
“การพัฒนาทักษะการท างานในชุมชน บนยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง” 

 

วัตถุประสงค์  

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม สามารถระบุบทเรียนที่ส าคัญในการท างานกับชุมชน และ ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มี

ความเหมาะสมกับการท างานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 

เนื้อหา 

 ประสบการณ์การท างานกับชุมชน 

 กระบวนการพัฒนาชุมชน 

 มุมมองเพ่ือต่อยอดการท างานในชุมชน 

 ทักษะที่จ าเป็น และ เครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการท างานกับชุมชน 

ถอดบทเรียนการท างานในชุมชน 

ช่วงแรก วิทยากรกระบวนการแนะน าตารางส ารวจความรู้ความสามารถด้านการท างานชุมชน และ

ตารางส ารวจความพึงพอใจการท างานชุมชน โดยให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนท าแบบส ารวจเพ่ือประเมินระดับความรู้

ความสามารถของผู้เข้าร่วม 

ตารางที่ 1 ส ารวจความรู้ความสามารถด้านการท างานชุมชน รุ่นที่ 1 

หัวข้อ ระดับความรู้ความสามารถ 
พ้ืนฐาน พัฒนา ก้าวหน้า ช านาญ

การ 
เชี่ยวชาญ 

1. การศึกษาข้อมูลชุมชน   12 8  
2. การวางแผนการท างานในชุมชน   9 12  
3. การกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม   15 6  
4. การติดตามสนับสนุนการท างาน ปชช.  6 10 5  
5. การสร้างความเชื่อมัน่ในตัวเอง  3 4 14  
6. การจัดกระบวนการเรียนรู้กับประชาชน  2 12 7  
7. การถอดบทเรียนการท างานกับประชาชน  4 14 3  



ระดับพื้นฐาน คือ มีความรู้แตย่ังไม่เคยปฏิบัต ิ

ระดับพัฒนา คือ การน าความรูไ้ปทดลองปฏิบัติ แตต่้องมีคนแนะน าอย่างใกล้ชิด 

ระดับก้าวหนา้ คือ สามารถด าเนนิการไดเ้อง แต่ไมส่ามารถสอนคนอื่นได้ 

ระดับช านาญการ คือ สามารถออกแบบงานท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นได้ด้วยตนเอง สามารถสอนคนอ่ืนได้ 

ระดับเชี่ยวชาญ คือ คิดค้นงาน คดิค้นระบบงาน สอนคนอ่ืนได ้

ตารางที่ 2 ส ารวจความพึงพอใจ การท างานในชุมชน รุ่นที่ 1 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
น้อยสุด น้อย ปานกลาง มาก มากสุด 

1. ความสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นนักจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนได้ 

 1 10 10  

2. การสนับสนุนการท างานจากภูมิภาค/
ส่วนกลาง 

 2 13 4 1 

3. ประชาชนให้ความร่วมมือในการท างานใน
ชุมชน 

 3 9 9 1 

4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการท างานใน
ชุมชน 

 3 9 9  

5. ประชาชนมีความเป็นเจ้าของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนในชุมชน 

 4 11 5 1 

**ผู้เข้าร่วม 21 คน 

 

รุ่นที่ 2 

หัวข้อ ระดับความรู้ความสามารถ 
พ้ืนฐาน พัฒนา ก้าวหน้า ช านาญ

การ 
เชี่ยวชาญ 

8. การศึกษาข้อมูลชุมชน 3 8 10 4  
9. การวางแผนการท างานในชุมชน 2 5 9 4  
10. การกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม 3 4 12 4 1 
11. การติดตามสนับสนุนการท างาน ปชช. 3 8 10 5  



หัวข้อ ระดับความรู้ความสามารถ 
พ้ืนฐาน พัฒนา ก้าวหน้า ช านาญ

การ 
เชี่ยวชาญ 

12. การสร้างความเชื่อมัน่ในตัวเอง 1 6 12 5 1 
13. การจัดกระบวนการเรียนรู้กับประชาชน 3 7 8 5 3 
14. การถอดบทเรียนการท างานกับประชาชน 3 7 6 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ส ารวจความพึงพอใจ การท างานในชุมชน รุ่นที่ 2 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากสุด 

6. ความสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นนักจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนได้ 

1 3 18 4  

7. การสนับสนุนการท างานจากภูมิภาค/
ส่วนกลาง 

 5 17 4  

8. ประชาชนให้ความร่วมมือในการท างานใน
ชุมชน 

  16 8 2 

9. ประชาชนมีส่วนร่วมในการท างานใน
ชุมชน 

 1 16 8 2 

10. ประชาชนมีความเป็นเจ้าของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนในชุมชน 

 4 13 8 1 

**ผู้เข้าร่วม 28 คน 

 



ตารางที่ 1 ส ารวจความรู้ความสามารถด้านการท างานชุมชน รุ่นที่ 3 

หัวข้อ ระดับความรู้ความสามารถ 
พ้ืนฐาน พัฒนา ก้าวหน้า ช านาญ

การ 
เชี่ยวชาญ 

15. การศึกษาข้อมูลชุมชน 15 6 10   
16. การวางแผนการท างานในชุมชน 15 10 7   
17. การกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม 18 6 7   
18. การติดตามสนับสนุนการท างาน ปชช. 15 8 6 1  
19. การสร้างความเชื่อมัน่ในตัวเอง 12 11 4 5  
20. การจัดกระบวนการเรียนรู้กับประชาชน 18 6 6 1  
21. การถอดบทเรียนการท างานกับประชาชน      

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ส ารวจความพึงพอใจ การท างานในชุมชน รุ่นที่ 3 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากสุด 

11. ความสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นนักจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนได้ 

 6 11 12 1 

12. การสนับสนุนการท างานจากภูมิภาค/
ส่วนกลาง 

1 7 19 4  

13. ประชาชนให้ความร่วมมือในการท างานใน
ชุมชน 

 8 20 3  

14. ประชาชนมีส่วนร่วมในการท างานใน
ชุมชน 

 7 17 7  

15. ประชาชนมีความเป็นเจ้าของกิจกรรมที่ 3 15 8 4  



หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากสุด 

เกิดข้ึนในชุมชน 
**ผู้เข้าร่วม 38 คน 

 

ช่วงท่ีสอง วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือถอดบทเรียนการท างานกับชุมชน โดยแบ่งตามยุคการท างาน

ในชุมชนของส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีการแบ่งยุคท างานออกเป็น 4 ยุค และชื่อแนวงาน

ในยุคนั้นเป็นอย่างไร โดยมีแนวค าถามกลุ่มย่อย ดังนี้ 

1. ให้วาดภาพในแต่ละยุค สื่อสารด้วยภาพ ด้วยสัญลักษณ์ให้เห็นแนวงานในยุคนั้น เช่น “เรียนรู้

ร่วมกับชุมชน”, “งมเข็มในมหาสมุทร”, “ค าตอบอยู่ท่ีชุมชน”, “ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ”, “ตื่นตัว ตื่นเต้น ติดตาม”... 

2. สนทนาในหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 มีเรื่องอะไรที่เป็นความส าเร็จที่โดดเด่น ยกตัวอย่าง 3 เรื่อง 

2.2 ปัจจัยน าเข้า ที่น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลง (คน, งาน, เงิน, เทคโนโลยี, วิธีการท างาน, ใคร

ที่เข้ามาเก่ียวข้อง, ฯลฯ) 

2.3 บริบทที่ส่งผลต่อกระบวนการท างาน (เศรษฐกิจ, สังคม, การเมือง, เทคโนโลยี, กฎหมาย

, สิ่งแวดล้อม) 

2.4 ปรับตัวกันอย่างไร ในเรื่องคนท างาน, นโยบายของหน่วยงาน, ตัวชี้วัดที่บอกว่าต้องมีการ

เปลี่ยนแปลง, และ การเปลี่ยนผ่านท าอย่างไร 

แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมจากที่ประชุม  

ผู้เข้าร่วม : ข้อ 2.1 อยากให้เพ่ิม สิ่งที่ท าแล้วไม่ส าเร็จ หรือท าเสร็จตามกระบวนการแต่

ไม่ส าเร็จเข้ามาด้วย 

วิทยากร : ปกติแล้วในกระบวนการวางแผนต่าง ๆ เราจะดูทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง หาก

พิจารณาตามแนวคิดของ SOAR (SOAR คือ Strengths=จุดแข็ง, Opportunities=โอกาส, Aspiration=แรง

บันดาลใจ และ Result =ผลลัพธ์) แนวคิดนี้จะดูพลังภายในที่เป็นมุมบวก หากดูความล้มเหลวมันจะไปกดทับ

พลังบวกที่มีอยู่ภายในตัวเรา หรือปั่นทอนท าให้เราไม่มีแรงขับเคลื่อนต่อ 



ข้อสรุปที่ประชุม : ให้แต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ท าเสร็จแล้วตาม

กระบวนการแต่ไม่ประสบความส าเร็จ มีอะไรบ้าง 

น าเสนอผลการแลกเปลี่ยน “บทเรียนการท างานกับชุมชน” 

ช่วงแรก ท ากิจกรรมน าเข้าสู่สัมมนา 

  วิทยากรกระบวนการให้โจทย์ผู้เข้าร่วม คือ ให้ผู้เข้าร่วมนับ 1-10 โดยมีเงื่อนไขใครนับเลขที่มี

เลข 3 เลข 7 ให้ปรบมือแทน ให้นับเลขให้ถึง 10 หากมีการผิดกติกาให้เริ่มนับ 1 ใหม่ จนกว่าจะนับถึง 10 ที่

ถูกต้องตามกติกา หลังจากนั้นวิทยากรกระบวนการได้เพ่ิมกติกาใหม่โดยให้ผู้เข้าร่วมหันหน้าออกไปนอกวงแล้ว

นับเลข 1-10 ใครจะนับก่อนก็ได้แต่ห้ามนับพร้อมกัน หากนับพร้อมกันให้เริ่มนับ 1 ใหม่ จนกว่าจะถึงเป้าหมาย 

นอกจากนี้ทางวิทยากรกระบวนการยังให้มีการปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนให้สามารถนับเลขให้ถึงเป้าหมาย เช่น 

การมองตา การสลับหญิงชาย ชายนับเลขค่ี-หญิงนับเลขคู่ เป็นต้น 

 

  สรุปผลจากการท ากิจกรรม 

 การมองตาบางทีก็ไม่รู้ใจเสมอไป  

 การทิ้งช่วงนาน จะท าให้เราตัดสินใจพร้อมกัน ก็เลยนับเลขพร้อมกัน ผิดกติกาไป 

 ถึงแม้จะมีการวางแผนงานไว้ ก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนงานเสมอไป 

ช่วงที่สอง น าเสนอผลการแลกเปลี่ยน โดยตัวแทนแต่ะกลุ่มน าเสนอผลการแลกเปลี่ยนบทเรียนการ

ท างานในชุมชนในแต่ละยุค ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มที่ 1 ยุค Try & Error (2543-2548) 

 

ยุค Try & Error เป็นยุคของการลองผิดลองถูก ท างานร่วมกันกับเครือข่ายที่เป็น

องค์กรเอกชน เครือข่ายมหาวิทยาลัย ทางกลุ่มได้วาดรูปสื่อออกมาเป็น “แผนที่” ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ด้วยเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยในสมัยนั้น คือ รถไฟ เป็นยุคที่เรามีเทคโนโลยีที่จ ากัดมาก หากเราจะท าแผนพลังงาน

ชุมชน เราจะท าอย่างไรบ้าง มีอะไร หรือจะใช้เครื่องมืออะไรบ้าง สมัยก่อนเวลาลงชุมชนเราพูดกับชุมชนเรื่องเม

กะจูล เช่น บ้านนี้ใช้ไฟฟ้า 300 เมกะจูล ชาวบ้านจะไม่เข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีลองผิดลองถูกท ากันมากับชุมชน  

ผลส ำเร็จที่โดดเด่นในยุคนี้ คือ (1) วิธีการและกระบวนการวางแผนพลังงานชุมชน ซึ่ง

แต่ก่อนมี 7 ขั้นตอน และเรื่องการจัดการข้อมูลยุคนี้ยังไม่คนเก็บข้อมูลพลังงาน ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีกระทรวง

พลังงาน เพราะกระทรวงพลังงานตั้งปี 2545 หน่วยงานที่เราคุ้นเคยที่สุด คือ สนย. และ พพ. ซึ่งไม่มีข้อมูลอะไร

เลย เราก็ต้องมาออกแบบวางแผนการเก็บข้อมูล แต่ก่อนเก็บแบบสอบถาม 11 แผ่น แล้วมาย่อยข้อมูลสื่อสารให้

เป็นระบบ เข้าใจง่ายและสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจ ยุคนี้การจัดการข้อมูลส าคัญมาก เพราะคนที่ท าข้อมูลจะอยู่ที่

อาศรมพลังงานมีแต่วิศวกร คุยกับชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่อง ก็มีทางศูนย์เนทที่เป็นต่อช่วยในการคุยกับชาวบ้านจะคุย

รูปแบบไหน (2) การผลักดันแผนพลังงานเข้าสู่แผนนโยบายหนึ่งของกระทรวง เป็นยุคที่ผู้ใหญ่เปิดทางให้ มีการ

มาพูดคุยกันที่อาศรมพลังงาน ยุคนี้ สนย. สมัย ผอ.ทรงภพ  กระทรวงเห็นความส าคัญและพยายามที่จะผลักดัน

เข้ามาเป็นนโยบายหนึ่งที่กระทรวงต้องการด าเนินการทางด้านพลังงานกับชุมชน (3) นวัตกรรมและเทคโนโลยี

พ้ืนฐานด้านพลังงาน เช่น เตาเผาถ่าน 200 ลิตรแบบนอน เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง เตาเศรษฐกิจ ฮิตมา และ

เป็นทีมแรกๆที่ท าเรื่องเหล่านี้เด่นชัดที่สุดในยุคนี้ เพราะพลังงานเป็นเรื่องใหม่โดยเฉพาะพลังงานชุมชน และ

เทคโนโลยีพลังงาน น้อยมากที่ชุมชนจะรู้จัก หน่วยงานรัฐที่ส่งเสริมจริงจังตอนนั้นคือ พพ.  



ปัจจัยน ำเข้ำ ที่น ำไปสู่ควำมเปลี่ยนแปลง คือ (1) มีเครือข่ำยและพ่ีเลี้ยงที่คอยให้

ความรู้เรื่องการลงพ้ืนที่ การใช้ศัพท์ เทคนิค กระบวนการ วิธีการ ที่ลองผิดลองถูกมาด้วยกัน ซึ่งมีเครือข่าย

หลักๆ  3 เครือข่าย ได้แก่ เนท ,กป.อพช.,อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เข้ามาช่วย (2) กำรได้โค๊ทที่ดี Energy Balance ก็ได้มาจากโค๊ท ซึ่งมี 2 หน่วยงาน คือ DANIDA(ทุนของ

สถานทูตเดนมาร์ค) ส่งคนมาช่วยเรา คนที่มาช่วยอยู่บริษัท OVE มีฝรั่งมาสอนท า Energy Balance สอนท า 

Single Technology ท า Energy Catalog มาคอยโค๊ทเราเรื่องข้อมูลและอ่ืนๆ (3) กำรท ำงำนที่หยืดหยุ่น เป็น

ยุคที่การวางแผนพลังงานชุมชนถูกด าเนินงานโดยองค์กรพัฒนาเอกชน ส่งผลให้ง่ายในหลายเรื่อง เช่น การ

เบิกจ่าย การลงพ้ืนที่ การไม่มี สตง.มาคอยตรวจสอบ ท าให้การท างานง่ายและคล่องตัว ส่งผลให้วิธีการท างานที่

ปรับได้ตลอดเวลา แบบนี้ไม่เวริคก็ปรับเปลี่ยนใหม่ และเป็นพ้ืนที่ที่เปิดโอกาสให้เราได้ทดลองทดสอบทั้ง

กระบวนการวิธีการจัดท าแผนพลังงานชุมชน และเทคโนโลยีพลังงาน ยุคนี้มีของเล่นพลังงานเยอะมาก เตาเผา

ถ่านหลากหลายรูปแบบ เครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ท าเองได้ ไบโอดีเซลล์แบบเขย่ามือ ฉนั้นการ

ท างานที่ยืดหยุ่นส่งผลให้เกิดการท างานที่สนุกและทดลองได้ มีการสรุปผลออกมา 

บริบทที่ส่งผลต่อกระบวนกำรท ำงำน (1) เป็นช่วงยุคน้ ามันแพง ต่างจังหวัดใช้น้ ามัน 2 

ลิตร 100 บาท ท าให้เรื่องพลังงานเป็นกระแสขึ้นมา รวมถึงช่วงนั้นไม่มีหน่วยงานไหนพูดถึงเรื่องพลังงานชุมชน 

จึงเป็นโอกาสเรื่องนี้เป็นกระแสขึ้นมา (พพ.อยู่กระทรวงวิทย์ฯ ,สนพ.อยู่ส านักนายกฯ) ประกอบกับปี 2545 ได้

ก่อตั้งกระทรวงพลังงาน และได้มีการเอาเรื่องพลังงานชุมชนเข้าไปแทรก จึงเป็นโอกาสที่ดี (2) มีทุนต่างประเทศ

เข้ามาสนับสนุนเรื่องพลังงานอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังตั้งกระทรวงพลังงาน ก่อนตั้งกระทรวงก็สนับสนุน

ให้กับองค์กรเอกชน พอตั้งกระทรวงพลังงาน DANIDA ยังให้งบสนับสนุนกับกระทรวง 1-2 ปี เกี่ยวกับการท า

แผนชุมชนและแผนจังหวัด ช่วงนั้นก็จะมี LEP และ REP เป็นยุคแรกที่มีการท าแผนชุมชนและแผนจังหวัด (3) 

เป็นเรื่องใหม่ เดิมชุมชนมองเป็นเรื่องไกลตัว แต่พอเราดึงมาเป็นเรื่องใกล้ตัว ท าให้เขาเห็นชัดเจนว่าชีวิตเขา

เกี่ยวข้องกับพลังงานตลอดเวลาทั้งเรื่องเผาถ่าน เรื่องไฟฟ้า เรื่องเตา ไบโอแก๊ส-ไบโอแมส จึงท าให้ชุมชนสนใจ 

ประหยัดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้

ปรับตัวกันอย่ำงไร /ปัจจัยส่งผ่าน สมัยนายกฯทักษิณที่ไม่ต้องการทุนต่างประเทศ

สนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนจึงไม่ได้ทุนสนับสนุนต่อจากต่างประเทศ แต่ยังมีการสนับสนุน

ภาคส่วนรัฐ ตอนนั้นเราจึงมองว่าเราไม่มีงบประมาณแต่เราอยากจะขยายผลต่อ เพราะฉะนั้นองค์กรที่มีทั้งเงิน 

ทั้งอ านาจ ทั้งนโยบาย คือ องค์กรภาครัฐ ดังนั้นกระบวนการท างานจึงถูกส่งมาที่กระทรวงพลัง งาน มาทั้ง

กระบวนการ มาทั้งคน ด้านการปรับตัว กลุ่มคนที่เคยท ากระบวนการแบบนี้มาก่อนกก็มีการพัฒนาตนเอง เป็น

เทนเนอร์ เพราะเราไม่สามารถท าเองทั้งหมดได้ทั่วประเทศ เราจึงต้องพัฒนาตนเองเป็นเทรนเนอร์ หลังจากนั้นก็



ต้องมาจัดกระบวนการ TOT พัฒนาคนให้เป็นเหมือนเราเยอะๆเพ่ือที่จะกระจายต่อและเน้นหนักไปที่เจ้าหน้าที่

กระทรวงพลังงานเพราะมีส านักงานประจ าทุกจังหวัด และพยายามท าพ้ืนที่น าร่องที่จะให้ไปดูงานได้ เช่น พื้นที่

ปั้นเตาต้องยกให้บ้านดงคั่งใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด พยายามสร้างพ้ืนที่ต้นแบบให้เห็นว่าพลังงานชุมชนมันท าได้ มา

ดูเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ดูการประกอบอาชีพ จึงถึงได้ว่าเป็นการส่งผ่านจากยุคที่ท าโดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่

ส่งผ่านมาให้ภาครัฐมาด าเนินการต่อ .... “เป็นยุคที่สอนให้ชาวบ้านท า Energy Balance และสรุปได้ว่ามัน

ไม่เวริค มันเป็นเรื่องเทคนิค แต่ส าคัญอยู่ที่เราจะแปลง Energy Balance เป็นภาษาที่สื่อสารให้ชาวบ้าน

เข้าใจง่าย” 

กำรแลกเปลี่ยนเพ่ิมเติม  

 ในยุคนี้ที่เด่นๆ ก็จะเป็นองค์กรเอกชนที่ด าเนินการ แต่อีกส่วนหนึ่งยังมีหน่วยงาน

ราชการก็ท าอยู่ คือ พพ. จะเป็นแผนพลังงานชุมชนเหมือนกันแต่ท าเป็นสเกลเล็ก ไม่ได้ท าครอบคลุมทั้งต าบลจะ

เจาะเป็นหมู่บ้านทุ่มงบลงไป ผลก็ท าได้ระดับหนึ่ง พอเกิดกระทรวงพลังงานเรื่องวางแผนพลังงานจึงมาอยู่ที่

กระทรวงพลังงาน 

 ยุคนี้ผลงานที่ พพ. ท าท่ีโดดเด่น คือ โซล่าโฮม 

วิทยากรกระบวนการ : ชวนวิเคราะห์เพ่ิมเติม การที่มีการพัฒนาตนเองมาเป็น

เทรนเนอร์มันไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณอย่างเดียว มันอยู่ที่วิธีคิดของคนที่ออกแบบเรื่องเหล่านี้ ในความเป็น

เทรนเนอร์ซึ่งช่วงนั้นก็ได้ไปอบรม TOT ให้ด้วยเหมือนกัน บางทีไม่ใช่แค่ตัวเงินแต่อยู่ที่วิธีคิด อยู่ที่การ

ปรับเปลี่ยนบทบาทที่จะเข้าไปเชื่อมโยงสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ขององค์กรเข้าสู่ชุมชนเช่นกัน 

 

กลุ่มที่ 2 ยุคพี่มีแต่ให้ (2549-2556) 



 

ยุค พ่ีมีแต่ให้ การท างานช่วง 2-3 ปีแรกจะคล้ายกับยุคที่ 1 มีการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

ลองผิดลองถูก แต่ยังโชคดีที่มีเทรนเนอร์คือที่ปรึกษาเข้ามาท างานร่วม ทั้งสถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนา

เอกชน การท างานในช่วงนี้จะคลุกคลีกับชาวบ้าน ลงมือสอบถามเอง ลงเก็บข้อมูลเองเจ้าหน้าที่ทุกคนลงพ้ืนที่ทุก

หมู่บ้านในการเก็บข้อมูลไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนปัจจุบัน วิเคราะห์ข้อมูลเอง สะท้อนข้อมูลเชิงหมู่บ้านเอง

ทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการและรวมใหญ่ต าบล เจ้าหน้าที่ต้องลงพ้ืนที่เองทุกหมู่บ้าน ดังนั้นเราจะทราบบริบท

ต่างๆของชุมชน และเราจะทราบว่าเราจะส่งเสริมเทคโนโลยีอะไรที่จะเหมาะสมกับชุมชน เมื่อเราน าเสนอข้อมูล

แล้วชาวบ้านเริ่มตื่นเต้นตกใจจากข้อมูลการใช้พลังงานที่ได้จัดเก็บ เทคโนโลยีที่ฮิต คือ ปั้นเตาเผาถ่าน ต่อมาก็

พัฒนามาเป็นไบโอดีเชล ทดลองท าบ่อแก๊สชีวภาพ  จังหวัดที่เป็นแหล่งต้นก าเนิดบ่อหมักแก๊สแบบโอ่งคือจังหวัด

สุรินทร์ ที่ต าบลตาอ็อง มีการทดลองหลายๆรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับพื้นท่ี จึงเป็นที่มาของชื่อยุค คือ “พ่ีมีแต่ให้” 

ยุคนี้ยังไม่มีการตรวจสอบเท่าไหร่ ท าอะไรก็ง่าย เราไปดูชุมชน ดูบริบท ชุมชนต้องการอะไรพ่ีจัดให้ เพราะเป็น

งบด าเนินงาน เช่น ชุมชนอยากฝึกปั้นเตา เราพาไปแหล่งฝึก ฝึกเสร็จได้เตากลับบ้าน อยากเผาถ่านก็พาท าแล้ว

เอากลับบ้าน บางครั้งการด าเนินงานก็มีสะดุดบ้างตามนโยบายที่มีการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้บริหารนั้นๆ ซึ่งผู้

ปฏิบัติเองก็มีการสะท้อนข้อมูลการท างานเองอาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างแต่ทุกคนเต็มที่ในการท างานยุคนั้น  

ควำมส ำเร็จที่โดดเด่น (1) มีเทคโนโลยีพลังงาน ทางกระทรวงไม่ว่าจะเป็นทาง พพ. 

หรือ สนย.ที่ท าหน้าที่ในการดูแลเรื่องแผนพลังงานชุมชน เทคโนโลยีต่างๆจับต้องได้แต่ช่วงนั้นราคาสูงมาก เช่น 

เตาชีวมวลที่ราคาประมาณ 3,000 บาท แต่ก็มีการดัดแปลงตามประสบการณ์ของชาวบ้านเอง มีการทดลอง

สร้างเอง ใช้เอง (2) การตื่นตัวด้านพลังงาน เพราะเราประสบวิกฤตด้านพลังงาน ค่าพลังงานสูงคน เราจะท า

อย่างไรให้ค่าใช้จ่ายพลังงานลดลง  (3) ความร่วมมือจากพ้ืนที่โดยอาสามาช่วยแบบไม่มีค่าตอบแทนใดๆ (ซึ่งต่าง

จากปัจจุบันที่ต้องถามค่าตอบแทนก่อน) การทะเลาะและขัดแย้งกันน้อยมาก 



ปัจจัยน ำเข้ำที่น ำมำสู่กำรเปลี่ยนแปลง (1) เทคโนโลยีที่เราส่งเสริมสามารถตอบโจทย์

ชุมชนได้ (2) มีความสนิทสนมกับชุมชน เพราะเราลงพ้ืนที่ท าทุกอย่างทุกขั้นตอนเอง (3) การด าเนินงานมีความ

เข้มข้น เพราะเราลงพ้ืนที่ทุกวัน ซึ่งช่วงนั้นงาน/โครงการต่างๆยังไม่เยอะเราสามารถทุ่มเทกับงานวางแผน

พลังงานชุมชนได้อย่างเต็มที่  

บริบทที่มีผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำน (1) การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ไม่ว่าจะ

เป็นผู้น าของท้องที่/ท้องถิ่น ถ้ามีทิศทางในการท างานเดียวกันก็สามารถท างานด้วยกันง่าย แต่ถ้าเมื่อไหร่มี

แนวคิดที่สวนทางกันก็จะท าให้ท างานล าบาก “ถ้าเข้าอีกฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งก็น้อยใจ” คนท างานต้องมีกลยุทธในการ

เข้าหาคนของแต่ละพ้ืนที่ที่จะสามารถเชื่อมกันท างานร่วมกันได้ (3) การขาดการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

พลังงานท าเรื่องพลังงาน เกษตรท าเรื่องเกษตร พัฒนาชุมชนท าเรื่องพัฒนาชุมชน แต่พอจับแผนงานทั้ง 3 แผนง

งานมันจะไปในทิศทางเดียวกัน แต่ต่างคนต่างท าตามแผนของตนเอง ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่มีผู้ช่วยเยอะมาก (4) 

วิถีชีวิตของชาวบ้าน เพราะบางพ้ืนที่ช่วงเช้าประชุมไม่ได้ต้องจัดช่วงเย็น บางพ้ืนที่ช่วงนี้ไม่ได้ เราก็ต้อง

ปรับเปลี่ยนตามบริบทของชุมชน/วิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ เพ่ือที่จะตอบสนองการท างานของเราให้บรรลุเป้าหมาย 

กำรปรับตัว คือ เราจะดูทิศทางนโยบายของภาครัฐ ว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

บ้าง รวมถึงการสะท้อนข้อมูลต่างๆให้ถึงผู้บริหารว่า ข้อมูลต่างๆที่เราลงพ้ืนที่จริงมันเป็นอย่างไร เพราะผู้บริหาร

ไม่ได้มาดูหรือลงพ้ืนที่กับเรา 

ควำมไม่ส ำเร็จของโครงกำร คือ การต่อยอดของโครงการ เวลาท าแล้วช่วงแรกเราท า 

4 ปีจบ แล้วชุมชนจะไปไหนต่อ 

 

 

กำรแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม  

 เดิมเข้ามาท างานในส่วนของมหาวิทยาลัย ก็มาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงแต่คนหลักๆที่ลง

ท างานก็จะเป็นทางองค์กรพัฒนาเอกชน ลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมกับชุมชนตาม 10 ขั้นตอน ยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยี

ปั้นเตาเผาถ่าน การท าบ่อแก๊สในยุคนี้ค่อนข้างประสบปัญหาเพราะเราพยายามที่จะน าเทคโนโลยีที่เราคิดว่า

น่าจะท าได้มาท า แต่ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จ เราก็พยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ากับตัวเองได้ เดิมทีการ

ส่งเสริมเทคโนโลยีในยุคนี้จะเป็นแบบก๊อปปี้วาง จังหวัดข้างๆท าอะไรตัวเองก็อยากท าบ้าง  ท าเหมือนกันทุก

จังหวัด ซึ่งบางชุมชนก็ไม่ได้ต้องการจริงๆ ใช้แป๊บเดียวก็เลิก จะเห็นว่าแบบเดิมเราถอดแบบเทคโนโลยีมาเลยใน



ยุคนี้ หลังจากนั้นมาเราก็เริ่มมีการปรับปรุงโดยการน าเทคโนโลยีอย่างอ่ืนเข้ามา เช่น เตาแกลบเกิดขึ้นในยุคนี้ มี

ฮิตกันอยู่พักหนึ่งเริ่มมีการท าอวดกัน จังหวัดไหนท าเตาชีวมวลด้วยการใช้แกลบได้ดีได้นานกว่ากัน ส่วนเรื่องของ

ชุมชน การที่มีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องชุมชนเองไม่ค่อยมีปัจจัยอะไร พลังงานจะท าอะไรหรือเอาอะไรให้ก็รับ

หมด หรืออยากจะท าอะไรก็น าเสนอมา พลังงานก็พยายามจะหามาให้ สมัยก่อนทั้งๆ จะมีแค่งบด าเนินการไม่มี

งบลงทุนเราก็ยังสามารถจัดหาให้ชุมชนได้ ด้วยสภาวะด้านค่าพลังงานที่แพงขึ้นท าให้ชุมชนอยากเข้ามามีส่วน

ร่วมกับเรา ช่วงนั้นบางกลุ่มบางชุมชนก็มีทั้งสามี-ภรรยา ดังนั้นบริบทของชุมชนสมัยก่อนก็เป็นแบบการเกื้อหนุน 

ทุกวันนี้วิถีของชุมชนเปลี่ยนไปแล้วหากเราจะใช้วิธีการท างานเดิมก็จะยาก หาคนที่สนใจจริงๆค่อนข้างยาก 

ตอนนี้เป็นคนที่สนใจจริงๆถึงจะเข้าร่วมหรือบางกลุ่มก็จัดหาเทคโนโลยีได้เองแล้ว ดั้งนั้นการเข้าร่วมกิจกรรมกับ

เราก็ยาก ปัจจุบันจึงเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจจริงๆที่จะเข้าร่วมกับเรา สมัยก่อนเรามีการอบรมวิทยากร

ตัวคณู โดยมีหน่วยงานกลางมาอบรมให้เจ้าหน้าที่พลังงาน แต่ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างปีนี้อบรมเสร็จปีหน้าก็ลาออก 

การส่งผ่านต่อมาคือ พยายามจะสร้างชุมชนให้เป็นวิทยากรเอง เราจึงมีการอบรมให้ชุมชนเป็นวิทยากรเอง ด้านค

ความส าเร็จของงานค่อนข้างสมบูรณ์ เพียงแค่เราจะก้าวสู่การพัฒนาตามนโยบายของรัฐ “ยุคนี้จึงเป็นยุคที่มี

การศึกษาโครงการ 1 ต าบล 1 โรงไฟฟ้า จึงเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคถัดไป คือ การศึกษาชุมชนที่มีศักยภาพ” 

กลุ่มที่ 3 ยุคสามงาน (2557-2560) 

 

ยุค สำมงำน เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะเดิมยุคที่ 2 เป็นยุคที่ท างาน

แผนชุมชนระยะเวลาในการท างานค่อนข้างนาน 4 ปี มีกระบวนการการท างานตามขั้นตอน ท าให้สนิทสนมกับ

ชุมชน ทั้ง อปท. อาสาสมัครพลังงานที่ได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่วนยุคนี้ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการท างาน

ของแผนพลังงานชุมชน มาเป็นโครงการเป็นเสริมสมรรถนะ โครงการสั้นลง 2 ปี จะมีด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ 



(1) ชุมชนที่มีศักยภำพ เราจะเข้าไปที่ อบต.หรือเทศบาลที่มีจุดเด่นและศักยภาพด้านพลังงาน เพ่ือน าศักยภาพ

มาผลิต/ใช้ด้านพลังงาน เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิต/พึ่งพลังงานของเขาเองได้ เช่น บางชุมชนมีการเลี้ยงสัตว์ หรือ

พืชพลังงาน/ชีวมวล ก็เข้าไปท าการศึกษาแนววิจัย ต้องลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ เพ่ือมาวางแผนการใช้เทคโนโลยี

พลังงาน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพของชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนได้รู้ว่าในพ้ืนที่ของเขามีศักยภาพ

อะไรบ้างและจะสามารถน ามาคิดเป็นมูลค่า/ค่าตอบแทน จะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่  และเสนอเข้าสู่แผนการ

พัฒนาชุมชนของต าบลนั้นๆ ซึ่งในยุคนี้เราจะมีเครื่อง คือ กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ชุมชนสามารถเขียนโครงการ

ขอผ่านมาทางพลังงานจังหวัดในลักษณะของบล็อกแก้น คือสามารถน าผลการศึกษาด้านศักยภาพมาท าโครงการ

ต่อยอดได้ในอนาคต ที่ผ่านมาก็มีทั้งชุมชนที่ประสบผลส าเร็จและไม่ส าเร็จ (2) ชุมชน OTOP เป้าหมายคือกลุ่ม

วิสาหกิจ กลุ่มแปรรูปต่างๆที่อยู่ในพ้ืนที่ จะลงไปดูว่ากระบวนการผลิตของกลุ่มมีการใช้พลังงานอะไรบ้าง ต้องมี

การชั่ง ตวง วัด ค านวณว่าพลังงานที่เข้าตอนแรกกับผลผลิตสุดท้ายที่ออกมามีค่าเป็นพลังงานเท่าไหร่ มีค่าเป็น

เม็ดเงินเท่าไหร่ ซึ่งตัวชี้วัด ณ ยุคนี้คือ ต้องลดค่าพลังงานลง 25% กรณีโรงอบแห้งต้องลดระยะเวลาในการอบ 

25 % เช่นกัน มีการประกวดการลดพลังงานโดยจะได้โล่โก้วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน เพ่ือเป็นเครดิตให้ทาง

กลุ่มที่สามารถลดพลังงานในกระบวนการผลิดลงได้ ซึ่งโครงการเป็นโครงการ 1 ปี (3) ชุมชนประหยัดพลังงำน

ไฟฟ้ำ (ชุมชนทั่วไป) ระยะเวลำด ำเนินงำน  2 ปี มีการดึงเอา 10 ขั้นตอนของยุคที่แล้ว มาปรับใช้ให้สั้นและ

กระชับลง เนื่องจากระยะเวลาการด าเนินงานสั้นลง ปีแรกจะท าการเก็บข้อมูล จัดท าร่างแผน และกระตุ้นให้คน

ในชุมชนได้รับรู้ข้อมูลด้านพลังงาน ปีที่สองคือ ต่อยอดขยายผลจากแผนชุมชนแผนพลังงานที่ท าไว้ เช่น การต่อ

ยอดในสถานศึกษา การสรางอาชีพใหม่ด้านพลังงาน ซึ่งชุมชนประหยัดพลังงานจะต่อยอดพ้ืนที่ที่ท าเรื่องพลังงาน

มาก่อน 4 ปีที่แล้ว จุดเด่นของปี 57 จะมีการเก็บฐานข้อมูลพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน ทั้งในเรื่องศักยภาพ ต้องมีการดึงข้อมูล

ทั้งมีการลงส ารวจเอง การเข้าไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องพืชพลังงานเราต้องไปหาเกษตร เรื่องสัตว์ก็

ต้องไปหาปศุสัตว์ เพ่ือมาจัดท าฐานข้อมูล กรณี ชุมชน OTOP ที่เราได้ลองผิดลองถูกมา ช่วงหลังๆเราก็เข้าหา

พัฒนาชุมชนที่มีการให้ดาวกับกลุ่ม OTOP   เพ่ือพยายามจะดึงกลุ่มที่มีศักยภาพเข้ามาใช้ ส่วนชุมชนประหยัด

ไฟฟ้าเราก็ยังยึดของเดิมของยุคพ่ีมีแต่ให้มา คือ ให้หลอดไฟ ให้อุปกรณ์ ซึ่งจะน าไปสู่ยุคถัดไปที่มีการตรวจสอบ

เข้ามา กล่าวโดยสรุป คือ จากเดิมทีชุ่มชนเดียวที่ท าทุกอย่าง 4 ปี ก็ถูกมาแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย  

ควำมส ำเร็จที่โดดเด่น 

 กลุ่ม OTOP/วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจครัวเรือน เช่น การสนับสนุนเทคโนโลยีให้

กลุ่มวิสาหกิจได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและยั่งยืน ตัวอย่างเช่น กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มท าข้าวแต๋น กลุ่มท าก้อนเชื้อ

เห็ด 



 กลุ่มศักยภาพผลิตพลังงานในพ้ืนที่/งานวิจัยด้านพลังงานในพ้ืนที่ คือ ได้ข้อมูล

ศักยภาพพลังงาน เช่น การน าข้อมูลมาต่อยอดพัฒนาโครงการขอแหล่งทุนสนับสนุนเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน 

 กลุ่ มประหยัดพลั งงาน  (10%) คือ  ชุมชนได้ รู้จั ก เทคโนโลยีพลั งงานที่ มี

ประสิทธิภาพสูง ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากเรา/ต่อยอดซื้อเอง/ขยายผลในชุมชน นอกจากนี้ อปท.ได้ท า

การบรรจุแผน/นโยบายพลังงานในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปัจจัยที่น ำมำสู่กำรเปลี่ยนแปลง   

 รูปแบบการท างานในภูมิภาค มีขั้นตอนสั้นรวบรัดท าได้ง่าย 

 เทคโนโลยีพลังงาน มีการสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม ตามศักยภาพของกลุ่ม

และของแต่ละพ้ืนที ่

 งบประมาณ สามารถบริหารจัดการงบประมาณในการจัดซื้อเทคโนโลยีได้เอง 

 ระยะเวลา ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สามารถกระจายได้หลายพื้นท่ี 

 บุคลากร มีการสร้างเครือข่ายและวางแผนงานร่วมกัน 

 คนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พนจ. เจ้าหน้าที่ อบต. ชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ภาคประชาชน 

บริบทที่เก่ียวข้องกับกำรท ำงำน 

 ระเบียบกฎหมายที่เอ้ือต่อการท างานและส่งเสริมเทคโนโลยี 

 เทคโนโลยีเป็นช่วงที่เทคโนโลยีพลังงานค่อนข้างบูม ราคาถูก เข้าถึงได้ง่าย 

 การเมือง ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสนใจและสนับสนุนการท างานอย่างเต็มที่ 

 สิ่งแวดล้อม ท าของสียให้เป็นพลังงาน เน้นการเรื่องการลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อน 

