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การวิจัยติดตามประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อระบุผลลัพธสังเคราะหความรูและบทเรียนการพัฒนา
นักจัดการความรูในโครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุขภาคกลาง การวิจัยดําเนินการโดยการมีสวน
รวมของผูวิจัยตั้งแตขั้นการพัฒนาโครงการ การดําเนินงานตามโครงการจนโครงการในระยะแรกสิ้นสุดลง ผล
การวิจัยพบวา โครงการมีศักยภาพตั้งตนในการพัฒนานักจัดการความรูทองถิ่น เพื่อไปสรางกระบวนการเรียนรู
ใหเกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีในพื้นที่ ผูวิจัยไดสังเคราะหองคความรูและบทเรียนเพื่อดําเนินโครงการ
ในลักษณะเชนนี้ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ABSTRACT
This evaluation research aims to identify the outcome and synthesis the knowledge and lesson
learned from the Program of Promoting Learning Process for the Rural Communities’ Happiness by
using Knowledge Management facilitators. The Program was implemented in the rural central region of
Thailand. The evaluation methodology conducted by the full participation of the researchers along the
development process from the beginning until the program finished. It was found that the program had
some certain potentials, especially in producing the qualify Knowledge Management facilitators to
empower the policy process in the rural areas. In addition, the researchers has synthesized the
knowledge and lessons learned from the program and contribute some suggestions to improve the
programdesign in order to make this kind of activities more efficient.

1. บทนํา
นโยบายสาธารณะที่ดี (Healthy Public Policy) นอกจากตองอาศัยการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
ภาคีที่เกี่ยวของแลว ยังตองมีการเรียนรูที่ดีในกระบวนการนโยบาย (Policy process) มีการพัฒนาขบวนการ
และระบบการเคลื่อนไหวตื่นตัวของผูคนในสังคม มีการจัดการความรูเพื่อใหเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันนั้น
บรรลุผล มีการเรียนรูปรับตัวประเมินตนเองเปนระยะอยางทันการณ เพื่อใหปฏิบัติการทางสังคมยกระดับ
พัฒนาคุณภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง แตดวยเหตุที่การยกระดับคุณภาพการรับรูความเขาใจและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของภาคีผูเกี่ยวของนั้น ตองมีการออกแบบการเรียนรูที่ดี จึงจะเอื้ออํานวยใหภาคีตางๆ มารวม
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สรางและใชประโยชนความรู รวมทั้งรวมผลักดันนโยบายสาธารณะที่ดีรวมกันได ฐานความคิดที่สําคัญแนวทาง
หนึ่งคือการจัดใหมีผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือผูเอื้ออํานวยใหเกิดกระบวนการเรียนรูดังที่เรียกวา “นักจัดการ
ความรู”
โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.) ดําเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และภาคกลางในชวงป พ.ศ. 2546-2548 โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนา
ระบบและกลไกการดําเนินงานเชิงสถาบันในการเสริมสรางการเรียนรู สรางและพัฒนาคนทํางานเพื่อสังคม
โดยเนนศักยภาพการสงเสริมการเรียนรูเชิงประเมินตนเองของชุมชน สรางนวัตกรรมการเรียนรูในรูปแบบตางๆ
ทั้งแนวคิดกระบวนการชุดความรู ชุดเครื่องมือและกลไกการจัดการที่นําไปสูภาวการณสรางสรรคชุมชนเปนสุข
นอกจากนี้ยังมุงใหมีการสรุปบทเรียนและสังเคราะหองคความรูเพื่อขยายผลไปสูระดับนโยบายที่กวางขวางขึ้น
อีกดวย
กลาวเฉพาะโครงการ สรส. ที่ดําเนินการในพื้นที่ภาคกลางนั้น เนื่องจากไดพบสภาพปญหาวามีแผน
งานโครงการและการทํางานสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชนทองถิ่นในภูมิภาคนี้อยูเปนจํานวนมาก โดยการ
ดําเนินงานของภาคีและองคกรฝายตางๆ อยางไรก็ตามกลับปรากฏวาทองถิ่นภาคกลางมักขาดบุคลากรที่ทํา
หนาที่รับผิดชอบงานทางสังคมที่จะเปนกลไกประสานผลักดันใหการดําเนินในพื้นที่บรรลุเปาหมาย บุคคลากร
เทาที่มีอยูบางสวนใหญเริ่มมีอายุมากขึ้น ขาดการปรับตัวและเรียนรูที่ทันการเปลี่ยนแปลง ขาดการพัฒนาศักย
ภาพอยางจริงจังตอเนื่องและขาดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) ในอีกดานหนึ่งก็พบวาบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาใหมที่เปนบุตรหลานของคนในทองถิ่นอยูในสภาวะวางงานอยูไมนอย เชน กรณีบัณฑิตอาสา
สมัครกองทุนหมูบานและบัณฑิตในโครงการตางๆ ที่จบสิ้นโครงการไปแลว บัณฑิตเหลานี้สวนหนึ่งเปนทุนทาง
สังคมที่มีศักยภาพนาจะเปนกําลังในการพัฒนาทองถิ่นที่สําคัญ แตพบวายังขาดฐานอาชีพรองรับและขาดการ
พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม
โครงการ สรส. ภาคกลางจึงไดออกแบบโครงการที่มุงสรางกิจกรรมการเรียนรูที่กอใหเกิดกระบวนการ
การพัฒนาคนรุนใหมที่เปนบุตรหลานของคนในชุมชนมาทําหนาที่ประสานการจัดการความรู เสริมสรางใหเกิด
กระบวนการเรียนรูอยางสรางสรรคทั้งระหวางชุมชนและกับภาคีที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยการใชทุนทางสังคมที่มีอยู
ในพื้นที่รวมทั้งการจัดการความรูที่เปนเครื่องมือในการสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในพื้นที่
โครงการนี้ดําเนินการในบางพื้นที่ของจังหวัดอางทอง สิงหบุรี ชัยนาท อุทัยธานีและสุพรรณบุรี
หนวยดําเนินการคือพื้นที่ระดับตําบล โดยมีนักจัดการความรูที่ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการในระยะ 18
เดือน รวมทั้งสิ้น 23 คน

2. วัตถุประสงคการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลและการสังเคราะหความรูครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อระบุผลลัพธโครงการและ
เพื่อสังเคราะหสรุปบทเรียนการพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรูทองถิ่น ตลอดจนใหขอเสนอเชิงนโยบายทาง
เลือกตอการดําเนินงานโครงการในลักษณะเชนนี้ตอไปในอนาคต

3. วิธีดําเนินการ
การติดตามประเมินผลและการสังเคราะหความรูครั้งนี้มีลักษณะของการดําเนินงานวิจัย (Social
research) เพื่อเสริมสรางนโยบายและปฏิบัติการทางสังคม (Social action) คณะผูติดตามประเมินผลมี
บทบาทดําเนินการทั้งระบบ ตั้งแตศึกษาวิเคราะหปจจัยนําเขา กระบวนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการ
ผลสัมฤทธิ์และผลกระทบ นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปนผูสื่อสารใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายทางเลือกและเสริม
สรางพลัง (Empowerment) ตอโครงการเปนระยะอยางตอเนื่อง โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้
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สําหรับระเบียบวิธีที่ใช คือแนวทางแบบผสมผสานวิธี (Mixed methodology) ซึ่งเปนการผสานทั้งวิธีคิด
และระเบียบวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ ใชการสังเกตกิจกรรม การรวมกิจกรรมในพื้นที่ การเก็บขอมูลเปนระยะๆ
จากนักวิจัยและภาคีที่เกี่ยวของ ผูบริหารโครงการ และผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) รวมทั้งการแลก
เปลี่ยนเรียนรูกับผูกําหนดนโยบาย ผูรับผิดชอบ และภาคีที่ดําเนินงานโครงการนี้ในพื้นที่ปฏิบัติการดวย

4. ผลการติดตามประเมินผลการสังเคราะหองคความรูและบทเรียน
4.1 การคัดเลือกและการพัฒนาการสนับสนุนนักจัดการความรูทองถิ่น
โครงการ สรส. ภาคกลางคัดเลือกนักจัดการความรูทองถิ่นจากบัณฑิตที่ยังวางงานอยู โดยใชเกณฑที่
กําหนดขึ้นชุดหนึ่ง โดยมีการหารือผูทํางานพัฒนาที่เกี่ยวของในแตละพื้นที่ดวย บัณฑิตที่ไดรับการคัดเลือกจาก
โครงการไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความพรอมดานความรู ทักษะที่จําเปนโดยผานกิจกรรมการเรียนรูการจัด
เวทีนักจัดการความรู เวทีเดือน เวทีตําบล การฝกจัดทําบันทึกชุมชน สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดโครงการ
ใหโอกาสเขารวมประชุมเวทีวิชาการที่เกี่ยวของ และยังไดจัดใหมีงบประมาณคาตอบแทนเพื่อยังชีพเดือนละ
7,000 บาท /คน /โครงการ และไดรับงบประมาณดําเนินโครงการเพื่อใหเกิดพัฒนาการและกิจกรรมการเรียนรู
ในชุมชน จํานวน 40,000 บาท/คน/โครงการ

