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Interview : จากเวทีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร TOT ทบทวนและยกระดับสมรรถนะของพ่ีเลีย้งวิจัย 5 

อปท. จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การด าเนินงานของโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : 

ขับเคล่ือนกลไกเพ่ือพัฒนาเดก็และเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย  เฟรส 2 
สนบัสนนุโดยมลูนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) ร่วมกบั ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริม

วิทยาศาสตร์วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) . องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน      ระหวา่งวนัท่ี 17 - 21 กรกฎาคม  2562 ณ  

เรือนกะยอมเฮาส์แอนด์รีสอร์ท  อ าเภอโขงเจียม  จงัหวดัอบุลราชธานี 
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บทบาทหนา้ทีใ่นโครงการนี ้

ผมเป็นทีมวิทยากรจากสถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันาท้องถ่ินภาคอีสาน บทบาทท่ีผ่านมา คือ เป็นทีมหนนุของชดุ

นกัถกัทอ (นกัถกัทอชมุชน หมายถึงบคุลากรอปท.ท่ีเข้ารับการอบรมภายใต้โครงการพฒันาเยาวชนในชมุชนท้องถ่ิน 

4 ภาค ระยะท่ี 2 : หลกัสตูรนกัถกัทอชมุชน เพ่ือพฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครัว)  ของ อปท. จ.สริุนทร์ ท างาน

ร่วมกนัมา 2-3 ปีแล้ว   

 

ความเป็นมาของการอบรม  

สืบเน่ืองจากการท่ีทีมชดุนี ้ (ทีมพี่เลีย้งระดบักลไกและระดบัโครงการเยาวชน) ต้องไปสง่เสริมและพฒันา

เยาวชน โดยใช้เคร่ืองมืองานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะท าให้เด็กและเยาวชนในพืน้ท่ี สามารถใช้

เคร่ืองมือนีใ้นการพฒันาตวัเองและพฒันาชมุชนด้วย ในระยะแรกทีมชดุนีเ้ป็นบทบาทของนกัวิจยัท่ีใช้เคร่ืองมือ

ท างานวิจยัในขณะท่ีเรียนรู้เทคนิค วิธีการของเคร่ืองมือนีด้้วย ในระยะสอง นกัวิจยัชดุแรกและเจ้าหน้าท่ี อปท.

บางสว่น ร่วมกบัทีมชมุชนบางสว่น ต้องมาเป็น “ทีมพี่เลีย้งนักวิจัยเยาวชน”  สิ่งท่ีจ าเป็นคือว่า ถ้าเขาจะท าหน้าท่ี

บทบาทของพี่เลีย้ง จากเดมิท่ีเป็นนกัวิจยัเขาต้องท าอะไรตอ่บ้าง เราปรึกษาหารือกนัว่า ความจ าเป็นของการพฒันา

ทกัษะความรู้ของพี่เลีย้ง เพ่ือจะไปหนนุงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินให้เดก็เยาวชนของตนเอง ท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จ าเป็นต้องมีสร้างการเรียนรู้ ในแง่ของการสร้างบทบาทพ่ีเลีย้งนกัวิจยั   

ถ้าเราจะเป็นพ่ีเลีย้งนักวิจัยได้ ควรมีสองส่วนหลัก ส่วนท่ีหน่ึง คุณต้องมีความรู้ทักษะเร่ืองงานวิจัย 
เขาถึงจะสนบัสนนุนกัวิจยัท่ีเป็นเยาวชนได้ เร่ืองนีส้ว่นหนึ่งถือวา่เป็นงานวิจยัท่ีเขาท ามาในระยะแรกอยูแ่ล้ว เนือ้หา

ชดุนีก็้จะเป็นการทบทวนและแลกเปล่ียนเรียนรู้สิ่งท่ีท าในเฟสท่ีผา่นมา เขามีชดุประสบการณ์ มีกระบวนการเนือ้หา

อยา่งไร มีเทคนิคเคร่ืองมืออยา่งไรบ้าง ซึง่ตรงนีเ้ป็นการทบทวนและใช้เนือ้หานีใ้นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัด้วย  

ส่วนที่ 2  คือ บทบาทของนักจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นสว่นส าคญั เพราะวา่ในงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน มีวิธีหนนุ

