บทที่
การรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือเพื่อการติดตามประเมินผล
ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการเลือกใช้เครื่องมือในการติดตามประเมินผลภายใต้กรอบงานสร้างเสริม
สุขภาพของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หากเรามองแบบผิวเผิน ก็ยังคงอยู่ภายใต้
หลักการวิจัยประเมินผลโดยทั่วไปแต่หากพิจารณาอย่างรอบด้านการติดตามประเมินในลักษณะนี้ ควรทาความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งและมองทั้งระบบ ทั้งหลักการ แนวคิด ที่มาที่ไป ตั้งแต่การกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ การ
กาหนดกรอบคาถามและขอบเขต ดาเนินการประเมิน การทบทวนร่างรายงาน การผลักดันผลการประเมินไปสู่
กระบวนการตั ดสิ น ใจของหน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้องจนถึง ขั้นการติดตามเฝ้ าระวังและประเมิน (รายละเอีย ด
แผนภูมิที่.......กรอบแนวทางการติดตามประเมินผล) ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่
ครบถ้วน ถูกต้อง รอบด้านทันต่อเหตุการณ์ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

แผนภูมทิ .ี่ .... แสดงกรอบแนวทางการติดตามประเมินผล

ในบทนี้ จะขอนาเสนอเนื้อหาสาคัญที่จาเป็นต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการติดตามประเมินผลได้อย่าง
เหมาะสม แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้
1. ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผล ตามแนวทางเพื่อเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน
2. วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผล
3. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง
4. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลแบบมีโครงสร้าง
1. ขั้นตอนติดตามและการประเมินผล ตามแนวทางเพื่อเสริมสร้างพลังอานาชุมมุน
มีวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กาหนดกลุ่มเป้าหมายของการเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผล ได้แก่
1) กลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มพี่เลี้ยง หมายถึง คน หรือกลุ่มคน ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนการ
จัดทาโครงการของชุมชนหรือเป็นตัวหนุนเสริมในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
2) กลุ่มผู้ดาเนินโครงการ ทั้งที่เป็นภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์ (ภาคีตัวหลัก หมายถึง คนที่
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโดยตรง ส่วนภาคียุทธศาสตร์ หมายถึง คนที่มีส่วนสาคัญอย่างมากใน
การผลักดันการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จ โดยภาคีหลักหรือภาคียุทธศาสตร์อาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้)
3) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ หมายถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมของโครงการ
โดยอาจจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง และกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยอ้อม
2. ผู้ทาหน้าที่ประเมิน คัดเลือกแกนนาชุมชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย (ตามข้อ 1) เพื่อร่วมกันติดตาม
ประเมินผลโดยใช้แนวทางการประเมินตามภาพเชิงระบบในการจัดทาโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน (ตาม
แผนภูมิที่ 3.1 บทที่ 3) หรือใช้กรอบคิดของการประเมินผลโครงการ (ตามแผนภูมิที่ 3.2 บทที่ 3) ก็ได้
3. เริ่มต้นโดยให้ชุมชนร่วมกันประเมินสถานการณ์ในชุมชน ทั้ง ที่เป็นปัญหาที่ชุมชนตระหนักหรือ
แนวทางพัฒนาที่ชุมชนเห็นพ้อง
4. ทบทวนพันธกิจ เป็นการให้ชุมชนร่วมกันทบทวนบทบาทว่าบทบาทที่ควรจะเป็นเพื่อการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ควรเป็นอะไร อย่างไรบ้าง
5. การตรวจสอบการใช้ทุนชุมชนและรวบรวมทุนในชุมชนเป็นการประเมินการใช้ ทุนในชุมชนที่จะ
เป็นปัจจัยเอื้อต่อการแก้ปัญหา ทุนชุมชน ได้แก่ ทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ทุนด้านนวัตกรรม ภูมิปัญญา ทุนด้านการเงินเศรษฐกิจชุมชน ทุนที่เป็นกลไกของชุมชนและทุนด้านคน
6. การประเมินจุดหมาย เป้าประสงค์ เป้าหมาย ชุมชนร่วมกันประเมินและทบทวนจุดหมายที่กาหนด
ไว้ ซึ่งอาจจะเป็นจุดหมายเฉพาะในระยะสั้น หรือระยะยาว ที่แสดงถึงความเป็นชุมชนที่มีสุขภาวะ
7. การร่วมกันคิดและทบทวนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ในที่นี้หมายถึงวิธีการสาคัญที่ใช้เพื่อดาเนินงาน
โครงการ การประเมินในขั้นตอนนี้เพื่อการปรับปรุงวิธีการทางาน การปรับแผน
8. การร่ ว มติ ด ตามกระบวนการด าเนิ น งานและผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ทบทวน ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
9. การพัฒนาระบบเอกสารเพื่อการติดตามความก้าวหน้า เป็นการร่วมกันออกแบบการจัดทาบันทึก
เพื่อการกากับ ติดตามงาน และที่สาคัญควรเป็นบันทึก รายงาน ที่นาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10. การสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ เพื่อการเรียนรู้ และเพื่อการเสริมพลังสู่ชุมชนรวมถึง
ภาคีที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผล
ในเอกสารฉบับนี้ขอแบ่งเป็น 2 วิธี คือ
2.1 การเก็ บ ข้ อ มู ล แบบไม่ มี โ ครงสร้ า ง เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ ใช้ ใ นการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดาเนินงาน โดยเฉพาะคุณค่าภายในชุมชนและคุณค่าภายในตัวบุคคล เช่น
การถอดบทเรียน การทาสุนทรียสนทนา กลุ่มสนทนา การทา AAR (การเรียนรู้หลังทางาน : After Action
Review) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นาในชุมชน การใช้กลุ่มสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การทบทวน
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นต้น
2.2 การเก็บข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น การสารวจ การ
ตรวจสอบ โดยใช้แบบสอบถาม และการใช้แบบสัมภาษณ์ ในการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังนี้ ควร
ออกแบบโครงสร้ างเพื่ อใช้เ ป็ น แนวทางในการสั มภาษณ์ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ ทาการประเมินกั บ
กลุ่มเป้าหมายที่ถูกประเมิน อาจจะใช้ร่วมกับการสารวจได้ แต่ไม่ควรใช้การสารวจเพียงวิธีเดียว
นอกจากนี้ ในกระบวนเก็บข้อมูล จะต้องเน้นความน่าเชื่อถือของข้อมูลใน 3 ส่วน คือ
1) ความถูกต้อง หรือความตรงของข้อมูล (Validity)
2) ความเที่ยงของข้อมูล (Reliability)
3) ความสอดคล้องกับเวลา (Timeliness) ทั้งความถี่ และความเป็นปัจจุบัน
ในกรณีติดตามประเมินผลโครงการนี้ อาจจะใช้การเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทั้งแบบมี
โครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
3. เครื่องมือการเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง
3.1 การถอดบทเรียน
หลายๆ คนอาจมีคาถามว่า ถอดบทเรียน คืออะไร และอะไรคือ ความรู้ อะไรคือ บทเรียนเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจเบื้องต้นร่วมกัน จึงต้องทาความเข้าใจ คาที่สาคัญ 4 คา ดังนี้ “ความรู้ การจัดการความรู้ บทเรียน
และการเรียนรู้ “
“ความรู้” มี2มุมมองคือ ความรู้ภายในกับความรู้ภายนอก ความรู้ภายใน คือ ความคิด ค่านิยม
ความเชื่อ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีความเฉพาะตามประสบการณ์ และบริบทแวดล้อมของ
แต่ล ะคน ล้ ว นเป็ น ความรู้ ที่ฝึ กลึ กในตัว คน และความรู้ภ ายนอกในอยู่ในหนังสื อ ตารา ฯลฯ มาผ่ านการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสามารถนาไปปรับใช้ได้ทั่วไปในบริบทต่างๆ
“การชัดการความรู้” คือ กระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดระบบเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน ตรวจสอบ ต่อยอดความรู้ในการนาไปใช้ต่อไป
“บทเรียน” มี 2 มุมมอง คือ มุมมองแรก บทสรุปของความรู้ที่เป็นรูปธรรมที่ได้จากกระบวนการ
ทางาน ที่อธิบายผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และเป็นปัจจัย เงื่อนไขที่สาคัญ และมุมมองที่สอง
คือ ข้อค้ น พบใหม่ ของความรู้ ที่ไ ด้จ ากกระบวนการทางาน ที่อธิ บายถึง ผลการท างานที่ เกิด ขึ้นโดยไม่ไ ด้
คาดหมายทั้งที่พึ่งประสงค์และไม่พึ่งประสงค์ แต่เป็นประโยชน์ในการทางานให้ดีขึ้น รวมถึงปัจจัยเงื่อนไขที่ทา
ให้เกิดสิ่งนั้นด้วย
“การเรียนรู้” คือ การศึกษาเพื่อหาหนทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาต่อข้างหน้า อย่าง
ไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด และเป็ น กระบวนการค้ น หาหนทางไปสู่ อ นาคตที่ พึ่ ง ปรารถนา โดยการทบทวนตั ว ตนและ
ภูมิปัญญาในอดีต

