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เปิดใจ ทำไมต้องเครื่องมือ
นพ.อมร นนทสุต ได้กล่าวถึงต้นกาเนิดแนวคิดของเครื่องมือการประเมินและพัฒนาสุขภาพชุมชน
ว่า ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การสาธารณสุขมูลฐาน ปี 2520 ที่มุ่งเน้น “ให้ประชาชน
สามารถลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพด้วยตนเอง” แต่ปัญหาสาคัญของกระบวนการขับเคลื่อนในขณะนั้น คือ “จะ
ทาอย่างไรให้ชาวบ้านลุกได้” จากปัญหาจึงนามาสู่การแสวงหาเครื่องมือมาช่วย เป็นเครื่องมือที่อยู่บนฐาน
ความเชื่อมั่นในศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของชาวบ้าน ซึ่งต่อมาได้มีการคิดค้นและค้นพบเครื่องมือ
ต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน
หนังสือเล่มนี้ได้นาเสนอตัวอย่างการใช้เครื่องมือจากฐานประสบการณ์และบทเรียนของทั้งผู้รู้
และนักปฏิบัติ การในพื้ นที่ อาทิ นพ.อมร นนทสุ ต ดร.บัญชร แก้วส่ อง และคุณ นเรศ สงเคราะห์สุ ข
นอกจากนี้ ยังรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายงานการศึกษาของ รายงานการศึกษาการวิเคราะห์
เครื่องมือและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยสานักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) กระทรวง
สาธารณสุข และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการใช้เครื่องมือประเมินระบบสุขภาพชุมชน
คณะผู้จัดทา สานักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสานต่อยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพโดยชุมชน
และเพื่อชุมชน อาทิ เจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน
หรือนักพัฒนาต่างๆ อีกประการหนึ่ง แนวทางการใช้เครื่องมือที่เสนอไว้มิใช่สูตรสาเร็จตายตัว หากแต่มี
ความยืดหยุ่นสูง จึงหวังใจว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยกระตุก กระตุ้นการพัฒนาเครื่องมือในการทางานร่วมกับ
ชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนองการขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพึ่ ง พาตนเองด้ า นสุ ข ภาพอย่ า งมี
ประสิ ท ธิภาพ ท้ ายที่ สุด นี้ ขอขอบพระคุณทุ กฝ่ า ยที่ มี ส่ว นร่ว มในการผลิต งานชิ้ นนี้ และยิ นดี ที่ จะรับ
ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนสาหรับการปรับปรุงเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะผู้จัดทำ
สิงหำคม 2556

สำรบัญ
เปิดใจ ทาไมต้องเครื่องมือ
หลักกำร และความสาคัญของการใช้เครื่องมือ
แนะนำเครื่องมือในการประเมินสุขภาพชุมชน
วิจัยชุมชนและการประเมินต้นทุนชุมชน
แผนแม่บทชุมชน
เครื่องมือ 7 ชิ้น
นำนำเทคนิคเครื่องมือสร้างการเรียนรู้
ทิ้งท้ำย

หลักการ และความสาคัญของการใช้เครื่องมือ
คงไม่อาจปฏิเสธว่า ในการทางานอะไรสักอย่าง เรามักจะต้องการเครื่องมือเครื่องไม้เพื่อช่วยให้
งานชิ้นนั้นสาเร็จลุล่วง ซึ่งในการประเมินสุขภาพชุมชนเป็นอีกหนึ่งงานที่มีความพยายามในการคิดค้น
แสวงหา เครื่ อ งมื อ หลายๆ อย่ า งเพื่ อ น ามาสนองตอบเป้ า หมายของผู้ ใ ช้ ในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น
กระบวนการพัฒนาชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และความเข้มแข็งไปด้วยในตัว
ซึ่งก่อนจะไปถึงเรื่องตัว
เครื่องมือที่เป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มนี้ อยากจะชวนทุกท่านถอยหลังกลับมาตั้งหลักกับหลักการ
ในการใช้เครื่องมือกันก่อน

เป้ำหมำยต้องมำก่อนเครื่องมือ
หลักการสาคัญของการใช้เครื่องมือในมุมมองของ ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง1 นั้น ผู้ใช้ต้องมีความ
ชัดเจนในเป้าหมายในสิ่งที่จะประเมิน หรือถ้าเป็นงานวิจัยก็ต้องมีโจทย์วิจัยที่ชัดเจนก่อน จากนั้นจึงค่อย
เลือกใช้เครื่องมือทีหลัง โดยเงื่อนไขในการเลือกใช้เครื่องมือจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายหรือโจทย์ที่
เราต้องการประเมิน ไม่ควรคิดเครื่องมือก่อน ยกตัวอย่าง หากโจทย์วิจัยคือ “การประเมินระบบสุขภาพ
ของชาวบ้าน โดยมีเป้าหมายสาคัญคือชาวบ้านต้องรู้จักสภาวะของตัวเองด้วย” การเลือกเครื่องมือวิจัย
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโจทย์วิจัยนี้ก็คือ ต้องเลือกเครื่องมือที่จะช่วยให้ชาวบ้านสามารถประเมิน
ตัวเองและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ เพราะถ้าหากมีเป้าหมายเช่นนี้การเลือกใช้เครื่องมือ
แบบนักวิชาการทาวิจัยก่อนแล้วให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมในภายหลังจะทาให้งานวิจัยกลายเป็นงานยากและ
เสียเวลา แต่หากมีการคิดและทาร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชาวบ้านตั้งแต่เริ่มต้น งานวิจัยก็จะสามารถ
เดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว

“มันขึ้นอยู่กับว่าเรากาลังประเมินอะไร เพราะหากไม่มีโจทย์มันจะเลือกใช้เครื่องมือก่อน
ไม่ได้ การคิดเครื่องมือก่อนมองว่าเป็นวิธีการที่ผิดตัง้ แต่ตน้ มันต้องขึ้นอยู่ที่ว่าโจทย์วิจัยคืออะไรแล้ว
หลังจากนั้นก็มาตีความว่าโจทย์วิจัยนัน้ ๆ ควรใช้เครื่องมือไหนเพื่อตอบโจทย์ได้ดีที่สุด และเหมาะสม
มากที่สุด” (บัญชร แก้วส่อง)

อย่ำใช้เครื่องมือเพื่อเป็นเครื่องมือ!

ในขณะที่นักวิชาการอิสระอย่าง อาจารย์นเรศ สงเคราะห์สุข มองว่า ในการลงไปพัฒนาชุมชน
นั้น จาเป็นต้องลงไปเรียนรู้ทาความเข้าใจกับชุมชนเสียก่อน โดยมองหา Positioning ของชาวบ้าน”

1

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยวิจยั เพื่อท้องถิ่น สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั

เพื่ อให้ท ราบถึง “ทุ นเดิม ” ที่ จะใช้ เป็น จุด เริ่ม ต้น ในการทางาน และเรีย นรู้ชุม ชนให้ลึ กถึง ระบบนิเวศ
วัฒนธรรมใน 3 มิติคือ มิติคนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ และคนกับคน
แม้ว่าจะเป็นผู้มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือต่างๆ มามาก แต่กับเรื่องเครื่องมือในการทางานกับ
ชุมชนนั้น อาจารย์นเรศเองกลับไม่ได้ติดยึดเฉพาะเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งเป็นพิเศษ แต่ให้ความสาคัญ
กับการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยให้ชาวบ้านเห็นต้นทุนของตัวเอง ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ไปทาลายความ
เชื่อมั่นของชาวบ้าน หรือทาให้ชาวบ้านรู้สึกถูกกดทับ
ในแง่ของการนาเครื่องมือไปใช้นั้น อาจารย์นเรศ แนะนาว่า ต้องนาไปใช้ด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่
ด้วยการท่องจา ที่สาคัญ “อย่ำใช้เครื่องมือเพื่อเป็นเครื่องมือ” เพราะการใช้เครื่องมือไม่ใช่แค่การนาเอา
เครื่องมือลงไปใช้ แต่มันประกอบด้วยด้านใน (Inner side) ของผู้ใช้เครื่องมือนั้นๆ ด้วยว่ามีความเข้าใจ
และสามารถทาให้ “เครื่องมือไม่ใช่เครื่องมือได้อย่ำงไร”

“อย่าใช้เครื่องมือเพื่อเป็นเครื่องมือ” เพราะมันจะกลายเป็นว่าใช้เครื่องมือเพื่อรับใช้
เรื่องราวบางอย่าง เช่น อยากให้ชาวบ้านเห็นต้นทุนตัวเองจึงใช้เครื่องมือเพื่อช่วยแต่ท้ายที่สุดแล้ว
ต้องเกิดว่าชาวบ้านเห็นต้นทุนของตัวเองจริงหรือไม่” (นเรศ สงเคราะห์สุข)

เครื่องมือนั้นสำคัญไฉน?
ในแง่ ของความส าคัญ ของเครื่ องมื อนั้ น จากเวที ป ระชุ ม เชิ ง ปฏิบั ติ ก าร “บทเรีย นจากพื้ น ที่
ปฏิบัติการเรื่องการใช้เครื่องมือประเมินระบบสุขภาพชุมชน” ซึ่งมีนักวิชาการและเครือข่ายคนทางานทาง
ชุมชนและสั งคมได้มาร่วมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ เครื่ องมือ สามารถสรุปเรื่องความสาคัญของ
เครื่องมือในการทางานร่วมกับชุมชนได้ ดังนี้
 สามารถใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนวิสัยทัศน์ผู้นา ช่วยกาหนดทิศทางการทางาน
และเป็นเครื่องมือประสานเครือข่ายการทางานระหว่างชุมชนกับองค์กรอื่นๆ จนนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
รวมทั้งช่วยกาหนดเป้าหมายหรือความคาดหวังต่อความสาเร็จในการทางาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 เป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาศักยภาพหรือทุนของชุมชน ในมิติต่างๆ ทั้งข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา ทรัพยากร และการเมืองการปกครอง เป็นต้น อันจะ
นาไปสู่ความเข้าใจ เข้าถึงชุมชน และเกิดการวางแผนการทางานร่วมกัน
 ช่วยพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
 ใช้เป็นแนวทางในการทางานกับชุมชน ช่วยให้การทางานกับชุมชนง่ายขึ้น สนุกมากขึ้น อีกทั้ง
ยังได้ผลงานตามที่ต้องการ หรืออาจกล่าวได้ว่า เครื่องมือช่วยสร้างความสุขในการทางานชุมชน
 เครื่องมือช่วยในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน อันเป็นการสร้างการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วม
 เครื่องมือเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับชุมชน เกิดความเข้าใจวิถีชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชน ที่จะนาไปสู่การพัฒนางานระบบสุขภาพได้อย่างแท้จริง
 เครื่องมือเป็นตัวกระตุ้นให้ชุมชนได้คิด เลือกทา เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง

เนื้อหาในส่วนนี้สรุปได้ว่า หลักการสาคัญของเครื่องมือ จริงๆ แล้วไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องมือ แต่อยู่ที่
การมีเป้าหมาย หรือโจทย์ในการทางานที่ชัดเจน และการหาโอกาสลงไปเรียนรู้ทาความเข้าใจระบบนิเวศ
วัฒนธรรมของชุมชนก่อน ลาดับถัดมาจึงเป็นเรื่องของเครื่องมือที่ผู้ใช้จาเป็นต้องทาความเข้าใจให้ถ่องแท้
ก่อนใช้ แต่ก็ต้องไม่ไปยึดติด ส่วนในแง่ความสาคัญนั้น เห็นได้ชัดเจนว่า เครื่องมือมีความสาคัญสาหรับ
คนทางานชุมชนในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะในฐานะของการเป็น “ตัวช่วย” ในการเข้าใจ เข้าถึงชุมชน
หรือในฐานะของการ “สร้ำงกำรเรียนรู้” หรือ “กำรเปลี่ยนแปลง” ให้เกิดขึ้นในชุมชน

ทีนี้เราลองไปดูว่าเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินชุมชนมีอะไรบ้าง??

แนะนาเครื่องมือในการประเมินสุขภาพชุมชน
หลายท่านคงทราบดีว่า ปัจจุบันเครื่องมือในการประเมินชุมชนนั้นมีอยู่หลากหลาย ในหนังสือเล่ม
นี้ได้เลือกมานาเสนอเฉพาะบางเครื่องมือที่มีคุณลักษณะสาคัญ คือ 1) เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและสามารถ
ตอบสนองการประเมินสุขภาพชุมชนในมิ ติที่กว้างขวางมากกว่าการประเมินเฉพาะด้านสุขภาพ 2) เป็น
เครื่องมือที่มีบุคคลต้นตารับที่พัฒนาเครื่องมือ มีเอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือที่สามารถสืบค้นได้ชัดเจน ทั้งนี้
อาจมีรายละเอียดหรือกรอบเนื้อหา (template) การใช้เครื่องมือหรือไม่ก็ได้ 3) เป็นเครื่องมือที่ยืด หยุ่น
สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกช่วยสร้างเสริมให้เกิดการจัดการตนเองในชุมชน 4) มีการประยุกต์ใช้ในพื้นที่
ที่บริบทหลากหลาย ซึ่งจะขอนาเสนอรายละเอียดของแต่ละเครื่องมือดังนี้

แผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์ (Strategic Route Map)
คือ เครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีสามารถบริหารจัดการสุขภาพชุมชน
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็นชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รู้ปัญหาและสามารถหาทาง
แก้ไขได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวทางของสังคมที่กาลังเน้นเรื่องการสร้างยุทธศาสตร์ของภาค
ประชาชนให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้กลายเป็นคนคุณภาพที่สามารถดูแลชุมชน
ของตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ชุมชน
ท้องถิ่น และภาคีมีทิศทางในการดาเนินงานด้านสุขภาพในชุมชนอย่างชั ดเจนและเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น
การกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงาน หรือการแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยทุกขั้นตอนจะผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เป้ำหมำย:
เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาสุขภาพ จากการพัฒนาที่มุ่งบริการสุขภาพไปสู่การ
สร้างบทบาทของประชาชนที่จะทาให้ชุมชนท้องถิ่นได้ลุกมาจัดการปัญหาของตนเองด้วยความมีสานึกต่อ
ส่วนรวม มุ่งมั่นและเต็มใจให้การพัฒนาสุขภาพมีความยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่มีความ
ยุ่งยากและเกี่ยวพันกับพฤติกรรมสุขภาพของชุมชนได้ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเสริมศักยภาพชุ มชนในการ
ตัดสินใจ วางแผน และขับเคลื่อน ในการทางานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ การ
เฝ้าระวัง และการป้องกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจนกลายเป็นสังคมการเรียนรู้
กลุ่มเป้ำหมำย:
กลุ่มคนหรือผู้ที่ต้องการมีเครื่องมือช่วยการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์รูปแบบใหม่ ที่ผ่านมามี
การกาหนดและสนับสนุนให้ใช้ในพื้นที่ระดับตาบล โดยกระทรวงสาธารณสุข (ผ่านกองสนับสนุนการสร้าง
สุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) และสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผ่าน

สานักการมีส่วนร่วมของภาคี) ภายใต้นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและการพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนตาบล)
เทคนิค/กระบวนกำรนำไปใช้:
มีการดาเนินการใน 7 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การวิเคราะห์บริบทและสถานการณ์ 2) การกาหนด
จุดหมายปลายทาง 3) การสร้างและตรวจสอบแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 4) การสร้างแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการ 5) การนิยาม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดรวมถึงการสร้างนวัตกรรมและมาตรการ
ทางสังคม 6) การสร้างแผนปฏิบัติการ 7) การเปิดงานและติดตามผล ซึ่งในการปฏิบัติการจริง มีการ
ระดมความเห็นจากกลุ่มต่างๆ โดยความคิดทั้งหมดจะอยู่ในแผ่นเดียว ทีมทางานวิชาการของพื้นที่ที่กาหนด
ขึ้นจะเป็นผู้นามาเรียบเรียงเขียน และสื่อสารให้ง่ายต่อความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนที่จะพัฒนาต่อไป โดย
ไม่ได้เอาเรื่องขั้นตอนหรือการเขียนเอกสารมาเป็นข้อจากัดในการพูดคุย แลกเปลี่ยนและหาข้อสรุป
ในกระบวนการใช้ เ ครื่ อ งมื อ มี ก ลวิ ธี ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยให้ ก ารท าแผนที่ ท างเดิ น ยุ ท ธศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คือ
 ผสมผสานการประเมินศักยภาพกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการพัฒนาร่วมกับการเสริมพลังการ
พัฒนาชุมชนไปในทิศทางและจุดหมายที่กาหนดร่วมกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
 ใช้กระบวนการในการพูดคุยและพัฒนาบทบาทของประชาชน ทั้งในฐานะสมาชิกของสังคม
และองค์กรชุมชน
 เน้นบริหารการเปลี่ยนแปลง (ส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของผู้นาการนาเปลี่ยนแปลง)โดย
การเปลี่ยนทัศนะ การเปลี่ยนกระบวนการทางาน(จากแนวตั้งสู่แนวราบ) การเปลี่ยนการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์เดิม เป็นการทางานแบบภาคีเครือข่าย และเริ่มต้นจากปัญหาหรือสถานการณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ประโยชน์ที่ได้:
 ชุม ชนมี ความหวัง และเกิด ความท้ า ทายในการดาเนิน กิจกรรมต่า งๆ เพื่อรับ มื อกับ ปัญ หา
สุขภาพระดับชุมชน
 นาไปสู่การกาหนดกฎระเบียบหรือมาตรการทางสังคมโดยสมาชิกของชุมชนนั้นๆ เอง และ
นาไปสู่การบูรณาการในการทางาน และการเรียนรู้ของคนในชุมชน
 เครือข่ายการทางานที่เข้มแข็งขึ้นทั้งภายใน และภายนอกชุมชน อีกทั้งเกิดความตระหนักใน
ความรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนและดูแลสุขภาพของตัวเอง
ข้อคำนึงในกำรใช้:
 ในขั้ น ตอนการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น สถานการณ์ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ ชุ ม ชนและหาจุ ด ยื น
(position) ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของชุมชน ต้องเตรียมข้อมูลสาคัญของชุมชน รวมทั้งผู้รู้ในชุ มชนหรือคนที่
เข้าใจในเรื่องที่จะทา รวมถึงการเชื่อมโยงวิเคราะห์ข้อมูลชุดต่างๆ ให้ได้

 ต้องการกระบวนการหรือผู้ที่สามารถถ่ายทอดหลักคิด และเป้าหมายของเครื่องมือแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์ รวมทั้งทักษะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
 ต้องมีการทางานเป็นทีม มีการรับรู้ข้ อมูล และแบ่งบทบาทความรับผิดชอบงานแต่ละด้านให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกันและกัน ซึ่งอาจเกิดภาวะสับสน หรือตามไม่ทันสถานการณ์ได้ในกรณีผู้นาและ
สมาชิกองค์กรชุมชนในพื้นที่ที่มีประสบการณ์น้อย
บทเรียนสำคัญ:
 บุคคลหรือกลุ่มคนที่เป็นผู้นาในการดูแลสุขภาพ สามารถเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาแนวทางใน
การทางานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ
 การประเมินตนเองจากตัวชี้วัดที่ชุมชนสร้างขึ้นเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา เพราะจะเห็น
ระดับการพัฒนาที่ชัดเจน
 ความสมดุลระหว่างการบริการและการพัฒนาในการดูแลสุขภาพเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งจาเป็นที่จะเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
 ความสาคัญของการเกิดขึ้นและดารงอยู่ของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน การหนุนเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การสร้างทายาทและภาวะผู้นา การมีโครงสร้างและ
กาหนดบทบาทที่ชัดเจน การมีจุดมุ่งหมายและบูรณาการงานร่วมกัน ตลอดจนความสามารถในการจัดการ
ความรู้ของชุมชนต่อเนื่อง
 ปัจจั ยความส าเร็จ ที่ส าคัญต่ อการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรม คือความเข้มแข็ง ของชุ มชนที่ มี
มาตรการทางสังคม และระบบสุขภาพชุมชน โดยใช้เครื่องมือนี้ (SRM) ในการเข้าถึงเป้าหมายเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี
มุมมองจำกผู้ใช้:
 “การทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ต้องเปิดใจ ค่อยๆ เดินทีละขั้น ทาให้มองได้ตลอด เห็นว่า
จะต้องประเมินอะไร การทาตารางนิยามเป้าประสงค์ ทาให้มองเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมด หากไม่
เขียนเอง ทาเองจะไม่รู้ (กรณีโรงพยาบาลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี, หน้า 184. การถอดประสบการณ์
การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในชุมชน)
 “การช่วยกันคิด ช่วยกันทาทีละประเด็นจะทาให้เข้าใจและเชื่อมโยงได้ การจัดกระบวนการที่
ให้เวลาและโอกาสคนที่จะมาเข้าร่วมได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทาและร่วมตัดสินใจจะทาให้เข้าใจ
ตั้งแต่แรกและเป็นการปลูกจิตสานึกในการทางานของแกนนาให้เห็นความสาคัญและประโยชน์ของการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและมีจิตอาสา....ผู้เข้าร่วมควรมีความสามารถเฉพาะด้าน เช่น รู้ประวัติชุมชน ความเป็น
เครือญาติ ความสัมพัน ธ์กับเรื่องที่ทา ภูมิปัญ ญา ชาวบ้า น ครู เป็ นผู้รู้หรือมีป ระสบการณ์ จากที่ อื่น มี

แนวคิดที่ดี มีใจอาสาเสียสละ มีเวลาที่จะร่วมกิจกรรม” (กรณีชุมชนในพื้นที่ตาบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.
สุรินทร์, หน้า 99 การถอดประสบการณ์การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในชุมชน)
 “การประเมิ นสถานการณ์ใช้การออกประชาคมทุ กหมู่บ้ านและการน าข้อมู ลมาวิ เคราะห์
ร่วมกับข้อมูลของศูนย์สุขภาพชุมชน ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และความถูกต้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นจริงมากที่สุด..แต่ปัญหามีมากมาย เจ้าหน้าที่เองก็ไม่เข้าใจในทฤษฎี ไม่รู้ว่าข้อมูลที่มีวิเ คราะห์ถูกต้อง
หรือไม่” (กรณีชุมชนตาบลนาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร, หน้า 146 การถอดประสบการณ์การใช้แผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์ในชุมชน)

