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4

บทนํา
การศึกษาและพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
และการทํางานรวมกับชุมชน
ความเปนมา
ในชวงหลายปที่ผานมา ประเทศไทยตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานๆ ทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ซึ่งลวนมีผลกระทบตอวิถีชีวิตและความ
เปนอยูของมนุษยที่อยูใ นสังคมไทยเปนอยางมาก
ประกอบกับแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 1-7 ก็ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก
โดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสงู สุด ทําใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
แตก็กอใหเกิดปญหาทางสังคมหลายประการเลยทีเดียว(ปรัชญา ชุมนาเสียว, 2549) นับตั้งแตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 เปนตนมา จึงไดมงุ เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาแบบองค
รวม
โดยมุงพัฒนาศักยภาพของคนและสภาพแวดลอมทางสังคม
เพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบมี
ประสิทธิภาพที่นําไปสูความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนีเ้ ปนการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะทัง้ โลก
(Global) ในสังคมแบบใหมที่เรียกวา สังคมสารสนเทศ (Information Society) สังคมแหงการเรียนรู
(Knowledge Society) หรือเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge – based Society and
Economy) ลักษณะที่เกิดขึ้นดังกลาวสงผลทําใหสังคมทีม่ ีความรูจะกลายมาเปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง การ
พัฒนาความรูใหมๆ เพื่อการแขงขัน และเสริมสรางความเขมแข็งจะเปนฐาน ที่สําคัญอยางยิ่งของ
กระบวนการพัฒนาประเทศ(ปรัชญา ชุมนาเสียว, 2549)
การที่สังคมที่มีความรูจะเกิดขึ้นไดดีนั้น การจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับ คน หรือการพัฒนา
ทรัยากรมนุษย จึงมีความสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การถือเอา คน เปน ทุน หรือ ทรัพยากรที่มี
คุณคา ดังนั้น การมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) เพื่อสรางศักยภาพดาน
ทุนมนุษย (Human Capital) ใหเกิดขึ้นในทุกๆระดับของสังคมแบบใหมนี้ เพราะมนุษยถือไดวาเปน
หัวใจและกลไกสําคัญของกระบวนการพัฒนา การพัฒนาคน (Human Development) หรือ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) จึงตองไดรับการเอาใจใสโดยองคการที่เกี่ยวของทัง้
จากภาครัฐและภาคเอกชน ตองมีการพัฒนาใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรูความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนทามกลางการเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้องคการทุกองคการจึงควรมุงให
ความสําคัญกับตัวคน ในกระบวนการบริหารงาน เพราะคนเปนหัวใจของการทํางานทุกระบบ และมี
ผลจะชวยใหงานนั้นสําเร็จหรือลมเหลวได (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547) การพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษยนั้น ถือเปนการลงทุนที่คุมคาและยั่งยืนที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน
ประเภทอื่นๆ ทั้งนี้เพราะความสําเร็จขององคก รขึ้นอยูกับศักยภาพของบุคลากร องคกรใดหากมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ยอมสามารถสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน นําพาองคกรไปสูความสําเร็จไดตามเปาหมายที่ตองการอยางยั่งยืน องคกรทุกองคกร จึง
ปรารถนาและใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเห็นทั้งคนดีและคนเกงอยูตลอดเวลา
(จารุพงศ พลเดช, 2545) อยางไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่องคการตองตระหนักเกี่ยวกับการใหการฝกอบรมการ
พัฒนาและการใชเครื่องมือตาง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือการใหการเรียนรูที่ไดผลแก
บุคลากร คือบุคลากรเหลานั้นเปนผูใหญ ไมใชเด็กๆ ผูใหญเปนผูมีความรู มีประสบการณ และผาน
โลกมานานมากแลว จึงไมตองการใหใครมาสอน แตผูใหญก็ยังตองการเรียนรูบางสิ่งบางอยางเพิ่มเติม
ดังนั้นในการเรียนรูของผูใหญ จึงจําเปนตองเรียนรูลักษณะเฉพาะของผูใหญ สิ่งที่เปนแรงจูงใจทําใหอยาก
เรียน หลักและเงื่อนไขในการเรียนรู และองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู จึงจะสามารถจัดการ
เรียนรูไดตรงตามความตองการ กอใหเกิดความพึงพอใจ เต็มใจ อยากเรียนรู และสามารถนําสิ่งที่ได
จากการเรียนรูไปใชประโยชนไดจริงตาม ความตองการ(ปรัชญา ชุมนาเสียว, 2549)
การจัด การเรียนการสอนแบบผู เรียนเปน ศูน ยก ลาง ที่ห มายถึ ง การให ผูเรียนเปน จุ ดสนใจ
(center of attention) หรือเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู หากผูเรียนมีสวนรวม (participation) ใน
กิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้นมาก ผูเรียนก็จะมีบทบาทในการเรียนรูมาก และควรจะเกิดการเรียนรูที่ดี
ตามมา (ทิศนา แขมณี, 2549) การเรียนรูแบบนี้มีที่มาจากแนวคิดทางการศึกษาของ จอหน ดิวอี้ (John
Dewey) ซึ่งเปนตนคิดในเรื่องของ “การเรียนรูโดยการกระทํา” หรือ “Learning by Doing” อันเปน
แนวคิดที่แพรหลายและไดรับการยอมรับทั่วโลกมานานแลว
การพัฒนาชุมชนดานสุขภาพที่สอดคลองกับแนวคิด ปรัชญาและกระบวนทัศน ในสถานการณ
ปจจุบันและปรัชญาการพัฒนาชุมชนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมทั้งกระแสของการกระจายอํานาจ
สูการปกครองสวนทองถิน่ และความรวมมือแบบพหุภาคี คือ การสนับสนุน เสริมสรางความเขมแข็งใน
ภาคประชาชนใหสามารถจัดการสุขภาพของชุมชน ซึ่งเปนการพัฒนาสูความยั่งยืน พึ่งตนเองไดอยาง
เหมาะสม กลไกหรือผูขับเคลื่อนการทํางานนี้ ก็คือ บุคลากรหรือนักพัฒนาจากองคกรตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งประชาชนเองจะตองเขามามีสวนรวม ตระหนักและเขาใจใน
บทบาทหนาทีข่ องแตละภาคสวนและดําเนินการอยางสอดรับกัน
โดยบทบาทในการทํางานพัฒนา
ชุมชนสูความยั่งยืน ซึ่งหมายถึง การสรางชุมชนเขมแข็ง และประชาชนแสดงบทบาทพัฒนาชุมชนโดย
ชุมชนเอง มีนกั พัฒนาจากภาคสวนตาง ๆ และภาคเอกชน เปนผูสนับสนุน
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาชุมชนดานสุขภาพ
จึงมีความ
จําเปนตองคํานึงถึง หลักการเรียนรูของผูใหญ การเรียนรูดดยการลงมือทํา และการจัดการเรียนการสอน
ที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งจําเปนสําหรับที่บุคลากร นักพัฒนาจะตองนําไปใชในการจัดกระบวนการ
เรียนรูสําหรับประชาชนและภาคีเครือขายแลว ยังมีความจําเปนในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยกลุมนีเ้ ชนกัน
แมในปจจุบันจะมีหลักสูตรหลายหลักสูตร มีการจัดการฝกอบรมแกบุคลากรโดยไมมีหลักสูตร
เพียงแตจัดทําหัวขอตามกําหนดการเทานัน้
จึงมีความนาเปนหวงถึงการลงทุนพัฒนาทรัยากรมนุษย
ดังนัน้ ตองมีการพัฒนาหลักสูตรสําหรับบุคลากรทีจ่ ะเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยมีการศึกษา
สถานการณ สรางหลักสูตรการเรียนรู นําไปสูการปฏิบัติ ประเมินหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและขยายผลอยาง
เปนระบบตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรูแ บบมีสวนรวมและการทํางานรวมกับ
ชุมชนใหเหมาะสมกับการทํางานพัฒนาชุมชนดานสุขภาพ
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อสรางหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมและการทํางานรวมกับชุมชน
2. เพื่อสรางเอกสารประกอบหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสว นรวมและการทํางาน
รวมกับชุมชน
3. เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรที่สรางขึ้น
ขอจํากัดในการศึกษา
การศึกษาและพัฒนาหลักสูตรนี้ มีความเกีย่ วของกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ ในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเวลาผานไปหลาย ๆ ป อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
อาจทําใหเนื้อหา วิธีการในหลักสูตร ตองมีการปรับเปลี่ยนบางสวนตามไปดวย
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บทที่ ๒
หลักการ แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วของ
กับการเรียนรูแบบมีสวนรวมและการทํางานรวมกับประชาชน
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ความหมายของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การทําใหมนุษยเจริญ มีศักยภาพมากขึ้นจน
กลายเปนทรัพยากรที่มีคาในสังคมและในประเทศ ในการพัฒนาองคกร มีความหมาย คือ การให
ความกาวหนาทางความรู ความสามารถ ทักษะ โดยมีวตั ถุประสงคที่จะปรับปรุงผลงานภายในองคกร
สะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับบุคคลเทาเทียมกับ การยึดหลักปรัชญาในการพัฒนาคนภายใน
องคกรสูความเปนมืออาชีพ (บุญยง ชื่นสุวิมล, 2550)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร เปน การพัฒนาองครวมของการพัฒนาบุคคล (ID :
Individual Development ) พัฒนาวิชาชีพ (CD : Career Development) และพัฒนาองคกร(OD :
Organization Development)
เพื่อมุงสูการผลิตสูงสุด คุณภาพ โอกาสและการเพิ่มพูนสูงสุด เพื่อสมาชิกองคกรที่พวกเขา
ทํางานทําใหเปาหมายขององคกรบรรลุผล(บุญยง ชืน่ สุวิมล, 2550) ซึ่งองคประกอบทั้ง 3 สวนอธิบาย
เพิ่มเติมไดดังนี้
การพัฒนาบุคคล ชวยใหพนักงานเห็นถึงจุดออน จุดแข็งของตน เสริมจุดแข็งและพัฒนา
จุดออนโดยใชศักยภาพทั้งหมดเพื่อสรางประสิทธิภาพองคกรขณะเดียวกันก็บรรลุเปาหมายสวนบุคคล
ดวย เปนการพัฒนาบุคคลที่เกิดจากการผานทักษะงานหลายตําแหนง เชน ผูวิเคราะห วางแผน สราง
หลักสูตร บรรยาย เปนตน เพื่อมุงพัฒนาความรูทัศนคติ ทักษะใหม ๆ และพฤติกรรมใหดีขึ้น เพือ่ ที่จะ
ทําใหผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้ และดีขนึ้ อาจกระทําผานแผนงานที่เปนทางการหรือไมเปน หรือการ
อบรมขณะปฏิบัติงานก็ได
การพัฒนาวิชาชีพ เนนการวิเคราะหเพื่อใหทราบความสนใจ คานิยม ความรูความสามารถ
กิจกรรม
และการมอบหมายงานใหบุคคลปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต
การพัฒนาอาชีพนั้น ทั้งบุคลากรและองคกรตางตองมีกจิ กรรมที่จะตองปฏิบัติทั้ง 2 ฝาย ทางฝาย
บุคลากรจะตองมีการวางแผนอาชีพ
ตระหนักในอาชีพตน ใชประโยชนจากศูนยพัฒนาอาชีพใน
หนวยงานตนใหมากที่สุด สวนกิจกรรมองคกรครอบคลุม ระบบใหคําปรึกษา จัด Workshop สัมมนา
การวางแผนทรัพยากรมนุษย การประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนงานเสนทางอาชีพ
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การพัฒนาองคกร มุงพัฒนาวิธีแกปญหาองคกรดวยวิธกี ารใหม ๆ และสรางสรรคโดยพยายาม
ปรับโครงสราง วัฒนธรรม กระบวนการบริหาร และกลยุทธของการบริหารทรัพยากรมนุษยให
สอดคลองกัน วิธีการแกปญหาโดยปรับสวนตาง ๆ ใหกลมกลืนกันสามารถทําใหองคกรปรับตัวได
ดวยตนเอง และมองเห็นปญหาและความออนแอของตนเองแลวนํามาแกไข เคยมีผูกลาววาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เปนสิ่งฟุมเฟอยแตในปจจุบันเปนทีย่ อมรับแลววา การพัฒนาแรงงาน (Work Force)
ไมใชสิ่งฟุมเฟอยอีกตอไป การเรียนรูแ ละพัฒนา เปนความจําเปนเพือ่ ความอยูรอดและการปฏิบตั ิงาน
ขององคกร และชวยสงเสริมในการสรางเปาหมายชีวติ ที่สมบูรณใหกับทุกคน ไมเพียงในหนวยงาน
ราชการ องคกรธุรกิจ แตในความสัมพันธกับครอบครัว ศาสนาและชุมชนดวย
ขอบเขตงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร โดยปกติทุกองคกรจะตองมีทรัพยากร 3
ประเภทคือ
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resource) ไดแก เครื่องจักร อุปกรณ สวนประกอบ
ผลิตภัณฑ เปน ทรัพยสินขององคกร แสดงใหเห็นถึงความมั่นคง แข็งแกรงขององคกร เปนสิ่งที่เห็น
จับตองไดและสามารถวัดความสําเร็จขององคกรได เชน สํานักงานใหญ
2. ทรัพยากรการเงินการคลัง (Financial Resource) ไดแก เงินสด สินคาคงเหลือ การ
ลงทุน
เปนสินทรัพยหมุนเวียนขององคกร มีความสําคัญตอองคกรเพราะเปนปจจัยทําใหองคกร
ตอบสนองโอกาสที่จะเติบโตขยายตัวได สามารถคํานวณไดจาก ทรัพยสินลบดวยหนี้สินขององคกร
เปนปจจัยที่นกั ลงทุนประเมินสภาพการเงินขององคกร
3. ทรัพยากรมนุษญ (Human Resource) คนที่องคกรจาง การวัดมูลคาทําไดยาก ผูบริหาร
มักมองขามความสําคัญเพราะสะทอนความมั่งคั่งขององคกรไดยาก
เปนสิ่งที่ไมเสื่อมคาเหมือน
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรมนุษยสะทอนใหเห็นถึงมูลคาสุทธิองคกรเหมือนทรัพยากรทางการเงิน
สําคัญเทาการเงิน
ฝายบริหารวัดคาของทรัพยากรมนุษยได
ก. การหาตนทุนในการหาคนแทน เชน ตนทุนคัดเลือก จาง วางตําแหนง การฝกหัด
อบรม
ข. ฝายบริหารประเมินมูลคาจาก การวัดความรู ความสามารถ ความชํานาญ ทัศนคติของ
สมาชิกองคกร พนักงานทีฝ่ กฝนชํานาญจะสะทอนผลิตผล ประสิทธิภาพการทํางาน
ทัศนคติตองานและองคกร
องคกรมักไมคดิ เอาทรัพยากรมนุษยเปนสินทรัพยขององคกร หลายแหงละเลยความสําคัญของ
การใหความรู ฝกหัด พัฒนา ความชํานาญ ทั้งที่โดยแทจริงแลว ทุกองคกรไมวาทางธุรกิจ ราชการ
ไดใชทรัพยากรเหลานี้อยางถึงที่สุดเพื่อผลผลิตที่ตองการ
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ขอบเขตงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD.) ในองคกรมีเปาหมาย 3 ประการคือ (1) การสราง
ระบบ (Create the system) (2) การบํารุงรักษาระบบ (Maintain the system) (3) ปรับปรุงระบบ
(Improve the system) ซึ่งเปนประเด็นที่ตองคํานึงในการพัฒนาบุคลากร กลาวคือ เมื่อสรางศักยภาพ
แลว ตองมีการดูแลใหศกั ยภาพนัน้ คงอยู และตองฟน ฟู หรือเพิม่ เติมอยางสม่าํ เสมอ เพื่อเปนการ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณและบริบทตาง ๆ
ทั้งนี้ มีการอธิบายขอบเขตงานหลัก 3
ประการ เพิ่มเติมไวดังนี้ (บุญยง ชื่นสุวิมล, 2550)
1. การสรางระบบ (Creating The System) เปนสวนที่ใหความสําคัญกับตัวองคกรเอง เชน
การออกแบบ วางโครงสรางและการนําไปสูการปฏิบัติ กิจกรรมของงาน เชน การจัดรูปองคกรและการ
ออกแบบงาน ในทางทฤษฎีจะเปนงานที่มากอนงานอื่น ๆ เนื่องจากมันเปนไปไมไดที่องคกรจะทํางาน
โดยปราศจากระบบในตัว ในความเปนจริงงาน ( job) จะตองถูกกําหนดใหกับบุคคลที่สามารถจะทําให
สําเร็จ การวางแผนมุงสูการจัดบุคคลเหมาะสมกับงานและองคกรและดึงดูดผูคนใหสนใจองคกร งานที่
กลาวมาจะสรางพื้นฐานทัว่ ไปใหกับสวนการสรางระบบ
2. การดูแลบํารุงรักษาระบบ (Maintaining The System) เมื่อระบบถูกสรางขึ้นมาและมี
คนทํางานแลว กาวตอไปคือ ทําใหระบบเดินงานได เปนสวนที่มุงใหบริการแกทรัพยากรมนุษย
ภายหลังที่องคกรไดกาวไป นโยบายและ ยุทธศาสตร ไดรับการจัดตั้งขึ้น ตางมุงสรางการปฏิบัติงานที่
เปนสวนสําคัญที่สุดถาองคกรตองการ
มุงมั่นและสรางฐานใหกับการดูแลบํารุงรักษาระบบ
ประสิทธิภาพในการบรรลุวตั ถุประสงค
3. การปรับปรุงระบบ (Improving The System) มีเปาหมายหลัก 3 ประการเพื่อมุง ปรับปรุง
การผลิตทั้งสวนของบุคคล และองคกร รวมถึงคุณภาพการประกอบการ เพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย
องคกรและประสิทธิผลขององคกรโดยไมตองทิ้งเปาหมายสวนบุคคล สวนที่เรียกวา การพัฒนาบุคคล
การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองคกร นี้มีเปาหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทํางานและวิถีชีวิตการ
ทํางาน สรางพื้นฐานใหกับการปรับปรุงระบบ ซึ่งมีเปาหมาย คือ
1. มุงสูการเปลี่ยนแปลงและแกไขโครงสรางองคกร
2. ระบุและคัดเลือกบุคคลที่ดีที่สุดเพื่อบรรจุในตําแหนง
3. มุงฝกคนที่มีตาํ แหนงในองคกรใหมีทกั ษะมากขึ้น
เปาหมายทั้ง 3 นี้จะทําให การพัฒนาทรัพยากรมนุษยบรรลุเปาหมายของการปรับปรุงระบบ
มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง “ประสบการณ” เปนครูที่ดีที่สุด จะทําใหไดรับบทเรียนที่
สําคัญตอการจดจําและนําไปใช โดยเฉพาะ Jean-Jacques Rousseau (อางในบุญยง ชื่นสุวิมล, 2550)
เชื่อวาประสบการณนนั้ เปนครูที่ดีที่สุดและ “การศึกษาควรที่จะพัฒนาจากสิ่งที่มีอยูใ นหนังสือไปสูสิ่งที่
มีอยูในธรรมชาติใหมากขึน้ ” Rousseau ไดใหคุณคากับงานที่ตองใชฝมือและความสามารถเปนหัวใจ
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สําคัญของการศึกษาในวัยเด็ก สํานึกของ Rousseau ที่มีตอการใหคณ
ุ คาการฝกฝนอบรมทางเทคนิคใน
การศึกษาของเด็ก
ไดเปนเครื่องหมายของการเริ่มตนยุคสมัยใหมแหงการศึกษา และเปนแรง
สนับสนุนที่สําคัญของพัฒนาการของการฝกอบรมทางเทคนิค (บุญยง ชื่นสุวิมล, 2550) แนวคิดนี้ ตรง
กับกระบวนการสงเสริมการศึกษาในสวนการสาธารณสุขมูลฐานที่จัดใหกับ อาสาสมัครสาธารณสุข ที่
ตองสรางประสบการณใหกบั ผูเรียน ดังนัน้ การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยนนั้ ตองมีการจัด
ประสบการณโดยนําทฤษฏี แนวคิด หลักการ ไปสูการใชในบริบทตาง ๆ ตามธรรมชาติใหเหมาะสม
กลาวโดยสรุป การพัฒนาทรัพยากรคือการทําใหมนุษยเจริญขึ้นกลายเปนทรัพยากรที่มีคาใน
สังคม แตในการพัฒนาองคกรทรัพยากรมนุษยคือการใหความกาวหนาทางความรู ความสามารถ
ทักษะ โดยมีวัตถุประสงคที่จะปรับปรุงผลงานภายในองคกร สะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับ
บุคคลเทาเทียมกับผูกมัดที่ยดึ หลักปรัชญาในการพัฒนาคนภายในองคกรสูความเปนมืออาชีพ โดยผาน
การพัฒนาบุคคล (ID) พัฒนาอาชีพ (CD) และพัฒนาองคกร (OD)

แนวทางการสรางกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางทุนมนุษยในองคกร
การเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุ บัน รวมถึงสภาพการแขงขันกันอยางรุนแรงในขณะนี้ ทําให
องคกรทุกแหงตองเผชิญทั้งความเสี่ยงภัยที่สูงขึ้นและการสรางโอกาสที่ดีมากขึ้น ซึ่งเปนผลจากกระแส
โลกาภิวัฒน (Globalization) เทคโนโลยีที่เกี่ยวของและแนวโนมทางสังคม องคกรแบบยุคคลาสสิก (Classical
Organization) ในศตวรรษที่ 20 ไมสามารถดําเนินการไดดีภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากโครงสราง (Structure) ระบบ (Systems) การปฏิบัติ (Practices) และวัฒนธรรม
(Culture) เปนเหตุที่ทําใหเกิดความลาชาและเปนอุปสรรคทําใหยากตอการเปลี่ยนแปลง (ศิริวรรณ เสรี
รัตนและคณะ, 2545) การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดกับทุกองคกร ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ด ขึ้ น มี ม ากมาย อาทิ การปฏิ รู ป ระบบราชการ การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งองค ก ร การแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ การออกนอกระบบ การรวมทุน การรวมกิจการ รวมทั้งการนําเทคนิคการจัดการใหมๆ
มาใชในองคกร (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2547) การเปลี่ยนแปลงองคกรสามารถเกิดขึ้นไดในหลาย
ระดับ คือ ในระดับบุคคล กลุม หรือองคกร โดยอาจจะเปนการเปลี่ยนแปลงองคกรทั้งหมดหรือ
บางสวนขององคกร ซึ่งรวมถึงการออกแบบโครงสรางองคกรใหม การติดตั้งระบบสารสนเทศใหม
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรเปนตน โดยที่ จอหนและซัค (Johns
and Saks,2001) มองการเปลี่ยนแปลงใน 2 ลักษณะที่สําคัญ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงในดานหนึ่งอาจสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานอื่นดวยก็ได เชนการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค และกลยุทธขององคกร อาจทําใหตองปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรไปดวย
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2. การเปลี่ ย นแปลงในวั ต ถุ ป ระสงค โครงสร า ง กลยุ ท ธ การออกแบบงาน เทคโนโลยี
กระบวนการทํางาน และวัฒนธรรม จะทําใหองคกรตองใหความสําคัญกับคนมากขึ้นโดยจะตองมีการ
พัฒนาทักษะ ทัศนะคติที่จําเปนกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจึงจะทําใหการเปลี่ยนแปลงบรรลุผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะอยูภายใตโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนสามารถสัมผัสกันได
ทั่วไป คือ การเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะทั้งโลก(Global) ในสังคมแบบใหมที่เรียกวา สังคมสารสนเทศ
(Information Society) สังคมแหงการเรียนรู (Knowledge Society) หรือเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู
(Knowledge – based Society and Economy) ลักษณะที่เกิดขึ้นดังกลาวสงผลทําใหสังคมที่มีความรูจะ
กลายมาเปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง การพัฒนาความรูใหมๆ เพื่อการแขงขัน และเสริมสรางความเขมแข็ง
จะเปนฐาน ที่สําคัญอยางยิ่งของกระบวนการพัฒนาประเทศ ลักษณะที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรูที่สําคัญมี 4 มิติ (พรธิดา วิเชียรปญญา, 2547) ดังนี้
1. นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความรู
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการสราง การกระจาย และการ
นําความรูไปใช
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม ที่เ ปนโครงสรางพื้นฐานสํ าคัญสํ าหรั บการ
ประมวลผล การเก็บรักษา การถายโอน และการสื่อสารขอมูลทั้งที่อยูในรูปของขอความ เสียงและ
ภาพ
4. สภาพแวดลอมทางธุรกิจ อันไดแก นโยบายทางกฎหมาย และเศรษฐกิจของรัฐบาลดังนั้น
จะเห็นไดวาโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ไดเกิดขึ้นแลวปญหามีอยูวา พวกเราทุกคนจะรับมือ ปรับตัว และ
อยูภายใตการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไดอยางไร สวนวิถีทางที่นาจะเปนไปไดก็คือ ประเทศ ทุกประเทศใน
โลก องคกรทุกองคกรในโลก กลุมทุกกลุมในโลก หรือแมกระทั่งบุคคลทุกบุคคลในโลก จะตองเรง
สรางภูมิคุมกันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยพยายามพัฒนาแนวทางที่จะสามารถรับมือกับปญหานี้ได
นั่นก็คือ การเรงพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) เพื่อสรางศักยภาพดานทุน
มนุษย (Human Capital) ใหเกิดขึ้นในทุกๆระดับของสังคมแบบใหมนี้ เพราะมนุษยถือไดวาเปนหัวใจ
และกลไกสําคัญของกระบวนการพัฒนา การพัฒนาคน (Human Development) หรือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) จะตองไดรับการเอาใจใสโดยองคกรที่เกี่ยวของทั้ง
จากภาครัฐและภาคเอกชน ตองมีการพัฒนาใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรูความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาองคกรใหยั่งยืนทามกลางการเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้องคกรทุกองคกรจึงควรมุงให
ความสําคัญกับตัวคน ในกระบวนการบริหารงาน เพราะคนเปนหัวใจของการทํางานทุกระบบ และมี
ผลจะชวยใหงานนั้นสําเร็จหรือลมเหลวได (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547) ประเทศพัฒนา

12

ตางๆในโลก จึงใหความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะเชื่อวาหากทรัพยากร
มนุษยมีคุณภาพ กอใหเกิดทุนมนุษยที่มีศักยภาพ และจะคิดทําการสิ่งใดยิ่งมีโอกาสพบกับความสําเร็จ
ทุนปญญา และทุนมนุษยในองคกร (Human Intellectual & Human Capital in Organization)
สภาวะการแข ง ขั น ในโลกป จ จุ บั น ทํ า ให อ งค ก รต า งๆต อ งหั น กลั บ มาทบทวนและให
ความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชิงกลยุทธ (Strategic HRD) ที่เนนการสรางทุนมนุษย
(Human capital Building) และการจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อสรางความ
ไดเปรียบ ในการแขงขัน (Competitive Advantage) มากกวาที่จะเนนการจับคูคนใหเหมาะกับงานและ
กลยุทธขององคกรแบบที่เปนอยูอยางเดิมๆ ดังคํากลาวของ โรเบิรต แคปแลนด และ เดวิส นอรตัน
ที่วา “โอกาสที่แ ทจ ริงสําหรับการปฏิวัติองคก รใดๆ ขึ้นอยู กับการศึกษาและประเมินวา บุคลากร
ระบบ และวัฒนธรรมขององคกรไดรับการเตรียมความพรอมดีเพียงใด เพื่อใชในการดําเนินกลยุทธ
ของบริษัท” ดังนั้นในเรื่องของการเตรียมความพรอมทางดานบุคลากร ระบบและวัฒนธรรมขององคกร จึง
เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะบุคลากรถือเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดขององคกร แตใน
ปจจุบันเราพบวาองคกรไมไดเอื้ออํานวยใหนําทรัพยากรบุคคลเหลานั้นมาใชในฐานะที่เปน “ทุน”
(Human capital) อยางเต็มที่ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2547)
ทุนมนุษย (Human Capital) นั้นจัดเปนสินทรัพยชนิดหนึ่งและเปนสินทรัพยที่ไมมีตัวตน
(Intangible
Asset) ซึ่งตามปกติแลวไมสามารถวัดเทียบเปนมูลคาทางธุรกิจได แตในที่สุดแลว
สามารถที่ จะแปลงสภาพใหกลายเปนสินทรัพยที่สามารถวัดเทียบมูลคาออกมาได และยังสามารถทํา
ใหมีสภาพคลองไดอีกตางหาก (พิพัฒน กองกิจกุล, 2548, หนา 39) ทุนมนุษย (Human Capital) จะ
หมายถึ ง เทคโนโลยี ความรู ทั กษะ และสมรรถนะซึ่ งติ ดตั วคนในองค กร และมี ความจํ าเป นในการ
ปฏิบัติงานเชน ทักษะเชิงเทคนิค นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค และสมรรถนะในการเปนผูนําซึ่งจะมี
ความสัมพันธกับทุนทางปญญา (Intellectual Capital) ที่พัฒนาแนวความคิด มาจาก 2 กระแสที่สําคัญ
คือ กระแสกลยุทธ และกระแสการวัด
ลีฟ เอ็ดวินสสัน (Leif Edvinsson,1991 อางใน ดนัย เทียนพุฒ, 2549) ไดนําเสนอทุนมนุษย
(Human Capital) ทุนโครงสราง (Structural Capital) และองคประกอบอื่นๆของทุนทางปญญา
(Intellectual Capital) ซึ่งองคประกอบของทุนทางปญญามีอยู 2 แบบ คือ
1. ทุนมนุษย (Human Capital) เปนการรวมความรู ทักษะ นวัตกรรมและความสามารถของ
พนักงานแตละคนในองคกรที่ทํางานดวยตนเอง อีกทั้งยังรวมไวดวยคุณคา วัฒนธรรม และปรัชญาของ
องคกรและทุนมนุษยไมใชสิ่งที่องคกรเปนเจาของ
2. ทุนโครงสราง (Structural Capital) ฮารดแวร ซอฟทแวร ฐานขอมูลโครงสรางองคกร
สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และทุกๆสิ่งที่เกี่ยวกับสมรรถภาพขององคกรซึ่งสนับสนุนผลิตภาพของ
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บุคลากร หรืออีกนัยหนึ่งคือทุกๆ สิ่งที่อยูในที่ทํางานเมื่อพนักงานกลับบานไปแลว ซึ่งทุนโครงสรางนี้
อาจจะรวมไปถึงทุนความสัมพันธ (Relationship Capital) จะเปนความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
องคกร และระหวางสมาชิกกับบุคคลภายนอกซึ่งรวมถึงผูผลิตสินคา ลูกคาหรือองคกรอื่นๆ ทุน
ความสัมพันธนี้ จะเปนพืน้ ฐานของความรวมมือ และการทํางานรวมกัน เชนความไววางใจตอกัน
(Trust) ความผูกพันของลูกคา (Loyalty) การรวมผลิตสินคา (Co – Production) และการตกลงยินยอม
ใหดําเนินธุรกิจ (Licensing Agreement) (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2547)
องค กรสมั ยใหม ทั้ งภาครั ฐและภาคเอกชน ในสั งคมเศรษฐกิ จที่ เน นองค ความรู (Knowledge
Economy) ถื อ ว า ทรั พ ยากรมนุ ษ ย อั น เป น ทรั พ ย สิ น (Asset) ขององค ก รนั้ น มี ส ภาพเป น ทุ น มนุ ษ ย
(Human Capital) ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางคุณคา (Value Creation) ใหกับองคกร ใน
องคกรนั้นเราสามารถ แบงทรัพยากรมนุษยออกเปน 4 กลุมที่สําคัญไดดังนี้
1. ทรัพยากรมนุษยในระดับผูปฏิบัติการ (Operation / Technical HR) ซึ่งเปนระดับลางสุดของ
องคกร และใชกําลังการหรือฝมือแรงงานในดานใดดานหนึ่งในการปฏิบัติ ดังนั้นการจะปฏิบัติงาน ให
ไดผลดีจึงจําตองอาศัยทักษะ หรือความรูความชํานาญในหนาที่ของตนหรือความชํานาญในทางเทคนิค
มากกวาการใชกําลังสมอง
2. ทรัพยากรมนุษยในระดับผูบริหารระดับตน (Supervisor HR) ซึ่งทําหนาที่ในการควบคุม
บังคับบัญชาใหผูใตบังคับบัญชา เชน ระดับผูปฏิบัติการใหปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายของฝายจัดการ
บุคลากรในระดับนี้ไดแก ระดับหัวหนาหนวยหัวหนาแผนก หรือหัวหนาคนงาน เปนตน ซึ่งตองมี
ความรูความชํานาญงานในขอบเขตหนาที่ที่รับผิดชอบ และมีทักษะเบื้องตนในการบริหารงานดวย
3. ทรัพยากรมนุษยในระดับผูบริหารระดับกลาง (Middle Manager HR) เชนผูจัดการ หัวหนา
กอง หรือผูอํานวยการกอง ซึ่งตองใชความรูความสามารถในการบริหารในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย
4. ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นระดั บ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง (Executive
HR) เช น ระดั บ อธิ บ ดี
ปลัดกระทรวง ผูอํานวยการฝาย หรือกรรมการผูจัดการ พรอมทั้งรองและผูชวยซึ่งเปนตําแหนงที่อยูใน
ระดับสูงของสายการบังคับบัญชาในองคกรทรัพยากรมนุษยระดับนี้โดยมากจะทําหนาที่ในการตัดสินใจ
วางนโยบายและแผนงาน อํานวยการและควบคุมงานทั้งหมดขององคกร ลักษณะงานจึงตองอาศัยความรู
ความสามารถในการบริหารและกําลังสมองเปนอยางมาก
ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบของทรัพยากรมนุษยในระดับตางๆที่กลาวมาแลวตองใชทักษะ
ใน ดานตางๆกันในการปฏิบัติงาน
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในแตละระดับในองคกรเพื่อสรางทรัพยากรมนุษยเหลานั้น
ใหกลายเปนทุนมนุษยที่สําคัญ หรือจะสามารถแปลงสินทรัพยมนุษยใหเปนทุนนั้น เปนการแปลง
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ทรัพยากรมนุษยซึ่งรวมถึงสิ่งที่จับตองไมไดใหเปนทุนถาไมมีการจัดการความรู ทรัพยากรมนุษยก็จะ
เปนแคเพียงทุนที่ตายแลว (Dead Human Capital) และคํากลาวที่วา “รกคน ดีกวา รกหญา” อาจจะไมมี
ความหมายใดๆเลยสําหรับองคกรสมัยใหมที่เนนการจัดการและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพแบบ
“จิ๋ ว แต แ จ ว ” (สํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น, 2547) สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ อ งค ก รจะต อ งเร ง
ดําเนินการก็คือการสราง ทุนมนุษย ใหเกิดขึ้น โดยใชกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกลยุทธ
สําคัญในการบริหารจัดการ สราง และจัดหาเพื่อใหไดมาซึ่งความรู (Creation and Acquisition)
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุพันธกิจและเปาหมายขององคกรดวย
วิธีการพัฒนาการเรียนรูของทรัพยากรมนุษยในแตละระดับในองคกรใหมีความเหมาะสมโดยจําเปนที่
จะตองระบุใหไดวาคนไหนมีความรูอะไรที่จําเปนตอองคกร ซึ่งถือไดวาเปนงานที่ทาทาย และมีความ
จําเปนอยางมากตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเชิงกลยุทธ

การพัฒนาการเรียนรูของทรัพยากรมนุษยในองคกร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ถือเปนกุญแจสําคัญที่จะ
นําไปสูความสําเร็จของการบริหารจัดการองคกรสมัยใหม โดยที่องคกรจะตองมีกรอบแนวทางการพัฒนา
ทั้งความรู ทักษะ ทัศนคติที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการใหเกิดการเรียนรู และนําไปสูการปฏิบัติโดย
ตองมีกระบวนการสําคัญในการสรางความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อสรางจิตสํานึกใน
การมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน ในระยะเวลา 10 กวาปที่ผานมา หากกลาวถึงคําวาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย บุคคลในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก มักใหความสําคัญกับคําวา
“การฝกอบรม” (Training) ในฐานะที่เปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งในความเปน
จริงแลว การฝกอบรม ซึ่งเปนเทคนิควิธีการที่ใชในการสื่อสารหรือถายทอดความรู ความคิดเห็น
ขอเท็จจริง ประสบการณ หรือขอมูลตางๆ เพื่อใหผูเขารวมการฝกอบรมเกิดความเขาใจ มีทักษะ มี
ทัศนคติที่ดี และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนเพียงเครื่องมือหนึ่งที่
องคกรตางๆ นิยมนํามาใชมาเปนเวลาชานานเทานั้น แตแนวโนมเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในอนาคต นอกจาก การฝกอบรมแลวยังมีเครื่องมือที่เรียกวา Career Planning & Development,
Coaching/ Mentoring, Training Road Map, Competency based Management, Performance
Management System, Balanced Scorecard, Learning Organization, Knowledge Management,
Benchmarking, Job Enrichment/ Job Enlargement, Cultural Change, Broadbanding, 360 Degree
Feedback และ Six Sigma กลับมีแนวโนมในการนํามาใชเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเรียงตามลําดับ
(ผูจัดการรายสัปดาห, 2547, เขาถึงไดจาก www.hrcenter.co.th/Showmews.asp เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2549)
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สิ่งหนึ่งที่องคกรตองตระหนักเกี่ยวกับการใหการฝกอบรมการพัฒนาและการใชเครื่องในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือการใหการเรียนรูที่ไดผลแกบุคลากรในองคกร คือบุคลากรเหลานั้นเปน
ผูใหญ ไมใชเด็กๆ ผูใหญเปนผูมีความรู มีประสบการณ และผานโลกมานานมากแลว จึงไมตองการ
ใหใครมาสอน แตผูใหญก็ยังตองการเรียนรูบางสิ่งบางอยางเพิ่มเติม ดังนั้นในการเรียนรูของผูใหญ จึง
จําเปนตองเรียนรูลักษณะเฉพาะของผูใหญ สิ่งที่เปนแรงจูงใจทําใหอยากเรียน หลักและเงื่อนไขในการ
เรียนรู และองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู จึงจะสามารถจัดการเรียนรูไดตรงตามความตองการ
กอใหเกิดความพึงพอใจ เต็มใจ อยากเรียนรู และสามารถนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปใชประโยชนได
จริงตาม ความตองการ
ศาสตรในการสอนผูใหญที่เราเรียกวา Andragogy จะเปนศาสตรและศิลปของการสอนของ
ผูใหญโดยเชื่อในสมมติฐานที่วา แรงจูงใจในการเรียนรู เกิดจากปจจัยภายใน (Intrinsic Motivator)
เชน
ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) ความสําเร็จ ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เปนตน Malcom Knowles ไดเขียนสมมติฐานเกี่ยวกับการเรียนรูของของผูใหญไวในหนังสือ
ชื่อ “The Adult Learner : A Neglected Species (1984)” โดยมีสมมติฐานในการเรียนรูของผูใหญที่
สําคัญมี 4 ประการ (Four Critical Assumptions) (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548, หนา 120) ดังนี้
1. ผูใหญตองการรูวาทําไมเขาควรจะตองเรียนรูเรื่องหนึ่งๆ
2. ผูใหญตองการเรียนรูดวยตนเอง (Self – directing)
3. ผูใหญมีประสบการณที่หลากหลายและมากกวาเด็ก
4. ผูใหญพรอมที่จะเรียนรู เมื่อเขาตองเผชิญกับสถานการณ ในชีวิตจริงที่มีความจําเปนบีบ
บังคับ ใหตองรูหรือสามารถทําบางสิ่งบางอยางใหได เพื่อทําใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิผล และนาพึง
พอใจมากขึ้น
ดังนั้นจากที่กลาวมาการพัฒนาการเรียนรูของคนในองคกร ซึ่งในที่นี้ก็คือการเรียนรูในแตละ
ระดับ ของทรัพยากรมนุษยในองคกร ไมวาจะเปนในระดับผูปฏิบัติการ ระดับผูบริหารระดับตน
ระดับผูบริหารระดับกลาง และระดับผูบริหารระดับสูง นั้น สิ่งที่สําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งก็คือ
องคกรจะมีความสามารถในการบริหารจัดการความแตกตางในแตละระดับนี้ไดอยางไร โดยเฉพาะใน
เรื่องของความแตกตางในดานความรอบรู (Knowledge) ดานความเขาใจ (Understanding) ดานทักษะ
(Skill) ดานทัศนคติ (Attitude) และดานคุณคา (Value) หรือที่เราเรียกวา “KUSAVA” นับไดวาเปน
หนาที่และเปนกิจกรรมขององคกรที่ตองพัฒนาใหเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคตเลยทีเดียว สําหรับ
แนวทางของ
การจัดการความแตกตางนี้ องคกรสามารถใชกลยุทธตางๆ ใหเหมาะกับความ
ตองการเรียนรูของบุคลากรและสอดคลองกับ Strategic Based Development Program : SBDP เปน
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อยางดีเนื่องจากประสบการณของบุคลากรมีผลกระทบตอการเรียนรู กลยุทธที่ใชกับ SBDP เพื่อจะสอน
บุคลากรในองคกร จําเปนตองสอดคลองกับเกณฑตางๆ ดังตอไปนี้ (ปรัชญา ชุมนาเสียว, 2549)
1. SBDP ตองเนนหนักไปที่ Strategic โดยคํานึงวา Strategic หนึ่งๆสัมพันธกับเปาหมายของ
ตําแหนงอยางไร รวมทั้งคํานึงวาบทบาทของ Strategic และเปาหมายของตําแหนงงานนั้นๆจะสงผลตอ
การบรรลุเปาหมายขององคกรอยางไร
2. SBDP ตองเกี่ยวกับผูเรียน และทําใหผูเรียนเกิดสํานึกของความรับผิดชอบตอความสําเร็จของ
องคกร
3. SBDP ตองจําลองมาจากสถานการณการทํางาน หรือมีความใกลเคียงกับปจจัยตางๆที่มีใน
งาน
4. SBDP ตองทําใหบุคลากรทราบวาจะประยุกตการเรียนรูไปใชกับงานไดอยางไร
จากเกณฑ ของ SBDP องค กรก็ จะต องสามารถระบุ และจั ดทํ าแผนการพั ฒนากลุ มในองค กร
(Groups Development Plan : GDP) ตางๆใหมีความสอดคลองกับ SBDP อาทิเชน GDP ในกลุมผู
ปฏิบัติการ GDP ในกลุมผูบริหารระดับตน, GDP ในกลุมผูบริหารระดับกลาง และ GDP ในกลุม
ผูบริหารระดับสูง เปนตน โดยอาศัยเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เรียกวา การจัดการความรู
(Knowledge Management) เปนเครื่องมือที่สําคัญในการชวยใหการจัดทํา GDP ใหมีความสอดคลอง
กับ SBDP ภายในองคกรมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย Competency
เกี่ยวกับ Competency ในประเทศไทยถูกการใชชื่อเรียกที่แตกตางกัน เชน “ขีดความสามารถ”
“สมรรถนะ” หรือบางทีเรียกวา “ศักยภาพ” เปนตน อยางไรก็ตาม นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มักจะ
อางอิงถึงความหมายหรือคํานิยามของ David C. McClelland ที่กลาววา Competency คือ “บุคลิกลักษณะ
ที่ซอนอยูภายใตปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น สรางผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตาม
เกณฑที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ความสามารถตามกรอบแนวคิดเรื่องขีดความสามารถ ซึ่งสามารถ
อธิบายไดตามแผนภาพโมเดลภูเขาน้ําแข็ง แสดงเกีย่ วกับ แนวคิด หลักการของ Competency (ประจักษ
ทรัพยอุดม, 2549)
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แผนภาพที่ 1 แสดงแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับ Competency
ที่มา : Spencer & Spencer, 1993.
โมเดลภูเขาน้ําแข็ง
ทักษะ
สิ่งที่มองเห็น

The Iceberg Model
ทักษะ
ความรู
แนวคิดของตนเอง
แรงจูงใจ
ลักษณะนิสัย

สิ่งซอนเรน

แนวคิดของตนเอง
แรงจูงใจ
ลักษณะ
นิสัย
ลักษณะนิสัย คานิยม

ความรู

พื้นผิว : พัฒนาไดงา ย

บุคลิกภาพหลัก : พัฒนาไดยากที่สุด

คุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนภูเขาน้ําแข็งที่ลอยอยูในน้ํา โดยมีสวนหนึง่ ที่เปนสวน
นอยลอยอยูเ หนือน้ํา ไดแก ความรูที่บุคคลมีในสาขาตางๆ ที่เรียนรูมา และสวนของทักษะ ไดแก ความ
เชี่ยวชาญ ชํานาญพิเศษในดานตางๆ สวนที่ลอยอยูเหนือน้ํานี้เปนสวนที่สังเกตและวัดไดงาย สําหรับ
สวนของภูเขาน้ําแข็งที่อยูใ ตน้ํานั้นเปนสวนที่มีปริมาณมากกวาสังเกตและวัดไดยากกวา และเปนสวนที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมากกวา สวนตางๆ นี้ไดแก บทบาทที่แสดงออกตอสังคม (Social
Role) ภาพลักษณของบุคคลที่มีตอตนเอง (Self-Image) คุณลักษณะสวนบุคคล (Traits) และแรงจูงใจ
(Motives) สวนที่อยูเ หนือน้ํานั้นเปนสวนที่สัมพันธกบั เชาวนปญ
 ญาของบุคคล ซึ่งการที่บุคคลมีเพียง
ความฉลาดที่ทําใหเขาสามารถเรียนรูองคความรูและทักษะไดเทานัน้ ซึ่งยังไมเพียงพอที่จะทําใหเขาเปน
ผูที่มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเดน บุคคลจําเปนตองมีแรงผลักดัน เบื้องลึก คุณลักษณะสวนบุคคล
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ภาพลักษณของบุคคลที่มีตอตนเองและบทบาทที่แสดงออกตอสังคมที่เหมาะสมดวย จึงจะทําใหเขา
สามารถเปนผูที่มีผลงานที่โดดเดนได และคํานิยามนี้มักจะถูกนํามาเปนกรอบแนวทางในการกําหนด
สรุปความหมายของคําวา Competency ในที่นี้ คือ ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Characteristic of Attributes)ที่สงผลตอการแสดง พฤติกรรม (Behavior)
ที่จําเปนและมีผลทําใหบุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไดดกี วาผูอนื่ Competency ของคน
ซึ่งเกิดไดจาก 3 ทางคือ (ณรงควิทย แสนทอง, 2547) 1 เปนพรสวรรคที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด 2 เกิดจาก
ประสบการณการทํางาน 3 เกิดจากการฝกอบรมและพัฒนา
ประเภทของ Competency แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ (อาภรณ ภูว ิทยพันธุ: 2547)
1. ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะหรือการแสดงออกของ
พฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองคกร ที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และ
อุปนิสัยของคนในองคกรโดยรวม ถาพนักงานทุกคนในองคกรมีขีดความสามารถประเภทนี้ ก็จะมีสวนที่
จะชวยสนับสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมายตามวิสยั ทัศนได ขีดความสามารถชนิดนี้จะถูกกําหนดจาก
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายหลัก หรือกลยุทธขององคกร บุคลากรควรมีขีดความสามารถหลัก จํานวน
หนึ่ง ที่สอดรับกับวิสัยทัศนและวัฒนธรรมองคกร อาทิ 1.ความใฝรูและการเรียนรูอยางตอเนื่อง 2.
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 3. ความมุงมั่นในการใหบริการ 4. การมีจิตสํานึกตอความคุมทุน 5. ความเปน
เลิศในการใหบริการ 6. การทํางานเปนทีม 7. การติดตอสื่อสารและมนุษยสัมพันธ
2. ขีดความสามารถดานการบริหาร (Managerial Competency) คือ ความรู ความสามารถ
ดานการบริหารจัดการ
เปนขีดความสามารถที่มีไดทั้งในระดับผูบริหารและระดับพนักงานโดยจะ
แตกตางกันตามบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ (Role – Based) แตกตางตามตําแหนงทางการ
บริหาร งานทีร่ ับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรในองคกรทุกคนจําเปนตองมีในการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จ และ
ตองสอดคลองกับแผนกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร
3. ขีดความสามารถตามตําแหนงงาน (Functional Competency ) คือ ความรู ความ สามารถ
ในงานซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานตาง ๆ (Job – Based) หนาที่
งานที่ตางกัน ความสามารถในงานยอมจะแตกตางกันตามอาชีพ ซึ่งอาจเรียกขีดความสามารถชนิดนี้
สามารถเรียก Functional Competency หรือเปน Job Competency เปน Technical Competency ก็ได
อาจกลาวไดวา ขีดความสามารถชนิดเปนขีดความสามารถเฉพาะบุคคล ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความรู
ทักษะ พฤติกรรม และคุณลักษณะของบุคคลที่เกิดขึ้นจริงตามหนาที่หรืองานที่รับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย แมวาหนาที่งานเหมือนกัน ไมจําเปนวาคนที่ปฏิบัติงานในหนาทีน่ ั้นจะตองมีความสามารถ
เหมือนกัน
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Competency จัดไดวาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ใชในการพัฒนาองคกร การสรางความมีสวน
รวมของพนักงาน โดยการใหความรู ความเขาใจเกีย่ วกับ Competency เปนเรื่องสําคัญและจะทําให
พนักงานเกิดความรูสึกวามีสว นรวม จะสามารถสรางการยอมรับและลดการตอตานการนํา Competency
เขามาใชในหนวยงานของทานได
การฝกอบรม ตองการเนนใหพนักงานมีความเชี่ยวชาญในงานตรงตามความรูความสามารถใน
การเปนผูปฏิบัติงานรวมทั้งเปนที่ปรึกษาดานทรัพยากรมนุษย อีกทัง้ ยังตองการกําหนดและหาแนวทาง
ในการพัฒนาระบบงาน และปทัสถานใหม (Norm) ที่เอื้อตอการเปนที่ปรึกษาจึงไดนําแนวคิดเรื่อง
Competency มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา โดยจัดการฝกอบรมใหความรูเกีย่ วกับแนวคิด หลักการ
ของ Competency หลังจากนัน้ มีการทํา Workshop รวมกันแบงกลุมระดมสมอง รวมทั้ง ประกาศ ทํา
ความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายทีจ่ ะมุงไปขางหนา ของผูที่จะไปทําหนาที่ฝกอบรม
หรือเปนผูจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งควรจะมี Competency เกี่ยวกับ ใจรักบริการ (Service Mind)
ทีมงานสัมพันธ (Team Relations) เปลี่ยนแปลงสรางสรรค (Creativity of Change) มุงมั่นผลงาน
(Achivement Oriented) เชี่ยวชาญรอบรู (Expertise) สูความคุมทุน (Cost Consciousness)

2. การเรียนรูของผูใหญ (Adult Learning)
ในการทํางานพัฒนาสุขภาพชุมชนนั้น การจัดการเรียนรูมีความสําคัญอยางยิ่ง และเปาหมาย
สวนใหญที่เขาสูกระบวนการเรียนรู ก็คือ “ผูใหญ” เชน ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข แมบาน
พอบาน ผูสูงอายุ ฯลฯ ซึ่งลวนแตไมใชนักเรียนในโรงเรียน ไมมีหนาที่โดยตรงทีจ่ ะมานั่งเรียน ดังนั้น
การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมจึงมีความจําเปนตองใชหลักการเรียนรูของผูใหญ
หลักการเรียนรูของผูใหญ
ตั้งแตชวงทศวรรษที่ 70 ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญนั้นมีกรอบคิดที่นักวิชาการและผูจัด
ฝกอบรมนํามาศึกษาและใชอยางกวางขวาง Malcome S. Knowles (1973) ไดตั้งสมมติฐานในเรื่อง
ลักษณะการเรียนรูของผูใหญเอาไว 4 ขอ คือ
1. เมื่อคนเราเติบโตขึ้น ผูใหญมีแนวโนมที่จะชอบการชี้นําดวยตัวเอง (Self-direction)
2. ประสบการณของผูใหญนั้นเปนทรัพยากรการเรียนรูที่ทรงคุณคา ดังนัน้ การเรียนรูแ บบมี
สวนรวม (Active Participation) จากประสบการณของผูใหญควรจะนํามาใชเปนวิธีการ
จัดการฝกอบรม
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3. ผูใหญนั้นมักจะใหการตระหนักรูถึงเรื่องราวเฉพาะที่มาจากชีวิตจริง ดังนั้นการจัดฝกอบรม
ควรจะใชเรื่องในชีวิตจริงมาเปนแนวทางการจัดการฝกอบรม
4. ผูใหญตองการที่จะเรียนรูทักษะและใฝหาความรูที่จําเปนในการเพิ่มขีดความสามารถของ
ตนในการทํางานและนําทักษะที่ไดเรียนรูมาใชงานไดทนั ที
Robert W. Pike (1989) ไดเขียนหลักการในการจัดการฝกอบรมใหกับผูใหญชื่อวา “Pike Laws
of Adult” โดยมีกฎสําคัญ 4 ขอคือ
กฎขอที่ 1 ผูใหญเปนเด็กเล็กๆ ในรางกายที่ใหญ
กฎขอที่ 2 คนเรามักจะไมขดั แยงกับขอมูลที่เรามีอยู
กฎขอที่ 3 ถาคุณรูสึกสนุกมากเทาไร การเรียนเรียนรูก็มีมากขึ้นเทานัน้
กฎขอที่ 4 การเรียนรูจะยังไมเกิดขึ้น หากพฤติกรรมไมไดเปลี่ยนแปลง
การเรียนรูของผูใหญและการเล็งผลเลิศของนักพัฒนา
Irving Lorge (1947) ไดกลาวถึงวิธีการเรียนรูของผูใหญวา “การที่เราจะจัดการศึกษาใหผูใหญ
ไดดีนนั้ เราตองเขาใจเสียกอนวาเขาตองการอะไร” Lorge ยังไดระบุความตองการของผูใหญในการ
เรียนรูไว 4 ดานคือ
1. เพื่อที่จะไดเพิม่ พูนบางอยาง (To gain something)
2. เพื่อที่จะไดเปนบางสิ่ง (To be something)
3. เพื่อที่จะไดทําบางสิ่ง (To do something)
4. เพื่อที่จะประหยัดบางอยาง (To save something)
ขอแตกตางของการเรียนรูระหวางผูใหญกบั เด็ก
ผูใหญนั้นแตกตางจากเด็กนัน้ มีความแตกตางที่เห็นไดชดั เรื่องแนวคิดสวนตัว (Self-concept)
ประสบการณ และความพรอมในการเรียนรู สวนการเรียนรูของเด็กนั้นจะมีลักษณะเปนแบบ เหยือก
(ผูสอน) กับถวย (ผูเรียน) - Jug and mug
เปรียบเทียบลักษณะการเรียนรูของเด็กกับผูใหญ
เด็ก
1. พึ่งพาผูอื่นในการเรียน
2. ยอมรับขอมูลที่มีการนําเสนอให
3. คาดหวังวาสิ่งที่รับจะมีประโยชนใชในวันขางหนา
4. มีประสบการณนอยหรือไมมี ในการผูกโยงการเรียนรู เหมือนกระดาษขาวทีย่ ังไมไดเขียนอะไร
5. มีสวนรวมในการปนความรูไดนอย
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ผูใหญ
1. ตัดสินใจเองวาอะไรที่สําคัญควรเรียนรู
2. การยอมรับขอมูลอยูบนพืน้ ฐานของความเชื่อ และคุณคาที่มีอยูในตัวเอง
3. คาดหวังวาสิ่งที่ไดรับจะนําไปใชไดในทันที
4. มีประสบการณในระดับทีจ่ ะเชื่อมโยงกับการเรียนรู แตอาจมีความคิดเห็นตายตัวตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
5. มีสวนรวมในการปนความรูไดมาก
คนมักจะคาดหวังในการจัดการสอนผูใหญจะเปนแบบเดิมๆ คือ การพูดใหฟง เนื่องมาจาก
ประสบการณเดิมที่ตนเองมีอยู แตที่จริงแลวการเรียนรูของผูใหญนั้นมีความซับซอนมาก
หลัก 3 ประการในการเรียนรูแ บบผูใหญ
1. การเรียนแบบผูใหญนั้น ตัวเองตองเปนผูรับผิดชอบการเรียนของตนเอง
2. ความรับผิดชอบหลักของผูสอนคือการบริหารกระบวนการเรียนการสอนของผูใหญใหมี
ประสิทธิภาพ
3. กระตุนใหผูเรียนไดใชความคิดและตัดสินใจใหตัวเอง
Sullivan, Wircenski, Arnold และ Sarkees (1990) ใหความคิดเห็นวาการที่จะทําใหบรรยากาศนา
เรียนนัน้
เราตองมีความเขาใจถึงลักษณะการเรียนรูข องผูใหญที่จะเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนรู ซึ่งกระบวนการเรียนรูของผูใหญนั้นมีหลัก อยู 5 ประการ คือ
หลักการที่ 1 มีภาวะผูนํา: ผูใหญที่จะเขารับการเรียนรูฝก อบรมนั้นจะตองมีภาวะผูนาํ ในการที่จะ
กําหนดทิศทางการเรียนรูทตี่ นเองจะไดรบั
หลักการที่ 2 ประสบการณ: ประสบการณจะถูกนําไปใชในระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูที่
 หา การจดจํานั้นจะเกิดขึ้นไดดหี ากผูเรียนได
จัดใหเชนการอภิปราย กรณีศึกษา หรือ การแกปญ
พัฒนาการความจํา โดยนําสิ่งที่เรียนและฝกเหลานั้นมาใชปฏิบัติในทันที และตามดวยกิจกรรมที่ไดมี
การทบทวนหรือการใหเขียนสรุปความรู
จากการศึกษาเรื่องการเรียนรูใ นชวงระยะเวลา 3 วันนั้นพบวา ระดับความสามารถในการจดจํา
ของคนเราตอวิธีการเรียนทีแ่ ตกตางกันก็จะใหผลแตกตางกันดังแสดงในตารางดานลาง
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กิจกรรม
การอาน
การฟง
การเห็น
การเห็นรวมกับการฟง
การที่ผูเรียนพูดออกมา
การลงมือทํา
ที่มา: Pike, 1989

รอยละในการจดจํา
10%
20%
30%
50%
70%
90%

หลักการที่ 3 การเรียกรองความสนใจ: การเรียกรองความสนใจมีพลังในการที่จะกระตุนใหเกิดความ
สนใจ ผูใหญจะเกิดการจูงใจใหเรียนรูเมื่อเขามีความตองการที่จะรูอะไรบางอยาง ดังนั้นผูสอนควรที่จะ
ทําการกระตุน อารมณของความอยากเรียนรูใหเกิดขึ้น
หลักการที่ 4 ใหความนับถือ: การสอนผูใหญนนั้ ผูสอนตองทําใหผูเรียนเห็นความแตกตางและขีด
ความสามารถที่จะทําใหพวกผูเรียนรูมากขึ้น ผูเรียนนัน้ มักจะเปดใจในการเรียนรูถ า มีความรูสึกยอมรับ
นับถือ
หลักการที่ 5 การเรียนรูที่มลี ักษณะเปน Novel: ลักษณะการเรียนรูแบบ Novel styles คือมีความแตกตาง
ของรูปแบบการเรียนรู เพราะผูใหญแตละคนมีการเรียนรูที่แตกตางกันออกไปถึงแมคุณลักษณะดังกลาว
จะแฝงอยูความอยากเรียนรูเหมือนๆ กัน
รูปแบบการจัดการเรียนรู
การเรียนรูแบบผูใหญทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญที่พัฒนาขึ้นและใชกนั อยางแพรหลายคือการ
จัดการเรียนรูโดยใหความสําคัญกับกับ “ประสาทสัมผัส” ซึ่งการจัดการเรียนรูในลักษณะนีแ้ บงไดคน
ออกเปน 3 กลุมการเรียนรูข องคนทั้ง 3 กลุมนี้มีความแตกตางกันในกันหลายดานเชน ความถนัด ระดับ
ความสามารถ หรือประสบการณของแตละคน
กลุมผูเรียนแบบ Visual กลุมนี้มักจะชอบความสนุกหรือชอบที่จะเรียนในรูปแบบทีเ่ นนการใช
สื่อดวยภาพ สี แผนภูมิ
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กลุมผูเรียนแบบ Audio กลุมนี้มักจะชอบความสนุกหรือชอบที่จะเรียนในรูปแบบการพูดหรือ
ฟงมุมมองที่แตกตาง
กลุมผูเรียนแบบ Kinesthetic กลุมนี้มักจะชอบความสนุกหรือชอบที่จะเรียนในรูปแบบที่มีการ
เคลื่อนไหว
ทฤษฎีของความฉลาด
ความฉลาดนัน้ ในยุคแรกมีตัววัดคือ IQ (Intelligence Quotient) ซึ่งเปนการวัดจากทัง้ การสื่อสาร
โดยวัจนภาษา (Verbal) และอวัจนะภาษา (Nonverbal) ตอมาก็ขยายออกไปสูเรื่องความฉลาดทาง
อารมณ หรือ EQ (Emotional Quotient) โดย EQ ตรวจวัดไดจาก ความเติบโตทางอารมณ และความให
ความสําคัญตอความสําเร็จ อีกแนวคิดคือความฉลาดที่หลากหลาย Mupliple Intelligences ซึ่งนําเสนอ
โดย Howard Gardner (1982) โดยกําหนดมิติของความฉลาดไว 7 มิติดังนี้
1. การพูดและภาษา (Verbal and Linguistic)
2. ตรรกะและคณิตศาตร (Logical and Mathematical)
3. ดนตรี (Musical)
4. การเคลื่อนไหว (Kinesthetic)
5. การเห็นและสรางภาพ (Visual and Spatial)
6. ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal)
7. การเขาใจตัวเอง (Intrapersonal)
เงื่อนไขสภาพแวดลอมมีความสัมพันธกับการเรียนรู
ผูใหญมีการเรียนรูและตอบสนองที่แตกตางกันในแตละสภาพแวดลอม ดังนั้นการจัดเตรียม
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมก็จะเปนการเอือ้ ตอการเรียนรู Sharon Fisher (1989) สรุปของปจจัย
สภาพแวดลอมที่มีผลตอการเรียนรูของผูใหญไวดังนี้
ปจจัยทางกายภาพ ไดแก การจัดสภาพการเรียนรู ระดับของเสียง แสง อุณหภูมิ โครงสราง
ชวงเวลาในหนึ่งวัน
ปจจัยทางอารมณ ไดแก
ความตองการทางสังคม มีความสัมพันธกนั กับรูปแบบทีต่ องจัดใหเหมาะสม วาจะจัดใหมี การ
เรียนรูดว ยตัวเอง หรือ การเรียนรูกับผูอ่นื
แรงจูงใจ ประกอบดวยแรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายใน
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ปจจัยทางการเรียนรู ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับ การจัดสภาพการเรียนรู การใชเสียง
ภาพ การเคลื่อนไหว
สิ่งสําคัญที่เปนปลายทางของนักจัดการเรียนรู คือ การเปนผูเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูให
ผูใหญ
ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญที่ดีนั้น คือ การมีสวนรวมของผูเรียน และการแบงปนประสบการณ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูระหวางกัน ผูใหญจะสนใจเรียนเมือ่ พวกเขาสามารถเชื่อมโยงวัตถุประสงคของการ
เรียนเขากับกิจกรรมที่พวกเขาทําในการทํางานได นอกจากนี้ผูใหญยังเปนผูที่บอกใหเราทราบวาพวกเขา
ตองการเรียนรูอ ะไร มีศักยภาพของความถนัดและขีดความสามารถอยางไร
แนวทางการจัดการเรียนการสอนใหกับผูใหญ
จากที่กลาวมา สรุปแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่ดีใหกับผูใหญไดดังนี้
1. เขาใจพื้นฐานการเรียนรูของผูเรียนแตละคน
2. จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู
3. หลักสูตรควรตอบสนองความตองการใชงานในชีวิตประจําวันใหเกิดประสบการณ
4. ใชประสบการณที่มีของผูเรียนมาประยุกตเขากับการเรียน
5. ผูสอนควรชี้ใหเห็นประโยชนและการเสียประโยชนของการมาเรียน
6. ใหเกียรติผูเรียน
7. กระตุนใหเกิดการเรียนรูด วยตัวเอง
8. จัดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน

3. การเรียนรูจากการลงมือทํา (Learning By Doing)
1. Learning by doing คือ การเรียนรูจากการกระทํา ขั้นนี้เปนการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่งหรือการไดปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่มีความหมายตอตนเอง แลวสรางเปนองค
ความรูของตนเองขึ้นมา
ซึ่งจะคาบเกี่ยวกับขั้นตอนที่ผานมา
ขั้นนี้จะเกิดทั้งการดูดซึม
(assimilation) และ การปรับความแตกตาง (accommodation) ผสมผสานกันไป เชนเดียวกัน
2. Doing by learning คือ การทําเพื่อที่จะทําใหเกิดการเรียนรู ขั้นตอนนี้จะตองผานขัน้ ตอนทั้ง 3
จนประจักษแกใจตนเองวาการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือการไดปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมที่มีความหมายนั้น สามารถทําใหเกิดการเรียนรูไ ดและเมื่อเขาใจแลวก็จะเกิด
พฤติกรรมในการเรียนรูที่ดี รูจักคิดแกปญหา รูจักการแสวงหาความรู การปรับตนเองใหเขากับ
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สิ่งแวดลอมใหมๆ ฯลฯ นัน่ ก็คือเกิดภาวะที่เรียกวา"Powerful learning" ซึ่งก็คือเกิดการเรียนรูที่
จะดูดซึม (assimilation) และ การปรับความแตกตาง(accommodation) อยูตลอดเวลาอันจะ
นําไปสูคํากลาวที่วา"คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน" นั่นเอง
ในการเริ่มตนของแตละบุคคลนั้นอาจมีความแตกตางกันออกไป
บางคนอาจจะเริ่มที่
Experiment หรืออาจจะเริ่มที่ Learning by doing เลยก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับความรูเดิมที่มีอยูในสมองของ
แตละบุคคลนัน้ ไมเทากัน
จากที่กลาวมาสามารถสรุปใหเปนหลักการตางๆที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ไดดังนี้
1.หลักการที่ผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง หลักการเรียนรูตามทฤษฎี Constructionism
คือ การสรางองคความรูดวยตนเอง โดยใหผูเรียนลงมือประกอบกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองหรือได
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีความหมาย ซึ่งจะรวมถึงปฏิกริ ิยาระหวางความรูในตัวของผูเรียน
เอง ประสบการณและสิ่งแวดลอมภายนอก การเรียนรูจะไดผลดีถาหากวาผูเรียนเขาใจในตนเอง
มองเห็นความสําคัญในสิ่งที่เรียนรูและสามารถเชื่อมโยงความรูระหวางความรูใหมกับความรูเกา(รูว า
ตนเองไดเรียนรูอะไรบาง) และสรางเปนองคความรูใหมขึ้นมา
2.หลักการที่ยดึ ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู โดยครูควรพยายามจัดบรรยากาศการเรียนการ
สอน
ที่เปดโอกาสใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยตนเองโดยมีทางเลือกในการเรียนรูที่
หลากหลาย(Many Choice) และเรียนรูอยางมีความสุขสามารถเชื่อมโยงความรูระหวางความรูใ หมกับ
ความรูเกาได สวนครูเปนผูช วยเหลือและคอยอํานวยความสะดวก
3.หลักการเรียนรูจากประสบการณและสิ่งแวดลอม หลักการนี้เนนใหเห็นความสําคัญของการ
เรียนรูรวมกัน(Social value) ทําใหผูเรียนเห็นวาคนเปนแหลงความรูอกี แหลงหนึ่งทีส่ ําคัญ การสอนตาม
ทฤษฎี Constructionism เปนการจัดประสบการณเพื่อเตรียมคนออกไปเผชิญโลก ถาผูเรียนเห็นวาคน
เปนแหลงความรูสําคัญและสามารถแลกเปลี่ยนความรูก ันได เมื่อเขาจบออกไปก็จะปรับตัวไดงายและ
ทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ
4.หลักการที่ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือการรูจักแสวงหาคําตอบจากแหลงความรูตางๆ ดวย
ตนเองเปนผลใหเกิดพฤติกรรมที่ฝงแนนเมือ่ ผูเรียน "เรียนรูวาจะเรียนรูไดอยางไร (Learn how to
Learn)"
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4. การเรียนรูแบบใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child/Student Center)
คําวา การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กับ คําวา การจัดการเรียนการสอน
โดยผูเรียนเปนศูนยกลาง นั้น มีความแตกตางกันทีก่ ารจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนประการสําคัญ นั่นคือ เปนการ
บงบอกถึงหลักหรือแนวคิดในการสอน ไมไดกลาวในจุดมุงหมายของ แนวทางและวิธีการ ซึ่งเปนสิ่งที่
เปนความหมายอยูใน การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (ทิศนา แขมมณี, 2549)
แนวคิดนี้มีที่มาจากแนวคิดทางการศึกษาของ จอหน ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเปนตนคิดในเรื่อง
ของ “การเรียนรูโดยการกระทํา” หรือ “Learning by Doing” (Dewey ,1963) อันเปนแนวคิดที่แพรหลาย
และไดรับการยอมรับทั่วโลกมานานแลว การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติจัด
กระทํานี้ นับวาเปนการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรูของผูเรียนจากการเปน “ผูรับ” มาเปน “ผูเรียน” และ
เปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผูสอน” หรือ “ผูถายทอดขอมูลความรู” มาเปน “ผูจัดประสบการณการ
เรียนรู” ใหผูเรียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้ เทากับเปนการเปลี่ยนจุดเนนของการเรียนรูว าอยูที่
ผูเรียนมากกวาอยูที่ผูสอนดังนั้นผูเรียนจึงกลายเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน เพราะบทบาทใน
การเรียนรูสวนใหญจะอยูทตี่ ัวผูเรียนเปนสําคัญ หลังจากแนวคิดดังกลาวเกิดขึ้น ตอมาไดมผี ูพัฒนา
แนวคิดใหม ๆ ขึ้นจํานวนมาก
ซึ่งลวนแตสนับสนุนแนวคิดพืน้ ฐานของดิวอี้ทั้งสิ้น แนวคิดใหม ๆ
เหลานี้ตางชวยสงเสริมแนวคิดหลักของดิวอี้ ใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึน้
กวางและหลากหลายยิ่งขึ้น นาสนใจ และไดผลมากยิ่งขึน้
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง : รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL)
ขอความที่วา “ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง” สื่อความหมายถึง “การใหผูเรียนเปนจุดสนใจ (center
of attention) หรือเปนผูมบี ทบาทสําคัญ” และบทบาทในที่นหี้ มายความถึง บทบาทในการเรียนรู
กลาวคือ การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู หากผูเรียนมีสวนรวม (participation) ในกิจกรรมการ
เรียนรูที่จัดขึน้ มาก ผูเรียนก็จะมีบทบาทในการเรียนรูมาก และควรจะเกิดการเรียนรูที่ดีตามมา
หากผูสอนตองการจะจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน
แมวาแนวคิดจะชัดเจนขึ้นวา
ศูนยกลาง ผูสอนจะตองใหโอกาสผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูนั้นมาก ๆ แตคําวา “การมี
สวนรวม” ในที่นี้ ไมไดมีความหมายเพียงวา ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมมาก ๆ หรือคํานึงถึง “ปริมาณ” การ
มีสวนรวมเทานั้น “การมีสวนรวม” นี้ โดยศัพททางวิชาการจากคําวา “active participation” ซึ่งหมายถึง
การมีสวนรวมอยางกระตือรือรน ตื่นตัว ตืน่ ใจ หรือมีใจจดจอ ผูกพันกับสิ่งที่ทํา มิใชเพียง ทําไปใหเสร็จ
ภารกิจเทานั้น ดังนั้นการที่ผสู อนจะจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีสว นรวมนั้น กิจกรรมนั้นจะตองมี
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ลักษณะที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมอยาง “active” คือชวยใหผูเรียนรูสึกมีความกระตือรือรนตื่นตัว มี
ความจดจอ ผูกพันกับสิ่งที่ทาํ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางนั้น ไมใช
เพียงการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมมาก ๆ โดยไมไดคิดวากิจกรรมนั้นสามารถชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคไดดีเพียงใด และเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากนอยเพียงใด ซึ่งมีแนวคิดที่
สามารถใชเปนแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพ ดังนี้(ทิศนา แขมมณี, 2549)
1.กิจกรรมการเรียนรูที่ดีที่ควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางดานรางกาย (physical
participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อชวยใหประสาท
การรับรูของผูเรียนตื่นตัว พรอมที่จะรับขอมูลและการเรียนรูตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การรับรูเปนปจจัยสําคัญ
ในการเรียนรู หากผูเรียนไมมีความพรอมในการรับรู แมจะมีการใหความรูที่ดีๆ ผูเรียนก็ไมสามารถรับ
ได ซึ่งจะเห็นจากเหตุการณที่พบเสมอ ๆ คือ หากผูเรียนตองนั่งนาน ๆ ไมชาผูเรียนอาจหลับ หรือคิดไป
เรื่องอื่น ๆ ได การเคลื่อนไหวทางกายมีสว นชวยใหประสาทการรับรู ตื่นตัวพรอมที่จะรับและเรียนรูสิ่ง
ตาง ๆ ไดดี ดังนั้น กิจกรรมที่จัดใหผูเรียน จึงควรเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนําไหวในลักษณะ
ใดลักษณะหนึง่ เปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของผูเรียน
2.กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางสติปญญา (intellectual
participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปญญา หรือพูดงาย ๆ วาเปน
กิจกรรมที่ทา ทายความคิดของผูเรียน สามารถกระตุนสมองของผูเรียน เกิดการเคลื่อนไหว ชวยให
ผูเรียนเกิดความจดจอในการคิด สนุกที่จะคิด ซึ่งกิจกรรมจะมีลักษณะดังกลาวได ก็จะตองมีเรือ่ งให
ผูเรียนคิด โดยเรื่องนัน้ จะตองไมงายและไมยากเกินไปสําหรับผูเรียน
เพราะถางายเกินไปผูเรียน
ก็ไมจําเปนตองใชความคิด แตถายากเกินไป ผูเรียนก็เกิดความทอถอยที่จะคิด ดังนั้นครูจะตองหา
ประเด็นการคิดที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียนเพื่อกระตุน ใหผูเรียนใชความคิดหรือ
ลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
3.กิจกรรมการเรียนรูที่ดี
ควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางสังคม
(social
participation) คือเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว
เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคมที่อาศัยอยูรวมกันเปนหมูคณะ
มนุษยโดยทัว่ ไปจะตองเรียนรูที่จะ
ปรับตัวเขากับผูอื่นและสภาพแวดลอมตาง ๆ การเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นจะชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานสังคม ซึ่งจะสงผลถึงการเรียนรูดานอืน่ ๆ ดวย ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรูที่
ดีจึงควรเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากสิง่ แวดลอมรอบตัวดวย
4.กิจกรรมการเรียนรูท่ดี ี ควรชวยใหผูเรียนไดมีสว นรวมทางอารมณ (emotional
participation) คือเปนกิจกรรมที่สงผลตออารมณความรูสึกของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูน ั้นเกิด
ความหมายตอตนเอง กิจกรรมที่สงผลตอความรูสึกของผูเรียนนั้น มักเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชีวิต
28

ประสบการณและความเปนจริงของผูเรียน จะตองเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียนโดยตรงหรือใกลตัว
ผูเรียน
เพื่อชวยใหการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหมีคุณภาพมากขึ้น อาจพิจารณาแนวทางดังนี้
1. เพื่อชวยใหผูเรียนไดมสี วนรวมทางดานรางกายและอารมณ จิตใจ กิจกรรม
การเรียนรูควรมีหลากหลายใหโอกาสผูเรียนไดเคลื่อนไหวรางกาย (physical movement) เปนระยะ ๆ
ตามความเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความสนใจของผูเรียน การเคลื่อนไหว อาจเปนการเคลื่อนไหว
อวัยวะหรือกลามเนื้อตาง ๆ ไดแก การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวรางกาย จะชวยใหผูเรียนเกิด
ความพรอมในการเรียนรู มีความกระฉับกระเฉง ตืน่ ตัว ไวตอการรับรู ขอมูล ขาวสาร และพฤติกรรม
ตาง ๆ ที่เกิดขึน้ อยางไรก็ตาม การเคลื่อนไหวดังกลาว ผูจัดกิจกรรมจะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมทาง
อารมณของผูเรียนดวย โดยจะตองวิเคราะหวาอารมณ/ความรูสึกใด ทีจ่ ะนําไปสูการเรียนรูที่ตองการให
เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค
2. เพื่อชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางดานสติปญญา และอารมณ จิตใจ กิจกรรมการ
เรียนรู ควรมีลกั ษณะที่กระตุน และทาทายความคิดผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความจดจอ ผูกพันกับสิ่งทีค่ ิด
ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี การเรียนรูทางสติปญญานี้แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
2.1การเรียนรูเนื้อหาความรูตา ง ๆ (contents or knowledge) ที่ผานมาในอดีต มักจัดการ
เรียนการสอนแบบผูสอนเปนศูนยกลาง คือผูสอนเปนผูมีความรู ทําหนาที่ถา ยทอดความรูใ หผูเรียน
ผูเรียนเปนผูรบั ความรู โดยหวังวาการถายทอดความรู จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจและนําความรูไป
ใชได ซึ่งในทางปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นอาจไมเปนไปตามที่คาดหวัง จากการประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียนระดับตาง ๆ จะเห็นไดวา ผูเรียนจํานวนมากมักเกิดการเรียนรูใ นระดับความรู ความจําเทานัน้ และ
บางสวนอาจจะขึ้นไปถึงระดับความเขาใจ และมีนอยมากที่ไดถึงขั้นการนําไปใช วิเคราะห สังเคราะห
และประเมินผล แสดงใหเห็นวา การถายทอดความรูแบบนี้ไมเพียงพอที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามที่ตองการได ดวยเหตุนี้ จึงมีผูไดแสวงหาแนวคิด แนวทางใหม ๆ ที่จะนํามาอธิบาย และใช
แกปญหานี้ ซึ่งแนวคิดสําคัญแนวคิดหนึง่ ที่กําลังไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ก็คือ แนวคิดการ
สรรคสรางความรู (Constructivism) ซึ่งเชื่อวา ความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นดวยตนเอง สามารถ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหงอกงามขึ้นไปไดเรื่อยๆ
โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาโครงสรางความรู
ภายในของบุคคล และการรับรูสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัว และเฮนเดอรสัน (Henderson, 1996) ไดอธิบายวา
การสรรคสรางความรูจะตองมีองคประกอบสําคัญ 3 สวนดวยกัน คือ
จุดมุงหมายหรือความ
ตองการของผูเรียน ความรูเดิมหรือสิ่งที่มีอยูเดิมของผูเรียน และสาระหรือสิ่งใหมทจี่ ะเรียนรู ดังนั้นจึง
สามารถอธิบายในอีกนัยหนึง่ ไดวา โครงสรางทางสติปญญาของผูเรียน ประกอบไปดวยโครงสราง
ความรูซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน และขยายออกไปได โดยอาศัยองคประกอบอยางนอย 3 ประการ คือ
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1) ความรูเดิม หรือโครงสรางความรูเดิมที่มีอยู
2) ความรูใ หม ไดแก ขอมูล ขอเท็จจริง ความรู ความรูสึก ประสบการณใหม ๆ ที่
บุคคลรับเขาไป
3) กระบวนการทางสติปญญา เปนกระบวนการตาง ๆ ที่ใชในการทําความเขาใจ
ความรูที่รับมา และใชในการเชื่อมโยง และปรับความรูเดิมและความรูใหมเขา
ดวยกัน
ดังนั้นตามแนวคิดขางตน การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี ก็ตอเมื่อผูเรียนมีโอกาสไดรับขอมูล
ประสบการณใหม ๆ เขามา และโอกาสไดใชกระบวนการทางสติปญญาของตน ในการคิดกลั่นกรอง
ขอมูล ทําความเขาใจขอมูล เชื่อมโยงขอมูล ความรูใหมกับความรูเดิม และสรางความหมาย
ขอมูล
ความรูดวยตนเอง
กระบวนการสรางสรรคความรูนี้จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนที่มีความหมายตอ
ตนเอง อันจะสงผลถึงความเขาใจ และการคงความรูนั้น (retention) ดังนั้นการใหผเู รียนไดมีโอกาส
สรรคสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดการสรรคสรางความรู (Constructivism) จึงเปนแนวคิดที่
สามารถนํามาใชเสริมในการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.2 การเรียนรูทักษะกระบวนการ และทักษะทางสติปญญาตาง ๆ ในอดีตที่ผานมา
การศึกษามักจะใหความสําคัญกับเนื้อหาการเรียนรูมาก ดังจะเห็นไดจากการสอนและประเมินผลการ
เรียนการสอน ที่จะเนนในดานการถายทอดเนื้อหาความรู และวัดประเมินผลดานเนือ้ หาความรูที่ผูเรียน
ไดรับจากการเรียนการสอนเปนสําคัญ ซึ่งตอมาวงการศึกษาไดพบวา การเรียนรูเพียงเนื้อหาความรู ไม
เปนการเพียงพอ แนวคิดใหมเกีย่ วกับการเรียนรู กระบวนการเรียนรู (learning process) ไดเขามา
แพรหลายในประเทศไทยเมื่อประมาณ 20 ปที่ผานมา โดยมีนักการศึกษาที่ไดมองเห็นวา เนื้อหาความรู
ในโลกนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ผูเรียนคงไมสามารถที่จะเรียนรูไ ดหมด
เขาคงจะตองเลือกสรรสิ่งที่ตนเองสนใจ และเปนประโยชนตอตนเอง ซึ่งเขาสามารถที่จะแสวงหาและ
ศึกษาไดดวยตนเอง หากเขามีทักษะกระบวนการตาง ๆ (process skills) ที่จําเปน แนวคิดในเรื่องการ
สอนใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการ (process) ควบคูไ ปกับเนื้อหาความรูหรือผลผลิต (product) จึง
เกิดขึ้น แตกเ็ ปนที่นาเสียดายวา แมแนวคิดนี้จะแพรหลายมากกวา 20 ปแลว แตการนําแนวคิดไปใชยัง
ไมกวางขวาง และบังเกิดผลเทาที่ควร ผูเขียนเห็นวาแนวคิดที่เปนเรื่องที่นาสงเสริม เพราะนับวันก็จะยิ่ง
ทวีความสําคัญมากขึ้นและผูเรียนในสังคมอนาคต จําเปนตองมีคุณสมบัติทางดานการคิด การปฏิบัติการ
แกปญหาสูงขึน้ กวาในอดีตและปจจุบัน ดังนั้น เราจึง จําเปนตองสงเสริมและฝกฝนใหผูเรียนมีทกั ษะ
ทางสติปญญาหรือทักษะกระบวนการตาง ๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตซึ่งมีจํานวนมาก เชน
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- ทักษะการแสวงหาความรูและการศึกษาดวยตนเอง เชน ทักษะการสืบคนแหลง
ความรู ทักษะการอาน ทักษะการฟง ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการจับใจความสําคัญ ทักษะการจด
บันทึก ทักษะการประมวลความรู การจัดทําฟงความรู การเขียน การอธิบายและการสรุป เปนตน
- ทักษะการคิดและกระบวนการคิดตางๆ เชน ทักษะการเปรียบเทียบจําแนก วิเคราะห
สังเคราะห หาแบบแผน จัดโครงสราง จัดระบบ การตั้งสมมติฐาน การพิสูจนทดสอบ การลงขอสรุป
การสรุปอางอิง รวมทั้งกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดแกปญหา กระบวนการคิด
ริเริ่มสรางสรรค กระบวนการศึกษาวิจัย เปนตน
- ทักษะการจัดการ
- ทักษะการทํางานกลุมหรือทํางานเปนทีม
ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา จึงควรให
ครอบคลุม การเรียนรูทั้งดานเนื้อหาความรูและทักษะกระบวนการทั้งหลาย ที่จะตองใชในการเรียนรู
โดยใหผูเรียนไดสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดการสรางสรรคความรู (Constructivism) และเนน
การฝกฝนทักษะกระบวนการทั้งหลายที่เปนเครื่องมือในการเรียนรูตามแนวคิดของ กระบวนการเรียนรู
(process learning) ดังไดกลาวมาแลวขางตน
3.เพื่อชวยใหผเู รียนมีสวนรวมทางสังคมและอารมณ
กิจกรรมการเรียนรูควรเปด
โอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ (interation) กับสิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งเปรียบเสมือนแหลงความรูที่มี
คุณคา ในปจจุบันเปนที่ประจักษแลววา แหลงความรูนนั้ มีหลายแหลงมาก และในบางเรื่องผูสอนอาจ
ไมใชแหลงความรูที่สําคัญก็ได ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางโลกทําใหการแพรกระจายของขาวสาร
ขอมูลเปนไปไดมาก และเปนไปไดอยางรวดเร็ว ขอบฟาแหงความรูไมไดสิ้นสุดที่ แตไดขยายขอบเขต
ไปอยางกวางขวาง เนื่องจากการเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นจากการรับรูขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ เขาไปใน
สมองและสมองจะทําหนาทีย่ อยขอมูล ตีความและสรางความหมายของขอมูลเหลานั้นประสานกันกับ
ขอมูลเดิมที่มีอยู เกิดเปนความรู หรือโครงสรางความรูใหมของบุคคลนั้น ดังนั้น การเรียนรูจึงขึ้นกับสิ่ง
ที่รับเขามา หากมีขอมูลมากหลากหลาย การเรียนรูกย็ อ มมีโอกาสที่จะเกิดมากขึน้ ดวยเหตุนี้ หากเปด
โอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว จะชวยใหผูเรียนรับขอมูลเขามามาก การเรียนรู
ของผูเรียนจะขยายขอบเขตออกไปอยางกวางขวางมากกวาการไดปฏิสัมพันธกับผูสอนเพียงแหลงเดียว
เชนเดียวกับการมีสวนรวมทางดานอื่น ๆ ที่ตองมีการคํานึงถึงอารมณ และความรูสึก
ของผูเรียน ครูจําเปนตองวิเคราะหวา ขณะที่ผูเรียนกําลังมาปฏิสัมพันธกับบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว
ผูเรียนควรเกิดอารมณความรูส ึกใดที่จะนําไปสูการเรียนรูต ามวัตถุประสงค และ พยายามแสวงหาวิธีการ
ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความรูสึกดังกลาว
เชน
ในบางกรณีเราอาจตองสรางสถานการณที่ให
ผูเรียนมีความสุข สนุกสนานที่ไดทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น เพื่อสงเสริมใหเขาเห็นคุณคาของการสัมพันธ
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กับผูอื่น แตในบางกรณีเราอาจตองสรางความรูสึกงงงวย สงสัย เมื่อเกิดการปฏิสัมพันธกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เพื่อชวยกระตุนความสนใจในการแสวงหาคําตอบ เปนตน
กิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมทั้ง 4 ดาน ดังกลาว จะสามารถชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคไดดี เนื่องจากเปนการเรียนรูที่ผานกระบวนการคิดกลั่นกรอง
โดยใหผูเรียนเอง ผูเรียนจะเกิดความเขาใจและจําในสิ่งทีต่ นเรียนรู อยางไรก็ตาม แมวา
ผูเรียน
จะเกิดความรูค วามเขาใจหรือทักษะจากกิจกรรมดังกลาวแลวก็ตามผูเรียนก็อาจจะยังไมสามารถนําไปใช
ได การที่ผูเรียนจะสามารถถายโอนการเรียนรู (transfer of learning) ไปใชในสถานการณอื่น ๆ ได
จําเปนตองอาศัยการฝกฝน นําความรูไปประยุกตใช (application) ในสถานการณตาง ๆ ที่หลากหลาย
หากผูเรียนมีโอกาสฝกฝนการนําความรูไปประยุกตใชมาก ๆ ความมั่นใจ และความชํานาญในการที่จะ
นําความรูนั้นไปใชในชีวิตจึงจะเกิดขึ้น
อยางไรก็ตาม ประเด็นการนําความรูไปประยุกตใช เปนสิ่งสําคัญเพราะเปนจุดออน
ของการจัดการเรียนการสอน ดังจะเห็นไดวา ผูเรียนในระดับตาง ๆ มีการปฏิบัติหรือ พฤติกรรมการนํา
ความรูความเขาใจที่ไดรับจากการเรียนไปใชในชีวิตจริงคอนขางนอย ทั้งนี้ เนื่องจากขาดการฝกฝนการ
นําความรูไปประยุกตใช การถายโอนการเรียนรูจงึ ไมเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นนอย จึงเห็นควรใหเพิม่ เรื่อง
“การประยุกตใช” ลงไปในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะขั้นนีจ้ ะชวยใหการเรียนรูเกิดประโยชน
อยางแทจริง
แนวคิดที่กลาวมาขางตน เปนที่มาของชื่อ “CIPPA” (ทิศนา แขมมณี, 2549) ดังนี้
C มาจากคําวา Construct ซึ่งหมายถึงการสรางความรูตามแนวคิดของ Constructivism
กลาวคือ กิจกรรมการเรียนรูท ี่ดี ควรเปนกิจกรรมที่ชว ยใหผูเรียนมีโอกาส สรางความรูดวยตนเอง ซึง่ จะ
ทําใหผูเรียนมีความเขาใจ และเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง การทีผ่ ูเรียนมีโอกาสไดสราง
ความรูดวยตนเองนี้ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา
I มาจากคําวา Interaction ซึ่งหมายถึงการปฏิสัมพันธกับผูอื่นหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว
กิจกรรมการเรียนรูที่ดี จะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคล และแหลงความรู
ที่หลากหลาย ซึ่งเปนการชวยใหผูเรียนมีสว นรวมทางสังคม
P มาจากคําวา Physical Participation ซึ่งหมายถึงการเรียนรูมีโอกาสไดเคลื่อนไหว
รางกาย โดยการทํากิจกรรมในลักษณะตาง ๆ ซึ่งเปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางกาย
P มาจากคําวา Process Learning หมายถึงการเรียนรูกระบวนการตางๆ
กิจกรรม
การเรียนรูที่ดี ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ซึ่งเปนทักษะทีจ่ ําเปนตอการ
ดํารงชีวิต เชน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการ กลุม
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กระบวนการพัฒนาตนเอง เปนตน การเรียนรูกระบวนการเปนสิ่งสําคัญเชนเดียวกับการเรียนรู เนื้อหา
สาระตาง ๆ การเรียนรูเกีย่ วกับกระบวนการ ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางดานสติปญ
 ญาอีกทางหนึ่ง
A มาจากคําวา Application หมายถึงการนําความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใช ซึ่งจะ
ชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียนและเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมขึน้ เรื่อย ๆ
กิจกรรมการ
เรียนรูที่มีแตเพียงการสอนเนื้อหาสาระใหผูเรียนเขาใจ โดยขาดกิจกรรมการนําความรูไปประยุกตใช จะ
ทําใหผูเรียนขาดการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ
ซึ่งจะทําใหการเรียนรูไมเกิดประโยชน
เทาที่ควรการจัดกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชนี้ เทากับเปนการชวยใหผูเรียน
มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูในดานหนึ่งหรือหลายๆ ดาน แลวแตลักษณะของสาระ กิจกรรมที่จัด
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูสอนเปนศูนยกลาง
เนื่องจากความคิดในลักษณะสุดโตง หรือขาว-ดํา คือใหเลือกระหวางขาวหรือดํา อาจมี
อุปสรรคมากในการจัดการเรียนการสอนจริง เพราะมีขอจํากัดที่ควบคุมไมไดอีกมากมาย ซึ่งในความ
เปนจริงแลวทัง้ ขาวและดํามีความเหมาะสมตามสถานการณ มิใชวา ขาวจะใชไดทกุ สถานการณและดํา
จะใชไมไดเลย การเรียนการสอนโดยเนนครูเปนศูนยกลางนั้น หากผูสอนยึดหลักการคํานึงถึงประโยชน
ผูเรียนเปนสําคัญแลว ผูสอนก็ตองพิจารณาเลือกแนวทางหรือวิธกี ารที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดีที่สุดในแตละสถานการณ ซึ่งสถานการณการเรียนการสอนนั้นมิไดมหี รือเปนอยูในลักษณะ
เดียวกันตลอด ดังนั้นการมีแนวทางและวิธกี ารที่หลากหลาย
จึงสามารถชวยใหมีทางเลือกทีจ่ ะใช
ในการตัดสินใจ หรือนํามาผสมผสานทั้งสองแนวคิด
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูสอนเปนศูนยกลาง เปนการจัดกลุมของลักษณะการสอน
โดยยึดความสําคัญของบทบาทที่มีผลตอการเรียนการเรียนรูของผูเรียนและการใชเวลาเรียน (learning
time) เปนเกณฑ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยผูสอนเปนศูนยกลาง จึงหมายถึงลักษณะของการ
จัดการเรียนการสอนที่ผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญหรือมีสวนรวมอยางตื่นตัว (active participation) ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนมากกวาผูเรียน ผูสอนทําหนาที่ดําเนินการตาง ๆ เชน บรรยาย อธิบายให
ผูเรียนฟง สาธิตใหผูเรียนดู เปนตน จะเห็นไดวาการที่ผูสอนดําเนินการเชนนัน้ ผูส อนกําลังมี “active
participation” ผูสอนตองมีการเคลื่อนไหวทางดานรางกาย ตองพูด ตองแสดงทาทาง ตองเดินไปมา
ตองหยิบโนนทํานี่ ผูสอนมีการตื่นตัวทางสติปญญา เพราะตองคิดวาจะพูดอะไร อยางไร จะตองเรียบ
เรียงคําพูด คิดหาวิธีอธิบาย คิดถามคําถามหรือตอบคําถาม เปนตน ผูสอนมีการตื่นตัวทางสังคม
เพราะตองคอยสังเกตผูเรียนถามผูเรียน นอกจากนัน้ ผูสอนยังมีการตืน่ ตัวทางอารมณ หากการบรรยาย
อธิบาย สาธิต ดังกลาว ผูสอนสามารถทําไดดีมากจนผูเรียนเกิดความตื่นตัว ตั้งใจฟงใชความคิดถาม
คําถามดวยความสนใจ และผูเรียนเกิดความเขาใจ ก็ถือไดวา ผูเรียนไดมีสว นรวมอยางตื่นตัวดวย
เหมือนกัน แมวาการเรียนการสอนนั้นจะยึดผูสอนเปนศูนยกลาง
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โดยทั่วไป การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูสอนเปนศูนยกลางนัน้ มีความเหมาะสมกับ
การเรียนรูเนื้อหาสาระที่ผูเรียนไมสามารถหาอานไดจากหนังสือหรือตํารา
หรือกับเนื้อหาสาระที่มี
ความซับซอนซึ่งผูเรียนไมสามารถทําความเขาใจไดดว ยตนเอง ตองอาศัยคําอธิบายจากผูสอน หรือเปน
ความรูจากประสบการณของผูสอน ซึ่งผูสอนสามารถถายทอดไดดี เนื่องจากเปนผูที่ไดประสบมาดวย
ตนเอง เนื้อหาสาระใดที่ผูเรียนสามารถอานและทําความเขาใจดวยตนเองได ก็ไมจําเปนที่ผูสอนจะตอง
บรรยาย บอก เลา แตผูสอนจําเปนตองมีการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูสอนเปนศูนยกลางเปนแนวการ
จัดการเรียนการสอน โดยผูสอนมีบทบาทมากกวาผูเรียนผูสอนเปนผู “active” และเปนผูใชเวลาสวน
ใหญของการเรียนการสอน แตการที่ผูสอนจะสอนอยางไรนั้น เปนเรือ่ งที่ผูสอนตองแสวงหา ซึ่งหาก
ผูสอนคิดถึงประโยชนของผูเ รียนเปนสําคัญ และมีความสามารถสูง ผูสอนก็อาจแสวงหาวิธกี ารสอนที่
เหมาะสมและดําเนินการสอนโดยใชเวลาสวนใหญในการสอน
แตดว ยความสามารถและวิธกี ารที่
เหมาะสม ผูสอนก็อาจชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด คือ เกิดการเรียนรูตามเปาหมายไดดี
ดังนั้น จะเห็นไดวา การเรียนรูโดยเนนผูสอนเปนศูนยกลางนั้นไมไดเปนรูปแบบหรือวิธีสอน
แตเปนการจัดกลุมของการสอนโดยยึดเอาบทบาทและการใชเวลาในการเรียนการสอนเปนเกณฑ หาก
ผูสอนเปนผูมีบทบาทที่ตื่นตัว (active role) มากกวาผูเรียนและใชเวลาของการเรียนการสอนเปนสวน
ใหญก็ถือวาการจัดการเรียนการสอนนั้นยึดผูสอนเปนสําคัญ แตผูสอนจําเปนตองหารูปแบบหรือวิธีการ
ตาง ๆ มาใช หากผูสอนสามารถนํามาใชและทําไดดีก็อาจเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนได คือชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
ที่กลาวมาเปนการวิเคราะหใหเห็นถึงลักษณะทีแ่ ทจริงตามความหมายของคํา แตโดยทั่วไป คน
มักกลาวถึงการสอนโดยเนนผูสอนเปนศูนยกลาง โดยหมายถึงวิธีสอนดวย เชน หมายถึงการสอนโดย
ผูสอนใชการบรรยายถายทอดความรู เนื่องจาก “วิธีการบรรยาย” เปนวิธีการทีเ่ นนความสําคัญของ
ผูบรรยาย ซึ่งการสื่อความหมายกันในลักษณะนี้ ทําใหเกิดความเขาใจผิดกันโดยทั่วไปวา วิธีสอนแบบ
บรรยายใชกับการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางไมได ซึ่งในความเปนจริงแลวในการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางสามารถใชวิธีสอนแบบบรรยายควบคูไปกับวิธีการอื่น ๆ ได โดยในภาพรวมแลว ผูเรียน
ตองเปนผูมีบทบาทสําคัญและเปนผูใชเวลาในการเรียนรูมากกวาผูสอน
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5. แนวคิด หลักการของระบบสุขภาพภาคประชาชน
ความหมาย ระบบสุขภาพภาคประชาชน .ระบบสุขภาพภาคประชาชน หมายถึง กระบวนการที่
สมาชิกของสังคม หรือชุมชนนั้นมีความรู ความเขาใจ รวมมือกันดูแล และบริหารจัดการใหเกิดสุขภาวะ
ที่ดีขั้นพื้นฐานดวยตนเอง ดวยการสนับสนุนองคความรู เทคโนโลยีและทรัพยากรทีจ่ ําเปนจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
..........ระบบสุขภาพภาคประชาชน เปนวัฒนธรรมการดูแลความสุขสมบูรณทางสุขภาพกายและใจของ
ตนเอง สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชนและสังคมของตน ระบบสุขภาพภาคประชาชนจึงเปน
ระบบสุขภาวะทุกมิตใิ นลักษณะองครวม ซึ่งรวมถึงระบบการจัดการสิง่ แวดลอม ระบบอาหาร ระบบยา
ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วิถีชุมชน และวัฒนธรรม
..........แนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชนที่กลาวในขางตนเปนภาพ ของระบบสุขภาพภาคประชาชนที่
เกิดขึ้นในชุมชนทองถิ่น จึงเปนภาพการทํางานของประชาชนที่เปนเครือขาย มีกระบวนการดําเนินงาน
ที่เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย มีนโยบาย เปาหมาย ตัวชี้วดั และกลวิธีที่ประชาชน เปนผูกําหนด
ภายใตความตองการของชุมชนอยางแทจริง ตามสภาวะแวดลอม บริบท เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรมทองถิ่นและครอบครัว ใชทุนทางสังคมที่เปนของตน มีรูปแบบการทํางานแบบองค
รวม ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นและภูมปิ ญญาสากล มีนโยบายและกลไกการสนับสนุนจากรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการกระตุนจากองคกรภายนอกและภายในชวยขับเคลื่อนกระบวนการ
.......... ระบบสุขภาพภาคประชาชนเปนสวนหนึ่งของระบบการดําเนินงาน
เพื่อการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น ที่เกิดขึ้นในชุมชนทองถิ่นนั้นๆ การดําเนินงานสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน จึงมิไดหมายความวาจะตองสรางระบบการดําเนินงานที่มาทํางานดานสุขภาพแยกจาก
การทํางานดานอื่นๆ แตควรเปนระบบการดําเนินงานที่มีศูนยกลางการบริหารจัดการเดียวกันของทุกๆ
สาขา ทั้งดานสุขภาพ เกษตร อาชีพ การศึกษาและอื่นๆ เพื่อการบูรณาการของการพัฒนาทีย่ ึดการ
แกปญหา สรางความเปนอยูแ ละคุณภาพชีวิตที่ดีตามความตองการของชุมชนทองถิ่นเปนประการสําคัญ
เหนือขึ้นมาจากระดับชุมชนทองถิ่นในภาพของสังคมและ ประเทศสภาพของปญหาที่เกิดขึ้นมี
ความสลับซับซอนกวาแตกอ นมาก ปญหาดานสุขภาพเองก็มิไดเกิดขึ้นเปนปญหาเดี่ยวๆ แตมีความ
เชื่อมโยงเปนเหตุเปนผลกับปญหาอื่นๆ
ที่มีความสลับซับซอนมากเกินกวาที่จะแกไขดวยกลยุทธ
ทางดานสุขภาพเพียง ประการเดียว รวมทั้งบางปญหาก็เกินกําลังทีช่ ุมชนทองถิ่นจะสามารถจัดการได
เพียงลําพังใน ชุมชนทองถิ่นเดียวได ดังนัน้ ระบบสุขภาพภาคประชาชนแตละชุมชนทองถิ่นจึงตองมีการ
ถักทอเชื่อมโยงกันเปนกลไกที่เชื่อมตอกับระบบ สุขภาพในระดับตางๆ รวมถึงระบบการพัฒนาดาน
อื่นๆ เพื่อใหมบี ทบาทกําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาสุขภาพในระดับตาง ๆ จนถึงระดับประเทศ
อันมีพื้นฐานมาจากสภาพปญหาและความตองการของประชาชนที่สงตอกันมาเปนลําดับ
ใน
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ขณะเดียวกันก็เปนเครือขายที่มีขุมพลังอันมหาศาล ในการจัดการกับปญหาดานสุขภาพและปญหาดาน
อื่น ๆ ที่สงผลตอสุขภาพ ความเปนอยูและคุณภาพชีวติ ที่ตองอาศัยความรวมมือ การผนึกกําลังอยางมี
เปาหมาย
เปาหมายของระบบสุขภาพภาคประชาชน ระบบสุขภาพของประเทศ มีจุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนาสุขภาพของประชาชนมุงสูเปาหมายใหประชาชนมีสุขภาพดี
ในฐานะที่ระบบสุขภาพภาค
ประชาชนเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศที่มีความเชื่อมตอกับระบบสุขภาพภาครัฐ จึงมี
เปาหมายเดียวกัน คือ การมีสุขภาพที่ดขี องประชาชน ทั้งนี้ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนและ
สังคม ในการคิดริเริ่มและตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพตามความคิด ความตองการของชุมชน
และสังคม ภายใตแนวทางการพึ่งตนเอง คือการดูแลสุขภาพดวยตนเอง และสอดคลองกับวิถีชีวติ ของ
ประชาชน ซึ่งเปนหนาที่ของประชาชนนัน่ เองระบบสุขภาพภาคประชาชน มุงสูวัตถุประสงค หัวใจ
สําคัญของระบบ สุขภาพภาคประชาชน คือ การที่บุคคล ครอบครัว ชุมชนทองถิ่น เปนผูขับเคลื่อนการ
พัฒนาสุขภาพตามความตองการของประชาชนในชุมชนทองถิ่นนั้นๆ
องคกรภายนอกเปนเพียง
ผูสนับสนุน กระตุน และสรางปจจัยแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินงานของชุมชนทองถิ่น จึงเปน
การพัฒนาใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและนําไปสูการพึ่งตนเองดาน
สุขภาพไดอยางแทจริง
นอกจากนี้ระบบสุขภาพภาคประชาชนเปนระบบสุขภาพอีกระบบหนึง่ ที่เชื่อมตอและผสานกับระบบ
สุขภาพภาครัฐทําใหระบบสุขภาพของชาติมี ประสิทธิภาพ สามารถครอบคลุม เขาถึง และเปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง
หลักสําคัญและกลยุทธการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชน ... ..........ดวยแนวคิดพื้นฐาน
วาระบบสุขภาพภาคประชาชนเปนการจัดการสุขภาพของประชาชนโดยประชาชน
ดังนั้นในการ
ดําเนินงานระบบสุขภาพภาคประชาชน จึงมีหลักสําคัญ 4 ประการ คือ
..........1. การปรับความคิดและบทบาท
..........2. ความรวมมือระหวางพหุภาคี
..........3. ความรวมมือจากประชาชนและชุมชน
..........4. การสรางความปรารถนาและสรางสะพานสูความปรารถนารวมกันของชุมชน
การปรับแนวคิดและบทบาท .ระบบสุขภาพภาคประชาชน จะเกิดขึ้นและมีความเขมแข็งเพียง
พอที่จะทําใหเกิดผลลัพธที่ดีตอสุขภาวะ ของประชาชนทุกภาคสวน จะตองปรับแนวคิดและบทบาทใน
การดําเนินงานใหภาคประชาชนไดกระทําดวยตัวเองอยางแทจริง โดยเฉพาะกระบวนการวางแผน การ
คิด การตัดสินใจ รวมทั้งการกําหนดตัวชีว้ ัดในการประเมินและตรวจสอบ ทั้งนี้เจาหนาที่และกลุม แกน
นําตองสรางเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และตั้งประเด็นคําถามหรือขอสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นใน
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ชุมชน กระตุน ใหชุมชนรวมกันคิดรวมกันทํา พูดคุยกันบอยๆ เพื่อจะไดปรับแนวคิดและบทบาทตนเอง
ในสวนของเจาหนาที่ภาครัฐตองปรับแนวคิดและบทบาทจาก ผูปฏิบัติ ผูสั่งการ หรือคิดตัดสินใจทํา
แทนประชาชน ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อสนองงานหรือความตองการของหนวยงาน มา
เปน ผูสนับสนุนและสรางกลไกปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาระบบสุขภาพภาค ประชาชนเปน
หุนสวนการทํางานซึ่งกันและกัน เปนพี่เลี้ยงเคียงขางประชาชน ดวยความจริงใจ มีความหนักแนน ให
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชน เปนผูลดความขัดแยงในการทํางาน สรางความรวมมือทุกระดับ
สรางความพรอมและความสามารถในการทํางานใหแกทีมงาน สรางพลังปญญาอยางรูเทาทันใหแก
ประชาชน เปนผูขายแนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน เปนผูกระตุนใหมีการใชทุนทางสังคมของ
ทองถิ่น ทํางานเปนเครือขายและเจาหนาที่ตองรูบทบาทตนเอง รูวาอะไรคือปญหาของชุมชน ถายทอด
ใหชุมชน จุดสําคัญประชาชนตองวินจิ ฉัยปญหาไดดวยตัวเอง เจาหนาที่เปนเพียงผูแนะนําการวางแผน
อยางงาย การจัดอันดับความสําคัญของปญหา การเตรียมวิธีแกปญหาที่งาย โดยกระบวนการทั้งหมด
ประชาชนจะตองเปนผูคิดตัดสินใจทําดวยตนเองตามวิธีการของประชาชน
..........สําหรับประชาชนตองเปนผูสรางความเขมแข็งขององคกร ดวยตนเอง เปลี่ยนจากผูรับมาเปนผูลุก
ขึ้นมากระทํา ลดการพึ่งพาและพึ่งพิงผูอื่น คนหากัลยาณมิตร วิจยั สํารวจขอมูลชุมชนตนเอง วิเคราะห
ขอมูลชุมชนและสังคม องคความรูของตนเอง รับรูขอมูลอยางเปนเหตุเปนผล และใชขอมูลอยางมีเหตุมี
ผล สมเหตุสมผลในการทําแผนแบบมีสวนรวมของชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง
ความรวมมือระหวางพหุภาคี ..........การทํางานระบบสุขภาพภาคประชาชนจะตองมีรูปแบบ
การทํางานเปนประชาคม มีภาคีอื่นเขามารวมดวยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขามามีสวนรวม เนื่องจากปญหาที่เกิดขึน้ ในชุมชน ไมไดมีปญหาเดียว แมแตปญ
 หาทางดานสุขภาพ
อนามัยยังเกิดจากปจจัยหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่อง กัน ดังนั้นในการแกปญ
 หาจําเปนตองทําพรอมกันหลาย
ดาน ในการทํางานหนวยราชการ ภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองใชประชาชนและ
ชุมชนเปนตัวตั้ง ยึดแนวอุดมการณเพื่อสวนรวม มีเครื่องมือซึ่งเปนเครื่องชี้วัดในการวินิจฉัยปญหา
รวมกัน แกปญ
 หาแบบบูรณาการ และพุงเปาของการพัฒนาไปที่ประชาชนครอบครัวเดียวกันในชุมชน
ดังนั้นในการเตรียมการดําเนินงานทุกครั้ง ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตองมาพูดคุย ปรึกษาหารือกันถึง
วิธีการทํางาน โดยรวมกันคิดแลวแยกกันทํา จะทําใหประชาชนไดรบั ประโยชนอยางเต็มที่ เกิดการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา ทุกหนวยไดรบั ผลประโยชนรวมกัน
ความรวมมือจากประชาชนและชุมชน ระบบสุขภาพภาคประชาชน เปนการดําเนินกิจกรรม
ภายใตการตัดสินใจและความตองการของประชาชนและชุมชนตาม ศักยภาพของทองถิ่น ประชาชน
และชุมชนมีอาํ นาจเต็มที่ สามารถคิดเอง ทําเองได มีอิสระ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู วิเคราะหปญหา
ชุมชนรวมกัน กําหนดแนวทางที่เปนไปไดดวยวิธีที่สอดคลองกับวิถชี ุมชน และจัดทําแผนชุมชน มี
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ความรูความสามารถแกปญหาของชุมชน มีกองทุนจากผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน มีการ
บริหารจัดการ โดยคณะกรรมการระดับพืน้ ที่ที่ไดมาจากการเลือกตั้งและทองถิ่นยอมรับ มีสถานบริการ
สรางสุขภาพที่ประชาชนคุนเคย รวมทั้งสรางแกนนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
และแกนนําสุขภาพ ประจําครอบครัวในชุมชน ชวยกันปลุกระดมใหประชาชนหันมามีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมของชุมชน รับผิดชอบดูแลสุขภาพตนเองไมใหเจ็บปวย เพื่อจะไดมีโอกาสในการทํางาน
ที่มากกวาวันเวลาปวยเจ็บ
การสรางความปรารถนาและสรางสะพานสู ความปรารถนารวมกันของชุมชน .ประชาชนใน
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาทีภ่ าครัฐและองคกรเอกชน ตองสรางจุดยืนรวมกัน
มองเห็นเปาหมายในทิศทางเดียวกัน รวมกันสรางความปรารถนาและสรางสะพานสูความปรารถนา
รวมกันของชุมชน วาตองการเห็นชุมชนมีหนาตาเปนอยางไร จะไปใหถึงจุดหมายไดอยางไร แลวแปลง
ความปรารถนาหรือความตองการของชุมชน เปนแผนปฏิบัติหรือเปนรูปธรรมที่ตอเนื่อง เปนจริง สัมผัส
ได วัดไดและประเมินผลได ในการสรางความปรารถนารวมกันของชุมชน จะตองวิเคราะหขอมูลและ
ใชขอมูลรวมกันอยางมีเหตุมผี ล สมเหตุสมผล และเปนเหตุเปนผล คิดรวมกันแลวแบงแยกกันไปทําตาม
ความถนัด ตามศักยภาพ ตามบทบาทหนาที่ แลวกลับมาพูดคุย ซักถาม ทบทวนกระบวนการ และวิธีการ
สูความปรารถนารวมกันชวยเหลือเกื้อกูลกัน ภายใตหลักการ กติกาเดียวกัน แลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกัน
สวนกลยุทธทจี่ ะขับเคลื่อนสูร ะบบสุขภาพภาคประชาชน จะใหความสําคัญกับนัยยะของคําวา
"ของ" ประชาชน "โดย" ประชาชน และ "เพื่อ" ประชาชน จากบทเรียนและประสบการณที่ผานมา ถา
จะใหมีการมุงสูการพึ่งตนเองอยางยั่งยืนจําเปนตองคํานึงถึง "การไดลงมือทําโดยประชาชนและการ
สรางปจจัยเอือ้ จากองคกรภายนอกชุมชน" ซึ่งกลยุทธในที่นี้เสนอเพือ่ เปนทิศทางสําหรับทุกองคกรทุก
ระดับที่เขามา ดําเนินการกับระบบสุขภาพ ภาคประชาชน ที่มุงเนนระดมสรรพกําลังและมุงเนนระดม
ทรัพยากร ดังนั้นจึงเปนภาพกวางเพื่อเปดโอกาสใหมีการวางกลวิธแี ละกิจกรรมไดหลาก หลาย ภายใต
กลยุทธหลัก ดังตอไปนี้
กลยุทธที่ 1 สรางการมีสวนรวม การมีสวนรวมเปน หัวใจหลักของ
ขบวนการในภาคประชาชน ที่ตองเสริมสรางใหเกิดขึ้นและเปนไปอยางแทจริง ทั้งในสวนของ
ประชาชน และองคกรภายนอกชุมชน กลยุทธนี้เปนการมุงเนนการสรางโอกาสใหประชาชนองคกร
ภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และทุกภาคสวนของ
สังคมเขามามีสวนรวมดําเนินงานแบบหุนสวน (partner participation) โดยการสรางแกนนําการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agents) ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน การสรางเครือขายการทํางานแบบพหุภาคี
จัดกระบวนการที่เหมาะสมใหทุกภาคสวนเห็นความเชื่อมโยงของปญหา เขามารวมคิด รวมตัดสินใจ
รวมทํา รวมเรียนรู และปรับแนวทางใหเหมาะสมในบริบทตางๆ
กลยุทธที่ 2 สรางกระบวนการ
เรียนรู ..........กลยุทธนี้มงุ เนน ในการจัดการความรูท ี่เกิดขึ้น ทั้งในการแสวงหาองคความรู การจัด
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กระบวนการเรียนรูแบบมีสว นรวมทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน การนําความรูไปใชประโยชน
ในการพัฒนา การสรางความสมดุลระหวางการเรียนรูและการปฏิบัติ การเปดโอกาสใหมีความเสมอ
ภาคในการรับรูขอมูลขาวสาร
รวมทั้งการสรางเสริมปจจัยเอื้อตอการพัฒนาความรูและภูมิปญ
 ญา
ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมิติเชิงสังคม และสอดคลองในวิถีวฒ
ั นธรรม เพือ่ ใหเกิด
จิตสํานึกรวมในการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนา
ไปสูวัฒนธรรมสุขภาพของชุมชน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเขารวมในขบวนการประชาคมทั้งในระดับ
สังคมรวมและ ระดับทองถิ่น
กลยุทธที่ 3 การเคลื่อนไหวทางสังคม ..........การเคลื่อนไหวทาง
สังคม มีความสําคัญตอการเกิดความรูสึกรวมและกระแสสังคม ซึ่งในภาวะปจจุบันถือวา กระแสสังคมมี
พลังตอความเปลี่ยนแปลงสูงมาก และระบบสุขภาพจะแสดงถึงความเปนภาคประชาชนไดชัดเจนก็ควร
มีภาวะหรือกระแส เปนของสังคม กลยุทธนี้มีทิศทางมุงไปในเรื่อง การรวมพลัง สรางสรรคจากทุกภาค
สวนอยางจริงจังถึงขั้นเกิดกระแสในสังคม หรืออาจนําไปสูนโยบายสาธารณะในระดับตาง ๆ อันจะ
นําไปสูการสรางจิตสํานึก คานิยม และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมขบวนการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาชน เพื่อประเมิน ตรวจสอบคุณภาพและพิทกั ษสทิ ธิทางสุขภาพของ
มวลชน
กลยุทธที่ 4 การสื่อสารเพื่อประชาชน ..........สังคมและสิ่งแวดลอม ที่เปลี่ยนแปลงไป
การสื่อสาร เผยแพร การโฆษณาประชาสัมพันธ มีบทบาทตอการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมทาง
สุขภาพโดยเฉพาะในมิติเชิงสังคม ดังนั้นกลยุทธนี้มุงเนนการนําระบบสุขภาพภาคประชาชน ทั้งในแง
แนวคิด กระบวนการ ผลงาน และกรณีศกึ ษาตางๆ สูการเผยแพร สื่อสารที่หลากหลาย ภายใตการศึกษา
เปาหมายการโฆษณาประชาสัมพันธที่ชัดเจน เหมาะสม รวมทั้งการสรางเครือขายผูจัดรายการ ผูผลิตสื่อ
ทางสื่อมวลชน และเครือขายทีมขาวสุขภาพของหนวยงานและองคกรตางๆ โดยการสื่อสารเหลานี้ตอง
เปนการสื่อสารเพื่อปลุกระดมประชาชนใหหันมามี สวนรวมประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ
ตนเองกอนไปหาหมอ ในลักษณะที่ใหคณ
ุ คาและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษยในการทําความดีวา "ไม
ปวย เปนการชวยชาติ" นอกจากนี้ตองสรางใหประชาชนเกิดการรับรูและยอมรับหรือรูสึกวาตนเองมี
สวนไดสว นเสียกับการเจ็บปวยและคาใชจายที่รัฐจะนํามาจายชดเชยในบริการ 30 บาทรักษาทุกโรค
ลวนแลวแตเปนเงินภาษีของราษฎรทั้งสิ้น การเจ็บปวยแตละครั้ง เปนการเบียดบังสวนที่จะมาสราง
ความสุขหรือพัฒนาสุขภาพใหแกคนไทย และเปนการสูญเสียโอกาสการสรางรายไดใหกับตนเองและ
ครอบครัว
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แผนภาพแสดงแนวคิดกลยุทธการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชน
ชวยเหลือที่ตรงกับความตองการของชุมชน