นกัวิจยัให้ท างานได้  เขาต้องเป็นนกัจดักระบวนการเรียนรู้ ผมได้น าน าสองเร่ืองคือน ากระบวนการจดัการเรียนรู้กบั

กระบวนการงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินมาจดักระบวนการของงานฝึกอบรมครัง้นี ้ 

ดงันัน้การออกแบบของการอบรมครัง้นี ้  หนึง่คือ การทบทวนเร่ืองความรู้เดมิท่ีมีอยู่  สองคือ การ

พยายามเตมิเตม็เร่ืองความรู้ทัศนคตเิร่ืองการจัดกระบวนการเรียนรู้   สามก็คือ การเสริมสร้างความรู้
ทักษะเทคนิคในการท างาน ความรู้ทักษะในการท างานตรงนีคื้อ ใช้แกนเนือ้หาของงานวิจัยเป็นตัว
เดนิเร่ือง  

วนัแรกเป็นการทบทวน วนัท่ีสองลองมาดวูา่ การจะท างานเป็นนกัจดักระบวนการเรียนรู้น่ี มีขัน้ตอนอยา่งไร 

วนัท่ีสามและวนัท่ีส่ี เป็นการสร้างการเรียนรู้เร่ืองทกัษะ เทคนิค ความรู้ในการจดัการ วนัท่ีห้า เป็นกระบวนการฝึก
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ปฏิบตัิการ ฉะนัน้ ถ้าบอกวา่ การอบรมส่ีห้าวนัใช้เวลามากหรือไม ่ ความจริงส่ีห้าวนัหวดุหวิดพอสมควร เพราะ

กระบวนการเนือ้หาคอ่นข้างมากและท่ีส าคญัเราน าสองเร่ืองมาบวกกนั ทัง้ต้องทบทวนงานวิจยั  และต้องมาดเูร่ือง

การจดักระบวนการเรียนรู้ สลบัไปมา ผมคิดวา่การผนวกสองเร่ืองเป็นข้อจ ากดัของการจดัอบรมครัง้นี ้ ซึง่ต้องน ามา

บรูณาการด้วย   

 

ฐานเดมิของผูเ้ขา้รว่มในคร ัง้นี ้ 

ผู้ เข้าร่วมอาจมีทัง้คนท่ีมีประสบการณ์และมีพืน้ฐานเร่ืองงานวิจยัท้องถ่ิน และมีสว่นหนึง่ท่ีได้ร่วมงานกบั

สยามกมัมาจลมาพอสมควร เห็นวา่ เขา

มีทกัษะและชดุประสบการณ์อยู ่

เพียงแตว่า่งานนี ้ เราพยายามดงึชดุ

ประสบการณ์มาสร้างการเรียนรู้ร่วมกนั

กบัคนใหม ่ๆ ท่ีเข้ามา  จากการประเมิน

สองสามวนัแรกเห็นความตัง้ใจ 

พยายามท่ีจะดวูา่ชดุประสบการณ์ของ

ตวัเองกบัเนือ้หาวนัแรกเป็นอยา่งไร เป็น

การเช่ือมตอ่กนั พอวนัท่ีสามวนัท่ีส่ี เร่ิม

เข้าในเร่ืองบทบาทแล้ว งานนีเ้ป็นงาน

ที่ต้องมาช่วยกันท างาน มากกว่ามาน่ังฟังว่าเข้าใจ ไม่เข้าใจ เป็นการต้องได้ผลงานด้วย สดุท้ายของคอร์สนี ้

อยากเห็นสองเร่ืองหลกั  

เร่ืองท่ีหนึง่  มีชดุหลกัสตูรในการหนนุงานของโครงการวิจยัในพืน้ท่ี ประมาณ 5 หลักสูตร หลกัสตูรท่ีหนึง่

การศกึษาข้อมลูบริบทชมุชน ซึง่ทกุทีมจะมีงานนี ้  หลกัสตูรท่ี 2 ไปหนนุให้ทีมวิจยัยอ่ยซึง่เป็นทีมวิจยัเยาวชนมี

ความรู้ทกัษะในการศกึษาข้อมลูประเดน็เฉพาะของโครงการ ซึง่ในแตล่ะต าบลจะมีประเดน็เฉพาะ 3 โครงการ

แล้วแตว่่า ในแตล่ะพืน้ท่ีจะมีเร่ืองเฉพาะอะไร หลกัสตูรท่ี 3 เป็นการสรุปวิเคราะห์ข้อมลู เม่ือได้ข้อมลูมาแล้ว ทีมวิจยั