วิจัยชุมชนและการประเมินต้นทุนชุมชน
วิจัยชุมชนและกำรประเมินต้นทุนชุมชน (Community Based Research)
เป็นงานวิจัยที่เน้นกระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมทุน โดยคนในชุมชนในพื้นที่ (ระดับหมู่บ้าน
ตาบล) เพื่อตั้งคาถาม วางแผน และดาเนินการวิจัย เพื่อหาคาตอบและเรียนรู้ผ่านงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
โดยมีกระบวนการทางานอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีการประสานความร่วมมือกับภาคีที่เ กี่ยวข้องในพื้นที่ และ
เครือข่ายทางปัญญา นาไปสู่การกาหนดอนาคตและแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง งานวิจัยลักษณะนี้ต่างจาก
งานวิจัยอื่นๆ ตรงที่ต้องมีปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและมิได้เน้น “ผลงานวิจัย” เป็นหลัก แต่มองงานวิจัย
เป็น “กระบวนการ” ที่จะเพิ่มพลังชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกันจัดการชีวิตของตัวเอง เป็นหาทางหนึ่งที่
จะนาไปสู่การเสริมความเข้มแข็งของชุมชนได้
เป้ำหมำย:
เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
กลุ่มเป้ำหมำย:
เน้นกลุ่มคนในชุมชน องค์กรชุมชน รวมทั้งภาคีต่างๆ ในชุมชน ต่อมามีการขยายการแนวคิดของ
งานลั กษณะนี้ไ ปยั งหน่ว ยงานองค์กรต่ างๆ อาทิ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สถาบั นการศึกษา และ
หน่วยงานรัฐในพื้นที่
เทคนิค/กระบวนกำรนำไปใช้:
กรณีสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้จั ดตั้ง “ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น” เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
ลักษณะนี้โดยเฉพาะ โดยฝ่ายดังกล่าวจะทางานผ่านระบบกลไกพี่เลี้ยง หรือศูนย์ประสานงานที่กระจายอยู่
ตามจังหวัดต่างๆ แบ่งการดาเนินงานออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงต้นน้า(พัฒนาโครงการ) ช่วงกลางน้า
(ดาเนินงาน) และช่วงปลายน้า (สรุปและขยายผล)
ด้วยเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือในบริบทที่แตกต่างกัน การใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือขึ้นอยู่กับ
โจทย์หลักที่ต้องการประเมิน โดยชุมชนต้องสามารถประเมินสภาพและศักยภาพตัวเอง และทดลอง
ปฏิบัติการตามศักยภาพที่ตนเองมีได้ โดยการประเมินชุมชนในช่วงต้นน้า หรือช่วงการพัฒนาโครงการ
อาจจะใช้เครื่องมือ Social mapping เข้ามาช่วยประเมินสถานการณ์หรือปัญหาที่แท้จริงในชุมชนในมิติ
ต่างๆ ประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ชุมชน ระบบความสัมพันธ์เครือญาติ /ทางสังคม
ศักยภาพเศรษฐกิจ ศักยภาพทางปัญญา การดารงอยู่ของภูมิปัญญาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและการเอื้อ
ประโยชน์ชุมชน บุคคลและองค์กรที่มีและบทบาทสาคัญในชุมชน เพื่อให้เห็นว่ามีอะไรอยู่ตรงไหน

(mapping ) ซึ่งจะใช้เวลาจัดกระบวนการเพียง 1-2 วัน โดยชาวบ้านจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยให้
ข้อมูล ส่วนจะมีรายละเอียดมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการตั้งโจทย์หรือการให้ความสาคัญต่อ
ประเด็น นั้น ในระยะหลัง ได้ มี การปรับ ให้นักวิจั ยสามารถท าร่ว มกับชาวบ้า นไปพร้อมกันได้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักตัวเองด้วย

“แม้ว่า Social mapping จะเป็นเพียงเครื่องมือพืน้ ฐานที่จะช่วยให้รู้จักและเข้าใจทุนทาง
สังคมของชุมชน แต่นักวิจัยก็สามารถนาเอาข้อมูลพื้นฐานเหล่านีม้ าวิเคราะห์ถึงปัญหาสุขภาพของ
คนในชุมชนได้” (บัญชร แก้วส่อง)
นอกเหนือจาก Social mapping ก็มีอีกหนึ่งเครื่องมือ คือ กำรวิเครำะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
หรือ PAR (Participatory Rural Appraisal) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระดมความคิดชุมชน โดยใช้เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน และใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ชุมชน อาทิ การทาแผนที่รอบใน
รอบนอกชุมชน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน การทาปฏิทินชุมชน การทบทวนสภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ และการจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหาร่วมกัน รวมทั้งทบทวนบทเรียนการพัฒนาหรือการจัดการปัญหาที่ผ่านมา เพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่การตั้งโจทย์วิจัยหรือสิ่งที่อยากหาคาตอบร่วมกัน ซึ่งการใช้ PRA ในกระบวนการพัฒนา
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นช่วยให้ชุมชนเกิดการทบทวนสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของชุมชน
ของตนเองอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ไม่ติดกับปรากฏการณ์ของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาแบบเฉพาะ
หน้า ทาให้เกิดการทบทวนสภาพปัญหา ที่มาที่ไป ทุนเดิมของพื้นที่ เห็นปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของพื้นที่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ส่วนกรณีสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การค้นหาศักยภาพทุนตาบล จะใช้
การประเมินชุมชนจากข้อมูลพื้นฐาน 7 ด้านของชุมชน เริ่มจากข้อคาถามในแบบสอบถาม 2 ชุด คือ 1)
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลระดับกลุ่มและชุมชน และ 2) แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลระดับ
บุคคลและครอบครัว ซึ่งในแต่ละชุดประกอบด้วยข้อคาถามข้อมูลชุดพื้นฐานที่เป็นข้อมูลในระดับครัวเรือน
และระดับชุมชน ที่แสดงถึงศักยภาพของชุมชน ดังนี้
ด้ำนที่ 1 ข้อมูลทุนที่แสดงศักยภำพตำบล ประกอบด้วย ข้อมูลแกนนา คนเก่ง คนสาคัญ องค์กร
เงิน ทรัพยากรและแหล่งประโยชน์
ด้ำนที่ 2 ข้อมูลกำรสื่อสำร ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล ประเภทของข้อมูล ช่องทางการ
สื่อสาร และการใช้ประโยชน์
ด้ำนที่ 3 ข้อมูลด้ำนกำรดูแลสุขภำพ ประกอบด้วย ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง ปัญหาการเจ็บป่วย
และการดูแลสุขภาพ
ด้ำนที่ 4 ข้อมูลประชำกร ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล จานวนประชากร การเกิดการตาย
การจัดการศึกษา และการอพยพย้ายถิ่น
ด้ำนที่ 5 ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ข้อมูลปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
และการใช้พลังงานทดแทน

ด้ำนที่ 6 ข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลอาชีพหลัก อาชีพเสริม วิถีการผลิต
ทรัพย์สิน หนี้สิน แหล่งเงินกู้ และการออม
ด้ำนที่ 7 ข้อมูลกำรเมืองกำรปกครอง ประกอบด้วย ข้อมูลกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ด้านการเมืองการปกครอง การแก้ปัญหาชุมชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทั้ง นี้ มีการประยุกต์ใช้ โปรแกรมการประเมิน ชุม ชนแบบชาติพั น ธุ์ว รรณา (RECAP: Rapid
Ethnography Community Assessment Program) โดยกระบวนการสร้างการเรียนรู้ ผ่านการรวบรวม
จัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลจากองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาแผน
และปฏิบัติการพัฒนาตาบลสุขภาวะต่อไป
ประโยชน์ที่ได้:
หากมองงานวิจัยชุมชนบนฐานเครื่องมือเพื่อการประเมินประโยชน์ที่ได้มีดังต่อไปนี้
 ทีมวิจัยในพื้นที่และผู้ร่วมงานเกิดการเรียนรู้ และมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น คิด
เป็นระบบขึ้น มีบุคคลหรือกลุ่มคนใหม่มีศักยภาพดาเนินการร่วมกันได้มากขึ้น มีการจัดการตนเองและ
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น/กลุ่มอื่นทั้งในและนอกชุมชนดีขึ้น เป็นต้น
 ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งเป็นกลไกที่นาไปสู่การจัดการปัญหาด้านอื่นๆ ในชุมชนต่อไป
 เกิดองค์ความรู้หรือปฏิบัติการที่สามารถนาไปแก้ปัญหาได้
 เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในชุมชน

ข้อคำนึงในกำรใช้:
 ผู้ใช้ควรมีความเข้าใจในหลักการของงานวิจัยเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างกรณีงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ซึ่งมีหลักการสาคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) โจทย์วิจัยต้องมาจากชาวบ้าน 2) ชาวบ้านต้องมีส่วนร่วม 3) ต้องมี
การปฏิบัติการเพื่อหาคาตอบ ภายใต้เป้าหมายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ สร้างคนในพื้นที่ และ
สร้างความรู้ที่ผ่านกระบวนการศึกษาและขับเคลื่อนของชุมชน
 ต้องชัดเจนในเป้าหมาย หรือสิ่งที่ต้องการศึกษาประเมิน ยกตัวอย่างกรณีการใช้ Social
mapping ที่ต้องให้รู้หมดทุกมุม แต่การรู้ทุกมุมอาจจะทาให้ไม่รู้สักมุม เพราะวางน้าหนักการศึก ษาที่ไม่ดี
หรือการไปหาข้อมูลแบบไม่มีระบบก็อาจจะไม่ทาให้ได้ข้อมูลมาเลย หรืออาจได้แบบผิวเผินแทน
 พึงระวังเรื่องอคติ ประสบการณ์ของนักวิจัยชุมชนเมื่อต้องใช้เครื่องมือ
 เครื่องมือบางส่วนเป็นศัพท์ด้านวิชาการหรือวิจัย ผู้ใช้เครื่องมือต้องแปลงเครื่องมือที่ใช้ให้เป็น
ภาษาง่ายๆ ธรรมดาที่ชาวบ้านสามารถสื่อสารเข้าใจได้และได้ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่ควรใช้ศัพท์
วิชาการ หรือวิจัย /ภาษาอังกฤษถ้าไม่จาเป็น
 การใช้เครื่องมือดังกล่าวกับประเด็นร้อน เช่น ปัญหาที่มีความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกัน หรือ
ปัญหาที่เฉพาะหน้าที่ต้องการการแก้ไขโดยเร่งด่วน มักไม่ประสบผลเท่าที่ควร จึงต้องใช้ประเด็นที่มีจุดร่วม
และสามารถเริ่มต้นทาร่วมกันได้ก่อนเป็นเครื่องมือในการทางานร่วมกันในระยะแรก