การสนับสนุนและความ

ระบบสุขภาพภาคประชาชนเปนเปาหมายของการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ภายใตงาน
สรางเสริมสุขภาพ แผนงานบริการสุขภาพ ตั้งแตในระยะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 9 มีจุดมุงหมายใหประชาชนสามารถบริหารจัดการระบบสุขภาพที่สนองตอความตองการ ของ
ประชาชนชุมชนทองถิ่นของตน ดวยการจัดการในกิจกรรม 2 กลุม คือการจัดการบริการขั้นพื้นฐานใน
ชุมชนที่มุงเนนดานการสรางเสริมสุขภาพ และการจัดการสรางเสริมปจจัยที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีของ
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ประชาชนในชุมชน ทองถิ่น พรอมทั้งการควบคุมกําจัดสิ่งที่สงผลทําลายสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชนทองถิ่น นอกจากนีร้ ะบบสุขภาพภาคประชาชนยังเปนระบบสุขภาพที่เชื่อมตอกับระบบสุขภาพ
ภาครัฐ ชวยใหระบบสุขภาพภาครัฐมีประสิทธิภาพ ใหบริการไดตรงกับความตองการและปญหาของ
ประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้ทั้ง 2 ระบบที่สอดประสานอยางดีจะสงผลตอการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน
ภายใตการใชทรัพยากรของประเทศทั้งสวนของรัฐและประชาชนอยางประหยัด
..........ในฐานะองคกรที่รับผิดชอบตอการดําเนินงาน ขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความ
จําเปนตองทําการประเมินผล วัดผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ซึ่งจากประสบการณการประเมิน
หมูบานในเรื่องที่ผานมา เชน หมูบานพึ่งตนเอง หมูบานสุขภาพดีถวนหนา และอืน่ ๆ ที่มีการสรางเกณฑ
และตัวชีว้ ัดเพือ่ ใชวัดหมูบานชุมชน ก็พบวา บางโครงการมีกระบวนการสรางตัวชี้วัดหลายขั้นตอน มี
การทดสอบอยางถูกตองทางวิชาการ แตเมื่อนําไปใชงานกลับไมไดรบั การยอมรับ ในบางโครงการมี
การใชควบคูกบั กระบวนการบริหารที่เรงรัดผลสําเร็จ ทําใหเกิดการเรงรัดการทํางานในระดับหมูบา น มี
การสรางกิจกรรมและผลผลิตตามตัวชีว้ ัด โดยละเลยกระบวนการและหลักการสาธารณสุขมูลฐาน ผลที่
เกิดขึ้นในหมูบ านจึงไมยั่งยืนไมตรงกับความตองการของชุมชน ไมไดทําใหชุมชน เกิดการเปลีย่ นแปลง
ไปสูเปาหมายการมีสุขภาพดีถวนหนาและสามารถพึ่งตนเอง ดานสุขภาพได จึงเปนบทเรียนสําคัญใน
เรื่องของการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานดวยการสราง เกณฑชวี้ ัดจากองคกรภายนอกชุมชนทองถิ่น
การวัดความสําเร็จของการดําเนินงานระบบสุขภาพภาคประชาชน ตอจากนี้ จึงไมวัดดวยการวัดแลว
นับวามีหมูบานและชุมชนทีม่ ีระบบสุขภาพภาคประชาชนที่ผานเกณฑมาตรฐานที่ กําหนดจากองคกร
ภายนอกอีกตอไป
..........การวัดความสําเร็จของการดําเนินงานจึงเปนการวัดผลที่
เกิดขึ้นใน
ระดับประเทศ ภาค จังหวัด อําเภอและตําบล ขึ้นกับขอบเขตที่หนวยงานนั้นๆ รับผิดชอบ กระบวนการ
ในการวัดและประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน จึงอาศัยการคาดประมาณหรือสุมสํารวจ และการ
ใชขอมูลทุติยภูมิ
จากหลักการ แนวคิด ทฤษฏีดังกลาว ชี้ใหเห็นวา การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง บุคลากรที่จะเขา
ไปทํางานรวมกับชุมชนตองไดรับการพัฒนา เพื่อไปจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสว นรวม และตองใช
เทคนิคในการทํางานรวมกับชุมชน ซึ่งตองคํานึงถึงหลักการเรียนรูแบบผูใหญ การเรียนรูแบบมีสวน
รวม หลักการของระบบสุขภาพภาคประชาชน เพื่อนําไปสูการจัดกระบวนการเรียนรูเรื่อง สุขภาพภาค
ประชาชนและการแสดงบทบาทวิทยากรกระบวนการไดอยางเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรการจัด
กระบวนการเรียนรูแบบมีสว นรวมทีเ่ หมาะสม จะนําไปสูความเขมแข็งของภาคประชาชนตอไป
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บทที่ ๓
กระบวนการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการศึกษา
รูปแบบการศึกษา เปนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยแบงเปน 4 ขั้นตอน
ดังนี้
1. ขั้นศึกษาสถานการณและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
2. ขั้นการสรางหลักสูตรและจัดทําเอกสารประกอบ
3. ขั้นดําเนินการใชหลักสูตรในการจัดการเรียนรู
4. ขั้นประเมินผลหลักสูตร

ประชากร กลุม ตัวอยางและพื้นที่การศึกษาและพัฒนา
การศึกษาและพัฒนาครั้งนี้
ดําเนินการในกลุมบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรสาขาอื่นที่
เกี่ยวของที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนดานสุขภาพ โดยมีการเลือกกลุมตัวอยางเปนลําดับชั้น
ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นการศึกษาสถานการณและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
1. ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลือกพื้นที่จังหวัด
ตามความพรอมและสมัครใจ เขตละ 2 จังหวัด 5 เขต รวม 10 จังหวัด
2. จังหวัด โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลือกทีมบุคลากรจากระดับจังหวัด อําเภอ และ
ตําบล รวมทีม จังหวัดละ 3 คน รวม 30 คน เขารวมประชุมระดมสมองเพื่อสรางหลักสูตร
ขั้นดําเนินการใชหลักสูตรในการจัดการเรียนรู
1. จัดอบรมและประเมินผลตามหลักสูตร โดยศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกลุมเปาหมายเปนเจาหนาที่สาธารณสุขระดับอําเภอและตําบล จาก 19
จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 38 คน เขารวมเรียนรู ณ ศูนยฝก อบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
2. จัดอบรมและประเมินผลตามหลักสูตร โดยหนวยงานอืน่ จํานวน 3 ครั้ง ไดแก
2.1 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมผูเขารวมเรียนรู
ประกอบดวยประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับจังหวัดและอําเภอ จาก 19 จังหวัด รวม 57 คน
ณ ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
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2.2 สํานักงานอนามัยและสุขศาสตรสัตว เขต 6 ขอนแกน กลุมผูเขารวมเรียนรู
ประกอบดวย เจาหนาที่ปศุสตั ว นายสัตวแพทย นักวิชาการสัตวแพทย รวม 60 คน ณ ศูนยฝกอบรมปศุ
สัตว เขต 6 ต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน
2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กลุมผูเขารวมเรียนรู ประกอบดวย นักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร (สาขาพัฒนาชุมชน) จํานวน 32 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ขั้นตอนดําเนินการศึกษาและพัฒนา
1. ขั้นศึกษาสถานการณและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวยขั้นตอนยอยดังนี้
1.1 ทบทวนเอกสาร หลักสูตรที่เกี่ยวของ
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย หลักสูตรนวัตกรประชาคม ของ
ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรการศึกษาชุมชน
(แนวทางของ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย) ของศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
ภาคเหนือ หลักสูตรนักบริหารชุมชน ของศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง
หลักสูตรประชาคม ของสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อศึกษาลักษณะเดนของแตละ
หลักสูตร รวมทั้งวางแนวทางของเนื้อหา เพื่อเปนทางเลือกในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งเปนแนวทาง
ในการออกแบบสอบถาม เพื่อศึกษาสถานการณและความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
1.2 ศึกษาขอมูลเบื้องตนสถานการณการทํางานสุขภาพภาคประชาชนและความตองการพัฒนา
ศักยภาพ ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนดานสุขภาพ
ศึกษาเอกสารสรุปผลการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุมตัวอยางสอบถามบุคลากรระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลที่เขามารวมกิจกรรม
ตาง ๆ ของศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับ ภารกิจ
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนของหนวยงาน ความคิดเห็นที่มตี องานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
และเรื่องความตองการในการพัฒนา/เรียนรู รวมทั้งความคาดหวังและขอเสนอแนะตอศูนยฝกอบรม
และพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน เพื่อเปนขอมูลนําเขาในการประชุมระดมสมองหาแนวทางการพัฒนา
หลักสูตร
1.3 การจัดเวทีเสวนาเพื่อประเมินสถานการณและวางแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ผูเขาประชุม ประกอบดวย บุคลากรจากระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล รวมทีม จังหวัดละ 3
คน รวม 30 คน รวมกับทีมนักวิชาการจากศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนทั้ง 4 ภาค โดย
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มีวิทยากรจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแกน เปนผูใหความรูและขับเคลื่อนเวทีเสวนา ใน
เวลา 2 วัน
2. ขั้นการสรางหลักสูตร
2.1 ยกรางหลักสูตร โดยใชขอมูลจากการศึกษาสถานการณทั้ง 3 สวน จากการทบทวนเอกสาร
หลักสูตรที่เกี่ยวของ การศึกษาขอมูลเบือ้ งตนสถานการณการทํางานสุขภาพภาคประชาชนและความ
ตองการพัฒนาศักยภาพ และ การจัดเวทีเสวนาเพื่อประเมินสถานการณและวางแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร
2.2 ตรวจสอบหลักสูตร โดยเสนอผูเชีย่ วชาญดานการศึกษา ของ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
ขอนแกน ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพภาคประชาชน ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุมชน และผูที่รวมเวทีเสวนา
วางแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
2.3 ปรับปรุงหลักสูตร โดยนําขอแนะนําจากการตรวจสอบหลักสูตรมาสรางหลักสูตรฉบับ
พรอมใช
2.4 การจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร โดยจัดทําเอกสารเนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวมและการทํางานรวมกับชุมชน
โดยสังเคราะหความรูจากประสบการณในการจัดการ
ฝกอบรม และจากเอกสารที่เกี่ยวของ ที่มีทั้งหลักการและการยกตัวอยางใหเห็น เพื่อใหผูเรียนรูใช
ประกอบระหวางการเรียน รวมทั้งสามารถนําไปใชตอเมือ่ กลับไปทํางานในพืน้ ที่จริง
3. ขั้นดําเนินการใชหลักสูตรในการจัดการเรียนรู
ใชหลักสูตรนีใ้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสวนที่ทาํ งานเกีย่ วของ โดยมีการใชในหลาย
กลุมเปาหมายหลายครั้ง แตเลือกการเก็บขอมูลใน 4 รุน ซึ่งมีกลุมเปาหมายลักษณะหลากหลายตางกัน
ไดแก
3.1. การจัดอบรมโดยศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีกลุมเปาหมายเปนเจาหนาที่สาธารณสุขระดับอําเภอและตําบล จาก 19 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 38 คน
เขารวมเรียนรู ณ ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแกน
3.2. การจัดอบรมโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมผูเขารวม
เรียนรู ประกอบดวยประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับจังหวัดและอําเภอ จาก 19 จังหวัด รวม
57 คน ณ ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
3.3 การจัดอบรมโดยสํานักงานอนามัยและสุขศาสตรสัตว เขต 6 ขอนแกน กลุมผูเขารวมเรียนรู
ประกอบดวย เจาหนาที่ปศุสตั ว นายสัตวแพทย นักวิชาการสัตวแพทย รวม 60 คน ณ ศูนยฝกอบรมปศุ
สัตว เขต 6 ต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน
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3.4 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กลุมผูเขารวมเรียนรู ประกอบดวย นักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร (สาขาพัฒนาชุมชน) จํานวน 32 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
4. ขั้นประเมินผลหลักสูตร
ใชหลักการประเมินผลเพื่อวัดความกาวหนาของผูเรียน (Formative evaluation) ไมไดวัดเพื่อ
ตัดสินผลใหผานหรือตก (Summative evaluation) โดยในการวัดความกาวหนานัน้ ใชการประเมินผล
ดังนี้
1. ประเมินวัดความรู กอนและหลัง การเขารวมกระบวนการเรียนรู
2. ประเมินวัดทักษะโดยการสังเกตระหวางการเรียนรูในหอง การรวมกิจกรรมกลุมและผลงาน
กลุมของผูเรียน
3. ประเมินวัดความคิดเห็นทีม่ ีตอหลักสูตร โดยการประเมินความมุงมัน่ ตั้งใจในการนําความรู
ไปใชและสอบถามความคิดเห็นตอรายหัวขอวิชา
4. ประเมินติดตามการนําไปใชหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรูตามหลักสูตรไปแลว 3 เดือน โดย
การสงแบบสอบถามพรอมซองจดหมายตอบกลับถึงทุกคนที่ผานการเรียนรูตามหลักสูตร ทั้ง 4 รุน
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บทที่ ๔
ผลการศึกษาและพัฒนา
จากการดําเนินการศึกษาตามกระบวนการ จะนําเสนอผลการศึกษาและพัฒนา เปน 3 สวนหลัก
ดังนี้
1. ผลการสรางหลักสูตรที่ไดจากการศึกษาและพัฒนา
2. เอกสารประกอบหลักสูตรที่ไดจากการทบทวน สังเคราะหเนื้อหา เพื่อใชในหลักสูตร
3. ผลการประเมินการใชหลักสูตร
1. หลักสูตรที่ไดจากการศึกษาและพัฒนา
จากการศึกษาสถานการณ จัดประชุมระดมความคิดเห็นและเก็บรวบรวมขอมูล จึงไดนํามา
สรางหลักสูตรขึ้นมา ซึ่งไดหลักสูตรดังรายละเอียดตอไปนี้

หลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมและการทํางานรวมกับชุมชน
บทนํา
การเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะทั้งโลก(Global)ที่เกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่ 21 ในชวงเดียวกันนี้ก็มี
การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ อาทิ การปฏิรูประบบราชการ การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร
การออกนอกระบบ รวมทั้งการนําเทคนิคการจัดการใหมๆ มาใชในองคกร การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
และการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นองค ก ร เป น ต น ในท า มกลางสั ง คมแบบใหม ที่ เ รี ย กว า
สังคมสารสนเทศ สังคมแหงการเรียนรู หรือเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู สงผลทําใหสังคมที่มี
ความรูจะกลายมาเปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง การพัฒนาความรูใหมๆ และเสริมสรางความเขมแข็งจะเปน
ฐานที่สําคัญอยางยิ่งของกระบวนการพัฒนาประเทศ ซึ่งฐานความรูที่สําคัญมี 4 มิติ คือ 1) นวัตกรรม
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความรู 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ซึ่ ง เป น บุ ค คลที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การสร า ง การกระจาย และการนํ า ความรู ไ ปใช 3) เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารขอมูล และ 4) สภาพแวดลอมทางการพัฒนา ดังนั้นการที่จะรับมือ ปรับตัว
และอยูภายใตการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ใหไดอยางเหมาะสม จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษ ย เพื่อสรางศักยภาพด านทุนมนุ ษยใหเ กิด ขึ้ นในทุก ๆ ระดับของสังคมแบบใหม นี้
หนวยงาน/องคกรตองใหความสําคัญกับคนมากขึ้นโดยจะตองมีการพัฒนาทักษะ ทัศนะคติที่จําเปนเพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจึงจะทําใหการพัฒนาชุมชนในทามกลางความเปลี่ยนแปลงบรรลุผล
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ในมุมของการลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น ถือเปนการลงทุนที่คุมคาและยั่งยืนที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ทั้งนี้เพราะความสําเร็จขององคกรขึ้นอยูกับศักยภาพของ
บุคลากร องคกรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ยอมสามารถ
นําพาองคกรไปสูความสําเร็จไดตามเปาหมายที่ตองการอยางยั่งยืน องคกรทุกองคกร
จึงจําเปน
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเห็นทั้งคนดีและคนเกงอยูตลอดเวลา บทบาทของ
เจาหนาที่สาธารณสุขหรือบุคลากรภาครัฐอื่น ๆ รวมทั้งบุคคลจากภายนอกชุมชนทั้งหลายจึงจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางของการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน ที่มุงสรางความเขมแข็งของชุมชน
การพัฒนาบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวกับสุขภาพชุมชนที่สอดคลองกับแนวคิด กระบวนทัศน และ
ปรัชญาการพัฒนาในสถานการณปจจุบัน รวมกับกระแสของการกระจายอํานาจสูการปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งความรวมมือแบบพหุภาคี คือ การสนับสนุน เสริมสรางความเขมแข็งในภาคประชาชนให
สามารถจัดการพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนการพัฒนาสูความยั่งยืน พึ่งตนเองไดอยางเหมาะสม บุคลากรจาก
องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งประชาชนเองจะตองเขามามีสวน
รวม ตระหนักและเขาใจในบทบาทหนาที่ของแตละภาคสวนและดําเนินการอยางสอดรับกัน ตองมุง
สรางความรูความเขาใจ ปรับวิธีคิด เทคนิคการทํางานแบบใหม ๆ รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู
สําหรับแกนนําและประชาชนในชุมชนที่ยืดหยุนและปรับประยุกตใชไดจริง จึงจําเปนที่ตองมีการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมและการทํางานรวมกับชุมชนขึ้น เพื่อนําไปใช
ในการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนและการพัฒนาชุมชนโดยรวม รวมทั้งการเผยแพรสูหนวยงาน ภาคี
เครือขายเพื่อนําไปปรับประยุกตใชตอไป
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อใหผูเขารวมเรียนรูมีความรูความเขาใจ มีการปรับวิธีคิดและมีทักษะ ในการจัดกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสว นรวมและการทํางานรวมกับชุมชน สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานพื้นที่ได
หลังจากผานกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรนี้
กลุมเปาหมาย
หลักสูตรนี้ออกแบบสําหรับ ผูที่ทํางานหรือตองการจะทํางานเกี่ยวของกับการจัดกระบวน
การเรียนรูและการทํางานรวมกับชุมชนในระดับตาง ๆ ซึ่ง มีความพรอมที่จะเขาเรียนรูตลอดหลักสูตร
อยางนอย รอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
โครงสรางหลักสูตร
ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