เพื่อระดมการรับรูและการสนับสนุนจากพื้นที่โครงการไดจัดใหมีการประชุมผูนําชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อชี้แจงทําความเขาใจโครงการนี้ในระดับหนึ่งดวย
นักจัดการความรูไดดําเนินโครงการในพื้นที่ อันเปนการสรางพื้นที่การเรียนรูและขับเคลื่อนนโยบาย
ทองถิ่นดังตัวอยางเชน
• โครงการพัฒนาธุรกิจเกษตรทางเลือก
• โครงการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรยั่งยืน
• โครงการเกษตรกรลดตนทุน
• โครงการพัฒนาเตาเผาแบบบูรณาการ
• โครงการพานองเรียนรูสูการพัฒนาดานเกษตร
• โครงการพัฒนาเครือขายการเรียนรู
ฯลฯ
4.2 ผลลัพธของโครงการในดานการสราง/พัฒนานักจัดการความรูทองถิ่น
4.2.1 การพัฒนานักจัดการความรูทองถิ่น
โครงการสามารถพัฒนานักจัดการความรูทองถิ่นใหมีฐานคิด ความรูความสามารถ เขาใจหลักการ
ของการจัดการความรู มีทักษะเปนที่ไววางใจ ไดรับความศรัทธาจากชุมชนที่จะสามารถดําเนินงานชุมชนใน
ทองถิ่นอยางคอนขางเขมแข็งได 20 คน (อีก 3 คน มีปญหาสวนตน ไมสามารถอยูรวมโครงการจนสิ้นสุดได)
4.2.2 ผลการพัฒนานักจัดการความรูและกลไกเสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อนําไปสูเปา
หมายชุมชนเปนสุขโดยมีผลลัพธระดับเบื้องตนดังนี้
• ดานฐานคิด ทัศนคติ เห็นคุณคาของตนเอง เห็นความสําคัญของชุมชน มีจิตสํานึกที่จะรวม
สรางการเปลี่ยนแปลงในชุมชน มีความมั่นใจในตนเอง รูจุดออนจุดแข็งของตนเองและชุมชน
• ดานความรู รูจักชุมชนของตนเอง รูปญหา-สาเหตุของปญหา รูถึงสิ่งดีๆที่มีอยูในชุมชน
รูยุทธศาสตรจังหวัด มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางกระบวนการเรียนรูและการจัดการ
ความรู การพัฒนาโครงการ และการถอดบทเรียน
• ดานทักษะตางๆ เชน การคิด การพูด การตั้งคําถาม การเขียนและการจัดประชุม รวมทั้ง
ทักษะในการเชื่อมโยงและการสรางความเชื่อถือไววางใจ
4.2.3 สมรรถนะของนักจัดการความรูทองถิ่น
มีผลลัพธตามที่กําหนดไวในระดับเบื้องตนดังนี้
• เปนผูนําการเรียนรูสูชุมชน
• เปนผูประสานงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน
• เปนผูบริหารจัดการโครงการ
• เปนผูกระตุนกิจกรรมที่นําสูนโยบายระดับพื้นที่
• เปนผูนําดานความรู , การเรียนรูจากการปฏิบัติ

4.3 ผลกระทบของโครงการ
นักจัดการความรูไดวางแผนดําเนินกิจกรรมตอเนื่องไปในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องกิจกรรมดานการจัด
การความรูในชุมชนตอไป และมีศักยภาพในการนําโครงการเขาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อโครงการสิ้นสุด
4.4 ผลลัพธของโครงการในดานการใชกระบวนการเรียนรูอยางสรางสรรค
• การพยายามปรับระบบความสัมพันธใหมทางสังคมโดยผานการรวมแกไขปญหา มีสวนรวมดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ในชุมชน การนําความรูที่ไดมาแบงปนกับชุมชนและการวางแผนยุทธศาสตรรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการนําสมาชิกในชุมชนไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่
• การใชความรู / สรางความรูเพื่อแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่น
• การมีสวนสรางการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและการเพิ่มทุนทางสังคม รวมทั้งการมีทัศนะที่ดีตอนัก
จัดการความรูทองถิ่นจากชุมชน