 การใช้เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพดี ผู้ใช้เครื่องมือต้องมีทักษะหลายอย่าง ได้แก่ ทักษะในการ
สื่อสาร และการใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย มีทักษะในการจับประเด็นและคุมประเด็นการพูดคุย ทักษะการตั้ง
คาถามเพื่อกระตุ้นการคิดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที ทักษะการเขียนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นภาพหรือ
สาระสาคัญในการพูดคุยร่วมกัน และทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
 การใช้เครื่องมือดังกล่าวค่อนข้างใช้เวลา อาจต้องมีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องหลายครั้งจนกว่า
จะได้โจทย์วิจัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่ จึงอาจไม่เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่ที่คนในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อจากัดในเรื่องเวลาการพูดคุย หรืออาจทาให้คนที่เกี่ยวข้อง
บางส่วนที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยในเวทีไม่เห็นประโยชน์ หรือไม่เข้าใจว่ากระบวนการดังกล่าวจะ
นาไปสู่อะไร อาจทาให้ไม่สนใจที่จะร่วมเวทีในครั้งต่อๆไปได้
บทเรียนสำคัญ:
 กระบวนการใช้เครื่องมือต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนในชุมชนที่มีบทบาทและประสบการณ์
หลากหลาย และมีวิธีการการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งจากข้อมูลมือสองและข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการ
สังเกต สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มกับกลุ่มคนต่างๆในพื้นที่
 การออกแบบกระบวนการใช้เครื่องมือร่วมกันก่อน และการสรุปบทเรียนหลังการดาเนินงานใน
แต่ละครั้ง จะช่วยให้ใช้เครื่องมือดังกล่าวได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ต้องการคนนอกที่เอื้อให้เกิดกระบวนการมากกว่าที่จะไปช่วยทาให้ข้อมูลการประเมินมีความ
สมบูรณ์ หรือกระบวนการวิจัยที่ต้อง “ตอบโจทย์”เสมอ
 การประเมินความหมายโดยนัยยะ คือ “การให้คุณค่า” ดังนั้นสุดท้ายการศึกษาด้วยเครื่องมือ
จึงเป็นการให้คุณค่าเพิ่มเติมกับสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการใช้เครื่องมือ
มุมมองจำกผู้ใช้:
 “หากโจทย์วิจัยคือ “การประเมินระบบสุขภาพของชาวบ้าน โดยมีเป้าหมายสาคัญคือชาวบ้าน
ต้องรู้จักสภาวะของตัวเองด้วย” การเลือกเครื่องมือวิจัยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโจทย์วิจัยนี้ก็คือ ต้อง
เลือกเครื่องมือที่จะช่วยให้ชาวบ้านสามารถประเมินตัวเองและหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาร่วมกันได้
เพราะถ้าหากมีเป้าหมายเช่นนี้การเลือกใช้เครื่องมือแบบนักวิชาการทาวิจัยก่อนแล้วให้ชาวบ้านมามีส่วน
ร่วมในภายหลังจะทาให้งานวิจัยกลายเป็นงานยากและเสียเวลา แต่หากมีการคิดและทาร่วมกันระหว่าง
นักวิจัยและชาวบ้านตั้งแต่เริ่มต้น งานวิจัยก็จะสามารถเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว” (บัญชร แก้วส่อง)
 เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ดี (กรณีเครื่องมือประเมินต้นทุนชุมชน) แต่มีจุดอ่อนนิดเดียว คือ คนที่
ใช้เครื่องมือ ยกตัวอย่าง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่เราไม่ถนัดที่จะเข้าไปพูดคุย หรือสอบถามในประเด็น
เชิงลึก ทางทีมวิจัยชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ จึงมีการนาเครื่องมือชุดนี้ไปแปลงให้เป็นประเด็นคาถามแบบ
Checklist เพื่อให้ง่าย (ภายใต้กรอบเนื้อหาเดียวกัน แต่วิธีได้มาหรือกระบวนการต่างกัน ) จุดต่างขึ้นอยู่กับ

ความถนัดของคนใช้เครื่องมือ ...การใช้เครื่องมือต้องใช้ทั้งประสบการณ์และความถนัด” (ผู้ใช้เครื่องมือจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
 “งานวิจัยจะทาให้ชุมชนมีกระบวนการในการหาคาตอบเพื่อไขข้อสงสัยของตนเองด้วยตนเอง
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และทาให้เกิดองค์ความรู้และบทเรียนในการจัดการปัญหาของชุมชนที่เกิดจากการ
แสวงหาความรู้และทดลองปฏิบัติการด้วยตนเอง และเกิดการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในพื้นที่ใน
การจัดการปัญหาของชุมชนบนฐานของการใช้ความรู้และข้อมูลในการตัดสินใจ” (สันติ จียะพันธ์, ศูนย์
ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 “ความยากง่ ายของการใช้ เครื่องมือบางส่ วนอยู่ ที่บ ริบ ทชุ มชน ว่ าเคยผ่า นประสบการณ์ หรือ
บทเรียนของการเข้ามาขององค์กรภายนอกมากน้อยเพียงไร บางพื้นที่เปิดใจรับ บางพื้นที่เบื่อหน่ายกับการ
เข้ามาของหน่วยงานภาคีต่างๆ ดังนั้นในกระบวนการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ก่อนเลือกใช้เครื่องมือ ก็เป็น
สิ่งสาคัญ” (สุภาพรรณ ไกรฤกษ์, ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

แผนแม่บทชุมชน
เป็นกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนท้องถิ่น ที่ร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหา เรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนรู้
และเข้าใจตนเอง โดยใช้การสารวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพ เป็นเครื่องมือทาให้เกิดการทบทวนตนเอง
โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อกาหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเองที่ชุมชนคนเป็น
ศูนย์กลาง มีความสัมพันธ์กับภาคีพัฒนาแบบ “เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา” แผนชุมชนจึงเป็นเครื่องมือที่
สาคัญที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของคนชุมชน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสู่
ความร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน
เป้ำหมำย:
ระดับชุมชน
 ทาให้คนรู้จักตัวเองปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรมและร่วมกันกาหนดอนาคตของชุมชน
ท้องถิ่นโดยนาไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมและลดปัญหาความยากจนได้จริง
 ทาให้เกิดการยอมรับในศักดิ์ศรีของชุมชนท้องถิ่น ทาให้ชุมชนท้องถิ่นมีที่ยืนทางสังคม
ระดับนโยบาย
 เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ใหม่ในการพัฒนาระหว่างชุมชนท้องถิ่น ภาคีพัฒนา
หน่วยงานภาครัฐโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลัก เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีพื้นที่ทางสังคม
อย่างมีศักดิ์ศรี
 เกิดการเชื่อมโยงแผนชีวิตชุมชนสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ
กลุ่มเป้ำหมำย:
ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพื้นที่ และจากส่วนกลาง
เทคนิค/กระบวนกำรนำไปใช้:
1. ค้นหำแกนนำและองค์กรท้องถิ่น สร้างทีมงานที่จะร่วมริเริ่มทาแผนชุมชน สร้างความเข้าใจที่
ชัดเจนร่วมกัน
2. จุดประกำยควำมคิด เป็นขั้นตอนกระตุ้นให้ชุมชนหันหน้ามาใส่ใจชุมชนของตัวเอง โดยอาจ
จัดเป็นเวทีพูดคุยเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตระหนักถึงปัญหาวิกฤติที่เกิด และเห็นความหวังที่จะอยู่รอด
ร่วมกัน18

3. ศึกษำประวัติศำสตร์ชุมชน ที่มา คุณค่า สิ่งดีงามของชุมชนทาให้สมาชิกเห็นถึงที่มา ตัวตนที่
แท้จริงของตนเอง ของชุมชนและเกิดเป็นความรักในท้องถิ่น โดยให้มีคน 3 รุ่น คือ เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ อยู่
ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นพลังสาคัญในการนาพาชุมชนให้รอดพ้นวิกฤติ
4. สำรวจ รวบรวมข้อมูล กาหนดประเด็นที่อยากรู้ เพื่อเก็บข้อมูล เช่น รายรับ-รายจ่าย หนี้สิน
ปัญหาและศักยภาพวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทั้งนี้การสารวจข้อมูลบางเรื่องใช้แบบสอบถาม บางเรื่องใช้เวที
หรือการพูดคุย ซึ่งแล้วแตกต่างไปตามสภาพพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ควรมีการจดบันทึกไว้
5. วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล เพื่อเข้าใจสถานการณ์และกาหนดอนาคตของชุมชน ขั้นตอนนี้
ต้องหาวิธีให้สมาชิกในชุมชนได้เห็นข้อมูลทั้งหมดร่วมกัน และได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
6. ยกร่ำงแผนชุมชน บางชุมชนเสนอให้แบ่งแผนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ง่ายต่อการนาไปใช้ คือ
สิ่ ง ที่ ชุ ม ชนท าได้ เอง สิ่ ง ที่ ชุ ม ชนร่ว มกั บ ภายนอก และเกิน ความสามารถของชุ ม ชนต้ องให้หน่ ว ยงาน
สนับสนุน
7. ประชำพิจำรณ์แผนชุมชน เปิดให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาถึงความถูกต้องตามเจตนาของ
คนส่วนใหญ่ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของการนาแผนไปปฏิบัติ จัดลาดับความสาคัญ และวิธีก ารที่
จะทาให้แผนสาเร็จ
8. นำแผนสู่กำรปฏิบัติ คือ นากิจกรรมตามแผนมาทาให้เกิดผล โดยให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละเรื่อง
ร่วมคิด ตัดสินใจและทาเองมากที่สุด เป็นกิจกรรมทาได้ด้วยทุนที่ชุมชนมีอยู่ก่อน
9. ทบทวนปรับปรุง เมื่อทางานจริงอาจไม่ตรงตามที่คิด สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่ อง
ปกติต้องมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อปรับกิจกรรม และวิธีการให้เหมาะสม
10. ประเมินผลสรุปบทเรียน เป็นขั้นตอนที่จะติดตามดูว่า แผนชุมชนที่ทามาได้ผลเป็นอย่างไร
เพื่อสรุปเป็นบทเรียนนากลับมาใช้ปรับปรุง หรือถอดเป็นองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นได้เรียนรู้ต่อไป
ประโยชน์ที่ได้:
1. ทาให้คนในชุมชนท้องถิ่นค้นพบตัวเอง สร้างจิตสานึกใหม่ เปลี่ยนวิธีคิด เกิดความสมานฉันท์
ร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมและลดปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เป็นเครื่องมือวิจัยของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ที่ทรงพลัง อันจะนาไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งทางปัญญา
3. เป็นเครื่องมือสาคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายแผนชุมชนทุกระดับ อันจะนามาซึ่งพลังการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
4. เกิดการบริหารจัดการโดยองค์กรชุมชน ทาให้ลดต้นทุนการพัฒนาและสามารถไปต่อยอด
งบประมาณของท้องถิ่นอย่างมีศักดิ์ศรี
5. ทาให้ได้ค้นพบภูมิปัญญา วัฒนธรรมและฐานทรัพยากร เป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นภายใต้วิถีชีวิตที่นาไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมลดความยากจนอย่างยั่งยืน
ข้อคำนึงในกำรใช้:

 หากโครงสร้า งการพัฒ นาชุ ม ชนท้ องถิ่น เป็น ระบบสั่ งการ ไม่ เอื้อต่ อการเรีย นรู้ของชุ ม ชน
ท้องถิ่น การใช้กระบวนการแผนชุมชนต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจ และสร้างจิตสานึกให้คนในชุมชน
ลุกขึ้นมาจัดการปัญหาของตัวเอง
 หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน โดยเฉพาะจากส่วนกลาง หากขาดการบูรณการและความเข้าใจ
ในวิถีชีวิตของชุมชนอาจจะทาให้พื้นที่เกิดความสับสนได้
 ในกระบวนการแผนชุมชน หากขาดช่องทางในการนาเสนอต่อนโยบาย และขาดช่องทางการ
ใช้สื่อสาธารณะ อาจจะทาให้เกิดข้อจากัดในการขยายผล และขาดพื้นที่ยืนทางสังคม
บทเรียนสำคัญ:
 กระบวนการทาแผนไม่ควรยึดติดกับคู่มือ ควรมีความยืดหยุ่นและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่ บางทีอาจจะมีการยุบรวมบางขั้นตอนเข้าด้วยกันกัน เพราะบางชุมชนอาจมีปัญหาเรื่องคนที่มี
เวลาไม่ค่อยตรงกัน
 กระบวนการพัฒนาชุมชน(โดยใช้กระบวนการแผนชุมชน)ที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคนในชุมชน
ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้และสั่งสมบ่มเพาะอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

เครื่องมือ 7 ชิ้น
เป็นเครื่องมือที่พัฒนามาจากเครื่องมือของนักมานุษยวิทยาที่ใช้ในการศึกษาชุมชนเชิงลึก แต่ปรับ
ประยุกต์ให้ง่ายต่อการใช้งาน และมีรูปแบบที่มาตรฐาน เหมาะกับการทางานร่วมกันในทีมสหวิชาชีพ โดย
เครื่องมือมีทั้งหมด 7 ชิ้น ได้แก่ แผนที่เดินดิน ผังเครื อญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน
ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติชีวิต เครื่องมือแต่ละชิ้นมีจุดเด่นเฉพาะตัวและใช้ศึกษาใน
แง่มุมที่แตกต่างกันของชุมชน สามารถนาไปใช้แยกกันเป็นอิสระได้ และหากนามาใช้ประกอบกันก็ยิ่งเสริม
ซึ่งกันและกัน ทาให้เข้าใจชุมชนหลายมิติที่เชื่อมโยงกัน ที่สาคัญ เครื่องมือชุมชนนี้ถูกทดสอบและปรับปรุง
มายาวนาน และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่ทาให้งานชุมชน “ง่าย ได้ผล และสนุก” ได้จริง
เป้ำหมำย
การเรียนรู้และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน เข้าใจวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งการ
เข้าใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานสาคัญของการทางานชุมชน ทั้งนี้ หากแยกพิจารณาเป้าหมายของเครื่องมือ
ในรายชิ้น แต่ละเครื่องมือก็จะมีเป้าหมายเฉพาะดังนี้
เครื่องมือ
1)แผนที่เดินดิน
2) ผังเครือญาติ

3) โครงสร้างองค์กรชุมชน
4) ระบบสุขภาพชุมชน
5) ปฏิทินชุมชน

เป้ำหมำย
1. ทาให้เห็นภาพรวมของชุมชนครบถ้วนที่สุด
2. ทาให้ได้ข้อมูลมากในระยะเวลาสั้นที่สุด
3. ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะได้จากการสังเกตด้วยตัวเอง
1. เข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ อันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐานของ
ครอบครัวและชุมชน
2. รู้จักตัวบุคคลและความสัมพันธ์ทางสังคมได้ในระยะเวลาสั้น
3. ช่วยสร้างความสัมพันธ์และความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านได้
อย่างรวดเร็ว
1. ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างองค์กรชุมชนได้รอบด้าน ทั้งโครงสร้างและองค์กรที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
2. ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมในแง่มุมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆ
1. เพื่อให้เห็นระบบการแพทย์ที่หลากหลายในชุมชน
2. สามารถเลือกระบบการแพทย์ที่มีความหลากหลายในชุมชนมาประยุกต์ใช้กับงาน
บริการสาธารณสุขได้
1. สร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวบ้าน ทาให้รู้ว่าในแต่ละรอบปี รอบเดือน หรือใน
แต่ละวัน ชาวบ้านทาอะไร อย่างไร และเมื่อไร

เครื่องมือ

6) ประวัติศาสตร์ชุมชน
7) ประวัติชีวิต

เป้ำหมำย
2. เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพราะการรู้จักวิถีชุมชน ทาให้
เราเข้าหาชาวบ้านได้ถูกจังหวะ
3. ช่วยให้การวางแผนงานชุมชนดีขึ้น เพราะสามารถจัดตารางการทางานที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของชาวบ้านได้
1. เข้าใจความเป็นมาของเรื่องราวต่างๆ ในชุมชนดีขึ้น
2. ลดอคติส่วนตัวที่จะเข้าไปตัดสินเรื่องราวต่างๆ ในชุมชน
3. ลดช่องว่างในการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชน
1. เพิ่มมิติความเป็นมนุษย์ มองเห็นรายละเอียดชีวิตชาวบ้าน
2. สร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ใช้เครื่องมือกับชาวบ้าน
3. เข้าใจ และมีความละเอียดอ่อนในการให้บริการชาวบ้าน

กลุ่มเป้ำหมำย
คนในชุมชน กลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น และหน่วยงานในชุมชน
เทคนิค/กระบวนกำรนำไปใช้:
ในที่นี้ขอนาเสนอเป็นภาพรวมของกระบวนการในการใช้เครื่องมือทั้ง 7 ชิ้น
1. ศึกษาทาความเข้าใจเครื่องมือชุมชนทั้ง 7 ชิ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
2. ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้สมาชิก คณะทางาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบสุขภาพในชุมชน
3. การวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน และกลุ่มผู้นาในชุมชน
4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถ่ายทอดประสบการณ์ โดยใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน 7
ชิ้นเป็นหลักในการดาเนินงาน เน้น กำรให้ เกียรติ คุณค่ำ ศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์
อย่างเท่าเทียมกันทุกคน
5. การสรุปบทเรียน และแนวทางในการพัฒนาชุมชน
6. การนาบทเรียน และแนวทางการพัฒนาไปปฏิบัติจริง
ประโยชน์ที่ได้:
1. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ทาให้เกิดความไว้วางใจ และความร่วมมือร่วมใจ
2. ช่วยค้นหาศักยภาพชุมชน คนดี ของดี เรื่องดีๆ และความสัมพันธ์ที่เป็นศักยภาพของชุมชน
3. ช่วยเสริมอานาจชุมชน ทาให้เกิดสานึกความเป็นชุมชน
4. ช่วยการวิจัยและเรียนรู้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่นักมานุษยวิทยาใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ชุมชนและวัฒนธรรม สามารถใช้แยกศึกษาเฉพาะเรื่อง หรือถ้ าเชื่อมโยงการเรียนรู้กับเครื่องมืออื่นๆ ก็จะ
ช่วยในการยกระดับความเข้าใจ

5. ช่วยพัฒนาคน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในหลักสูตรต่า งๆ ในสถาบัน การศึกษา การ
ฝึกอบรมคนทางาน และช่วยพัฒนาศักยภาพในการเก็บข้อมูลชุมชนอย่างเป็นระบบ
6. ช่วยแปลงความรู้ส่วนบุคคลให้เป็นความรู้สาธารณะ โดยความรู้ส่วนบุคคลจะถูกรวบรวม
จัดระบบ และนาเสนอให้ชุมชนได้เรียนรู้
บทเรียนสำคัญ:
 เป็นเครื่องมือที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงานบริการระดับปฐมภูมิได้ดี ทาให้งานบริการ
สุขภาพสอดคล้องกับวิถีชีวิตและเชื่อมโยงกับชุมชน
 ผลการใช้เครื่องมือทาให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการทางานชุมชน ทาให้มีกรอบที่ชัดเจนในการ
ทางาน และให้ผลลัพธ์ที่ทาให้สามารถพัฒนางานได้อย่างชัดเจน
 เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติทางสังคมและความเป็นมนุษย์
 เครื่องมือนี้ไม่สมบูรณ์แบบ และตายตัว แต่เป็น “ตัวช่วย” ให้ทางานชุมชนง่ายขึ้น และควร
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่
ข้อควรคำนึง:
 เครื่องมือนี้จะใช้ไม่ได้ผลถ้าผู้ที่นาไปใช้ยังไม่เข้าใจขบวนการทางานในชุมชน
 การนาเครื่องมือชุดนี้ไปใช้ ผู้ใช้ต้องให้เวลา และทาความเข้าในหลักการของเครื่องมืออย่าง
ถ่องแท้ เพราะหากไม่เข้าใจ การนาไปใช้เพื่อให้ได้เพียงข้อมูล อาจจะไม่เกิดประโยชน์ในการนาไปใช้ต่อ
มุมมองจำกผู้ใช้:
 “เครื่องมือแต่ละชิ้น ไม่ใช่แค่เข้าใจ ใช้เป็น แต่ต้องสามารถนาไปประยุกต์ ปรับใช้ให้ได้ตาม
บริบทและสถานการณ์ต่างๆ” (มุนา วงศาโรจน์, โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม)
 “เครื่องมือ 7 ชิ้น ไม่ใช่เครื่องมือสมบูรณ์แบบและตายตัว ทั้งนี้ ต้องขึ้นกับความเป็นอัตลักษณ์
ของแต่ ล ะแห่งเป็ นหลั ก และการปฏิบั ติง านจะต้ องมี การปฏิบั ติง านที่ ไ ม่จ บสิ้น การพัฒ นาต้ องมี การ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา” (วรรณชัย คาป่าแลว, รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลาปาง)

นานาเทคนิคเครื่องมือสร้างการเรียนรู้
นอกเหนือจากเครื่องมือที่นาเสนอไปก่อนหน้า ยังมีเทคนิค /เครื่องมือสร้างการเรียนรู้อื่นๆ ที่
สามารถเลือกนามาประยุกต์ใช้ในการประเมินสุขภาพและพัฒนาชุมชน ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมมานาเสนอให้
ทราบพอสังเขป ดังนี้
กำรจัดเวทีสำธำรณะ (public meeting/forum)
ความสาคัญ
เป็นการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นระหว่างบุคคล องค์กรและเครือข่าย
ต่างๆ ที่สนใจในประเด็นปัญหาหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่และในระดับต่างๆ ที่สนใจใน
ประเด็นปัญหา หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่และในระดับเครือข่าย เป็นเทคนิคที่ช่วยให้การ
ทาประชาพิจารณ์ การสารวจความคิดเห็นมีความสมบูรณ์ โดยจะมีทั้งการอภิปราย การถามตอบในประเด็นปัญหา การร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการสรุปประเด็นปัญหาร่วมกัน
วัตถุประสงค์
-เพื่ อแลกเปลี่ ย นข้อมู ล ความคิด เห็น ของประชาชนที่ มี ความสนใจในประเด็ น ปั ญ หาและ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นปัญหาสาธารณะ
-เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่ จะนาไปสู่การ
ตัดสินใจในทางการเมืองภาคพลเมืองและในกิจกรรมของเครือข่าย
-เพื่อการพัฒนาขบวนการประชาสังคม และการักษาความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเครือข่ายโดย
การมีกิจกรรมร่วมกัน
วิธีการใช้
-ผู้ประสานงานแจ้งประสานเครือข่าย แจ้งประเด็นปัญหาและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
-ระบุวัน เวลา สถานที่ กิจกรรม และการนาเสนอความคิดเพิ่มเติม
-ดาเนินการตามกิจกรรมตามที่กาหนด โดยการอภิปราย ตั้งคาถาม เสนอข้อมูล และแสดงมติ
ที่ประชุม
- สรุปสาระสาคัญร่วมกัน
ประโยชน์
สามารถรับฟังความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยมุมมองที่หลากหลาย และอาจได้วิธีการปฏิบั ติที่
เหมาะสมจากการหารือร่วมกันและจากเครือข่ายอื่นๆ
สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการจัดการเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน
ข้อจากัด/เงื่อนไข
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างดาเนินการ (กรณีความเห็นไม่ตรงกัน ) ถ้าดาเนินการไม่
เหมาะสมอาจเป็นการสูญเปล่าด้านงบประมาณ
ตัวอย่างการใช้
ใช้ในการประชุมใหญ่ เช่น การประชุมประจาปี เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดทา
โครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือการทาประชาพิจารณ์ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อคน
ส่วนใหญ่ เช่น เรื่องบ่อนคาสิโน การคอร์รัปชั่น การสร้างโรงงานไฟฟ้า/เขื่อน เป็นต้น