เยาวชน เขาจะไปสร้างกระบวนการให้ทีมวิจยัได้สามารถสรุปวิเคราะห์ข้อมลูอยา่งไร รวมทัง้พอได้ข้อมลูมาแล้วจะ

ออกแบบปฏิบตักิารของเขาอยา่งไร หลกัสตูรท่ี 4 คือหลกัสตุรสนบัสนนุการตดิตามการปฏิบตักิาร เม่ือไปศกึษา

เรียนรู้ข้อมลูมาวางแผนแล้ว การปฏิบตัิการของทีมเยาวชนจะท าอย่างไร ถ้าจะมีการตดิตาม ระบบสนบัสนนุการ

บนัทกึผลน่ี เขาจะท าอยา่งไรในสว่นของทีมวิจยั ฉะนัน้ทีมชดุนีจ้ะไปจดักระบวนการเรียนรู้ ให้ทีมวิจยัเยาวชนมี

ระบบตดิตามบนัทกึผล หลกัสตูรสดุท้าย การสรุปผลกบัการเขียนรายงาน การหนนุให้ทีมวิจยัของเยาวชนเขียน
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รายงานของตนเอง เม่ือได้ข้อมลูแล้ว สรุปผลแล้ว ระบบการเขียนรายงานของเยาวชนต้องการมากน้อยขนาดไหน

อยา่งไร  ห้าหลกัสตูรนีจ้ากคอร์สนี ้ทัง้ 5 อปท. จะลองไปปรับใช้ว่าจะเหมาะสมสอดคล้องกบัพืน้ท่ีของตวัเองอยา่งไร 

เร่ืองท่ี 2 ชว่งสดุท้ายอาจมีการปรึกษาหารือกนัวา่ ภายใต้ชดุโครงการ แตล่ะพืน้ท่ีจะมีแผนการปฏิบตักิาร

หลงัจากนีอ้ยา่งไร  หลกัสตูรจะไปท าชว่งไหนอย่างไร ระบบการติดตามจะท ากนัอย่างไร ระหวา่ง 5 อปท.จะจดัเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัชว่งไหน อย่างไร   

 

จากงานนี ้ คาดวา่จะไดห้ลกัสตูรและเรือ่งแผนในการหนุนการตดิตาม

รว่มกนัของท ัง้ 5 อปท.  

ในส่วนของผลในแง่การเรียนรู้ของทีมผู้เข้าร่วม ในทางท่ีดีเร่ือย ๆ ในวนัท่ี 4 สามารถออกแบบว่า มี

เนือ้หาแบบนี ้วิธีการแบบนี ้ จะจดัสรรคนกนัอยา่งไร น่ีจะเป็นการฝึกปฏิบตัิ แน่นอนว่า ทักษะไม่ใช่การมาน่ังฟัง 

มาแลกเปล่ียนหรือท าครัง้สองครัง้ก็ได้ 

ต้องมีเวที ต้องสร้างโอกาส จะพฒันา

เร่ืองราวพวกนีใ้ห้สามารถท างานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ ทีมนีน่ี้ทัง้ในแง่

ภารกิจท่ีเขาเป็นเจ้าหน้าท่ีของ อปท. ท่ีเขา

มีบทบาทหน้าท่ีท าด้านนีด้้วย เป็นโอกาส

ท่ีดีของเขาท่ีจะใช้ในการท างาน ในการฝึก

เร่ืองราวพวกนี ้ถึงไมมี่หนว่ยงานข้างนอกเข้ามา เขาก็ต้องท าของเขาอยูแ่ล้ว  สมมตวิ่า ชดุข้อมลูชดุความรู้เร่ืองราว

เหลา่นี ้ติดตวัเขา เขาได้ใช้แนน่อน ถ้ามีกระบวนการอย่างตอ่เน่ือง เขาจะสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมกบัชมุชน กบั

ผู้น า นัน่เป็นโอกาสท่ีจะสง่ผลตอ่การพฒันาเร่ืองเดก็และเยาวชน 

ทักษะส าคัญของคนจัดกระบวนการ 

เร่ืองทกัษะของคนจดักระบวนการ มีอยู่ 3-4 ทกัษะ  หนึ่งเร่ืองการเลา่เร่ืองซึง่เป็นทกัษะเบือ้งต้น  เวลาเป็น

