การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
(Participatory Learning)
การจัดกระบวนการเรียนรูแ บบมีสวนรวม โดยการทําหนาที่ของวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
ถือวาเปนแนวทาง ทางออกที่เหมาะสมสําหรับสังคมไทย ในการใหความรูกับผูใหญ โดยเฉพาะสําหรับ
ชุมชน หรือผูที่ตองเขารวมทํางานกับชุมชน ตองคํานึงถึงลักษณะสําคัญบางประการอยูเสมอ ในการจัด
กระบวนการเรียนรูแบบมีสว นรวม ไดแก
- เปนการเรียนรูของผูใหญ ซึ่งแตกตางไปจากเด็กนักเรียน ทั้งในดานวัย กายภาพ และความคิด
จิตใจ รวมทั้งบริบทในชีวิตของผูเรียน มีมากกมายหลากหลาย
- เปนการเรียนรูแบบมีสวนรวม นั่นคือ รวมกันเรียนรู และ เรียนรูซึ่งกันและกัน
- อยูในบรรยากาศที่ผอนคลาย ยืดหยุน ไมเครงครัด อึดอัด เกินไป
- การใชเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมเพือ่ สรางการเรียนรูแบบมีสวนรวม เปนสิ่งสําคัญ
- สิ่งสําคัญที่สุดของกระบวนการ คือ แบบแผน วิธีคิด (กระบวนทัศน) ของผูที่เปนวิทยากร
กระบวนการ

กระบวนทัศนใหมในการพัฒนา (New Development Paradigm)
กระบวนทัศน(Paradigm) และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift)
คําวา กระบวนทัศน (Paradigm) ไดถูกนําเสนอขึ้นตั้งแตป ค.ส. 1962 (พ.ศ. 2505) โดย โทมัส คูนส
ซึ่งไดรับความสนใจและมีอทิ ธิพลตอการคิด วิธีวิทยาของศาสตรตาง ๆ ทั้งในกลุมวิทยาศาสตรและกลุม
สังคมศาสตร และขยายตัวอยางกวางขวางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยถูกใชและสรางนิยามอยางมากมายใน
แวดวงวิชาการ ทั้งกลุมวิทยาศาสตรและกลุมสังคมศาสตร ทั้งตางประเทศ และในประเทศไทย ในประเทศ
ไทยนั้นมักจะปรากฏในกลุม สังคมศาสตรมากกวาทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะเมื่อมีการพิจารณาถึงสภาพและ
ระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของของสังคมไทย ซึง่ มีการวิเคราะหและเสนอถึง “กระบวนทัศนใหม(New Paradigm)”
และ “การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน(Paradigm Shift)”
ความหมายของกระบวนทัศน (Paradigm)
เนื่องจากเรื่องของกระบวนทัศน เปนเรือ่ งของวิธีคิด ซึ่งเปนการเปดใหมกี ารคิดใหม ๆ ใน
ความหมายหรือนิยามอยูแ ลว จึงมีผูใหนิยามและนําไปใชในรูปแบบหลากหลาย แตยังคงแกนสารของแนวคิด
หลักในนิยามตาง ๆ ซึ่งในที่นี้ ขอเสนอนิยามและแนวคิดของ “กระบวนทัศน” ดังนี้
กระบวนทัศน (Paradigm) คือ ชุดแนวคิด (Concepts) คานิยม (Values) ความเขาใจรับรู
(perceptions) และการปฏิบัติที่มีรวมกันของคนกลุมหนึ่ง ชุมชนหนึง่ ที่กอตัวเปนแบบแผนของทัศนะอยาง
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เฉพาะแบบหนึ่ง เกี่ยวกับความจริง (Reality) ซึ่งเปนฐานของชีวิตของการจัดการตนเองของชุมชนนั้น (Fritjof
Capra : 1997)
กระบวนทัศน (Paradigm) คือ ทัศนะพื้นฐานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง อันกําหนดแบบ
แผนการคิดและการปฏิบัติในชุมชนหนึ่ง ๆ เมื่อทัศนะพื้นฐานดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป จะทําใหแบบแผนการ
คิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวของเปลี่ยนแปลงไปดวยทัง้ กระบวน ซึ่งเรียกวาเปนการ “ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
(Paradigm Shift)” (คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกปย หาสังคม : 2537)
นอกจากนี้ กระบวนทัศน มิใชเพียง “ความใหม” หรือ “ระดับการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิง”เทานั้น
แตหวั ใจของกระบวนทัศน คือ “ระดับความสําคัญ” กลาวคือ กระบวนทัศน มีฐานะเปน “ทัศนะแมบท” หรือ
“เปนความเชื่อระดับรากหรือฐานคิด” ที่มีอิทธิพลกอใหเกิดทัศนะ ความเชื่ออื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย (อรศรี
งามวิทยาพงศ : 2545)

ความเปนชุมชน (Community) การมีสวนรวมชองชุมชน (Community Participation) และ
ประชาคม (Civil Society)
ความหมายและแนวคิด
ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่มีปญหาและผลประโยชนรวมกัน อาศัยอยูในพื้นที่หรือบริเวณเดียวกัน
และมีวัฒนธรรมประเพณีรว มกัน (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 2542)
ชุมชน คือ กลุมชนที่อยูรว มกันในบริเวณเดียวกันและมีกิจกรรมปกติของชีวิตเกีย่ วของผูกพันกัน
(พัทยา สายหู อางใน ธระพงษ แกวหาวงษ :2543)
ความหมายของชุมชนในอดีต เราใหความสําคัญกับ ขอบเขตบริเวณที่อยูอาศัย แตความ
เปลี่ยนแปลงแบบโลกาภิวัฒน ทําใหการจํากัดขอบเขตบริเวณที่อยูอาศัย อาจจะไมใชจดุ ใหญในการบอกความ
เปนชุมชน แตสิ่งที่เปนหัวใจ ก็คือ การมีกิจกรรมและสภาพปกติของชีวิตรวมกัน อยูในปญหาและ
ผลประโยชน รวมกัน ตัวอยางของชุมชนที่ไมมีพนื้ ที่อยูอาศัยบริเวณเดียวกัน ไดแก ชุมชนจ.ส. 100
ศาสตราจารยนายแพทย ประเวศ วะสี ไดใหคําจํากัดความวา ความเปนชุมชน คือ การที่กลุมคน
จํานวนหนึ่ง มีวัตถุประสงครวมกัน มีการติดตอสื่อสารกัน มีความเอื้ออาทร มีการเรียนรูและรวมกันกระทํา
ภารกิจตาง ๆ โดยชุมชนมีหลายแบบ มีหลายแบบ ไมจําเปนจะตองหมายถึงคนกลุมใหญมาอยูร วมกันใน
อาณาบริเวณเดียวกัน
ดังนั้นหากถามถึง ความเปนชุมชนของเมืองไทย จะพบวา ยังคงมีอยูคูกับมวลมนุษยทไี่ มอาจอยู
เพียงลําพังได ไมวาจะมองในมุมใด เพียงแตเมื่อคิดถึงภาพของชุมชนที่เขมแข็ง ดีงาม แลวจะรูสึกเหมือน ๆ
กับบางสวนของชุมชนเปลี่ยนไปหรือขาดหายไป โดยเฉพาะ เรื่อง วัฒนธรรมประเพณี และความเอื้ออาทร ที่
สําคัญก็คือ ในความเปนชุมชนนั้น ลักษณะของการเกีย่ วของสัมพันธกันเหนียวแนน เขมแข็งเพียงใด หาก
ความเกีย่ วของสัมพันธกนั ลดนอยลงไปเทาใด ความเปนชุมชนยิ่งออนแอ และยากจะนับวา ยังมีความเปน
ชุมชนเหลือยู
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การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การที่คนสวนใหญของชุมชนมีสวนสําคัญในขบวนการใด ๆ ที่
มีผลตอชุมชนนั้น ๆ โดยการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนนั้น การที่จะบงบอกถึงการมีสวนรวมที่แทจริง
นั้น ควรจะมีสว นรวมอยางนอย ใน 5 ขั้นตอน คือ (1) รวมในการคนหาและวิเคราะหปญหา (2) รวมในการ
วางแผน (3) รวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน (4) รวมในการติดตามประเมินผล และ (5) รวมในผลลัพธ
ที่เกิดขึ้น