กำรประชุมกลุ่มย่อย (focus group)
ความสาคัญ
การประชุมหรือการสนทนากลุ่มย่อย คือ กระบวนการการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความสนใจในประเด็นนั้นๆ ที่มีจานวนผู้เข้าร่วมพูดคุยประมาณ 8-15
คน โดยมีการตั้งประเด็นคาถามเกี่ยวกับกิจกรรม แผนงาน วิธีการและเป้าหมายของเครือข่าย
ว่าแต่ละบุคคลมีความคิดเห็นอย่างไร และมีข้อมูลหรือประเด็นไหนที่ควรเพิ่มเพิ่มหรือควร
แก้ไข โดยเป็นการประชุม พูดคุยที่เป็นกันเองมากที่สุด เพื่อที่จะทาให้เกิดการทบทวนเรื่องที่
เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ศึกษาถึง ข้อมูล ข้อเท็ จจริง ในประเด็ น ต่ า งๆ ที่ เกิด ขึ้น ว่ า ควรมี การแก้ไขหรือควร
เพิ่มเติมกระบวนการพัฒนาอย่างไร จากผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือขาย
เพื่อสารวจความคิดเห็น ทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง เพื่อหาคาตอบ
ในการตัดสินใจเพื่อการดาเนินการเรื่องนั้นๆ
เพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสม จากการแลกเปลี่ยนพูดคุยกลุ่มย่อย
วิธีการใช้
กาหนดการประชุม แจ้งวัน เวลา สถานที่ หัวเรื่องที่ชัดเจน เชิญผู้เข้าประชุมที่หลากหลาย
หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทาง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตามเหมาะสม
ดาเนินการสนทนา โดยมีคาถามนา
สรุปความคิดเห็นและสะท้อนให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
ประโยชน์
เสริมสร้างความเข้าใจในการทางานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้นา ผู้ที่ให้ทุนฯลฯ
ได้รับความคิดเห็น และกระบวนการทางาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
ได้คาตอบหรือเหตุผลที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ
ข้อจากัด/เงื่อนไข
ผู้ดาเนินการต้องมีความเข้าใจในกระบวนการ และการซักถามที่ชัดเจน
ให้ความเป็นอิสระแก่ทุกคน เพื่อความเข้าใจที่แท้จริง
ควรมีการสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก
ตัวอย่างการใช้
ใช้ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาเครือข่าย เช่น การ
ประชุมเพื่อพัฒนา และหาแนวทางการปรับปรุงโครงการ เป็นต้น
กำรสนทนำอย่ำงสร้ำงสรรค์ (dialogue)
ความสาคัญ
การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ คือ การพูดคุยที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้
และตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้ง ในที่กลุ่มคนสนทนาด้วยกันภายใต้ความเป็นมิตรภาพและการหลีก
เว้นจากอานาจแห่งการครอบงาและการชักจูงของคู่สนทนา เป็นการสนทนาที่ก่อให้เกิดความ
ลื่นไหลของถ้อยคา ความคิด ความรู้ และการรับรู้ที่นาไปสู่ความเข้าใจและข้อตกลงร่วมใน
เส้นทางของการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์
- เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการการพูดคุยที่นาไปสู่การสร้างสรรค์ทางความคิดและวิธีการ
ปฏิบัติ
-เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสติปัญญาในการจัดการตนเองและสิ่งต่างๆ อย่างเหมาะสม
-เพื่อศึกษาแบบเจาะลึกในเรื่องที่สนใจและการปรับเปลี่ยนมุมมองในการคิดและการสนทนาที่

กำรสนทนำอย่ำงสร้ำงสรรค์ (dialogue)
นาไปสู่ความเป็นมิตรภาพและการเรียนรู้อย่างแท้จริง
วิธีการใช้
-กาหนดวัน เลา สถานที่ ข้อเสนอ และคู่สนทนาหรือกลุ่มคนที่เข้าร่วมพูดคุย ซึ่งอาจมีความ
แตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ (ประมาณ 3-5คน)
- เริ่มสนทนาโดยการชื่นชมคู่สนทนา กล่าวความสนใจใคร่รู้ของตนเองและตั้งข้อสังเกตใน
เรื่องนั้นเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
-สนทนาด้วยการฟังอย่างลึกซึ้ง มิให้อคติใดๆ มาครอบงา ในลักษณะของการถาม-ตอบ และ
หาคาจากัดความในเรื่องที่พูด เช่น แนวคิด วิธีการปฏิบัติ
- การถามซ้า และหาบทสรุป โดยการทบทวน ข้อคิด ความรู้ที่ได้จากการพูดคุย
ประโยชน์
- เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์
- ได้แนวคิด เทคนิคในการปรับความคิด มุมมองในการคิด การฟัง การสนทนา เพื่อประโยชน์
ในการทางานร่วมกัน
- ได้ทบทวนแนวคิด ความหมาย และวิธีการทางานที่เหมาะสม
- เกิดความเป็นมิตรภาพระหว่างคู่สนทนา
ข้อจากัด/เงื่อนไข
- อคติของบุคคลในการสนทนา ที่อาจมีการครองงาและซักจูงในเรื่องที่สนทนา
- ความรู้ มุมมอง แนวคิดของคู่สนทนาที่อาจมีข้อจากัดในบางเรื่อง
- เวลา สถานที่ต้องมีความเหมาะสม และคู่สนทนาที่ไม่มากจนเกินไป
ตัวอย่างการใช้
ใช้ในการสนทนาเพื่อให้เกิดความคิด มุมมอง ความรู้ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น
การพูดคุยเรื่องการจัดการความรู้ของชุมชน การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการวิพากษ์
ชุดความรู้ใหม่ เป็นต้น
กำรสรุปบทเรียน (Lessons learned)
ความสาคัญ
การสรุปบทเรียน คือ การทบทวนความรู ประสบการณ์ที่ได้จากการทางานตามโครงการและ
กิจกรรมนั้นๆ ของเครือข่าย เพื่อที่จะชวนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และประเมินตนเองอยู่
ตลอดเวลา โดยมีความสาคัญ คือ การช่วยให้เครือข่ายนั้นได้ทบทวนถึงแผนงาน วัตถุประสงค์
เป้าหมาย และวิธีการดาเนินการที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์
- เพื่อช่วยในการติดตาม/ประเมินผลการดาเนินการตามโครงการ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วย
ตนเอง หรือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทางานมาสู่การพัฒนาเป็นองค์
ความรู้ที่สามารถไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ
- เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในลักษณะการประเมินตนเองที่ต่อเนื่อง
วิธีการใช้
-ให้เครือข่ายหรือกลุ่มที่ทางานร่วมกัน (กลุ่มละ 10-15 คนตั้งแต่ชาวบ้าน ผู้นา นักวิชาการ
นักพัฒนา ฯลฯ ) เสนอวาระในการสรุปบทเรียนของการทางาน ตั้งแต่กระบวนการทางาน
วิธีการ เป้าหมาย ว่ามีความรู้ใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่
-ประชุมนาเสนอข้อสรุปของแต่ละฝ่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นที่มีความขัดแข้ง หรือ หาความรู้ใหม่ที่จะเป็น

กำรสรุปบทเรียน (Lessons learned)
ประโยชน์ต่อการทางาน
- สรุปสาระสาคัญของชุดความรู้ เครื่องมือ ที่เหมาะสม
- นาชุดความรู้ ข้อค้นพบ ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ประโยชน์
- ได้มีการทบทวนเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการทางานที่เหมาะสม
- เครือข่ายเกิดการเรียนรู้ และมีการประเมินตนเองที่ต่อเนื่อง
- เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และได้องค์ความรู้ที่เหมาะสม
ข้อจากัด/เงื่อนไข - ข้อสรุปที่ได้จากเครือข่าย โดยไม่มีเวลาลงพื้นที่ อาจทาให้การสรุปข้อมูลไม่ตรงกับความเป็น
จริง
- ควรมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในเครือข่ายการสรุปบทเรียน
- ควรมีผู้เชี่ยวชาญในการดาเนินการ และการสรุปข้อมูล
ตัวอย่างการใช้
ใช้ในการสรุปบทเรียนผลการดาเนินการตามโครงการ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของเครือขาย ทั้ง
ก่อนดาเนินการในระหว่างดาเนินการ และสิ้นสุดการดาเนินการ เช่น การสรุปบทเรียนของ
องค์กรชาวบ้าน และผู้ปฏิบัติงานที่ทางานร่วมกับกองทุนเพื่อการลงุทนทางสังคม เป็นต้น
กำรสื่อสำรไร้ขีดจำกัด (unlimited communication)
ความสาคัญ
การสื่อสารไร้ขีดจากัด คือ กระบวนการสื่อสารผ่านสื่อในทุกระดับและทุกประเภท โดยเป็น
การทางานของเครือข่ายชุมชน เพื่อให้ข้อมู ลข่าวสารแก่บุ คคลทั่ว ไป ซึ่ง อาจใช้ สถานี วิท ยุ
อินเตอร์เน็ต หรือสื่ออื่นๆ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริงและการระดม
ความคิดเห็น โดยเน้นกระบวนการสร้างความรู้ร่วมในการที่จะใช้พลังมวลชนในการขับเคลื่อน
สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง
วัตถุประสงค์
-เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรับข้อมูล ข่าวสาร
- เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสาร กิ จ กรรม และความเคลื่ อ นไหวของเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ และ
กระบวนการทางานที่มีต่อสังคม
-เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
- เพื่อแสดงพลังของภาคประชาชนในการที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
วิธีการใช้
- เครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกรายการทางสื่อมวลชน เช่น สถานีวิทยุ
- กาหนดให้สื่อนั้น เป็น สื่อหรือสถานี วิทยุ ของภาคประชาชนหรือของเครือข่ายที่ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์หรือทางสื่ออื่นๆ มีการรายงานข้อมูลข่าวสารใน
ท้องถิ่นหรือที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยมีผู้ดาเนินรายงานที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ
ของประชาชนทั่วไป
- มีการเสนอประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้น และตอบข้อสงสัยของผู้ซักถาม
- มีการสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ รอบเดือน เพื่อให้ประชาชนทราบ
- จัดการกิจกรรมการพบปะ และการทาสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
ประโยชน์
- เพื่อสร้างกระแสความสนใจของบุคคลทั่วไปในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการขับเคลื่อนทางสังคม