5. ผลลัพธดานการพัฒนาองคความรู
• การพยายามปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาองคความรู โดยการมุงเนนการจัดเวทีให
มีปฏิสัมพันธในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเปนประจํา โดยมีการออกแบบการเรียนรูและ
กําหนดยางกาวของการเรียนรูอยางมีระบบ ทําใหสามารถกลาวไดวา โครงการมีองคความรูในการ
สรางนักจัดการความรูทองถิ่นขึ้นในระดับเบื้องตน
• หนวยงานภายนอกและการเขามามีบทบาทรวมหนุนเสริมพัฒนาองคความรู มีสถาบันสงเสริมการ
จัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) และสถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแหงเขามาเกี่ยวของ เปนผลให
สถาบันเหลานั้นมีแนวทางในการพัฒนาผลิตบัณฑิตและการวิจัยในอีกแนวทางหนึ่ง องคความรูดาน
การจัดกระบวนการเรียนรูที่ผานการทดลองใชในโครงการนี้แสดงไดดังแผนภูมิดังตอไปนี้
ฐานคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู
•
•

สมดุลชีวิต

•
•

กาย
ใจ
ปญญา
ความสัมพันธ
ทางสังคม

•

รูจักตัวเอง

•

วิชาชีวิต

•

รูจักชุมชน

•

วิชาชีพ

•

วิชาการ

•

วิชาชุมชน

•

รูจักโลก

•

ความคิด

•

ความรู

•

ทักษะ

การเรียนรู

หลักสูตร
งาน

ชีวิต

เปนการจัดกระบวนการเรียนรูบนฐานชีวิตจริง

5.1 ผลลัพธดานการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
• โครงการไดมีการสื่อสารหลักคิดแนวปฏิบัติโครงการทั้งภายในและภายนอกชุมชน
• โครงการพยายามสรางใหเกิดการเรียนรูขามเครือขายของบุคคลภายนอกที่เขามาเรียนรูปฏิบัติการของ
นักจัดการความรูทองถิ่น
5.2 ผลลัพธดานการพัฒนาศักยภาพสูสถาบันสงเสริมการเรียนรูของชุมชน
• โครงการไดพัฒนานักจัดการความรูทองถิ่นที่มีฐานคิด ความรูความสามารถ เขาใจหลักการของการจัด
การความรู และสวนใหญไดรับความไววางใจ ความศรัทธาจากชุมชน
• โครงการไดพัฒนาองคความรูบางดานจากปฏิบัติการในโครงการ เชน ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนา
นักจัดการความรู ความรูดานเกษตรกรรมยั่งยืน ครอบครัว ประวัติศาสตรทองถิ่น และวัฒนธรรม
ประเพณี

6. การสังเคราะหองคความรูและบทเรียนโครงการ
คณะผูติดตามประเมินผลไดเขารวมกระบวนการนี้ตั้งแตเริ่มวางแผนพัฒนาโครงการจนโครงการในชวง
แรกที่กําหนดไว 18 เดือนสิ้นสุดลง และไดทําการสังเคราะหองคความรูและบทเรียนโครงการ ปรากฏผลโดย
สรุป ดังนี้
บทเรียนที่ 1 เปาหมายโครงการ : ตัวชี้วัดชุมชนเปนสุข
• ความสุขของคนในชุมชนคือการไมมีหนี้สิน การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูใดๆ หากไมเกี่ยวกับเรื่องหนี้
สินจะไดรับความสนใจจากประชาชนนอย
• ชาวบานและชุมชนมิได “ปลอดคานิยม” หากแตถูกครอบจากอิทธิพลและปจจัยรอบดาน ดังนั้น นักจัด
การความรูทองถิ่นตองมีวิจารณญาณ มีความสามารถในตีความปรากฏการณและสามารถจัดการความ
แตกตางหลากหลายได
บทเรียนที่ 2 ความเขาใจในความหมายและบทบาทของนักจัดการความรูทองถิ่น
• คําวา “นักจัดการความรูทองถิ่น” กับความเขาใจของชาวบานนั้นไมเหมือนกัน และยังเขาใจไมตรงกัน
วาเหมือนหรือแตกตางจากนักพัฒนาชุมชนคนอื่นๆ ที่ทํางานในชุมชนที่ผานมาอยางไร ปรากฏการณชี้
ใหเห็นปญหาเรื่องความหมายและอํานาจของภาษารวมถึงความศรัทธาในการใชขอมูลความรูเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
• การประชาสัมพันธหรือการเปดตัวของนักจัดการความรูยังไมกระจางชัด หรือเขาถึงชุมชนยังไมทั่วถึงใน
ลักษณะของการยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง (Area – based) เพราะมักใชวิธีเริ่มจากบุคคลใกลตัวและขยายเปน
วงกวางสูบุคคลอื่น ๆ ซึ่งในหลายพื้นที่มีปญหาการสื่อสารทําความเขาใจ ทําใหนักจัดการความรู
ดําเนินงานไดในวงจํากัด
• การใหคาตอบแทนรายเดือนแกนักจัดการความรู นับเปนการทํางานบนฐานเศรษฐกิจจริงในยุคทุนนิยม
โลกาภิวัฒน แตสิ่งนี้ตองสรางการรับรูในชุมชนอยางถูกตองเสียแตแรกดวย ควรพิจารณากิจกรรมที่