แนวคิด กระบวนทัศนการพัฒนาชุมชนดานสุขภาพ
บทบาทและทักษะของการเปนวิทยากรกระบวนการ
การศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม (PRA)
กระบวนการสรางแผนชุมชนแบบมีสวนรวม
การประเมินผลแบบมีสวนรวม
แนวทางการนําบทเรียนไปประยุกตใชในพืน้ ที่

ระยะเวลาในการจัดกระบวนการเรียนรู
3 วัน หรือ 19 ชั่วโมง
ซึ่งเปนระยะเวลาที่เปนไปไดมากที่สุดสําหรับการที่ บุคคลซึ่งไมใชนักเรียน แตเปนผูที่มีภารกิจ
ประจํา เปนผูใ หญ ซึ่งตองมาเขากระบวนการเรียนรู ถาใชเวลามากกวานีจ้ ะกระทบกับภารกิจหลักจน
ตัดสินใจไมเขาเรียนรู หรือ เรียนรูไมครบวัน ถานอยกวานีจ้ ะไดความรูและทักษะไมพอเพียงในการ
นําไปประยุกตใช
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูที่ผานกระบวนการเรียนรูน ี้ นําความรูแ ละทักษะไปจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสว นรวมและ
ใชทํางานรวมกับชุมชนในพืน้ ที่/องคกรของตนเอง รวมทัง้ มีการขยายผล ถายทอดความรูไปเครือขาย
และองคกรอื่น ๆได
โครงสรางหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู
บท

บทที่ 1

หัวขอวิชา

กิจกรรมการเรียนรู

พิธีเปดและชีแ้ จงวัตถุประสงค
การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม และการทํางานรวมกับชุมชน
แนวคิด กระบวนทัศนการ
บรรยายสรุปโดยpowerpoint
พัฒนาชุมชนดานสุขภาพ
จัดกิจกรรมกลุม ยอย (ตามใบงาน)
สรุปบทเรียนจากกิจกรรมกลุม
ประเมินผลจากการสังเกต

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)
1

2
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บท
บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

หัวขอวิชา

กิจกรรมการเรียนรู

บทบาทและทักษะของการเปน บรรยายสรุปโดยpowerpoint
วิทยากรกระบวนการ
จัดกิจกรรมกลุม ยอย (ตามใบงาน)
สรุปบทเรียนจากกิจกรรมกลุม
ประเมินผลจากการสังเกต
การศึกษาชุมชนแบบมีสวน
บรรยายสรุปโดยpowerpoint
รวม (PRA)
จัดกิจกรรมฝกปฎิบัติ
สรุปบทเรียนจากฝกปฏิบัติแบบ
AAR: After Action Review
ประเมินผลจากการสังเกต
กระบวนการสรางแผนชุมชน บรรยายสรุปโดยpowerpoint
แบบมีสวนรวม
จัดกิจกรรมกลุม ยอย (ตามใบงาน)
สรุปบทเรียนจากกิจกรรมกลุม
ประเมินผลจากการสังเกต
การประเมินผลแบบมีสวนรวม บรรยายสรุปโดยpowerpoint
จัดกิจกรรมกลุม ยอย (ตามใบงาน)
สรุปบทเรียนจากกิจกรรมกลุม
ประเมินผลจากการสังเกต
แนวทางการนําบทเรียนไป
ผูเรียนตอบแบบสอบถาม
ประยุกตใชในพื้นที่
รวบรวมคําตอบและบรรยายสรุป
โดยpowerpoint

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)
3

4

6

2

1

จํานวนของผูเรียนรูตามหลักสูตร
รุนละ 30 - 50 คน
การประเมินผล
1. การประเมินผลระหวางดําเนินการเรียนการสอน โดย
1) การตอบคําถามในระหวางการเรียนรู (prompt quiz)
2) การสรุปบทเรียนประจําวันจากผลงานการฝกปฏิบัติ
3) การสังเกตจากการมีสวนรวมและความรวมมือในการเรียนรูรวมกัน
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2. การประเมินผลภายหลังจบจากกระบวนการเรียนการสอน โดยการติดตามไปสอบถามและ
สังเกตการณ การนําไปใชในพื้นที่ภายหลังจบการเรียนการสอน ในชวงเวลา 3 เดือน
รายละเอียดเนื้อหาในหลักสูตรมีดังนี้
1. หัวขอวิชา กระบวนทัศนการพัฒนาชุมชนดานสุขภาพ
ความคิดรวบยอด
1. ระบบสุขภาพภาคประชาชน เปนระบบสุขภาพของประชาชน โดยประชาชน เพื่อ
ประชาชน โดยมีเจาหนาทีภ่ าครัฐดานสุขภาพและดานอืน่ ๆ ชวยจัดการ สนับสนุน สราง
ปจจัยที่เอื้อตอกระบวนการภาคประชาชน
2. บุคลากรภาครัฐทุกระดับ ตองปรับกระบวนทัศนในการทํางานพัฒนาชุมชนรวมกับภาค
ประชาชน ใหเขากับหลักการ และยุคสมัย
3. กระบวนทัศนของบุคลากรจากภายนอกชุมชน ถือเปนพื้นฐานสําคัญที่จะสรางศักยภาพใน
การพัฒนาชุมชนดานสุขภาพ
วัตถุประสงค
เมื่อผานการอบรม/กระบวนการเรียนรูแลว ผูเขารวมเรียนรู สามารถ อธิบายหลักการและ
ความหมายของกระบวนทัศนการพัฒนาชุมชนดานสุขภาพได
หัวขอยอย
1. ความหมายและหลักการ ของ กระบวนทัศน
2. กระบวนทัศนในการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน : สถานการณ แนวโนม และการปรับ
กระบวนทัศนของบุคลากรที่ทํางานรวมกับชุมชน
3. บทบาทของบุคลากรจากภายนอกชุมชนในการเปนผูนําการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
กิจกรรมการเรียนรู
1. การนําเขาสูบทเรียนโดยใชกิจกรรมสั้น ๆ แสดงถึงวิธีคิดแบบตาง ๆ
2. อธิบายความหมายของกระบวนทัศน และหลักการ
3. จัดกิจกรรมกลุม ยอยดําเนินการตามใบงาน
4. สรุปบทเรียนจากกิจกรรมกลุมยอยโดยผูเรียน
5. ถาม – ตอบ และสรุปการเรียนรูทั้งกระบวนการ
การประเมินผล จากการสังเกตและการถาม – ตอบในหอง
เวลา 2 ชั่วโมง
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2. หัวขอวิชาเรื่อง บทบาทและทักษะของวิทยากรกระบวนการกลุม
แนวคิดรวบยอด
1. วิทยากรกระบวนการกลุม เปนผูจุด/เติมฟนไฟ ใหกลุมมีความเคลื่อนไหวไปสูเปาหมายรวม
2. บทบาทของวิทยากรกระบวนการกลุมในอีกมิติ อาจจะมากกวาการเปนวิทยากรกลุม แตหมาย
รวมไปถึงการเปนผูจัดเวที ผูกระตุน แกนนําในการขับเคลื่อนในสังคม ซึ่งบางสถาบัน เรียกวา
“นวัตกร” (Civic Innovator)
3. ไมมีเทคนิคสําเร็จรูปที่จะนําไปใชใหไดผลในทุกกลุม ทุกพื้นที่ โดยไมมกี ารประยุกตให
สอดคลองกับสถานการณดานตาง ๆ ของกลุม
4. “ใจ” ของวิทยากรกระบวนการกลุมมีความสําคัญมากกวาเรื่องความรู หรือเทคนิค
5. การเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning)และการเรียนรูโดยการลงมือทํา (Learning by Doing)
เปนหลักการที่ตองนํามาประยุกตใชในการเรียนรูของกลุม
วัตถุประสงค เมื่อผานการเรียนรูแลวผูเขาหลักสูตรสามารถ
1) อธิบายบทบาทของวิทยากรกระบวนการกลุมได
2) แสดงบทบาทการเปนวิทยากรกระบวนการกลุมระหวางการฝกปฏิบัติได
หัวขอยอย
1. ความหมายและบทบาทของวิทยากรกระบวนการ (Facilitators) ในกระบวนการพัฒนาชุมชน
2. คุณลักษณะของวิทยากรกระบวนการกลุม
3. อุปสรรคและทางออกในการแสดงบทบาทวิทยากรกระบวนการกลุมของนักพัฒนาชุมชน
4. เทคนิค/วิธีการและเครื่องมือของวิทยากรกลุม
กิจกรรมการเรียนรู
1. การนําเขาสูบทเรียนโดยใชกิจกรรม ยอมรับความคิดเห็น
2. อธิบายคุณลักษณะ และความแตกตางระหวางวิทยากรกระบวนการ (Facilitators) กับวิทยากร
แบบดั้งเดิม (Lecturers)
3. จัดกิจกรรมกลุม ยอยเพื่อเรียนรูกระบวนการคิด เทคนิค/วิธีการสําคัญในการทําหนาที่วิทยากร
กระบวนการโดยการลงมือทําตามใบงาน
4. สรุปบทเรียนจากกิจกรรมกลุมยอยโดยผูเรียน
5. ถาม – ตอบ และสรุปการเรียนรูทั้งกระบวนการ
การประเมินผล จากการสังเกต การดูผลงานกลุม และการถาม – ตอบในหอง
เวลา 3 ชั่วโมง
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3. หัวขอเรื่อง/วิชา การศึกษาชุมชนแบบมีสว นรวม
แนวคิดรวบยอด
1. การพัฒนาควรเริ่มจากทุนทีม่ ีอยูตาม วิถีชวี ิต สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
2. วิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมมีผลอยางยิ่งตอการแสดงบทบาทของประชาชนในการพัฒนา
3. การที่ชุมชนไดรับรู และเรียนรูสถานการณของชุมชนเองชวยสรางความเปนเจาของในการ
เลือกแนวทางพัฒนาชุมชน
4. เทคนิค วิธีการศึกษาชุมชนทีด่ ีนั้น นอกจากทําใหรูจักชุมชนลึกซึ้งแลว ยังเปนการพัฒนา
ทีมงานของชุมชนเพื่อการพึง่ ตนเองในอนาคตดวย
5. การทํางานรวมกับชุมชนตองมีความเขาใจชุมชน เตรียมตัวเตรียมใจ ปฏิบัติใหสอดคลอง
เหมาะสมกับชุมชน
6. ภูมิปญญาทองถิ่น/เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความสําคัญตอการทํางานสุขภาพภาคประชาชน
7. บุคลากรที่ทํางานเกีย่ วกับสุขภาพเขาใจเรื่องสังคมศาตรรวมกับเรื่องวิทยาศาสตร(สุขภาพ)
วัตถุประสงค เมื่อผานการอบรม/กระบวนการเรียนรูแลว ผูเขาหลักสูตรสามารถ
1) อธิบายหลักการและเทคนิคสําคัญในการศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวมได
2) แสดงบทบาทในการใชเทคนิคสําคัญตามที่ไดรับมอบหมายได
หัวขอยอย
1. ความหมายและแนวคิด : ความเปนชุมชน
2. ความสําคัญ/ความเชื่อมโยงระหวางวิถีชวี ิต สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน กับ สถานการณ
ดานสุขภาพของชุมชน
3. หลักการของการศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม
4. เครื่องมือในการศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวมและการเลือกใช
กิจกรรมการเรียนรู
1. การนําเขาสูบทเรียนโดยใชวิดิทัศน
2. อธิบายหลักการศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม เทคนิค วิธีการและการเลือกใช
3. จัดกิจกรรมกลุม ยอยเพื่อฝกปฏิบัติตามใบงาน
4. สรุปบทเรียนหลังจากการฝกปฏิบัติงานแบบ AAR (After Action Review)
5. ถาม – ตอบ และสรุปการเรียนรูทั้งกระบวนการ
การประเมินผล จากการสังเกตการทํากิจกรรม การดูผลงานกลุม และการถาม – ตอบในหอง
เวลา 4 ชั่วโมง
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4 . หัวขอวิชา เรื่อง กระบวนการสรางแผนชุมชนแบบมีสวนรวม
แนวคิดรวบยอด
1. กระบวนการสรางแผนชุมชนแบบมีสวนรวม เปนกระบวนการที่ชุมชนมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดแนวทางการพัฒนา โดยเจาหนาที่/นักพัฒนาจากภายนอกมีบทบาทในการ
สนับสนุน และอํานวยความสะดวก
2. การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการแผน มีขอจํากัดในเรื่องจํานวนผูเขารวม
ประชาชนทุกคนในชุมชนไมสามารถมาเขากระบวนการทั้งหมดได ดังนั้นการคนหา/เลือก
ผูแทนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
3. กระบวนการสรางแผนชุมชนไมมีสูตรสําเร็จตายตัว สามารถประยุกตใชไดตามเงื่อนไข
สถานการณของแตละชุมชน ซึ่งเจาหนาที่/นักพัฒนาจากภายนอกผูเขาไปสนับสนุนตอง
พิจารณา
4. “การมีสวนรวมของชุมชน” มีความหมายทั้งดานความคิดและดานการกระทํา
วัตถุประสงค เมื่อผานการเรียนรูแลวผูเขาหลักสูตรสามารถ
1) อธิบายกระบวนการสรางแผนชุมชนแบบมีสวนรวมไดถูกตอง
2) แสดงการปฏิบัติตามกระบวนการสรางแผนชุมชนแบบมีสวนรวมไดถูกตอง
หัวขอยอย
1. แนวคิด หลักการ ของกระบวนการแผนชุมชนแบบมีสวนรวม
2. เทคนิคในการจัดการกระบวนการแผนชุมชน
2.1 เทคนิคการระดมสมองโดยใชแผนที่ความคิด
2.2 เทคนิคในการวิเคราะหสถานการณ
2.3 เทคนิคในการวางแผนของชุมชนแบบมีสวนรวม
2.4 เทคนิคในการจัดลําดับความสําคัญแบบมีสวนรวม
2.5 เทคนิคในการเขาถึงพลังชุมชนเชิงบวก
3. ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ในกระบวนการแผนชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู
1. การนําเขาสูบทเรียนโดยใชกิจกรรม ใหเห็นความสําคัญของการวางแผน
2. อธิบายแนวคิด หลักการ ของกระบวนการแผนชุมชนแบบมีสวนรวม
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3. จัดกิจกรรมกลุม ยอยโดยการลงมือทําตามใบงาน
4. สรุปบทเรียนจากกิจกรรมกลุมยอยโดยผูเรียนและบรรยายสรุปหลักการ แนวคิดในแตละ
ขั้นตอนของใบงาน
5. ถาม – ตอบ และสรุปการเรียนรูทั้งกระบวนการสรางแผนชุมชนแบบมีสวนรวม
การประเมินผล จากการสังเกตการทํากิจกรรมในหอง ดูจากผลงานกลุม และถาม – ตอบในหอง
ระยะเวลา

6 ชั่วโมง

ใบงาน หัวขอ กระบวนการสรางแผนชุมชนแบบมีสวนรวม มีดังนี้
ใบงานที่ 1

การรําลึกและเรียนรูอดีต
1. วัตถุประสงค
เพื่อรวมกันรําลึกเหตุการณสําคัญที่ผานมาในอดีต รวมกันวิเคราะหสถานการณในระดับตาง ๆ
ความเชื่อมโยงทีก่ ระทบตอเนื่องกับการประกอบอาชีพเกษตร
2. การแบงกลุม
แบงเปน 3 กลุม เลือกผูดําเนินการประชุม(ประธาน) 1 คน เลขานุการ 2 คน โฆษกกลุม 1 คน
3. ประเด็น
“รําลึกและเรียนรูอดีตในเรื่อง ความรวมมือหรือการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน”
4. คําถาม
รําลึก
(1) เหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ, สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวติ การศึกษา, การเมือง
การปกครอง, การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่สําคัญในพื้นที่ จากอดีตถึงปจจุบัน มีอะไรบาง
(2) ความเปลี่ยนแปลงของการประกอบอาชีพหรือระบบการทําปศุสัตวของประชาชนทีผ่ านมามี
อะไรบาง
(3) ความรวมมือหรือการมีสวนรวมของหนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนาดานปศุสัตวที่ผา นมา มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไรบาง
(4) กระบวนการกลุมและความรวมมือหรือการมีสวนรวมรวมทั้งการแสดงบทบาทของประชาชน
ในการพัฒนาดานปศุสัตวชมุ ชนในพืน้ ที่ของเราที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง
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เรียนรู
(5) การเปลี่ยนแปลงเหลานั้นมีผลตอการทํางานพัฒนาดานปศุสัตวของเราและเพื่อนรวมงาน
อยางไร
(6) การเปลี่ยนแปลงเหลานั้นมีผลตอคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชุมชนอยางไร
(7) สรุปวา สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหลานั้น “อะไรคือสุข” “อะไรคือทุกข” ของชุมชน
5. เทคนิคการทํางานกลุม
สื่อสารดวยการเขียน แลวสนทนาเพิ่มเติม
6. กระบวนการนําเสนอ
- ตัวแทนกลุมนําเสนอในที่ประชุมรวม กลุมละ 5 - 7 นาที
------------------------------------------

ใบงานที่ 2

 ⌫
1. วัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางผลกระทบ ปจจัย ชองทางและสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยนําเสนอ
อยางเปนระบบและเปนความคิดรวมของสมาชิกทั้งหมด โดยใชเทคนิค 3 แบบ
2. ประเด็น เหตุการณ ความคิดความเชื่อ กระบวนการตาง ๆ ที่รําลึกและเรียนรูในอดีต สงผลกระทบ
และเชื่อมโยงกันอยางไร
3. การแบงกลุม แบงเปน 3 กลุม เลือกผูดําเนินการประชุม(ประธาน) 1 คน เลขานุการ 2 คน โฆษก
กลุม 1 คน
4. ขั้นตอนการทํากิจกรรม
4.1 กลุมที่ 1 เทคนิคแผนผังตนไม
(1) ผูอํานวยความสะดวกชี้แจงความหมายและสวนประกอบของตนไม
(2) สงบัตรคํา(ที่เตรียมไวจากกิจกรรมเรียนรูอ ดีต)ใหสมาชิกทุกคนเฉลี่ย เทา ๆ กัน
(3) ทุกคนนําบัตรคําไปวางลงในตําแหนงสวนประกอบตาง ๆ ของตนไม
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(4) รวมกันทบทวน อภิปราย และปรับยายบัตรคําไวที่กลุมเห็นวาเปนสวนประกอบที่ตรง พรอมทั้ง
ติดกระดาษกาว เมื่อกลุมเห็นวาเหมาะสมแลว
(5) สมาชิกรวมกันเสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับตนไมนี้ แลวชวยกันเสนอวาจะตองปรับปรุง ดูแล
อยางไรตนไมนี้จึงจะงอกงามใหดอกใหผล
(6) วิทยากรสรุป
(7) ผูนําเสนอขิงกลุมเตรียมการนําเสนอ
4.2 กลุมที่ 2 เทคนิค แผนผังเหตุผล
(1) ผูอํานวยความสะดวกชี้แจงและยกตัวอยางการใชผังเหตุผล
(2) ในกลุมเลือกประเด็นทีเ่ ปนปญหากวาง ๆ (ทุกขของชุมชน) ดานปศุสัตวมา 1 ประเด็น
(3) ตั้งคําถามจาก ผล (ประเด็นปญหา) ไปหา เหตุ (สิ่งที่ทําใหเกิดปญหานัน้ ) เชน “ทําไมฝนจึงตก
?” แลวชวยกันตอบ เชน”เพราะวากบมันรอง” แลวถามตอวา “ ทําไมกบจึงรอง ?” ....... ไปเรื่อย
ๆ จนกระทั่งหาคําตอบที่เปนเหตุใหเกิดสิ่งนั้นไมได โดยในระหวางการถามใหเขียนแผนผัง
ตามตัวอยาง
(4) รวมกันทบทวน อภิปราย และสรุปวาตนตอของปญหาที่เกิดนัน้ อยูตรงไหน อะไรบาง
เชื่อมโยงไปจนถึงปญหาที่กาํ ลังวิเคราะหอยูอยางไร
(5) วิทยากรสรุป
(6) ผูนําเสนอของกลุมเตรียมการนําเสนอ
4.2 กลุมที่ 3 เทคนิค ผังกางปลา
(1) ผูอํานวยความสะดวกชี้แจงและยกตัวอยางการใชผังกางปลา
(2) ในกลุมเลือกประเด็นทีเ่ ปนปญหากวาง ๆ (ทุกขของชุมชน) ดานปศุสัตวมา 1 ประเด็น
(3) ตั้งคําถามจาก สถานการณปจ จุบัน (ประเด็นปญหา) ไปหา สาเหตุ (สิ่งที่ทําใหเกิดปญหานั้น)
เชน “มีสาเหตุอะไรบางที่ทําใหเกิดปญหานี้ ?” แลวชวยกันตอบ ใหผูเขียนแผนผัง เขียนเปน
กลุมสาเหตุ ในลักษณะของผังกางปลา ตามตัวอยาง
(4) รวมกันทบทวน อภิปราย และสรุปวาสาเหตุของปญหาที่เกิดนัน้ อยูตรงไหน อะไรบาง
เชื่อมโยงไปจนถึงปญหาที่กาํ ลังวิเคราะหอยูอยางไร
(5) วิทยากรสรุป
(6) ผูนําเสนอของกลุมเตรียมการนําเสนอ
5. การนําเสนอ
ผูแทนกลุมนําเสนอ กลุมละ 5 นาที
-----------------------------------------56

ใบงานที่ 3

⌫⌫
1. วัตถุประสงค
เพื่อรวมกันรําลึกถึงสิ่งที่ดีงาม ความภาคภูมิที่จะเปนกําลังใจในการกาวสูอนาคต
2. ขั้นตอนการทํากิจกรรม
(1) ใหสมาชิกจับคูกัน แลวแตละคนบอกถึง ความภูมใิ จที่สดุ ในชีวิต และความภูมใิ จทีส่ ุดในการ
ทํางานจากอดีตจนถึงปจจุบนั (กรณีมีเศษ ใหเปนกลุมสามคนได) ใหเวลา 5 นาที
(2) สมาชิกแตละคูไปรวมกับคูอ ื่นใหได 3 คู แลวภายในกลุม บอกถึงความภูมิใจ โดยใหบอกความ
ภูมิใจของคนที่คูกับตนเองใหกลุมฟง ใหเวลา 10 นาที
(3) แตละกลุมสรุปความภูมใิ จรวมของกลุม แลวนําเสนอกลุม ละ 2 นาที
(4) วิทยากรสรุป
------------------------------------------

ใบงานที่ 4

1. วัตถุประสงค
เพื่อรวมกันระดมแนวคิดที่เปนภาพอนาคตที่ปรารถนา โดยใชเทคนิคแผนที่ความคิด (Mind Map)
จัดระบบความคิดของสมาชิกทั้งหมด รวมทั้งการใชเทคนิคจัดลําดับความสําคัญแบบมีสวนรวม
(Weight Ranking)
2. ขั้นตอนการทํากิจกรรม
(1) แบงกลุม เปน 3 กลุม
(2) เลือกผูดําเนินการประชุม(ประธาน) 1 คน เลขานุการ 2 คน โฆษกกลุม 1 คน แลวใหสงบนิ่งทํา
จิตใจใหโปรดโปรงและสรางสมาธิ ( 3 นาที)
(3) ผูอํานวยความสะดวกแจกกระดาษ
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(4) แตละคนเขียนถึงสิ่งที่เปนภาพที่พึงประสงคของการดําเนินงานปศุสัตวในชุมชน (ควรมี
ลักษณะ/สวนประกอบอยางไร ทั้งในแงผลลัพธ กระบวนการ แนวคิดหลักการ ฯลฯ) ลงบน
กระดาษที่แจกให โดยเขียนแผนละ 1 ประเด็น
(5) ชวงแรกผูอํานวยความสะดวกประจํากลุมชวยสรางแผนทีค่ วามคิดให (โดยการจัดกลุมความคิด
ที่สมาชิกเขียนมาเปนกลุม ๆ ไวกอน แลวนําไปลงในแผนที่ความคิด)
(6) หลังจากนัน้ ใหทมี ประธาน และเลขาฯ ดําเนินการตอ เพือ่ เปนการฝกทักษะ
(7) ไดแผนที่ความคิดของกลุมแลว ใหเรียงรอยขอความสําคัญ (key words) ใหเห็นวิสยั ทัศนของ
กลุม
(8) ผูอํานวยความสะดวกนําแผนที่ความคิดรวมกลุมใหญ มานําเสนอใหที่ประชุมทบทวน
(9) แจกสติ๊กเกอรใหสมาชิก เทา ๆ กัน นําไปติดใหน้ําหนักความสําคัญของประเด็นในแผนที่
ความคิด
(10) รวมคะแนนไลจากประเด็นยอยเรื่อย ๆ สุดทายจึงเปนคะแนนรวมของประเด็นใหญ
(11) สรุปประเด็นใหญที่ไดคะแนนความสําคัญจากมากไปหานอย
3. การนําเสนอ
กลุมละ 5 – 7 นาที
---------------------------------------------
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ใบงาน ที่ 5


1. วัตถุประสงค
เพื่อรวมกันกําหนดแนวทาง/ยุทธศาสตรที่จะกาวสูอนาคตที่ปรารถนา และใชเทคนิคการนําเสนอ+
วิพากษแบบ หมุนเวียนเรียนรู (Civic Café)
2. ขั้นตอนการทํากิจกรรม
(1) แบงกลุม 3 กลุม เลือกผูดําเนินการ เลขาฯ และโฆษก
(2) ในแตละกลุม เลือกประเด็นที่สําคัญที่สุด 2 ประเด็นทีไ่ ดจากกิจกรรมที่ผานมา แลวแบงกลุม
ยอย ออกเปน 2 กลุม ตามความสนใจหรือความถนัด
(3) รวมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา โดยคําถามหลัก ๆ วา “จะทําอยางไร
?” โดยใชการสื่อสารดวยการเขียนรวมกับการอภิปรายในกลุม
(4) การหาแนวทางที่จะกาวสูอนาคตที่ปรารถนา ใหใชขอมูลจากบทเรียนในอดีต (เหตุแหงทุกข
และสุข) ประกอบการพิจารณา เพื่อที่จะไดแนวทางที่ตรงกับเหตุ หวังผลได และมีความเปนไป
ไดตามสถานการณ
(5) เตรียมการนําเสนอแบบ หมุนเวียนเรียนรู โดยใหมีผูแทนกลุม ๆ ละ 2 คน ทําหนาทีส่ รุป
นําเสนอและตอบขอซักถามแกผูเขามาเรียนรู
(6) เขากระบวนการหมุนเวียนเรียนรู จํานวน 2 รอบ
3. การนําเสนอ
- นําเสนอแบบหมุนเวียนเรียนรู รอบละ 10 นาที
-------------------------------------
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ใบงาน ที่ 6

ปฏิบัติการ/โครงการ⌫
1. วัตถุประสงค
เพื่อรวมกันจัดกําหนดกระบวนการสงเสริมประชาคมในพื้นที่
2. ขั้นตอนกิจกรรม
(1) แบงกลุม 3 กลุม เลือกผูดําเนินการ เลขาฯ และโฆษก
(2) แตละกลุมเลือกแนวทางหลัก/ กลยุทธหลัก 1 เรื่อง
(3) รวมกันพิจารณาวา “แนวทาง/กลยุทธ ที่เลือกมา เราจะนําไปทําจริงในพื้นที่ไดอยางไร”
โดย อาจจะชวยกัน ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําดังนี้
- พวกเราจะทําอะไร (ชื่อแผน/โครงการ) มีขอบเขต(พื้นที่หรือเนื้อหา)อยางไร
- ทําแลวพวกเราและชุมชนจะไดอะไร (ผลที่คาดวาจะไดรบั และจุดประสงคของแผน)
- พวกเราจะทําอยางไรบาง มีกระบวนการอยางไร เริ่มจากอะไร และมีขั้นตอนตอ ๆ ไป
อยางไร (กิจกรรม / ขั้นตอนวิธีดําเนินงาน)
- ตองใชทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ อะไรบาง ใชงบประมาณจากทีไ่ หน
- กิจกรรมจะทําทีไหน (พื้นที)่
- ทําเมื่อไร (กําหนดปฏิบัติการ)
- จะมีการติดตามความกาวหนา
หรือมีการประเมินความสําเร็จอยางไรบาง
(การ
ประเมินผล)
- ใครบางจะชวยทํา ? (ทีมปฏิบัติการ), หนวยงานใดบางที่เราตองการใหชวยเหลือ (หนวย
สนับสนุน)
- ใครเปนผูดูแล ประสานงาน (ผูรับผิดชอบ)
(3) เรียบเรียงคําตอบที่ไดลงในตารางแผนปฏิบัติการของชุมชน ดวยแบบฟอรมที่กลุมเขาใจและ
พอใจ
(4) เขียนผังขั้นตอนวิธีดําเนินการของแผนโดยสรุป เพื่อเตรียมนําเสนอ
(5) นําเสนอที่ประชุมรวม กลุมละ 5 - 7 นาที
---------------------------------------------
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5. หัวขอวิชา เรื่อง การประเมินผลแบบมีสว นรวม
แนวคิดรวบยอด
1. การประเมินผลการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ควรใชแนวคิดของระบบสุขภาพภาค
ประชาชน กลาวคือ ใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการประเมินผล
2. การประเมินผลแบบมีสวนรวมจะทําใหชุมชนเขาใจสถานภาพของชุมชนและมองเห็นทาง
ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
3. การประเมินผลของเจาหนาที่สาธารณสุขในระดับตําบล จะทําใหไดทั้งผลงาน และได
เอกสารวิชาการ (รายงานประเมินผล)
วัตถุประสงค
เมื่อผานการเรียนรูแลวผูเขาหลักสูตรสามารถ
1) อธิบายหลักการประเมินผลแบบมีสวนรวม และตัวชีว้ ัดการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
2) อธิบายและออกแบบการประยุกตใชการประเมินผลแบบมีสวนรวมในพื้นทีไ่ ด
หัวขอยอย
1. ความหมายและหลักการ ของ การประเมินผล และการประเมินผลแบบมีสวนรวม
2. ความสําคัญและความจําเปนของ การประเมินผล และการประเมินผลแบบมีสวนรวม ในงาน
พัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
3. ตัวชี้วดั การพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
4. บทบาทของนักพัฒนาในการประเมินผลรวมกับชุมชน
5. อื่น ๆ ตามการพิจารณาของวิทยากร
กิจกรรมการเรียนรู
1. นําเขาสูบทเรียนดวยการตั้งคําถาม ถึงการวัดผลเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
2. บรรยาย การประเมินผลแบบมีสวนรวม
3. จัดกิจกรรมกลุมยอย ตั้งคําถาม ใหผูเรียนตอบ
4. สรุปหลักการและแนวคิด ของการประเมินผลแบบมีสวนรวมและวิธีนําไปใช
การประเมินผล จากการสังเกตการทํากิจกรรม การดูผลงานกลุม และการถาม – ตอบในหอง
เวลา 2 ชั่วโมง
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6. หัวขอวิชา แนวทางการนําบทเรียนไปประยุกตใชในพืน้ ที่
แนวคิดรวบยอด
1. การไดเรียนรูเรื่องใดใดจะมีประโยชนนอ ยมากหากไมไดนําความรูไปใชประโยชน
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนนั้ นอกจากจะสรางความรู ความเขาใจแลว ยังตองชีแ้ นวทางใน
การประยุกตใชในการทํางานจริงดวย
3. การที่ผูเรียนระบุถึงสิ่งที่เปนการนําความรูไปใชไดชดั เจน แสดงถึงความมุงมั่นตั้งใจที่จะไป
ดําเนินการจริง
วัตถุประสงค
เมื่อผานการเรียนรูแลวผูเขาหลักสูตรสามารถ บอกถึงแนวทางการนําบทเรียนทั้งหมดไป
ประยุกตใชในการทํางานไดชัดเจน
หัวขอยอย
1. สรุปบทเรียนและความเชือ่ มโยงของเนือ้ หาทั้งหลักสูตร
2. การนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและตอการเสริมสรางทักษะของ
บุคลากรเอง
3. การตั้งปณิธานสวนบุคคล
กิจกรรมการเรียนรู
1. นําเขาสูบทเรียนดวยการนําเสนอสิ่งที่ทาทายในการทํางานรวมกับชุมชน
2. จัดกิจกรรมกลุมยอย ใหสนทนาถึงสิ่งที่ไดเรียนรูทั้งหลักสูตร และการนําไปใชในพื้นที่
3. นําเสนอและสรุปบทเรียนและแนวทางนําไปประยุกตใชในการทํางานจริง
4. จัดกิจกรรมสัญญาใจเพื่อแสดงปณิธานของแตละบุคคล
การประเมินผล จากการสังเกตการทํากิจกรรม การดูผลงานกลุม และการถาม – ตอบในหอง
เวลา 1 ชั่วโมง
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2. เอกสารประกอบหลักสูตร

การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมและการทํางานรวมกับชุมชน
บทนํา
การจัดกระบวนการเรียนรูแ บบมีสวนรวม โดยการทําหนาที่ของ (Facilitator) ถือวาเปน
แนวทาง ทางออกที่เหมาะสมสําหรับสังคมไทย ในการใหความรูกับผูใหญโดยเฉพาะสําหรับชุมชน
หรือผูที่ตองเขารวมทํางานกับชุมชน ตองคํานึงถึงลักษณะสําคัญบางประการอยูเสมอ ในการจัด
กระบวนการเรียนรูแบบมีสว นรวม ไดแก
- เปนการเรียนรูของผูใหญ ซึ่งแตกตางไปจากเด็กนักเรียน ทั้งในดานวัย กายภาพ และ
ความคิด จิตใจ รวมทั้งบริบทในชีวิตของผูเรียน มีมากกมายหลากหลาย
- เปนการเรียนรูแบบมีสวนรวม นั่นคือ รวมกันเรียนรู และ เรียนรูซึ่งกันและกัน
- อยูในบรรยากาศที่ผอนคลาย ยืดหยุน ไมเครงครัด อึดอัด เกินไป
- การใชเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมเพือ่ สรางการเรียนรูแบบมีสวนรวม เปนสิ่งสําคัญ
- สิ่งสําคัญที่สุดของกระบวนการ คือ แบบแผน วิธีคิด (กระบวนทัศน) ของผูที่เปนวิทยากร
กระบวนการ
บุคคลหรือทีมงานที่จะจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมหรือทําหนาที่เปนวิทยากรกระบวนการควร
มีการทบทวนและปรับกระบวนทัศนของตนเองและทีมงาน เนื่องจากมีความสําคัญอยางมากกับการทํา
หนาที่ เพราะสิ่งที่จะพาเราใหเขาหากลุมเปาหมายไดลึกซึ้งและนําพากลุมใหเรียนรูและพัฒนาไปได
พรอมกับการยอมรับจากชุมชนนั้น คือ จิตใจหรือความรูส ึกนึกคิด โดยสิ่งที่อยูเบื้องหลังก็ คือ กระบวน
ทัศน นั่นเอง
กระบวนทัศนใหมในการพัฒนา (New Development Paradigm)
กระบวนทัศน(Paradigm) และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift)
คําวา กระบวนทัศน (Paradigm) ไดถูกนําเสนอขึ้นตั้งแตป ค.ส. 1962 (พ.ศ. 2505) โดย โทมัส
คูนส ซึ่งไดรับความสนใจและมีอิทธิพลตอการคิด วิธีวิทยาของศาสตรตาง ๆ ทั้งในกลุมวิทยาศาสตร
และกลุมสังคมศาสตร และขยายตัวอยางกวางขวางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยถูกใชและสรางนิยามอยาง
มากมายในแวดวงวิชาการ ทั้งกลุมวิทยาศาสตรและกลุมสังคมศาสตร ทั้งตางประเทศ และในประเทศ
ไทย ในประเทศไทยนัน้ มักจะปรากฏในกลุมสังคมศาสตรมากกวาทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะเมื่อมีการ
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พิจารณาถึงสภาพและระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของของสังคมไทย ซึ่งมีการวิเคราะหและเสนอถึง “กระบวน
ทัศนใหม(New Paradigm)” และ “การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน(Paradigm Shift)”
ความหมายของกระบวนทัศน (Paradigm)
เนื่องจากเรื่องของกระบวนทัศน เปนเรื่องของวิธีคิด ซึ่งเปนการเปดใหมกี ารคิดใหม ๆ ใน
ความหมายหรือนิยามอยูแ ลว จึงมีผูใหนิยามและนําไปใชในรูปแบบหลากหลาย แตยงั คงแกนสารของ
แนวคิดหลักในนิยามตาง ๆ ซึ่งในที่นี้ ขอเสนอนิยามและแนวคิดของ “กระบวนทัศน” ดังนี้
กระบวนทัศน (Paradigm) คือ ชุดแนวคิด (Concepts) คานิยม (Values) ความเขาใจรับรู
(perceptions) และการปฏิบัติที่มีรวมกันของคนกลุมหนึ่ง ชุมชนหนึง่ ที่กอตัวเปนแบบแผนของทัศนะ
อยางเฉพาะแบบหนึ่ง เกีย่ วกับความจริง (Reality) ซึ่งเปนฐานของชีวิตของการจัดการตนเองของชุมชน
นั้น (Fritjof Capra : 1997)
กระบวนทัศน (Paradigm) คือ ทัศนะพื้นฐานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง อันกําหนด
แบบแผนการคิดและการปฏิบตั ิในชุมชนหนึ่ง ๆ เมื่อทัศนะพืน้ ฐานดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป จะทําให
แบบแผนการคิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวของเปลี่ยนแปลงไปดวยทั้งกระบวน
ซึ่งเรียกวาเปนการ
“ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift)” (คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกปย หาสังคม
: 2537)
นอกจากนี้ กระบวนทัศน มิใชเพียง “ความใหม” หรือ “ระดับการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิง”
เทานั้น แตหัวใจของกระบวนทัศน คือ “ระดับความสําคัญ” กลาวคือ กระบวนทัศน มีฐานะเปน “ทัศนะ
แมบท” หรือ “เปนความเชื่อระดับรากหรือฐานคิด” ที่มีอิทธิพลกอใหเกิดทัศนะ ความเชื่ออื่น ๆ ตามมา
อีกมากมาย (อรศรี งามวิทยาพงศ : 2545)
ตัวอยางของ กระบวนทัศนใหมในการพัฒนา ทีต่ องการหรือควรจะมีสําหรับแนวทางจัด
กระบวนการเรียนรูแบบมีสว นรวม และการทํางานรวมกับชุมชน ไดแก
1. เห็นวา การพัฒนาที่จะทรงพลัง มีประสิทธิภาพ และไดผลสูงสุด ตองเปนการรวมพลัง
สรางสรรคของทุกฝายที่เกีย่ วของบนพื้นฐานแหงความรูร ัก สามัคคี
2. เห็นวา การพัฒนาที่พึงปรารถนาของทุกฝาย คือการพัฒนาที่เปน บูรณาการ นํามาซึ่ง
คุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี มีองคประกอบที่ครบถวนสมดุล และสามารถดําเนินไปไดอยาง
ยั่งยืน
3. เห็นวา การที่จะบูรณาการได ตองมี ประชาชนและชุมชนเปนแกนหลัก โดยเปนผูก ําหนด
ความตองการในการพัฒนา เปนผูดําเนินการใหเกิดการพัฒนา และเปนผูรับผลของการ
พัฒนา
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4. เห็นวา องคกรชุมชน และ การศึกษาเรียนรูชุมชน คือ กลไกและกระบวนการสําคัญที่จะทํา
ใหเกิดการพัฒนาที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจนมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
5. เห็นวา การเรียนรูจากการปฏิบตั ิภารกิจรวมกัน
เปนกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับความเปนจริงในมิติตาง ๆ ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางเหมาะสม
ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
6. เห็นวา ในชุมชนมีทุนทางสังคมและมีศักยภาพ ทีจ่ ะพัฒนาดวยตัวของชุมชนเองไดถา
ไดรับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสม
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift) จะเกิดขึ้นเมื่อทัศนะพื้นฐานอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางเปลี่ยนแปลงไป ทําใหแบบแผนการคิดและปฏิบัติที่เกี่ยวของเปลี่ยนแปลงไปดวย ทั้ง
กระบวน
ความเปนชุมชน (Community) การมีสวนรวมของชุมชน (Community Participation) และประชาคม
(Civil Society)
ความหมายและแนวคิด
ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่มีปญหาและผลประโยชนรวมกัน อาศัยอยูในพืน้ ที่หรือบริเวณ
เดียวกัน และมีวัฒนธรรมประเพณีรวมกัน (สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 2542)
ชุมชน คือ กลุมชนที่อยูรวมกันในบริเวณเดียวกันและมีกิจกรรมปกติของชีวิตเกีย่ วของผูกพัน
กัน (พัทยา สายหู อางใน ธีระพงษ แกวหาวงษ :2543)
ความหมายของชุมชนในอดีต เราใหความสําคัญกับ ขอบเขตบริเวณที่อยูอาศัย แตความ
เปลี่ยนแปลงแบบโลกาภิวัฒน ทําใหการจํากัดขอบเขตบริเวณที่อยูอาศัย อาจจะไมใชจดุ ใหญในการบอก
ความเปนชุมชน แตสิ่งที่เปนหัวใจ ก็คือ การมีกิจกรรมและสภาพปกติของชีวิตรวมกัน อยูในปญหา
และผลประโยชน รวมกัน ตัวอยางของชุมชนที่ไมมีพื้นที่อยูอาศัยบริเวณเดียวกัน ไดแก ชุมชน จ.ส. 100
ศาสตราจารยนายแพทย ประเวศ วะสี ไดใหคําจํากัดความวา ความเปนชุมชน คือ การที่กลุมคน
จํานวนหนึ่ง มีวัตถุประสงครวมกัน มีการติดตอสื่อสารกัน มีความเอื้ออาทร มีการเรียนรูและรวมกัน
กระทําภารกิจตาง ๆ โดยชุมชนมีหลายแบบ มีหลายแบบ ไมจําเปนจะตองหมายถึงคนกลุมใหญมาอยู
รวมกันในอาณาบริเวณเดียวกัน
ดังนั้นหากถามถึง ความเปนชุมชนของเมืองไทย จะพบวา ยังคงมีอยูคูกับมวลมนุษยที่ไมอาจ
อยูเพียงลําพังได ไมวาจะมองในมุมใด เพียงแตเมื่อคิดถึงภาพของชุมชนที่เขมแข็ง ดีงาม แลวจะรูสึก
เหมือน ๆ กับบางสวนของชุมชนเปลี่ยนไปหรือขาดหายไป โดยเฉพาะ เรื่อง วัฒนธรรมประเพณี และ
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ความเอื้ออาทร ที่สําคัญก็คือ ในความเปนชุมชนนั้น ลักษณะของการเกี่ยวของสัมพันธกันเหนียวแนน
เขมแข็งเพียงใด หากความเกี่ยวของสัมพันธกันลดนอยลงไปเทาใด ความเปนชุมชนยิ่งออนแอ และยาก
จะนับวา ยังมีความเปนชุมชนเหลือยู
การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การที่คนสวนใหญของชุมชนมีสวนสําคัญในขบวนการ
ใด ๆ ที่มีผลตอชุมชนนั้น ๆ โดยการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนนั้น การที่จะบงบอกถึงการมีสวน
รวมที่แทจริงนั้น ควรจะมีสวนรวมอยางนอย ใน 5 ขั้นตอน คือ (1) รวมในการคนหาและวิเคราะห
ปญหา (2) รวมในการวางแผน (3) รวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน (4) รวมในการติดตาม
ประเมินผล และ (5) รวมในผลลัพธที่เกิดขึ้น หรือ อาจกลาวรวม เปน 3 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ
(1) การรวมคิด ซึง่ รวมตั้งแตการศึกษา การวิเคราะหปญหา การตัดสินใจ การวางแผน
(2) การรวมทํา คือ การรวมลงมือทําตามสิ่งที่ไดคิดและตัดสินใจ
(3) การรวมรับผลการพัฒนา เปนการรวมประเมินผล และรวมในผลลัพธตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

ประชาคม / ประชาสังคม (Civil Society)
ประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง การทีท่ ุกคนในสังคมซึ่งมีจิตสํานึก (Civic
consciousness) รวมกัน มารวมตัวกันในลักษณะที่เปนหุน สวนกัน (Partnership) ในการกระทําบางอยาง
ทั้งนี้ดวยความรัก เอื้ออาทรตอกัน ภายใตระบบการจัดการใหเกิดความรูสึกรวมกันเพื่อประโยชน
สาธารณะ (ทวีศักดิ์ นพเกษร: 2542)
ประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง ทุก ๆ สวนของสังคมโดยรวม ซึ่งแยกตางหากจาก
ภาครัฐ และภาคธุรกิจ โดยทั่วไปหมายถึง ภาคประชาชน ประกอบดวยองคกรประชาชน องคกรพัฒนา
เอกชน กลุมอาชีพ กลุมพิทกั ษสิทธิ นักวิชาการ ฯลฯ ( สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:
2542)
ประชาคม (Civic Group) หมายถึง การรวมกลุมหรือกลุมคนที่มารวมกันทํากิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่ง มีเปาหมายคอนขางชัดเจนและมีลักษณะเปนรูปธรรม (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย: 2542)
ประชาคม เปนสวนทีแ่ สดงถึงความเขมแข็งของความเปนชุมชน ซึ่งมีผูใหคําจํากัดความไว
มากมาย บางครั้งใชคําวา “ประชาสังคม”แทน แตบางสถาบันก็แยกความหมายออกเปน “ประชาคม
(Civic Group)” และ ประชาสังคม (Civil Society) มีทั้งใหความหมายของ คําวา “ประชาคม” แตโดย
สวนใหญแลว จะใชคําวา “ประชาคม” เมื่อกลาวถึง ขบวนการที่มีขอบเขตอยางใดอยางหนึ่งอาจจะเปน
ขอบเขตพื้นที่ เชน ประชาคมตําบล ประชาคมเมือง อาจจะเปนขอบเขตเนื้อหา เชน ประชาคมผูเ ลี้ยง
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สัตวปก ประชาคมสุขภาพ หรือเปนการเรียกชื่อ เชน ประชาคมลุมน้ําพอง เปนตน และจะใชคําวา
“ประชาสังคม” เมื่อกลาวถึงภาพรวม ๆ หรือภาพใหญ ทั้งสังคม แสดงถึงความหลากหลายขององคกร
เครือขายที่รวมกัน
คําจํากัดความที่ผูเขียนคิดวา ทําใหมองเห็นภาพของกระบวนการประชาคมไดดี เปนของ
ปราชญชาวบานอีสาน ทานหนึ่ง (ขออภัยที่ไมทราบนามเพราะฟงตอ ๆ กันมา) ใหคําจํากัดความวา
ประชาคม คือ การประกอบกันของ 4 ฮ. ซึ่งประกอบดวย
- ฮ. โฮม หมายถึง การรวมกันของกลุมคน
- ฮ. ฮัก หมายถึง การมีความรัก เอื้ออาทร หวงใยกัน
- ฮ. เฮียน หมายถึง มีการเรียนรูรวมกัน ถายทอดความรูซึ่งกันและกัน
- ฮ. เฮ็ด (ดี) หมายถึง การรวมกันทํากิจกรรม ที่ดีงามสรางสรรคดวยกัน
สิ่งสําคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับประชาคม ก็คือ ประชาคม มีลักษณะเปนขวนการที่มีชีวิต มีการ
เคลื่อนไหว และอาจจะมีระบบหรือขั้นตอน จึงถือวาเปนประชาคม มิใช จบเพียงขั้นตอนใดขัน้ ตอน
หนึ่ง ดังที่มหี ลายแหงที่ ใชคําวา ประชาคม ในความหมายการเรียกประชุมชาวบาน เทานั้น
บทบาทของวิทยากรกระบวนการ
ในการสงเสริมการมีสวนรวมและขบวนการประชาคม โดยเฉพาะการจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกลุมตาง ๆ จําเปนจะตองมีผูที่จะทําใหเกิดผลตามจุดมุงหมายโดยรูปแบบในจุดมุงหมายเชนกัน
ในขณะเดียวกัน ก็มีการใชเครื่องมือและเทคนิค ที่หลากหลายขึ้นในกระบวนการตาง ๆ จึงเกิดคําที่ใช
เรียกผูที่ทําหนาที่นี้ วา วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ซึ่งในความหมายตรงตามรากศัพทแปลวา ผูที่
ทําใหเกิดความสะดวก หรือผูที่ทําใหเกิดความงาย ซึ่งในความหมายของการเรียนรู นาจะหมายถึงผูที่
เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู สวนความหมายที่เปนคําจํากัดความนั้นมีผูใหนิยาม ดังนี้
วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) คือ คนกลางที่ชวยจัดและดําเนินงานการพบปะ ประชุม
อบรมใหเกิดการคิดที่เปนระบบ
มีอิสระทางความคิดและสามารถสื่อสารทําความเขาใจกันอยาง
ตรงไปตรงมา ดวยการใชเทคนิคและกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนหัวใจสําคัญ นอกจากนี้
วิทยากรกระบวนการยังชวยสรางเสริมบรรยากาศแหงมิตรภาพ ความรวมมือที่จริงใจ จริงจัง และขจัด
อุปสรรคทางวัฒนธรรมที่ทําใหการคิดและการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ (ทวีศักดิ์ นพเกษร: 2542)
Facilitator ยังถูกเรียกในชื่ออื่นวา “ ผูอํานวยกลุม” ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในอันที่จะทําใหมี
หลักประกันไดวา สมาชิกกลุมไดใชวิธีการทํางานที่กอใหเกิดประสิทธิผล โดยใชเวลาที่สั้น หรือนอย
ที่สุดในการทํางาน (วรภา ชัยเลิศวณิชกุล:-) และยังใหความหมายเชิงพฤติกรรมศาสตรดวยวา ผูอํานวย
กลุม คือ ผูที่ทําหนาที่เปนผูสังเกตการณ และใหขอมูลยอนกลับถึงสิ่งที่ไดสังเกต ไมวาจะเปนในดาน
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เนื้อหา วิธีการทํางาน ซึ่งรวมทั้งขั้นตอนการทํางานของกลุม โดยผูอํานวยกลุมจะทําหนาที่ไปถึงการเปน
ผูกระตุนใหกลุมไดพิจารณาถึงองคประกอบตางๆ
เพื่อใหงานของกลุมบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ สวนที่จะแตกตางจากวิทยากรในความหมายเดิมอยางไรบางนั้น สามารถพิจารณาไดจาก
ตารางนี้
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
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บทบาทหนาที่ของวิทยากรกระบวนการ
บทบาท กับหนาที่ เปนคําที่ควรควบคูกนั ไป แตในกรณีนี้ขอแยกเพื่อความชัดเจนในเนื้อหา
โดยในสวนของบทบาทจะเนนสิ่งที่ควร(ตอง)จะ(แสดง)เปน และในสวนของหนาที่จะเนนสิ่งที่ควร
(ตอง) กระทําหรือดําเนินการ
บทบาทวิทยากรกระบวนการ สอดคลองกับคุณลักษณะในตารางขางตน ไดแก
1. เปนผูจัดกระบวนการใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนผูใหความรูแ ละเปนผูรับความรู
2. เปนโคช คอยชี้แนะ ตัง้ คําถาม สะทอนความคิด
3. เปนกลาง ไมอคติ เปนอิสระ ไมขึ้นตอแรงกดดันของอํานาจใด
4. เปนกระจกสะทอนใหผูเขารวมกระบวนการเรียนรู ไดเห็นและยอมรับตัวตน ศักยภาพ
ของตนเองและผูอื่น และเห็นหนทางทีจ่ ะพัฒนาได
5. เปนผูรับผิดชอบดูแลทิศทางของกระบวนการ
พรอมจะปรับใหเขากับบรรยากาศ/
สถานการณแตละชวง
6. เปนผูใหกําลังใจในการเปลี่ยนแปลง
7. เปนผูสนับสนุนการมีสวนรวมทางความคิด
จัดการกับความคิดทีห่ ลากหลายอยาง
สรางสรรค
8. เปนผูนําในการยกระดับความคิดของผูเขารวมกระบวนการใหขึ้นไปสูขั้นที่สูงขึ้น
หนาที่ของวิทยากรกระบวนการ
1. ทําความเขาใจเปาหมายและจุดประสงคของการประชุม
2. เตรียมประเด็นหลัก ตามเปาหมายและวัตถุประสงค เพื่อมอบหมายใหกลุมระดมสมอง
กําหนดกิจกรรมและกระบวนการที่สอดคลองตอเนื่องตามลําดับ
3. ประสานงานกับผูจัดประชุมเพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานทีส่ ําคัญสําหรับผูเขารวมประชุม
ใชประกอบการประชุม โดยสงใหผูเขาประชุมลวงหนาหรือจัดนิทรรศการในวันประชุม
หรือนํามาจุดประกายในชวงเปดประชุม (ทั้งนี้พิจารณาเกีย่ วกับจุดประสงคการประชุม
และศักยภาพของกลุมผูเขาประชุมดวย) หรืออาจเปนขอมูลเกี่ยวกับประเด็นทีผ่ ูจัดการ
ประชุมตองการนําเสนอ
4. ประสานงานกับผูจัดการประชุมในการกําหนดใหผูเขาประชุมตองสามารถอยูรวม
กระบวนการไดตลอด รวมทั้งวิทยากรกระบวนการควรทราบขอมูลพื้นฐานของชุมชน/
บุคคลเพื่อปรับกระบวนการ/วิธีนําเสนอ
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5. ประสานงานกับผูจัดการประชุม เรื่อง ลักษณะที่เอื้อใหเกิดการมีสวนรวมใน การเรียนรู
และการทํากิจกรรม เชน มีบรรยากาศเปนสวนตัว หองประชุมไมคับแคบเกินไป มี
กระดาน/ผนังที่ใชติดแผนพลิก
6. ประสานงานกับผูจัดเรื่อง วัสดุอุปกรณ เครือ่ งเขียนที่จําเปน
7. เตรียมงานและนัดหมายทีมวิทยากรประชุมเพื่อทบทวนบทบาทหนาที่
เปาหมายและ
จุดประสงค ลําดับการเรียนรู รวมทั้งการเตรียมการลวงหนา เชน ใบงาน เกม
8. หนาที่สําคัญ คือ กระตุนใหสมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน
สะทอน/ทบทวน/เชื่อมโยง สรุปประเด็นใหตรงกับความหมายที่แทจริงของสมาชิกใน
กลุม ใชศิลปะในการตัดการอภิปรายที่ยดื เยื้อเกินความจําเปน/นอกประเด็น /อาจกระทบ
ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางเสียหาย
9. สรางบรรยากาศที่เปนกันเอง มีความสนุกสนานในการแสดงความคิดเห็น กระตุน ให
เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวาสมาชิกที่เขาประชุม
10. สรางความชัดเจนในขอความของสมาชิกบางคนที่เขียนหรือพูดแลวไมสื่อความหมายตาม
ประเด็น ตองซักถาม ใหเขียนหรืออธิบายเพิ่มเติม
11. ตองสามารถยืดหยุน ปรับเปลี่ยนกําหนดเวลาและกระบวนการไดตามความจําเปน ซึ่งจะ
ทําใหกระบวนการราบรื่น สงเสริมการมีสวนรวมอยางเต็มที่
12. ไมมีหนาที่บอกหรือสอนวา ชุมชนมีปญหาอะไร จะแกไขอยางไร อนาคตควรเปน
อยางไร แตมีหนาที่ในการกระตุน อธิบาย แมกระทั่งการยกตัวอยางเพื่อใหสมาชิก
มองเห็นภาพหรือไดขอมูลประกอบการทํากิจกรรมได และยังมีหนาที่ชวยสรุปใจความ
กรณีสมาชิกกลุมมีปญหาที่บอกไดแตสรุปเปนใจความที่เหมาะสมไมได
13. ตองคํานึงเสมอวา กระบวนการประชุมปฏิบัติการ/การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
รวมเปนเพียงจุดเริ่มตนของการลงมือกระทําเพื่ออนาคตที่ดีกวา การมีกิจกรรมลงมือทํา
ตอเนื่องจากการประชุมตางหากที่สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง
14. ประสานงานใหสมาชิกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ทักษะ ทรัพยากรที่จําเปน
เพื่อใหกลุมสมามารถวิเคราะห ตัดสินใจและปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
คุณสมบัต(ิ ที่พึงมี)ของวิทยากรกระบวนการ
1. มีจิตใจรักผูอื่น มีความสุขกับการเห็นการยกระดับทางความคิด จิตวิญญาณ และมีความ
เชื่อมั่นในพลังระหวางมนุษย
เชื่อในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมเสมอภาค
โดยเฉพาะการเชื่อมั่นในพลังของชุมชน พลังแหงวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชน
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2. เปนคนที่พยายามเปลี่ยนแปลง ฝกฝน พัฒนาตนเองและบุคคลในทีมใหเปนผูรอบรู มีโลก
ทัศนที่ถูกตอง (Personal Mastery)
3. ใหความเอาใจใสกับกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูของทีม (Team Learning)
4. มีจิตใจประชาธิปไตย ใจกวาง เปดรับความคิดเห็น ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม และ
ยอมรับความแตกตางหลากหลาย ไมเปนเผด็จการหรือครอบงํากลุม
5. มีวิธีคิดแบบองครวม เชื่อมโยงเปนระบบ
6. มีความพรอมที่จะเรียนรูจากผูอื่นตลอดเวลา
รวมทั้งพรอมจะเรียนรูจ ากผูเขารวม
กระบวนการ
7. มีความคิดสรางสรรค ไมติดกรอบ พรอมที่จะขยาย ปรับ หรือเปลี่ยนแบบแผนทาง
ความคิด กลาจินตนาการ
8. สามารถใชสมองซีกซาย-ขวาอยางเชื่อมโยงทั้งศาสตรและศิลปะ
9. มีประสาทสัมผัสที่ดี นอกเหนือจาก ตาดูหูฟงยังตองมีความรูความเห็นที่แจมชัด เปนนัก
สังเกตการณ มีความละเอียดออนสามารถรับรูอารมณความรูสึกของคนไดงาย (แตตอ งไม
เปนคนออนไหวงายตามอารมณ)
10. มีอารมณที่ดี สมาธิดี ใจเย็น ไมตื่นตระหนกงาย ไมฉนุ เฉียว ไมเอาแตใจตนเอง มีความ
ฉลาดทางอารมณ (EQ)
11. มีความสนุก ตืน่ เตน ตื่นตัวตลอดเวลากับการมีปฏิสัมพันธ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
12. ใหความสําคัญกับกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคล โดยเฉพาะ การสื่อสารแบบสองทาง
13. กลาตัดสินใจและมีความรับผิดชอบสูง
แมวาคุณสมบัติที่พึงมีของวิทยากรกระบวนการจะมีมากมายตามที่กลาวมา แตกไ็ มงายที่จะมี
คนที่มีคุณสมบัติครบทุกประการ แตกไ็ มใชเรื่องที่จะไปเสียกําลังใจ ทอถอยวาตนเองไมเหมาะกับ
บทบาทวิทยากรกระบวนการ เพราะคุณสมบัติแทบทุกขอสามารถสราง เรียนรู ฝกฝน เพิ่มเติมมาได
และสามารถสรางคุณลักษณะที่เหมาะกับแตละคนไดขอเพียงมีคุณสมบัติตามขอ 1 ก็จะสามารถทํา
บทบาทวิทยากรไดในที่สุด
คําวา วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) มักจะทําใหผูคนคิดถึงภาพการดําเนินบทบาทใน
หอง/ลาน/เวทีการประชุม หรือจัดการกระบวนการกลุม แตยังมีนกั พัฒนา นักวิชาการอีกกลุมหนึ่งมอง
วา บทบาทของวิทยากรกระบวนการในการพัฒนา นาจะมีมากกวานัน้ หรืออาจเรียกวา กาวหนาไปอีก
คือ เปนผูประสาน กระตุน ระดมพลัง/ทุน เปนแกนนําในการผลักดันใหเกิดความเคลื่อนไหวของกลุม/
ชุมชน ไปสูท ิศทางหรือเปาหมายรวมของชุมชน รวมทั้งนาจะเปนผูสราง/ผูจัดเวที ใหเกิดความรู
แนวทาง วิธกี ารหรือ แนวคิดใหม ๆ อยูเสมอ ดังนั้นเพื่อใหเห็นความตางจากบทบาทวิทยากร
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กระบวนการตามหลักการ จึงมีการเรียกผูท ี่ดําเนินบทบาทตรงนี้เปนคําใหม คือ นวัตกร (Innovator) ซึ่ง
มักจะมาพรอม ๆ กับเรื่องของประชาคม ที่เรียกวา นวัตกรประชาคม (Civic Innovator)
นักพัฒนา กับ บทบาทวิทยากรกระบวนการ
โดยทั่วไปนักพัฒนา นักวิชาการมีชวี ติ ที่อยูในโลกที่มีการแบงงานกันทํา ตามสาขาความ
ชํานาญ โดยวิชาชีพก็บงบอกความเชีย่ วชาญเฉพาะอยูแ ลว ลักษณะดังกลาวมีผลทําใหเราพลอยมีวิธีคิด
แบบแยกสวนไปดวยตามหนาที่การงาน แตเมื่อทํางานกับชาวบาน กับชุมชน จะพบวา ชาวบานไมไดถูก
แบงงานตามสาขาอาชีพที่ชัดเจนแบบเรา และจะพบวา ชาวบานจะมีวิธีคิดแบบองครวม(Holistic
Approach) ไมไดแบงชีวิตออกเปนดานตาง ๆ ดังนั้นการพัฒนาใหสอดคลองกับวิธีคิดของชุมชน จึง
จําเปนตองปรับกระบวนทัศน (วิธีคิดและโลกทัศน)ในการมองชีวติ มองผูคน และสังคมใหเปนแบบ
องครวม มากขึ้น
กรณีที่แสดงถึงความเปนองครวมไดชัดเจน คือ ปญหาการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกใน
ไกและสัตวปก ซึ่งสรางแรงสะเทือนไปทั้งประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว สุขภาพคน
การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับสัตวปก
วิธีการ
แกปญหาโดยการฆาไกจํานวนมาก ก็กระทบถึงดานจิตใจของคนในชุมชนอีกดวย
จากสภาพทีก่ ลาวมา จะเห็นวาปญหาของชุมชน ไมวาเรือ่ งอะไร ก็ยากยิ่งที่จะแกปญหาไดโดย
หนวยงานใดหนวยงานหนึง่ โดยเฉพาะการแกปญหาที่ตองการความยั่งยืน ยิ่งตองการความรวมมือจาก
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะการมีสวนรวมของประชาชน การทําหนาที่ของนักพัฒนา จึงจําเปนที่จะตอง
แสดงบทบาทของวิทยากรกระบวนการ หรือ บทบาทของนวัตกร เพื่อทํางานรวมกับชุมชนและ
หนวยงานสาขาอื่น ในการจัดการปญหา หรือพัฒนางานแบบบูรณาการ ไปสูเปาหมายที่ตั้งไว
เทคนิคพื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
เทคนิคพื้นฐานในที่นนี้ อกจากเปนเทคนิคในการจัดกระบวนการเรียนรูแลว ยังหมายถึงการจัด
กระบวนการเรียนรูนอกหองประชุม(ทุกคนเปนครู ทุกที่เปนหองเรียน)และสามารถใชในกระบวนการ
พัฒนาที่ใชรูปแบบการมีสวนรวมทั่วไปไดดวย มิไดจํากัดเฉพาะเรื่องกระบวนการเรียนรูเทานั้น
การออกแบบกลุม
การมีสวนรวมสูงสุด
เกิดจากการออกแบบกลุมที่เหมาะสม
ในแตละขั้นตอนของ
กระบวนการกลุม แตละประเภทมีขอดีและขอจํากัดแตกตางกันมาก บางประเภทเอื้อใหสมาชิกในกลุมมี
สวนรวมและปฏิสัมพันธไดมากแตอาจขาดความหลากหลายของแนวคิด
จึงเหมาะสําหรับการ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ โดยยังไมตอ งการขอสรุปที่สมบูรณ ขอสรุปที่สมบูรณอาจ
ไดมาจากการนําเสนอแลกเปลี่ยนระหวางกลุม
ประเภทกลุม
กลุม 2 คน
(Pair group)
กลุม 3 คน
(Triad group)

กลุมยอยระดมสมอง
(Buzz group)

กลุมเล็ก (Small
group)

กลุมใหญ (Large
group)

ความหมาย
ใหสมาชิกจับคูกัน ทํา
กิจกรรม ที่ไดรับ
มอบหมาย
ใหสมาชิกจับกลุม 3
คน แตละคนมีบทบาท
ที่ชัดเจน และ
หมุนเวียนบทบาทกัน
ได
เปนการรวมกลุม 3 –4
คน ขึ้นชั่วคราวเพื่อ
แสดงความคิดเห็น

เปนการจัดกลุม 5-6
คน ทํากิจกรรมที่
ไดรับมอบหมายจน
ลุลวง
เปนการอภิปรายใน
กลุม 15 – 30 คน ทั้ง
ชั้น

ขอบงใช
ตองการใหทกุ คนมี
สวนรวมในการออก
ความเห็นหรือปฏิบัติ
ทุกคนมีสวนรวมใน
การเรียนรูตามบทบาท
และสามารถเรียนรูได
ครบทุกบทบาท

ขอจํากัด
ขาดความหลากหลาย
ทางความคิดและ
ประสบการณ
ขาดความหลากหลาย
และกระจางชัดไปบาง

ตองการใหสมาชิกมี
สวนรวมในเวลาสั้น ๆ
โดยไมตองการ
ขอสรุป หรือตองการ
ขอสรุปที่ไมลึกซึ้งมาก
นัก
ตองการใหสมาชิกได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และอภิปรายไดอยาง
ลึกซึ้ง จนไดขอ สรุป
ตองการใหเกิดการ
โตแยงหรือการ
รวบรวมความคิดเห็น
จากกลุมยอยเพื่อหา
ขอสรุป

ขาดความลึกซึง้ ไมมี
การอภิปรายกันอยาง
ลึกซึ้ง

ใชเวลามาก

บางคนอาจใหความ
สนใจหรือมีสว นรวม
นอยใชเวลามาก
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ประเภทกลุม
ความหมาย
กลุมไขว (Cross-over เปนการจัดกลุม 2
group )
ขั้นตอน โดยแยกให
สมาชิกทํากิจกรรม
เฉพาะบางกลุม จนมี
ความเชี่ยวชาญ
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
ตองการใหสมาชิกใช ใชเวลามากอาจมี
ศักยภาพของตนเองใน ความรูที่ตกหลน
สรางความรู สมาชิก
จะมีสวนรวมและได
เนื้อหามาก