จากหลักคิดเบื้องต้นทั้ง 4 คา ทาให้สรุปได้ว่า “การถอดบทเรียน” จึงเป็นวิธีการจัดการความรู้
รูปแบบ
หนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการโดยใช้วิธีการรวบรวม วิเคราะห์และ
สังเคราะห์คุณค่าจากความรู้และประสบการณ์ทั้งที่มีอยู่เดิมและเกิดขึ้นใหม่ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมดาเนิน
โครงการ รวมถึงขั้นตอนการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานทั้งที่สาเร็จ หรือล้มเหลว ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางใน
การทบทวน ปรับปรุงการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถนาไปเผยแพร่ เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นได้
3.1.1 รูปแบบของการถอดบทเรียนเพื่อการติดตามและประเมินผล
การถอดบทเรียนในการประยุกต์ใช้เพื่อติดตามและประเมินผล สรุปได้ 2 รูปแบบ คือ การถอด
บทเรียนทั้งโครงการและการถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น
1) การถอดบทเรี ยนทั้งโครงการ มีลั กษณะส าคัญคือมีการถอดบทเรียนทั้งกระบวนการดาเนิน
โครงการทั้งระบบ โดยพิจารณาประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ตั้งแต่ช่ว งเริ่มก่อตัว การ
วางแผน การดาเนินงาน ผลที่เกิดขึ้น รวมถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ในการนาไปประยุกต์ใช้ การถอด
บทเรียนทั้งโครงการมีขอบเขตการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและ
ทรัพยากรในการถอดบทเรียนมาก
2) การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น ให้ความสาคัญกับประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือกลุ่มประเด็ นที่มี
ความสาคัญต่อการบรรลุความสาเร็จของโครงการ ซึ่งจะมี ลักษณะเด่น คือมีความเจาะจงเฉพาะเนื้อหา
หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทาให้ได้ความรู้ที่ก ระชับ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆ ได้ ทั้งนี้
ต้องพึ่งคิดเสมอว่า ต้องเป็นประเด็นที่สาคัญและมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางานอย่างแท้จริง
การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบต่างมีจุดหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน สังคม
เพื่อยกระดับไปสู่ทิศทางที่ชุมชนหรือสังคมคาดหวังไว้ร่วมกัน
3.1.2 ขั้นตอนการถอดบทเรียนเพื่อการติดตามประเมินผล โดยภาพรวมแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ
1) ขั้นเตรียมการก่อนปฏิบัติการ
 เตรียมกรอบเนื้อหา ประเด็น ศึกษาเนื้อหา พื้นที่ โครงการที่เกี่ยวข้อง
 เตรียมกรอบ แนวทางขั้นตอนการศึกษาและกรอบคาถาม เตรียมประเด็นพูดคุย
 เตรียมกลุ่มเป้าหมายที่จะพูดคุย ใครมีส่วนได้ส่วนเสีย
2) ขั้นปฏิบัติการถอดบทเรียน ให้เริ่มต้นด้วยการแนะนาตัว แนะนาวัตถุประสงค์ ความเป็นมา
เปิดประเด็นคาถาม “ผู้รู้เล่า ผู้ประเมินฟังและถาม” ตามเนื้อหา สาระ ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
 เล่าประสบการณ์จากวิธีการดาเนินงานของผู้ร่วมถอดบทเรียน
 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีดาเนินงานที่วางแผนไว้เดิมกับวิธีดาเนินงานจริง
 วิเคราะห์ผลการวิธีดาเนินงานที่ทาได้ดี
 ข้อเสนอแนะวิธีการวิธีดาเนินงานที่จะทาให้งานดีขึ้น
 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคระหว่างการวิธีดาเนินงาน
 ข้อเสนอแนะวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรค
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 การประเมินความพึงพอใจผลการวิธีดาเนินงานที่ผ่านมาของผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน

3) ขั้นการประมวลผลข้อมูล
 ทีม ถอดบทเรี ย นต้ องน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากชุ ม ชนมารวบรวม ทบทวนความถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์
ตรวจสอบ ปรับปรุง เทียบเคียงข้อมูลที่ได้
 ขั้นวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความ โดยตอบคาถามต่อไปนี้ อะไรที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นได้อย่างไร
 เบื้ อ งหลั ง ความเป็ น มา การแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรค วิ ธี คิ ด และรู ป แบบความเคลื่ อ นไหว
สภาพแวดล้อมต่างๆ และต้องอธิบายเชื่อมโยง เพื่อสร้างความสมบูรณ์และสร้างคุณค่าให้กับ
บทเรียน
3.1.3 เทคนิคการถอดบทเรียน เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ ดังนี้
1) เทคนิคการถอดบทเรียนทั้งโครงการ
1.1) เทคนิค Retrospect
เป็นการถอดบทเรียนที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการสกัดบทเรียนการทางานทั้งโครงการ
ตั้งแต่ การก่อตัว ดาเนินการ ผลลัพธ์ ผลผลิต และผลกระทบ การออกแบบกระบวนการจึงอาจ
ต้องใช้เวลาที่เหมาะสม (โดยปกติ 1-2 วัน) ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการ โดยกระบวนการ
ถอดบทเรียนมีขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมด้านความทรงจา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและผล
การดาเนินโครงการ อาจแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทบทวนข้อมูลต่างๆ หรือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(ทาการบ้านมาก่อน) ก่อนที่จะมีการถอดบทเรียน
ขั้นที่ 2 ทาความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับกระบวนการถอดบทเรียน มีความจาเป็นย้าหลักการ
เป้าหมาย กระบวนการที่จะทาร่วมกัน และสิ่งสาคัญคือ บรรยากาศและคุณภาพของกระบวนการ
ซึ่งถือเป็นหัวใจของการถอดบทเรียนที่จะให้เกิดคุณค่าร่วมที่ทุกคนยึดถือตรงกัน สร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน
ขั้นที่ 3 กระบวนการระดมความคิด ภายใต้ 4 คาถามหลัก ได้แก่
คาถามที่ 1 “ท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ได้อย่างไร อะไรเป็นแรงจูงใจที่ทาให้ท่าน
เข้าร่วมโครงการนี้” เป็นการทบทวนบทบาทของตัวเองในโครงการ
คาถามที่ 2 “โครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ความสาเร็จของโครงการนี้เป็นอย่างไร และ
สภาพที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไร” เป็นทบทวนที่มาที่ไป จุดมุ่งหมายของโครงการ พร้อมทั้งช่วย
สะท้อนความคาดหวังที่อยากเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
คาถามที่ 3 “ทาไมจึงเป็นเช่นนั้น” เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพที่คาดหวังกับสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อหาสาเหตุ ปัจจัยที่ทาให้ประสบผลสาเร็จ หรือไม่ประสบผลสาเร็จ
คาถามที่ 4 “ท่านได้เรียนรู้อะไร และท่านมีข้อเสนอแนะอะไร” เป็นการสังเคราะห์
บทเรียนและข้อเสนอแนะร่วมกัน คือ ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งเสริมกี่ทางานให้สาเร็จ จะต้องทาอย่างไร
สิ่งดีเหล่านี้เกิดขึ้นอีก หรือต้องทาอะไรเพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงอุปสรรคที่ทาให้โครงการไป
ไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ถ้าจะป้องกัน หลีกเลี่ยงจะต้องดาเนินการอย่างไร
1.2) เทคนิค PM (Performance Measurement)

เป็ นเทคนิคที่ป ระยุกต์มาจากแนวคิดการประเมินประสิทธิผ ลการดาเนินโครงการ มี
เป้าหมายเพื่อสกัดความรู้ด้า นกระบวนการทางาน การบริ หารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ และผลลัพธ์ของโครงการเทียบเคียงกับโครงการลักษณะคล้ายกันในบริบทอื่นๆ การ
ถอดบทเรียนด้วยเทคนิค PM มีเงื่อนไขสาคัญที่ต้องพิจารณา คือ
ประการแรก การเห็นคุณค่า และเชื่อมมั่นในคุณประโยชน์ของการติดตามประเมินผล
จะนาไปสู่การสนับสนุนกระบวนการสร้างตัวชี้วัด พัฒนาเครื่องมือ การติดตามสังเกต และการใช้
ผลการประเมินสะท้อนกลับเพื่อพัฒนายกระดับการทางานอย่างต่อเนื่อง
ประการที่ ส อง การมี ส่ ว นร่ ว มและความชั ด เจนของวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์
ผลลัพธ์ของโครงการ รวมถึงประเด็นหลักที่จะใช้ดูความสาเร็จของโครงการในระดับและมิติต่างๆ
ประการที่ส าม คุณภาพของตัว ชี้วัด เกณฑ์ เครื่องมือในการติดตามประเมินผล โดย
ตัวชี้วัดต้องใช้หลัก 3 ด้าน คือ ด้านที่หนึ่ง ตัวชี้วัดต้องสร้างสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ตรงกันได้
(Communication) ด้านที่สอง ตัวแทนสิ่งที่จะวัด (proxy ) สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่โครงการ
ต้องการได้ ด้านสุดท้าย อธิบายความก้าวหน้า (Data) มีความน่าเชื่อถือและสามารถสะท้อนภาพ
ความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และประการที่สี่ ดาเนินการเก็บข้อมูลตาม
ตัวชี้วัด ประมวลสรุปเป็นรายงานผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ โดยกระบวนการถอด
บทเรียนมีขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ดาเนินการเช่นเดียวกับเทคนิค Retrospect
ขั้นที่ 3 กระบวนการระดมความคิด ภายใต้ 3 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนผลการประเมินร่วมกัน ได้แก่ แผนงาน และผลงาน รวมถึงผลการ
ประเมิน เป็นการตรวจสอบและสร้างการยอมรับผลการประเมินร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งจะ
นาไปสู่การวิเคราะห์ความสาเร็จและความไม่สาเร็จของโครงการร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์เหตุปัจจัยความสาเร็จ/ไม่สาเร็จ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงการ
บริ หารจั ดการและกระบวนการทางานที่ทาให้โ ครงการบรรลุ ผลสาเร็จหรือไม่ส าเร็จ
กิจกรรมที่ 3 กาหนดข้อเสนอแนะ เป็นขั้นการสังเคราะห์ต่อเนื่องร่วมกันว่า หากจะ
ดาเนินการโครงการในลักษณะเช่นนี้ต่อไปอีกในอนาคต จะต้องปรับวิธีการดาเนินงาน
การบริหารจัดการ ฯลฯ อย่างไรเพื่อให้ปัจจัยหรื อเงื่อนไขที่เป็นตัวส่งเสริมการทางาน
โครงการนั้นให้สาเร็จอีกครั้งหรือจะต้องดาเนินการอะไรเพิ่มเติมเพื่อยกระดับ ให้ดีขึ้นอีก
หรื อจะต้อ งปรั บ ปรุ ง พัฒ นากลไกใดเพื่ อ ป้อ งกั น หรื อลดอุป สรรคไม่ใ ห้ เกิ ดขึ้ น จนไม่
สามารถดาเนินโครงการได้ตามที่คาดหวังไว้
2) เทคนิคการถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น
2.1) เทคนิค AAR (After Action Review) เป็นกระบวนการถอดบทเรียนหลังจากเสร็จกิจกรรม
ในแต่ละครั้ง (ตามปกติควรทาโดยทันทีหรือให้เร็วที่สุด เพราะสามารถสะท้อนความคิดเห็น ความจา ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม แบบยัง”สด”อยู่) ถือเป็นถอดบทเรียนเรียนแบบสะสมความรู้ นามาสังเคราะห์เป็นชุด
ความรู้เมื่อโครงการนั้นสิ้นสุดลง เทคนิคนีเ้ ป็นการสรุป ทบทวนการดาเนินงานของกิจกรรม วิธีการทางาน ผล
ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นความสาเร็จและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็นการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ทางาน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว
วิธีการในการทา AAR ประกอบด้วย คาถาม 6 ข้อ 8 ขั้นตอน
คาถาม 6 คาถามของ AAR คือ

1) สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทางานคืออะไร
2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่สูงกว่าที่คาดหวังคืออะไร
3) สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ต่ากว่าที่คาดหวังคืออะไร
4) สิ่งที่ได้เรียนรู้และเป็นประโยชน์คืออะไร
5) คิดว่าควรปรับปรุงอะไร วิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร
6) หากต้องทาครั้งต่อไป จะปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้น
ขั้นตอน 8 ขั้นตอนของ AAR คือ
1) ควรทา AAR ทันทีหลังจากจบกิจกรรม
2) ไม่มีการกล่าวโทษ ซ้าเติม ตอกย้าซึ่งกันและกัน ไม่มีความเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง มีแต่บรรยากาศ
ที่เป็นกันเอง รับฟังอย่างเปิดใจ การเริ่มต้นพูดคุยจึงควรเริ่มที่ผู้อาวุโสน้อยที่สุดก่อน
3) มีผู้ดาเนินการสนทนาคอยกระตุ้น ตั้งคาถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของตน และมีผู้จดบันทึกคอยบันทึกเรื่องที่แสดงความเห็น
4) ถามตัวเองว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคืออะไร
5) พิจารณาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร
6) ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร ทาไมจึงต่างกัน
7) จดบันทึกเพื่อเตือนความจาว่าวิธีการใดบ้ างที่จะนามาแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามพึงระลึกอยู่เสมอว่า
แต่ล ะกิจ กรรม แต่ ล ะช่ ว งเวลา แต่ล ะบริ บ ท สถานการณ์ปัญ หาและวิธีก ารแก้ปั ญหาอาจจะแตกต่า งกั น
นอกจาก AAR แล้วยังมีเทคนิคการติดตาม ประเมินผลอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน คือ BAR=Before Action
Review และ DAR= During Action Review
2.2) เทคนิค OM (Outcome Mapping) เป็นการประยุกต์มาจากแนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ ซึ่งเป็น
แนวทางการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลโครงการที่เน้นการติดตามประเมินโครงการใน 3 มิติ คือ มิติที่ 1
การปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม การกระทากิจกรรม และสัมพันธภาพของปัจเจก กลุ่ ม คน และองค์กรที่มีส่ว น
เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ มิติที่ 2 การปรับเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์โครงการที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยน
ทางพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้องในโครงการ มิติที่ 3 การบริหารจัดการ ข้อแตกต่าง
ของ เทคนิค OM กับเทคนิค AAR ตรงที่ เทคนิค OM จะถอดความรู้เป็นประเด็นหรือกลุ่มประเด็นจากผลการ
ประเมิน ในขณะที่ เทคนิค AAR กาหนดประเด็นจากความคิด ประสบการณ์ของทีมประเมิน ดังนั้นเทคนิค OM
นี้จึงมีเงื่อนไขสาคัญ กล่าวคือ โครงการที่จะถอดบทเรียนด้วยเทคนิค OM จะต้องผ่านกระบวนการกาหนด
กรอบการพัฒนาโครงการจนได้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภาคีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป้าหมายที่ต้องการให้
เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม ผลลัพธ์ เกณฑ์ความก้าวหน้า และการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตามแนวคิดของแผนที
ผลลัพธ์มาแล้ว1 นอกกจากนี้ โครงการต้องมีการดาเนินการติดตามความก้า วหน้าและมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามตัวชี้วัดเป็นระยะมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีขั้นตอนการทางานดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดประเด็นการถอดบทเรียนสามารถกาหนดได้จากระดมความคิดจากแกนนาของ
โครงการ เนื้อหาของประเด็นอาจมาจากผลการประเมินที่สะท้อนถึงจุดเด่นหรือพัฒนาการที่ดีของตัวชี้วัด หรือ
จะเลือกถอดบทเรียนประเด็นผลการประเมินที่สะท้อนถึงจุดอ่อนของการดาเนินโครงการ หรือจะเลือกลักษณะ
ที่เป็นทั้งจุดแข็งหรือจุดอ่อนของการดาเนินโครงการเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุม ตัวอย่าง “จากผลการ
1

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก หนังสือ Outcome Mapping ของ Sarah Earl,Fred Carden และ Terry Smutylo หรือหนังสือ แผนที่ผลลัพธ์ ฉบับแปลของ
พิกุล สิทธิประเสริฐกุลและวีรบูรณ์ วิสารกุล

ประเมิน ท่านคิดว่า หากจะทางานขั้นตอนต่อไปให้ดีขึ้น จาเป็ นต้องหาความรู้ในประเด็นใดเพิ่มเติมบ้าง” หรือ
“จะเกิดอะไรขึ้นกับการทางานโครงการของท่าน ถ้าประเด็นนั้นไม่ได้รับการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือพัฒนา”
เป็นต้น
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการถอดบทเรียน หลักการ เป้าหมาย กระบวนการที่
จะทาร่วมกัน และสิ่งสาคัญคือ บรรยากาศและคุณภาพของกระบวนการ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการถอดบทเรียน
ที่จะให้เกิดคุณค่าร่วมที่ทุกคนยึดถือตรงกัน สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ขั้นที่ 3 ระดมความคิด ภายใต้กิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนแผนงาน โครงการ เกณฑ์ชี้วัด และความก้าวหน้าโครงการ เพื่อให้เห็น
ภาพความคาดหวัง สถานการณ์หรือพัฒนาการของโครงการที่เกิดขึ้นจริง (จากผลการประเมิน)
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็น
ปัจจัยหนุนหรือปัจจัยยับยั้ง ทั้งภายในและภายนอกโครงการ
กิจกรรมที่ 3 กาหนดข้อเสนอแนะในการทางานต่อไป ร่วมกันเสนอแนวทางการทางานที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถนาไปปฏิบั ติได้จริง เพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น หรือปรับปรุงแก้ไข
การทางานให้สอดรับกับเป้าหมายองค์กร เพื่อให้โครงการดาเนินต่อไปอย่างมีคุณค่า
ตัวอย่างกรอบการเขียนรายงานถอดบทเรียน ควรมีเนื้อหาสาระสาคัญดังต่อไปนี้
 บริบทพื้นที่
 การดาเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เบื้องหลังความคิด แรงบันดาลใจที่ทา
 เทคนิค วิธีการ ลูกเล่น กลเม็ด ในการดาเนินงาน
 ผลที่เกิดขึ้นในเชิงความสาเร็จและปัญหาอุปสรรครวมทั้งการแก้ไข
 วิเคราะห์เงื่อนไข ปัจจัยสู่ความสาเร็จทั้งภายในและภายนอก
 สังเคราะห์ สรุป
- ความสาคัญขององค์ความรู้ที่ถอดบทเรียนรู้ที่ได้
- สิ่งที่มีคุณค่า สาหรับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมโดยรวม
- ทางเลือก ทางออกในการแก้ปัญหาชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างไร
 คาแนะนา ข้อเสนอแนะ
3.2 เทคนิคสมนทรียสนทนา
สุนทรียสนทนา เป็นกระบวนการที่ผู้สนทนารับฟังความคิด การให้ความหมายต่อสิ่งที่ได้รับฟัง เป็น
การให้คุณค่าทั้งสิ่งที่ได้รับฟังและตัวของผู้พูด โดยผู้สนทนาทุกฝ่ายก้าวพ้นกรอบที่แต่ละคนยึดถือ เพื่อผ่านข้าม
พรมแดนแห่งตัวตนเข้าไปในพรมแดนแห่งการเรียนรู้ และให้คุณค่าซึ่งกั นและกัน สุนทรียสนทนา เหมาะสม
สาหรับการเริ่มต้นทางานที่มีความซับซ้อน หลากหลาย หรือต้องการแก้ไขปัญหาที่ยากร่วมกัน
แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการทาสุนทรียสนทนา ประกอบด้วย
 ฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังให้ได้ยินเสียงของผู้พูดและเสียงภายในของตนเอง
 มีความเป็นอิสระในการพูด และมีจิตผ่อนคลาย
 ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มีผู้นาและไม่มีผู้ตาม

ขั้นตอนการชัดการสมนทรียสนทนา มีดังนี้
1) การจัดวงสนทนาควรจัดเป็นวงกลม ให้ทุกคนสามารถมองเห็นกัน และให้มีพื้นที่ว่างตรงกลาง
เพื่อให้ทุกคนรู้สึกอิสระ หรืออาจจะใช้เป็นที่เขียนหรือบันทึกความคิดลงบนกระดาษแผ่นใหญ่
2) ผู้เข้าร่วมวงสนทนาต้องไม่มีการชี้นาสิ่งที่พูดไม่ควรมีการสรุปหรือสร้างความคิดรวบยอด เพื่อหา
คาตอบสุดท้ายหรือเพื่อให้ทุกคนคิดเหมือนกันหมด แต่หากกระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง คาตอบจะเกิดขึ้น
เป็นระยะๆ
3) ควรหลีกเลี่ยงการตั้งผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า และไม่ควรนาความเชื่อมั่นของตนเองออกมาโต้แย้งหักล้าง
กับผู้พูดอื่น ไม่มีการโอ้อวด ไม่แนะนาสั่งสอน ไม่ตาหนิติเตียน
4) ควรมี ค ณะท างาน (Facilitator) ท าหน้ า ที่ อ านวยความสะดวกให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การของ
กระบวนการรวมทั้งแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที โดยสุภาพ
5) ในวงสนทนาควรมีความเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่ของคาพูดและการปฏิบัติ
3.3 การสนทนากลม่ม (Focus Group Discussion)
การสนทนากลุ่ ม เป็ น วิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล จากการสนทนากั บ กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในประเด็ น ที่
เฉพาะเจาะจงโดยมีผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้ให้ประเด็นสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิด
และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 8-15 คน ซึ่งอาจจาแนกตาม
กลุ่มดังนี้
1) กลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มพี่เลี้ยง
2) กลุ่มผู้ดาเนินโครงการ ทั้งที่เป็นภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์
3) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ขั้นตอนในการชัดสนทนากลม่ม ประกอบด้วย
1) กาหนดโจทย์ของการติดตามประเมินผล
2) ออกแบบแนวคาถามและทดสอบแนวคาถามที่สร้างขึ้น ควรเริ่มคาถามที่เป็นเรื่องทั่วๆ ไปเพื่อสร้าง
บรรยากาศการสนทนาแล้วจึงเข้าสู่คาถามหลัก และหลังคาถามหลักควรจบลงด้วยคาถามเบาๆ อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อผ่อนคลายบรรยากาศในวงสนทนา
3) กาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จานวนกลุ่ม จานวนครั้งที่จะทาการสนทนา
4) ทาความเข้าใจกับผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) และผู้จดบันทึก (Notetaker) ผู้ดาเนินการ
สนทนา (Moderator) ต้องสร้างบรรยากาศในการสนทนา และต้องไม่แสดงความคิดเห็นของตนเอง ควรจะ
ปล่อยให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระดี ผู้จดบันทึก (Notetaker) ควรทาหน้าที่ในการจดบันทึก
เพียงอย่างเดียว ไม่ควรร่วมสนทนาด้วย เพราะจะทาให้การจดบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน
5) ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ถอดเทปออกมาเป็นบทสนทนา ควรถอดเทปออกมาอย่าง
ละเอียดเพือ่ ให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและต้อง ไม่ใส่ความคิดของตนเองที่ถือเป็นข้อสรุปลงไปด้วย วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการตีความหมายในรูปของการวิเคราะห์เนื้อหา ถ้าจะให้ดีควรทาการวิเคราะห์ร่วมกันหลายๆ คนเพื่อเป็น
การอภิปรายร่วมกัน ถ้ามีความเห็นไม่ตรงกันควรกลับไปฟังรายละเอียดจากเทปใหม่ แล้วกลับมาอภิปราย
ด้วยกันอีก
6) การเขียนรายงานควรเริ่มต้นโดยการเขียนเค้าโครงเรื่องก่อน แล้ว เขียนผลการศึกษาแยกตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาและหัวข้อของแนวคาถาม