กำรสื่อสำรไร้ขีดจำกัด (unlimited communication)
- ได้ทราบถึงแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่หลากหลาย
- ได้สร้างสรรค์สังคมและเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบใหม่ๆ
ข้อจากัด/เงื่อนไข - ผู้ดาเนินรายการต้องมีความรอบรู้ในประเด็นทีเกิดขึ้นในแต่ละวัน และมีความสามารถในการ
จัดการทางด้านการประชาสัมพันธ์ และการตอบคาถาม
- ใช้งบประมาณในการดาเนินการดังกล่าว
ตัวอย่างการใช้
ใช้ในการพัฒนากิจกรรมทางสังคมที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนทั่วไปของเครือข่าย เช่น
การดาเนินการของสถานีวิทยา จส.100 วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
กำรจัดกำรพื้นที่รูปธรรม (area management)
ความสาคัญ
การจัดการพื้นที่รูปธรรม คือ การมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ เพื่อเข้าไปศึกษาและค้นหาคาตอบ
จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกการจัดการแบบเครือข่ายและการศึกษาใน
ลักษณะของสหวิทยาการ เพื่อที่จะนาปรากฏการณ์ในเชิงพื้นที่ไปอธิบายเหตุการณ์ทางสังคม
เช่น การอธิบายกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
วัตถุประสงค์
- เพื่อค้นหาคาตอบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาในระดับพื้นที่
- เพื่ อ เป็ น การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ จากการแก้ ปั ญ หาในพื้ น ที่ สู่
กระบวนการพัฒนาในระดับนโยบาย (เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม)
- เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและกระบวนการจัดพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อกระบวนการ
ทางานแบบเครือข่ายหรือการใช้พลังเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา
- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่
วิธีการใช้
- ให้เครือข่ายกาหนดพื้นที่ในระดับชุมชนหรือเลตลุ่มน้า เป็นสถานที่ยุทธศาสตร์ของการค้นหา
คาตอบและการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
- กาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงานและกิจกรรมในการจัดการพื้นที่
- พัฒนาเทคนิค เครื่องมือ ที่จาเป็นต่อกระบวนการเรียนรู้
- ค้นหาวิธีการ เครื่องมือและคาตอบที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในระยะยาว
- สรุปกระบวนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สามารถนาไปอธิบายปรากฏการณ์อื่นๆ ได้
ประโยชน์
- ได้ทราบถึงกระบวนการพัฒนาเครือข่ายและการพัฒนาในระดับพื้นที่ชัดเจน
- ได้ทราบถึงเทคนิค วิธีการ เครื่องมือที่นาไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่
- ได้ทราบถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆ ที่ลงไปในพื้นที่ และการใช้พื้นที่เป็น
กรณีศึกษา ว่าเครือข่ายควรมีการพัฒนาในเชิงพื้นที่หรือไม่
- อธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อการนาเสนอในระดับนโยบายได้
ข้อจากัด/เงื่อนไข - การจัดการพื้นที่รูปธรรม ต้องมีความชัดเจนว่า การพัฒนาในระดับพื้นที่มีประโยชน์อย่างไร
และจะเชื่อมโยงกับกระบวนการทางานของเครือข่ายอย่างไร
- การใช้เทคนิคในบางพื้นที่อาจมีข้อจากัดที่จะนาไปอธิบายในพื้นที่/สังคมอื่น
- ข้อจากัดทางด้านกฎหมายอาจมีผลต่อการปฏิบัติในเชิงพื้นที่

กำรจัดกำรพื้นที่รูปธรรม (area management)
ตัวอย่างการใช้
ใช้พื้นที่รูปธรรมเพื่อการศึกษาเรียนรู้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และนาไปสู่การอธิบาย
ต่อสังคมในวงกว้าง เช่น การค้นหาคาตอบและการจัดการพื้นที่บริเวณป่าชายเลนของกลุ่ม
ต่างๆ ที่ใช้พลังของเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา
กำรจัดประเด็นปัญหำเร่งด่วน (hot issue management)
ความสาคัญ
การจัดการประเด็นปัญหาเร่งด่วน คือ การที่เครือข่ายเข้าไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้ได้คาตอบ
จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดย
เป็นการสารวจความคิดเห็นของทุกฝ่ายว่าจะดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร รวมทั้งมี
การจัดการกระบวนการนาเสนอแนวทางการแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน
วัตถุประสงค์
- เพื่อสารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ต่อปัญหาสาธารณะที่ประชาชนเห็นว่าควรแก้ไข
อย่างเร่งด่วนและอาจมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่
- เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลทางเลือก ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนาไปแก้ ไขปัญหาที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
วิธีการใช้
- ศูนย์ประสานงานของเครือข่าย เตรียมแบบสอบถามในประเด็นปัญหาที่เร่งด่วน เพื่อสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน
- ศึกษาข้อมูลในพื้นที่โดยการกระจายแบบสอบถามให้เครือข่ายต่างๆ เพื่อศึกษาข้อมูลและ
สารวจความคิดเห็น โดยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
-ใช้ร่วมกับวิธีการสื่อสารไร้ขีดจากัด
-วิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอข้อมูลต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- นาข้อสรุปไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในลักษณะการทางานของเครือข่าย
ประโยชน์
- ทราบถึงประเด็นปัญหาที่เดือดร้อนเร่งด่วนและปัญหาที่สนใจของประชาชน
- ได้รับทราบความคิดเห็นของภาคประชาชนต่อประเด็นนั้นๆ
- ทราบถึงพลังเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูล
- ช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน ในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
- ได้รับทราบข้อสรุปที่จะนาไปสู่การจัดเวทีสาธารณะ และการทาประชาพิจารณ์
ข้อจากัด/เงื่อนไข - กระบวนการเหมือนการสารวจความคิดเห็นทั่วไป ถ้าไม่มีการสานต่อหรือการไปสู่การปฏิบัติ
เป็นรูปธรรมอาจทาให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวขาดความเชื่อถือ
- กระบวนการสารวจควรทาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (การสุ่มตัวอย่าง)
- เครือข่ายได้ประโยชน์น้อยถ้าเป็นเพียงการสารวจความคิดเห็นอย่างเดียว
ตัวอย่างการใช้
ใช้ในการสารวจความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาที่เร่งด่วนของภาคประชาชน เช่น การสารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกการค้าอาวุธปืน การสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
กระบวนการทางานและการจัดโครงการของภาครัฐ เป็นต้น

กำรจัดศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและกำรเรียนรู้ (information center)
ความสาคัญ
การจัดการเครือข่ายจาเป็นต้องมีศูนย์ประสานงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์กลางแห่งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ของบุคคลในเครือข่ายและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของเครือข่าย การจัดให้มีศูนย์ดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
พร้อมของเครือข่ายที่จะทางานได้อย่างเป็นระบบ และมีเจ้าภาพหรือมีผู้รับผิดชอบที่ต่อเนื่องใน
การที่จะติดต่อประสานงานให้กิจกรรมนั้นสาเร็จลุล่วงไป
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีสถานที่บริการข้อมูล ข่าวสาร และสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
- เพื่อให้มีสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและผลการดาเนินการของเครือข่าย
- เพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเครือข่าย
- เพื่อเป็นที่ทางานของเครือข่าย (สานักงานเลขานุการ)
วิธีการใช้
- คณะทางานของเครือข่ายการกาหนดสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นศูนย์รวมการทางานของ
เครือข่าย
- จัดหา วัสดุ อุปกรณ์เท่าที่จาเป็นต่อการใช้ในสานักงานของเครือข่าย
- จัดทาสื่อที่บ่งบอกถึงความเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเครือข่าย
- มีระบบการบริหารจัดการความรู้ศูนย์ประสานงาน/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับระดับ
การทางานของเครือข่าย
-พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นๆ
ประโยชน์
- ใช้เป็นที่รวบรวมข้อมูล ผลการดาเนินการของเครือข่าย
- ใช้เป็นเวทีย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารของเครือข่าย
- เป็นสานักงานที่มีระบบการทางานในฐานะเจ้าภาพงานของเครือข่าย
ข้อจากัด/เงื่อนไข - เป็นการสร้างวัฒนธรรมการบริหารแบบองค์กรในการจัดการเครือข่าย
- ใช้งบประมาณมากในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร
- เป็นการทางานที่ยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลาง
- ควรให้ทุกฝ่ายเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อมิให้เครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งครอบงาหรือเป็นเจ้าภาพ
ของศูนย์ข่าวสารทั้งหมด
ตัวอย่างการใช้
ใช้เป็นที่ทางาน พบปะแกนนาของเครือข่าย โดยที่ทุกฝ่ายสามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อจะได้มี
การติดต่อ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูล
ของเครือข่าย

แผนผังแมงมุม (spider diagram)
ความสาคัญ
เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการทางาน และการให้บริการของหน่วยงานจาก
โครงสร้างและระบบงานขององค์กรหรือเครือข่าย โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ให้บริการใน
ลักษณะเดียวกัน เพื่อศึกษาข้อได้เปรียบเสียเปรียบของโครงสร้างระบบงาน ซึ่งนาไปสู่การ

แผนผังแมงมุม (spider diagram)
วิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงโครงสร้างและระบบให้ดีขึ้น โดยการกาหนดแผนผังแบบใยแมงมุม
จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกระบวนการทางานของเครือข่ายและการทางานในเชิงพื้นที่ เพื่อที่จะ
นาไปสู่การจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดโครงสร้างบริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อยกระดับการจัดโครงสร้างในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม
- เพื่อพัฒนาโครงข่ายที่มีความสอดคล้องกันกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
- เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทางานที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการองค์กร
วิธีการใช้
- แกนนาเครือข่ายกาหนดแผนผัง หรือกรอบในการทางานโดยวิธีการดังนี้
- ศึกษาข้อมูลของเครือข่าย ทั้งในเชิงพื้นที่ ข้อมูล และประเด็นกิจกรรม
- เรียงลาดับความสาคัญของกิจกรรม และกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม
- จัดกลุ่มพื้นที่ ประเด็นปัญหากิจกรรม และกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม
- จัดโครงสร้างการบริการจัดการเครือข่ายตามความสามารถของแต่ละเครือข่าย
- จัดทาแผนผังที่เหมาะสมกับกระบวนการทางานของเครือข่าย
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์
- ทราบถึงกิจกรรม และความเคลื่อนไหวของเครือข่าย
- ทราบถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงพื้นที่และประเด็นการทางานของเครือข่าย
- สามารถช่วยให้เข้าถึงแผนผังที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย/หน่วยงานอื่นๆ
- สามารถนาไปวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมอย่างชัดเจน
ข้อจากัด/เงื่อนไข - เป็นการสร้างกระบวนการทางานแบบโครงสร้างที่อาจขาดความยืดหยุ่น
- ผู้จัดทาต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเพื่อนาไปวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างการใช้
ใช้เพื่อการวางแผนผังการทางานของเครือข่ายที่เกิดขึ้น ทั้งในเชิงพื้นที่กิจกรรม และประเด็น
ปัญหาของเครือข่าย รวมทั้งการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายว่าดาเนินไป ณ จุด
ใดบ้าง มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เครือข่ายอื่นได้กระทาการต่อเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไร เป็นต้น