คนจดักระบวนการเรียนรู้น่ีต้องเป็นทัง้คนเลา่เร่ือง ถ้าเราสามารถเลา่เร่ืองส่ือสารระหวา่งเรากบัผู้ เข้าร่วมได้ สามารถ

ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพ ตรงนีเ้ป็นฐานเบือ้งต้น โยงกบัหลาย ๆ เร่ือง คนจะเล่าเร่ืองดีน่ี หมายถงึ เขาต้องมีระบบ

ความคิดพอสมควรในเร่ืองท่ีเล่า ในเร่ืองของการจัดระบบความคิด  ส่วนท่ีสอง เร่ืองฟัง หลายท่านบอกว่าเร่ือง

ฟังเป็นทกัษะท่ีส าคญัสดุด้วยนะครับ การฟังน่ีเป็นระบบท่ีท าให้กลุม่เปา้หมายคือ ตวัเยาวชนท่ีเราท างานด้วย เขา

สามารถจะสะท้อนผลนีอ้อกมา การเลา่จากเราไปกระตุ้นกลุม่เปา้หมายแตถ้่าถามว่า พอถามว่า ไปกระตุ้นแล้ว 
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กลุ่มเป้าหมายจะได้ผลไม่ได้ผลน่ี ขึน้อยู่กับระบบการฟังของเรา เราฟังเขาอย่างไร เราฟังเขาไหม ดังนัน้
ตัวการฟังเป็นทักษะส าคัญอีกอันหน่ึง ถ้าฟังแล้วมันโยงไปถงึเร่ืองการจับประเดน็ การตัง้ค าถามต่อ ชวน
คุยต่อ ตัวฟังจะเป็นตัวก าหนดส าคัญว่า ผลจะเป็นอย่างไร เราจะคุยต่ออย่างไร  

อีกประการหนึง่ งานลกัษณะนีเ้ป็นทัง้เชิงพฤตกิรรมด้วย เชน่ การสงัเกต  การไวตอ่สถานการณ์  การตีความ

เป็นอย่างไร  คนชา่งสงัเกต บวกกบั

การฟัง  บวกการตัง้ประเด็น การตัง้

ค าถาม การเลา่เร่ือง สว่นส าคญัการ

จดัระบบความคิด การสรุปประเด็น  

สามส่ีอยา่งนีจ้ าเป็นส าหรับนกัจดั

กระบวนการเรียนรู้  

ยงัมีอีกเร่ืองหนึง่นอกจากนกั

จดักระบวนการเรียนรู้และทีมนีต้้อง

เป็นพ่ีเลีย้งหรือโค้ช มากกว่าเร่ืองนกั

จดักระบวนการเรียนรู้เพราะเขาต้องกมุกระบวนการทัง้หมดของชดุการท างาน เร่ิมตัง้แตเ่ปา้หมายของชดุโครงการนี ้

ต้องการแคไ่หนอย่างไร  ต้องวิเคราะห์ประเมินกลุม่เปา้หมายออกว่า เขาเป็นอยา่งไร ระดบัไหน อยา่งไร ถ้าต้อง

ขบัเคล่ือนมากกวา่นี ้ ต้องเตมิอะไรแล้วคอ่ยมาดวูา่ เปา้หมายท่ีวางไว้และกลุม่เปา้หมายของเราท่ีมีอยู ่ เราจะท า

อยา่งไรบ้าง ดกูลยทุธ์การวางแผน น่ีคือการคิดวิเคราะห์ โค้ชไมใ่ชเ่พียงมีการคิดวิเคราะห์แตต้่องท าต้องมีปฏิสมัพนัธ์

กบักลุม่เปา้หมายนัน้ด้วย เพราะฉะนัน้ ตวัทกัษะในการท าและตวัปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มเปา้หมาย ดังนัน้โค้ชมันจะ

มากกว่านักจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีท าเป็นคอร์ส ๆ ไป  โค้ชต้องท าทัง้เร่ืองเนือ้หา เร่ืองความคิด เร่ืองจิตใจ เร่ือง

สว่นตวับางคนบางเร่ือง เพราะเร่ืองเหลา่นีเ้ช่ือมกนัทัง้หมด  ในฐานะท่ีเขาเป็นตรงนีจ้งึมีความส าคญั ใน