3.4 เทคนิค Future Search Conference (F.S.C.)
F.S.C. เป็นกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้แทนกลุ่มหลายประเภท หลายระดับซึ่งต่างก็มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ มาร่วมกันทางานโดยนาประสบการณ์ของแต่ละคนมาสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องนั้น
และได้แผนหรือแนวทางในการปฏิบัติให้ไปถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่ม เป็นกระบวนการที่ใช้อนาคตเป็นจุดประสงค์
ในการทางานแทนการใช้ปัญหาและการแก้ปัญหาเป็นตัวตั้งในการทางานซึ่งมักทาให้เกิดการขัดแย้ง F.S.C.
ช่วยทาให้เป้าหมายและแนวทางของกลุ่มมีความชัดเจนมากขึ้น
ลักษณะการประชุม
การประชุม F.S.C. เต็มรูปแบบจะใช้เวลา 2-3 วัน จานวนคนที่พอเหมาะประมาณ 50-60 คน ถ้าน้อย
เกินไป ความหลากหลายทางความคิดและประสบการณ์จะน้อย ถ้าคนมากเกินไปจะทาให้ใช้เวลามาก ควบคุม
ได้ยาก การบริหารจัดการประชุมไม่สะดวก วิทยากรดูแลกระบวนการได้ไม่ทั่วถึง
กระบวนการ ประชุมจะเริ่มจากการแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละไม่เกิน 10 คน
กลุ่มย่อยที่แบ่งมี 2 ลักษณะด้วยกันคือ 1) กลุ่มผสม สมาชิกในกลุ่มมีความหลากหลาย มีพื้นฐานและสถานะ
ทางสังคมที่แตกต่างกัน 2)กลุ่มเฉพาะ สมาชิกในกลุ่มมีลักษณะเฉพาะบางประการร่วมกัน เช่น มีสถานะทาง
สังคมระดับเดียวกัน มีเพศเดียวกัน มีอาชีพเดียวกัน มีพื้นฐานความรู้ใกล้เคียงกัน เป็นต้น ในบางกิจกรรมจะใช้
กลุ่มใหญ่ทั้งหมด กระบวนการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ข้อมูลในอดีตใน
ประเด็นต่างๆ สรุป/ตรวจสอบสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันให้ชัดเจนแล้วร่วมกันหาอนาคตที่กลุ่มพึง ปรารถนา
ร่วมกัน สุดท้ายการประชุมจะมุ่งไปสู่แผนยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แผนปฏิบัติ การสาหรับอนาคตขององค์กรหรือ
กลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุมควรมีความหลากหลาย คือจากทุกๆ หน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บทบาทของผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป็นผู้ค้นหาข้อมูล ให้ข้อมูล ประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
ช่วยกันทางานภายในกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันเวลาที่กาหนด
ช่วยกันสร้างภาพของอนาคตที่พึงปารถนา
ค้นหา “ความคิดเห็นร่วม” ของกลุ่ม
ช่วยกันกาหนดกิจกรรมที่จะนา “ความคิดเห็นร่วม” ไปสู่การปฏิบัติ
ในกลุ่มย่อยให้มีการแบ่งหน้าที่เป็นผู้นาสนทนา (พยายามกระตุ้นให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น)
ผู้บันทึก ผู้ควบคุมเวลา ผู้ช่วย (ดูแล Flip Chart)
กระบวนการ F.S.C ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่





การวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต เพื่อเชื่อมโยงกับสภาพการณ์และแนวโน้มในปัจจุบัน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันเพื่อความเข้าใจในทิศทางและปัจจัยที่มีอิทธิพลใน
ประเด็นหลักของการประชุม
การสร้างจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปารถนาในประเด็นหลักของการประชุม เพื่อร่วมกันกาหนดความ
คิดเห็นร่วมและสร้างแผนปฏิบัติการไปสู่อนาคตร่วมกัน

แผนภูมิที่ แสดงขั้นตอนกระบวนการ FSC
การวิเคราะห์อดีต
1. เส้นแบ่งเวลา (Timeline)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทุกคนได้สะท้อนข้อมูล (ประสบการณ์ในอดีตที่ตนเองมีอยู่) วิธีการ : ผู้เข้าร่วม
ประชุมจะนั่งรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผสม แต่ละคนจะนั่งทบทวนข้อมูลหรือ เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นมาแล้วใน
อดีต โดยมีประเด็นหลัก 4 ประเด็นด้วยกัน คือ





การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเศรษฐกิจที่สาคัญของโลก
สภาพเหตุการณ์ในประเทศไทยที่เกี่ยวกับหัวข้อของการประชุมครั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในชีวิตแต่ละคน
แต่ละคนจะนาสิ่งที่ตนเองทบทวนได้ทั้ง 4 ประเด็น ไปเขียนบนแผ่นกระดาษที่ติดไว้บนฝาผนังห้องประชุม
ข้อมูลนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลที่แต่ละคนจะนาไปใช้ในการทางานในช่วงต่อไป
2. การวิเคราะห์ (เข้าใจ) อดีต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม นาข้อมูลจากเส้นแบ่งเวลา (Timeline) มาวิเคราะห์ หา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงและตอบคาถาม ที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย
วิธีการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนดูข้อมูลที่ได้จากการทาเส้นแบ่งเวลาแล้วร่วมกันวิเคราะห์ และตอบคาถามที่
วิทยากรมอบให้ ซึ่งวิทยากรจะเป็นผู้เตรียมจานวนคาถามเท่ากับจานวนกลุ่มที่จัดไว้ ประเด็นคาถามจะสัมพันธ์
กับหัวข้อหลักของการประชุมและประเด็นหลักของเส้นแบ่งเวลา
3. การหยั่งเห็น (การสะท้อน)
วัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีโอกาสเสนอความคิดเห็นและวิจารณ์ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มต่างๆ
รวมทั้งสะท้อนสิ่งที่ได้จากการทากิจกรรมที่เกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมา

วิธีการ วิทยากรเชิญชวนให้สมาชิกเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากการนาเสนอผลการวิเคราะห์ของกลุ่มต่างๆ
ในขั้นตอนการวิเคราะห์อดีต ปัจจุบัน
4. แผนที่ความคิด
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาพรวม ทิศทางแนวโน้มและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหัวข้อหลักของการประชุมใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
วิธีการ ให้สมาชิกทุกคนเสนอความคิดที่ตั้งเอาไว้ อาจกาหนดกติกาให้เสนอเพียงคนละหัวข้อก่อนเพื่อให้ทุก
คนได้มีส่วนร่วม ทุกความคิดที่เสนอขึ้นมาวิทยากรจะจดบันทึกด้วยคาสั้นๆ เขียนตัวโตๆ ให้ทุกคนมองเห็น
พร้อมทั้งโยงเส้นเข้ากับกิ่งต่างๆ ของผู้เสนอ วิธีนี้ทาให้ได้ความคิดทีที่หลากหลาย การมองเห็นความคิดของ
ผู้อื่นที่ถูกบันทึกไว้ทาให้คนอื่นๆเกิดความคิดใหม่ต่อไปได้ เปรียบเสมือนการต่อภาพ Jigsaw นั่นเอง วิทยากรมี
หน้ าที่กระตุ้น ให้ ส มาชิกอธิบายความคิดให้ กลุ่ มฟังจนเข้าใจความหมาย ที่ส มาชิกอภิปรายเอาไว้ การจั ด
ความสาคัญ ความสัมพันธ์ และความเป็นไปได้ตามความเห็นของสมาชิก กระทาได้โดยแจก Sticker สีให้คนละ
5-8 แต้มเท่าๆ กันเพื่อให้สมาชิกนาไปติดข้างคาที่สมาชิกให้ความสนใจซึ่งอาจให้มาก กว่า 1 แต้ม ต่อ 1 คาได้
5. มุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนรับรู้ถึงมุมมองของกลุ่มเฉพาะที่มีต่อประเด็นของแผนที่ความคิด ทาให้
มีการพิจารณาวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งขึ้น
วิธีการ สมาชิกในกลุ่มเลือกประเด็นที่วิทยากรจัดลาดับ สรุปและนาเสนอไว้แล้วจากแผนที่ความคิด นามา
พิจารณาเพื่อจัดลาดับความสาคัญของประเด็นต่างๆ เสียใหม่ แล้วนามาเสนอในที่ประชุม
6. ความภูมิใจและเสียใจ
วัตถุประสงค์ เปิดโอกาสให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มทบทวนผลงานที่ผ่านมาของตนเองทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ทาให้แต่ละคนรับรู้เข้าใจถึงสภาวะ ความสามารถและขีดจากัดซึ่งกัน
วิธีการ สมาชิกในกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเห็น และร่วมกันคัดเลือกเอาหัวข้อที่สาคัญของข้อมูลที่ตนมี
ความภูมิใจและความเสียใจอย่างละ 3 ลาดับ นาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนในที่ประชุมร่วมกัน
7. การสังเคราะห์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้สะท้อนความรู้สึกเมื่อได้รับรู้ขีดจากัดและความเสียใจของกลุ่ม เป็นการเปิด
ใจและยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อเตรียมทุกคนเข้าสู่อนาคตร่วมกัน และเกิดกาลังใจเมื่อรับรู้ถึงความภูมิใจ
วิธีการ วิทยากรเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนได้แสดงความรู้สึกหลังจากที่ได้รับรู้ความภูมิใจและเสียใจของ
กลุ่ม
การวิเคราะห์อนาคต
8. การทาเป็นละคร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกร่วมกันจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนาในหัวข้อหลักของการประชุมโดยนา
ข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากอดีตและปัจจุบันมาจินตนาการสร้างภาพ อนาคต