Social Mapping
ความสาคัญ
- การทาแผนที่ทางสังคม เช่น แผนที่หมู่บ้าน อาเภอ จังหวัด เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของคน
ธรรมชาติ แ ละสั ง คม ที่ เ ป็ น ไปภายใต้ เ งื่ อ นไข สถานการณ์ ห นึ่ ง ๆ ภายใต้ ข อบเขตของ
วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือนั้นๆ (ตามบริบท ฐานคน ฐานคิด ฐานงาน)
- การทาแผนที่แสดงเส้นทางการเคลื่อนไหวของความรู้หรือทุนในชุมชน เพื่อใช้กาหนดบทบาท
หน้าที่ของ คน ผู้รู้ ในสังคมหรือชุมชน การพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อการใช้ประโยชน์ใน
การทางาน งานพัฒนา หรือสนองตอบวัตถุประสงค์/เป้าหมายของตนเอง
- เป็นการนาข้อมูลมาจัดระบบความสัมพันธ์ แจกแจงรายละเอียด ให้เห็นตาแหน่งที่ต้องการใช้

Social Mapping

วัตถุประสงค์
วิธีการใช้

ประโยชน์

ข้อจากัด/เงื่อนไข
ตัวอย่างการใช้

บัญชีครัวเรือน
ความสาคัญ
วัตถุประสงค์
วิธีการใช้

ประโยชน์ และนามาเชื่อมโยงกับกระบวนการทางาน รวมถึงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
วางแผนการทางานและนาเสนอข้อมูลการทางานที่สามารถทาให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
- เป็น เครื่องมื อที่ ช่ วยในการท างานกับ ชุม ชนเพื่ อสร้างความสัม พัน ธ์ บนฐานความรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเชื่อมโยงกับข้อมูลเดิมที่เรามีอยู่
สารวจทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ระดับความสั มพันธ์ของชุมชน ความเคลื่อนไหวทั้งอดีต
ปัจจุบันและวางแผนงานพัฒนาในอนาคต
เริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกผู้เข้าร่วมปรึกษาหารือเพื่อระดมสมอง ซึ่งประกอบด้วยแกนนาชุมชน
ผู้มีส่วนได้เสียจากภาคที่เกี่ยวข้องที่จะนาข้อมูลไปใช้ การใช้แผนภาพ (Flipchart) สาหรับการ
บันทึก การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เล่าถึงทุนและประสบการณ์ และระบุประเด็น
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อมูลชุมชน (ผ่านประสบการณ์ตนเอง) เช่น ประเด็นการ
พัฒนาหมู่บ้าน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ประเด็นที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมโยงเหตุการณ์เติมเต็มจากจุดที่มองเห็น และสุดท้ายร่วมสะท้อนความสัมพันธ์
ของแต่และประเด็นเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันและกัน
- ทราบถึงทุน กิจกรรม และความเคลื่อนไหวของชุมชน
- ทราบถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงพื้นที่และประเด็นการทางานของชุมชน
- สามารถช่วยให้เข้าถึงแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย/หน่วยงานอื่นๆ
- สามารถนาไปวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมอย่างชัดเจน
- การคัดเลือกกลุ่มคนเข้าวิเคราะห์ social map ต้องหลากหลาย ไม่เกิดอคติ
- ผู้จัดทาต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเพื่อนาไปวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
การจัดทา social mapping เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด การวางแผนโครงการวิจัย
โดยเฉพาะมีการใช้แพร่หลายในการประเมินศักยภาพชุมชนในโครงการวิจัยท้องถิ่นของฝ่ายวิจัย
เพื่อท้องถิ่น สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงินในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
การดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอเพียงหรือความประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ผู้บันทึกทราบรายได้ ค่าใช้จ่าย และยอดเงินคงเหลือรายวันของตนเองและครอบครัว สู่
การวางวิเคราะห์และวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ เกิดการประหยัดอดออม ไม่ก่อภาระ
หนี้สิน
จั ด ท าแบบฟอร์ม หรือตารางการบั น ทึ กบั ญ ชี ค รัว เรือนไว้ ในสมุ ด หรือกระดาษเหลื อใช้ ต าม
ต้องการ ดังนี้
วันที่
รายการ
รับ
จ่าย คงเหลือ
หมายเหตุ

บัญชีครัวเรือน

ประโยชน์
ข้อจากัด/เงื่อนไข

ตัวอย่างการใช้

รวมรับ จ่าย และ
ยอดคงเหลื อ ยก
ไป
-สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการการเงิน หรือวางแผนการใช้จ่าย
–สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองได้ โดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
-เพิ่มเงินออม ลดหนี้สิน และเป็นกาลังใจในการหารายได้สู่ครอบครัว
-ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
-ความเข้าใจผิดในการบันทึกรายการบัญชี เช่น คิดว่าหนี้สินเป็นรายงาน ซึ่ งจะนาไปสู่ความ
ผิดพลาดในการบริหารจัดการด้านการเงิน
-การเขียน การบวกหรือการลบจานวนเงินผิด หรือการลืมบันทึกรายการ
ในระดับหน่วยงานมีการบันทึกบัญชี เพื่อวัดผลการดาเนินงานของกิจการด้านธุรกิจ ซึ่งเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการบริหารงานและตัดสินใจของผู้ บริหาร นอกจากนี้ สามารถประยุกต์ใช้การ
บันทึกบัญชีนี้ในระดับบุคคลและครอบครัว ที่เรียกว่า บัญชีครัวเรือน เพื่อสร้างประโยชน์ในการ
บริหารค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ทิ้งท้าย
เมื่อท่านได้อ่านถึงตรงนี้ คงจะเข้าใจแล้วว่า เครื่องมือต่างๆ ที่หนังสือเล่มนี้นาเสนอ ไม่ได้หมายถึง
เทคนิคเครื่องมือทั่วๆ ไป แต่ล้วนเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้เกิดวิธีคิด วิธีการเรียนรู้ ช่วยสร้างการเข้าใจ
สถานการณ์ต่างในชุมชน และสามารถจัดการเรียนรู้ที่ขยายวงในกลุ่มต่างๆ ของชุมชนเพื่อพั ฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งจากการสรุปบทเรียนเชิงปฏิบัติการร่วมกันของเครือข่ายคนทางานทาง
ชุมชนและสังคม มีข้อค้นพบร่วมว่า ดังนี้
 ในพื้นที่มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย อาจจะเชื่อมโยงกันบ้างในแง่การมีอยู่ของ
เครื่องมือ แต่ยังมีข้อจากัดด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมืออย่างบูรณาการ พื้นที่ที่มีผู้นามีประสบการณ์มักจะ
ทดลองเรียนรู้ และพัฒนาเลือก รับ ปรับ ประยุกต์ใช้ได้อย่างเข้มข้น และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้นาและ
ชุมชนได้ดีมากกว่าพื้นที่ที่ผู้นายังมีประสบการณ์น้อย ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยการคิด ทา ทบ ทวนอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการของชุมชนเอง
 การใช้เครื่องมือจาเป็นต้องเปิดพื้นที่สาธารณะในชุมชน เพื่อให้ผู้นาทั้งทางการและไม่ทางการ
รวมทั้ งประชาชนในชุมชนกลุ่ม ต่างๆ ได้ มีส่ว นร่ว มในการพู ดคุย ได้อย่ างอิสระ และเข้า ถึงได้ อย่า งเป็ น
ธรรมชาติ หลายกรณีที่ใช้พื้นที่กลางของชุมชนผ่านกิจกรรมทางสังคมที่ทุกกลุ่มในชุมชนสามารถพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความเห็นได้สะดวก
 เครื่องมือทุกชิ้นส่งเสริมให้เกิดพื้นที่การแสดงออกของคนในชุมชนด้วยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และส่งเสริมให้ชุมชนได้แสดงบทบาทของตนเอง ทั้งนี้ ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการพูดคุย
อย่างสม่าเสมอ จนสามารถยกระดับไปสู่การสร้างข้อตกลง และข้อสรุปของการดาเนินงานเรื่องต่างๆ ใน
ชุมชนได้ นอกจากนี้ กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยังต้องการหนุนเสริมจากทีมพี่เลี้ยงทั้งในชุมชน
และนอกชุมชน
 การใช้ เ ครื่ อ งมื อ อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ การประเมิ น สุ ข ภาพชุ ม ชนท าให้ เ กิ ด กลุ่ ม ต่ า งๆ ที่
นอกเหนือจากการให้การบริการสุขภาพ เช่น เกษตรอินทรีย์สิ่งแวดล้อมชุมชน กลุ่มออมทรัพย์และกองทุน
สวัสดิการชุมชน กลุ่มเหล่านี้สะท้อนรูปธรรมการพบปะ การสร้างความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยน การทางาน
ร่วมกัน ไม่เพียงเท่านั้น ยังเป็นพื้นที่ ที่สามารถแสดงศักยภาพและสร้างความมั่นใจของกลุ่ม รวมถึงสร้าง
โอกาสในการเชื่อมโยงหรือการพัฒนาต่อยอดเรื่องต่างๆ ในชุมชนได้
 กลุ่มแกนนาหรือผู้นาการใช้เครื่องมือต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายและสามารถประยุกต์ใช้
เครื่องมืออย่างยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับรูปแบบและข้อกาหนดของเครื่องมือมากเกินไป แกนนาจากกลุ่มคน
หรือองค์กรต่างๆ ในชุมชนต้องมีพื้นฐานของความสัมพันธ์เดิม และสนใจงานพัฒนา ทั้งนี้อาจเริ่มจากกลุ่ม
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชุมชนหรือท้องถิ่นก่อน

 จุดเริ่มการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ชุมชนจะเริ่มต้นจากผลงานที่เป็นชิ้นเล็ก เคลื่ อนจาก
จุดเล็ก แล้วค่อยๆ ขยายความคิด ขยายเครือข่ายในชุมชน และขยายผลงานให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์ที่เป็นประเด็นในชุมชน
 ผู้ใช้เครื่องมือต้องกล้า และใจเย็นพอที่จะเปิดวงคุย และให้ชาวบ้านได้คุยกันเอง โดยไม่มีการ
แทรกแซง ไม่คิดโครงการให้ หรือตั้งต้นด้วยการทางานที่พยายามตอบสนองตัวชี้วัดต่างๆ ในทางตรงกัน
ข้ามต้องจัดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย นาเสนอ และพัฒนาศักยภาพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
เช่น การจัดประชุม ศึกษาดูงาน อบรมอย่างเป็นทางการและไม่ทางการ ทั้งในและนอกพื้นที่อย่างเหมาะสม
และสม่าเสมอ
สุดท้ายนี้ ความสาคัญของเครื่องมือเพื่อการพัฒนา รวมไปถึงการประเมินสุขภาพชุมชน คือ ต้อง
เข้าใจว่า จุดประสงค์ของการประยุกต์ใช้เครื่องมือแต่ละชนิดเป็นไปเพื่อหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกับชุ มชน และกลุ่ม คนที่ เกี่ย วข้องกับชุม ชน โดยต้องมี การกาหนดโจทย์ เป้า หมาย และผู้ที่มี ส่ว น
เกี่ย วข้องอย่ า งชั ด เจน จึ ง จะท าให้กระบวนการเรีย นรู้ร่ว มกัน มี ความเด่ น ชั ด และสอดคล้ องกับ บริบ ท
สถานการณ์ของชุมชน นอกเหนือจากนี้ ควรมีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและหลายหลาย ภายใต้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ร่วมกันระหว่า งนักปฏิบั ติการใน
หลากหลายพื้นที่

