
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รณรงค 

เข าช ื อ 50,000
เด ินขบวน

ห ูฟ ังโฆษณา

ตาอ านฉลาก

ปากร องเร ียนราคา
ฉลาก

โฆษณา
บรรจ ุภ ัณฑ 

ผ ู จำหน าย
ผ ู ผล ิต

ส ื อมวลชน
ราชการ

NGO

หน วยงานร ัฐ

NGO

เอกชน
ผ ู ประกอบการ

สคบ
อย.

พาณ ิชย 
มพบ.

CONKK

องค การอ ิสระ ม.57

ต อเน ื อง

ร ัฐธรรมน ูญ

เปร ียบเท ียบ

ท ีว ี
ว ิทย ุ
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การละเมิดสิทธิ

ขาดความรู

ขาดการรวมกลุม

กฎหมายลาหลัง

 ไมแสดงหนาที่

ทางออก

ขอมูลขาวสาร

ปญหาผูบริโภค
ไทย ในปจจุบัน

8/4/2547 - v11

ขอมูลขาวสาร

อิสระในการเลือก

ความปลอดภัยในการบริโภค

การชดเชยความเสียหาย

สัญญาที่เปนธรรม

 เรื่องสิทธิ

 เรื่องผลิตภัณฑ

การตลาด
กลไกราคา

จําหนายตรง

 ไมรู

รูเทา

รูทัน

รูกัน

รูแก

รูเขา

รูเรา

หนาที่
อยางไร

เมื่อใด

 แยกกันตอสู

องคกรไมชัดเจน

 ไมมีองคกรที่จดทะเบียน

ตางคนตางอยู

 ไมทันเหตุการณ

กฎหมายหลายฉบับ

บทลงโทษไมรุนแรง

หนาที่ประเมินผลิตภัณฑ

กอนซื้อ

ระหวางใช

หลังใชงาน

หนาที่รวมตัวกัน
ชมรม

สมาคม

หนาที่เฝาระวังปญหา
ฉลากสินคา

ยฆษณาสินคา

การรองทุกข

ไมเปน

ไมชัดเจน

ไมทันเวลา

 เรงดําเนินการมาตรา 57

รัฐสงเสริมการรวมกลุม

จัดใหมีศูนยขอมูลเพื่อผูบริโภค

ส่ือแสดงบทบาท
สะทอนปญหา

ติดตามประเดน

มีมากเกินจําเปน

คุณภาพขอมูล
ไมครบถวน

บิดเบือน

Consumer Problems
by Mr.Prachasan Saenpakdee

8/4/2547 - Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com
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Glocalization Training Center

แนวคิดเรื่องวงจรชวีิตกลุมแนวคิดเรื่องวงจรชวีิตกลุม
Glocalization Training Center

คน
คน
คน

อยูเฉยๆ 
ตางคนตางอยู

เกิดกลุม

โต แก

ตาย

ขยายผล

ขยาย
อุดมการณ

เตรียมการ
กอนเกิด

วิเคราะห กระตุน

เงื่อนไขการเกิด

เรียนรู
ทํากิจกรรม

เจบ็

เจบ็
พึ่งตนเองได

(บํารุงรักษา)
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กรอบแนวคิดการรวมกลุมรวมมือตางๆกรอบแนวคิดการรวมกลุมรวมมือตางๆ

กลุมการเมือง
การปกครอง

กลุมสตรี
กลุมเยาวชน

กลุมสุขภาพ
อนามัยและ
วัฒนธรรม กลุมสวัสดิการ

และพัฒนา

กลุมการศึกษา

กลุมสิ่งแวดลอม

กลุมอาชีพ
อบต

ประชาคม
ตําบล
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เรยีนรูรวมกันเรยีนรูรวมกัน
เราตองเรียนรูจากรากหญา เรงศึกษาจากชุมชน
เรียนรูจากใจคน รับรูคนคิดอะไร
รองรับความตองการ ไมหักหาญซึ่งน้ําใจ
ประชามใิชไพร ตองกาวไปคูเคียงกัน
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ผูบริโภคผูบริโภค  ในฐานะของผูรูในฐานะของผูรู

รูเขารูเขา  รูเรารูเรา
รูเทารูเทา  รูทนัรูทนั
รูกันรูกัน  รูแกรูแก