วิธีการ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนา โดยการระดมสมองหรือให้แต่ละคน
วาดภาพจินตนาการของตน แล้วนาภาพจินตนาการของแต่ละคนมาร่วมกันเป็นภาพจินตนาการของกลุ่ม
จากนัน้ จึงถ่ายทอดออกมาในรูปของการแสดงสั้นให้กลุ่มอื่นชม โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
9. การนาเสนอละคร
ขณะทีก่ ลุ่มกาลังแสดงอยู่ ผู้ชมทุกคนต้องจับประเด็นความคิด และสาระต่าง ๆ ที่บทละครกล่าวถึงแล้ว
บันทึกเป็นข้อมูลของตนเพื่อนาไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการทางานกลุ่มช่วงต่อไป
10. ความคิดเห็นร่วม
วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนและค้นหาแนวความคิดในอนาคตที่พึงปรารถนา
วิธีการ ผู้เข้าร่วมประชุมรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมกันพิจารณาค้นหา “ ความคิดเห็นร่วม “ และ “ ความคิดเห็น
ที่เป็นไปได้ “ จากประเด็นความคิดและสาระที่บทละครกล่าวถึง
ความคิดเห็นร่วมและความคิดเห็นที่เป็นไปได้ ที่รวบรวมได้จากสมาชิกทั้งห้องประชุมจะถูกเขียนไว้บนแผ่น
พลิก สมาชิกทุกคนจะทาการลงคะแนนตามความคิดเห็นที่ตนเห็นว่าสาคัญ
11. แผนการปฏิบัติการส่วนบุคคล
จากความคิดเห็นร่วมและความคิดเห็นที่เป็นไปได้ ที่ผ่านการลงมติทั้งห้องประชุมแล้วสมาชิกแต่ละคนจะ
เลือกประเด็นที่ตนสนใจและ ให้ความสาคัญมากเพียงประเด็นเดียว โดยตอบคาถามว่า ตนและองค์กรที่สังกัด
จะมีส่วนร่วมในการประสานงานต่อหัวข้อนั้นอย่างไร เพื่อเข้าร่วมพิจารณาและทางานกับสมาชิกที่เลือก
ประเด็นเดียวกัน
12. แผนปฏิบัติการกลุ่มสนใจ
วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดกลยุทธ์ที่ทาให้เกิดอนาคตที่พึงปรารถนา
วิธีการ ผู้สนใจประเด็นเดียวกันจากความคิดเห็นร่วม และความคิดเห็นที่เป็นไปได้ ร่วมกลุ่มเป็นกลุ่มสนใจ
ในเรื่องนั้นเพื่อพิจารณาสภาพที่เป็นอยู่ กลยุทธ์หรือแนวทางและกิจกรรมหรือขั้นตอนพร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคข้อจากัดที่มีอยู่ การนาเสนอในที่ประชุมรวมใช้เวลาประมาณกลุ่มละ 3 นาที
13. แผนปฏิบัติการกลุ่มเฉพาะ
วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดแผนปฏิบัติงานเฉพาะภายใต้เงื่อนไงที่สมาชิกกลุ่มเฉพาะมีศักยภาพในการนาไป
ปฏิบัติ สนับสนุน
วิธีการ กลุ่มเฉพาะร่วมกันค้นหาและวางกลยุทธ์ที่จะนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่กลุ่มพึงปรารถนาในอนาคตที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น โดยเน้นประเด็นที่สาคัญและมีโอกาสเป็นไปได้จริงเพียง 3 ประเด็น จากความ
คิดเห็นรวมและความคิดเห็นที่เป็นไปได้ พร้อมทั้งระบบปัจจัย สนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
ข้อจากัด

3.5 เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาอนาคตร่วมกัน (A-I-C)
การพัฒนาชุมชนที่นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คือการเปิดโอกาสให้บุคคล และผู้แทนของกลุ่มองค์กร
ต่างๆ ที่อยู่ใน ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการกาหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน ร่วม
ตัดสินใจอนาคตของชุมชน ร่วมดาเนินกิจกรรมการพัฒนา และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น กระบวนการ A I - C จะช่วยให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม ในการวางแผนและการตัดสินใจ ร่วมสร้างความเข้าใจในการดาเนินงาน
สร้างการยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะ สมาชิกของชุมชน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานที่ตนมีส่วนร่วม กระบวนการพัฒนาชุมชน จึงเกิดความต่อเนื่อง และก่อให้เกิดความสาเร็จ
สูง นอกจากนี้ ยังเป็นวิธีการที่เปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์
นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่จะทาให้เกิดความเข้าใจ ถึงสภาพปัญหา ความต้องการข้อจากัด และศักยภาพของผู้ที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้มีการระดมพลัง สมองในการศึกษา วิเคราะห์พัฒนาทางเลือก เพื่อใช้
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา เกิดการตัดสินใจร่วมกัน เกิดพลังของการสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพราะกระบวนการ A-I-C มีขั้นตอนสาคัญ คือ
1. ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation : A)
คือขัน้ ตอนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขั้นตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
คน แสดงความคิดเห็น รับฟังและหาข้อสรุปร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เป็นประชาธิปไตย ยอมรับในความคิดของ
เพื่อนสมาชิก โดยใช้การวาดรูปเป็นสื่อในการแสดงความคิดเห็น และแบ่งเป็น 2 ส่วน
A1 : การวิเคราะห์สภาพการของหมู่บ้าน ชุมชน ตาบล ในปัจจุบัน
A2 : การกาหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน์ อันเป็นภาพพึงประสงค์ในการพัฒนาว่าต้องการอย่างไร
โดยการวาดภาพมีความสาคัญคือ
(1) การวาดภาพจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสร้างจินตนาการ คิด วิเคราะห์ จนสรุปมาเป็นภาพ และ
ช่วยให้ผู้ไม่ถนัด ในการเขียนสามารถสื่อสารได้
(2) ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมคิดและพูด เพื่ออธิบายภาพซึ่งตนเองวาด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ได้ซักถามข้อมูลจากภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน และกระตุ้นให้
คนที่ไม่ค่อยกล้าพูด ให้มีโอกาสนาเสนอ
(3) การรวมภาพของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นภาพรวมของกลุ่ม จะช่วยให้มีความง่ายต่อการรวบรวมแนวคิดของ
ผู้เข้าร่วมประชุม และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของภาพ(ความคิด) และส่วนร่วมในการสร้างภาพพึงประสงค์ของ
กลุ่ม
(4) จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการประชุมให้มีความสุข และเป็นกันเอง ในบางครั้งผู้เข้าร่วมประชุม มักมอง
ว่าการวาดภาพเป็นกิจกรรมสาหรับเด็ก ดังนั้นวิทยากรกระบวนการจาเป็นต้องสร้างความเข้าใจ และนาเกม
ต่างๆ เกีย่ วกับการวางแผน การละลายพฤติกรรมกลุ่ม หรือการวาดภาพเพื่อการแนะนาตนเอง หรือวาดภาพ
สิ่งที่ตนเองชอบ ไม่ชอบ มาใช้อุ่นเครื่องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมประชุม
2. ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence : I)
คือขั้นตอนการหาวิธีการและเสนอทางเลือกในการพัฒนา ตามที่ได้สร้างภาพพึงประสงค์ หรือที่ได้
ช่วยกันกาหนด วิสัยทัศน์ (A2) เป็นขั้นตอนที่จะต้องช่วยกันหามาตรการ วิธีการ และค้นหาเหตุผลเพื่อกาหนด
ทางเลือกในการพัฒนา กาหนดเป้าหมาย กาหนดกิจกรรม และจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมโครงการ โดย
แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
I1 : การคิดเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามภาพพึงประสงค์
I2 : การจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม โครงการ มีดังนี้

(1) กิจกรรม หรือโครงการที่หมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่นทาเองได้เลย
(2) กิจกรรมหรือโครงการที่บางส่วนต้องการความร่วมมือ หรือการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานที่ร่วมทางานสนับสนุนอยู่
(3) กิจกรรมที่หมู่บ้าน ชุมชน ตาบล ไม่สามารถดาเนินการได้เอง ต้องขอความร่วมมือ เช่น ดาเนินการจาก
แหล่งอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control : C)
คือยอมรับและทางานร่วมกันโดยนาเอาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มาสู่การปฏิบัติ และจัดกลุ่ม
ผู้ดาเนินการ ซึ่งจะรับผิดชอบโครงการ โดยขั้นตอนกิจกรรมประกอบด้วย
C1 : การแบ่งความรับผิดชอบ
C2 : การตกลงใจในรายละเอียดของการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ
นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุม มีดังนี้
(1) รายชื่อกิจกรรม หรือโครงการที่กลุ่ม องค์กรชุมชนดาเนินการได้เอง ภายใต้ความรับผิดชอบ และเป็น
แผนปฏิบัติการ ของหมู่บ้าน ชุมชน
(2) กิจกรรม โครงการที่ชุมชน หรือองค์กรชุมชน เสนอขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น
และหน่วยงานภาครัฐที่ทางาน หรือสนับสนุนชุมชน
(3) รายชื่อกิจกรรมโครงการที่ชาวบ้านต้องแสวงหาทรัพยากร และประสานงานความร่วมมือจากภาคีความ
ร่วมมือต่างๆ ทั้งจากภาครัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น
วิธีการจัดกระบวนการ A-I-C
ขั้นเตรียมการ ได้แก่
1. การศึกษาชุมชน เพื่อให้ทราบประวัติการพัฒนา โครงสร้างทางสังคม ปัจจัยพื้นฐาน แหล่งทรัพยากรของ
หมู่บ้าน โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้วในรายงานการสารวจของราชการ การพูดคุยกับชุมชน การสารวจ
2. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ตัวแทนของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ประมาณ 30-50 คน โดยการ
สอบถามกลุ่มต่างๆ และผู้นาของหมู่บ้าน
3. การชี้แจงวัตถุประสงค์ต่อผู้นาและกรรมการหมู่บ้าน และขอความเห็นในการจัดการประชุมให้สะดวก
ราบรื่นทุกฝ่าย (แจก Mind Map® ให้กับทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลนาเข้า)
4. การเตรียมตัวของผู้นาการประชุม เพื่อดาเนินการประชุมให้ราบรื่น (เตรียมด้วย Mind Map® เพื่อ
มองเห็นภาพรวมของงาน)
5. การเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกในการประชุม ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องเขียน การจดบันทึกต่างๆ
ขั้นตอนการจัดประชุมและปฏิบัติการตามกระบวนการ A-I-C สามารถดาเนินการได้ ดังนี้