ประชาคม / ประชาสังคม (Civil Society)
ประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง การที่ทุกคนในสังคมซึ่งมีจิตสํานึก (Civic consciousness)
รวมกัน มารวมตัวกันในลักษณะที่เปนหุนสวนกัน (Partnership) ในการกระทําบางอยาง ทั้งนี้ดว ยความรัก
เอื้ออาทรตอกัน ภายใตระบบการจัดการใหเกิดความรูสึกรวมกันเพื่อประโยชนสาธารณะ (ทวีศักดิ์ นพเกษร:
2542)
ประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง ทุก ๆ สวนของสังคมโดยรวม ซึ่งแยกตางหากจากภาครัฐ
และภาคธุรกิจ โดยทัว่ ไปหมายถึง ภาคประชาชน ประกอบดวยองคกรประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน กลุม
อาชีพ กลุมพิทกั ษสิทธิ นักวิชาการ ฯลฯ ( สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: 2542)
ประชาคม (Civic Group) หมายถึง การรวมกลุมหรือกลุมคนที่มารวมกันทํากิจกรรมอยางใดอยาง
หนึ่ง มีเปาหมายคอนขางชัดเจนและมีลักษณะเปนรูปธรรม (สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:
2542)
ประชาคม เปนสวนที่แสดงถึงความเขมแข็งของความเปนชุมชน ซึ่งมีผูใหคําจํากัดความไวมากมาย
บางครั้งใชคําวา “ประชาสังคม”แทน แตบางสถาบันก็แยกความหมายออกเปน “ประชาคม (Civic Group)”
และ ประชาสังคม (Civil Society) มีทั้งใหความหมายของ คําวา “ประชาคม” แตโดยสวนใหญแลว จะใชคํา
วา “ประชาคม” เมื่อกลาวถึง ขบวนการที่มขี อบเขตอยางใดอยางหนึ่งอาจจะเปนขอบเขตพื้นที่ เชน ประชาคม
ตําบล ประชาคมเมือง อาจจะเปนขอบเขตเนื้อหา เชน ประชาคมผูเลี้ยงสัตวปก ประชาคมสุขภาพ หรือเปน
การเรียกชื่อ เชน ประชาคมลุมน้ําพอง เปนตน และจะใชคําวา “ประชาสังคม” เมื่อกลาวถึงภาพรวม ๆ หรือ
ภาพใหญ ทั้งสังคม แสดงถึงความหลากหลายขององคกร เครือขายที่รวมกัน
คําจํากัดความที่ผูเขียนคิดวา ทําใหมองเห็นภาพของกระบวนการประชาคมไดดี เปนของปราชญ
ชาวบานอีสาน ทานหนึ่ง (ขออภัยที่ไมทราบนามเพราะฟงตอ ๆ กันมา) ใหคําจํากัดความวา ประชาคม คือ การ
ประกอบกันของ 4 ฮ. ซึ่งประกอบดวย
- ฮ. โฮม หมายถึง การรวมกันของกลุมคน
- ฮ. ฮัก หมายถึง การมีความรัก เอื้ออาทร หวงใยกัน
- ฮ. เฮียน หมายถึง มีการเรียนรูรวมกัน ถายทอดความรูซึ่งกันและกัน
- ฮ. เฮ็ด (ดี) หมายถึง การรวมกันทํากิจกรรม ที่ดีงามสรางสรรคดวยกัน
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สิ่งสําคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับประชาคม ก็คือ ประชาคม มีลักษณะเปนขวนการที่มีชีวิต มีการ
เคลื่อนไหว และอาจจะมีระบบหรือขั้นตอน จึงถือวาเปนประชาคม มิใช จบเพียงขัน้ ตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ดังที่
มีหลายแหงที่ ใชคําวา ประชาคม ในความหมายการเรียกประชุมชาวบาน เทานั้น
บทบาทของวิทยากรกระบวนการ
ในการสงเสริมการมีสวนรวมและขบวนการประชาคม โดยเฉพาะการจัดเวทีประชาคม การประชุม
กลุมตาง ๆ จําเปนจะตองมีผูที่จะทําใหเกิดผลตามจุดมุงหมายโดยรูปแบบในจุดมุงหมายเชนกัน ใน
ขณะเดียวกัน ก็มีการใชเครือ่ งมือและเทคนิค ที่หลากหลายขึ้นในกระบวนการตาง ๆ จึงเกิดคําทีใ่ ชเรียกผูที่ทํา
หนาที่นี้ วา วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ซึ่งในความหมายตรงตามรากศัพท แปลวา ผูที่ทําใหเกิดความ
สะดวก หรือผูที่ทําใหเกิดความงาย ซึ่งในความหมายของการเรียนรู นาจะหมายถึงผูที่เอื้ออํานวยใหเกิดการ
เรียนรู สวนความหมายที่เปนคําจํากัดความนั้นมีผูใหนิยาม ดังนี้
วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) คือ คนกลางที่ชวยจัดและดําเนินงานการพบปะ ประชุมอบรมให
เกิดการคิดทีเ่ ปนระบบ มีอสิ ระทางความคิดและสามารถสื่อสารทําความเขาใจกันอยางตรงไปตรงมา ดวยการ
ใชเทคนิคและกระบวนการเรียนรูแบบมีสว นรวมเปนหัวใจสําคัญ นอกจากนี้วิทยากรกระบวนการยังชวย
สรางเสริมบรรยากาศแหงมิตรภาพ ความรวมมือที่จริงใจ จริงจัง และขจัดอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่ทําใหการ
คิดและการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ (ทวีศกั ดิ์ นพเกษร: 2542)
Facilitator ยังถูกเรียกในชือ่ อื่นวา “ ผูอํานวยกลุม” ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในอันที่จะทําใหมี
หลักประกันไดวา สมาชิกกลุมไดใชวิธีการทํางานที่กอใหเกิดประสิทธิผล โดยใชเวลาที่สั้น หรือนอยที่สุดใน
การทํางาน (วรภา ชัยเลิศวณิชกุล:-) และยังใหความหมายเชิงพฤติกรรมศาสตรดวยวา ผูอํานวยกลุม คือ ผูที่ทํา
หนาที่เปนผูสงั เกตการณ และใหขอมูลยอนกลับถึงสิ่งที่ไดสังเกต ไมวาจะเปนในดานเนื้อหา วิธีการทํางาน
ซึ่งรวมทั้งขั้นตอนการทํางานของกลุม
โดยผูอํานวยกลุมจะทําหนาที่ไปถึงการเปนผูกระตุนใหกลุมได
พิจารณาถึงองคประกอบตาง ๆ เพื่อใหงานของกลุมบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
สวนที่จะแตกตางจาก วิทยากรในความหมายเดิมอยางไรบางนั้น สามารถพิจารณาไดจากตารางนี้
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วิทยากรในความหมายเดิม
1. เปนครูนักบรรยาย (Lecturer)

วิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
1. เปนครูฝก (Coach) ตั้งคําถาม/สะทอนความคิด
พรอมใหคําปรึกษา
2. เปนผูนําความรูมาให เนนการถายทอดและการ 2. เปนผูจัดกระบวนการใหเกิดความรู เนนการ
ฟง
แลกเปลี่ยนเรียนรู (ตองเตรียมขอมูลความรูมา
ดวย แตไมจําเปนตองสอน/ถายทอด)
3. มีเปาหมายใหผูฟงเชื่อในสิ่งที่นําเสนอ
3. มีเปาหมายใหริเริ่ม เกิดความรู ความคิดใหม
4. วิทยากรเปนศูนยกลาง
4. ผูเขารวมกิจกรรมการเรียนรูเปนศูนยกลาง
5. เปนผูตัดสินการเปลี่ยนแปลงของผูเขารวม
5. เปนเพียงกระจกสะทอนใหผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรม
การเรียนรูเปลีย่ นแปลงตนเอง
6. ความสําเร็จตามวัตถุประสงค เปนความ
6. ความสําเร็จตามวัตถุประสงค เปนความ
รับผิดชอบของวิทยากร
รับผิดชอบของผูเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
รวมกันกับวิทยากร
7. การสื่อสารทางเดียว
7. การสื่อสารสองทาง
8. มีความรูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
8. มีความรูที่เปนสหวิทยาการ(องครวม)
9. ตองตอบคําถามไดทุกอยาง
9. ไมจําเปนตองเปนผูรูทุกอยาง ความรูอยูท ี่การ
เรียนรูรวมกัน
10. สนใจใหรับความรู พึ่งพาวิทยากร
10. สนใจใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน
นําไปสูพลังทวีคูณและการพึ่งพาตนเอง
11. มุงยกระดับตัวความรู
11. มุงยกระดับความคิด
12. มักเปนระบบปด และไมยืดหยุน
12. เปนระบบเปดและยืดหยุน
13. สนใจเนื้อหามากกวากระบวนการ
13. ใหความสนใจตอกระบวนการ การปฏิสัมพันธ
และการเกิดความรูและวิธีการทํางานของผูเขารวม
สัมมนาใหม ๆ มากกวาการมารับฟงเนื้อหาเพียง
อยางเดียว
บทบาทหนาที่ของวิทยากรกระบวนการ
บทบาท กับหนาที่ เปนคําที่ควรควบคูกันไป แตในกรณีนี้ขอแยกเพื่อความชัดเจนในเนื้อหา โดยใน
สวนของบทบาทจะเนนสิ่งที่ควร(ตอง)จะ(แสดง)เปน และในสวนของหนาที่จะเนนสิ่งที่ควร(ตอง) กระทํา
หรือดําเนินการ