ชวยสรางแรงบันดาลใจใหนักจัดการความรูรับรูวาตองปฏิบัติงานเชิงความรูรับใชชุมชน ขณะเดียวกัน
ชุมชนก็รับรูเห็นประโยชนและเปนธุระในการโอบอุมสนับสนุนใชประโยชนนักจัดการความรูเพื่อสวนรวม
บทเรียนที่ 3 การคัดเลือกนักจัดการความรูทองถิ่น
• การคัดเลือกนักจัดการความรูที่จะเขามาทํางานในชุมชนควรใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑคัด
เลือกและรวมคัดเลือก ควรสื่อสารเรื่องการคัดเลือกใหผานกระบวนการหลายชองทาง เชน ผูนําชุมชน
การประชาสัมพันธในสถาบันการศึกษา สมาคมศิษยเกา เปนตน
• ตองมีการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑในการคัดเลือกรวมกันอยางชัดเจน
• การทํางานในชุมชนไมใชการทํางานเพียงลําพัง อยางนอยแตละพื้นที่ควรมีนักจัดการความรู 2 คนขึ้นไป
หรือมีพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนําปรึกษาทั้งเปนรายคนและรายจังหวัด
บทเรียนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรูทองถิ่น
• การพัฒนานักจัดการความรูจะไดผลเมื่อนักจัดการความรูมีฉันทะ ตองการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและ
มองเห็นวาการอยูในโครงการนี้เปนการทํางานเพื่อเรียนรู (working for learning) และทํางานรับใช
ชุมชนของตน มิใชอยูในฐานะเพียงลูกจางโครงการ
• การมีกัลยาณมิตรในการเรียนรูจะยกระดับการเรียนรูของนักจัดการความรูทองถิ่นไดดี กรณีโครงการ
สรส. ภาคกลาง ผูรับผิดชอบโครงการเปนกัลยาณมิตรในการเรียนรูที่ดีมีความมุงมั่นและหาผูทําซ้ําหรือ
มีคุณลักษณะรับผิดชอบเชนนี้ไดยาก
บทเรียนที่ 5 กระบวนการเรียนรูของนักจัดการความรูทองถิ่น
• การพัฒนานักจัดการความรูตองมีการกําหนดคุณลักษณะที่จําเปนและพอเพียง มีการออกแบบกิจกรรม
และประสบการณการเรียนรูที่ตอบสนองตอคุณลักษณะที่ตองการพัฒนา โดยมีขั้นตอนการเรียนรู
(sequence) ความตอเนื่อง (continuity) และการบูรณาการ (integration) การเรียนรูที่ผนวกหลักการ
เขากับปฏิบัติการจริง และมีการเรียนรูทั้งแบบปจเจกบุคคล เรียนรูเปนกลุม รวมทั้งการเรียนรูขาม
กลุม ซึ่งนับวาเปนรูปแบบการเรียนรูที่มีความสําคัญในการพัฒนานักจัดการความรู
• นักจัดการความรูในบางคนในบางเรื่องบางโอกาสมีกาวยางของการเรียนรู (pace of learning) และการ
รับรูที่แตกตางกัน ดังนั้นการมีกลไกการจัดการเรื่องนี้โดยผูมีความสันทัดดานการจัดกระบวนการเรียนรู
จึงนับเปนเรื่องที่สําคัญ
บทเรียนที่ 6 การเตรียมชุมชนและพี่เลี้ยงนักจัดการความรู
• การมีพี่เลี้ยงที่มุงมั่นทุมเทและมีศักยภาพตอพันธกิจการพัฒนานักจัดการความรูมีความสําคัญมาก แต
พี่เลี้ยงเชนนี้ก็หาไดยาก และหากไดมีการเตรียมชุมชนหรือสรางการเรียนรูในชุมชน มีการออกแบบ
โครงการใหชุมชนเขามามีสวนรวมตั้งแตแรกนาจะเปนแนวทางสําคัญของการใชทุนและศักยภาพใน
ชุมชนที่สงผลตอผลลัพธโครงการไดตามสภาพจริงและนาจะมีความยั่งยืน