เหมือนกลุมไขว

สรางความตระหนัก
และเขาใจความรูสึก
นึกคิดของแตละกลุม
หรือฝาย

ขาดขอสรุป และ
ความลึกซึ้ง

การรอยรัดกระบวนการกลุม ที่หลากหลายดวยกันอยางเหมาะสมในแตละขั้นตอนของ
กระบวนการ ทําใหเกิดการมีสวนรวมอยางสูงสุดมีพลวัตหรือการเคลื่อนไหวของการเรียนรูแลกเปลี่ยน
ความคิด /ประสบการณ ทําใหสมาชิกมีความสนใจอยางตอเนื่อง
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การออกแบบงาน (Task design)
แมการออกแบบกลุมที่หลากหลายจะชวยใหเกิดการมีสวนรวมไดมาก แตไมไดหมายความวา
การมีสวนรวมนั้นไดเกิดผลงานอยางมีประสิทธิภาพโดยไมเสียเวลา
หัวใจสําคัญของการบรรลุงาน
สูงสุดจึงอยูทกี่ ารกําหนดงานใหกับกลุม ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญของการกําหนดงาน 3 ประการ คือ
1.กําหนดกิจกรรมที่ชัดเจนวาจะใหสมาชิกแบงกลุมอยางไร เพื่อทําอะไรใชเวลามากนอยแค
ไหน เมื่อบรรลุงานแลวจะใหทําอยางไรตอ (เชน เตรียมเสนอหนาชั้นในเวลาที่กําหนดให)
2.กําหนดบทบาทของกลุมหรือสมาชิกที่ชัดเจน โดยปกติการกําหนดบทบาทในกลุมยอยควร
ใหแตละกลุมมีบทบาทที่แตกตางกัน
เมื่อมารวมเสนอในกลุมใหญจึงจะเกิดการขยายเครือขายการ
เรียนรูโดยไมนาเบื่อ การกําหนดบทบาทยังรวมถึงสมาชิกในกลุมดวย เชน บทบาทของการนํากลุม
การรวบรวมความเห็น การนําเสนอ เปนตน
3.ควรมีโครงสรางของงานที่ชัดเจน ซึ่งบอกรายละเอียดของกิจกรรมและบทบาทโดยทําเปน
ขอกําหนดงานที่วิทยากรแจงแกสมาชิกหรือทําเปนใบงานมอบใหกับกลุม ซึ่งประการหลังจะเหมาะกับ
การทํากลุมยอยที่ตองการทํางานใหไดผลงานที่เปนขอสรุปของกลุม โดยจัดทําเปน
-ใบงาน เปนขอกําหนดผลงาน หรือใบมอบหมายงานใหกลุมเล็ก หรือกลุมยอยระดมสมองที่มี
รายละเอียดมาก และตองการผลงานที่เปนขอสรุปของกลุมที่มีความลึกซึ้งมาก มักใชในกิจกรรม
สะทอนความคิดและอภิปราย และกิจกรรมประยุกตแนวคิด
-ใบชี้แจง เปนงานที่มีรายละเอียดไมมากนักในกลุมใหญ กอนทํากิจกรรมกลุมวิทยากรอาจ
เขียนใสกระดาษหรือแผนใส ใหสมาชิกอานพรอมกันในชั้นหรือในกลุมใหญ มักใชในกิจกรรมดาน
ประสบการณ หรือประยุกตแนวคิด
เทคนิคการตั้งคําถาม
ลักษณะของคําถามที่จะกอใหเกิดการอภิปรายกลุมนั้นจะตองเปนคําถามที่กระตุน ยั่วความคิด
ทาทายความคิด และควรเปนคําถามปลายเปดมากกวาคําถามปด เพื่อประสิทธิภาพในการใชคาํ ถาม
วิทยากรควรมีกรอบหรือโครงสรางของชุดคําถาม ดังนี้
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โครงสรางชุดคําถาม
อดีต
ปญหา
สภาพเหตการณ

ปจจุบัน

แนวทางปฏิบัติ
อนาคต

คําถามปด

คําถามเปด

1. ใคร
2. อะไร
3. ที่ไหน
4. เมื่อไหร
5. อยางไร
6. ทําไม
7. เพื่อใคร
8. ใครไดประโยชน
9. ใครตัดสินใจ
10. กลุมควรมีบทบาท
หรือมีสวนรวมหรือ
พึ่งตนเองอยางไร

เปนคําถามเพือ่ ทราบขอมูลโดยเฉพาะ ไมคอยเอื้อใหเกิดการเปดเผยตนเอง ไดขอ มูล
นอยมาก จะไดคําตอบเพียงสั้น ๆ หรือคําตอบใช ไมใช มักเปนคําถามที่ถามถึงใคร
อะไร
เปนคําถามที่ไมไดกําหนดขอบเขตการตอบ ทําใหมีโอกาสพูดถึงความคิด ความรูส ึก
ปญหาประสบการณตามความตองการของผูตอบ ผูตอบจะไดเต็มทีส่ ะดวกใจทําให
ทราบเรื่องราวตาง ๆ ไดมากมาย มักเปนคําถามที่ถามเกี่ยวกับ ทําไม อยาง

จากโครงสรางชุดคําถามอธิบายประกอบภาพไดดังนี้
สวนที่ 1

สวนที่ 2

สี่เหลี่ยม 2 รูปซายมือจะแสดงถึงทฤษฎีหลักการและปญหาหรือสภาพเหตุการณ
แนวทางปฏิบัติของเรื่องที่จะอภิปราย ซึ่งโดยปกติแลวเรื่องตาง ๆ ที่จะมีการอภิปราย
กลุมนั้นจะมีองคประกอบสําคัญอยู 2 สวนคือ สวนที่หนึ่ง จะเปนแนวทฤษฎี /
หลักการ / ปญหาของเรื่อง / สภาพเหตุการณนั้น ๆ และสวนที่สอง เปนแนวปฏิบัติ
ของเรื่องนั้นๆ
วงรี 3 รูป ถัดมาจะแสดงถึงระยะเวลา 3 ชวง คือ อดีต ปจจุบัน อนาคต โดยทั่วไป
แลว เรื่องที่จะอภิปรายกลุมจะมีความเกี่ยวพันกับมิติของเวลา 3 ชวงดังกลาว
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สวนที่ 3

ดานขวามือสุดของภาพเปนชุดคําถามที่จะใชกระตุนใหกลุมเกิดการอภิปรายมี
10
คําถาม สวนใหญเปนลักษณะคําถามปลายเปด
- วิธีการใชชุดคําถามจะตองนํา 3 สวนมาประกอบกัน แลวผูกประโยคเปนชุด
คําถาม

การกําหนดบทบาทของผูรว มเรียนรู
1.ชวยกันคนหาขอมูล ใหขอมูล / ประสบการณ/ความคิด
2.รวมกันวิเคราะหสังเคราะหขอมูล ประสบการณความคิดรวบยอด สรุป
3.ทํางานภายในกลุมใหเปนไปตามเวลาทีก่ ําหนดให
4.คนหาความคิดเห็นรวม (Common ground ) ของกลุม
5.ชวยกันกําหนดกิจกรรมที่จะนํา “ความคิดเห็นรวม ” ไปสูการปฏิบัติ
กติกาเบื้องตนของการประชุม/เรียนรูแบบมีสวนรวม
1.ทุกความคิดเห็นที่สมาชิกกลาวตอกลุมถือวามีความหมายมีคุณคา แตไมมีการตัดสินวาความ
คิดเห็นนั้นถูกหรือผิด สมาชิกสามารถอธิบายเหตุผลความรูสึกของตนตอความคิดเห็นทีเ่ สนอตอกลุม
โดยไมมีการโตเถียง สมาชิกกลุมจะชวยกันเลือก / คนหา ความคิดเห็นรวมเพื่อถือเปนความคิดเห็น
รวมกันของกลุม
2.ทุกความคิดเห็น/ขอมูลที่สมาชิกเสนอตองไดรับการบันทึกใหปรากฎบนแผนพลิก เพื่อให
ผูอื่นไดมองเห็นอยางชัดเจนซึ่งจะชวยใหสมาชิกอื่น ๆ นํามาคิดสืบเนื่องตอกันได เปนการขยาย
เครือขายความคิด
3.บริหารเวลาการทํางานใหเปนไปตามที่กาํ หนดทุกขั้นตอน
4.กลุมจะทํางานเกี่ยวของกับความคิดที่สมาชิกกลุมเห็นพองตองกันเทานั้น สิ่งที่ไมเห็นพองจะ
ถูกบันทึกและนํามาพิจารณาไดอีกหากมีเวลาหรือนํามาพิจารณาในโอกาสตอ ๆ ไป
5.กลุมจะไมทาํ งานในประเด็นที่สมาชิกกลุม มีความเห็นแตกตางกัน
6.สมาชิกที่เขารวม ควรเขารวมงานกับกลุม ตั้งแตเริ่มตนอยางตอเนื่อง
การสรางบรรยากาศกลุม
การสรางบรรยากาศกลุมทีด่ แี ละเหมาะสม เปนกลยุทธที่มีผลกระทบตอการเปดเผยความคิด
ความรูสึก ประสบการณของสมาชิกกลุมดวยความเต็มใจและจริงใจมีผลตอการดําเนินงาน / อภิปราย
ภายในกลุม
บรรยากาศกลุมจึงควรมีลักษณะเปนกันเองระหวางสมาชิกกลุม ดวยกันและระหวาง
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วิทยากรกับสมาชิกกลุม ลักษณะประจําของคนไทยคือความรักสนุก ใฝสัมพันธมากกวาใฝสัมฤทธิ์ แต
มีความเกรงใจและไมกลาแสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรมและสราง
สัมพันธดวยความสนุกสนานจะทําใหสมาชิกกลุมกลาเปดเผยตนเองดวยความเต็มใจและจริงใจ ทําให
การอภิปรายกลุมเปนไปดวยความราบรื่นและสมาชิกมีสวนรวมเต็มที่ นอกจากนี้กจิ กรรมนันทนาการ
ยังใชเพื่อการนําไปสูการปรับทัศนคติที่สะทอนแงคิด เปนการนําเขาสูเรื่องที่จะอภิปรายไดงายขึ้น เชน
การใชเกมส เพลง นิทานนํา
สถานที่
สถานที่เปนปจจัยสําคัญสําหรับการดําเนินกระบวนการแบบมีสวนรวม ควรเปนสถานที่ที่แยก
เปนสัดสวนเฉพาะไมพลุกพลาน หรือถูกรบกวนจากเสียง ภาพ และบุคคลภายนอก ซึ่งจะชวยให
กิจกรรมดําเนินไปไดอยางตอเนื่องไมสะดุดเปนครั้งคราว
สมาชิกมีสมาธิในการรวมกิจกรรมและ
เปดเผยตนเองไดเต็มที่ สถานที่ควรมีลักษณะโลง มีเฉพาะเกาอี้ ไมมีโตะเพือ่ ใหมีการเคลือ่ นไหว
เคลื่อนยายไดสะดวก ขณะดําเนินกิจกรรมกลุมมีการระบายอากาศที่ดี ไมรอนอบอาว การจัดโตะเกาอี้ใน
รูปแบบตาง ๆ สามารถสื่อใหคนเกิดความรูสึกรับรูถึงตําแหนง อํานาจ ความรวมมือ ความเทาเทียม
ความเปนกันเอง ความเปนพวกเดียวกัน การจัดเกาอี้ที่เอื้อตอกระบวนกากลุมจึงควรจัดเกาอี้เปนรูปโคง
ครึ่งวงกลม รูปตัวยู รูปวงกลม โดยไมมีโตะ เพื่อใหสมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธดวย อวจนภาษา (ภาษา
รางกาย) มีความรูสึกเทาเทียมกัน ลดความแตกตางสถานภาพ รูสึกเปนกลุมเดียวกัน ไมแปลกแยก แสดง
ความคิดเห็นไดเต็มที่
เทคนิคการสื่อสาร
การใชภาษากาย (อวจนภาษา)
ภาษากายเปนการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ที่ไมใชคาํ พูด แตมีความหมายสามารถสื่อถึง
ความรูสึก ซึ่งมนุษยสามารถรับรูได ไดแก การวางตัวกิรยิ าการเคลื่อนไหว การแสดสีหนาแววตา การ
ประสานสายตา การสบตา น้ําเสียง การจัดสถานที่ สิ่งแวดลอม ภาษากายมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกวา
ภาษาพูด
การใชสถานที่ที่มิดชิดและสงบ ปราศจากการรบกวนและสิ่งเราจากภายนอก ทําใหสมาชิก
รูสึกเปนสวนตัว
การใหแสงสวางทึม ๆ (Dim Light) ที่มีเสียงเพลงสมาธิ (Meditation Music1) หรือเพลงผอน
คลาย (Relaxation Music) เบา ๆ ใหความรูส ึกผอนคลาย หรือเปนสุขดวยความสงบ และมีสันติ
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การจัดเกาอี้ติดกันเปนรูปเสนโคงโดยไมมีโตะ ใหความรูสึกถึงความเปนกลุมเดียวกัน ความ
เทาเทียมที่ไมแตกตาง ความใกลชิด ความคุนเคยเปนกันเอง
การใชน้ําเสียงออนโอยนุมนวล การสบตาและการยิม้ ขณะตั้งคําถามหรือการพูดคุยดวยแสดง
ใหเห็นถึงความเปนกันเอง ความอบอุน ความไมมีเงื่อนไขวาสิ่งใดถูกสิง่ ใดผิด การใหอภัย
การยืนในระยะหาง 1-2 ฟุต แสดงถึงความใกลชิด
การแตงกายดวยชุดสุภาพเรียบงาย และการวางตัวสบาย ๆ แสดงถึงความเปนกันเองเปดเผย
การสื่อสารดวยการเขียน
การเขียนความคิดเห็น ขอมูลประสบการณลงในกระดาษแผนเล็ก ๆ โดยไมระบุชื่อผูเขียนแลว
สงใหวิทยากรหรือเลขากลุมรวบรวมเปนหมวดหมู เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมอยางเทา
เทียมกัน ทําใหทุกคนกลั่นกรองความคิดเห็นไดดีกวาการพูดเพียงอยางเดียว อาจใชเปนการนําขึน้ ตน
เพื่อนําไปสูการอภิปรายที่มปี ระสิทธิภาพตามประเด็นทีไดเขียนรวบรวมไวภายในเวลาที่จํากัด ความ
คิดเห็นที่รวบรวมได ควรบันทึกสั้น ๆ บนกระดาษแผนพลิกใหทุกคนอานเห็นไดชัดเจน
การเขียนความคิดเห็น ขอมูลประสบการณลงในกระดาษแผนเล็ก ๆ โดยไมระบุชื่อผูเขียนแลวสงให
วิทยากรหรือเลขากลุมรวบรวมเปนหมวดหมู เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน
ทําใหทุกคนกลั่นกรองความคิดเห็นไดดกี วาการพูดเพียงอยางเดียว อาจใชเปนการนําขึ้นตนเพื่อนําไปสู
การอภิปรายทีม่ ีประสิทธิภาพตามประเด็นทีไดเขียนรวบรวมไวภายในเวลาที่จํากัด
ความคิดเห็นที่
รวบรวมได ควรบันทึกสั้น ๆ บนกระดาษแผนพลิกใหทกุ คนอานเห็นไดชัดเจน
การเขียนความคิดเห็นของทุกคนบนกระดาษแผนใหญที่ติดฝาผนังตามประเด็นที่ตั้งไว ทําให
รูสึกเปนอิสระในการแสดง ความคิดเห็น ความคิดเห็นของแตละคนจะปรากฏใหสมาชิกทุกคนไดรับรูไดมายในเวลาที่จํากัดสงเสริมการเรียนรูความเขาใจซึ่งกันและกันหลังจากนั้นจึงใหแบงกลุมเพื่อชวยกัน
สรุปประเด็นที่ปรากฏบนผนังหรือนํามาเชื่อมโยงกับประเด็นคําถามที่ตั้งขึ้นใหม
วิธีนี้เปนวิธีการ
สงเสริมการทํางานเปนกลุมอยางมีสวนรวม ลดขอโตเถียงขัดแยงและการขมความคิดของผูอื่น โดยมี
วิทยากรชวยสนับสนุนประคับประคองกระบวนการกลุมใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ภายในเวลา
ที่กําหนด
แผนที่ความคิด (Mind Map)
แผนที่ความคิด
เปนวิธีการชวยบันทึกความคิดเพือ่ ใหเห็นภาพความคิดที่หลากหลายใน
มุมมอง ที่กวางและชัดเจนกวาการบันทึกที่เราคุนเคย โดยยังไมจัดระบบระเบียบความคิดใด ๆ ทั้งสิ้น
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เปนวิธีการที่สอดคลองกับโครงสรางการคิดของมนุษยที่บางชวงสมองจะกระโดยออกนอกทางขณะ
กําลังคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึก
การทําแผนที่ความคิด เริ่มตนดวยการเขียนคําสั้น ๆ ในประเด็นทีเ่ ราตองการ (Key Words) ไว
กลางกระดาษแผนใหญทไี่ มมีเสนบรรทัดซึ่งวางไวในแนวนอน ลากเสนสิ่งที่สัมพันธกับประเด็นดวย
ปากกาหลากสีออกไป

การทําแผนที่ความคิดเปนวิธหี นึ่งในการจดบันทึก ความคิดของผูเขารวมประชุมกลุม โดยให
สมาชิกทุกคนเสนอความคิดที่ตั้งไว อาจกําหนดกติกาใหเสนอเพียงคนละหัวขอกอนเพื่อใหทุกคนมี
สวนรวม ทุกความคิดที่เสนอขึ้น วิทยากรจะบันทึกดวยคําสั้น ๆ เขียนตัวโตใหทุกคนมองเห็น พรอมทั้ง
โยงเสนเขากับกิ่งตาง ๆ ของผูเสนอ วิธีนี้ทาํ ใหไดความคิดหลากหลาย การมองเห็นความคิดของผูอื่นที่
ถูกบันทึกไวทาํ ใหคนอื่น ๆ บังเกิดความคิดใหมสืบเนือ่ งตอมาได เปรียบเสมือนการตอภาพ Jigsaw
นั่นเอง
วิทยากรมีหนาที่กระตุนใหสมาชิกอธิบายความคิดใหกลุม ฟงจนเขาใจความหมายทีส่ มาชิก
อภิปรายไว การจัดความสําคัญ ความสัมพันธ และความเปนไปได ตามความเห็นของสมาชิก กระทําได
โดยมอบ Sticker สีใหคนละ 5-8 แตมเทา ๆ กันเพื่อใหสมาชิกนําไปติดขางคําที่สมาชิกใหความสนใจซึ่ง
อาจใหมากกวา 1 แตม ตอ 1 คําได.
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เครื่องมือและเทคนิคในการทํางานรวมกับชุมชน
การทํางานรวมกับชุมชนหรือการสรางการมีสวนรวมสําหรับสังคมไทยนั้น ตองมีการสราง
บรรยากาศของการมีสวนรวม ซึ่งเรามีปจจัยเอื้อที่ดี คือ น้ําใจพรอมชวยเหลือ ของคนไทย มีระบบการ
ปกครองประเทศที่เปนเสรี มีบรรยากาศประชาธิปไตย แตก็มีอุปสรรคในการสรางการมีสวนรวมที่
แทจริง เนื่องจาก การแสดงความคิดเห็นของคนไทยยังมีธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมบางสวนจํากัดไว
เชน ความเกรงใจ ความอายที่จะแสดงความคิดเห็น ความไมอยากยุงใหมากเรื่อง ดังนัน้ จึงมีความ
พยายามทีจ่ ะหาเครื่องมือและเทคนิคชวย ใหการมีสวนรวมของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพ และเปน
ระบบมากขึ้น เครื่องมือและเทคนิคมีมากหลายประการ แตในทีน่ ี้จะเสนอเฉพาะสวนที่มีการใชกนั มาก
ไมยากเกินไปและคอนขางเหมาะกับสังคมไทย โดยจะเสนอตามระยะตาง ๆ ของการทํางานพัฒนา
รวมกับชุมชน
เครื่องมือ/เทคนิคในกระบวนการ (วงจร) ทํางานรวมกับชุมชน
โดยทั่วไปแลวการทํางานพัฒนาจะมีกระบวนการขั้นตอน แตเนื่องจากกระบวนการไมสิ้นสุด
ยังตองเคลื่อนตอแบบพลวัต (Dynamic) จึงอาจเรียกไดวา เปนวงจรของการพัฒนา ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

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

81

1. การเตรียม

5. การประเมินผล

4. การดําเนินการตามแผน

2. การศึกษาชุมชน

3. การสรางแผนชุมชน

กระบวนการทํางานทั้งหมด ในที่นี้จะนําเสนอในรูปแบบการมีสวนรวม ดังนี้

1. การเตรียม
ควรมีการเตรียมตอไปนี้
1). เตรียมใจ ผูที่จะเขารวมพัฒนากับชุมชน ควรมีการเตรียมใจเพื่อใหพรอมเขาหาชุมชนอยาง
นาเชื่อถือ ดังนี้
- ใจตองเชื่อมัน่ ในศักยภาพของชุมชนที่จะพัฒนา ถาไดรับโอกาสและการสนับสนุน
- ใจตองศรัทธาในกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
- ใจตองศรัทธาในภูมิปญญาและทุนทางสังคมของชุมชน
-ใจตองเปดกวางพรอมรับสิ่งที่แตกตางจากสมมติฐานหรือมุมมองของตนเอง
- ใจตองยอมรับความเทาเทียมในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
-ใจตองยอมเปนหุนสวน(เพือ่ น)กับสมาชิกชุมชน
2). เตรียมตัว ควรมีการเตรียมตัวใหแข็งแรง และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เพือ่ ใหชุมชน
ยอมรับเปนเพือ่ น หรือลูกหลานแทนการเห็นเปนเจาเปนนาย บุคลิกภาพเหลานั้นไดแก การเห็นอกเห็น
ใจผูอื่น มีความนาเชื่อถือ พรอมรวมมือและชวยเหลือ เปนผูฟงที่ดี ยิม้ แยมแจมใส เกรงใจ เปดเผย มอง
โลกในแงดี มีกิริยาที่เหมาะสม ทาทีเปนมิตรนาคบหาสมาคม ทําตัวแบบเสมอภาคหรือติดดินเหมือนคน
ทั่วไป
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3). เตรียมความรูขอมูลขาวสาร ควรมีการเตรียมขอมูลเบื้องตน แผนงาน โครงการ หลักฐาน
หรือขาวสารที่ตองนําไปพูดคุย เกริ่นนําโครงการ กับสมาชิกในชุมชน เปนการหาหัวขอสนทนาที่จะ
ชวยสรางความตระหนักในเรื่องนั้น ๆ
4). เตรียมชุมชน เปนการเตรียมใหชุมชนมีความพรอมที่จะรวมกันพัฒนาชุมชน เตรียมทีม
ชวยเหลือในการศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวมตอไป โดยการเตรียมชุมชนตองนําขอมูลขาวสารมาบอก
กลาว และไมใชเพียงแคใหชมุ ชนลุกขึ้นมาทําเทานั้นตองมองถึงการจะชวยดูแลอยางยั่งยืนตอไปดวย
การเตรียม เปนขั้นตอนเริ่มตนในการเขาชุมชน ซึ่งเปนขั้นของการเขาพบกลุมแกนนํา หรือเริ่ม
จากกลุมที่รูจัก เชน กลุมอาสาสมัคร เพื่อใหนําพาไปสูกลุมอื่น ๆ ตอไป

2. การศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม (Participatory Community Learning)
การศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม เปนการสืบคนหาขอมูลที่สําคัญ ทั้งในตัวของเนือ้ หาและ
บริบทที่แวดลอม เพื่อที่จะนําไปสูการพัฒนาตอไป กระบวนการศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวมทีใ่ หผล
การศึกษาเปนที่ยอมรับ คือ กระบวนการ PRA (Participatory Rapid Appraisal) เปนการเก็บขอมูลที่เปด
ใหชาวบานเขามามีสวนรวม ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเปนพนักงานสัมภาษณ เปนนักสังเกตและไดวิเคราะห
ขอมูลรวมกันกับนักพัฒนา เครื่องมือในการศึกษาชุมชนมีมากมาย แตในที่นี้เสนอการใชเครื่องมือสําคัญ
7 อยางที่จะทําใหรูและเขาใจชุมชน ซึ่งไมใชเพียงบุคคลภายนอก แตทีมชุมชนก็จะคนพบและรับทราบ
ถึงสถานการณของชุมชนไดเอง เครื่องมือ 7 อยาง ไดแก
1) แผนที่เดินดิน (Participatory Mapping)
เปนการสรางแผนที่ของชุมชน โดยการใชเทคนิค การเดินแบบเดินเลาะทุกพื้นที่ของ
ชุมชน (Transects Walk) โดยนักพัฒนาเดินรวมกับสมาชิกในชุมชนนั้น 7-12 คน (ควรมีความ
หลากหลายของกลุมเพื่อใหเห็นมุมมองที่แตกตาง) เห็นอะไรที่นาสนใจศึกษา ก็ถามชาวบานที่ไปดวย
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจทรัพยากรของชุมชน ขอบเขต และความสําคัญตอชุมชน (แตไมควรมี
ขนาดใหญมากและไมทุรกันดารเกินไป)บันทึกที่สําคัญอยางคราวๆแลวนํามาลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
นอกเหนือจากการตองการไดแผนที่แลว การสรางแผนที่เดินดินมีจุดประสงคสําคัญ เพื่อ
สํารวจทุน/ทรัพยากรของชุมชน สิ่งที่นาจะมีผลตอคุณภาพชีวิต วา มีอะไร อยูที่ไหน เชน บาน ราคา
โรงเรียน วัด บอน้ํา สิ่งสกปรก ถนน ฯลฯ วิธีนี้จะทําใหมองเห็นทั้งลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทาง
สังคม บานที่เลี้ยงไก บานทีม่ ีวัวพอพันธุ ฯลฯ ทําใหมองเห็นเปาหมาย หรือสิ่งที่จะตองทําในอนาคต
2) ผังเครือญาติ (Family Diagram)
คือการถอดความสัมพันธในเชิงเครือญาติหรือเชิงสายเลือดในชุมชน
ผังเครือญาติมี
ความสําคัญตอการทําความเขาใจชุมชนและสังคมไมวาจะเปนเมืองหรือชนบท โดยมีเปาหมายเพือ่
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- เขาใจโครงสรางความสัมพันธุเชิงเครือญาติ
อันเปนความสัมพันธที่เปนรากฐานของ
ครอบครัวในชุมชน
- รูจักตัวบุคคลและความสัมพันธทางสังคมของเขาไดในระยะเวลาอันสั้น
- ชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่/นักพัฒนากับประชาชนไดอยารวดเร็ว
ถามีเวลาอยูกบั ชุมชนไมนาน การทําผังเครือญาติ ไมจําเปนตองทําทุกครอบครัว แตควรทําใน
กลุมที่ใหความสนใจ เชน กลุมผูนาํ กลุมที่สังเกตไดวามีผูใชนามสกุลนี้เยอะ กลุมผูเลี้ยงสัตว เปนตน
3) โครงสรางองคกรชุมชน/เครือขายองคกรในชุมชน
เครื่องมือนี้ชวยใหเขาใจโครงสรางองคกรชุมชนไดรอบดาน ทั้งโครงสรางที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ รวมทั้งชวยใหเขาใจความสัมพันธทางสังคมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดขึน้ ในชุมชนนั้น ๆ
นอกเหนือจากความสัมพันธเชิงเครือญาติ วิธีการศึกษาใชการสอบถาม พูดคุย และการสังเกต ควรจะ
ศึกษาลักษณะแบบแผนความสัมพันธดานตาง ๆ อยางนอย 3 ดาน ดังนี้ 1) ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 2)
ความสัมพันธทางการเมือง 3) ความสัมพันธทางสังคม การทําความเขาใจในความสัมพันธ 3 สวนนี้จะ
ทําใหเขาใจถึงบทบาท อํานาจ หนาที่ และความสัมพันธเชิงอํานาจทีม่ ีอยูจริงในชุมชน ไมใชเพียงเปน
องคกรในกระดาษเทานัน้
เนื่องจากองคกรตาง ๆ ในชุมชนไมไดแยกจากกันโดยเด็ดขาด จึงทําใหเราไดภาพ
ความสัมพันธที่ทับซอนกันไปมา แตจะทําใหมองเห็นภาพองครวมอยางเปนรูปธรรม และนั่นคือ
เครื่องมือสําคัญที่ชวยใหมองเห็นความแตกตางหลากหลายแตเกี่ยวของสัมพันธขององคกรในชุมชน ทํา
ใหการหาแนวทางพัฒนา/แกไขปญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) ระบบ...(สุขภาพ)...ของชุมชน
ระบบตาง ๆ ของชุมชน มักจะมีแบบแผนจากมิติทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ หรือคานิยม
มาเกี่ยวของสัมพันธ บางเรือ่ งเปนวิถีชีวิตของชุมชน ระบบสุขภาพของชุมชน ก็อาจจะมีบางอยางตางไป
จากระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขหรือของภาครัฐ
การใชเครื่องมือนี้ ทําไดโดยการพูดคุย สังเกต สอบถาม หรือสนทนากลุม ถึง แบบแผนวิธีการ
ดําเนินชีวิตของชาวบาน การดูแลเมื่อมีปญหาเจ็บปวย ขัน้ ตอนการรักษา หรือขั้นตอนการแกปญหา เริ่ม
จากพึ่งพาใคร อยางไร การทําอยางนั้น อยางนี้ ไดขอมูลมาจากไหน หรืออาจศึกษาถึงรูปแบบ
กระบวนการในการรักษาพยาบาล การดูแลแตละระยะของชาวบาน
ประโยชนของเครื่องมือนี้ คือ ทําใหเราไดเรียนรูระบบของชาวบานซึ่งจะมีภูมิปญญา วิถี/
แนวทางในการดูแลสุขภาพในแบบที่สืบทอดกันมา ทําใหเขาใจสถานการณและมองเห็นแนวทางการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมลงไปใชใหสอดคลองกลมกลืนได ที่สําคัญ คือ ไมควรดวนสรุปตามที่รับรูมาวา
วิธีการของชาวบาน เปนสิ่งผิดไมถูกตอง โดยที่ยังไมเขาใจในระบบของทองถิ่น
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5) ปฏิทินชุมชน
จุดมุงหมายของการใชเครื่องมือนี้ คือ
- สรางความเขาใจในวิถีชีวติ ของชาวบาน วาในแตละรอบป รอบเดือน หรือแตละวัน
ชาวบานทําอะไร อยางไร เมือ่ ไรบาง ทําใหเรารู จังหวะชีวิต ของชุมชน
- เปนจุดเริ่มตนของการสรางสัมพันธที่ดีกบั ชุมชน เพราะการรูจักจังหวะและวิถชี ีวิตของ
ชุมชน คือ การรูจักกาลเทศะในชีวิตชาวบาน เมื่อเราเขาหาชาวบานไดถูกจังหวะจะสรางความรูสึกดี ๆ
และเกิดบรรยากาศของความรวมมือที่ดี
- ชวยใหการวางแผนงานชุมชนดีขึ้น เพราะเราและชาวบานจะสามารถจัดตารางการทํางานที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบานได
แนวทางในการศึกษาปฏิทินชุมชน สามารถศึกษาปฏิทินได 2 ลักษณะ คือ
- ปฏิทินทางเศรษฐกิจ หรือปฏิทินการทํามาหากิน ประกอบอาชีพ สรางรายได ซึ่งสามารถ
ใชวิธีสังเกต สอบถาม เรื่อง อาชีพแบบไหนบาง แตละอาชีพตองทําอะไร ชวงไหน ถาไปตางถิ่นจะกลับ
ชวงไหน เปนตน ขอมูลกลุมนี้จะทําใหเรามองเห็นชีวิตชุมชนที่มหี ลายลักษณะ มีจังหวะชีวติ ที่เปน
ภาพรวม อันจะเปนประโยชนตอการวิเคราะหปญหาหรือแนวทางแกไขตาง ๆ
- ปฏิทินทางวัฒนธรรม/สังคม เปนการศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธกี รรม
สําคัญที่เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตคนในชุมชนนั้น ๆ
6) ประวัติศาสตรชุมชน
ประวัติศาสตรชุมชน คือ การศึกษาถึงเรื่องราวความเปนมาของชุมชนในดานตาง ๆ ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ตามหวงระยะเวลาตาง ๆ จากอดีตถึงปจจุบัน เกิดการ
เปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุการณสําคัญอะไรเกิดขึ้นบาง เปาหมายสําคัญของเครื่องมือนี้ คือ
- เขาใจความเปนมาของเรื่องราวตาง ๆ ในชุมชนไดดีขนึ้
- ลดอคติสวนตัวที่จะไปตัดสินเรื่องราวตาง ๆ ในชุมชน
- ลดชองวางในการติดตอสัมพันธกับชุมชน
การนําเสนอประวัติศาสตรชมุ ชนที่ศึกษาได จะนําเสนอในรูปแบบของ เทคนิคเสนแบงเวลา
(Time Line) ซึ่งประกอบดวย ชวงเวลา กับ เหตุการณหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
7) ประวัติชีวติ
การศึกษาประวัติชีวิต คือ เครื่องมือที่ทําใหเราเห็นรายละเอียดของชีวติ ผูคน สรางความเขาใจ
ในเรื่องราวชีวติ ของชาวบาน รวมทั้งสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนผานชีวิตของคนใน
ชุมชนไดดว ย และถาหากผูทศี่ ึกษาประวัติชวี ิต เปนคนในหมูบานเอง ก็ยิ่งสรางความเขาใจ หรือถาเปน

85

การใหเยาวชนศึกษาประวัติชวี ิตผูเฒาผูแก ก็จะทําใหซาบซึ้งถึงถิ่นฐาน การตอสูของคนรุนกอนไดเปน
อยางดี กลุมเปาหมายสําคัญที่ควรทําประวัติชวี ิต ไดแก
- กลุมคนเฒาคนแก ทําใหไดขอมูลประวัตศิ าสตรชุมชนแถมจากประวัติชีวิตของทาน
- กลุมผูนําชุมชน ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ มองเห็นเสนทางการกาวเขามาเปนผูนํา
เห็นรูปแบบวิธีคดิ วิธีทํางาน และทิศทางการพัฒนา
- กลุมคนจนคนทุกขยาก เปนกลุมที่คนสวนใหญรูจักและเขาใจชีวิตของเขานอยมาก จึงตอง
ศึกษา และหาใหเจอ
- กลุมเปาหมายการทํางาน ในกรณีปศุสัตว ไดแก กลุมผูเลี้ยงสัตว ซึ่งอาจจะแยกไปตามความ
สนใจเฉพาะ เชน กลุมเลี้ยงสัตวปก กลุมเลี้ยงโค กลุมเลี้ยงแบบฟารม กลุมเลี้ยงแบบพื้นบาน เปนตน