 สังคม มีเครือข่ายด้านพลังงานมากขึ้น 

กำรปรับตัว 

 คนท างาน มกีารปรับตัวตามข้ันตอนการท างานที่มีการปรับเปลี่ยนไป 



 นโยบายของหน่วยงานที่ เน้นความต้องการของชุมชนและศักยภาพและความ

พร้อมของชุมชนเป็นหลัก ทั้งลงพ้ืนที่ ส ารวจ ก าหนดเป้าหมาย สนับสนุนเทคโนโลยี 

 ตัวชี้วัด ลดการใช้เชื้อพลังงาน การลดการใช้พลังงาน 10% วิเคราะห์การส่งเสริม

เทคโนโลยีที่เป็นกลุ่ม การส่งมอบเทคโนโลยีและการติดตามผล 

 การเปลี่ยนผ่าน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องท าความเข้าใจกระบวนการท างานใหม่

เพราะข้ันตอนน้อยลง 

 การท าความเข้าใขระเบียบข้อกฎหมาย ยังไม่ค่อยเข้มงวดมาก พอท างานได้  

“การเปลี่ยนผ่านมาสู่ พรบ.ตัวใหม่” 

กำรแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม  

 ยุคนี้มีการตรวจสอบ มีการตรวจสอบความคุ้มค่า มีค าถามท าไมเราถึงส่งเสริมที่นี่ 

ท าไมต้องส่งเสริมเทคโนโลยีนี้ เขาใช้คุ้มค่าไหม 

วิทยำกรกระบวนกำร : สิ่งที่เราสร้างมาทั้งความต่อเนื่อง กระบวนการเรียนรู้ของ

ชุมชน กระบวนการเรียนรู้ของคนท างาน พอมาถึง ยุค 3 หายไปไหน 

 ยุคนี้ เป็นยุคหลอกเลียนแบบของเดิม ระยะเวลาในการท างานน้อยลง 

กระบวนการท างานก็ถูกตัดไป ท าให้เกิดการลอกเลียนแบบจากพ้ืนที่อ่ืนๆด้วย  

 กระบวนการยังเหมือนเดิมแต่ถูกซ่อนอยู่/รวบกิจกรรมท าพร้อมกันโดยเฉพาะ

กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจหรือการสรางการมีส่วนร่วมของชุมชน แต่นโยบายเขาต้องการให้

เทคโนโลยีถูกชูขึ้นมาเด่นจับต้องได้จริง ลงตัวเลขได้ชัดเจน จึงมาเน้นเรื่องเทคโนโลยีมากกว่า 

 กิจกรรม 10 ขั้นตอนท าเหมือนเดิมมีการยกมือท าแผน 5 ด้านของชุมชน  แต่ตอน

ท าเราจะมุ่งมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือตอบโจทย์ตัวชี้ดวัด 25 % และด้วยงบประมาณที่เราไม่สามารถท าอะไร

ได้เยอะ เราก็ได้แค่เปลี่ยนหลอดไปกับล้างแอร์ เพ่ือตอบโจทย์การลดการใช้ไฟฟ้า 25% 

 ชุมชนที่เข้ามาท ากิจกรรมกับเราน้อยลง เพราะวิถีชีวิตเปลี่ยนไป  การที่จะให้

ชุมชนเข้ามาท ากระบวนการกับเราตลอดเวลาก็จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเขา เพราะเขาต้องท ามาหากิน  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 4 ยุค Technology Center (2561-ปัจจุบัน) 

 

ยุคเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลำง ...ยุคแรกเป็นยุคแจกเตา ยุคสองเป็นยุคเผาถ่าน ยุคสาม

เป็นยุคแสงสว่าง(แจกหลอดไฟ) พอตอนปลายยุคสามเริ่มมีการตรวจสอบเข้ามา เรื่องระเบียบเข้ามา ท าให้เรามี

วิธกีในการปรับตัวเอง ปรับวิธีการท างาน กฎหมายจะมาควบคู่กับตัวชี้วัด ตัวชี้วัดจะชี้เป้าให้เราต้องเดินไปเพ่ือ

บรรลุตัวเลข หากคุณไม่ส่งเริมเทคโนโลยีพลังงานเหล่านี้คุณจะไม่ได้ตามตัวชี้วัด หากเราจะส่งเสริมเทคโนโลยี

อย่างเดียวเลยก็ได้ แต่ก็จะผิดกับวัตถุประสงค์ของการท างานในยุคแรกๆที่เราต้องการสร้างกระบวนการเรียนรู้

กับชุมชน หัวใจส าคัญ คือ “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้” โดยผ่านกระบวนการ 10 ขั้นตอน แต่ยุคนี้ที่ผ่านมา



กลายเป็นว่าตัวชีวัดและกฎหมายบีบเราให้ท าตาม สุดท้ายเราต้องท าอย่างไรให้เรามีมีชีวิตรอดโดยท าการศึกษา

ว่าอะไรที่จะท าแล้วได้ตัวชี้วัดสูง อะไรที่ส่งเสริมแล้วชุมชนเอาไปใช้เพ่ือลดพลังงานได้จริง จึงมองว่าเทคโนโลยี

เป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันมี 3 เทคโนโลยีที่เรามอง คือ (1) โซล่าเซลล์ (2) ระบบอบแห้ง (3) เตาเศรษฐกิจ  สิ่งที่จะ

เข้ามามีบทบาทของการส่งเสริม/การท าแผนพลังงานชุมชน คือ การหาทางออกทางกฎหมายเพ่ือให้สามารถ

ส่งเสริมเทคโนโลยีได้ ทางพลังงานก็ต้องปรับวิธีการประชาสัมพันธ์หาพ้ืนที่ที่สนใจและเสนอโครงการเข้ามา แต่

สิ่งส าคัญทาง อบต.ต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับพลังงาน หาก อบต.ใดที่ได้งบประมาณมาแต่ไม่ได้บรรจุเรื่อง

พลังงานไว้หน่วยตรวจสอบก็จะเรียกเงินคืน นอกจากนี้ความยั่งยืนของโครงการก็จะวัดได้จากการมีฐานข้อมูลที่

จะมาสนับสนุนการท าโครงการได้  ปัจจุบันเราอยู่ในฐานะการเป็นผู้เทรนเนอร์ให้ชุมชน ท าอย่างไรบ้างให้เขาได้รู้

ข้อมูล รู้ความต้องการของตนเอง หากต้องการจะท าอย่างไร ดังนั้นชุมชนจะต้องมาเรียนรู้จากพลังงาน ปัจจุบัน

เรามีหน้าที่เทรนให้ชุมชน แต่ปัจจุบันเราไม่ได้เทรนเขา เราเป็นแค่ผู้ท าหน้าที่ส่งข้อมูลให้เขาเพ่ือของบประมาณ 

“แจกข้อมูลข่าวสาร”  

 

 

ควำมส ำเร็จที่โดดเด่น 

 เทคโนโลยี เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง เช่น โซล่าเซลล์ ชีวมวล โรงอบแห้ง 

 ท้องถิ่นมีแผนพัฒนาด้านพลังงาน เพราะหาก อบต.จะของบประมาณจาก

พลังงาน ในแผนพัฒนาของ อบต.จะต้องมีเรื่องพลังงานบรรจุไว้ด้วยจึงจะสามารถของบประมาณสนับสนุนได้ 

 เครือข่าย อส.พน./ปราชญ์ชุมชน ส่วนราชการต่างๆ เช่น พัฒนาชุมชน ทสจ. 

เกษตร 

ปัจจัยกำรน ำเข้ำ 

 ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนที่เข้ามาท างานร่วมมีความเข้มแข็งโอกาสที่จะได้ใช้จริงมี

สูง 

 กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 

 เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ใช้งานได้จริง 

 ผลงานที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับ 



 งบประมาณหลายแหล่งที่สนับสนุน งบกองทุน งบจังหวัด 

 ระเบียบกฎหมาย เรามีความเม่นมากขึ้น เราระมัดระวังมากขึ้น 

 การสื่อสารผ่านเฟส/ไลน์ 

บริบทที่ส่งผลต่อกระบวนกำรท ำงำน 

 เศรษฐกิจขาลง เน้นลดรายจ่ายมีการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย 

 สังคม การสื่อสารผ่านโซเซียลท าให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูลได้มากข้ึน 

 กฎหมาย ระเบียบ 

 สิ่งแวดล้อม ภัยแล้ง โลกร้อนท าให้คนตื่นตัว 

กำรปรับตัว 

 นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง ท าให้เรามีการปรับตัว

ศึกษานโยบายมากข้ึน  

 การตื่นตัวตามให้ทันนโยบาย 

 ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย 

 บุคลากรต้องมีความสามารถในการท างานหลายๆด้าน 

 

ความท้าทายของการท างานในชุมชนในปัจจุบัน 

กระบวนกำรท ำงำนของกระทรวงเหมือนกระบวนกำรสื่อสำร ในการกระบวนการสื่อสาร หมายถึง การ

สื่อสารเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูล การท ากิจกรรมด้านพลังงาน ทุกอย่างคือการ

สื่อสาร ดังนั้นถ้ากระทรวงพลังงานเป็นผู้สื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี เรื่องข้อมูล/องค์

ความรู้ต่างๆ และเราจะส่งผ่านข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง/วิธีการ อย่างไร เหมือนยุคแรกที่ใช้ Energy Balance 

เป็นเครื่องมือในการสื่อสารผ่านชุมชน การฝึกอบรม การสร้าง อส.พน. การท าโครงการขนาดเล็ก การท าอะไรก็

แล้วแต่ในแต่ละยุค อันนั้นเรียกว่าวิธีการ จากนั้นพอมาถึงชุมชน ชุมชนมีการด าเนินการตามกระบวนการตาม

เงื่อนไขต่างๆ  ผลที่เกิดขึ้นในกระบวนการสื่อสารเขาเรียกว่าการสะท้อนกลับ เน้นการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

เป็นหลักหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชน หากเป็นการติดตามประเมินผลเขาเรียกว่าระดับ Out 

Come หรือผลลัพธ์ที่สามารถประเมินหรือดูได้จากการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน ดังนั้นในช่วงแรกๆจะ



เริ่มจากการสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี วิธีการ การลงไปท างานกับชุมชน จากนั้น 

การสนใจจะน าข้าไปสู่การเข้าใจ มีการน าข้อมูล องค์ความรู้ ความรู้เทคโนโลยีมาสู่การปฏิบัติ (น าความรู้ที่ได้จาก

ตัวหนังสือมาสู่การปฏิบัติจริง) การเข้าใจ ก็หมายถึง การบอกได้ อธิบายได้ แต่อาจจะยังไม่สามารถตอบได้จาก

การลงมือปฏิบัติ แต่ถ้าเข้าใจและได้ท าบ่อยๆจากนั้นผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกจะน ามาสู่กระบวนการท า

เขาท าได้ด้วยตัวเขาเอง และเมื่อท าได้จะยกระดับมาสู่ขั้นการวิเคราะห์ ได้ การวิเคราะห์คือการแยกย่อย

องค์ประกอบต่างๆออกมา เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากวิเคราะห์ได้ก็จะเป็น

ระดับการสังเคราะห์ สังเคราะห์หมายถึงการรวบรวม การเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆเพ่ือก าหนดทิศทาง 

แนวทางหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจากองค์ประกอบต่างๆที่รวมรวมมาได้ทั้งสิ่งใหม่หรือสิ่งที่มีอยู่เดิมแต่ต่อ

ยอดออกไป สู่การประเมินผลสามารถบอกได้ว่าเขาอยากท าอะไร อะไรไม่อยากท า และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ 

โจทย์ใหญ่ของเราที่ท างานในชุมชน คือ เงื่อนไขในการท างานในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป เราสัมผัสได้จาก

อะไรบ้าง 

 แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติมจำกผู้เข้ำร่วม 

 เดิมเราลงพ้ืนที่  สามารถใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้ทั้งวันทั้งคืน ทุกวันนี้ไม่มีโอกาสได้กินข้าว 

พูดคุยกับชุมชนเหมือนเดิม เนื่องจากเวลา และเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร 

 ชุมชนพอมีเทคโนโลยีเข้ามา เขาสามารถหาความรู้ได้ผ่านเทคโนโลยี มีข้อมูลหลากหลาย

มากขึ้น บางทีเขารู้เยอะกว่าเราอีก เขาสามารถหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 

 แต่ก่อนเราท างานตามความต้องการของชุมชน ปัจจุบันเราท างานตามนโยบายและตัวชี้วัด 

 ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ทุกวันนี้ชุมชนมีแต่ผู้สูงอายุมากขึ้นกับเด็ก เขาอาจไม่มีเวลาเข้าร่วม

กระบวนการมีส่วนร่วมมากเท่าไหร่  

 ความเป็นเมืองเริ่มคืบคลานไปชนบท ความสะดวกสบายเพิ่มมากข้ึน 

 แต่ก่อนชุมชนจะเป็นฝ่ายรับ แต่ปัจจุบันก็มีบางชุมชนที่เป็นฝ่ายรุก เช่น หาทุนด าเนินการ

เอง เข้าหาแหล่งทุนเอง 

 สมุทรปราการ เป็นชุมชนปริมณฑล หากจะเข้าไปท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น 

เกษตร ความหลายหลายของเกษตรเรามีน้อยมา แค่ประมง เลี้ยงปลา นอกนั้นก็เป็นนิคมอุตสาหกรรม เมื่อเข้า

ร่วม พช. หรือ OTOP ที่ขายเฉพาะตลาดนัดวันหยุด เช่น นวัตวิถี ที่ขายเฉพาะกิจหากไปวันธรรมดาก็ไม่มี ถ้าจะ

ส่งเสริมอะไรต่างๆก็ต้องเข้ากับเขา บางทีเขาก็เป็นคนรวยที่มาอยู่ในคาบของชุมชน เช่น เมื่อเราไปสนับสนุน



ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เขาก็มาเข้าร่วมกับ อบต. เพราะเขารู้ช่องทางว่า ถ้าเข้าช่องทางเหล่านี้เขาจะ

ได้รับการสนับสนุน เขาก็จะเข้าผ่านช่องทางต่างๆมเงื่อนไข ด้วยความเป็นจริงเขาคือคนที่มีก าลังทรัพย์ที่สามารถ

จัดหาเองได้ เขาจะมาในรูปแบบหนึ่งส าหรับคนเมือง หาคนที่จะมานั่งท าจักรสาน หรือหาคนที่จะเริ่มท าธุรกิจ

เล็กในครอบครัวไม่มีส าหรับคนชุมชนเมือง หากจะไปส่งเสริมเรื่องเตา หรือเทคโนโลยีที่จังหวัดอ่ืนส่งเสริมอาจไม่

สอดคล้องกับเขา เขาจะสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ บางเทคโนโลยีเราก้ตามเขาไม่ทันเหมือนกัน ฉนั้นรูปแบบการ

ท างานก็อาจจะต่างจากจังหวัดอ่ืนๆ 

ดังนั้น ชุมชนที่เราท างานเขามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่ตลอด ข้อมูลที่เราสื่อสารอาจจะเป็นข้อมูล

ชุดเดิม แต่เป็นข้อมูลที่เราต้องการ Input ให้เขา แต่วิธีการ ช่องทางอาจจะต้องมีการรับเปลี่ยนผ่านวิธีการของ

เรา อย่างไรก็ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับกระบวนการที่เราเริ่มต้นมาในการท างาน

กับชุมชนมาตั้งแต่อดีตก็หนีไม่พ้นกระบวนการท างานพัฒนาชุมชนที่เราใช้เป็นฐานเริ่มต้น ไม่ว่าสถานการณ์จ ะ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สุดท้ายเราก็ต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ศึกษาข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายที่

เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาชุมชน 

 



 
 

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชน เราต้องมีการศึกษาชุมชน เพียงแต่ว่ากระบวนการที่ได้มาของข้อมูลใน

การศึกษาข้อมูลชุมชนอาจจะเปลี่ยนไปตามยุค ตามสมัย ตามเทคโนโลยีที่เราเข้าถึงข้อมูล ในขณะเดียวกันข้อมูล

มือสองเราได้มาง่าย (จากบทรายงาน จากการศึกษาต่างๆ) แต่ข้อมูลที่เราต้องการที่เป็นข้อมูลมือหนึ่ง ข้อมูลที่ลง

ไปสัมผัสกับชุมชนก็ยังมีความจ าเป็นที่ต้องท าเหมือนเดิมเพียงแค่ไม่ได้ใช้เวลาในการศึกษานาน แต่กระบวนการ

ต่างๆยังมีอยู่เหมือนเดิม โดยผ่านเครื่องมือ การศึกษาข้อมูล, การจัดประชุมร่วมกับชาวบ้าน, การสังเกต, การ

สัมภาษณ์, การสนทนากลุ่มเฉพาะ เพียงแต่กระบวนการจะถูกยุบให้สั้นลงตามเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงองค์

ความรู้และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนไป หากจะให้น้องๆไปท างานในชุมชนสิ่งแรกท่ีจะบอกน้องๆ คือ 

ไปศึกษาชุมชนก่อน แล้วมาวางแผนต่อ การวางแผนเสร็จก็ด าเนินการ ด าเนินการเสร็จก็ประเมินผล ทุกขั้นตอน

ของการท างานจะมีติดตามสนับสนุนทุกข้ันตอน จุดสังเกต คือ จากสภาพการณ์ที่มันเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นการ

ปรับตัวเป็นเรื่องส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นมุมส่วนตัวหรือหน่วยงาน ดังนั้นในฐานะของคนท างานก็ต้องมีการปรับตัวอยู่

ตลอดเวลาเพ่ือให้อยู่กับสภาพตรงนั้นได้  

แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อสนทนาประเด็น “ความท้าทายของการท างานในชุมชน” 

กลุ่มท่ี 1 ความท้าทายด้านคนท างาน มีเรื่องอะไรบ้าง? เราจะรับมืออย่างไร ในฐานะคนท างาน  



กลุ่มที่ 2 ความท้าทายของหน่วยงาน (ภูมิภาค และ ส่วนกลาง) กับการท างานในชุมชน มีเรื่อง

อะไรบ้าง? มีอะไรบ้างที่ต้องด าเนินการ (เป็นข้อเสนอแนะ มุมมองของคนท างานต่อทิศทางของหน่วยงาน จะ

เกิดข้ึนจริงหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง) 

กลุ่มที่ 3 ความท้าทายด้านสถานการณ์ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง (สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา) 

วิเคราะห์ให้เห็นสิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการท างานในชุมชน และ จะรับมืออย่างไร 

น าเสนอผลการแลกเปลี่ยนกลุ่มย่อย 

น าเสนอผลการแลกเปลี่ยน  

กลุ่มท่ี 1 ควำมท้ำทำยด้ำนคนท ำงำน 

 ตัวเรำ เราเป็นคนรับนโยบายจากกระทรวง เมื่อรับนโยบายมาเราก็น านโยบายมา

ศึกษาให้เข้าใจก่อนเพ่ือที่จะถ่ายทอดต่อได้ การสื่อสาร/ถ่ายทอดก็ท าได้โดย การมอบหมายงาน การเรียกมา

ประชุมท าความเข้าใจกัน  และมีการขับเคลื่อนงาน/สนองนโยบาย  

 คนท ำงำน หรือ น้องๆที่อยู่ในส านัก ความท้าทายสิ่งแรกคือเรื่องทัศนคติของค

น าทงาน เราจะต้องมีกระบวนการปรับทัศนคติให้น้องๆ เช่น นโยบายให้เราส่งเสริมเรื่องโรงไฟฟ้าฟ้าชีวมวล หาก

พูดถึงเรื่องโรงไฟฟ้าคนฟังก็จะหวาดกลัวและจะลงไปท างานกับชุมชนได้ไหม เพราะมีฐานข้อมูลเดิมที่เป็นแรง

ต้าน เราต้องปรับทัศนคติเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าก่อน นอกจากนี้เราต้องดูทักษะของน้องที่

ท างานกับเรา เช่น ความยั่งยืนของการท างาน ความต่อเนื่องในการว่าจ้างท างาน ดู IQ EQ ต้องฝึกทักษะในการ