บทเรียนที่ 7 กระบวนการเรียนรูของภาคีที่เกี่ยวของและชุมชน
• การประชาสัมพันธโครงการกับบุคคลและหนวยงานภายนอกจะเปนกลไกชวยยกระดับผลลัพธของโครง
การได
• การมีวิธีคิดที่เชื่อมโยง และมีใจเปดโอกาส เปดรับการเรียนรูที่สอดคลองกับชุมชน การหาโอกาส
เชื่อมโยงหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของเปนโอกาสสําคัญ ขณะเดียวกันกลไกภายนอกหากมีการพูดคุยกัน
แบบไมเปนทางการหรือไมใชความสัมพันธเชิงอํานาจมาครอบงํา จะทําใหนักจัดการความรูพัฒนา
ตนเองไดเร็วขึ้น
บทเรียนที่ 8 การติดตามและประเมินผลภายในโครงการ
• โครงการที่มีลักษณะนวัตกรรมสูง จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีฝายติดตามประเมินผลภายในทําหนาที่ติดตาม
เพื่อสะทอนวาโครงการไดดําเนินการตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวหรือไม หากฝายติดตามประเมินผล
ภายในดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพทันเวลา มีผลงานที่เชื่อถือไดเชิงวิชาการและไดรับการยอมรับ
จากผูบริหารโครงการจะชวยเปนกลไกขับเคลื่อนโครงการไดดียิ่งขึ้น
บทเรียนที่ 9 เปาหมายอนาคตของนักจัดการความรูทองถิ่น
• ภายใตภาวะที่มีการกระจายอํานาจและงบประมาณไปสูชุมชนมากขึ้นนั้น นับเปนบรรยากาศที่นําไปสู
การพัฒนานวัตกรรมใหมๆ และนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ที่สอดคลองกับชุมชน ภาวะเชนนี้นําไปสู
ความจําเปนของการมีบุคลากร เชน นักจัดการความรูทองถิ่น
• นักจัดการความรูที่มีทักษะจัดการใหชาวบานมาพูดคุยกันไดอยางสมานฉันทจะมีศักยภาพตออนาคต
และกระบวนการนโยบายในชุมชน
• หากชุมชนใดมองเห็นวาในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะใดๆ นั้นตองมีขอมูลความคิดเรื่องการจัดการ
ความรูประกอบการตัดสินใจอยูดวย จะทําใหวัฒนธรรมเรื่องการจัดการความรูเปนบรรทัดฐานในการตัด
สินใจดําเนินกิจกรรมดวยฐานความรูในชุมชนนั้นๆ
• การมีวัฒนธรรมการจัดการความรู การสราง ถายทอด ใชประโยชนความรูในชุมชนนั้นจําเปนตองเกิด
ขึ้นกอน สวนเรื่องการพัฒนาสถาบันหรือองคกรนั้นตามมาภายหลังได

7. ขอเสนอแนะ
7.1 สิ่งดีๆ ที่ควรรักษาไวของโครงการ สรส. : ภาคกลาง
กระบวนการจัดการเรียนรูในโครงการซึ่งจะนําไปสูกระบวนการทางนโยบายที่ดี อาทิเชน
• การจัดประสบการณเรียนรูที่หลากหลายมาพัฒนานักจัดการความรูเพื่อใหมีศักยภาพ (Competency)
ในการปฏิบัติงานในชุมชน เชน การอบรมพัฒนาศักยภาพ (เรื่องจิตวิญญาณ) การพัฒนาความรูทาง
ดานเทคนิคตางๆ (ทักษะการพูด การเขียนเชิงวิชาการ) ผานวิธีการและรูปแบบของการจัดการความรู
โดยใชวิธีการตางๆ เชน การฝกอบรม การใหไดพบกับวิทยากรที่มีความสามารถ การมีประสบการณ
จากแหลงเรียนรู การจัดเวทีเสริมศักยภาพ เปนตน