การจัดประชุมในระยะเวลา 2 วัน

แผนภูมิที่ แสดงขั้นตอนการจัดประชุมและปฎบัติการตามกระบวนการ A-I-C
ขั้น Appreciatio (วันที่ 1 ของการประชุม)
A-0 ความเป็นมาจากอดีต เพื่อให้เข้าใจสภาพปัจจุบัน การทบทวนสถานการณ์ ที่ผ่านมาจะช่วยให้สมาชิก
มองเห็นภาพ ปัจจุบัน และอนาคตชัดเจนขึ้น วิทยากร ผู้รู้ร่วมให้ประสบการณ์เพิ่มเติม ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็น
กิจกรรมอุ่นเครื่อง ก่อนเข้า สู่กระบวนการ A-1
A-1.1 สภาพ สถานการณ์ ปัจจุบัน (60 นาที)
1. สมาชิกทุกคนในกลุ่มย่อย วาดภาพลงบนแผ่นกระดาษ จากมุมมองของตนเอง กลุ่มย่อยอาจใช้กลุ่มเฉพาะ
เช่น กลุ่มผู้หญิงล้วน กลุ่มผู้ชายล้วน กลุ่มผู้นาชุมขน กลุ่มข้าราชการ ให้เวลาวาดภาพประมาณ 10-15 นาที
2. สมาชิกแต่ละคนเล่าภาพของตน สมาชิกคนอื่นตั้งใจฟัง และสอบถามได้ แต่ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อเปิด
โอกาส ให้รับฟังรับรู้ จดจา ข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้สึกของผู้อื่นอย่างเต็มที่
3. ทุกคนนาภาพของตัวเองมารวม บนกระดาษแผ่นใหญ่ และช่วยกันเติมให้เป็นภาพรวมเพียงภาพเดียวของ
กลุ่ม เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และยอมรับความคิดซึ่งกันและกัน วิทยากรพยายามกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกัน
วาดภาพ
A-1.2 นาเสนอความเข้าใจสภาพปัจจุบัน (30 นาที)
ผู้แทนกลุ่มนาเสนอ อภิปรายความหมายภาพรวมของกลุ่มสมาชิก กลุ่มอื่นจะซักถามหรือให้ข้อมูล
เพิ่มเติม วิทยากรควรช่วยตั้งคาถาม เพื่อให้การอธิบายชัดเจนขึ้น
A-2.1 เป้าหมาย อนาคตที่ปรารถนา (60 นาที)
1. สมาชิกทุกคนในกลุ่มย่อยวาดภาพจินตนาการถึงภาพชุมชน สภาพที่ตนเองอยากเห็นในอนาคต ให้เวลาวาด
ภาพ 10-15 นาที (เขียนแผนที่ความคิด - Mind Map®)
2. แต่ละคนเล่าถึงภาพของตน แล้วจึงนาภาพของทุกคนมารวมกัน เป็นภาพเดียว โดยช่วยกันต่อเติมให้เป็น
ภาพ เดียวของกลุ่มที่สมบูรณ์
3. นาเสนอภาพรวมของแต่ละกลุ่ม โดยให้มีผู้แทนกลุ่มคนใหม่นาเสนอ
A-2.2 วิสัยทัศน์รวม (75 นาที)

1. วิทยากรนาภาพของทุกกลุ่มมาให้กลุ่มพิจารณาเลือกภาพใดภาพหนึ่ง เพื่อต่อเติมให้เป็นภาพตัวแทนของ
อนาคต ที่ต้องการของกลุ่มทุกๆ กลุ่ม
2. คัดเลือกอาสาสมัครช่วยกันเพิ่มเติมภาพ สมาชิกชวนกันบอกความต้องการเพิ่มเติม การรวมภาพของทุก
กลุ่มให้เป็นภาพเดียวกัน เป็นขั้นตอนสาคัญที่จาเป็น เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้สร้างทิศทางไปสู่อนาคตร่วมกัน
เป็นภาพเดียวกัน รู้สึกเป็นเจ้าของความคิดร่วมกัน วิทยากรกระตุ้นให้แต่ละคนในใจไว้ว่า ถ้าจะให้เป็นจริงตาม
ภาพจะทาอย่างไรบ้าง
ขั้น Influence (วันที่ 2 ของการประชุม)
I-1 แนวทางการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ร่วม (90 นาที)
1. วิทยากรทบทวนวิสัยทัศน์ร่วม (Vision) และให้โอกาสสมาชิกปรับปรุงเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ (เสนอด้วย Mind
Map® แตกแขนงเพิ่มเติมได้)
2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มย่อยเขียนแนวทาง กิจกรรม ลักษณะโครงการบนแผ่นกระดาษ เพื่อให้เสนอให้กลุ่ม
ย่อยพิจารณา ให้เวลาคิดส่วนตัว 10-15 นาที
3. แต่ละคนนาเสนอแนวทาง โดยชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น ประโยชน์ (แต่ละคนเสนอ Mental Model ด้วย
Mind Map®)
4. รวบรวมข้อเสนอแต่ละคนจัดเป็นหมวดหมู่ โดยต้องเป็นแนวทางที่กลุ่มเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นข้อเสนอของ
กลุ่ม
5. ผู้แทนกลุ่มนาเสนอสมาชิกกลุ่มร่วมกันซักถามให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
I-2 วิเคราะห์ จาแนก และจัดลาดับพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ร่วม (75 นาที)
1. พิจารณาแนวทาง กิจกรรมแต่ละข้อ โดยจัดลาดับความสาคัญ ความต้องการ การเกื้อหนุนจากคน องค์กรใด
ที่เห็นว่าสาคัญ และควรคานึงถึงความสาเร็จในการปฏิบัติ
2. ผู้แทนกลุ่มคัดเลือก จัดกิจกรรมไว้เป็นประเภท โดยรวมกิจกรรมที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน และจัดประเภท
กิจกรรม ที่สมาชิกทาได้เอง กิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น กิจกรรมที่ขอความร่วมมือจาก
องค์กรนอกท้องถิ่น
3. เมื่อแยกประเภทแล้ว แต่ละคนพิจารณาว่าหากมีทรัพยากรจากัด จะเลือกโครงการใดที่คิดว่าสาคัญที่สุด
3-5 กิจกรรม โดยเขียนลาดับบนกระดาษแล้ว รวมคะแนนกิจกรรมที่ได้คะแนนมากที่สุดให้เป็นลาดับหนึ่ง
ขั้น Control
C-1 เลือกแนวทาง/กิจกรรมที่จะทา (30 นาที)
1. กิจกรรมที่สามารถทาได้เอง สมาชิกตัดสินใจเลือกที่จะทาโดยลงชื่อในกระดาษของแต่ละกิจกรรม แบ่งกลุ่ม
ย่อย ตามกิจกรรมที่สมาชิกลงชื่อไว้
2. กิจกรรมที่ต้องทาร่วมกับองค์กรอื่นๆ สมาชิกร่วมกันเสนอมอบหมายให้บุคคล หรือกลุ่มดาเนินการประสาน
ติดตาม หรือยื่นข้อเสนอ
C-2.1 ทาแผนปฏิบัติการ (120 นาที)
1. จัดทาแผนปฏิบัติการที่ทาได้เอง โดยนาแนวทาง กิจกรรมต่างๆ ที่จาแนกกลุ่มไว้แล้วมาทาแผนปฏิบัติการ
โดยตอบคาถาม ดังนี้
Q ทาอะไร (ชื่อโครงการ)
Q ทาแล้วได้อะไร (ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดขึ้น)

Q ทาอย่างไร (กิจกรรม วิธีดาเนินการ)
Q ต้องใช้ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณเท่าใด
Q ทาที่ไหน (สถานที่จะดาเนินโครงการ)
Q ทาเมื่อไร (วันเวลาที่จะดาเนินโครงการ)
Q ใครบ้างจะช่วยทา
Q ใครรับผิดชอบ (ผู้ดูแล ประสานงาน)
2. กิจกรรมที่ต้องขอความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรอื่น นามาทาแผนโดยตอบคาถามดังนี้
© ทาอะไร (ชื่อโครงการ)
© ทาแล้วได้อะไร (ผลที่คาดว่าจะได้รับ / เกิดขึ้น)
© ประสานงานกับหน่วยงานอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
© ใครเป็นผู้ประสานงาน ติดตามความก้าวหน้า
ตัวอย่าง หัวข้อเขียนแผนปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ (ทาอะไร)
2. หลักการและเหตุผล (ทาไมต้องทา)
3. วัตถุประสงค์ (ทาเพื่อให้ได้อะไร)
4. เป้าหมาย (ผลที่หวัง)
5. วิธีดาเนินการ (ทาอย่างไร)
6. กาหนดเวลา (ทาเมื่อไร ถึงเมื่อไร)
7. ค่าใช้จ่ายและแหล่งเงิน (ใช้เงินเท่าไร จากไหนบ้าง)
8. ประมาณการรายรับ ถ้ามี (คาดว่าจะมีรายได้เท่าไร)
9. ผู้รับผิดชอบ (ใครเป็นคนสาคัญที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้)
10. ผู้ให้ความร่วมมือ (ใครบ้างต้องมาร่วมมือจึงจะสาเร็จ)
C-2.2 เสนอแผนปฏิบัติการ (30 นาที)
1. นาเสนอรายละเอียดของกิจกรรม
2. อภิปรายเพิ่มเติมและตกลงดาเนินงาน มอบหมายงาน กาหนดวันเวลา สถานที่
ขั้นสุดท้าย คือ การเตรียมการเพื่อเสนอแผนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานของรับการสนับสนุน หรือ
ส่งเสริมและเข้าร่วมพัฒนา
3.6 เทคนิคการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal : PRA)
PRA กาเนิดจากแนวคิดที่ว่าการศึกษาชุมชนเป็นสิ่งที่ชุมชนควรกระทาโดยตัวของชุมชนเองเพราะ
ชุมชนเป็นผู้ที่รู้เรื่องราว สถานการณ์ต่างๆ ในชุมชนดีกว่าบุคคลภายนอก การให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ รวมถึงหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
ของชุมชนโดยชุมชนเอง