ลงท างานชุมชน การเข้าสังคม การพูดคุยกับชุมชน เพราะจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาหลายคนเป็นคนเก่งแต่การ

เข้าหาคนอ่ืนคุยกับคนอื่นยังไม่เป็น นอกจากนนี้เราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆในการท างานร่วมกัน 

 พ้ืนที่ชุมชน นอกจากเราจะมองว่าชุมชนนั้นมีศักยภาพแล้วเราจึงได้เข้าไป การไป

พบกับผู้น าหรือชุมชนเพ่ือที่จะเชื่อมโยงกลับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพ้ืนที่ได้ 
 

วิทยำกรกระบวนกำร : คนท างานก็เหมือนจุดเริ่มต้นของการท างาน บางทีความรู้ที่

เกิดจากตัวบุคคลเราก็ต้องเข้าไปเริ่มกับตัวบุคคล แต่ว่ามันจะมารวมอยู่ที่การสร้างบรรยากาศให้เกิดความ

ต้องการในการพัฒนาตัวเอง ซึ่งมีค าถาม คือ 

1. ในการปรับทัศนคตใิห้กับน้องๆ เราให้ความส าคัญกับน้องๆอย่างไร 

2. วิธีการที่จะช่วยปรับทัศนติเราจะท าอย่างไร เช่น การหล่อหลอมเรียนรู้ไปพร้อม

การท างาน การสร้างสภาพบรรยากาศ การมอบหมายงาน การโค้ชชิ่ง 



3. ทักษะ เราจะดู จะรู้ จะวัดได้อย่างไรว่าขาดทักษะใดที่ต้องเติมเต็ม ทักษะไหนที่มี

อยู่แล้วสามารถต่อยอดได้ ทักษะไหนขาดที่ควรจะพัฒนาเพิ่ม 

4. IQ จะสร้างได้อย่างไร 

5. EQ สร้างอย่างไร 

6. แรงจูงใจ ปกติเราจะใช้ปัจจัยภายนอกเข้าไปกระตุ้น หากตัวเราจะเปลี่ยน

พฤติกรรมของคนเราต้องใช้แรงบันดาลใจเข้าไปกระตุ้น แบบไหนจะอยู่ยั่งยืนกว่าและเราใช้มุมมองของเราเข้าไป

ตัดสินใจอย่างไร 

 

กำรแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม  

 ผู้เข้าร่วม : ความท้าทายกับการท างานในชุมชม คนท างานถือเป็นปัจจัยส าคัญใน

การท างาน คนที่ไปท างานชุมชนไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะลงไปท างานก็ได้  เพราะในชุมชนจะมีความหลากหลาย หาก

เราจะท างานกับชุมชนเราต้องว่าชุมชนมีบริบทอย่างไร เราต้องศึกษาชุมชนก่อน และดูว่ามีใครที่จะสามารถเป็น

ตัวเชื่อมกับชุมชนได้ ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้น าชุมชน อาจจะเป็นตัวจี๊ดที่อยู่ในชุมชนเราต้องไปศึกษาเองในชุมชน 

นอกจากนี้เรื่องทัศนคติของคนท างานเป็นเรื่องส าคัญต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราท ามันเป็นสิ่งที่ควรท า เชื่อมั่นใน

นโยบายที่มอบหมายมา ด้านทักษะการท างาน ไม่จ าเป็นว่าเข้ามาท างานแล้วทุกคนจะท างานเป็นเป็นสิ่งที่วัด

อยากเราต้องอาศัยเวลา ส่วนด้านการสร้างแรงจูงใจเราต้องมีการประเมินมีผลตอบแทนให้หรือไม่ก็ท าให้เรารู้ว่า

งานที่ท าแล้วส่งผลและมีคุณค่าอย่างไร 

 (1) ทัศนคติบวกที่พ่ีมอบสู่น้อง หรือผู้บังคับบัญชาที่มอบให้ (2) ทักษะ เราต้อง

อาศัยเรียนรู้จากประสบการณ์สะสมไปเรื่อยๆ (3) ไอคิวบางคนก็มีทุนมาก่อนแล้ว สอนอะไรก็เข้าใจรวดเร็ว (4) อี

คิวบางคนก็มีความคาดหวังมากับการเป็นราชการจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ พอมาเจอพ่ีๆก็ผิดหวัง พ่ีๆมีความ

พร้อมที่จะสอนน้องหรือเปล่า เพราะไอคิว-อีคิวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก 

 ไอคิวหลายๆคนมีต่างกัน คนที่เป็นช่างก็อาจจะน้อยกว่านักวิชาการ แต่ส าหรับอี

คิวบางคนก็อาศัยการสะสมจากประสบการณ์ ทักษะการเข้าหาคนส าหรับสายช่างค่อนข้างที่จะเป็นไปได้อยาก 

น้องๆรุ่นใหม่ที่จบมาก็เข้าหาคนได้อยากเพราะมีอีโก้ค่อนข้างสูง ส่วนอีคิวกับไอคิวจะมาคู่กัน หากน้องๆมีทัศคติ

เป็นบวกอีคิวก็จะดี ทักษะการเข้าหาคนก็จะง่าย การเข้าอบรมก็เรียนรู้ง่าย  
 

กลุ่มท่ี 2 ควำมท้ำทำยของหน่วยงำน  

1. ความท้าทายของหน่วยงาน ซึ่งทางกลุ่มได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  



ส่วนที่ 1 ภูมิภำค  

 การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ นโยบายที่ได้มายังไม่ชัดเจนเป็นข้อสั่งการหรือ

เป็นข้อปฏิบัติ เราต้องมาแปลงนโยบายอีกครั้งหนึ่ง 

 ระเบียบ ข้อกฎหมายที่มาจากส่วนกลาง เราต้องมาสังเคราะห์เอง เราจะหวัง

พ่ึงส่วนกลางอย่างเดียวไม่ได้ ฉะนั้นเรื่องระเบียบ/กฎหมาย อยากให้ส่วนกลางท าให้ชัดเจน รวมถึงการเป็นแบค

อัพให้ภูมิภาคบ้าง ไม่ใช่ให้ส่วนภูมิภาคดูกันเองว่าถูกไม่ถูก ทั้งๆที่เราใช้ระเบียบตัวเดียวกันเพียงแต่การท าอะไร

ส่วนภูมิภาคจะมีเนื้องานค่อนข้างเยอะ หากส่วนกลางสรุปมาให้เราท าตามนี้ตามระเบียบตัวนี้มันก็ท าให้

กระบวนการท างานของเราง่ายขึ้น  

 รูปแบบการท างานในส่วนภูมิภาค จะต้องมีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน

กระชับขึ้น ไม่ยึดเยื้อเหมือนเมื่อก่อน มุ่งไปสู่เป้าหมายได้ไวขึ้น 

 หางบประมาณจากแหล่งอ่ืนได้  เนื่องจากถูกบีบเรื่องงบประมาณจาก

ส่วนกลาง ท าให้ส่วนภูมิภาคต้องไปหางบหรือเชื่อมงบจากส่วนอ่ืน เช่น การผลักดันแผนสู่ อบต. เพ่ือให้ท้องถิ่น

สามารถเดินได้ตนเองแล้วเราท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา การปรับตัวของภูมิภาคท่ีเดิมเป็นผู้รับอย่างเดียวตอนนี้เราก็

ต้องปรับมาเป็นผู้ให้เพราะมีองค์ความรู้ การท าให้เขาพ่ึงตนเองหรือหาแหล่งทุนอ่ืนมาท างานก็เป็นอีกอย่างที่เรา

จะต้องฝึกตนเองและท้าทายในการท างาน 

 มีเครือข่ายในพ้ืนที่การท างานที่หลากหลาย ท าให้ขั้นตอนการท างานได้ง่าย

ขึ้น 

 คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบโจทย์พื้นที ่

 รูปแบบการเสนอแผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับแผนอ่ืนๆ เช่น แผน

มหาดไทย ท้องถิ่น หรืองบกองทุน 

ส่วนที่ 2 ส่วนกลำง 

 ระเบียบ ข้อกฎหมาย ระเบียบพัสดุที่ชัดเจน สามารถบอกแนวทางที่ชัดเจน

และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนให้ส่วนภูมิภาคได้ เพ่ือให้การท างานง่ายขึ้น  

 การบูรณาการร่วมกับส่วนต่างๆกับส่วนกลาง จะเห็นว่ายังมีหลายส่วนที่ยังไม่

เชื่อมกัน เช่น ฐานข้อมูล 



 ฐานข้อมูลด้านพลังงานของส่วนกลาง เป็นฐานข้อมูลชุดเดียวกันกับภูมิภาค

ไหม มีความน่าเชื่อถือขนาดไหน 

 เข้าใจบริบทการท างานส่วนภูมิภาค 

 แผนปฏิบัติราชการที่ยังไม่ชัดเจน 

 การก าหนด KPI ที่ยังไม่ชัดเจน ปี 2562 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลง KPI ด้าน

แผนชุมชนมีตัวชี้วัดค่อนข้างเยอะมากเมื่อเทียบกับงานอื่น  

2. การเตรียมคนท างาน 

ส่วนภูมิภำค  

 การเตรียมจ านวนคนให้สัมพันธ์กับปริมาณงาน จะเห็นได้จากหลายจังหวัด

เริ่มมีการปรับโครงสร้างการท างานใหม่ การกระจายงานให้มีความสัมพันธ์กับคนและเงิน เพราะฉนั้นการเตรียม

คนท างานต้องให้เหมาะกับ คน งาน เงิน 

 ศึกษาระเบียบกฎหมายววิธีปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเข้าใจอย่างถ่องแท้ อันนี้

ถือได้ว่าต้องพ่ึงต้นทุนของตนเอง เพราะทุกคนต้องระวังตนเอง 

 รู้วิธีการบริหารจัดการโครงการทุกกระบวนการ เริ่มต้น-สิ้นสุด โดยไม่หวังพ่ึง

ส่วนกลางอย่างเดียว 

 ท างานเชิงรุก เป็นที่ปรึกษา และหาแหล่งทุนอ่ืน 

 จริงใจ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 

ส่วนกลำง 

 เรียนรู้กระบวนการท างานของส่วนภูมิภาค เพราะที่ผ่านมาภูมิภาคก็ท าตาม

KPI ของส่วนกลาง แต่บางครั้งก็ไม่สอดคล้องกับบริบท 

 การบูรณาการฐานข้อมูลพลังงาน อยากให้ส่วนกลางมีฐานข้อมูลพลังงานเป็น

แบคอัพให้เราในการปรึกษา หรือหาข้อมูลต่างๆ 

 ศึกษาระเบียบ/ข้อกฎหมาย คนท างานจะต้องรู้และวิธีปฏิบัติงานให้เข้าใจถ่อง

แท้ 



 การประสาน/ติดตามทวงถามงานจากส่วนภูมิภาคจะมีความซ้ าซ้อน แนวทาง

ข้างหน้าจะมีวิธีการใดให้กระบวนการทวงถามงานไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 

แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติม 

 หน่วยงานของเราที่อยู่ในจังหวัด เขามองว่าเราจะมีบทบาทอย่างไรในตัว

จังหวัด เขามองว่าพลังงานจังหวัดท าเรื่องปั้มน้ ามัน ปั้มแก๊สไหม หรือเป็นคลังความรู้ คลังปัญญา คลังเทคโนโลยี

พลังงาน ซึ่งเราพยายามที่จะท าให้คนอ่ืนมอง ความท้าทายของส่วนกลาง คือ ความไว้วางใจจากส่วนภูมิภาค สิ่ง

ใดที่ภูมิภาคท าแล้วได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ด าเนินการถูกต้องแล้ว ดังนั้นความท้าทายของส่วนกลาง  คือ ความ

ไว้วางใจของส่วนภูมิภาค ส่วนภูมิภาคความไว้วางใจ คือ คนที่จะมาเป็นลูกค้าเราเข้ามาหาเรารู้เลยว่าเราท าอะไร 

เช่น อยากได้เทคโนโลยีการออกแบบโซล่าเซลล์ เดินเข้ามาได้แบบโซล่าเซลล์กลับบ้านไป ไม่ใช่ได้เบอร์โทรติดต่อ

กลับ หรือแนะน าให้ไปติดต่อที่อ่ืน ซึ่งเป็นความท้าทายของเราที่ท าอย่างไรลูกค้าเข้าไปแล้วบรรลุเป้าหมายสิ่งที่

เขาต้องการได ้

 จะพบว่าการท างานส่วนภูมิภาค วิธีคิดจะโดนตีกรอบเยอะเกินไป เลยท าให้

รูปแบบการคิดโครงการของแต่ละจังหวัดยิ่งเล็กยิ่งย่อยลงไปเรื่อยไม่เห็นความหลากหลายของโครงการ 

 ระเบียบ/กฎหมาย การตีความของแต่ละคน ต่างคนต่างคิดต่างท า น่าจะมี

อะไรที่มันชัดเจน น่าจะมีระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ชัดเจน คนที่มีอ านาจในการตรวจสอบก็จะคิดต่างจากเรา 

สุดท้ายคือสิ่งเดียวกันแต่ตีความต่างกัน 

 หน่วยงานที่ตรวจสอบเรียนมาต าราเดียวกัน แต่วิธีคิดอาจไม่เหมือนกัน  

อยากให้ส่วนกลางมองและเข้าใจบริบทของภูมิภาคด้วย เพราะแต่ละท่ีไม่เหมือนกัน 

 คนท างาน  1 คน ท างานหลายด้าน เราไม่ได้เรียนมาเราต้องมาฝึกเอง  

 เราจะประเมินได้อย่างไรว่าทีมงานของเรามีความจริงใจ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
 

กลุ่มท่ี 3 ควำมท้ำทำยด้ำนสถำนกำรณ์ 

ความท้าทาย 

 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ส่งผลให้นโยบายเปลี่ยนแปลงไป การท างานจึงขาด

ความต่อเนื่อง วิธีการรับมือ คือ การรับทราบและน ามาปฏิบัติ แต่ด าเนินงานการภายใต้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและ

ถูกต้องตามกฎหมาย  



 นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ส่งผลต่อการปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม่ๆ การรับมือ การศึกษา การเรียนรู้ และเพ่ิมองค์ความรู้ เช่น IOT AI เป็นต้น  

 สถานการณ์ท่ีต้องตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วน  

การเตรียมคนท างาน 

 เข้ารับการอบรมที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมแนวคิด สร้างจิตส านึกที่ดีในองค์กร 

เช่น ความสามัคคี ทักษะ ฝึกฝน วิธีการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามสถานการณ์พร้อมถอด

บทเรียนทุกครั้ง 

 การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร แนวคิด สร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่น 

ความมั่นคงในหน้าที่ ทักษะ ศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆที่ทันสมัย เพ่ือน ามาใช้ในการท างาน 

แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติม 

 การจัดเก็บข้อมูล อยากให้มีการพัฒนาแอพพิเคชั่นที่สามารถเก็บข้อมูลแบบเรียว

ทาม สามารถสื่อข้ึนและเช็คได้ทันที Big DATA 

 ในกระบวนการท างานของจังหวัด ออกพ้ืนที่แต่เช้า กลับดึก บางทีขอข้อมูลมา

เร่งด่วน เราต้องรีบท าส่ง หากมีฐานข้อมูล Big DATA เราก็สามารถสื่อสารได้เลย 

 เราจะท าอย่างไรให้นโยบายสู่การปฏิบัติได้ เชื่อมโยงวิถีเขาได้อย่างไร จึงจะท าให้

เกิดการยอมรับ 

วิทยำกรกระบวนกำร : เราตั้งเป้าหมายชีวิต เรารู้ว่าเราจะไปบรรลุเรื่องอะไร เพ่ือตอบ

โจทย์ 4 ข้อ รักท่ีจะท าอะไร เราอยากท าอะไร เราถนัดเรื่องอะไร เราใช้ความถนัดไปประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงชีวิต

ได้อย่างไร เราต้องมีเป้าหมายของเรา แล้วชวนน้องตั้งเป้าหมาย หากน้องคิดไม่ออกก็ไม่จ าเป็นต้องคาดคั้น 

นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กรจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้คนปรับเปลี่ยน แต่ต้องอาศัยการสร้างและเวลา ส่วนที่ 2 การ

ที่จะประเมินดูว่าองค์กรเวริคไม่เวริค เราจะดู 5 องค์ประกอบ คือ ระบบขององค์กรเป็นอย่างไร ชื่อเสียง 

ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน คุณภาพการให้บริการ วัฒนธรรมขององค์กร จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หากมี

คนท างานเข้ามาใหม่ เราจะมีการประเมินขีดความสามารถก่อน เช่น การนั่งประเมินกันเลย ให้เห็นคะแนนและ

จะเห็นว่าเราต้องพัฒนาส่วนไหน หรือ นั่งคุยกัน ชวนตั้งเป้าหมายของตนเองอยากจะให้คนอ่ืนเห็นเราเป็น

อย่างไร จึงน ามาสู่การพัฒนา  



 เราบริหารผู้บริหารได้อย่างไร 

วิทยำกำรกระบวนกำร : สิ่งแรกเราต้องเข้าใจความเป็นตัวตนของผู้บริหาร รู้จักเขา 

เขา้ใจเขา เราจะท างานกับเขาได้ 

 หากเราต้องท างานกับกลุ่มคน เช่น ม๊อป เราจะท าอย่างไร  

วิทยำกรกระบวนกำร : หาคนที่ใช่ให้เจอ สร้างความเชื่อมั่นให้เกิด  

ช่วงแรก สรุปความท้าทายในการท างานในชุมชน 

 ความขัดแย้งที่เกิดจากการแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจน 

 ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

 Social Media ปลุกกระแสความเกรียดชัง อคติ ความเชื่อที่มีเหตุผล มายาคติที่ไม่มี

ตรรกะ ความรู้มากมาย เข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น จะใช้วิธีกลั่นกรองอย่างไร เพ่ือให้ใช้ได้ ใช้เป็น โซเซียลมีเดีย

เหมือนเป็นพื้นที่การปลดปล่อยโดยเฉพาะคนท างาน  

 สังคมผู้สูงอายุ ท าอย่างไรให้คนกลุ่มนี้มีสิทธิในการใช้ชีวิตและมีความสุขเท่าเทียมกันใน

เวลาสุดท้าย จะท าอย่างไรกับการใช้ประโยชน์จากเขาได้ เพราะหลายคนมีประสบการณ์ 

 การจัดเวทีเรียนรู้ ไม่ใช่เรื่องของความรู้อย่างเดียวอีกต่อไป เช่น พ้ืนที่สมุทรปราการเขาเข้า

มาไม่ได้ต้องการความรู้แต่ต้องการทีจ่ะก้าวไปอีกข้ันหนึ่งหรือหาช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน 

 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นกระแส กระตุ้นความสนใจ ไปตาม

กระแส ปัจจุบันนี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วกว่าสมัยก่อนเพราะมีเทคโนโลยี 

ความรู้ที่จ าเป็นต่อคนท างาน 

 มีความรู้เรื่องสถานการณ์โลก ภูมิภาค ประเทศ ท้องถิ่น ซึ่งส่งผลกต่อวิถีชีวิตของประชาชน 

 การสื่อสารที่มีประสิทธิผล ต้องดูว่าเรามีวิธีการสื่อสารอย่างไร  

 การวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิด โดยเฉพาะความรู้ที่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ตเราสามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นจนเป็นความรู้และสามารถปฏิบัติจนเป็นองค์ความรู้ได้หรือไม ่

 การตัดสินใจ มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง 

ทัศนคติที่จ าเป็นของคนท างาน 



 คนอยู่ร่วมกันได้ บนพื้นฐานของความแตกต่าง  

 คนเราเรียนรู้และพัฒนาได้ ถ้ามีโอกาสที่เหมาะสม เราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการ

เรียนรู้ของชุมชนเราต้องสร้างโอกาสในการเรียนรู้ของชาวบ้านให้ได ้

 ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

ทักษะท่ีจ าเป็นของคนท างาน 

 การแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน หรือมองสภาพปัญหาให้สัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันทั้ง

ปัญหาและสถานการณ์ อาจมีหลายอย่างท่ีเราไม่รู้เราต้องฟัง ค้นหา เพื่อน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

 การคิดเชิงวิพากษ์ เช่น มีข้อดีอย่างไร ข้ออ่อนอย่างไร และจะมีข้อเสนออย่างไร 

 การคิดเชิงสร้างสรรค์ คือ การมองออกไปนอกเหนือสิ่งที่ตนเองรับรู้มา 

 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การเข้าหาคนเพ่ือแนะน าตัว เอาตัวเองไปเข้าหาคนอ่ืน และเริ่ม

แนะน าว่าจะท าอะไร 

 ความฉลาดทางอารมณ ์

 ความยืดหยุ่นทางปัญญา เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เช่น กระบวนการตั้งค าถาม ชวนคิด หาค าตอบ 

มันชวนให้เราได้คิดวิเคราะห์เพื่อหาสิ่งใหม่ 

 การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการท างาน  

ช่วงท่ีสอง 5G กับการท างานในชุมชน 

Go to Give with Gentle mind and Gratitude base on Governance. 