ขณะเดียวกนังานของชดุ อปท.ตรงนี ้ นอกจากทีมเยาวชนแล้ว เขาต้องเช่ือมโยงกบัชมุชน กบั อปท. ด้วย เร่ืองของ

ผู้ใหญ่แล้ว มีลกัษณะท่ีเป็นทางการ  โค้ชของเยาวชนแบบนีจ้ะไมใ่ชแ่บบเยาวชนเพียว ๆ แตเ่ขาต้องเช่ือมกบัชมุชน 

หนว่ยงานด้วย เป็นประเดน็ท้าทายของทีมนี ้แตแ่นน่อนวา่ เขามีทนุทัง้ 3 ด้านอยูแ่ล้ว มีทนุกบัเยาวชน มีทนุกบัชมุชน

อยู ่และในขณะเดียวกนั เขาเป็นหนึง่ในโครงสร้างของ อปท.ด้วย เขาจะใช้ทนุตรงนีไ้ปตอ่อย่างไร  โค้ชอาจต้องมาดู

รายละเอียดเร่ืองราวตรงนี ้ ณ ปัจจบุนัสามารถท าเร่ืองราวเหลา่นีช้ดัเจนหรือยงั บางเร่ืองอาจต้องใช้เวลาพอสมควร 

หรือบางเร่ืองอาจต้องรอผลการท างานหน่อยหนึง่ เชน่จะเช่ือมกบั อปท. ต้องมีผลของการท างานกบัเดก็และเยาวชน 

ต้องมีข้อเสนออะไรสกัหน่อยหนึง่ท่ีจะสามารถเป็นเคร่ืองมือเช่ือมโยงกบัแผน กบัข้อเสนอในเครือข่าย อยา่งน้อย เห็น

ตวัโอกาสและจงัหวะอยู่ 
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การใชว้ตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรม เพือ่ก าหนดเป้าหมายกจิกรรมมี

ความส าคญัอยา่งไร 
 ตวัวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม เป็นหลกัการของงานจดักระบวนการเรียนรู้หรืองานฝึกอบรมเพราะงาน

ฝึกอบรมมีชว่งเวลาก าหนด เชน่ อบรม 3 วนั 5 วนั เป็นต้น ปัญหาคือ เวลาเราจะอบรมเสร็จ ถ้าถามว่า บรรลุ

วัตถุประสงค์ไหม ซึ่งตรงนีต้้องมีตัวชีวั้ด  ส าหรับงานอบรมท่ีเป็นการท างานกบัคน ท างานกบัความรู้ ท างานกบั

เร่ืองความคิด เร่ืองทกัษะ ดงันัน้มนัต้องหาวิธีท่ีจะบอกวา่ งานอบรมของเราบรรลหุรือไมบ่รรลอุยา่งไร ฉะนัน้ จะวดัได้

ต้องวดัในลกัษณะเชิงพฤตกิรรม ซึง่พฤตกิรรมของกลุม่เปา้หมายจะต้องเป็นการแสดงออกให้เห็นพอสมควร 

ไมอ่ยา่งนัน้เราจะไมส่ามารถวดัได้ว่างานเรา

บรรลหุรือไมบ่รรล ุเวลาเราจดักระบวนการจงึมี

เปา้หมายท่ีชดัเจนพอสมควร เชน่ ถ้าเราอยาก

ให้เขาท าอนันีเ้ป็น ต้องบอกได้วา่ ท าอะไรเป็น 

เป็นขนาดไหน อยา่งไร หรือท าให้คดิเร่ืองราว

พวกนีไ้ด้ ต้องหาวิธีบอกได้วา่ ท่ีเขาคดิได้คือ

อะไร เชน่ ต้องมีการเลา่ไหม อธิบายไหม หรือ

ความรู้ อนันีเ้ป็นพืน้ฐานของการจดั

กระบวนการเรียนรู้ ถ้าสมมตเิราสามารถระบุ

ได้วา่ การจดัครัง้นี ้ถ้าจบอบรมแล้ว กลุม่เปา้หมายต้องเป็นแบบนี ้แล้วสามารถวดัได้โดยเฉพาะเชิงพฤตกิรรม  คดิวา่

เป็นหลกัการพืน้ฐานของการจดักระบวนการเรียนรู้และถ้าทีมนีเ้ขาสามารถน าไปปรับใช้ในการท างานได้ด้วย ตรงนี ้