ลักษณะสาคัญของเทคนิค PRA
- เป็นกระบวนการศึกษาชุมชนที่คนภายในชุมชนเป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์เองโดยผ่านกระบวนการเสวนา
กลุ่มโดยจะเริ่มจากสิ่งที่ชุมชนรู้ชุมชนคิดชุมชนรู้สึกจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- นักพัฒนาจะมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวกในกระบวนการ
- วัตถุประสงค์ของการศึกษาจะเน้นที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสนใจร่วมกันของชุมชน และเป็น
การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกที่เข้าร่วมในกระบวนการให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
- คนที่เข้าร่วมในกระบวนการควรเป็นคนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้มีส่วนได้เสียใน
ชุมชน
- ผู้ดาเนินกระบวนการจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนจะสร้างความมั่นใจ ความเชื่อใจ และช่วยให้
กระบวนการดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายสถานที่วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ให้พร้อมก่อนหรือ
ในบางกรณีอาจจัดเวทีพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการได้แต่ต้องมีการนัดหมายกับชาวบ้านล่วงหน้าและหากมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนเตรียมข้อมูลของตนมาก่อนได้ก็ยิ่งดี
- ระหว่างกระบวนการ PRA ควรจัดบรรยากาศของการประชุมให้เป็นไปอย่างผ่อนคลาย
- การวิเคราะห์ผลและนาเสนอข้อมูลป้อนกลับต่อคนในชุมชนอาจใช้รูปแบบการนาเสนอที่หลากหลาย
เข้าใจง่าย น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้แผนภูมิการชี้แจงต่อที่ประชุม
ขั้นตอนการทา PRA
1. นักพัฒนาต้องกระตุ้นให้คนในชุมชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาร่วมประชุมเพื่อหาปัญหา
2. ช่วยกันกาหนดเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ และวิธีการที่จะใช้ในการวิจัย อาทิ การเก็บตัวอย่าง
ภาพถ่าย การใช้สื่อพื้นบ้าน การแสดง การอบรม เป็นต้น และมอบหมายหน้าที่ให้ผู้เกี่ยวข้องไปดาเนินการ
3. ดาเนินการรวบรวมข้อมูล
4. วิเคราะห์ผลและนาเสนอข้อมูลต่อคนในชุมชน โดยทีมผู้ร่วมศึกษาซึ่งอาจใช้การนาเสนออย่างง่ายแต่มี
ประสิทธิภาพ เช่น ใช้แผนภูมิ การชี้แจงต่อที่ประชุม การใช้เสียงตามสาย
5. เมื่อได้รับข้อคิดเห็นจากชาวบ้านที่เหลือแล้ว ให้ทีมมาร่วมสรุปและให้ข้อเสนอแนะสาหรับการแก้ไขปัญหา
3.7 เครื่องมือวิเคราะห์ภาคีเครือข่าย
การวิเคราะห์เครือข่ายภาคี และการวิเคราะห์ศักยภาพของภาคีที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้รู้ว่ามีภาคีกลุ่ม
บุคคล องค์กร หน่วยงานใด ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และแต่ละภาคีมีพันธกิจร่ว ม
ดาเนินงานอะไร อย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนของโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์ว่าแต่ละภาคี/กลุ่มเครือข่าย มี
สมรรถนะ/มีศักยภาพอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินหรือทบทวนรวมถึงอาจเสนอแนะแนวทางการ
เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการทางานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นเอกภาพ และมุ่ง
ประสิทธิผลร่วมกันในอนาคต
เทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาคีเครือข่าย อาจใช้ตารางวิเคราะห์ โดยจาแนกตามระดับอานาจหน้าที่ภาคี
ในการปฏิบัติงานร่วมกับระดับความสนใจใส่ใจที่จะร่วมดาเนินงาน แบ่งกลุ่มภาคีออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) ภาคีที่มีบทบาทอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการสูง มีความสนใจ และใส่ใจ ในระดับสูง ต่อการ
ดาเนินงานเป็นข่ายงาน เป็นกลุ่มที่ควรให้ความสาคัญ และควรหนุนเสริมให้แสดงบทบาทนาในองค์กร ข่ายงาน

ในระดับพื้นที่ชุมชน โดยเฉพาะในกรณีที่องค์กรข่ายงานดังกล่าวเป็นกลไกที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบอานาจ
หน้าที่ครอบคลุมภารกิจการดาเนินงานอยู่แล้วในพื้นที่ชุมชน
2) ภาคีที่มีอานาจหรือบทบาทในการปฏิบัติการสูง แต่ยังให้ความสนใจใส่ใจ ในการดาเนินงานเป็น
ข่ายงานในระดับต่า
เป็นกลุ่มที่ควรให้ความสาคัญในระดับรองลงมาด้วยการสานความร่วมมือให้เข้าร่วม
ข่ายงาน แม้จะได้ให้การสนับสนุนอย่างหลวมๆ แต่ต้องวางกรอบการสื่อสาร การให้ข้อมูลข่าวสารการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด
3) ภาคีที่มีอานาจหรือบทบาทในการปฏิบัติการต่า หากแต่ให้ความสนใจ ใส่ใจในการดาเนินงานเป็น
ข่ายงานในระดับสูง เป็นกลุ่มที่ควรเชิญชวน เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในข่ายงาน รวมทั้งเสริมหนุน
บทบาทพร้อมไปกับการพัฒนาสมรรถนะของภาคี
4) ภาคีที่มีอานาจหรือบทบาทในการปฏิบัติการต่า ทั้งยังให้ความสนใจใส่ใจในการดาเนินงานเป็น
ข่ายงานในระดับต่า เป็นกลุ่มที่อาจให้ความสาคัญน้อย หากแต่เมื่อองค์กรข่ายงานสามารถขยายตัว และมี
สมรรถนะดีขึ้น ก็อาจดึงให้ร่วมพันธกิจต่อไปการประเมินสมรรถนะของภาคี เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนเดิมของ
พื้นที่ ช่วยให้ทีมงานทราบถึงสมรรถนะของภาคีที่เข้ามาร่วมกันทางาน ส่งผลให้สามารถมอบหมายการ ทางาน
ให้แต่ละภาคีตามความเหมาะสมกับสมรรถนะที่มีอยู่ และสะท้อนให้เห็นว่าทีมงานต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านไหน เพียงใด
ตลอดจนแสดงให้เห็นขอบเขตข้อจากัดของแต่ละองค์กรภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วม
ขับเคลื่อนโครงการฯด้วยเช่นกัน
วิธีการขั้นตอนการวิเคราะห์ ภาคีเครือข่ายสามารถดาเนินงานได้หลายวิธี จึงจะขอกล่าวในภาพรวม
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การสัมภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่ม การใช้เทคนิคการบอกต่อ
(Snow ball) การทาแผนผังโครงสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายในชุมชนจะช่วยให้มองเห็นภาพขององค์กร/ภาคี
ทั้งหมดที่มีในชุมชน รวมถึงภาคีนอกชุมชนแต่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการทั้งภาคีที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการด้วยเช่นกัน สิ่งสาคัญประการหนึ่งของการวิเคราะห์ภาคี/กลุ่มเครือข่าย คือ การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี การพูดคุยอย่างเปิดเผยจริงใจจะนามาซึ่งความเชื่อใจ/ความไว้วางใจ จะนามาสู่ความร่วมมือ
ในการให้ทางานร่วมกัน นอกจากการพูดคุยสื่อสารรายบุคคลแล้ว อาจต้องมีการจัดกระบวนการเพื่ อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายภาคีทีเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงด้วยทั้งนี้ แล้วแต่กรณีไป
3.8 เครื่องมือพื้นฐานอื่นๆ ที่น่าสนใช
เครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงบางส่วน ยังมี
เครื่องมือและเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกจานวนมากที่ไม่ได้นาเสนอในครั้งนี้ นักวิจัยติดตามประเมินผลอาจ
เลือกนามาใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะขอนาเสนอพอสังเขป ดังนี้
3.8.1 แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้ในกระบวนการต่างๆ รวมถึงการประเมินผล เป็นวิธีการ
ช่วยบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพความคิดที่หลากหลายในมุมมองที่กว้างและชัดเจนกว่าการบันทึกแบบ
บรรยายในการประชุมระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมนั้น พบว่ามีการนาเสนอความคิดเห็น และมีการ
อภิป รายที่ ห ลากหลายการจดบั น ทึกความคิดเห็ นที่ไ ด้จากที่ประชุมด้ว ย การใช้แผนที่ทางความคิดสรุ ป
ประเด็นของข้อคิดเห็น และเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อทาให้ผู้เข้าร่วมประชุมมองเห็นภาพรวมของ
ข้อมูลทั้งหมดที่นาเสนอในที่ประชุมและยังสามารถเสริมต่อประเด็นในการอภิปรายได้อย่างด้วย