จงเข้าหาผู้คน เพื่อให้ด้วยจิตใจที่อ่อนโยนและกตัญญูกตเวที บนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

G = Go เข้าหา ... เช่น “ค าตอบอยู่ในหมู่บ้าน” ดังนั้นเราต้องเข้าหาคน เข้าหาชุมชน ไปแบบผู้มีความรู้ 

ไปแบบมีความน่าเชื่อถือ ไปแบบจริงจริงใจ ก่อนเข้าหาเราต้องมีการเตรียมตัว เราต้องตอบให้ได้ก่อนเราจะไป

ท าไม เหตุผลอะไร คุณค่าอะไร และคู่ควรอะไรที่เราจะเข้าหาชุมชน 

G = Give ให้ ... การให้อาวุธทางความคิด ให้ความรู้ ให้แนวคิด ให้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ให้ความ

จริงใจ ให้มิตรภาพ เรารู้เป้าหมายที่จะเกิดจากการให้ เราไม่จ าเป็นต้องมุ่งเรื่องที่เราท างานเรื่องเดียวแต่เราให้

ความรู้เรื่องอ่ืนที่เรามี บูรณาการหลายๆด้าน 



G = Gentle อ่อนโยน ...เข้าชุมชนแบบอ่อนโยน 

G = Gratitude กตัญญู ...เวลาเราเข้าไปท างานกับชุมชนคือการเรียนรู้กับชุมชน ชุมชนเป็นสถานที่เป็น

โรงเรียนส าหรับที่เราเข้าไปเรียนรู้ ชุมชนก าลังให้กับเรา สอนเรา ปรับมุมมองหล่อหลอมเราในการใช้ชีวิติ จาก

กระบวนการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเรากับชุมชน เราเก็บเก่ียวประสบการณ์จากเขา/ชุมชน เราต้องรู้คุณคน/

ชุมชน 

G = Governance ธรรมาภิบาล ....การเสมอภาค ความเท่าเทียม สิทธิชุมชน ความเท่าเทียมกันเคารพ

กฎกติการ่วมกัน 

 

 

 

 

 

สรุป..ความเชื่อม่ันจะเกิดขึ้นได้ เม่ือ… 

 
ความเชื่อมั่น มีองค์ประกอบ 3 อย่าง และหารด้วย 1 อีโก้ คือ  

1. ไว้วางใจ (Credibility) พูดถึงเรื่อง ความรู้ความสามารถ ทัศนคติที่ถูกต้องต่อเรื่องนั้นๆ และทักษะ  

2. เชื่อถือได้ (Reliability) รักษาค าพูด พูดจริงท าจริง รักษามาตรฐานตัวเอง 

3. ใกล้ชิด (Intimacy) การสนิทสนม หรือ ที่ภาษาลาวกล่าวไว้ว่า “กลิ้ง เกือก ลิ เลีย เอิก แปะ ดัง 

แมะ” คือ การลงคลุกคลีกับชุมชนอย่างสนิทสนม 



4. อัตตา (Ego) หากเราน าอัตตาของเราไปท างานในชุมชนเยอะ อาจส่งผลต่อการท างาน หากการท า

ให้เราเกิดความเชื่อม่ันกับใครก่อน เราต้องสร้างความเชื่อม่ันของตัวเราก่อน  

 

 

 

 

 

เครื่องมือท างานในชุมชน 

CMF Model การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง 

 

  Coach โค้ช = ดึงพลัง คนเป็นโค้ชจะไม่ตัดสิน ไม่บอกว่าจะท ายังไง การตั้งค าถามปลายเปิด...

การตั้งค าถาม ค้นหาขีดความสามารถที่ซ่อนอยู่ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และความมั่นใจ การโค้ชชิ่งไม่สามารถ

โค้ชเรื่องความรู้ได้ หรือการตั้งค าถามเรื่องความรู้ได้ 

  Mentor พ่ีเลี้ยง = เป็นต้นแบบ ท าไปด้วยกัน  



  Facilitator วิทยากรกระบวนการ = จัดกระบวนการ มีการตั้งเป้าไว้เป้าหมายเราจะได้อะไร 

และสามารถอธิบายสิ่งนั้นได้ มีการตั้งค าถามเพ่ือเช็คความเข้าใจ 

สิ่งส าคัญของการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง คือ เราออกแบบให้ตรงตามความต้องการของตัวบุคคล 

เน้นความต้องการ ความจ าเป็นของตัวบุคคล บางคนช่วงจังหวะนี้อาจจะต้องใช้โค้ชชิ่ง บางคนจังหวะนี้อาจจะ

ต้องใช้การเป็นพ่ีเลี้ยง บางคนอาจจะต้องใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 บทบาท นี้ก็จะใช้สลับกันไปในฐานะ

ของคนท างาน  

แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติม 

 ระหว่างวงกลมแต่ละวงจะมีพ้ืนที่ซ้อนกันอยู่ จะหมายถึงอะไร 

วิทยำกรกระบวนกำร : การเป็นโค้ช ก็จะมีหน้าที่แค่ตั้งค าถามทรงพลัง เพ่ือให้เขาปลดปล่อย

พลังของตัวเอง ส่วนพี่เลี้ยง จะท าหน้าที่เป็นต้นแบบ ส่วนพ้ืนที่ที่มีการทับซ้อนกัน รูปแบบก็จะเป็นการตั้งค าถาม

เพ่ือให้เขาได้เห็นขีดความสามารถของเขาก่อน จากนั้นเราก็ลงมือท าร่วมกัน เช่นเดียวกับการพ่ีเลี้ยงและนักจัด

กระบวนการ ก็จะเอ้ือ านวยให้เขาเรียนรู้ ชวนคิด และท าร่วมกับเขา เป็นตัวเป็นต้นแบบให้กับเขาด้วย สิ่งหนึ่งที่

ห้ามลืมคือ การเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้เรามีธงของเรา ว่าจะพาเขาไปบรรลุตรงไหน เราก็ต้องใช้

กระบวนการเป็นพ่ีเลี้ยงไปกับเขา สนับสนุนเขา บางทีติดปัญหาท าอะไรไม่ได้ เราก็มาใช้วิธีดึงพลังจากเขา ชวน

เขาคิดให้เขาเห็นตัวเองว่า  

หลักการ SEE ในการใช้กระบวนการ CMF Model 

 



SEE เปรียบเสมือนระบบปฏิบัติการ ที่เป็นส่วนหนุนช่วยให้ CMF ได้ขับเคลื่อนหมุนไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

S =Sympathy การเห็นอกเห็นใจ ...รู้ รับรู้ และการแสดงออกอย่างเหมาะสม การรับรู้ว่าจะ

แสดงออก มีปฏิกิริยา กับอารมณ์เหล่านั้นอย่างไร อย่างน้อยท าให้เขาเห็นว่าเรายังอยู่ข้างๆเขา  

E =Empathy การเอาใจใส่ ...การเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนในสถานการณ์ต่างๆ  

E =Embrace การโอบอุ้ม ...ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนที่เป็นคนท างานในชุมชน พอรับรู้เสร็จเรา

จะโอบอุ้มเอาอย่างไร ทั้งใชและไม่ใช่ เพ่ือให้เขาได้พัฒนาตัวเขาเองต่อไป 

แสดงบทบาทสมมุติ 

ช่วงแรก แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3 คน ทั้งหมด 8 กลุ่ม  

 ให้กลุ่มวางแผนแสดงบทบาทสมมตโิดยใช้เครื่องมือ CMF Model 

 แสดงบทบาทสมมติ 15 นาท ี

 

ช่วงท่ีสอง แสดงบทบาทสมมต ิ

กลุ่มท่ี 1 สำธิตกำรเผำถ่ำน 

เจ้าหน้าที่จากส านักงานพลังงานจังหวัดสาธิตการเผาถ่านในชุมชน โดยเบื้องต้นได้มี

กระบวนการถามชาวบ้านเพ่ือเช็คความรู้พ้ืนฐานของชาวบ้านก่อน จากนั้นได้สาธิตกระบวนการเผาถ่านและให้

ชาวบ้านมาลงมือท าด้วยกัน 

แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติม เห็นอะไรตรงไหนบ้าง 

   Coaching ....กระบวนการโค้ชชิ่งยังไม่ออก สิ่งแรกจะต้องถาม เช่น คุณคิดว่าคุณจะ

เริ่มต้นท าเตาได้อย่างไร แต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องมีการคุยกันมาก่อนแล้วว่าความส าคัญของเตามีอะไรบ้าง พอ

เห็นความส าคัญเราก็เริ่มต้นอย่างไรได้บ้าง จังหวะก้าวต่อไปคืออะไร 

   Mentor ....กระบวนการเด่นๆ คือ การให้ค าแนะน าและสาธิตให้ดู 



   Facilitator....เป็นการตั้งค าถาม พาท าและเช็คความเข้าใจคืน กลุ่มยังมาไม่ถึงจุดนี้ ถ้า

จะให้ถึงจุดนนี้หลังจากท่ีพาเขาท าแล้วเราต้องทวนความเข้าใจเขา และสรุปกระบวนการอีกครั้ง 

กลุ่มท่ี 2 สร้ำงทีมฟุตบอล 

โดยทีมฟุตบอลมีเป้าหมายร่วมกัน คือ แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกสูงสุด ช่วงแรก  สาธิตทักษะการ

เดาะบอลให้ลูกทีมได้ดู และฝึกปฏิบัติตามเพ่ือค้นหาทักษะและความถนัดของแต่ละคน (ทักษะการเดาะบอล 

ทักษะการเลี้ยงบอล ทักษะรักษาประตู) ช่วงที่สอง เมื่อได้รู้กทักษะของแต่ละคนก็ได้มีการลงเล่นตามแผนที่วางไว้  

แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติม เห็นอะไรตรงไหนบ้าง 

Coaching..... ยังไม่มี การที่บอกว่าคุณเหมาะกับแบบนี้ๆ แสดงว่าคนที่เป็นโค้ชมีการ

ตัดสินเขาแล้ว ถ้าการโค้ชชิ่งจริงๆ เราจะต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้ทดลองปฏิบัติจริง คุณคิดว่า 3 ทักษะที่ทดลองมา

คุณถนัดแบบไหนที่สุด และคุณให้ความส าคัญกับทักษะนี้อย่างไรบ้าง หรือถ้าคุณต้องการฝึกปฏิบัติคุณต้องการ

เริ่มต้นจากตรงไหน 

Mentor .....โด่นเด่นที่สุด คือการเป็นพ่ีเลี้ยง การให้ค าแนะน า การท าให้ดู การท าไป

พร้อมๆ กัน สอนวิธีการเตะ มีวิธีการอะไรบ้าง 

Facilitator ....ยังไปสุด เช่น กระบวนการตั้งค าถามว่า คุณท าได้ดีไหม เหมือนเรามี

เป้าของเราแล้ว แต่ขาดการรีเชคว่าท าได้ตามเป้าหรือไม่มากน้อยแค่ไหน การคัดเลือกทกั 

 

 

กลุ่มที่ 3 สาธิตการสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน 

ช่วงแรก เป็นการสนทนากันระหว่างพลังงานจังหวัดกับเจ้าหน้าที่ เรื่องการเปิดรับสมัครกองทุน

พลังงาน โดยให้ทางเจ้าหน้าที่รายงานรายละเอียดของกองทุนที่ได้ไปศึกษามา และบทบาทหน้าที่ของส านักงานฯ

จะต้องท าอะไรบ้าง ช่วงที่สอง เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือเข้าพบนายกฯอบต.เพ่ือแนะน าช่องทางการของงบประมาณ

จากกองทุน ช่วงที่สำม นายกฯอบต.ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์โครงการในพ้ืนที่เ พ่ือรับสมัครคนที่สนใจ ช่วงที่สี่ ลง

มือยื่นข้อเสนอโครงการในระบบออนไลน์ ช่วงที่ห้ำ เจ้าหน้าที่ไปรายงานผลการปฏิบัติงานยื่นข้อเสนอโครงการ

แก่พลังงานจังหวัดได้ทราบ 

แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติม เห็นอะไรตรงไหนบ้าง 



เด่นสุด คือ Mentor การเป็นพี่เลี้ยง แนะน าขั้นตอนการยื่นข้อเสนอในพ้ืนที่ พาท าโดย

ใช้ความเป็นพนักงานของเราลงไปบอกกระบวนการให้กับนายกฯ หากอยากให้เกิดการโค้ชชิ่งจะต้องมีการตั้ง

ค าถาม เช่น ในขั้นตอนที่ท ามีอะไรสงสัยอย่างไรบ้าง หรือรบกวนท่านนายกฯทวนคืนความเข้าใจอีกครั้ง เพ่ือจะ

ได้ท าความเข้าใจที่ถูกต้อง หากต้องการให้มีบรรยากาศของการเป็นผู้น าพาความรู้จะต้องมีการทวนความรู้ความ 

กลุ่มที่ 4 การใช้โซเซียลมีเดียในการตัดต่อวีดีโอเพื่อใช้ในส านักงาน  

  สถานการณ์พ่ีที่ส านักงานก าลังสอนน้องในการตัดต่อวีดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ

ส านักงาน โดย ช่วงแรก พ่ีลองเช็คความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคลิปวีดีโอแต่ละคนชอบคลิปวีดีโอแบบไหน และ

หากจะท าจะลองท าคลิปแบบไหน ช่วงที่สอง พ่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอ ช่วงที่สำม ให้

น้องๆ ลองถ่ายภาพและหัดตัดต่อวีดีโอ หลังจากนั้นได้ชวนกันดูวีดีโอของแต่ละคนพร้อมให้คอมเม้นกันและกัน  

แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติม เห็นอะไรตรงไหนบ้าง 

 จุดเด่นของกลุ่มคือมีการเดินเรื่องเป็นฉากเป็นตอน ล าดับเนื้อเรื่องได้ดี มีกระบวนการ

ชี้น าชี้แนะแล้วก็มีกระบวนการหาแนวทางว่าเราจะอะไรบ้าง หลังจากท าแล้วมีการตรวจทานข้อมูลว่าสิ่งที่เราได้

ท าไปมันใช่ส าหรับงานที่ท าหรือไม่ เด่น คือ การเป็นพ่ีเลี้ยง 

สิ่งที่ยังไปไม่สุดของกระบวนการตั้งค าถาม คือ เพราะอะไร ท าไมคนเข้ามาดูเพจของ

เราน้อยจัง เพราะเขาตั้งเป้าไว้ให้น้องตอบให้ได้ว่าท าไม เพ่ือที่จะขยับไปต่อในกระบวนการท าต้องท าอะไร ท าให้

เห็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน และความเป็นพ่ีเลี้ยงก็ชัดเจน คือการให้ค าแนะน าเป็นขั้นตอน ตบท้าย

ด้วยการเป็น Facilitator ที่ไปด้วยกัน ส่วนการโค้ชชิ่ง จะสังเกตได้จากพ่ีที่ตั้งค าถามอันทรงพลัง ซึ่ง ค าถามทรง

พลังจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ (1) ถามด้วยค าถามพ้ืนๆ ที่เริ่มต้นด้วย 5W 1H เป็นตัวน าก่อน 

พอใช้ค าถามเหล่านี้ถามเราจะเริ่มเห็นคีย์เวิร์ด (2) คีย์เวิร์ด คือขั้นที่สองของการตั้งค าถามทรงพลัง เช่น เราจะ

เริ่มต้นอย่างไรดีให้น่าสนใจ น่าดึงดูดให้คนเข้ามาดูมาใช้บริการในเพจเราบ่อยๆ (3) ความจ าเป็น ความต้องการที่

จะสร้างแรงดึงดูความสนใจในเวปไซด์เราคืออะไร (4) ปฏิบัติการ ซึ่งองค์ประกอบของค าถามเหล่านี้คนที่ถูกโค้ช

ชี่จะรู้สึกว่าค าถามชวนเขาทบทวนและตอบไปเรื่อยๆ 

กลุ่มที่ 5 น้องใหม่เข้ามาท างานช่วงกลางโครงการ 

  มีน้องใหม่ท างานใหม่ในช่วงกลางโครงการพอดี ซึ่งก่อนหน้านั้นทางโครงการได้ท ากิจกรรมมา

บ้างแล้ว น้องใหม่จึงมีประเด็นสงสัยในกระบวนการท างาน จึงขอเข้ามาปรึกษาพ่ีเกี่ยวกับกระบวนการท า

โครงการ  ช่วงแรก น้องใหม่เข้าขอค าปรึกษากระบวนการท างานของโครงการ โดยมีพ่ีที่รับผิดชอบโครงการเดิม



ได้อธิบายรายละเอียดแต่ละกิจกรรมให้น้องใหม่ได้ทราบ และอธิบายงานที่ได้มอบหมายงานให้น้องใหม่ไปท า 

ช่วงที่สอง ให้น้องใหม่กับไปวางแผนงานและเตรียมงานตามที่ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นทางน้องใหม่ได้มา

น าเสนอแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้ทางพ่ีได้ให้ความเห็น 

แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติม เห็นอะไรตรงไหนบ้าง 

ผู้เข้าร่วม : เริ่มต้นมีการตั้งค าถามแบบกว้างๆไว้ก่อน เพ่ือถามประสบการณ์ของน้องใหม่ว่ามี

อะไรประสบการณ์อะไรมาบ้าง หลังจากนั้นพ่ีได้แนะน าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ส่วนการเป็นวิทยากรกระบวนการมีการ

พูดถึงการท าแผนการด าเนินงาน มีขั้นตอนอะไรบ้าง ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้น้องใหม่น าไปคิดและวางแผนการ

ท างานต่อ และมีการบวนการติดตามความก้าวหน้าว่างานที่มอบหมายท าถึงไหนแล้ว มีปัญหาอะไรไหม เพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ 

  วิทยำกรกระบวนกำร : กลุ่มนี้พ่ีท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงได้ชัดเจน ที่อิงจากประสบการณ์และ

บทเรียนของตัวเองเป็นหลัก ส่วนการเป็นผู้น าพาความรู้  มีการเช็คระดับความรู้ของน้องใหม่ มีการเช็คคืนโดย

การมอบหมายงานให้ไปท า หากเพ่ิมการโค้ชชิ่งเข้าไป เราต้องถามเพ่ิมโดยการ “มีปัจจัยใจอะไรที่คิดว่าส าคัญใน

กระบวนการท างานที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ” 

กลุ่มที่ 6 จ าลองเส้นทางเดินทางกลับเส้นทางสันติภาพ 

  ช่วงแรก สมาชิกกลุ่มบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางมามูลนิธิพัฒนาอีสาน แต่ละท่านมีการ

วางแผนก่อนเดินทางมาอย่างไร และระหว่างเดินทางแต่ละคนได้เจออะไรบ้าง มีอะไรประทับใจระหว่างการ

เดินทางบ้าง ช่วงที่สอง สมาชิกกลุ่มได้สรุปบทเรียนการเดินทางมาที่มูลนิธิพัฒนาอีสานและได้ออกแบบการ

เดินทางมาเพ่ือส่งต่อให้น้องๆ ที่จะมาเข้าร่วมอบรมในรุ่นต่อไปเพื่อให้น้องๆ ได้เป็นทางเลือกในการเดินทาง   

แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติม เห็นอะไรตรงไหนบ้าง 

ผู้เข้ำร่วม : เป็นกระบวนการเตรียมการเดินทาง โดยมีการศึกษาข้อมูลการเดินทางก่อนออก

เดินทาง เรื่องกระบวนการเป็นการเล่าประสบการณ์สู่กันฟังเพ่ือที่จะส่งต่อไปยังรุ่นน้องที่จะมาในรุ่นถัดไป  

วิทยำกรกระบวนกำร : กลุ่มนี้เด่นชัดเรื่องผู้น าพาความรู้  การตั้งค าถาม การชวนคุย การ

แลกเปลี่ยน เพราะมีเป้าหมายคือต้องการให้เห็นการเดินทางมาและการเดินทางกลับ แต่หากจะใส่กระบวนการพ่ี

เลี้ยงลงไปด้วย ต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น การให้ข้อมูลเส้นทางที่จะมาสุรินทร์มี  4 รูปแบบ และแนะน าแต่ละ

แบบเดินทางแบบไหนบ้าง ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากที่ได้ศึกษามาจาก...... เป็นต้น จากนั้นหากต้องใช้กระบวนการโค้ช



ในการออกแบบการกลับ เราจะเริ่มต้นค าถามด้วย “จำกบทเรียนทั้ง 2 ท่ำนพบว่ำกำรเดินทำงมำเรำใช้ระยะเวลำ

ในกำรเดินทำงนำน ใช้ควำมสลับซับซ้อนในกำรต่อรถหลำยขั้นตอน จำกประสบกำรณ์ตรงนี้ทั้งสองท่ำนคิดว่ำ

วิธีกำรที่จะประหยัดเวลำและวิธีกำรที่จะให้เรำเดินทำงสะดวกที่สุดมีวิธีกำรไหนบ้ำงเพ่ือออกแบบให้บรรลุ

เป้ำหมำยของเรำได”้  

กลุ่มที่ 7 แนะน าระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ช่วงแรก ลูกค้าเข้ามาขอค าแนะน าเรื่องโรงอบแห้ง เพราะที่บ้านท าปลาสลิดแดดเดียวขาย พอ

ตากแล้วข้างนอกแห้งแต่ข้างในยังมีน้ าอยู่ อยากจะหาวิธีการแก้ปัญหา โรงอบแห้งที่ท าได้จากการดูจากยูทูปแล้ว

ทดลองท า ช่วงที่สอง เจ้าหน้าที่ได้สอบถามลักษณะของโรงอบแห้ง และขั้นตอนการท าปลาสลิดแดดเดียว เพ่ือ

วิเคราะห์หาสาเหตุและออกแบบหาแนวทางแก้ไข ช่วงที่สำม ทางลูกค้าได้กลับไปท าตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่  

โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่ ช่วงที่สี่ ทางเจ้าหน้าที่กลับมารายงานผลการด าเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชา 

แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติม เห็นอะไรตรงไหนบ้าง 

ผู้เข้ำร่วม : เป็นการเข้ามาขอค าแนะน าเพ่ือตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการ บทบาทสมมุติเน้นการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องพ่ีเลี้ยงก็จะเด่นในช่วงลงื้นที่ ร่วมด้วย ช่วยท า ช่วยคิด และกลับมารายงาน

ผู้บังคับบัญชา และมีการติดตามประเมินผลด้วยหลังจากที่ให้ค าแนะน าเขาไปแล้วเป็นไปตามอย่างที่เราคิดและ

ตามท่ีเขาต้องการหรือไม ่

วิทยำกรกระบวนกำร :  สิ่งที่ท าได้ดี คือ การเป็นผู้น าพาความรู้ การอิงข้อมูลจากประสบการณ์

ของผู้มาขอค าแนะน า มีการเช็คข้อมูล  เพ่ือที่จะให้ข้อมูลให้ถูกต้องตามความต้องการของเขา แต่ในช่วงการให้

ข้อมูล กระบวนการเป็นพ่ีเลี้ยงเริ่มเข้ามาโดยการให้ข้อมูล ส่วนโค้ชชิ่งยังไม่เห็น หากจะให้โค้ชชิ่งออกจะต้องมี

การตั้งค าถามเพ่ิมเพ่ือให้เขาได้ค้นหาทางออกด้วยตนเอง 

กลุ่มที่ 8 การขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าสื่อเรื่องท าสื่อเรื่องพลังงาน 

  โต้ยได้รับโจทย์ในการผลิตวีดีโอด้านพลังงาน พ่ีเล็กและพ่ีโบว์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ซึ่งโต้ยได้

เข้ามาขอค าปรึกษาที่บริษัท ช่วงแรก พ่ีๆได้สอบถามความต้องการที่โต้ยต้องการ ช่วงที่สอง โต้ยได้กลับไป

วางแผนและท าตามค าแนะน าของพ่ีๆ หลังจากนั้นได้น าวีดีโอที่ท าเสร็จมาให้พ่ีๆได้ดูและให้คอมเม้น พร้อม

ยกตัวอย่างผลงานของคนอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางการคิดงานต่อ 

แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติม เห็นอะไรตรงไหนบ้าง 



ผู้เข้ำร่วม : การโค้ชชิ่งก็มี แต่มันยังขาดเรื่องของเป้าที่ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ยังไม่จบ หากมีการ

เดินเรื่องต่อถึงขั้นการได้วีดีโอมาฉาย และคนเข้าไปดู จะท าให้เรื่องสมบูรณ์ขึ้น ส่วนกระบวนการเป็นพี่เลี้ยงมีการ

ให้ค าแนะน า การกลับไปทดลองท า  

ผู้เข้ำร่วม : กระบวนการที่เห็น คือ เห็นครบทุกกระบวนการ มากน้อยต่างกันไป 

วิทยำกรกระบวนกำร :  กระบวนการ CMF Model เหมือนจะเกิดแต่ยังไปไม่สุด เป้าหมายถูก

ตั้งด้วยกระบวนการโค้ช การตั้งค าถาม หากจะท าให้โค้ชชิ่งเด่นขึ้น ควรมีการตั้งค าถามที่ควรเพ่ือที่จะให้โต้ยได้

คิดและไปต่อได้  

ความรู้จากการได้ฝึก 

ดี- โดนใจ- ประทับใจ- ก้าวต่อไป- เยี่ยม- ให้ก าลังใจ- เจ๋ง- สุดยอด- ดีงาม- สู้สู้- เจ๋ง- สนุกสนาน- 

ประสบการณ-์ ถึงพร้อม- มันก็จะดีนะ- ฝากส่งต่อ- ฝากถึงนะ- ขอบคุณ  

รุ่นที่ 2 

กลุ่มที่ 1 จ าลองสถานการณ์ที่ร้านไก่ย่าง จ.พิษณุโลก 

  สมาชิกกลุ่ม ประกอบด้วย มิว, ก๊อฟ, ต่อ, เอก, ภู, โจ 

จ าลองสถานการณ์ : ขณะที่พ่อค้าก๊อฟขายไก่ย่างอยู่ มิวและเอกเดินมาเจอ จึงเกิดการสนทนา

เรื่องการขายไก่ย่าง สถานการณ์การขาย ยอดขาย รูปแบบการขายเป็นอย่างไร จึงพบปัญหาที่เกิดขึ้นว่า ช่วงนี้

ขายไม่ค่อยดีมีคู่แข่งเยอะ จึงอยากหาทางออกเพ่ือให้ยอดขายดีขึ้น ทางมิวและเอกจึงได้แนะน าให้ที่ปรึกษามาให้

ความแนะน าเรื่องการปรับปรุงร้าน เพ่ือเพ่ิมจุดขาย ช่องทางการขาย หลังจากนั้น 10 ปี ผ่านไป พ่อค้าก๊อฟ

ประสบความส าเร็จเรื่องการขายไก่ จึงผันตัวเองเป็นพ่อค้าขายส่ง และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการขาย

ไก่ย่าง 

  กำรสะท้อนคืนจำกกลุ่ม 2 

 การตั้งค าถามตอนเข้าหัวเรื่อง มีการตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเพ่ือให้

ทราบปัญหา การให้ค าแนะน า การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ แนะน าช่องทางการขาย บรรยากาศพูดคุยเป็น

กันเอง บุคลิกภาพยังมีการวางตัวไม่สุภาพเท่าที่ควร เรื่องเท้าสะเอว ท าได้ดีคือ การให้ความรู้เทคนิคการเลือกไก่ 

ท าให้ผู้ฟังได้ความรู้ด้วย 



 การตั้งค าถามของโค้ชท าได้ดี เจ้าของร้านขยายกิจการ บรรยากาศสนุกสนาน บุคลิกคล่อง

ดีถึงแม้จะตื่นเต้น การมีส่วนร่วมในกลุ่มดี 

 การด าเนินการเป็นขั้นตอน เดินเรื่องได้ดี 

วิทยำกรกระบวนกำร : กลุ่มนี้โหมโรงได้ดี ท าได้ครบทุกรูปแบบของการจัดกระบวน การโค้ชชิง

เรียนรู้เร็วปรับใช้ได้เร็ว ช่วงแรกโค้ชิ่งโดดเด่นมาก การบริ้วอารมณ์คนขายไก่ย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่ท าให้เห็นคือความ

พริ้วของค าถามที่ไหลไปเรื่อยๆ  เห็นพลวัตรการเรียนรู้ที่ไหลไปตามกระบวนการ Mentoring ก็ชัดเจน ปกติเรา

จะต้องถามองค์ความรู้เพ่ือให้ค าแนะน าก่อน สิ่งที่ต้องการเติมเต็มมีอะไรบ้างเราถึง Input ข้อมูลเข้าไป การวาง

ก าดักของข้อมูลมีเป็นระยะทุกกระบวนการ วางเพ่ือให้คนตอบและเช็คความรู้และประสบการณ์ของเขาเป็น

ระยะ หากมีการแบ่งกลุ่มย่อยด้วยน่าจะสมบูรณ์กว่านี้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฟังก๊อฟไก่ย่างได้วิเคราะห์ด้วย  

ควำมรู้สึกของสมำชิกในกลุ่ม : 

 มีความม่ันใจมากขึ้นในการพูดคุยกับชุมชนเพ่ือเจาะหาข้อมูลและหาทางออกให้ชุมชน  

 ลดความกังวลใจลงเพราะคิดว่าตัวเองจะท าไม่ได้ 

 เพ่ิมประสบการณ์ หลักการการท างานชุมชน  

 มั่นใจ ได้ติดอาวุธเพ่ือกลับไม่ท างานชุมชน 

 มีความรู้ มีความม่ันใจกับการท างานชุมชนมากงานขึ้น 

 เข้าใจในบทเรียนที่เรียนมากข้ึน มั่นใจมากขึ้น 

 

กลุ่มที่ 2 จ าลองสถานการณ์การสอนงานในส านักงานมะล่องกอ๊งแก๊ง  

 สมาชิกในกลุ่ม ประกอบด้วย เล็ก, ติ้ง, นางฟ้า, นิว, ตั้ง, กอล์ฟ 

จ าลองสถานการณ์ : ณ ส านักงานมะล่องก๊องแก๊งที่มีน้องเข้ามาท างานใหม่ 2 คนและจะสอน

งานเรื่องการเก็บข้อมูลพลังงานชุมชน ช่วงแรก พ่ีนางฟ้าพาน้องใหม่ 2 คนมาแนะน าตัวให้พ่ีๆที่ส านักงานได้รู้จัก

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าชุมชนและการเก็บข้อมูลสถานภาพพลังงาน ช่วงที่ 2 พ่ีๆสอนงานน้องๆ 

เรื่องการเข้าชุมชนและเทคนิคการเก็บข้อมูล หลังจากนั้นได้พาน้องๆ ออกแบบสอบถามการเก็บข้อมูลพลังงานใน

ชุมชนว่าควรมีแนวค าถามอย่างไรบ้าง 

กำรสะท้อนคืนจำกกลุ่ม ที่ 1 

 การเดินเรื่องยืดเยื้อ อยากทราบวัตถุประสงค์หลักของกลุ่มว่าต้องการสอนน้องหรืออะไร 

 การค าถามของพ่ีนางฟ้า ที่สร้างบรรยากาศ 



 การโค้ชชี่ยังไม่ได้สะท้อนน้ าหนักของตัวเองเท่าไหร่ เพราะยังดึงศักยภาพของกลุ่มไม่ได้ 

 บางช่วงมีการใช้ภาษาท้องถิ่นเข้าไปด้วย สามารถดึงความสนใจของผู้ฟังได้ดี 

 เนื้อเรื่องที่ยาวไป  

 การสอนน้องยังไม่สรุปให้น้องใหม่ให้เข้าใจลึกซึ้ง น่าจะมีการสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่าย  

 ที่เห็นชัดๆ คือ การพาน้องท า ท าให้ได้เห็นบทบาทการเป็นพ่ีเลี้ยงชัด มีค าถามการที่

ชี้ให้เห็นปัญหา มีการชื่นชมมันจะเป็นการฟันธงด้วยหรือป่าว เราจะมีข้อแนะน าอย่างไร รวมถึงการทวนข้อมูล

ปัญหาว่าคืออะไร เพ่ือให้ได้ให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง 

วิทยำกรกระบวนกำร : บทบาทการเป็นพ่ีเลี้ยงโดดเด่นมาก การอ านวยกระบวนการให้สามารถ

เดินไปได้โดยพ่ีนางฟ้า มีการทวนค าพูดที่อีกคนได้พูดมา เพ่ือตอกย้ าหรือทวนให้น้องเข้าใจ นี้คือทักษะหนึ่งของ

การเป็น Facilitation ตามภาพ CMF Model ที่เกิดขึ้นหมุนไปด้วยกันทั้งหมด การตั้งค าถามถามน้องๆ ถ้ามี

ค าถามปลายปิดน้อยลงจะท าให้กระบวนการดีกว่านี้ เช่น ถามน้องจะท าได้ไหม เปลี่ยนเป็น น้องคิดว่าเราจะเริ่ม

จากตรงไหนดี ในด้านบรรยากาศการโอบอุ้มเอา ชัดเจน คือ มีการสัมผัสโดยสายตา การสาธิต แม้ว่า CMF 

Model ไมไ่ด้ปรากฏด้วยตัวคน แต่ปรากฏในบรรยากาศการเล่าเรื่องของกลุ่ม 

ค าถามที่ว่าชี้ว่าอะไรเป็นปัญหา การชี้ให้เห็นว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น CMF Model บางบทบาท

จะไปอยู่ที่ผู้น าพาความรู้ และอยู่ที่โค้ช ส่วนการชื่นชม เป็นสิ่งที่ดีในเชิงบวก แต่เราต้องมีกระบวนการวิเคราะห์

ก่อนทีเ่ราจะชื่นชม เทคนิคของการชื่นชม ไม่ใช่การบอกว่าดีไม่ดี แต่เป็นการชื่นชม 

  ควำมรู้สึกของสมำชิกในกลุ่ม 

 เป็นกระบวนการที่ใช้ได้จริงในการที่เราจะน าชาวบ้านในการจัดประชุมหรือท ากิจกรรมกับ

ชุมชน 

 การท างานกับชุมชนไม่ได้คิดว่าตนเองโดดเด่น แต่เป็นการได้แชร์ประสบการณ์กัน 

 เติมเต็มสิ่งที่เราไม่เคยได้เรียนรู้ ได้เพ่ือน ได้พ่ี ได้น้อง  

 ใช้งานได้จริงกับการท างานกับชุมชน 

 เป็นประสบการณ์ใหม่เรื่องชุมชน 

กลุ่มที่ 5 จ าลองสถานการณ์ร้านอาหารต้มย ากุ้ง 

  สมาชิกประกอบด้วย ดวงหทัย, จิตติพงษ์, ธีรศานต์, พีระพล, กฤษณกร 



  ช่วงแรก หุ้นส่วนร้านอาหารต้มย ากุ้ง 2 คนได้คุยกันเรื่องยอดขายทางร้านลดลง มีคนเข้าบริการ

เยอะ เมนูแนะน าทางร้านขายไม่ได้ จึงปรึกษาเพ่ือหาสาเหตุท าไม่เมนูต้มย ากุ้งขายไม่ได้ หลังจากนั้นจึงได้เรียก

เซฟและผู้เซฟของร้านเข้ามาคุยเรื่องกระบวนการท าต้มย ากุ้งเพ่ือค้นหาสาเหตุเช่นกัน หลังจากนั้นจึงได้ไปขอ

ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อพัฒนาฝีมือและคิดค้นเมนูใหม่ ทางเซพจึงได้คิดค้นเมนูใหม่เป็น ข้าวผัด

ต้มย ากุ้ง ขึ้นมา 

กำรสะท้อนคืนจำกกลุ่มที่ 4  

 ภาพที่เห็น ในการท างานมีเป้าหมายใหญ่ที่ชัดเจน เป้าหมายคือการเพ่ิมยอดขาย มีการคุย

ปัญหากัน ได้เห็นการจัดกระบวนการที่มีทางออก มีก าหนดเป้าหมายย่อยเพ่ือเสริมเป้าหมายใหญ่ ฉากแรก โค้ช

ใหญ่คือเจ้าของร้าน มีการถามหุ้นส่วนบี สลับโค้ชบีเป็นโค้ชถามเซฟใหญ่ต่อ เพ่ือหาสาเหตุของยอดขาย มีทาง

ทดลองด้วย 

 ชื่นชม การตั้งค าถามได้ดี  

 ชอบตัวโค้ช คือ การตั้งค าถามได้ดี การส่งสาร/สื่อสารได้ดี การตั้งค าถาม การตอบ สื่อสาร

กันได้เข้าใจ 

 โค้ชใหญ่ใช้ค าถามว่า ท าไมเยอะไปหน่อย ต้องปรับปรุงคือการสื่อสารอาจแก้ด้วยการพูด

บ่อยๆ 

 โค้ชรันพยายามกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน 

 ก าหนดบทบาทที่ชัดเจนของกลุ่ม ท าให้รู้หน้าที่และการท าบทบาทของแต่ละคน ข้อสังเกต 

การยิงค าถามของโค้ช ยิงค าถามหลายค าถามเยอะจนคิดว่าคนรับน่าจะลืมค าถาม น่าจะค่อยๆยิงทีละค าถาม 

 โค้ช กับ พ่ีเลี้ยง เด่นมาก ความเด่นของโค้ชอยู่ที่เชพโต้ย(ผู้เฉี่ยวชาญด้านอาหาร) ที่ยิง

ค าถามเพ่ือให้เชพรุ่งได้วิเคราะห์หาสาเหตุ  

วิทยากรกระบวนการ : การเป็นโค้ช จะต้องมีการปล่อยจังหวะบ้าง ทิ้งช่วงค าถาม สิ่งที่โค้ชโต้ย

จะท าได้ดีกว่านี้กับค าถาม คือ การปรับเรื่องการมองตาคู่สนทนา เพ่ือเพ่ิมสีสันกับการสนทนา เพ่ือดึงคู่สนทนา 

ส่วนเชพรุ่ง ผู้น าพาการเรียนรู้และพ่ีเลี้ยงชัดเจน มีการชวนวางกับดักค าถามเป็นระยะ หยอดเรื่องวิธีคิด 

สอดแทรกข้อมูลเข้าทีละนิด ส่วนค าถามที่โค้ชรันใช้เยอะ คือ ค าถามว่าท าไม เราจะเลี่ยงได้อย่างไร เช่น คุณให้

คุณค่าอย่างไรกับ...สิ่งนี้.... จะท าให้ความรู้สึกของคนท่ีได้ยินค าถามที่เปลี่ยนไป 



  การท างานกับชุมชน เราเข้าไปหล่อหลอมตัวเอง เข้าไปเรียนรู้ ในขณะเดียวกันชาวบ้านก็ใช้ 

CMF Model กับเราเช่นกัน หากเราเอาค าว่าเราเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปเราอาจจะเสียโอกาสในการ

เรียนรู้ 

  ควำมรู้สึกของสมำชิกในกลุ่ม 

 รู้จักค าพูดที่จะพูดจะสื่อสารกับชุมชน เราควรถามตะล่อมเขาก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูล 