• การใหคําปรึกษา การใหกําลังใจ การใหโอกาส ความรัก ความเปนกันเองของทีมผูดําเนินงาน ที่ฟูมฟก
การเรียนรูดวยความเปนกัลยาณมิตร
การสรางนักจัดการความรูทองถิ่นที่มีคุณภาพและมีจิตสํานึกของการเปนนักพัฒนา โดยเรียนรูผานการ
ทํางานบนสถานการณจริงที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณที่ปรับเปลี่ยน โดยดํารงจุดมุงหมาย/จุดยืน
ไว ประกอบกับการสรางนักจัดการความรูทองถิ่นใหเรียนรูตนเอง-ชุมชน-สังคม เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรม
ใหมใหกับชุมชน จนสามารถเปลี่ยนแปลงไดจริง
ผลลัพธสําคัญยิ่งที่หากมีการเสริมตออีกระยะหนึ่งอาจนําไปสูการคนพบรูปแบบวิธีการและกระบวนการ
ขัดเกลาใหบัณฑิตจากทองถิ่น หันมามีคานิยมรับใชทองถิ่นอันเปนการรองรับแนวทางกระจายอํานาจตามรัฐ
ธรรมนูญ ซึ่งจะสําเร็จไมไดหากทองถิ่นขาดการกระจายความรูและตนทุนทางสติปญญา
โครงการ สรส. ภาคกลาง มีผลกระทบ (Spill over effect) ที่สําคัญหลายดาน เชน ผลกระทบใหองค
กรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานพัฒนาหลายพื้นที่ และผูบริหารระดับสูงบางพื้นที่สนใจแนวทางสรางคนหรือ
ทุนมนุษยในลักษณะเชนนี้ และมีแนวโนมที่จะถือวาเรื่องนี้เปนการลงทุนทางกลยุทธ (Strategic invesment)
ขององคกรเหลานั้น
อนึ่งโครงการไดสรางผลกระทบพอสมควรตอสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะเครือขายระดับอุดมศึกษารวม
8 แหงไดเขามาเกี่ยวของและมีแนวโนมวานาจะมีกลไกสรางความรวมมือในลักษณะเครือขาย (Consortium
Programme) หรือโครงการเฉพาะแหงของสถาบันนั้นๆ โดยคณาจารยที่สนใจ การพัฒนาบัณฑิตในแนวทาง
เชนนี้
7.2 ขอเสนอเชิงนโยบายดานโครงสราง (Structure) ของโครงการ
เพื่อใหโครงการมีโครงสรางการดําเนินงานที่เอื้อตอการบรรลุเปาหมาย มีขอควรพิจารณา ดังนี้
การจัดใหมีฝายการศึกษาหรือฝายพัฒนาการเรียนรู
ในโครงการโดยที่นักจัดการความรูจะตองมีสมรรถนะและทักษะในการเรียนรูหลายดาน เชน เรื่องเนื้อ
หาสาระ ทักษะ คานิยม ทัศนคติ ความสามารถเชื่อมโยงและสรางความไววางใจจากชุมชน ความคิดริเริ่มสราง
สรรค (Creative thinking) ความสามารถเชิงวิพากษ (Critical ability) ความกลาหาญเชิงจริยธรรม (Moral
Courage) และ ความละเอียดออนซาบซึ้ง (Appreciation) จึงจําเปนตองมีผูรับผิดชอบหลักเพื่อพัฒนาเรื่อง
เหลานี้อยางเต็มเวลา ตัวอยางภารกิจของฝายนี้เชน
• การกุมสภาพ การเปนผูนําทางความคิดและการปฏิบัติดานการพัฒนาศักยภาพ (competency)
ของนักจัดการความรูทองถิ่น เพื่อนําไปสูเปาหมายการกอรูปสถาบันหรือศูนยการเรียนรูของชุมชน
• การออกแบบการเรียนรู (learning design) ตลอดโครงการที่คํานึงถึงประสบการณการเรียนรูที่เปน
ระบบพิจารณากาวยางการเรียนรู (phasing) ลําดับการเรียนรู ความตอเนื่อง และบูรณาการการ
เรียนรู รวมถึงกําหนดกาวยางเวนชวงเวลาเพื่อใหเกิดการปฏิบัติจริง โดยอยูบนฐานของกระบวน