5

บทบาทวิทยากรกระบวนการ สอดคลองกับคุณลักษณะในตารางขางตน ไดแก
1. เปนผูจัดกระบวนการใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนผูใหความรูแ ละเปนผูรับความรู
2. เปนโคช คอยชี้แนะ ตั้งคําถาม สะทอนความคิด
3. เปนกลาง ไมอคติ เปนอิสระ ไมขึ้นตอแรงกดดันของอํานาจใด
4. เปนกระจกสะทอนใหผูเขารวมกระบวนการเรียนรู ไดเห็นและยอมรับตัวตน ศักยภาพของ
ตนเองและผูอนื่ และเห็นหนทางที่จะพัฒนาได
5. เปนผูรับผิดชอบดูแลทิศทางของกระบวนการ
พรอมจะปรับใหเขากับบรรยากาศ/
สถานการณแตละชวง
6. เปนผูใหกําลังใจในการเปลี่ยนแปลง
7. เปนผูสนับสนุนการมีสวนรวมทางความคิด
จัดการกับความคิดที่หลากหลายอยาง
สรางสรรค
8. เปนผูนําในการยกระดับความคิดของผูเขารวมกระบวนการใหขึ้นไปสูขั้นที่สูงขึ้น
หนาที่ของวิทยากรกระบวนการ
1. ทําความเขาใจเปาหมายและจุดประสงคของการประชุม
2. เตรียมประเด็นหลัก ตามเปาหมายและวัตถุประสงค เพื่อมอบหมายใหกลุมระดมสมอง กําหนด
กิจกรรมและกระบวนการทีส่ อดคลองตอเนื่องตามลําดับ
3. ประสานงานกับผูจัดประชุมเพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานทีส่ ําคัญสําหรับผูเขารวมประชุมใช
ประกอบการประชุม โดยสงใหผูเขาประชุมลวงหนาหรือจัดนิทรรศการในวันประชุม หรือ
นํามาจุดประกายในชวงเปดประชุม (ทั้งนีพ้ ิจารณาเกี่ยวกับจุดประสงคการประชุมและศักยภาพ
ของกลุมผูเขาประชุมดวย)
หรืออาจเปนขอมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ผูจัดการประชุมตองการ
นําเสนอ
4. ประสานงานกับผูจัดการประชุมในการกําหนดใหผูเขาประชุมตองสามารถอยูรวมกระบวนการ
ไดตลอด
รวมทั้งวิทยากรกระบวนการควรทราบขอมูลพื้นฐานของชุมชน/บุคคลเพื่อปรับ
กระบวนการ/วิธีนําเสนอ
5. ประสานงานกับผูจัดการประชุม เรื่อง ลักษณะที่เอื้อใหเกิดการมีสวนรวมใน การเรียนรูและ
การทํากิจกรรม เชน มีบรรยากาศเปนสวนตัว หองประชุมไมคับแคบเกินไป มีกระดาน/ผนังที่
ใชติดแผนพลิก
6. ประสานงานกับผูจัดเรื่อง วัสดุอุปกรณ เครือ่ งเขียนที่จําเปน
7. เตรียมงานและนัดหมายทีมวิทยากรประชุมเพื่อทบทวนบทบาทหนาที่
เปาหมายและ
จุดประสงค ลําดับการเรียนรู รวมทั้งการเตรียมการลวงหนา เชน ใบงาน เกม
8. หนาที่สําคัญ คือ กระตุนใหสมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน สะทอน/
ทบทวน/เชื่อมโยง สรุปประเด็นใหตรงกับความหมายที่แทจริงของสมาชิกในกลุม ใชศิลปะใน
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การตัดการอภิปรายที่ยืดเยื้อเกินความจําเปน/นอกประเด็น /อาจกระทบตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ในทางเสียหาย
9. สรางบรรยากาศที่เปนกันเอง มีความสนุกสนานในการแสดงความคิดเห็น กระตุน ใหเกิดสัม
พันธภาพทีด่ ีระหวาสมาชิกที่เขาประชุม
10. สรางความชัดเจนในขอความของสมาชิกบางคนที่เขียนหรือพูดแลวไมสื่อความหมายตาม
ประเด็น ตองซักถาม ใหเขียนหรืออธิบายเพิ่มเติม
11. ตองสามารถยืดหยุน ปรับเปลี่ยนกําหนดเวลาและกระบวนการไดตามความจําเปน ซึ่งจะทําให
กระบวนการราบรื่น สงเสริมการมีสวนรวมอยางเต็มที่
12. ไมมีหนาที่บอกหรือสอนวา ชุมชนมีปญหาอะไร จะแกไขอยางไร อนาคตควรเปนอยางไร แตมี
หนาที่ในการกระตุน อธิบาย แมกระทั่งการยกตัวอยางเพื่อใหสมาชิกมองเห็นภาพหรือได
ขอมูลประกอบการทํากิจกรรมได และยังมีหนาที่ชวยสรุปใจความ กรณีสมาชิกกลุม มีปญหาที่
บอกไดแตสรุปเปนใจความที่เหมาะสมไมได
13. ตองคํานึงเสมอวา กระบวนการประชุมปฏิบัติการ/การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
เปนเพียงจุดเริม่ ตนของการลงมือกระทําเพือ่ นาคตที่ดีกวา การมีกิจกรรมลงมือทําตอเนื่องจาก
การประชุมตางหากที่สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง
14. ประสานงานใหสมาชิกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ทักษะ ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อใหกลุม
สมามารถวิเคราะห ตัดสินใจและปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
คุณสมบัต(ิ ที่พึงมี)ของวิทยากรกระบวนการ
1. มีจิตใจรักผูอื่น มีความสุขกับการเห็นการยกระดับทางความคิด จิตวิญญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในพลังระหวางมนุษย เชือ่ ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมเสมอภาค โดยเฉพาะการ
เชื่อมั่นในพลังของชุมชน พลังแหงวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชน
2. เปนคนที่พยายามเปลี่ยนแปลง ฝกฝน พัฒนาตนเองและบุคคลในทีมใหเปนผูรอบรู มีโลกทัศน
ที่ถูกตอง (Personal Mastery)
3. ใหความเอาใจใสกับกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูของทีม (Team Learning)
4. มีจิตใจประชาธิปไตย ใจกวาง เปดรับความคิดเห็น ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม และ
ยอมรับความแตกตางหลากหลาย ไมเปนเผด็จการหรือครอบงํากลุม
5. มีวิธีคิดแบบองครวม เชื่อมโยงเปนระบบ
6. มีความพรอมที่จะเรียนรูจากผูอื่นตลอดเวลา รวมทั้งพรอมจะเรียนรูจากผูเขารวมกระบวนการ
7. มีความคิดสรางสรรค ไมติดกรอบ พรอมที่จะขยาย ปรับ หรือเปลี่ยนแบบแผนทางความคิด
กลาจินตนาการ
8. สามารถใชสมองซีกซาย-ขวาอยางเชื่อมโยงทั้งศาสตรและศิลปะ
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9. มีประสาทสัมผัสที่ดี นอกเหนือจาก ตาดูหูฟงยังตองมีความรูความเห็นที่แจมชัด เปนนัก
สังเกตการณ มีความละเอียดออนสามารถรับรูอารมณความรูสึกของคนไดงาย (แตตองไมเปน
คนออนไหวงายตามอารมณ)
10. มีอารมณที่ดี สมาธิดี ใจเย็น ไมตื่ตระหนกงาย ไมฉุนเฉียว ไมเอาแตใจตนเอง มีความฉลาดทาง
อารมณ (EQ)
11. มีความสนุก ตืน่ เตน ตื่นตัวตลอดเวลากับการมีปฏิสัมพันธ และการแลกเปลี่ยเรียนรู
12. ใหความสําคัญกับกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคล โดยเฉพาะ การสื่อสารแบบสองทาง
13. กลาตัดสินใจและมีความรับผิดชอบสูง
แมวาคุณสมบัติที่พึงมีของวิทยากรกระบวนการจะมีมากมายตามที่กลาวมา แตก็ไมงา ยที่จะมีคนทีม่ ี
คุณสมบัติครบทุกประการ แตก็ไมใชเรื่องที่จะไปเสียกําลังใจ ทอถอยวาตนเองไมเหมาะกับบทบาทวิทยากร
กระบวนการ เพราะคุณสมบัติแทบทุกขอสามารถสราง เรียนรู ฝกฝน เพิ่มเติมมาได และสามารถสราง
คุณลักษณะที่เหมาะกับแตละคนได ขอเพียงมีคุณสมบัตติ ามขอ 1 ได ก็จะสามารถทําบทบาทวิทยากรไดใน
ที่สุด
คําวา วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) มักจะทําใหผูคนคิดถึงภาพการดําเนินบทบาทในหอง/ลาน/
เวทีการประชุม หรือจัดการกระบวนการกลุม แตยังมีนกั พัฒนา นักวิชาการอีกกลุมหนึ่งมองวา บทบาทของ
วิทยากรกระบวนการในการพัฒนา นาจะมีมากกวานั้น หรืออาจเรียกวา กาวหนาไปอีก คือ เปนผูประสาน
กระตุน ระดมพลัง/ทุน เปนแกนนําในการผลักดันใหเกิดความเคลื่อนไหวของกลุม /ชุมชน ไปสูทิศทางหรือ
เปาหมายรวมของชุมชน รวมทั้งนาจะเปนผูสราง/ผูจัดเวที ใหเกิดความรู แนวทาง วิธีการหรือ แนวคิดใหม ๆ
อยูเสมอ ดังนั้นเพื่อใหเห็นความตางจากบทบาทวิทยากรกระบวนการตามหลักการ จึงมีการเรียกผูที่ดําเนิน
บทบาทตรงนี้เปนคําใหม คือ นวัตกร (Innovator) ซึ่งมักจะมาพรอม ๆ กับเรื่องของประชาคม ที่เรียกวา
นวัตกรประชาคม (Civic Innovator)

เทคนิคพื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
เทคนิคพื้นฐานในที่นนี้ อกจากเปนเทคนิคในการจัดกระบวนการเรียนรูแลว
ยังหมายถึงการจัด
กระบวนการเรียนรูนอกหองประชุม
(ทุกคนเปนครู
ทุกที่เปนหองเรียน)
และสามารถใชใน
กระบวนการพัฒนาที่ใชรูปแบบการมีสวนรวมทั่วไปไดดวย มิไดจํากัดเฉพาะเรื่องกระบวนการเรียนรูเทานั้น

การออกแบบกลุม
การมีสวนรวมสูงสุด เกิดจากการออกแบบกลุมที่เหมาะสม ในแตละขั้นตอนของกระบวนการกลุม
แตละประเภทมีขอดีและขอจํากัดแตกตางกันมาก
บางประเภทเอื้อใหสมาชิกในกลุมมีสวนรวมและ
ปฏิสัมพันธไดมากแตอาจขาดความหลากหลายของแนวคิด จึงเหมาะสําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
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ประสบการณ โดยยังไมตอ งการขอสรุปที่สมบูรณ ขอสรุปที่สมบูรณอาจไดมาจากการนําเสนอแลกเปลี่ยน
ระหวางกลุม
ประเภทกลุม
ความหมาย
ขอบงใช
ขอจํากัด
ใหสมาชิกจับคูกัน ทํา ตองการใหทกุ คนมี
ขาดความหลากหลาย
กลุม 2 คน
กิจกรรม ที่ไดรับ
สวนรวมในการออก ทางความคิดและ
(Pair group)
มอบหมาย
ความเห็นหรือปฏิบัติ ประสบการณ
กลุม 3 คน
ใหสมาชิกจับกลุม 3 ทุกคนมีสวนรวมใน ขาดความหลากหลาย
(Triad group)
คน แตละคนมีบทบาท การเรียนรูตามบทบาท และกระจางชัดไปบาง
ที่ชัดเจน และ
และสามารถเรียนรูได
หมุนเวียนบทบาทกัน ครบทุกบทบาท
ได
กลุมยอยระดมสมอง เปนการรวมกลุม 3 –4 ตองการใหสมาชิกมี ขาดความลึกซึ้ง ไมมี
(Buzz group)
คน ขึ้นชั่วคราวเพื่อ
สวนรวมในเวลาสั้น ๆ การอภิปรายกันอยาง
แสดงความคิดเห็น
โดยไมตองการ
ลึกซึ้ง
ขอสรุป หรือตองการ
ขอสรุปที่ไมลึกซึ้งมาก
นัก
กลุมเล็ก (Small
เปนการจัดกลุม 5-6
ตองการใหสมาชิกได ใชเวลามาก
group)
คน ทํากิจกรรมที่
แลกเปลี่ยนความ
ไดรับมอบหมายจน
คิดเห็นและอภิปราย
ลุลวง
ไดอยางลึกซึ้ง จนได
ขอสรุป
กลุมใหญ (Large
เปนการอภิปรายใน
ตองการใหเกิดการ
บางคนอาจใหความ
group)
กลุม 15 – 30 คน ทั้ง โตแยงหรือการ
สนใจหรือมีสว นรวม
ชั้น
รวบรวมความคิดเห็น นอยใชเวลามาก
จากกลุมยอยเพื่อหา
ขอสรุป
กลุมไขว (Cross-over เปนการจัดกลุม 2
ตองการใหสมาชิกใช ใชเวลามากอาจมี
group )
ขั้นตอน โดยแยกให ศักยภาพของตนเองใน ความรูที่ตกหลน
สมาชิกทํากิจกรรม
สรางความรู สมาชิก
เฉพาะบางกลุม จนมี จะมีสวนรวมและได
ความเชี่ยวชาญ
เนื้อหามาก
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ประเภทกลุม

ความหมาย
จากนั้นจึงใหสมาชิก
จากแตละกลุมมา
รวมกันเปนกลุมใหม
เพื่อบูรณาการ
แบงกลุมยอย (Sub
เปนการจัดกลุม 2
group)
ขั้นตอนจากกลุม 8-12
คน แตละกลุมถูก
แบงเปนกลุมยอย 3-4
กลุมเพื่อใหทํางาน
กลุมละ 1 งาน (ที่ไม
เหมือนกัน) จากนั้นจึง
ใหกลุมยอยมารวมกัน
เพื่อบูรณาการ
กลุมปรามิด (Pyramid รวบรวมความคิดเห็น
group)
โดยเริ่มจากกลุม 2-4
คน ทวีขึ้นไปเปนขั้น
ๆ จนครบทั้งชั้น

