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สวนที่ 2.5 การดําเนินการดานการจัดการความรู (Knowledge Management)

1.ทบทวนเปาหมาย แนวคิดหลักของโครงการ
1.ใชองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น และความรูทางวิทยาศาสตร ผสมผสานกัน (บูรณาการองค

ความรู) โดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนตอจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.หาแนวทางท่ีเหมาะสมในกิจกรรมพัฒนา จะใชรูปแบบ “การจัดการความรู” ท้ังในรูปแบบ

และวิธีการ มีผลลัพธในการสรางองคความรูใหม และศูนยการเรียนรูผานการพัฒนาแบบมีสวนรวมของ
ชุมชน

การผสานองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น กับองคความรูทางวิทยาศาสตร ไดกําหนดออกมาเปน
3 ประเด็น (ตามบริบทของทองถิ่นท่ีผานการวิเคราะหขอมูลในระดับหน่ึงแลวและระดมผูเช่ียวชาญเฉพาะ
ดานในสวนขององคความรูทางวิทยาศาสตร) โดยมีการวิเคราะหองคความรูของชุมชนบานเปร็ดใน
ชองวางองคความรู โจทยความรูทางวิทยาศาสตรและเปาหมายของศูนยเรียนรูฯ โดยมีประเด็นการศึกษา
ท่ียกระดับเปน ชุดโครงการวิจัย ดังตอไปน้ี

1. องคความรูทางดานพลังงาน
2. องคความรูดานการกัดเซาะชายฝง
3. องคความรูดานการจัดการปาชายเลน

2.กรอบแนวคิดในการดําเนินการในการจัดการความรู
การดําเนินการโดยใช “กระบวนการการจัดการความรู” ผานกิจกรรมของชุดโครงการวิจัย

ประกอบดวย 3 ประเด็น ไดแก ประเด็นความรูดานการจัดการปาชายเลน ดานการกัดเซาะชายฝง
และดานพลังงาน โดยชุมชนมีสวนรวม สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน (Knowledge Sharing) เพื่อ
สรางความรูใหม อันเกิดจากการผสานชุดความรูท่ีเปนชุดความรูเดิมของชุมชน และชุดความรูจากทาง
นักวิชาการท่ีเช่ียวชาญเฉพาะจากภายนอก เพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชน ในบริบทท่ีสอดคลองกับ
สภาพสังคมปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ภาพที่ 1 ประเด็นความรูท่ีหนุนเสริมโดยกระบวนการจัดการความรู
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3.เคร่ืองมือที่ใชในการสรางความรู
ในโครงการวิจัย เปนลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action

Research) และมีระยะเวลาการดําเนินการวิจัยท่ีมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการสรางการเรียนรู รวมไปถึง
การจัดการความรูท้ังระบบ ใหเกิดผลลัพธเชิงประจักษในสวนของการพัฒนาชุมชน ไมวาจะเปนทางดาน
ศักยภาพชุมชน ท่ีเปนนักวิจัยชุมชน กลุมชาวบานท่ัวไป องคกรตางๆ ในชุมชน กลุมนักเรียน เยาวชน
นอกระบบโรงเรียน และ ผูเรียนรูจากภายนอกชุมชน
ดวยธรรมชาติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) กระบวนการ
การเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) โดยเนนวงเรียนรูท่ีเปนธรรมชาติ เนนการพูดคุย
(Dialogue) ในแนวราบ มีการสะทอนบทเรียนท่ีลุมลึก (Critical Reflection) ใหเห็นตัวบทเรียน
(Lessons) ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา โดยมีกระบวนการดําเนินการดังตอไปน้ี

ภาพที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)

1) กระบวนการหลัก
1.1) กระบวนการจัดการความรูท่ีอยูในกระบวนการศึกษาวิจัยตลอดโครงการ รวมไปถึงการ

ขับเคลื่อนองคความรูเพื่อการแกไขปญหาและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
1.2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) ซ่ึงใช