การเรียนรูที่เนนลักษณะการมีสวนรวม ความสัมพันธแนวระนาบ การมีปฏิสัมพันธและการ
พิจารณาปรากฏการณแบบองครวมทั้งนี้เพื่อยกระดับสมรรถนะของนักจัดการความรูทองถิ่น
• สรางหลักสูตรการเรียนรูที่เนนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการที่มีมาตรฐานหมวดวิชา รายวิชา
กําหนดสังเขปและรายละเอียดเนื้อหา แนวการวัดประเมินผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจนเหมาะสมกับ
บริบทนักจัดการเรียนรูที่มีมาตรฐานและไดรับการยอมรับ มีผลในการถายโอนหนวยกิต ผลลัพธการ
เรียนรูไปสูสถาบันการศึกษาอันจะมีผลใหนักจัดการความรูมีเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
(career-path) ที่ไดรับการยอมรับ มีการเติบโต กาวหนา สวนตนไดแนวทางหนึ่ง
• ประสานงานสรางความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา สถาบันภาคราชการ สถาบันภาคธุรกิจเอก
ชน (Institutional Linkage) เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักจัดการความรู โดยบุคลากรฝายนี้ ควร
ตองศึกษาวิเคราะหหลักสูตรที่ใกลเคียงและเกี่ยวของของสถาบันการศึกษาตางๆ ที่มีศักยภาพ/ลูทาง
ที่จะเขาเปนพันธมิตรกับโครงการในระยะตอไป
• ออกแบบหลักสูตรที่จําเปนในภาพรวมที่นักจัดการความรูทุกคนที่ควรเรียนรูตัวอยาง เชน การวิจัย
ชุมชน ( Community- Action Research) การวางแผนระดับจุลภาค (Micro Planning) การ
พัฒนาโครงการ (Program development) การจัดการความรู กระบวนการจัดการเครือขายชุมชน
การประเมินเพื่อเสริมสรางพลัง การสรางตัวชี้วัดแนวใหม การถอดบทเรียน และการสังเคราะห
ความรู เปนตน
นอกจากนี้บุคลากรฝายนี้ จะตองรวมพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูสวนบุคคล หรือกลุมบุคคลของนักจัด
การความรูที่ตองการบรรลุวัตถุประสงคในพื้นที่เชิงรูปธรรมที่ตางกัน ตลอดจนชวยนักจัดการความรูใหสามารถ
นําสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปฏิบัติ นําขอคนพบประสบการณที่ไดมาแลกเปลี่ยนเปนระยะ ฯลฯ บุคลากร
ฝายนี้นับวาสําคัญยิ่งเนื่องมาจากเอกลักษณของโครงการที่มุงเนนการเรียนรู
จัดใหมีฝายสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support)
ฝายนี้ทําหนาที่คนควารวบรวมทางวิชาการ จัดดําเนินการผลิตสื่อ ใบความรูเอกสารคูมือ ตํารา คูมือ
สื่ออิเล็คโทรนิกส จัดทําหนังสือประเภทตางๆ คูมืออธิบายโครงการงายๆ ใหชุมชนเขาใจเพื่อเผยแพรประชา
สัมพันธ สื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและกิจกรรมการเรียนรูของโครงการสูสาธารณะ (เชน อบต. อบจ.
เทศบาล)
ฝายติดตามประเมินผลภายใน (Internal Evaluation)
เปนฝายที่ชวยใหการปฏิบัติการและกิจกรรมการเรียนรูที่ดําเนินการในโครงการเปนไปตามยุทธศาสตร
โครงการอยางมีฐานความรูใหม จากการปฏิบัติจริง ใหขอเสนอแนะเชิงพัฒนาและเปนเครื่องมือที่ผลักดันโครง
การสูเปาหมาย ตามยุทธศาสตรของโครงการ
การพัฒนานักจัดการความรูทองถิ่นดังที่กลาวมาแลวชี้ใหเห็นวา หากโครงการเชนนี้ไดรับการสนับสนุน
ใหขยายผลดําเนินการกวางขวางขึ้นในบริบทของสังคมไทย ยอมมีสวนทําใหชุมชนทองถิ่นมีปฏิบัติการทาง
สังคมที่อยูบนฐานความรู และนาจะมีโอกาสการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีบนฐานของการจัดการความรูได
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