ขอบงใช

ขอจํากัด

เหมือนกลุมไขว

สรางความตระหนัก
และเขาใจความรูสึก
นึกคิดของแตละกลุม
หรือฝาย

ขาดขอสรุป และ
ความลึกซึ้ง

การรอยรัดกระบวนการกลุม ที่หลากหลายดวยกันอยางเหมาะสมในแตละขั้นตอนของกระบวนการ
ทําใหเกิดการมีสวนรวมอยางสูงสุดมีพลวัตหรือการเคลื่อนไหวของการเรียนรูแลกเปลี่ยนความคิด
/
ประสบการณ ทําใหสมาชิกมีความสนใจอยางตอเนื่อง
การออกแบบงาน (Task design)
แมการออกแบบกลุมที่หลากหลายจะชวยใหเกิดการมีสวนรวมไดมาก แตไมไดหมายความวา การมี
สวนรวมนัน้ ไดเกิดผลงานอยางมีประสิทธิภาพโดยไมเสียเวลา หัวใจสําคัญของการบรรลุงานสูงสุดจึงอยูที่
การกําหนดงานใหกับกลุม ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญของการกําหนดงาน 3 ประการ คือ
1.กําหนดกิจกรรมที่ชัดเจนวาจะใหสมาชิกแบงกลุมอยางไร เพื่อทําอะไรใชเวลามากนอยแคไหน
เมื่อบรรลุงานแลวจะใหทําอยางไรตอ (เชน เตรียมเสนอหนาชั้นในเวลาที่กําหนดให)
2.กําหนดบทบาทของกลุมหรือสมาชิกที่ชัดเจน โดยปกติการกําหนดบทบาทในกลุมยอยควรใหแต
ละกลุมมีบทบาทที่แตกตางกัน เมื่อมารวมเสนอในกลุม ใหญจึงจะเกิดการขยายเครือขายการเรียนรูโดยไมนา
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เบื่อ การกําหนดบทบาทยังรวมถึงสมาชิกในกลุมดวย เชน บทบาทของการนํากลุม การรวบรวมความเห็น
การนําเสนอ เปนตน
3.ควรมีโครงสรางของงานที่ชัดเจน
ซึ่งบอกรายละเอียดของกิจกรรมและบทบาทโดยทําเปน
ขอกําหนดงานที่วิทยากรแจงแกสมาชิกหรือทําเปนใบงานมอบใหกับกลุม ซึ่งประการหลังจะเหมาะกับการ
ทํากลุมยอยทีต่ องการทํางานใหไดผลงานที่เปนขอสรุปของกลุม โดยจัดทําเปน
-ใบงาน เปนขอกําหนดผลงาน หรือใบมอบหมายงานใหกลุมเล็ก หรือกลุมยอยระดมสมองที่มี
รายละเอียดมาก และตองการผลงานที่เปนขอสรุปของกลุมที่มีความลึกซึ้งมาก มักใชในกิจกรรมสะทอน
ความคิดและอภิปราย และกิจกรรมประยุกตแนวคิด
-ใบชี้แจง เปนงานที่มีรายละเอียดไมมากนักในกลุมใหญ กอนทํากิจกรรมกลุมวิทยากรอาจเขียนใส
กระดาษหรือแผนใส ใหสมาชิกอานพรอมกันในชัน้ หรือในกลุมใหญ มักใชในกิจกรรมดานประสบการณ
หรือประยุกตแนวคิด
เทคนิคการตัง้ คําถาม
ลักาณะของคําถามที่จะกอใหเกิดการอภิปรายกลุมนั้นจะตองเปนคําถามที่กระตุน ยัว่ ความคิดทาทาย
ความคิด และควรเปนคําถามปลายเปดมากกวาคําถามปด เพื่อประสิทธิภาพในการใชคําถามวิทยากรควรมี
กรอบหรือโครงสรางของชุดคําถาม ดังนี้

โครงสรางชุดคําถาม
อดีต
ปญหา
สภาพเหตุการณ

ปจจุบัน
แนวทางปฏิบัติ

อนาคต
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1. ใคร
2. อะไร
3. ที่ไหน
4. เมื่อไหร
5. อยางไร
6. ทําไม
7. เพื่อใคร
8. ใครไดประโยชน
9. ใครตัดสินใจ
10. กลุมควรมีบทบาทหรือมี
สวนรวมหรือพึ่งตนเอง
อยางไร

คําถามปด
คําถามเปด

เปนคําถามเพือ่ ทราบขอมูลโดยเฉพาะ ไมคอยเอื้อใหเกิดการเปดเผยตนเอง ไดขอ มูลนอย
มาก จะไดคําตอบเพียงสั้น ๆ หรือคําตอบใช ไมใช มักเปนคําถามที่ถามถึงใคร อะไร
เปนคําถามที่ไมไดกําหนดขอบเขตการตอบ ทําใหมีโอกาสพูดถึงความคิด ความรูสึกปญหา
ประสบการณตามความตองการของผูตอบ ผูตอบจะไดเต็มที่สะดวกใจทําใหทราบเรื่องราว
ตาง ๆ ไดมากมาย มักเปนคําถามที่ถามเกี่ยวกับ ทําไม อยาง

จากโครงสรางชุดคําถามอธิบายประกอบภาพไดดังนี้
สวนที่ 1

สวนที่ 2
สวนที่ 3

สี่เหลี่ยม 2 รูปซายมือจะแสดงถึงทฤษฎีหลักการและปญหาหรือสภาพเหตุการณแนวทาง
ปฎิบัติของเรื่องที่จะอภิปราย ซึ่งโดยปกติแลวเรื่องตาง ๆ ที่จะมีการอภิปรายกลุมนั้นจะมี
องคประกอบสําคัญอยู 2 สวนคือ สวนที่หนึ่ง จะเปนแนวทฤษฎี / หลักการ / ปญหาของ
เรื่อง / สภาพเหตุการณนั้น ๆ และสวนทีส่ อง เปนแนวปฏิบัติของเรื่องนั้นๆ
วงรี 3 รูป ถัดมาจะแสดงถึงระยะเวลา 3 ชวง คือ อดีต ปจจุบัน อนาคต โดยทัว่ ไปแลว
เรื่องที่จะอภิปรายกลุมจะมีความเกีย่ วพันกับมิติของเวลา 3 ชวงดังกลาว
ดานขวามือสุดของภาพเปนชุดคําถามที่จะใชกระตุนใหกลุมเกิดการอภิปรายมี 10 คําถาม
สวนใหญเปนลักษณะคําถามปลายเปด
- วิธีการใชชุดคําถามจะตองนํา 3 สวนมาประกอบกัน แลวผูกประโยคเปนชุดคําถาม

การกําหนดบทบาทของผูรว มเรียนรู
1.ชวยกันคนหาขอมูล ใหขอมูล / ประสบการณ/ความคิด
2.รวมกันวิเคราะหสังเคราะหขอมูล ประสบการณความคิดรวบยอด สรุป
3.ทํางานภายในกลุมใหเปนไปตามเวลาทีก่ ําหนดให
4.คนหาความคิดเห็นรวม (Common ground ) ของกลุม
5.ชวยกันกําหนดกิจกรรมที่จะนํา “ความคิดเห็นรวม ” ไปสูการปฏิบัติ
กติกาเบื้องตนของการประชุม/เรียนรูแบบมีสว นรวม
1.ทุกความคิดเห็นที่สมาชิกกลาวตอกลุมถือวามีความหมายมีคุณคา แตไมมีการตัดสินวาความคิดเห็นนัน้ ถูก
หรือผิด สมาชิกสามารถอธิบายเหตุผลความรูสึกของตนตอความคิดเห็นที่เสนอตอกลุมโดยไมมกี ารโตเถียง
สมาชิกกลุมจะชวยกันเลือก / คนหา ความคิดเห็นรวมเพือ่ ถือเปนความคิดเห็นรวมกันของกลุม
2.ทุกความคิดเห็น/ขอมูลที่สมาชิกเสนอตองไดรับการบันทึกใหปรากฎบนแผนพลิก เพื่อใหผูอื่นไดมองเห็น
อยางชัดเจนซึ่งจะชวยใหสมาชิกอื่น ๆ นํามาคิดสืบเนื่องตอกันได เปนการขยายเครือขายความคิด
3.บริหารเวลาการทํางานใหเปนไปตามที่กาํ หนดทุกขั้นตอน
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4.กลุมจะทํางานเกี่ยวของกับความคิดที่สมาชิกกลุมเห็นพองตองกันเทานั้น สิ่งที่ไมเห็นพองจะถูกบันทึกและ
นํามาพิจารณาไดอีกหากมีเวลาหรือนํามาพิจารณาในโอกาศตอ ๆ ไป
5.กลุมจะไมทาํ งานในประเด็นที่สมาชิกกลุม มีความเห็นแตกตางกัน
6.สมาชิกที่เขารวม ควรเขารวมงานกับกลุมตั้งแตเริ่มตนอยางตอเนื่อง
การสรางบรรยากาศกลุม
การสรางบรรยากาศกลุมที่ดแี ละเหมาะสม
เปนกลยุทธท่มี ีผลกระทบตอการเปดเผยความคิด
ความรูสึก ประสบการณของสมาชิกกลุมดวยความเต็มใจและจริงใจมีผลตอการดําเนินงาน / อภิปรายภายใน
กลุม บรรยากาศกลุมจึงควรมีลักษณะเปนกันเองระหวางสมาชิกกลุมดวยกันและระหวางวิทยากรกับสมาชิก
กลุม ลักษณะประจําของคนไทยคือความรักสนุก ใฝสัมพันธมากกวาใฝสัมฤทธิ์ แตมีความเกรงใจและไม
กลาแสดงความคิดเห็น
การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรมและสรางสัมพันธดวยความ
สนุกสนานจะทําใหสมาชิกกลุมกลาเปดเผยตนเองดวยความเต็มใจและจริงใจ ทําใหการอภิปรายกลุมเปนไป
ดวยความราบรื่นและสมาชิกมีสวนรวมเต็มที่ นอกจากนี้กิจกรรมนันทนาการยังใชเพื่อการนําไปสูการปรับ
ทัศนคติที่สะทอนแงคิด เปนการนําเขาสูเรื่องที่จะอภิปรายไดงายขึ้น เชน การใชเกมส เพลง นิทานนํา
สถานที่
สถานที่เปนปจจัยสําคัญสําหรับการดําเนินกระบวนการแบบมีสวนรวม ควรเปนสถานที่ที่แยกเปน
สัดสวนเฉพาะไมพลุกพลาน หรือถูกรบกวนจากเสียง ภาพ และบุคคลภายนอก ซึ่งจะชวยใหกิจกรรมดําเนิน
ไปไดอยางตอเนื่องไมสะดุดเปนครั้งคราว
สมาชิกมีสมาธิในการรวมกิจกรรมและเปดเผยตนเองไดเต็มที่
สถานที่ควรมีลักษณะโลง มีเฉพาะเกาอี้ ไมมีโตะเพื่อใหมีการเคลื่อนไหว เคลื่อนยายไดสะดวก ขณะดําเนิน
กิจกรรมกลุมมีการระบายอากาศที่ดี ไมรอ นอบอาว การจัดโตะเกาอี้ในรูปแบบตาง ๆ สามารถสื่อใหคนเกิด
ความรูสึกรับรูถึงตําแหนง อํานาจ ความรวมมือ ความเทาเทียม ความเปนกันเอง ความเปนพวกเดียวกัน การ
จัดเกาอี้ที่เอื้อตอกระบวนกากลุมจึงควรจัดเกาอี้เปนรูปโคงครึ่งวงกลม รูปตัวยู รูปวงกลม โดยไมมีโตะ เพื่อให
สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธดวย อวจนภาษา (ภาษารางกาย) มีความรูสึกเทาเทียมกัน ลดความแตกตาง
สถานภาพ รูสึกเปนกลุมเดียวกัน ไมแปลกแยก แสดงความคิดเห็นไดเต็มที่
เทคนิคการสื่อสาร
การใชภาษากาย (อวจนภาษา)
ภาษากายเปนการแดสงพฤติกรรมตาง ๆ ที่ไมใชคําพูด แตมีความหมายสามารถสื่อถึงความรูสึก ซึ่ง
มนุษยสามารถรับรูได ไดแก การวางตัวกิรยิ าการเคลื่อนไหว การแสดสีหนาแววตา การประสานสายตา การ
สบตา น้ําเสียง การจัดสถานที่ สิ่งแวดลอม ภาษากายมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกวาภาษาพูด
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การใชสถานที่ที่มิดชิดและสงบ ปราศจากการรบกวนและสิ่งเราจากภายนอก ทําใหสมาชิกรูสึกเปน
สวนตัว
การใหแสงสวางทึม ๆ (Dim Light) ที่มีเสียงเพลงสมาธิ (Meditation Music1) หรือเพลงผอนคลาย
(Relaxation Music) เบา ๆ ใหความรูสึกผอนคลาย หรือเปนสุขดวยความสงบ และมีสันติ
การจัดเกาอี้ติดกันเปนรูปเสนโคงโดยไมมีโตะ ใหความรูสึกถึงความเปนกลุมเดียวกัน ความเทา
เทียมที่ไมแตกตาง ความใกลชดิ ความคุนเคยเปนกันเอง
การใชน้ําเสียงออนโอยนุมนวล การสบตาและการยิ้มขณะคตั้งคําถามหรือการพูดคุยดวยแสดงให
เห็นถึงความเปนกันเอง ความอบอุน ความไมมีเงื่อนไขวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด การใหอภัย
การยืนในระยะหาง 1-2 ฟุต แสดงถึงความใกลชิด
การแตงกายดวยชุดสุภาพเรียบงาย และการวางตัวสบาย ๆ แสดงถึงความเปนกันเองเปดเผย