กระบวนการจัดการความรูตลอดท้ังกระบวนการ
2) กระบวนการอื่นๆ

2.1) กระบวนการการจัดเวทีอยางมีสวนรวม ใชประเด็นวิจัยซ่ึงเปนประเด็นในการพัฒนา
ท่ีเปนปญหารวมใชในการเหน่ียวนําความรวมมือในการคิดรวมกัน ทํารวมกัน แลกเปลี่ยน เรียนรูเเละ
ชักชวนปฏิบัติผานขอสรุปท่ีไดจากเวลา ตลอดจนสรุปบทเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ (Practical
Knowledge)
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การเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) โดยเนนวงเรียนรูท่ีเปนธรรมชาติ เนนการพูดคุย
(Dialogue) ในแนวราบ มีการสะทอนบทเรียนท่ีลุมลึก (Critical Reflection) ใหเห็นตัวบทเรียน
(Lessons) ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา โดยมีกระบวนการดําเนินการดังตอไปน้ี

ภาพที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)

1) กระบวนการหลัก
1.1) กระบวนการจัดการความรูท่ีอยูในกระบวนการศึกษาวิจัยตลอดโครงการ รวมไปถึงการ

ขับเคลื่อนองคความรูเพื่อการแกไขปญหาและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
1.2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) ซ่ึงใช

กระบวนการจัดการความรูตลอดท้ังกระบวนการ
2) กระบวนการอื่นๆ

2.1) กระบวนการการจัดเวทีอยางมีสวนรวม ใชประเด็นวิจัยซ่ึงเปนประเด็นในการพัฒนา
ท่ีเปนปญหารวมใชในการเหน่ียวนําความรวมมือในการคิดรวมกัน ทํารวมกัน แลกเปลี่ยน เรียนรูเเละ
ชักชวนปฏิบัติผานขอสรุปท่ีไดจากเวลา ตลอดจนสรุปบทเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ (Practical
Knowledge)



114

2.2) การสนทนาแบบกอพลัง (Dialogue) การสนทนาท่ีใหความสําคัญกับผูเขารวมวง
สนทนาทุกคน โดยมีพื้นฐานความเช่ือในศักยภาพของมนุษยทุกคน มีทักษะในการฟง และอาจมีวิทยากร
กระบวนการ (facilitator) ชวยในการเอื้ออํานวยกระบวนการเรียนรู

2.3) การสรางกิจกรรมการมีสวนรวมอื่นๆ เพื่อใหเกิดการสรางความรู ใชความรู ถายทอด
ความรู  ใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพในกลุมเปาหมาย เชน การจัดคายยุวชนลูกไมปาชายเลน,
การผนวกชุดความรูเขาไปเปนหลักสูตรทองถิ่น, การใหโอกาสภูมิปญญาทองถิ่น (บุคคล) เขาไปเปนผู
ถายทอดใหกลุมเปาหมาย, การศึกษาดูงาน, การเขารวมอบรมพัฒนาศักยภาพในทักษะท่ีนักวิจัยชุมชน
ตองการท่ีจะพัฒนา

2.4) กระบวนการพัฒนาศักยภาพการจัดการความรูนักวิจัยชุมชน ใหความสําคัญกับ
กระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนใน 3 โครงการยอย เพื่อใหมีทักษะ ของการสราง
กระบวนการเรียนรูท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย  เพื่อใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนแหงปญญา
เช่ือมตอความรูเกาและความรูใหมอยางมีดุลยภาพ กระบวนการท่ีไดดําเนินการ เชน การจัดหลักสูตร
เรียนรูสําหรับนักวิจัยชุมชน, การศึกษาดูงาน เปนตน