 ได้เรียนรู้ทักษะที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน การปรับใช้ เช่น การจัดค่ายพลังงาน 

 การปรับใช้ในการจัดกระบวนการกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยได้ การถอดองค์ความรู้เขาได้ 

 ชอบเรื่องการโค้ช การหัดถามเพ่ือสร้างศักยภาพของโค้ชชี่ เพ่ีอให้เห็นต้นเหตุของปัญหา 

รวมถึงการใช้การตั้งค าถาม 

 ทุกคนมีศักยภาพอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะน าศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างไร เราก็ได้

เรียนรู้เครื่องมือในการดึงศักยภาพของคนท างาน น่าจะปรับใช้ได้ในชีวิตจริง 

กลุ่มที่ 3 จ าลองสถานการณ์ของแม่บ้านเรื่องการปลูกกล้วย 

  สมาชิกประกอบด้วย นาง, นุช, แหม่ม, ต้อม, อุ๊, จีรานัส  

  ช่วงแรก สมาชิกกลุ่มแม่บ้านนั่งคุยกันเรื่องกล้วยที่ขายไม่ได้ ขายได้ราคาถูก โดยเฉพาะกล้วย

น้ าหว้า สมาชิกกลุ่มจึงพูดคุยปัญหาเพ่ือหาทางออกร่วมกัน ช่วงที่สอง มีพัฒนากรบรรจุใหม่ก าลังเข้ามาหาข้อมูล

ในชุมชน จึงได้เข้าไปหากลุ่มแม่บ้านเพ่ือสอบถามสถานการณ์ของกลุ่มแม่บ้าน จึงพบปัญหาเรื่องการขายกล้วยที่

ขายกล้วยน้ าหว้าไม่ได้ และได้เห็นทางออกที่จะไปขอค าปรึกษาแม่ค้าที่มีความสามารถในการท าขนมเพ่ือที่กลุ่ม

จะได้ไปเรียนรู้ด้วย ช่วงที่สาม กลุ่มแม่บ้านได้มาเรียนรู้การท ากล้วยแขกกับแม่ค้าที่ท าขนมกล้วยแขก เพ่ือจะน า

ความรู้ไปปรับใช้ในกลุ่มแม่บ้าน 

กำรสะท้อนคืนจำกกลุ่มที่  5  

 การออกแบบการแสดงที่สมจริงจัง มีการปฏิบัติสมจริง เนื้อหา การโค้ชช่วงแรกอาจจะ

น้อยนิดหนึ่ง ได้ช่วงของกิจกรรมการลงมือท าท่ีได้มีการโค้ชกันช่วงนั้น 

 เห็นศักยภาพช่วงท ากิจกรรม 

 จะเหน็ผู้น าพาความรู้ตั้งแตเ่ริ่มแรก และมีพัฒนากรเป็นโค้ช 



 ทุกคนเข้าใจบทบาทของตนเองดี การแสดงออกจะไม่หลุดกรอบจากบทบาทของตนเอง 

สามารถน าบทบาทที่ได้เรียนไปใช่ตัวเองแล้วสื่อออกมา 

 การเรียบเรียงเนื้อหาเป็นขั้นตอน สอดแทรกความรู้ในแต่ละข้ันตอน 

 จุดเด่น คือ K-A-S มาครบ มีเรื่องของผู้น าพาความรู้ โค้ช ที่พัฒนากรท าช่วงแรก ได้ผลลัพธ์

ออกมาเป็นการฝึกอบรมตามความต้องการของกลุ่ม ที่เด่นสุด คือ บทบาทพ่ีเลี้ยง รวมถึงการเรียนรู้ที่ส าคัญคือ 

การพาท า 

วิทยำกรกระบวนกำร :  กระบวนการ CMF Model ใช้ครบทุกกระบวนการ มีการสร้าง

บรรยากาศในกลุ่ม ช่วงในห้องมีการตั้งค าถาม การวางกับดักเป็นระยะ   

ควำมรู้สึกของสมำชิกในกลุ่ม 

 ได้รู้จักเพ่ือน ได้พูด ได้แสดงออกมากข้ึน 

 มีความสุข ได้ความสุข 

 ได้ทักษะใหม่ในการท างาน 

 พวกเรามีวิธีการทีจ่ะส่งสารให้ผู้รับสาร และสามารถปรับใช้ในงาน 

 ตอนเรียนทฤษฎีก็ไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอได้ปฏิบัติก็เข้าใจ CMF Model มากขึ้น 

 การน าเครื่องมือไปประยุกต์กับชุมชนที่จะเจอ 

กลุ่มที่ 4 จ าลองสถานการณ์การร้องเพลงอย่างให้ผู้รับชมมีความสุข 

  สมาชิกประกอบด้วย พ่ีนาย, พ่ีขาว, พี่น้อง, พ่ีโน้ต, มิ๋ว (มีครูเพลง นักร้อง ค่ายเพลง) 

  ช่วงแรก ที่ค่ายเพลงก าลังเตรียมซ้อมนักร้องเพ่ือที่จะขึ้นมินิคอนเสิร์ต โดยมีครูโน๊ตเป็นผู้

ฝึกสอนนักร้อง มีเจ้าของค่ายครูนายเป็นโค้ช ในการฝึกทักษะการร้องเพลงให้นักร้อง ช่วงสอง วันคอนเสิร์ตจริง 

ครูและเจ้าของค่ายได้มาชมคอนเสิร์ตที่มีนักร้องในค่ายของตัวเองร้องด้วย ซึ่งการแสดงของนักร้องได้แสดงชวน

คนอ่ืนสนุกสนาน 

กำรสะท้อนคืนจำกกลุ่มที ่3  

 สร้างบรรยากาศได้ดี มีการซ้อม การติดตามผล การแสดง และสรุป โค้ชนายท าหน้าที่ได้ดี

ในการดึงศักยภาพของนักร้องได้ดี ครูโน้ตท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงที่คอยช่วยน้องในการดึงศักยภาพ 



 การตั้งค าถามของโค้ชที่ดึงศักยภาพได้ แต่ก็ยังมีค าถามชี้น าจากโค้ช บางครั้งการที่ได้ลอง

แสดงสาธิตแต่โค้ชจะหลุดเป็นผู้คอมเม้นมากกว่า 

 ลีลา ท่าทาง ค าถาม-ตอบสอดคล้องได้ดี 

 ตอนจบงงๆนิดหนึ่ง น่าจะมีการลงรายละเอียดตอนจบ 

 การเป็นโค้ช มีค าถามปิดหลุดออกมาบ้าง  

 การมีส่วนร่วมยังไม่ครบทุกคน อีกคนหนึ่งจะหายไป 

 ได้เห็นการเป็นพี่เลี้ยงของครูโน้ต มีการพาและแนะน าเสริมความรู้ในกลุ่ม 

 ที่เด่น คือ โค้ช กับ พ่ีเลี้ยง สลับกันทั้งกระบวนการ ที่ชอบคือ การติดตาม  (follow-up)  

และการสรุปบทเรียนด้วย 

วิทยำกรกระบวนกำร : มีมุมมองย้อนแย้ง คือ การเป็นโค้ชในสถานการณ์มี 2 แบบ โค้ช

ตรงไปตรงมา ปกติการโค้ชชิ่งจะเป็นการดึงพลัง แต่การโค้ชตรงไปตรงมาเหมือนดาบสองคม (2) การท าให้คน

เห็นพลังตนเอง คือ การสะท้อนคืน ให้เห็นพลังของตนเอง การสะท้อนแบบตรงไปมาจะไม่สร้างให้เกิดพลังแต่จะ

สร้างเชิงเทคนิคมากกว่า การเป็นโค้ชจะไม่ค่อยสะท้อน แต่ผู้น าพาความรู้จะมีการสะท้อนอยู่บ้าง(วางกับดักไว้) 

(3) ค าถามปลายปิดมาเป็นแบบแว๊ปๆ จึงเกิดบรรยากาศเปลี่ยนมาเป็นการคาดหวังกับตัวโค้ช “มีอะไรบ้างที่จะ

ดึงความโดเด่นออกมาจากตัวคุณ”  

ควำมรู้สึกของสมำชิกในกลุ่ม 

 กังวลเรื่องเนื้อหาและบรรยากาศ แต่พอได้เรียนรู้ก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ 

 ชอบหัวข้อของการฝึกอบรม การท างานถึงแม้ว่าเราไม่ได้ลงไปท างานในพ้ืนที่ การปรับใช้

เราต้องเลือกเครื่องมือใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเวที การที่เราจะท าได้ สิ่งแรกเราต้องแม่นใน

หลักการ หากไม่แม่นเราก็จะควบคุมไม่อยู่ เราต้องสร้างทักษะ การที่จะเป็น 3 ตัว ให้ได้ดี เราต้องท าความเข้าใจ

ในหลักการให้ดีก่อน   

 ได้เทคนิค ทักษะ 

 คุ้มค่าอย่างมากส าหรับคนที่ไม่ได้ท างานชุมชน เราได้เรียนรู้เครื่องมือเพ่ือไปปรับใช้ในงาน

ขององค์กร สร้างแนวคิดแปลกใหม่ให้เรา สอนให้เรากล้าแสดงออก  

สถานการณ์จ าลอง รุ่นที่ 3 



1. กลุ่มอีสานเขียว : ประปาหมู่บ้านอีสานเขียวจังหวัดสุรินทร์ 

สมำชิกกลุ่ม ประกอบด้วย เอ ,ตุ๋น ,อรรถ ,ยา ,นะ ,สุธี ,ไอ 

 

ตัวละคร ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน เหรัญญิก นายช่างไฟฟ้า พลังงานจังหวัด

สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ สนพ.สร. 

จ ำลองสถำนกำรณ์ : 

1. ประชุมหมู่บ้าน : ผู้ใหญ่บ้านเรียกกรรมการหมู่บ้านประชุมติดตามสถานการณ์การ

ใช้น้ าในหมู่บ้านที่มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าค่อนข้างสูง หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

2. ปรึกษาหารือกับส านักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ : สอบถามสถานการณ์ปัญหา

ของหมู่บ้าน ระบบประปาในรูปแบบเดิม เสนอรูปแบบระบบประปาจากโซล่าเซลล์ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ 

เปรียบเทียบความคุ้มทุน 

3. ผู้ใหญ่บ้านได้หารือกับชาวบ้านเรื่องการลงทุน และการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ า

จะมีการบริหารกองทุนอย่างไร ซึ่งทางชาวบ้านจะเป็นผู้ลงทุนและบริหารด้วยกลุ่มเอง 
 

กำรสะท้อนคืน จากกลุ่ม TEDDY BEAR 

 



 เห็นตัวโค้ชชัดเจนมีการถามตอบช่วงแรก และความเป็นพ่ีเลี้ยงที่ให้ค าแนะน ากับ

ชาวบ้านเรื่องระบบโซล่าเซลล์  

 บทบาทการเป็นพ่ีเลี้ยงส่วนใหญ่ กระบวนการฟาน้อยมาก หากจะให้ดีกว่านี้น่าจะ

มีการจัดกระบวนการระดมสมองใช้กระบวนการกลุ่มย่อยด้วย 

 กระบวนการเด่นๆ คือ การให้ค าปรึกษาที่ชัดเจน 

 บทบาทพ่ีเลี้ยงยังไม่เต็มที่ ระดมปัญหาได้น้อย จึงท าให้แก้ปัญหาแค่จุดเดียว 

น่าจะมองภาพอ่ืนๆด้วย 

 บางทีเราชี้น าเกินไปว่าจะใช้โซล่าเซลล์จะแก้ปัญหาได้ การให้ค าแนะน าควรให้

ข้อมูล ชวนคิด ชวนคุยวิเคราะห์หลายๆด้าน เช่น พฤติกรรมการใช้น้ า เราน่าจะให้ภาพกว้างๆก่อน  

 จุดเด่นคือ การเป็นพ่ีเลี้ยง แต่ในกระบวนการเห็นการที่พยายามจะโค้ชแต่โค้ชใช้

ค าถามปลายปิด 60 % เป็นพี่เลี้ยง 30% ผู้น าพา 10% โค้ช 

 กระบวนการโค้ช มีการถามสถานการณ์ที่ให้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร 

แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสู่กระบวนการเป็นพี่เลี้ยง 

ควำมรู้สึกสมำชิกกลุ่ม : ตอนที่ซ้อมเราวางแผนไว้เยอะ แต่ไม่คิดว่าจะได้แสดงเป็นกลุ่มแรกเลย 

ท าให้ตื่นเต้นและลืมบางช่วงไป 

 

2. กลุ่ม BUTTERFLY จ าลองสถานการณ์ “บ้านแสนสบาย” 
 

 สมำชิกกลุ่ม ประกอบด้วย ต้น โต้ย แก้ว รัน ย๊ะ จูน จิ๊บ 

 

           
 

ตัวละคร ประกอบด้วย แม่ ลูกชาย ภรรยา เพื่อน(สามี-ภรรยา 2 คู่)  

จ ำลองสถำนกำรณ์ 



1. พ่ีต้นท าความสะอาดบ้าน ในขณะที่ภรรยามัวแต่ชอปปิ้งออนไลน์ จึงเกิดการ

สนทนากับแม่เพ่ือพูดคุยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พ่ีต้นจึงเกิดความคิดจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการภรรยาได้

อย่างไร พ่ีต้นจึงได้พาภรรยาไปที่บ้านเพ่ือน โดยหวังอยากให้ภรรยาได้เปลี่ยนพฤติกรรม เพราะครอบครัวของ

เพ่ือนเขาช่วยกันท างานบ้าน และช่วยกันและดูแลกัน 

2. พ่ีต้นกับภรรยาจึงมาปรึกษาจะช่วยกันแบ่งเบาภาระกันไหม ภรรยาก็ไม่ยอมท า

เพราะท่ีบ้านเพื่อนของยะภรรยาเขาก็ไม่ท างานบ้านเหมือนกัน ยะเลยชวนสามีมาบ้านเพื่อน 

3. พอมาถึงบ้านเพ่ือน จากเดิมเพ่ือนที่ไม่เคยท างานบ้าน พอมาครั้งนี้เพ่ือนและสามี

ได้ช่วยกันท างาน จึงเกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนกัน 

4. พอกลับมาถึงบ้านภรรยาได้มีการเปลี่ยนพฤติกรรม ท าความสะอาดบ้าน ล้างจาน 

ช่วยเหลืองานสามีมากขึ้น รวมถึงแม่ของสามีก็ได้สอนการท าอาหารให้สะใภ้ด้วย 

กำรสะท้อนคืน จำกกลุ่ม F5 

 

 เห็นคุณแม่พยายามที่จะโค้ชลูกชาย เพ่ือให้ลูกได้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือ

หาทางออกเอง และมีการไปหาเพื่อน โดยมองว่าเป็นกระบวนการพ่ีเลี้ยงของคู่สามี-ภรรยาบ้านเพื่อน 

 โค้ชชิ่งช่วงแรก ระหว่างแม่และลูกชาย การโยนค าถามให้ลูก 

 มีกระบวนการโค้ชชิ่ง ในสถานการณ์ท้ัง 3 บ้าน 

 กระบวนการเป็น พ่ี เลี้ยง เห็นได้จากการไปกินข้าวบ้านเพ่ือน และมีการ

แลกเปลี่ยนช่วงกินข้าว 

 ภาพรวมมีการบอกให้รู้ว่าสิ่งที่ไม่เคย แล้วพาไปดูตัวอย่าง เพ่ือโน้มน้าวให้เกิดการ

คิดเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรม 



 มีกระบวนการสอนงาน การตั้งค าถามให้คิด  

 ช่วงแรก ขาดการเล่าประสบการณ์ก่อนว่าถ้าไม่ท าความสะอาดจะเป็นอย่างไร 

หากท าความสะอาดจะเกิดอะไรบ้าง เพ่ือเสริมความรู้ 

 น่าจะมีการสรุปเป็นช่วงๆ แต่ละเหตุการณ์ จากการไปบ้านเพ่ือน อาจจะต้องดึง

เรื่องสรุปให้เห็นชัดขึ้น 

 การใช้ค าถามเชิงติด “ท าไม ท าไม” จะท าให้คนถูกถามเหมือนโดนต าหนิ 

 สิ่งที่ขาดน่าจะเกิดกระบวนการสร้างเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาหลังได้เปลี่ยน

พฤติกรรม “อะไรที่ท าให้เปลี่ยนพฤติกรรม” 

 บทบาทตัวละคร พ่ีต้นจะเป็นฟาหลักๆ ที่ได้วางแผน ปักธงไว้ชัดเจนว่าจะต้องท า

อะไรบ้านเพ่ือให้ภรรยาเปลี่ยนพฤติกรรม มีการวางกับดักไว้เป็นช่วง อีกอย่างที่ท าได้ดี คือ SEE ที่พยายามโอบ

อุ้มความรู้สึกจากภรรยา เพราะเชื่อว่าสักวันภรรยาจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ สักวันเขาจะเข้าใจ ไม่ดุไม่ด่าภรรยา  

การใช้น้ าเสียงที่หนุ่มนวล ท าให้บรรยากาศดีข้ึน 

 การโค้ชชิ่ง จากแม่ถามลูก ให้โจทย์ให้ลูกไปคิด แต่ยังไม่สุด หากช่วงสุดท้ายที่

ลูกสะใภ้ได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วน่าจะมีการโค้ชชิ่งลูกชายต่อ 

ควำมรู้สึกสมำชิกกลุ่ม : ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยาวขนาดนี้ ช่วงแสดงก็มีเพ่ิมเติมบางกระบวนการ

เข้ามาเพ่ือสื่อให้ผู้รับชมได้ชมต่อเนื่อง 

 

3. กลุ่ม TEDDY BEAR “เรื่องสิวๆ” 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับชุมเรียนรู้เรื่องการดูแลผิวหน้าส าหรับผู้เป็นสิว ผิวหน้าแพ้ง่าย และให้

ผู้รับชมเรียนรู้เรื่องทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ 

สมำชิกกลุ่ม  ประกอบด้วย ต่าง ฟาง เพ็ญ ต้น กอล์ฟ พงษ์ 



 

จ ำลองสถำนกำรณ์ 

“น้องต้องกำรเป็นนำงแบบไปแคสติ้งทีไรก็ไม่ผ่ำนเพรำะควำมไม่พร้อมด้วยผิวหน้ำ 

และบุคลิกภำพ” 

พ่ีพงษ์คุยกับนางแบบ เพ่ือสอบถามสถานการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างที่ไปแคสติ้ง

มา หลังจากนั้นพ่ีพงษ์พานางแบบมาปรึกษากับผู้มีประสบการณ์ด้านสิว นอกจากนี้ทางผู้เชี่ยวชาญได้แนะน าและ

พาน้องมาพบเภสัชกรเพ่ือแนะน าวิธีการดูแลผิวหน้า จากนั้นนางแบบได้ไปปรึกษาพ่ีกอล์ฟ เพ่ือปรับบุคลิกภาพ

ท่าทางการเดิน ทางวางตัว เมื่อนางแบบได้มีดูแลผิวและปรับบุคลิกภาพใหม่แล้วมความมั่นใจขึ้น จึงได้มาหาพ่ี

พงษ์บอกเล่าเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆหลังได้ไปเปลี่ยนแปลงตัวเองมา สุดท้าย นางแบบจึงไปแคสติ้งอีกครั้ง 

กำรสะท้อนคืน จากกลุ่ม BUTTERFLY 

 

 ปัญหา 1 อย่าง อาจจะโค้ชครั้งเดียวไม่ได้ จะเห็นได้จากกลุ่มมีหลายคนมาช่วย

โค้ชนางแบบเพื่อให้เห็นปัญหาของตัวเอง 

 เกิดพ่ีเลี้ยง ในการให้ค าปรึกษา ท าให้ดู ท าให้เห็น จนท าได้ 



 วัตถุประสงค์ท่ีกลุ่มตั้งไว้ คือ การดูแลผิวหน้า แต่ตอนสุดท้ายบทสรุปกลายมาเน้น

เรื่องการที่นางแบบได้งาน 

 เห็นการโค้ชเด่น การถาม-ตอบ ซึ่งกันและกัน ส่วนการเป็นพ่ีเลี้ยงจะอยู่ใน

กระบวนการให้ค าปรึกษาในแต่ละช่วง 

 พ่ีพงษ์จะท าหน้าที่ให้ก าลังใจตลอด ส่วนของพี่เลี้ยงจะเด่นมากช่วงการสอนวิธีการ

ดูแลผิวหน้า 

 ใช้โค้ชเยอะมาก เนื้อเรื่องชัดเจน ทุกคนได้ใช้กระบวนการโค้ช 

 การเป็นพ่ีเลี้ยง ที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของตัวเอง 