การสื่อสารดวยการเขียน
การเขียนความคิดเห็น ขอมูลประสบการณลงในกระดาษแผนเล็ก ๆ โดยไมระบุชื่อผูเขียนแลวสงให
วิทยากรหรือเลขากลุมรวบรวมเปนหมวดหมู เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน ทําให
ทุกคนกลั่นกรองความคิดเห็นไดดกี วาการพูดเพียงอยางเดียว อาจใชเปฯการนําขึ้นตนเพื่อนําไปสุก ารอภิปราย
ที่มีประสิทธิภาพตามประเด็นทีไดเขียนรวบรวมไวภายในเวลาที่จํากัด ความคิดเห็นที่รวบรวมได ควรบันทึก
สั้น ๆ บนกระดาษแผนพลิกใหทุกคนอานเห็นไดชดั เจน
การเขียนความคิดเห็น ขอมูลประสบการณลงในกระดาษแผนเล็ก ๆ โดยไมระบุชื่อผูเขียนแลวสงใหวิทยากร
หรือเลขากลุมรวบรวมเปนหมวดหมู เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน ทําใหทุกคน
กลั่นกรองความคิดเห็นไดดกี วาการพูดเพียงอยางเดียว อาจใชเปนการนําขึ้นตนเพื่อนําไปสุก ารอภิปรายทีม่ ี
ประสิทธิภาพตามประเด็นทีไดเขียนรวบรวมไวภายในเวลาที่จํากัด ความคิดเห็นที่รวบรวมได ควรบันทึกสั้น
ๆ บนกระดาษแผนพลิกใหทกุ คนอานเห็นไดชัดเจน
การเขียนความคิดเห็นของทุกคนบนกระดาษแผนใหญที่ติดฝาผนังตามประเด็นที่ตั้งไว ทําใหรูสึก
เปนอิสระในการแสดง ความคิดเห็น ความคิดเห็นของแตละคนจะปรากฏใหสมาชิกทุกคนไดรับรู- ไดมายใน
เวลาที่จํากัดสงวเสริมการเรียนรูความเขาใจซึ่งกันและกันหลังจากนั้นใจึงใหแบงกลุมเพื่อชยกันสรุปประเด็น
ที่ปรากฏบนผนังหนรือนํามาเชื่อมโยงกับประเด็นคําถามที่ตั้งขึ้นใหม วิธีนี้เปนวิธกี ารสงเสริมการทํางานเปน
กลุมอยางมีสวนรวม
ลดขอโตเถียงขัดแยงและการขมความคิดของผูอื่น โดยมีวิทยากรชวยสนับสนุน
ประคับประคองกระบวนการกลุมใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ภายในเวลาที่กําหนด

14

แผนที่ความคิด (Mind Map)
แผนที่ความคิด เปนวิธกี ารชวยบันทึกความคิดเพื่อใหเห็นภาพความคิดที่หลากหลายในมุมมอง ที่
กวางและชัดเจนกวาการบันทึกที่เราคุนเคย โดยยังไมจัดระบบระเบียบความคิดใด ๆ ทั้งสิ้น เปนวิธีการที่
สอดคลองกับโครงสรางกกรคิดของมนุษยที่บางชวงสมองจะกระโดยออกนอกทางขณะกําลังคิดถึงเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอยางลุมลึก
การทําแผนที่ความคิด เริ่มตนดวยการเขียนคําสั้น ๆ ในประเด็นที่เราตองการ (Key Words) ไวกลาง
กระดาษแผนใหญที่ไมมีเสนบรรทัดซึ่งวางไวในแนวนอน ลากเสนสิ่งที่สัมพันธกับประเด็นดวยปากกาหลาก
สีออกไป

การทําแผนที่ความคิดเปนวิธหี นึ่งในการจดบันทึก ความคิดของผูเขารวมประชุมกลุม โดยให
สมาชิกทุกคนเสนอความคิดที่ตั้งไว อาจกําหนดกติกาใหเสนอเพียงคนละหัวขอกอนเพื่อใหทุกคนมีสวนรวม
ทุกความคิดที่เสนอขึ้น วิทยากรจะบันทึกดวยคําสั้น ๆ เขียนตัวโตใหทุกคนมองเห็น พรอมทั้งโยงเสนเขากับ
กิ่งตาง ๆ ของผูเสนอ วิธีนี้ทาํ ใหไดความคิดหลากหลาย การมองเห็นความคิดของผูอื่นที่ถูกบันทึกไวทําใหคน
อื่น ๆ บังเกิดความคิดใหมสืบเนื่องตอมาได เปรียบเสมือนการตอภาพ Jigsaw นั่นเอง วิทยากรมีหนาที่กระตุน
ใหสมาชิกอธิบายความคิดใหกลุมฟงจนเขาใจความหมายที่สมาชิกอภิปรายไว
การจัดความสําคัญ
ความสัมพันธ และความเปนไปได ตามความเห็นของสมาชิก กระทําไดโดยมอบ Sticker สีใหคนละ 5-8 แตม
เทา ๆ กันเพื่อใหสมาชิกนําไปติดขางคําที่สมาชิกใหความสนใจซึ่งอาจใหมากกวา 1 แตม ตอ 1 คําได.
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เครื่องมือและเทคนิคในการทํางานรวมกับชุมชน
การทํางานรวมกับชุมชนหรือการสรางการมีสวนรวมสําหรับสังคมไทยนั้น
ตองมีการสราง
บรรยากาศของการมีสวนรวม ซึ่งเรามีปจจัยเอื้อที่ดี คือ น้ําใจพรอมชวยเหลือ ของคนไทย มีระบบการ
ปกครองประเทศที่เปนเสรี มีบรรยากาศประชาธิปไตย แตก็มีอุปสรรคในการสรางการมีสวนรวมที่แทจริง
เนื่องจาก การแสดงความคิดเห็นของคนไทยยังมีธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมบางสวนจํากัดไว เชน ความ
เกรงใจ ความอายที่จะแสดงความคิดเห็น ความไมอยากยุงใหมากเรื่อง ดังนัน้ จึงมีความพยายามที่จะหา
เครื่องมือและเทคนิคชวย ใหการมีสวนรวมของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพ และเปนระบบมากขึ้น
เครื่องมือและเทคนิคมีมากหลายประการ แตในทีน่ ี้จะเสนอเฉพาะสวนที่มีการใชกันมาก ไมยากเกินไปและ
คอนขางเหมาะกับสังคมไทย โดยจะเสนอตามระยะตาง ๆ ของการทํางานพัฒนารวมกับชุมชน

เครื่องมือ/เทคนิคในกระบวนการ (วงจร) ทํางานรวมกับชุมชน
โดยทั่วไปแลวการทํางานพัฒนาจะมีกระบวนการขั้นตอน แตเนื่องจากกระบวนการไมสิ้นสุดยัง
ตองเคลื่อนตอแบบพลวัต (Dynamic) จึงอาจเรียกไดวาเปนวงจรของการพัฒนา ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

การเตรียม (Pre - Study/Research Phase)
การศึกษาชุมชน (Study/Research Phase)
การสรางแผนชุมชน (Planning Phase)
การปฏิบัติการตามแผน (Imprementation/Development Phase)
การประเมินผล (Evaluation Phase)
1. การเตรียม

5. การประเมินผล

2. การศึกษาชุมชน

4. การดําเนินการตามแผน

3. การสรางแผนชุมชน
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กระบวนการทํางานทั้งหมด ในที่นี้จะนําเสนอในรูปแบบการมีสวนรวม ดังนี้