3. การสรางแผนชุมชนแบบมีสวนรวม (Participatory Community Planning)
การสรางแผนชุมชนแบบมีสว นรวม มีจุดสําคัญอยูที่ ความเปนแผนชุมชน และ การมีสวนรวม
ของชุมชน ซึ่งประการหลังจะมีอิทธิพลตอแผน เพราะยิ่งชุมชนมีสวนรวมมากยิง่ ทําใหเกิดความรูสึก
เปนแผนของชุมชนเองมากขึน้ แตถาชุมชนมีสวนรวมนอย ก็จะมีความรูสึกวาเปนแผนของนักพัฒนา/
เจาหนาที่ ชาวบานมีหนาทีม่ าชวยใหแผนแลวเสร็จเทานัน้ ไมไดคิดวาจะเปนแผนเพื่อการแกไขปญหา
หรือพัฒนาชุมชนของเขา
เนื่องจากลักษณะของสังคมไทย โดยเฉพาะในชนบทมักจะไมคอยกลาที่จะแสดงความคิดเห็น
ไมกลาออกมาเคียงบาเคียงไหล หรือพูดคุย เสวนากับเจาหนาที/่ นักพัฒนาจากภายนอก ดังนัน้ การสราง
การมีสวนรวมจึงจําเปนตองอาศัยบรรยากาศ เครื่องมือและเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อสรางการมีสวนรวม
เครื่องมือที่ชวยในการสรางแผนชุมชน ไดแก
1) กระบวนการ เอ-ไอ-ซี (AIC)
2) การประชุมเพือ่ สรางอนาคตรวมกัน(Future Search Conference)
3) การวิเคราะหเพื่อทําแผนแบบรูเขารูเรา(SWOT Analysis)
4) การประชุมเพือ่ รวมสรางอนาคตอยางสรางสรรค (Appreciative Inquiry : AI)
5) การใชหลัก อริยสัจ 4 (ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค)
6) การประชุมกลุม ระดมสมอง
นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่น ๆ อีกมากมาย จากประสบการณในการทํางาน พบวา การใช
เครื่องมือเหลานี้จะเหมาะกับในแตละกลุม แตละทองที่ แตละสถานการณ ดังนัน้ ในทางปฏิบัติจึงควรใช
แบบผสมผสาน ยืดหยุน ไมจําเปนตองปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ทั้งหมดครบถวนตามลําดับ นําเทคนิค
เหลานี้มาประยุกตใชแบบผสมผสานตามจุดเดนแตละสวน โดยคํานึงถึงการสรางความรวมมือ ความ
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เขาใจไดดี เหมาะสมกับบรรยากาศ ไมยุงยากซับซอนเกินไป เชน เครือ่ งมือทั้ง 6 อยางขางตน มีลักษณะ
เดน ตางๆ ดังนี้
- กระบวนการ AIC กับ FSC. มีพื้นฐานวิธีคิดที่คลายกัน นั่นคือ เรียนรูอดีต ศึกษาปจจุบัน
กําหนดอนาคต เพียงแต FSC. ใหน้ําหนักในเรื่องของการเรียนรูอดีตมากกวา และมีขั้นตอนมากมาย
หลายขั้นกวา FSC. มีจดุ เดนตรง การรําลึกและเรียนรูอดีต ซึ่งเขากับลักษณะคนในชนบทโดยเฉพาะผูที่
มีอายุคอนขางมาก จะมีความสามารถและสนุกไปกับการเลาเรื่องราวในอดีต สวน AIC มีจุดเดนที่
กระบวนการไมยุงยาก
นําภาพอนาคตไปสูการวางแนวทางและแผนปฏิบตั ิการไดในเวลาที่ไมมาก
เกินไป
- กระบวนการประชุมสรางอนาคตอยางสรางสรรค (AI) มีจุดเดน คือ ไมไปฟนฝอยหา
ตะเข็บ ไมหยิบยกเรื่องที่เปนปญหาในอดีต ซึ่งอาจจะนําไปสูความขัดแยงในกลุม แตเริ่มจากการคนหา
สิ่งดี ๆ ที่มี สรางความภาคภูมิใจและมองอนาคตขางหนารวมกัน เหมาะสมกับกลุมที่มีความขัดแยง
ภายใน หรือระหวางคน/องคกรที่มารวมสรางแผน และเหมาะกับการทํากลุมที่มีเวลาไมมากนัก แต
จุดออน คือ การไมสามารถทบทวนบทเรียนในอดีตรวมกัน ซึ่งอาจทําใหเกิดความผิดพลาดซ้ํารอยได
- กระบวนการ SWOT มีจุดเดนอยูทกี่ ารวิเคราะหความพรอมขององคกร ซึ่งชัดเจนอยาง
มาก บงบอกถึงความเปนไปไดและการเลือกทิศทางกลยุทธไดดี แตถาใชกระบวนการ SWOT ทั้งหมด
ในการสรางแผนชุมชน ก็เปนวิธีที่คอนขางยุงยากซับซอน และออกแรงทางความคิดมาก อาจจะไม
เหมาะกับ ลักษณะของชาวบานของไทย
- การประชุมกลุมระดมสมอง ไมตองมีขั้นตอนยุงยาก แตเหมาะสําหรับชุมชนที่เขมแข็ง
สมานฉันท คนในชุมชนพรอมในการแสดงความคิดเห็น
- กระบวนการ อริยสัจ 4 (ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค) มีจุดเดนอยูที่ความคุนเคยของคนไทย
สวนใหญ มีกระบวนการเชือ่ มโยง ตั้งแตการพิจารณา วิเคราะหเหตุและผล วางภาพแหงความพนทุกข
ปละแนวทางสูการพนทุกข และนําไปประยุกตใชไดกับทุกเรื่อง จุดทีเ่ ปนอุปสรรค คือ กรณีชุมชนนั้น
ไมใชพุทธศาสนิกชน และถาการพิจารณา ทุกข เนนแตเรื่องที่เปนปญหา จะทําใหกลุมรูสึกทอแท ปวด
หัว สมองตื้อกอนจะเขาสูขั้นตอนตอไป
จากประสบการณที่ผานมา ในที่นี้จะเสนอแนวทางสรางแผนชุมชนมีสว นรวมที่ประยุกตจาก
เครื่องมือขางตน โดยยึด อริยสัจ 4 เปนกระบวนการหลัก บนพื้นฐานของหวงเวลา อดีต ปจจุบัน และ
อนาคต สามารถสรุปเปนแผนผังกระบวนการไดดังนี้ (รายละเอียดขั้นตอนการสรางแผน สามารถศึกษา
เพิ่มเติมไดจากเอกสาร กระบวนการแผนชุมชนแบบมีสว นรวม และเสริมสรางทักษะดวยการฝกปฏิบัติ
และลงมือทํา)
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มรรค
วิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข

7. กําหนดแผนปฏิบัติการที่สามารถ
ลงมือทําไดตามบทบาทหนาที่
รับผิดชอบ(ไมจํากัดเทคนิค)
6. กําหนดแนวทางหลักในการพัฒนา
สูภาพอนาคต (ไมจํากัดเทคนิค)

อนาคต

5. วิเคราะหความพรอมองคกร
(เทคนิค SWOT)

ทางแหงการพนทุกข
สรางสุข

นิโรธ

3. ความภาคภูมิใจในตัวเองและ
ทองถิ่นที่อยู
(เทคนิคจัดกลุมแบบจับคู)
(จาก AI)

ปจจุบัน

รูเหตุแหงทุกขและสุข

สมุทัย

อดีต

รูทุกข รูสุขของชุมชน

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

ทุกข

2. วิเคราะหสาเหตุ – ผล
จากอดีต - ปจจุบัน
(เทคนิค ผังเหตุ-ผล หรือผังกางปลา
หรือ แผนผังตนไม)
(จาก FSC.)
1. รําลึกและเรียนรูอดีต
(เทคนิค Time Line)
(จาก FSC.)

เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมความรูขอมูลขาวสาร และ ศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม ไดทีมงานชุมชนรวม
กระบวนการสรางแผน
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กอนที่จะมีการนําแผนชุมชนไปสูการปฏิบัติ ควรมีการนําแผนไปผานกระบวนการ ประชา
พิจารณ กอน เนื่องจากผูทรี่ วมทําแผนชุมชน คือ กลุมคนสวนหนึ่งที่เปนตัวแทนจากชุมชน มิใชเปน
สมาชิกชุมชนทั้งหมด ดังนั้นจึงควรมีกระบวนการทีน่ ําแผนไปเสนอใหคนสวนใหญ (อาจจะเปน
ตัวแทนจากทุกครอบครัว) รับรูและใหขอคิดเห็น เพื่อทีจ่ ะสรางความเปนเจาของแผนชุมชนในวงกวาง
โดยเทคนิคในการทําประชาพิจารณ มี 2 แนวทาง คือ 1) จัดเวทีประชาคม เหมาะกับชุมชนที่มีความ
เขมแข็ง สมานฉันท สมาชิกพรอมแสดงความคิดเห็น และ 2) จัดกระบวนการหมุนเวียนเรียนรู เหมาะ
สําหรับชุมชนทั่วไป (มีรายละเอียดเทคนิคนี้ในเอกสาร กระบวนการแผนชุมชนแบบมีสวนรวม)

4. การปฏิบัติการตามแผน (Participatory Implementation)
ในกระบวนการปฏิบัติหรือดําเนินการตามแผน ก็คือ การลงมือทําตามบทบาทหนาที่ของแต
ละกลุม องคกร ตามที่กําหนดไวในแผน โดยชุมชนตองมีการแบงกลุมรับผิดชอบงาน ซึ่งควรเปนไป
ตามความถนัด ตามพื้นที่แลวแตประเภทของกิจกรรม รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ ทั้งทีมสนับสนุน และ
ทีมองคกรบริหารสวนทองถิ่น วาตองมีบทบาทอยางไร
ในกระบวนการนี้สิ่งสําคัญ คือ การจดบันทึกเรื่องราวทีแ่ ตละกลุมดําเนินการไป หรืออาจจะมี
แบบฟอรมใหใชเลย เพื่อทีจ่ ะเปนการบันทึกหลักฐานการทํางาน และเปนประโยชนในการกํากับติดตาม
ของชุมชน โดยเฉพาะขั้นลงมือทํานี้ ก็คือ สุดยอดแหงกระบวนการเรียนรู (Learning by Doing) ที่
สามารถจะใหบทเรียนแกชุมชนไดเปนอยางดี
ในขั้นตอนนี้ วิทยากรกระบวนการควรมีการกระตุน ทีมที่มีหนาที่ในการติดตาม กํากับ เพื่อดู
ความเรียบรอยและรับทราบขอมูลสถานการณ ซึ่งบางสวนบางกิจกรรมอาจจะมีปญ
 หา อุปสรรค ก็จะ
สามารถจัดเวทีปรับปรุงแนวทางของแผนได

5. การประเมินผลแบบมีสวนรวม (Participatory Evaluation)
การประเมินผลแบบมีสวนรวม มีความหมายตามคํา 2 คํา คือ การประเมินผล ในความหมาย
ของการประเมินผล จะเริม่ ครอบคลุมความตั้งแต การกํากับ การติดตาม ที่เรียกวา การประเมินผล
ระหวางการดําเนินการ เปนการประเมินในระดับขั้นตอน กระบวนการ เพื่อใหทราบความกาวหนา และ
สามารถปรับทิศทางการดําเนินงานไดทันเวลา ไมตองรอจนเสร็จสิ้นรอบป และ การประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดการดําเนินการ หมายถึง การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแตละระยะของการดําเนินงาน อาจจะเรียกวา
เมื่อสิ้นสุดโครงการ กรณีที่ไมมีโครงการตอเนื่อง การประเมินผลหลังจากการดําเนินการนัน้ เปนการ
ประเมินในระดับผลผลิต และผลลัพธ สวนการประเมินกอนการดําเนินงาน นาจะไมถือวาเปนการ
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ประเมินผล (Evaluation) แตเปนการประเมินสถานการณ (Assessment) และกรณีมกี ารทํางานเปนวงจร
เมื่อประเมินผลในรอบปหนึง่ ก็ถือเปนการประเมินสถานการณกอนดําเนินงานในปตอ มา
อีกคําหนึ่ง คือ การมีสวนรวม ไดกลาวถึงแลวในตอนตน วา ชุมชนตองมีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการนี้ดวย ในกรณีนี้ การประเมินผลแบบมีสวนรวม ทําไดโดยการมีทีมชุมชนที่อาสา หรือ
ชุมชนใหความเชื่อถือ ไปติดตามผลงานตามแผน ในชวงเวลาตาง ๆ บวกกับการใชเทคนิคในการศึกษา
หาขอมูลตามเครื่องมือศึกษาชุมชนบางสวน และใชเทคนิค Mind Map กับกระบวนการกลุม เปนการ
ประเมินเชิงคุณภาพก็ได
สิ่งที่สําคัญจากการประเมินผลก็คือ พยายามชี้ใหเห็นสิง่ ที่ชุมชนไดรบั มีสวนรวมในการรับ
ประโยชน หรือรับผลกระทบ เพื่อเปนการสรางการมีสวนรวมอยางครบขั้นตอน

การสรุปบทเรียนสูการประยุกตใช (Application from Lesson)
การนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากกระบวนการไปใชในชีวิตจริง มักจะมีปญหาหรืออุปสรรคอยูเสมอ
ซึ่งไมใชเรื่องแปลกแตอยางใด แตอุปสรรคที่ใหญที่สุดของการนําไปใช คือ การไมยอมเริ่มตน เพราะ
ถาไมเริ่มตนลงมือทํา ทดลองใช ก็จะทําใหความมัน่ ใจลดนอยลง แรงจูงใจลดนอยลง จนไมเห็น
ความสําคัญที่จะทํา หรือไมมีความมั่นใจที่จะทํา แตถาหากเราลงมือทํา ทดลองปฏิบตั ิดวยความตัง้ ใจจริง
การที่เราพบอุปสรรคระหวางการลงมือทํา จะไมใชอุปสรรคใหญหลวงแตประการใด และเราจะผานพน
ไปได ดวยใจที่ศรัทธาในกระบวนการมีสวนรวม ดวยปญญาบริสุทธิ์ และดวยการทบทวนหลักการ ดึง
บทเรียนเขาไปสูการแกปญหา ปรับแตงวิธีการ/เทคนิค ใหเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมาย สังเกตการ
ตอบสนองของกลุมเปนระยะ ในที่สดุ เราจะพบวิธีที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะแตกตางไปจากทางเลือกที่เสนอ
ในเอกสารนี้ เพราะคําตอบทั้งหลายมักจะรอคําถามจากเราอยูในชุมชน
ขอเสนอสําหรับการนําไปประยุกตใช มีดงั นี้
1. ทบทวนแบบแผน กระบวนการคิดของเรา ที่มีตอกระบวนการเรียนรูแ บบมีสวนรวมและ
บทบาทการเปนวิทยากรกระบวนการ
2. ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู ทั้งวิชาการ เทคนิค กระบวนการ แมกระทั่งเกมหรือเพลงประกอบ
กระบวนการ แลวสรุปวา ไดเรียนรูอะไรบาง
3. ทบทวนภารกิจ/งานที่ปฏิบัตอิ ยู
โดยเฉพาะภารกิจที่ตองเกี่ยวของสัมพันธกับชุมชน
เครือขาย หนวยงานอื่น ๆ ทั้งสวนที่กําลังทํา สวนที่ควรทํา หรือไมควรทํา แลวพิจารณาวา
บทเรียนที่ไดจะนําไปใชในการทํางานตามภารกิจที่เปน/ควรเปนอยู อยางไรบาง
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4. จัดกระบวนการเรียนรู/ถายทอดใหกับเพื่อน อาจจะเริ่มจากเพื่อนในหนวยงาน และเพื่อ
สรางความมั่นใจควรเชิญเพือ่ นที่เขากระบวนการเรียนรูด วยกันไปรวมจัดกระบวนการ
เรียนรู โดยสามารถปรับ หรือ ซอยกระบวนการออกเปนชวง ๆ ตามระยะเวลาที่มี
5. รวมกับเพื่อนรวมงานเพิ่มเติมประสบการณดว ยการลงไปสูพื้นที่ เขาหากลุมเปาหมายเพื่อ
จัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม และแสดงบทบาทวิทยากรกระบวนการ จะเริ่ม
คนพบวิธ/ี ขั้นตอนที่เหมาะสม หรือยังติดขัด นํามาปรับปรุงกระบวนการในครั้งตอ ๆ ไป
6. มีประสบการณในระดับหนึง่ แลว ควรสรางทีมในระดับอําเภอ / ตําบล เพิ่มขึ้นมา ขยาย
เครือขาย ใหไดครอบคลุม และทําใหคนทีค่ ิด มุงหมายไปในแนวทางเดียวกับเรามากขึ้น
7. ถาบันทึกเหตุการณ/ประสบการณทํางานไดตลอดจะเปนเอกสารผลงานที่มีคุณคาอยางยิ่ง
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3. ผลการประเมินการใชหลักสูตร
การศึกษาและพัฒนาครั้งนี้มกี ารประเมินใน 4 สวน ดังนี้
1. ประเมินวัดความรู กอนและหลัง การเขารวมกระบวนการเรียนรู
2. ประเมินวัดทักษะโดยการสังเกตในหอง การรวมกิจกรรมกลุมและผลงานกลุมของผูเรียน
3. ประเมินวัดความคิดเห็นทีม่ ีตอหลักสูตร โดยการสอบถามความคิดเห็นตอรายหัวขอวิชา
4. ประเมินติดตามการนําไปใชหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรูตามหลักสูตรไปแลว 3 เดือน โดย
การสงแบบสอบถามพรอมซองจดหมายตอบกลับถึงทุกคนที่ผานการเรียนรูตามหลักสูตร ทั้ง 4 รุน
จากการประเมินทั้ง 4 สวนไดผลดังนี้
3.1. ผลการประเมินวัดความรู กอนและหลัง การเขารวมกระบวนการเรียนรู จาก กลุมผูเขารวม
กระบวนการเรียนรูทั้ง 4 กลุม ไดผลดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยคะแนนผลการวัดความรูกอนและหลังการเขารวมกระบวนการ(คะแนนเต็ม 30
คะแนน)
กลุมผูเขาเรียนรู
1. กลุมบุคลากรสาธารณสุข (n=38)
2. กลุมแกนนําชมรม อสม. (n=57)
3. กลุมบุคลากรจากกรมปศุสตั ว (n=60)
4. กลุมนักศึกษา (n=32)
5. รวมทุกกลุม (n=187)

คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ของคะแนนผลการวัดความรู
กอนการเรียนรู หลังการเรียนรู
20.42 ± 3.48
26.76 ± 2.0
16.86 ±2.68
24.96 ± 2.59
17.83 ± 2.60
26.47 ± 1.48
12.84 ± 2.05
25.03± 1.57
17.21 ±3.60
25.86 ± 2.03

คะแนน
ความ
เปลี่ยนแปลง
6.34
8.10
9.36
12.19
8.65

จากตารางพบวา คะแนนการวัดความรูห ลังการรวมเรียนรู สูงกวา กอนเรียนรู ทั้ง 4 รุน โดย
ภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึ้น 8.65 คะแนน เมื่อพิจารณารายกลุม พบวา กลุมนักศึกษา มีคาเฉลี่ย
คะแนนความรูกอนการอบรมต่ําที่สุด (12.84 ± 2.05) แต มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ มากที่สุด (12.19)
3.2 ผลการประเมินวัดทักษะโดยการสังเกตระหวางการเรียนรูในหอง การรวมกิจกรรมกลุมและผลงาน
กลุมของผูเรียน
การประเมินวัดทักษะที่ไดรบั จากการเรียนรู ในที่นี้ ประเมินในระหวางการเรียนการสอนซึ่งวัด
ไดจากการสังเกตการปฏิบัตติ ามงานที่ไดรบั มอบหมาย และประเมินจากผลงานกลุมที่เกิดขึ้น และ
บันทึกโดยทีมวิทยากร พบวา
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1) การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู พบวา ผูเขาเรียนรูสวนใหญ มีสวนรวมกับทุกขั้นตอน
ของการเรียนรู มีเพียงบางสวนของกลุมผูเรียนรูที่ไมไดรวมกิจกรรมทุกขั้นตอน สรุปจากการบันทึกการ
สังเกต พบวา มีผูที่ขารวมไมครบทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู ในกลุมบุคลากรสาธารณสุข
จํานวน 3 คน จาก 38 คน (รอยละ 7.9) กลุมแกนนําชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 2 คน จาก 57
คน (รอยละ3.5) กลุมบุคลากรจากกรมปศุสัตว จํานวน 1 คน จาก 60 คน (รอยละ 1.7) และ กลุม
นักศึกษา จํานวน 3 คน จาก 32 คน (รอยละ 9.4)
2) ผลงานกลุมของผูเรียน ตามใบงาน ทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู พบวา ผลงานกลุม
ผานเกณฑ โดยที่วิทยากรผูดแู ลกลุมทุกคนมีความพอใจ
3. ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร โดยการสอบถามความคิดเห็นตอรายหัวขอวิชา
ไดมีการประเมินความคิดเห็นถึงความรูความเขาใจที่ไดเพิ่มเติมจากการเขารวมเรียนรูทั้ง 4
กลุม จํานวน 187 คน ตามหัวขอวิชาหลักของหลักสูตร ไดผลดังนี้
ตารางที่ 2 การประเมินความคิดเห็นที่มีตอ หลักสูตรของผูเขาเรียนรูในหลักสูตรการจัดกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสว นรวมและการทํางานรวมกับชุมชน
ระดับการประเมิน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
หัวขอ
1. แนวคิด กระบวนทัศนการพัฒนาชุมชน
ดานสุขภาพ
2. บทบาทและทักษะของการเปนวิทยากร
กระบวนการ
3. การศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม (PRA)
4.กระบวนการสรางแผนชุมชนแบบมีสวน
รวม
5. การประเมินผลแบบมีสวนรวม
6. แนวทางการนําบทเรียนไปประยุกตใชใน
พื้นที่

จํา
นวน

%

จํา
นวน

จํา
นวน

%

จํา
นวน

%

จํา
นวน

%

15

8.0 160 85.6 12

6.4

0

0

0

0

9

4.8 148 79.1 30 16.1

0

0

0

0

8

4.3 121 64.7 58 31.0

0

0

0

0

15

8.0 155 82.9 17

9.1

0

0

0

0

14

7.5 118 63.1 55 29.4

0

0

0

0

3

1.6

91 48.6 83 44.4 10

5.4

0

0

%

จากตารางที่ 2 พบวา ผูเขารวมกระบวนการเรียนรู สวนใหญประเมินวา มีความรู ความเขาใจ
เพิ่มขึ้นในระดับมาก รองลงมาคือ ระดับปานกลาง โดยเกือบทุกหัวขอไมมีการตอบในระดับนอยและ
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นอยที่สุด ยกเวนหัวขอที่ 6 (แนวทางการนําบทเรียนไปประยุกตใชในพื้นที)่ ที่มีผูประเมินวา ไดใน
ระดับ นอย เพียง 10 คน (รอยละ 5.4)
สวนหัวขอที่มผี ูประเมินวา ไดเพิ่มความรูความเขาใจในระดับมากที่สุดและมาก 3 ลําดับแรก
คือ ความรูความเขาใจ เรื่อง แนวคิด กระบวนทัศน การพัฒนาชุมชนดานสุขภาพ (มากที่สุด รอยละ 8
และ มาก รอยละ 85.6) ความรูความเขาใจ กระบวนการสรางแผนชุมชนแบบมีสวนรวม (มากที่สุด รอย
ละ 8 และ มาก รอยละ 82.9) และ เรื่อง บทบาทและทักษะของการเปนวิทยากรกระบวนการ (มากที่สุด
รอยละ 4.8 และ มาก รอยละ 79.1)
ขอมูลการประเมินความพึงพอใจ
นอกจากนี้ยังไดมีการประเมิน ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกระบวนการเรียนรูตาม
หลักสูตร พบวา สวนใหญมคี วามพอใจระดับ มากที่สุด 15 คน (รอยละ 8) พอใจระดับมาก 148 คน รอย
ละ 79.1 และพอใจระดับปานกลาง 24 คน (รอยละ 12.9)
4. ผลการประเมินติดตามการนําไปใชหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรูตามหลักสูตรไปแลว 3 เดือน
โดยการสงแบบสอบถามพรอมซองจดหมายตอบกลับถึงทุกคนที่ผานการเรียนรูตามหลักสูตร
ทั้ง 4 รุน จํานวน 187 คน ไดรับการตอบแบบสอบถามกลับมา 148 คน (รอยละ 79.1) ไดผลดังนี้
ตารางที่ 3 การนําความรู ประสบการณไปใชในการทํางานในพืน้ ที่ภายหลังจากผานกระบวนการเรียนรู
การนําไปใชในการทํางาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
หัวขอ
1. แนวคิด กระบวนทัศนการพัฒนาชุมชน
ดานสุขภาพ
2. บทบาทและทักษะของการเปนวิทยากร
กระบวนการ
3. การศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม (PRA)
4.กระบวนการสรางแผนชุมชนแบบมีสวน
รวม
5. การประเมินผลแบบมีสวนรวม
6. แนวทางการนําบทเรียนไปประยุกตใชใน
พื้นที่

จํา
นวน

%

จํา
นวน

จํา
นวน

%

จํา
นวน

%

จํา
นวน

%

14

9.5 120 81.0 14

9.5

0

0

0

0

13

8.8 125 84.5 10

6.7

0

0

0

0

11

7.5 130 87.8

7

4.7

0

0

0

0

10

6.7 125 84.5 13

8.8

0

0

0

0

0

0

0

0

14

9.5 122 82.4 88 59.5

0

0

%

58 39.2 56 37.8 34 23.0
0

0
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จากตารางที่ 3 พบวา ทุกหัวขอวิชามีการถูกนําไปประยุกตใชในการทํางานจริงในพื้นที่ แตมี
หัวขอที่ไดนําไปใชนอยกวา หัวขออื่น คือ การประเมินผลแบบมีสวนรวม มีการนําไปใชระดับมาก เพียง
รอยละ 39. 2 ระดับปานกลาง รอยละ 37.8 และระดับนอย 23.0 ซึ่งแตกตางจากหัวขอวิชาอื่น ที่ไมถูก
ประเมินอยูใ นระดับ นอย เลย โดยหัวขอวิชาที่ถูกนําไปใชในการทํางานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
การศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม (ระดับมากที่สุด รอยละ 7.5 และ ระดับมาก รอยละ 87.8) บทบาทและ
ทักษะของการเปนวิทยากรกระบวนการ (ระดับมากที่สดุ รอยละ 8.8 และ ระดับมาก รอยละ 84.5)
กระบวนการสรางแผนชุมชนแบบมีสวนรวม(ระดับมากที่สุด รอยละ 6.7 และ ระดับมาก รอยละ 84.5)
สวนปญหาอุปสรรคในการนําความรูความเขาใจไปใชในการทํางานในพื้นที่จริงไดแก ภารกิจ
การทํางานมากทําใหไมมีโอกาสใชการประเมินผล ไมไดถูกเชิญรวมเปนคณะกรรมการประเมินผล ไม
มีเวลาทบทวนในเนื้อหาทําใหจํากระบวนการไมได หนวยเหนือมีการกําหนดสิ่งที่ตองการมาแลวใน
การทําแผน และการเปลี่ยนงานรับผิดชอบ

95

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
สรุปและอภิปรายผล
จาการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมและการทํางาน
รวมกับชุมชน ซึ่งไดผลพอสรุปและอภิปรายไดดังนี้
1. ผลการสรางหลักสูตรที่ไดจากการศึกษาและพัฒนา
จากการศึกษาและพัฒนาครัง้ นี้ทําใหเกิด หลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรูแ บบมี
สวนรวมและการทํางานรวมกับชุมชน ซึ่งมีโครงสรางหลักสูตรที่ชัดเจน พรอมทั้งมีใบงานในการทํา
กิจกรรมกลุม สามารถนําไปใชจัดการเรียนการสอน หรือจัดการพัฒนาบุคลากรที่ทํางานเกีย่ วของกับการ
พัฒนาชุมชนได ซึ่งเปนหลักสูตรที่นอกจากใหความรูแลว ยังบอกถึง วิธีที่จะแสวงหาความรูหรือวิธที ี่จะ
เรียนรูดว ยตนเองตอไปในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับ หลักการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีพ ที่ปรับการ
เรียนรูจากการพึ่งพาผูสอน ซึ่งจะเกิดความรูไดเมื่อมีผูสอนเทานั้น ไปสูการพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูวิธีที่
จะเรียนดวยตนเอง จะเปนเปดกวางทีจ่ ะเรียนรูจากทุกทิศทาง (จารุพงศ พลเดช, 2545) แมวาในหลักสูตร
จะมีขอจํากัดทีไ่ มสามารถใชการเรียนรูตามหลักการยึดผูเรียนเปนศูนยกลางไดทั้งหมด แตการใชวิธกี าร
แบบผสมผสานโดยใหผูเรียนมีบทบาทมากกวาในการเรียนรูก็นาจะเปนแนวทางที่ดี ดังที่ บทความ
วิชาการ ทีก่ ลาววา หากครูยึดหลักการคํานึงถึงประโยชนผูเรียนเปนสําคัญแลว ครูก็ตองพิจารณาเลือก
แนวทางหรือวิธีการที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด ในแตละสถานการณซึ่งสถานการณ
การเรียนการสอนนั้น มิไดมีหรือเปนอยูใ นลักษณะเดียวกันตลอด ดังนั้นการมีแนวทางและวิธกี ารที่
หลากหลาย
จึงสามารถชวยใหครูมีทางเลือกที่จะใชในการตัดสินใจ การจัดการเรียนการสอนโดย
เนนครูเปนศูนยกลาง ถือเปนแนวทางหนึ่งที่ครูสามารถเลือกใชได แตควรใหเหมาะกับสถานการณ (ทิศ
นา แขมณี, 2550)
2.ผลการจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร ที่ไดจากการทบทวน สังเคราะหเนื้อหา เพื่อใชใน
หลักสูตร เปนการจัดทําเอกสารประกอบการใชหลักสูตร เปนเอกสารที่มุงใหใชทบทวนได ในเนือ้ หาที่
กระชับ มองเห็นถึงขั้นตอนปฏิบัติ แมวาจะไมถึงกับเปนคูมือในแบบเรียนรูไดตนเอง แตจุดมุงหมายของ
เอกสาร ก็เพื่อประกอบกับการจัดกระบวนการเรียนรูต ามหลักสูตร นอกเหนือจากสื่อที่วิทยากรตาม
หลักสูตรจะพิจารณาเลือกใช
3. ผลการประเมินการใชหลักสูตร การประเมินการใชหลักสูตร ใชการประเมินแบบวัด
ความกาวหนา (Formative evaluatio) ซึ่งไมไดเปนการประเมินแบบสรุปผลวา ผาน หรือ ตก เพราะ
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เจตนารมณของหลักสูตรมุงในการเสริมสรางศักยภาพ จากทุนเดิมที่มีอยู ซึ่งเปนการเลือกใชตาม
หลักการประเมินผลตามหลักวิทยาศาสตรการศึกษา (อนงค นนทสุต, 2549) แตอยางไรก็ตามเนือ่ งจาก
ขอจํากัดในดานงบประมาณในการติดตาม และแผนการดําเนินงานของผูที่ผานการเรียนรู จึงทําให ไม
สามารถเดินทางไปติดตามการนําไปใชโดยการไปสังเกตการณปฏิบัตจิ ริงได จึงเปนการประเมินติดตาม
โดยการสงแบบสอบถาม ซึ่งไดผลกลับมาใหใชพิจารณาไดในระดับหนึง่
ทั้งนี้ ผลจากการประเมินการใชหลักสูตรทั้ง 4 วิธี พบวา การจัดกระบวนการเรียนรูตาม
หลักสูตรนี้ ทําให ผูเขารวมเรียนรู มีความรูหลังการอบรมที่ดีขึ้น ซึ่งอาจจะเปนเรื่อง ปกติ วา ตอนที่ยัง
ไมไดเรียน ก็ยอมแตกตางกับตอนที่เรียนแลว แตมีประเด็นที่ นาสังเกตวา แมกอนการเรียน จะมีความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบของแตละกลุม คอนขางสูง (ตามตารางที่ 1) แตคะแนนเฉลี่ย
หลังการเรียน ของแตละกลุม กลับมีความแตกตางกันนอยมาก นั่นอาจแสดงวา การเรียนรูตาม
กระบวนการของหลักสูตรนี้ ทําใหผูเรียนมีความรูใกลเคียงกัน แมวาจะมีความรูเดิมทีแ่ ตกตางกัน
นอกจากนี้ ยังพบวา บางหัวขอวิชา ผูเรียน มีความคิดเห็นวา สิ่งที่ไดรบั เพิ่มเติมไดไปไมมากนัก
เชน หัวขอวิชา การศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม และหัวขอวิชา แนวทางการนําบทเรียนไปประยุกตใช
ในพื้นที่ (ตามตารางที่ 2) แตกลับถูกนําไปใชในการทํางานจริง มากกวา หัวขอวิชา การประเมินผลแบบ
มีสวนรวม (ตามตารางที่ 3) ผลการศึกษานี้ อาจบอกนัยยะถึง ปจจัยในการทํางานจริง อาจจะมีผลตอการ
นําไปใช เชน การใหใชเทคนิค หลายประการ ในการศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม ในการจัดเก็บขอมูล
และยังบอกถึง นัยยะการตั้งใจคนควาเพิ่มเติมของผูเรียนที่ไดเรียนรูวิธีที่จะเรียน(ดวยตนเอง)ไปแลว
นอกจากนี้ ก็อาจบอกถึง การใหความสําคัญหรือใหโอกาส กับ การประเมินผลงานในระบบการทํางาน
พัฒนาชุมชนวา ยังมีนอยอยู โดยเฉพาะการประเมินผลแบบมีสวนรวม

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาและพัฒนาครัง้ นี้ มีขอเสนอตอผูที่ทํางานเกี่ยวของในระดับตาง ๆ ของการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน รวมทั้งผูทสี่ นใจจะศึกษาคนควา พัฒนาตอไป ดังนี้
1. ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร/หนวยงาน ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบมีสว นรวม โดยใชหลักการเรียนรูแบบผูใหญ การเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง และการ
เรียนรูจากการลงมือทํา ใหมากขึ้น แทนการพัฒนาแบบเดิมที่ใชผูสอนเปนศูนยกลาง และใชการเรียน
แบบเด็กนักเรียนกับผูใหญ
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2. ควรสงเสริมการทํางานรวมกับชุมชนอยางจริงจัง โดยการพัฒนาคนในชุมชนไปพรอม ๆ กับ
การสรางผลงาน ซึ่งสามารถทําไดโดยการปรับกระบวนทัศนและใชเทคนิค วิธีการที่เหมาะสมทีจ่ ะทํา
ใหคนในชุมชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา
3. เนื่องจากการศึกษาและพัฒนาครั้งนี้มีขอจํากัดในพื้นที่และกลุมเปาหมาย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเนนหนักในบริบทที่เกี่ยวกับดานสุขภาพ จึงควรมีการศึกษาและพัฒนาใน
พื้นที่และบริบทอื่น ๆ ตอไป
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