เป็นเร่ืองท่ีดี 

 
 

เจา้หนา้ทีห่รอืบคุลากรทีเ่คยผา่นงานวจิยัและมกีระบวนการเรยีนรู ้ คดิ

วา่มผีลอะไรทีเ่กดิข ึน้บา้ง 

 จริง ๆ เป็นเร่ืองท่ีคยุกนัมานานอยู ่ เร่ืองความคาดหวงัตอ่ อปท.ในฐานะองค์กร โดยหลกัการหนว่ยงาน

พืน้ฐานท่ีใกล้ชิดชมุชนท้องถ่ินมากท่ีสดุ ก็คือ อปท. (องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน) ฉะนัน้ การท างาน กระบวนการ

ท างานท่ีสามารถสง่ผลกบัชมุชนท้องถ่ินในแง่หลักการการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่จึงเป็น 

“กลไกส าคัญ” ในการพัฒนา ดงันัน้ กระบวนการท่ีเราท ากนัมา ทัง้งานวิจยัท้องถ่ิน ทัง้หลกัสตูรนี ้ อยูบ่นพืน้ฐาน

การพฒันาอยา่งมีสว่นร่วม และยิ่งงานวิจยัท้องถ่ิน และการจดักระบวนการเรียนรู้น่ี  การพฒันาอยา่งมีสว่นร่วมท่ีมี

ข้อมลู มีกระบวนการเรียนรู้ มีความรู้เป็นฐานในการท างาน ไมใ่ชก่ารท างานเชิงโครงสร้างอยา่งเดียว ถ้าสมมตวิ่า 
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เร่ืองความรู้ เร่ืองข้อมลู เร่ืองกระบวนการ

เรียนรู้ คนท างานจ าเป็นต้องมีพืน้ฐานมีทกัษะ

ในการท างานจงึจะไปสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ได้ สร้างการมีส่วนร่วมอยา่งแท้จริง ผม

คดิว่า ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีบคุลากรของ

ท้องถ่ินมีความจ าเป็น ซึง่ท่ีผา่นมาหลายส่วน

พยายามสร้างเร่ืองราวพวกนี ้ เพียงแตว่า่จะมี

โอกาสมากน้อยตา่งกนั แตถ้่ากระบวนการท่ี

เราท ากนัทัง้แง่งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินและการ

จดักระบวนการเรียนรู้น่ี ถ้าเจ้าหน้าท่ีของ อปท.ไหนท่ีมีโอกาสมาท ากระบวนการเหล่านีถื้อวา่เป็นเร่ืองท่ีดีและเป็น

โอกาสของชุมชนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาบนฐานของการมีส่วนร่วม บนฐานของข้อมูลความรู้ท่ีจะ
สร้างความยั่งยืนในอนาคต 

 

ขอ้คดิเห็นเกีย่วกบัการท ากระบวนการภายใตโ้ครงการนี ้

 ผมคดิว่า งานแบบนีมี้สองเร่ืองท่ีคิดวา่ ส าคญัก็คือ ความตอ่เน่ือง ซึง่ตรงนีม้นัอยุท่ี่ทัง้สองสว่นคือ ตวับคุคล 

เราเห็นหลายคนของทีมงานอยูใ่นตวัเขา ไมว่า่เขาจะไปท่ีไหน เขาก็สามารถท างานได้ในลกัษณะแบบนี ้มีความคิด มี

ไฟท่ีจะท างานครับ สองคือ ระบบหน่วยงาน ซึง่ตรงนีอ้าจจะต้องมีทัง้คนชว่ยด้วย ในขณะเดียวกนัตวักระบวนการก็

ส าคญั  ตวักระบวนการจะชว่ยร้อยระหวา่งตวัชมุชนกบัตวัองค์กรด้วย เห็นหลายท่ีริเร่ิมพยายามใช้ตวักระบวนการ

ให้ชมุชนมาร่วมคิดร่วมอนันี ้ แล้วสร้างกระบวนการเพ่ือให้น าไปสูร่ะบบขององค์กร ถ้าท าแบบนีไ้ด้น่ี เร่ืองความ

ตอ่เน่ืองในมิตขิององค์กรน่ี จะอยูบ่นเนือ้หาสาระมากกวา่ทีมบคุคลบริหาร  

............................................ 

 

 