1. การเตรียม
ควรมีการเตรียมตอไปนี้
1). เตรียมใจ ผูที่จะเขารวมพัฒนากับชุมชน ควรมีการเตรียมใจเพื่อใหพรอมเขาหาชุมชนอยาง
นาเชื่อถือ ดังนี้
- ใจตองเชื่อมัน่ ในศักยภาพของชุมชนที่จะพัฒนา ถาไดรับโอกาสและการสนับสนุน
- ใจตองศรัทธาในกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
- ใจตองศรัทธาในภูมิปญญาและทุนทางสังคมของชุมชน
-ใจตองเปดกวางพรอมรับสิ่งที่แตกตางจากสมมติฐานหรือมุมมองของตนเอง
- ใจตองยอมรับความเทาเทียมในศักดิศ์ รีความเปนมนุษย
-ใจตองยอมเปนหุนสวน(เพือ่ น)กับสมาชิกชุมชน
2). เตรียมตัว ควรมีการเตรียมตัวใหแข็งแรง และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เพื่อใหชุมชนยอมรับเปน
เพื่อน หรือลูกหลานแทนการเห็นเปนเจาเปนนาย บุคลิกภาพเหลานั้นไดแก การเห็นอกเห็นใจผูอนื่ มีความ
นาเชื่อถือ พรอมรวมมือและชวยเหลือ เปนผูฟงที่ดี ยิม้ แยมแจมใส เกรงใจ เปดเผย มองโลกในแงดี มีกิริยาที่
เหมาะสม ทาทีเปนมิตรนาคบหาสมาคม ทําตัวแบบเสมอภาคหรือติดดินเหมือนคนทัว่ ไป
3). เตรียมความรูขอมูลขาวสาร ควรมีการเตรียมขอมูลเบื้องตน แผนงาน โครงการ หลักฐาน หรือ
ขาวสารที่ตองนําไปพูดคุย เกริ่นนําโครงการ กับสมาชิกในชุมชน เปนการหาหัวขอสนทนาที่จะชวยสราง
ความตระหนักในเรื่องนัน้ ๆ
4). เตรียมชุมชน เปนการเตรียมใหชุมชนมีความพรอมที่จะรวมกันพัฒนาชุมชน เตรียมทีม
ชวยเหลือในการศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวมตอไป โดยการเตรียมชุมชนตองนําขอมูลขาวสารมาบอกกลาว
และไมใชเพียงแคใหชุมชนลุกขึ้นมาทําเทานั้นตองมองถึงการจะชวยดูแลอยางยั่งยืนตอไปดวย
การเตรียม เปนขั้นตอนเริ่มตนในการเขาชุมชน ซึ่งเปนขั้นของการเขาพบกลุมแกนนํา หรือเริ่มจาก
กลุมที่รูจัก เชน กลุมอาสาสมัคร เพื่อใหนาํ พาไปสูกลุมอื่น ๆ ตอไป

2. การศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม (Participatory Community Learning)
การศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม เปนการสืบคนหาขอมูลที่สําคัญ ทั้งในตัวของเนื้อหาและบริบทที่
แวดลอม เพื่อที่จะนําไปสูการพัฒนาตอไป กระบวนการศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวมที่ใหผลการศึกษาเปนที่
ยอมรับ คือ กระบวนการ PRA (Participatory Rapid Appraisal) เปนการเก็บขอมูลที่เปดใหชาวบานเขามามี
สวนรวม ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเปนพนักงานสัมภาษณ เปนนักสังเกตและไดวิเคราะหขอมูลรวมกันกับ
นักพัฒนา เครื่องมือในการศึกษาชุมชนมีมากมาย แตในที่นี้เสนอการใชเครื่องมือสําคัญ 7 อยางที่จะทําใหรู
และเขาใจชุมชน ซึ่งไมใชเพียงบุคคลภายนอก แตทีมชุมชนก็จะคนพบและรับทราบถึงสถานการณของชุมชน
ไดเอง เครื่องมือ 7 อยาง ไดแก
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1) แผนที่เดินดิน (Participatory Mapping)
เปนการสรางแผนที่ของชุมชน โดยการใชเทคนิค การเดินแบบเดินเลาะทุกพืน้ ที่ของชุมชน
(Transects Walk) โดยนักพัฒนาเดินรวมกับสมาชิกในชุมชนนั้น 7-12 คน (ควรมีความหลากหลายของกลุม
เพื่อใหเห็นมุมมองที่แตกตาง) เห็นอะไรทีน่ าสนใจศึกษา ก็ถามชาวบานที่ไปดวย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สํารวจทรัพยากรของชุมชน ขอบเขต และความสําคัญตอชุมชน (แตไมควรมีขนาดใหญมากและไมทุรกันดาร
เกินไป) บันทึกที่สําคัญอยางคราวๆ แลวนํามาลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
นอกเหนือจากการตองการไดแผนที่แลว การสรางแผนที่เดินดินมีจุดประสงคสําคัญ เพื่อสํารวจ
ทุน/ทรัพยากรของชุมชน สิ่งที่นาจะมีผลตอคุณภาพชีวิต วา มีอะไร อยูที่ไหน เชน บาน ราคา โรงเรียน วัด
บอน้ํา สิ่งสกปรก ถนน ฯลฯ วิธนี้จะทําใหมองเห็นทั้งลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม บานที่เลี้ยงไก
จํานวนมาก บานที่มีววั พอพันธุ ฯลฯ ทําใหมองเห็นเปาหมาย หรือสิ่งที่จะตองทําในอนาคต
2) ผังเครือญาติ (Family Diagram)
คือการถอดความสัมพันธในเชิงเครือญาติหรือเชิงสายเลือดในชุมชน ผังเครือญาติมีความสําคัญ
ตอการทําความเขาใจกชุมชนและสังคมไมวาจะเปนเมืองหรือชนบท โดยมีเปาหมายเพื่อ
- เขาใจโครงสรางความสัมพันธุเชิงเครือญาติ อันเปนความสัมพันธที่เปนรากฐานของครอบครัว
ในชุมชน
- รูจักตัวบุคคลและความสัมพันธทางสังคมของเขาไดในระยะเวลาอันสั้น
- ชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่/นักพัฒนากับประชาชนไดอยารวดเร็ว
ถามีเวลาอยูกบั ชุมชนไมนาน การทําผังเครือญาติ ไมจําเปนตองทําทุกครอบครัว แตควรทําในกลุม
ที่ใหความสนใจ เชน กลุมผูนํา กลุมที่สังเกตไดวามีผูใชนามสกุลนี้เยอะ กลุมผูเลี้ยงสัตว เปนตน
3) โครงสรางองคกรชุมชน/เครือขายองคกรในชุมชน
เครื่องมือนี้ชวยใหเขาใจโครงสรางองคกรชุมชนไดรอบดาน ทั้งโครงสรางที่เปนทางการและไม
เปนทางการ รวมทั้งชวยใหเขาใจความสัมพันธทางสังคมในแงมมุ ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น ๆ
นอกเหนือจากความสัมพันธเชิงเครือญาติ วิธีการศึกษาใชการสอบถาม พูดคุย และการสังเกต ควรจะศึกษา
ลักษณะแบบแผนความสัมพันธดานตาง ๆ อยางนอย 3 ดาน ดังนี้ 1) ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 2)
ความสัมพันธทางการเมือง 3) ความสัมพันธทางสังคม การทําความเขาใจในความสัมพันธ 3 สวนนี้จะทําให
เขาใจถึงบทบาท อํานาจ หนาที่ และความสัมพันธเชิงอํานาจที่มีอยูจ ริงในชุมชน ไมใชเพียงเปนองคกรใน
กระดาษเทานัน้
เนื่องจากองคกรตาง ๆ ในชุมชนไมไดแยกจากกันโดยเด็ดขาด จึงทําใหเราไดภาพความสัมพันธที่
ทับซอนกันไปมา แตจะทําใหมองเห็นภาพองครวมอยางเปนรูปธรรม และนั่นคือ เครื่องมือสําคัญที่ชวยให
มองเห็นความแตกตางหลากหลายแตเกี่ยวของสัมพันธขององคกรในชุมชน ทําใหการหาแนวทางพัฒนา/
แกไขปญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
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4) ระบบ......ของชุมชน
ระบบตาง ๆ ของชุมชน มักจะมีแบบแผนจากมิติทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ หรือคานิยม มา
เกี่ยวของสัมพันธ บางเรื่องเปนวิถีชีวติ ของชุมชน ระบบปศุสัตวของชุมชน ก็อาจจะมีบางอยางตางไปจาก
ระบบปศุสัตวของกรมปศุสัตวหรือของภาครัฐ
การใชเครื่องมือนี้ ทําไดโดยการพูดคุย สังเกต สอบถาม หรือสนทนากลุม ถึง แบบแผนวิธกี ารการ
เลี้ยงสัตวของชาวบาน การดูแลเมื่อมีปญหาเจ็บปวยในสัตว ขั้นตอนการรักษา หรือขั้นตอนการแกปญหา เริ่ม
จากพึ่งพาใคร อยางไร การทําอยางนั้น อยางนี้ ไดขอมูลมาจากไหน หรืออาจศึกษาถึงรูปแบบ กระบวนการ
ในการซื้อ การดูแลแตละระยะ การจําหนายผลผลิต ของชาวบาน
ประโยชนของเครื่องมือนี้ คือ ทําใหเราไดเรียนรูระบบของชาวบานซึ่งจะมีภูมปิ ญญา วิถี/แนวทาง
ในการดูแลปศุสัตวในแบบทีส่ ืบทอดกันมา ทําใหเขาใจสถานการณและมองเห็นแนวทางการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมลงไปใชใหสอดคลองกลมกลืนได ที่สําคัญ คือ ไมควรดวนสรุปตามที่รับรูมาวา วิธีการของชาวบาน
เปนสิ่งผิดไมถูกตอง ดดยที่ยงั ไมเขาใจในระบบของทองถิ่น
5) ปฏิทินชุมชน
จุดมุงหมายของการใชเครื่องมือนี้ คือ
- สรางความเขาใจในวิถีชีวิตของชาวบาน วาในแตละรอบป รอบเดือน หรือแตละวัน ชาวบานทํา
อะไร อยางไร เมื่อไรบาง ทําใหเรารู จังหวะชีวิต ของชุมชน
- เปนจุดเริ่มตนของการสรางสัมพันธที่ดีกบั ชุมชน เพราะการรูจักจังหวะและวิถีชีวติ ของชุมชน
คือ การรูจักกาลเทศะในชีวิตชาวบาน เมื่อเราเขาหาชาวบานไดถูกจังหวะจะสรางความรูสึกดี ๆ และเกิด
บรรยากาศของความรวมมือที่ดี
เพราะเราและชาวบานจะสามารถจัดตารางการทํางานที่
- ชวยใหการวางแผนงานชุมชนดีขึ้น
สอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบานได
แนวทางในการศึกษาปฏิทินชุมชน สามารถศึกษาปฏิทินได 2 ลักษณะ คือ
- ปฏิทินทางเศรษฐกิจ หรือปฏิทินการทํามาหากิน ประกอบอาชีพ สรางรายได ซึ่งสามารถใชวิธี
สังเกต สอบถาม เรื่อง อาชีพแบบไหนบาง แตละอาชีพตองทําอะไร ชวงไหน ถาไปตางถิ่นจะกลับชวงไหน
เปนตน ขอมูลกลุมนี้จะทําใหเรามองเห็นชีวิตชุมชนที่มหี ลายลักษณะ มีจังหวะชีวิตที่เปนภาพรวม อันจะเปน
ประโยชนตอการวิเคราะหปญหาหรือแนวทางแกไขตาง ๆ
- ปฏิทินทางวัฒนธรรม/สังคม เปนการศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมสําคัญ
ที่เปนสวนหนึง่ ของวิถีชีวิตคนในชุมชนนั้น ๆ
6) ประวัติศาสตรชุมชน
ประวัติศาสตรชุมชน คือ การศึกษาถึงเรื่องราวความเปนมาของชุมชนในดานตาง ๆ ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ตามหวงระยะเวลาตาง ๆ จากอดีตถึงปจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือมีเหตุการณสําคัญอะไรเกิดขึ้นบาง เปาหมายสําคัญของเครื่องมือนี้ คือ
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- เขาใจความเปนมาของเรื่องราวตาง ๆ ในชุมชนไดดีขนึ้
- ลดอคติสวนตัวที่จะขไปตัดสินเรื่องราวตาง ๆ ในชุมชน
- ลดชองวางในการติดตอสัมพันธกับชุมชน
การนําเสนอประวัติศาสตรชมุ ชนที่ศึกษาได จะนําเสนอในรูปแบบของ เทคนิคเสนแบงเวลา (Time
Line) ซึ่งประกอบดวย ชวงเวลา กับ เหตุการณหรือความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น
7) ประวัติชีวติ
การศึกษาประวัติชีวิต คือ เครื่องมือที่ทําใหเราเห็นรายละเอียดของชีวิตผูคน สรางความเขาใจใน
เรื่องราวชีวิตของชาวบาน รวมทั้งสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนผานชีวิตของคนในชุมชนได
ดวย และถาหากผูที่ศึกษาประวัติชวี ิต เปนคนในหมูบานเอง ก็ยิ่งสรางความเขาใจ หรือถาเปนการใหเยาวชน
ศึกษาประวัติชวี ิตผูเฒาผูแก ก็จะทําใหซาบซึ้งถึงถิ่นฐาน การตอสูของคนรุนกอนไดเปนอยางดี กลุม เปาหมาย
สําคัญที่ควรทําประวัติชวี ิต ไดแก
- กลุมคนเฒาคนแก ทําใหไดขอมูลประวัตศิ าสตรชุมชนแถมจากประวัติชีวิตของทาน
- กลุมผูนําชุมชน ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ มองเห็นเสนทางการกาวเขามาเปนผูนํา เห็น
รูปแบบวิธีคิด วิธีทํางาน และทิศทางการพัฒนา
- กลุมคนจนคนทุกขยาก เปนกลุมที่คนสวนใหญรูจกั และเขาใจชีวิตของเขานอยมาก จึงตองศึกษา
และหาใหเจอ
- กลุมเปาหมายการทํางาน ในกรณีปศุสัตว ไดแก กลุมผูเลี้ยงสัตว ซึ่งอาจจะแยกไปตามความสนใจ
เฉพาะ เชน กลุมเลี้ยงสัตวปก กลุมเลี้ยงโค กลุมเลี้ยงแบบฟารม กลุมเลี้ยงแบบพืน้ บาน เปนตน