3.8.2 การเล่าเรื่อง (Story Telling)
การเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการจัดความรู้ ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพโดยชุ ม ชน เป็ น เทคนิ ค ในการดึ ง ความรู้ ฝั ง ลึ ก ที่ อ ยู่ ใ นตั ว คน (Tacit
Knowledge) ซึ่งยากแก่การอธิบายถ่ายทอด ให้กลายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ด้วยวิธีการ
เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ สถานการณ์ที่ได้ประสบมา ความสาเร็จในการทางานของตนเองให้สมาชิกในกลุ่มฟัง
ทาให้สมาชิกได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นมีการสร้างบรรยากาศเชิงบวก แบบชื่นชมยินดี ภายในวง
หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้การสื่อสารด้วยเครื่องมือ เช่น สุนทรียสนทนา (Dialogue) การซักถามด้วยความ
ชื่นชม (Appreciative Ingesting) การเล่าเรื่องมีวิธีการไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มเป้าหมายโดย
ให้สมาชิกของชุมชนเล่าเรื่องประสบการณ์ของแต่ละคนว่า ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กาหนด เช่น ให้เล่าประวัติ
ความเป็นมาของชุมชน เล่าเกี่ยวกับการทาอาชีพของคนในชุมชน หรือเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ได้รับผลกระทบทางสุขภาพอันเกิดจากนโยบาย/แผนงาน/โครงการหลังจากที่เล่าเรื่องจบแล้ว ให้สมาชิกที่ฟังเรื่อง
เล่ า ช่ว ยกัน ถอดบทเรีย นหรื อ สกัดความรู้ประสบการณ์แง่คิด มุมมองจากเรื่องที่ได้ฟังว่ ามีประเด็นส าคัญ
อะไรบ้ า ง เพื่ อ น าสิ่ ง ที่ไ ด้ฟั งจากเรื่ องเล่ า มาสรุ ปข้ อมู ล เป็ น ฐานความรู้ ห รื อเป็น แนวทางใช้ป ระกอบการ
ดาเนินงานประเมินผลของชุมชนต่อไป
3.8.3 การเสวนาจากเรื่องที่เล่า (Story-Dialogue)
ในการดาเนินการเสวนาจากเรื่องที่เล่า facilitator เชิญชวนคนในชุมชนรวมตัวกันเพื่อตอบ
คาถาม “ทาอย่างไรเพื่อให้ชุมชนของพวกเราเป็นชุมชนสุขภาวะ” เทคนิคที่ใช้ประยุกต์จากวิธีการเสวนาจาก
เรื่องที่เล่า ของ Latone และ Feather (1996 อ้างถึงใน Facilitating Community in Designing and
Using Their Own Community Health Impact Assessment Tool, n.d.) ซึ่งเป็นวิธีที่สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ คือไม่ใช่การสอนโดยการบรรยาย แต่ใช้วิธีการเสวนา หรือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
โดยวิธีการนี้ให้ผู้ร่วมเสวนาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิต สะท้อนปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ และการใช้บริการ
สุขภาพโดย Facilitator ใช้ 4 คาถามหลักดังต่อไปนี้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายหรือเสวนา
จากเรื่องที่เล่า
ท่านคิดว่ากาลังเกิดอะไรขึ้น
(บรรยาย)
ขณะนี้พวกเราสามารถทาอะไร
ท่านคิดว่าทาไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ได้บ้าง
(อธิบาย)
(ปฏิบัติ)
ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
คืออะไร/บอกพวกเราเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
(สังเคราะห์)
แผนภูมิที่ สี่คาถามหลักที่ใช้ในการกระตุ้นการเสวนาเรือ่ งที่เล่าจากประสบการณ์

3.8.4 แผนที่ความเสี่ยงของชุมชน (Community Risk Mapping)
แผนที่ความเสี่ ยงของชุมชนเป็ นการประยุกต์ใช้แผนที่เดินดินของชุมชน มาให้ ประกอบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของชุมชน โดยการระบุถึงตาแหน่งหรือจุดที่
เป็น ปัจจั ยเสี่ยงที่อาจก่อให้ เกิดภาวะคุกคามต่อสุขภาพของคนในชุมชน เครื่องมือนี้ส ามารถนามาใช้เป็น
เครื่องมือในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน ได้ในหลายขั้นตอน เช่น ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ การใช้แผนที่ความเสี่ยงทางสุขภาพเพื่อเป็นการ
ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง และใช้เป็นแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงทางสุขภาพที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น
ในการทาแผนที่ความเสี่ยงของชุมชนสามารถทาได้โดยเตรียมแผนที่ของชุมชนมาแล้ว ให้คนในชุมชนร่วมกัน
จัดทาแผนที่ความเสี่ยงทางสุขภาพของชุมชนเอง โดยพิจารณาถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงที่มีแล้ว
หรืออาจเกิดขึ้นในชุมชน อันตรายหรือปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ อยู่ที่ตาแหน่งใดของชุมชน ก็ระบุลงในแผนที่ ทั้งนี้
จะต้องมีการทาความเข้าใจเบื้องต้นร่วมกัน เกี่ยวกับการให้นิยามคาว่า “จุดเสี่ยง” และ“ปัจจัยเสี่ยง” และ
ต้องร่วมกันกาหนดเรื่องการใช้สี สัญลักษณ์ต่างๆ ในแผนที่ เพื่อที่คนในชุมชนทุกคนที่มาร่วมกันทาแผนที่
ความเสี่ ย งทางสุ ขภาพของชุมชนจะได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และทาแผนที่ออกมาได้อย่ าง
สมบูรณ์ ในการทาแผนที่ความเสี่ยงทางสุขภาพของชุมชน จะต้องมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อให้มีความ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3.8.5 แผนที่ความเสี่ยงของร่างกาย (Body Risk Mapping)
แผนที่ความเสี่ยงของร่างกาย เป็นการแสดงภาวะคุกคาม หรือปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อระบบอวัยวะ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติ และนามาซึ่งความเจ็บป่วย สามารถทาได้โดยการ
นารูปโครงสร้างร่างกายมนุษย์มาวาดลงในกระดาษชาร์ทแผ่นใหญ่ แล้วให้คนในชุมชนร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของบุคคลเพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับกับอาการหรือ
อาการแสดงที่ปรากฏในตัวบุคคล
3.8.6 การสังเกต (Observation)
การสังเกต เป็นการคัดเลือก เฝ้ามองและจดบันทึกพฤติกรรม และคุณลักษณะของสิ่งที่มีชีวิต
วัตถุสิ่งของหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รูปแบบของการสังเกตสามารถจาแนกตามลักษณะการ
เข้าไปมีส่วนร่วมของผู้สังเกต (1) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non – participant observation) การสังเกต
วิธีนี้ผู้สังเกตจะอยู่ภายนอก ผู้ถูกสังเกตจะรู้ตัวว่าตนเองกาลังถูกประเมิ น จึงอาจมีความระวังตนเองมากขึ้น
และอาจไม่ แ สดงพฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ธรรมชาติ อ อกมา และ (2) การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant
observation) การสังเกตวิธีนี้ ผู้สังเกตจะเข้าไปอยู่ภายในสถานการณ์ที่ต้องการสังเกต เป็นการลดความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการระวังของผู้ถูกสั งเกต ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนนั้น ชุมชน
สามารถสร้างเครื่องมือ “แบบบันทึกการสังเกต” เพื่อสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ หรือ การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบอันเกิดจาก
นโยบาย/แผนงาน/โครงการที่มีต่อสุขภาพของชุมชน

3.8.7 แบบสัมภาษณ์ (Interview)
การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยต้องมี คนสัมภาษณ์ (Interviewer) ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี การสัมภาษณ์จาแนกได้หลาย
ประเภท แล้วแต่เกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนก ดังนี้
1.จาแนกตามวิธีการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (Formal interview) และ
การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal interview)
2. จาแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure
interview) การสั มภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi–Structure interview) และการสั มภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (Non–Structure interview)
3. จาแนกตามการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สัมภาษณ์ และผู้ถูกสัมภาษณ์ แบ่งเป็น การสัมภาษณ์แบบ
เห็นหน้า (Face to face interview) และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone interview)
4.จาแนกตามจานวนผู้ถูกสัมภาษณ์ แบ่งเป็น การสัมภาษณ์รายบุคคล (Personal interview) และ
การสัมภาษณ์แบบรายกลุ่ม (Group interview)
5. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth interview) เป็นวิธีที่ใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อให้ ได้ข้อมูล
เจาะลึกในเชิงคุณภาพ โดยอาจทาการสัมภาษณ์บุคคลหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) โดยผู้
สัมภาษณ์จะเตรียมแนวคาถามแบบปลายเปิด (Opened-ended Question) ที่มีความครอบคลุมเนื้อหาที่
ต้องการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และอาจเพิ่มเติมประเด็นคาถามเจาะลึกเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้ การจัดสิ่งแวดล้อม บรรยากาศของการสัมภาษณ์ควรมีมีความสาคัญเพราะการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกต้องใช้เวลานานในการพูดคุย ผู้สัมภาษณ์จาเป็นต้องอัดเทปการสนทนาและต้องขออนุญาตผู้ถูก
สัมภาษณ์ก่อนเสมอ พร้อมชี้แจงเหตุผลในการสัมภาษณ์ควรเปิดประเด็นด้วยการพูดคุยในเรื่องทั่ว ๆ ไปก่อน
เมื่อสร้างสัมพันธ์ภาพมีความคุ้นเคยแล้วจึงค่อย ๆ ถามเจาะลึกเข้าไปสู่ประเด็นคาถามที่เราต้องการ การพูดคุย
ควรมีความต่อเนื่อง ภายใต้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
4. เครื่องมือการเก็บข้อมูลแบบมีโครงสร้าง
โดยภาพรวมมักเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถแจกแจงออกมาเป็นตัวเลขหรือสามารถวัดค่าได้
เครื่องมือที่เราคุ้นชินและนิยมใช้ คือ แบบสอบถาม แบบทดสอบ มาตรวัด แบบตรวจสอบรายการ รวมถึงการ
สังเกตและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นต้น
ทั้งนี้ ในการเก็บรวมข้อมูลในการติดตามประเมินผลในงานสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้กรอบงานของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิและคณะ ได้จัดทาแบบ
ติดตามประเมินผลในลักษณะต่างๆ ที่ผ่านมาตรวจสอบความตรง (validity) ความเที่ยง (reliaility) ความเป็น
ปรนัย (objectivity) แล้ว จึงได้นาเสนอเป็นตัวอย่างเพื่อให้นักวิจัยติดตามและประเมินผลนาไปใช้หรือนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้

แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน
1. แบบติดตามประเมินปัชชัยนาเข้า (Input Evaluation)

2. แบบการติดตามประเมินผลการดาเนินกิชกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

3. แบบประเมินผลการดาเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

4. แบบการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ปัชชัยกาหนดความสาเร็ชของโครงการ

5. แบบประเมินคมณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมขภาพ
เป็นการประเมินคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้
1) ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
3) การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
4) ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
5) กระบวนการชุมชน
6) มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
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