 มีการสรุปบทเรียนไปท าอะไรมาบ้าง หากมีการโค้ชให้สุดบางช่วง น่าจะเติมใน

ส่วนที่ว่าอะไรที่จะท าให้นางแบบมั่นใจขึ้นในการแคสติ้งงานครั้งต่อไป 

 ทุกช่วงที่นางแบบขอค าปรึกษาแต่ละช่วง จะมีการถามความต้องการของนางแบบ

ก่อนเสมอ 

 พ่ีพงษ์มีการวางก าดัก เพ่ือให้นางแบบได้ไปบรรลุเป้าหมาย 

 การโค้ชจะโดดเด่น พ่ีพงษ์พยายามจะสัมผัสอารมณ์ของนางแบบ พยายามโอบอุ้ม

ความรู้สึกน้องในช่วงแรกเพ่ือสร้างความม่ันใจในการเปลี่ยนบุคลิกภาพ 

 เจ๊กอล์ฟ ที่เป็นที่ปรึกษาด้านบุคลิกภาพ มีการใช้กระบวนการ CMF ครบ 

ความรู้สึกกลุ่ม 

นางแบบมีเป้าของเขาคือเป็นนางแบบ แต่เขามีเส้นบางๆ ที่กันไว้อยู่ไม่ใช่แค่เรื่องสิว 

แต่เป็นเรื่องความรู้สึกภายในใจน้อง  

4. กลุ่ม F5 “การติดตั้งระบบประปาจากโซล่าเซลล์” 

 สมาชิกกลุ่ม ประกอบด้วย  ต้อม นัท ตุ้ย ก้อง อู อะตอม บี 



 

 สถานการณ์จ าลอง 

  ณ หมู่บ้านมอหินขาวชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องน้ าขาดน้ าใช้ ทางผู้ใหญ่บ้านจึงได้เข้า

มาปรึกษาทางนายกฯ ถึงสถานการณ์ปัญหาของหมู่บ้าน จากนั้นนายกฯได้มอบหมายให้เลขาฯได้ประสานงานไป

ยังพลังงานจังหวัดเพ่ือหาแนวทางแก้ไข ทางพลังงานจึงได้ลงมาสอบถามสถานการณ์ปัญหา หากจะมีการขอการ

สนับสนุนโครงการจากกองทุน สิ่งที่ชุมชนยังขาดคือ ข้อมูล ทางพลังงานจึงได้มอบหมายให้ทางชุมชนไปจัดเก็บ

ข้อมูลสถานการณ์การใช้น้ าของชุมชนมา 

จากนั้นได้มีการจัดกระบวนการกลุ่มย่อย โดยทางพลังงานจังหวัดและชุมชน ได้น า

ข้อมูลที่ได้จัดเก็บมาชวนคุยเพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการการใช้น้ า หลังจากนั้นทาง

ชุมชนได้มีการติดตั้งระบบ มีการจัดการกลุ่มด้วยตนเอง มีการน าน้ ามาท าการเกษตรในครัวเรือน จากนั้นทาง

พลังงานได้ลงมาติดตามผล 

กำรสะท้อนคืน กลุ่มอะไรๆก็ได ้

 

 การโค้ชชิ่ง จากนายกฯที่ได้มีการสอบถามสถานกาณ์ของผู้ใหญ่ แต่การตั้งค าถาม

จะเป็นการตั้งค าถามท่ีเรียนมา น่าจะมีการตั้งค าถามท่ีละมุน 

 กระบวนการเป็นพี่เลี้ยง จากทางพลังงานที่ให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาแก่ชุมชน 



 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ การโค้ชจากนายกฯ การโยนบทบาทพ่ี

เลี้ยงให้ทางพลังงาน รวมถึงการติดตามหลังได้ติดตั้งระบบแล้วเป็นอย่างไร 

 มีการแชร์ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น 

 เนื้อเรื่องชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์ และบทสรุปเป็นอย่างไรในช่วงท้าย 

 มีการท างานเป็นขั้นตอน  มีการโอบอุ้มกันในแต่ละช่วง 

 เห็นชัดนายกฯโค้ชชิ่งได้ดี การตั้งค าถาม และการทวนค าตอบ  

 ตอนโค้ชชิ่ง สิ่งที่หายไปช่วงตอนท้าย คือ การที่ได้ดึงศักยภาพของชุมชนออก

มาแล้วในช่วงแรกแล้ว น่าจะมีการทวนผลสิ่งที่เกิดขึ้น 

   ควำมรู้สึกของสมำชิกกลุ่ม อยากให้เห็นกระบวนการสถานการณ์ปัญหา เราพยายามที่จะโค้ช

แต่บางช่วงก็ลืมบทบ้าง ท าให้การโค้ชออกมาไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 

5. กลุ่ม รายว๊า “สถานีโทรศัพท์รายว๊า”  

เพ่ือให้ผู้รับชมได้มีส่วนร่วมกับข่ำวและวิเครำะห์ข่ำวได้” 

  สมาชิกในกลุ่ม ประกอบด้วย แบ้งค์ ตาล เนท เจน นิว เหิน วิน 

          

  สถำนกำรณ์จ ำลอง 

รายการรายว๊า ผู้สื่อข่าว ชาย-หญิง น าเสนอข่าว รัฐมนตรีเปิดตัว น้ ามัน B20 ,การ

ปล้นร้านทองอโรร่า หลังจากนั้นได้จ าลองสถานการณ์รายการสดเข้าสัมภาษณ์กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ปล้นร้าน

ทอง รวมถึงเปิดให้ทางบ้านได้แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าว หลังจากนั้นพิธีกรรายการได้ช่วยกัน

วิเคราะห์สถานการณ์ในข่าว และข้อพึงระวังในการใช้ชีวิตประจ าวัน 



กำรสะท้อนคืนจำก กลุ่มอีสำนเขียว 

 

 วัตถุประสงค์ของสถานการณ์จ าลองคือ ให้ผู้รับชมได้มีส่วนร่วมกับการรับชมข่าว 

ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่ช่วงข่าวน้ ามันประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม 

 ในรายการทีวีเป็นการสัมภาษณ์กันเอง น่าจะมีการเชิญแขกรับเชิญมาวิเคราะห์

ร่วมในรายการ 

 การน าเสนอเหตุการณ์ที่สมบูรณ์แบบ การมีส่วนร่วมของผู้รับชม มีการวิเคราะห์

เหตุการณ์แต่วิเคราะห์กันเอง 

 กระบวนการ CMF เห็นเป็นแว๊ปๆ แต่ไม่เด่น น่าจะมีการโฟกัสในเนื้อเรื่องด้วย 

 จุดเด่น คือ ดึงผู้เข้าร่วมเข้ามามีส่วนร่วมแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข่าว 

 กระบวนการพี่เลี้ยงที่เห็นจะเป็นการเป็นพ่ีเลี้ยงแบบวงใหญ่ คือ การให้ค าแนะน า

กับผู้รับชมรับฟังทั่วประเทศ  

 มีค าถามปลายปิดเยอะมาก กระบวนการโค้ชนิดเดียว  

 ลักษณะการเล่าเรื่องในรูปแบบการน าเสนอข่าว เสนอแนะ เสนอข้อคิดเห็นจาก

ข่าว 

 หากมองในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ เป็นการวางเรื่องกระบวนการฟา การโค้ชชิ่ง

ไม่มี เพ่ือให้ดึงศักยภาพของผู้ถูกสัมภาษณ์ออกมา หากมีการพอตเรื่องในการสัมภาษณ์ เช่น การโค้ชชิ่งต ารวจ

เพ่ือหาแนวทางออก แนวทางป้องกันปัญหา  

ควำมรู้สึกของกลุ่ม 

เนื้อเรื่องเราวางไว้ว่าจะไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ พอมาท าจริงเวลากดดัน ท า

ให้เราตั้งตัดออกเป็นนช่วง  



 

6. กลุ่ม อะไรก็ได้ “ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” 
 

วัตถุประสงค์ : ผู้เข้ำร่วมเข้ำใจหลักกำรท ำงำนกลับไปใช้ในชีวิตได้ และสำมำรถน ำตู้อบแห้ง

กลับไปใช้งำนเองได้ 
 

สมำชิกกลุ่ม เจด นิว โก้ นุช ต้น โอ๊ด นิค 
 

           
 

สถำนกำรณ์จ ำลอง  

ช่วงแรก ทางพลังงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ประชุมปรึกษากัน เพ่ือหากลุ่มอาชีพที่มี

ศักยภาพและจะสนับสนุนเทคโนโยีพลังงาน ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ และ

สอบถามข้อมูล การด าเนินงานของกลุ่ม สถานการณ์ปัญหาที่กลุ่มเจอ เพ่ือที่จะน ามาร่วมหาแนวทางในการ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มร่วมกัน 

ช่วงที่สอง มีการพากลุ่มวิสาหกิจไปดูงานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ และทางกลุ่มได้น า

เทคโนโลยีมาปรับใช้ในกลุ่ม ท าให้ผลผลิตที่ได้ใช้ในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ออกมามีคุณภาพ ไม่มีเชื้อรา ไม่มี

ฝุ่น ท าให้ได้ราคาแพงขึ้นกว่าเดิม  

ช่วงที่สาม ทางพลังงานจังหวัดได้ลงพ้ืนที่ลงมาติดตามการด าเนินงานของกลุ่ม รวมถึง

ให้ค าแนะน ากลุ่มเรื่องการเก็บข้อมูลของกลุ่มเพ่ือที่จะได้ต่อยอดไปหาโครงการอ่ืนๆ 
 

กำรสะท้อนคืนจำก จากกลุ่มรายว๊า 
 



 
 

 เน้นกระบวนการเป็นพ่ีเลี้ยง พามาดูงาน ให้เห็นความแตกต่างดีอย่างไรและให้กับ

ไปท าตาม 

 มีการโค้ชบ้าง แต่ยังน้อย มีเพียงไม่ก่ีประโยค เช่น ปัญหาที่เกิดจากสมุนไพร 

 มีการล าดับขั้นตอนดี คนดูชอบ 

 มีความพยายามจะโค้ชแต่ไม่สุด ประธานกลุ่มเป็นโค้ชชี่ที่ดี  

 เห็นโค้ชชิ่งที่ดี และสามารถท่ีจะดึงศักยภาพออกมาได้อีกหากมีการตั้งค าถามต่อ  

 การเดินเรื่องมีการกลับมาดูผลส าเร็จของงาน 

 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้และเล่าเรื่องได้เห็นภาพและมีบทสรุปตอนท้าย 

 การโค้ช ช่วงแรกมีการโค้ชให้เห็นสถานการณ์ต่างๆ แต่หาข้อสรุปไม่ได้ จึง

เปลี่ยนตัวเองมาเป็นฟา 

 ช่วงสุดท้ายมีกระบวนการ AAR แต่ค าถามส่วนใหญ่เป็นปลายปิด 

 บุคลิกการของการเป็นฟา ที่มีบุคลิกภาพที่ดี การสื่อสารชัดเจน  

 หากมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมการของเจ้าหน้าที่ ก่อนที่ทีมงานจะลงพ้ืนที่

ท างาน จะต้องมีกระบวนการเตรียมงาน การวางแผนงานกันอย่างไร เพ่ือให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์  

ควำมรู้สึกของกลุ่ม 

การวางแผนเนื้อเรื่อง มีการวางแผนเป็นตอนๆแต่ละตอนมีวัตถุประสงค์และต้องการ

สื่อถึงอะไรบ้าง จึงได้เดินเรื่องออกมาแบบนี้ แต่รายละเอียดบางช่วงก็หายไปเพราะลืมบท   

 



 

 

• Clarity ชัดเจนในเป้าหมาย .... ท าอย่างไรให้เกิด Clarity จุดเริ่มต้นของทุกเรื่องเราจะท า

อะไร เพราะอะไร หาค าว่าท าไหมให้เจอ เราก็จะเจอ Clarity  

• Consistency มีจังหวะ รู้ว่าต้องท าอะไร อย่างไร ..... ไปให้ถูกที่ อยู่ให้ถูกทาง เป็นตัว

บอกความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใด 

• Continuity ต่อเนื่อง ...อย่าหยุด เมื่อเจอปัญหาให้กลับไปดูขึ้นที่ 2 หากข้ันที่ 2 ไม่ชัดเจน

กับไปดูขั้นที่ 1 ตั้งขั้นท่ี 1 ให้ชัดเจนแล้วไปต่อ 
 

เรื่องฝากรุ่นต่อไป 

 เหมือนการได้ถอดบทเรียนตนเอง ท าให้เราได้ปลดล็อคตัวเอง เกิดมายเซทของตนเอง ท า

ให้รู้แนวทางการไปต่อของงานพลังงานชุมชน 

 เป้าใหญ่ คือ การอยากได้หลักการท างาน เอาไปคิดไปปรับใช้ อยากให้มีการเพิ่มจ านวนคน

เข้ามาอบรม 

 อยากให้หลักสูตรนี้ได้เผยแพร่ไปสู่ราชการท่านอ่ืนที่ไม่ได้ท างานกับชุมชน เพ่ือน า CMF ไป

ปรับใช้กับส่วนอื่นด้วย 

 การจัดกระบวนการแบบบนี้เดิมมีการจัดอยู่ แต่หายไปช่วง 59-60 ที่ไม่มีการจัด ก็อยากให้

มีการจัดอีกเรื่อย 

 เราลงมือท า เราตอบได้ เราไม่จ าเป็นต้องอ่านหนังสือ  

 เป็นหลักสูตรที่สามารถน าไปปรับใช้ในการท างานได้ 



 กระบวนการฝึกอบรม กระบวนการสื่อสารของวิทยากร เข้าใจง่าย และน าไปปฏิบัติงานใน

พ้ืนที่ได ้

 เนื้อหาสาระในการฝึกอบรมดี มีกระบวนการ มีขั้นตอนในการอบรมไม่น่าเบื่อ ท าให้

ผู้เข้าร่วมมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากกระบวนการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนการท างาน

กับ สพจ.อ่ืนๆ 

 อยากให้จัดหลักสูตร/เครื่องมือ CMF,3C โดยตั้งโจทย์ที่มีการประเมินผล/คะแนน 

 มีเวทีพูดคุยแนวทางการท างานและเพ่ิมเวลาการถอดบทเรียนเชิงสร้างสรรค์ 

 เป็นโครงการที่ดี ควรมีต่อเนื่องให้กับบุคลากรในกระทรวงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

 อยากให้มีกระบวนการถอดบทเรียนการท างาน “ด้านพลังงานชุมชน” ใหนชุมชนให้มาก

ขึ้นเพราะผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละคนมีประสบการณ์ความรู้ในงานอยู่แล้ว จะท าให้การท างานด้านพลังงานชุมชนมี

ความชัดเจนและก้าวไปในทิศทางท่ีดีขึ้นในอนาคต 

 เพ่ิมระยะเวลาในการจัดอบรม และขอแบบเข้มข้นในหลักสูตร CMF Model 

 ได้เทคนิคและวิธีการที่ได้รับไปปรับปรุงการท างานและการใช้ชีวิต 

 เป็นการเรียนรู้ใหม่ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในการท างาน 

 มีความชัดเจนในกระบวนการและวิธีการท างาน 

 อาหารเย็นควรเป็นบุฟเฟ่เพราะผู้เข้าร่วมมาไม่พร้อมกัน 

 วิทยากรให้ความรู้ได้ดี ชัดเจนในการพูดและจัดท าเป็นกระบวนการได้ได้ 

 ความชัดเจน/เกณฑ์ตัดสินของผู้ที่จะเข้าร่วมสัมมนา 

 น่าจะมีท่ีพักให้ก่อนอบรม 

 มีความกล้าที่จะแสดงออกทางความคิดมากข้ึน 

 การสัมมนาครั้งนี้ให้ได้มากว่าการพัฒนาทักษะการท างานชุมชน แต่เป็นการได้มาทบทวน

การท างาน กระบวนการคิดของตนเอง ได้เห็นมุมมองความส าเร็จ ปัญหา แนวทางแก้ไข เป็นสิ่งดีที่ท าให้ตัวเองมี

ก าลังใจอยากจะพัฒนางานให้ดีขึ้น 

 อยากให้ผู้จัดได้ให้โจทย์ หรือวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนก่อนมาเข้าร่วม เพ่ือที่จะได้เตรียมตัวให้

มากว่านี้ 
 



ตารางที่ 1 ส ารวจความรู้ความสามารถด้านการท างานชุมชน 

หัวข้อ ระดับความรู้ความสามารถ 
พ้ืนฐาน พัฒนา ก้าวหน้า ช านาญ

การ 
เชี่ยวชาญ 

1.การศึกษาข้อมูลชุมชน   5 7 3 
2.การวางแผนการท างานในชุมชน    15  
3.การกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม   4 7 4 
4.การติดตามสนับสนุนการท างาน ปชช.   2 10 3 
5.การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง    8 6 
6.การจัดกระบวนการเรียนรู้กับประชาชน    10 5 
7.การถอดบทเรียนการท างานกับประชาชน    10 5 
 

ตารางท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจของวันที่ 28 มกราคม 2563 

หัวข้อ ไม่พอใจมาก
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง พอใจ พอใจมาก
ที่สุด 

เนื้อหา    2 15 
กระบวนการ    4 11 
การแลกเปลี่ยน    4 12 
อาหารและเบรค    10 7 
วิทยากร     17 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของวันที่ 31 มกราคม 2563 

หัวข้อ ไม่พอใจมาก
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง พอใจ พอใจมาก
ที่สุด 

เนื้อหา    5 10 
กระบวนการ    3 12 
การแลกเปลี่ยน    5 10 
อาหารและเบรค    5 10 
วิทยากร     15 
 

2. แบบส ารวจความรู้ความสามารถด้านการท างานชุมชน 

หัวข้อ ระดับความรู้ความสามารถ 
พ้ืนฐาน พัฒนา ก้าวหน้า ช านาญ

การ 
เชี่ยวชาญ 

1. การศึกษาข้อมูลชุมชน   6 5 2 
2. การวางแผนการท างานในชุมชน   6 5 1 
3. การกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม  3 2 3 4 
4. การติดตามสนับสนุนการท างาน ปชช.   5 4 2 
5. การสร้างความเชื่อมัน่ในตัวเอง  1 3 5 2 
6. การจัดกระบวนการเรียนรู้กับประชาชน  1 4 6 1 
7. การถอดบทเรียนการท างานกับประชาชน  1 4 6 1 

 

 

 

 

 

 

 



รุ่นที่ 3 

แบบประเมินความพึงพอใจของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

 

หัวข้อ ไม่พอใจมาก
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง พอใจ พอใจมาก
ที่สุด 

เนื้อหา    25 7 
กระบวนการ    21 11 
การแลกเปลี่ยน    14 17 
อาหารและเบรค    21 8 
วิทยากร    15 17 
 

แบบส ารวจความรู้ความสามารถด้านการท างานชุมชน (หลังอบรม) 

หัวข้อ ระดับความรู้ความสามารถ 
พ้ืนฐาน พัฒนา ก้าวหน้า ช านาญ

การ 
เชี่ยวชาญ 

1. การศึกษาข้อมูลชุมชน  7 18 1  
2. การวางแผนการท างานในชุมชน  8 15 1  
3. การกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม  8 13 3  
4. การติดตามสนับสนุนการท างาน ปชช.  8 12 3  
5. การสร้างความเชื่อมัน่ในตัวเอง   14 3  
6. การจัดกระบวนการเรียนรู้กับประชาชน  5 15 4  
7. การถอดบทเรียนการท างานกับประชาชน  2 14 4  

 

 