3. การสรางแผนชุมชนแบบมีสวนรวม (Participatory Community Planning)
การสรางแผนชุมชนแบบมีสว นรวม มีจุดสําคัญอยูที่ ความเปนแผนชุมชน และ การมีสวนรวมของ
ชุมชน ซึ่งประการหลังจะมีอทิ ธิพลตอแผน เพราะยิ่งชุมชนมีสวนรวมมากยิ่งทําใหเกิดความรูสึกเปนแผนของ
ชุมชนเองมากขึ้น แตถาชุมชนมีสวนรวมนอย ก็จะมีความรูสึกวาเปนแผนของนักพัฒนา/เจาหนาที่ ชาวบานมี
หนาที่มาชวยใหแผนแลวเสร็จเทานั้น ไมไดคิดวาจะเปนแผนเพื่อการแกไขปญหาหรือพัฒนาชุมชนของเขา
เนื่องจากลักษณะของสังคมไทย โดยเฉพาะในชนบทมักจะไมคอยกลาที่จะแสดงความคิดเห็น ไม
กลาออกมาเคียงบาเคียงไหล หรือพูดคุย เสวนากับเจาหนาที/่ นักพัฒนาจากภายนอก ดังนั้นการสรางการมี
สวนรวมจึงจําเปนตองอาศัยบรรยากาศ เครื่องมือและเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อสรางการมีสวนรวม เครื่องมือที่
ชวยในการสรางแผนชุมชน ไดแก
1) กระบวนการ เอ-ไอ-ซี (AIC)
2) การประชุมเพือ่ สรางอนาคตรวมกัน(Future Search Conference)
3) การวิเคราะหเพื่อทําแผนแบบรูเขารูเรา(SWOT Analysis)
4) การประชุมเพือ่ รวมสรางอนาคตอยางสรางสรรค (Appreciative Aquiry : AI)
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5) การใชหลัก อริยสัจจ 4 (ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค)
6) การประชุมกลุม ระดมสมอง
นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่น ๆ อีกมากมาย จากประสบการณในการทํางาน พบวา การใชเครื่องมือ
เหลานี้จะเหมาะกับในแตละกลุม แตละทองที่ แตละสถานการณ ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงควรใชแบบ
ผสมผสาน ยืดหยุน ไมจําเปนตองปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ทั้งหมดครบถวนตามลําดับ นําเทคนิคเหลานี้มา
ประยุกตใชแบบผสมผสานตามจุดเดนแตละสวน โดยคํานึงถึงการสรางความรวมมือ ความเขาใจไดดี
เหมาะสมกับบรรยากาศ ไมยุงยากซับซอนเกินไป เชน เครืองมือทั้ง 6 อยางขางตน มีลักษณะเดน ตางๆ ดังนี้
- กระบวนการ AIC กับ FSC. มีพื้นฐานวิธคี ิดที่คลายกัน นั่นคือ เรียนรูอ ดีต ศึกษาปจจุบัน กําหนด
อนาคต เพียงแต FSC. ใหน้ําหนักในเรือ่ งของการเรียนรูอดีตมากกวา และมีขั้นตอนมากมายหลายขั้นกวา
FSC. มีจุดเดนตรง การรําลึกและเรียนรูอดีต ซึ่งเขากับลักษณะคนในชนบทโดยเฉพาะผูที่มีอายุคอนขางมาก
จะมีความสามารถและสนุกไปกับการเลาเรือ่ งราวในอดีต สวน AIC มีจุดเดนทีก่ ระบวนการไมยุงยาก นําภาพ
อนาคตไปสูการวางแนวทางและแผนปฏิบตั ิการไดในเวลาที่ไมมากเกินไป
- กระบวนการประชุมสรางอนาคตอยางสรางสรรค (AI) มีจุดเดน คือ ไมไปฟนฝอยหาตะเข็บ ไม
หยิบยกเรื่องที่เปนปญหาในอดีต วึ่งอาจจะนําไปสูความขัดแยงในกลุม แตเริ่มจากการคนหาสิ่งดี ๆ ที่มี สราง
ความภาคภูมิใจและมองอนาคตขางหนารวมกัน เหมาะสมกับกลุมที่มีความขัดแยงภายใน หรือระหวางคน/
องคกรที่มารวมสรางแผน และเหมาะกับการทํากลุมที่มีเวลาไมมากนัก แตจุดออน คือ การไมสามารถ
ทบทวนบทเรียนในอดีตรวมกัน ซึ่งอาจทําใหเกิดความผิดพลาดซ้ํารอยได
- กระบวนการ SWOT มีจดุ เดนอยูที่การวิเคราะหความพรอมขององคกร ซึ่งชัดเจนอยางมาก บง
บอกถึงความเปนไปไดและการเลือกทิศทางกลยุทธไดดี แตถาใชกระบวนการ SWOT ทั้งหมดในการสราง
แผนชุมชน ก็เปนวิธีที่คอนขางยุงยากซับซอน และออกแรงทางความคิดมาก อาจจะไมเหมาะกับ ลักษระของ
ชาวบานของไทย
- การประชุมกลุมระดมสมอง ไมตองมีขั้นตอนยุง ยาก แตเหมาะสําหรับชุมชนที่เขมแข็ง
สมานฉันท คนในชุมชนพรอมในการแสดงความคิดเห็น
- กระบวนการ อริยสัจ 4 (ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค) มีจุดเดนอยูทคี่ วามคุนเคยของคนไทยสวน
ใหญ มีกระบวนการเชื่อมโยง ตั้งแตการพิจารณา วิเคราะหเหตุและผล วางภาพแหงความพนทุกข ปละ
แนวทางสูก ารพนทุกข และนําไปประยุกตใชไดกบั ทุกเรื่อง จุดที่เปนอุปสรรค คือ กรณีชุมชนนั้นไมใช
พุทธศาสนิกชน และถาการพิจารณา ทุกข เนนแตเรื่องทีเ่ ปนปญหา จะทําใหกลุมรูสึกทอแท ปวดหัว สมองตื้อ
กอนจะเขาสูขั้นตอนตอไป
จากประสบการณที่ผานมา
ในที่นี้จะเสนอแนวทางสรางแผนชุมชนมีสวนรวมที่ประยุกตจาก
เครื่องมือขางตน โดยยึด อริยสัจ 4 เปนกระบวนการหลัก บนพื้นฐานของหวงเวลา อดีต ปจจุบัน และอนาคต
สามารถสรุปเปนแผนผังกระบวนการไดดงั นี้ (รายละเอียดขั้นตอนการสรางแผน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได
จากเอกสาร กระบวนการแผนชุมชนแบบมีสวนรวม และเสริมสรางทักษะดวยการฝกปฏิบัติและลงมือทํา)
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7. กําหนดแผนปฏิบัติการที่สามารถ
ลงมือทําไดตามบทบาทหนาที่
รับผิดชอบ(ไมจํากัดเทคนิค)

มรรค
วิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข

6. กําหนดแนวทางหลักในการพัฒนา
สูภาพอนาคต (ไมจํากัดเทคนิค)

อนาคต

5. วิเคราะหความพรอมองคกร
(เทคนิค SWOT)

ทางแหงการพนทุกข
สรางสุข

4. สรางภาพอนาคตที่ปรารถนาและ
จัดลําดับความสําคัญ
(เทคนิค Mind Map และ Weight
Ranking)
(จาก FSC. และ AIC)

นิโรธ

ปจจุบัน

รูเหตุแหงทุกขและสุข

3. ความภาคภูมิใจในตัวเองและ
ทองถิ่นที่อยู
(เทคนิคจัดกลุมแบบจับคู)
(จาก AI)
2. วิเคราะหสาเหตุ – ผล
จากอดีต - ปจจุบัน
(เทคนิค ผังเหตุ-ผล หรือผังกางปลา
หรือ แผนผังตนไม)
(จาก FSC.)

สมุทัย

อดีต

รูทุกข รูสุขของชุมชน

1. รําลึกและเรียนรูอดีต
(เทคนิค Time Line)
(จาก FSC.)

ทุกข

เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมความรูขอมูลขาวสาร และ ศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม ไดทีมงานชุมชนรวม
กระบวนการสรางแผน
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กอนที่จะมีการนําแผนชุมชนไปสูการปฏิบัติ ควรมีการนําแผนไปผานกระบวนการ ประชาพิจารณ
กอน เนื่องจากผูที่รวมทําแผนชุมชน คือ กลุมคนสวนหนึ่งที่เปนตัวแทนจากชุมชน มิใชเปนสมาชิกชุมช
ทั้งหมด ดังนัน้ จึงควรมีกระบวนการทีน่ ําแผนไปเสนอใหคนสวนใหญ (อาจจะเปนตัวแทนจากทุกครอบครัว)
รับรูและใหขอคิดเห็น เพื่อที่จะสรางความเปนเจาของแผนชุมชนในวงกวาง โดยเทคนิคในการทําประชา
พิจารณ มี 2 แนวทาง คือ 1) จัดเวทีประชาคม เหมาะกับชุมชนที่มีความเขมแข็ง สมานฉันท สมาชิกพรอม
แสดงความคิดเห็น และ 2) จัดกระบวนการหมุนเวียนเรียนรู เหมาะสําหรับชุมชนทั่วไป (มีรายละเอียด
เทคนิคนี้ในเอกสาร กระบวนการแผนชุมชนแบบมีสวนรวม)

4. การปฏิบัติการตามแผน (Participatory Implementation)
ในกระบวนการปฏิบัติหรือดําเนินการตามแผน ก็คือ การลงมือทําตามบทบาทหนาทีข่ องแตละกลุม
องคกร ตามที่กําหนดไวในแผน โดยชุมชนตองมีการแบงกลุมรับผิดชอบงาน ซึ่งควรเปนไปตามความถนัด
ตามพื้นที่แลวแตประเภทของกิจกรรม รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ ทั้งทีมสนับสนุน และทีมองคการบริหารสวน
ทองถิ่น วาตองมีบทบาทอยางไร
ในกระบวนการนี้สิ่งสําคัญ คือ การจดบันทึกเรื่องราวที่แตละกลุมดําเนินการไป หรืออาจจะมี
แบบฟอรมใหใชเลย เพื่อที่จะเปนการบันทึกหลักฐานการทํางาน และเปนประโยชนในการกํากับติดตามของ
ชุมชน โดยเฉพาะขั้นลงมือทํานี้ ก็คือ สุดยอดแหงกระบวนการเรียนรู (Learning by Doing) ที่สามารถจะให
บทเรียนแกชุมชนไดเปนอยางดี
ในขั้นตอนนี้ วิทยากรกระบวนการควรมีการกระตุน ทีมที่มีหนาที่ในการติดตาม กํากับ เพื่อดูความ
เรียบรอยและรับทราบขอมูลสถานการณ ซึ่งบางสวนบางกิจกรรมอาจจะมีปญหา อุปสรรค ก็จะสามารถจัด
เวทีปรับปรุงแนวทางของแผนได

5. การประเมินผลแบบมีสวนรวม (Participatory Evaluation)
การประเมินผลแบบมีสวนรวม มีความหมายตามคํา 2 คํา คือ การประเมินผล ในความหมายของ
การประเมินผล จะเริ่มครอบคลุมความตั้งแต การกํากับ การติดตาม ที่เรียกวา การประเมินผลระหวางการ
ดําเนินการ เปนการประเมินในระดับขั้นตอน กระบวนการ เพื่อใหทราบความกาวหนา และสามารถปรับ
ทิศทางการดําเนินงานไดทันเวลา ไมตองรอจนเสร็จสิ้นรอบป และ การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดําเนินการ
หมายถึง การประเมินผลเมือ่ สิ้นสุดแตละระยะของการดําเนินงาน อาจจะเรียกวาเมือ่ สิ้นสุดโครงการ กรณีที่
ไมมีโครงการตอเนื่อง การประเมินผลหลังจากการดําเนินการนัน้ เปนการประเมินในระดับผลผลิต และ
ผลลัพธ สวนการประเมินกอนการดําเนินงาน นาจะไมถือวาเปนการประเมินผล (Evaluation) แตเปนการ
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ประเมินสถานการณ (Assesment) และกรณีมีการทํางานเปนวงจร เมื่อประเมินผลในรอบปหนึ่ง ก็ถือเปนการ
ประเมินสถานการณกอนดําเนินงานในปตอ มา
อีกคําหนึ่ง คือ การมีสวนรวม ไดกลาวถึงแลวในตอนตน วา ชุมชนตองมีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการนี้ดวย ในกรณีนี้ การประเมินผลแบบมีสวนรวม ทําไดโดยการมีทีมชุมชนที่อาสา หรือ ชุมชนให
ความเชื่อถือ ไปติดตามผลงานตามแผน ในชวงเวลาตาง ๆ บวกกับการใชเทคนิคในการศึกษาหาขอมูลตาม
เครื่องมือศึกษาชุมชนบางสวน และใชเทคนิค Mind Map กับกระบวนการกลุม เปนการประเมินเชิงคุณภาพก็
ได
สิ่งที่สําคัญจากการประเมินผลก็คือ พยายามชีใ้ หเห็นสิ่งที่ชุมชนไดรับ มีสวนรวมในการรับ
ประโยชน หรือรับผลกระทบ เพื่อเปนการสรางการมีสวนรวมอยางครบขั้นตอน

การสรุปบทเรียนสูการประยุกตใช (Application from Lesson)
การนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากกระบวนการไปใชในชีวิตจริง มักจะมีปญหาหรืออุปสรรคอยูเสมอ ซึ่ง
ไมใชเรื่องแปลกแตอยางใด แตอุปสรรคที่ใหญที่สุดของการนําไปใช คือ การไมยอมเริ่มตน เพราะถาไม
เริ่มตนลงมือทํา ทดลองใช ก็จะทําใหความมั่นใจลดนอยลง แรงจูงใจลดนอยลง จนไมเห็นความสําคัญที่จะทํา
หรือไมมีความมั่นใจที่จะทํา แตถาหากเราลงมือทํา ทดลองปฏิบัติดวยความตั้งใจจริง การที่เราพบอุปสรรค
ระหวางการลงมือทํา จะไมใชอุปสรรคใหญหลวงแตประการใด และเราจะผานพนไปได ดวยใจที่ศรัทธาใน
กระบวนการมีสวนรวม ดวยปญญาบริสุทธิ์ และดวยการทบทวนหลักการ ดึงบทเรียนเขาไปสูการแกปญหา
ปรับแตงวิธีการ/เทคนิค ใหเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมาย สังเกตการตอบสนองของกลุมเปนระยะ ในที่สุด
เราจะพบวิธีที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะแตกตางไปจากทางเลือกที่เสนอในเอกสารนี้ เพราะคําตอบทั้งหลายมักจะ
รอคําถามจากเราอยูในชุมชน
ขอเสนอสําหรับการนําไปประยุกตใช มีดังนี้
1. ทบทวนแบบแผน กระบวนการคิดของเรา ที่มีตอกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมและ
บทบาทการเปนวิทยากรกระบวนการ
2. ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู ทั้งวิชาการ เทคนิค กระบวนการ แมกระทัง่ เกมหรือเพลงประกอบ
กระบวนการ แลวสรุปวา ไดเรียนรูอะไรบาง
3. ทบทวนภารกิจ/งานที่ปฏิบัติอยู โดยเฉพาะภารกิจที่ตองเกี่ยวของสัมพันธกับชุมชน เครือขาย
หนวยงานอืน่ ๆ ทั้งสวนที่กําลังทํา สวนที่ควรทํา หรือไมควรทํา แลวพิจารณาวา บทเรียนที่ได
จะนําไปใชในการทํางานตามภารกิจที่เปน/ควรเปนอยู อยางไรบาง
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4. จัดกระบวนการเรียนรู/ถายทอดใหกับเพื่อน อาจจะเริ่มจากเพื่อนในหนวยงาน และเพื่อสราง
ความมั่นใจควรเชิญเพื่อนที่เขากระบวนการเรียนรูดวยกันไปรวมจัดกระบวนการเรียนรู โดย
สามารถปรับ หรือ ซอยกระบวนการออกเปนชวง ๆ ตามระยะเวลาทีม่ ี
5. รวมกับเพื่อนรวมงานเพิ่มเติมประสบการณดว ยการลงไปสูพื้นที่ เขาหากลุมเปาหมายเพื่อจัด
กระบวนการเรียนรูแบบมีสว นรวม และแสดงบทบาทวิทยากรกระบวนการ จะเริม่ คนพบวิธ/ี
ขั้นตอนที่เหมาะสม หรือยังติดขัด นํามาปรับปรุงกระบวนการในครั้งตอ ๆ ไป
6. มีประสบการณในระดับหนึง่ แลว ควรสรางทีมในระดับอําเภอ / ตําบล เพิ่มขึ้นมา ขยาย
เครือขาย ใหไดครอบคลุม และทําใหคนทีค่ ิด มุงหมายไปในแนวทางเดียวกับเรามากขึ้น ๆ
7. ถาบันทึกเหตุการณ/ประสบการณทํางานไดตลอดจะเปนเอกสารผลงานที่มีคุณคาอยางยิ่ง

บทสงทาย
การจัดทําเอกสารชุดนี้ ดวยการคนควาทางวิชาการและผสมผสานดวยบทเรียนประสบการณการ
ทํางาน หากมีสวนใดทีไ่ มกระจางชัด หรือสนใจเพิ่มเติม หรือตองการชี้แนะเพื่อใหปรับปรุงประการใด ติดตอ
อดิศร วงศคงเดช ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 89 ถนนอนามัย
อ.เมือง จ.ขอนแกน โทร. 043 – 224605 โทรสาร 043 – 221679 โทร.เคลื่อนที่ 09 – 7111202 e-mail :
tomadisorn@thaimail.com เว็บไซต www.e-san.org
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