2.5) กระบวนการถอดบทเรียน (Lesson Learned) เปนเวทีการถอดองคความรูของชุด
โครงการวิจัย เพื่อใหเห็นภาพรวมของการดําเนินการ ถอดชุดความรูผานปญญาปฏิบัติ ใหเกิดเปน “ชุด
ความรู” ท่ีเกิดข้ึนผานระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย การถอดบทเรียนไดจัดเปนเวทีหลักๆ สาม
ชวงเวลา ไดแก การถอดบทเรียนชวงตนนํ้า กลางนํ้า และ ปลายนํ้า นอกจากจะได “บทเรียน” แลว
ยังใหนักวิจัยภายนอกและนักวิจัยชุมชนไดประเมินการดําเนินงานของตนเอง และสะทอนบทเรียนการ
เรียนรูของตนเองไดอยางลุมลึก (Critical Reflection)

4. รูปแบบเวทีการจัดการความรูที่ไดดําเนินการในแตละระยะของการศึกษาวิจัย
1) เวทีที่ 1 เวทีศึกษาขอมูล รับฟงปญหาและความตองการของชุมชน วิเคราะหผูมีสวนได

สวนเสีย นําเสนอโครงการวิจัย และวางแผนการดําเนินการรวมกัน
รูปแบบการดําเนินงาน
เปนเวทีประชุมแบบมีสวนรวมระหวางนักวิจัยท่ีเปนนักวิชาการและชุมชน โดยมีการนําเสนอ

ประเด็นการศึกษาวิจัย และ การระดมความคิดจากชุมชน ท้ังสภาพปญหา ความตองการ รวมไปถึงการ
วิเคราะหศักยภาพชุมชน เพื่อนํามาวางแผนออกแบบการดําเนินงานวิจัย และวางแผนการดําเนินงาน
รวมกัน

ผลที่ไดจากเวที
1.ขอมูลชุดความตองการของชุมชน ผานตนทุนท่ีมีอยูของชุมชน
2.ชุมชนไดเขาใจกระบวนการ วิธีการดําเนินงานตามโครงการวิจัย
3.ไดแผนการดําเนินงานแบบมีสวนรวม ชุมชนไดจัดกลุมชาวบานนักวิจัย เขามาชวยเปนนักวิจัย

ในแตละประเด็น
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2) เวทีที่ 2 เวทีวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม (ภาพรวมของชุมชน) พรอมกับระดมความคิด
และชวยกันออกแบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน
รูปแบบการดําเนินงาน

กระบวนการ และกลยุทธ
การวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาและเตรียมความพรอมในการยกระดับศูนยเรียนรู

ตามโครงการ
วัตถุประสงคของการวิเคราะหชุมชน
o เพื่อใหชุมชนและผูเกี่ยวของเกิดความรู ความเขาใจแนวคิดหลักการและกระบวนการ

การทํางานของโครงการวิจัย
o เพื่อใหชุมชนและผูเกี่ยวของไดทบทวนองคประกอบหลักของ ประเด็นการวิจัย รวมถึง

บริบทชุมชน
o เพื่อใหมีฐานขอมูลในการพัฒนา และยกระดับองคความรู เปนตนทุนในการเรียนรู ตอ

ยอดองคความรูเดิม- (KM แบบมีสวนรวม
กระบวนการ และกรอบเน้ือหาหลักสูตร
เปนกระบวนการทํางานท่ีเนนการมีสวนรวม และการทํางานเชิงบูรณาการรวมกัน 3 ฝาย ไดแก

ชุมชนเปาหมาย หนวยงานราชการที่เก่ียวของ และสวนวิชาการ ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีคาดวาจะ
สามารถพัฒนายกระดับการทํางานรวมกัน โดยชุมชนเปาหมายไดรับประโยชนสูงสุด และสามารถ
ดําเนินการตอเน่ืองไดเม่ือสิ้นสุดโครงการ ท้ังน้ีจะใหความสําคัญกับกระบวนการ “วิเคราะหชุมชนแบบ
มีสวนรวม” ซ่ึงถือวาเปนเวทีในระยะแรกท่ีสําคัญอยางย่ิงตอการทํางานวิจัยและการเสริมพลังชุมชน
(Empowerment) ในระยะตอๆไป

ขั้นตอนและกระบวนการ
1) วิเคราะหผูมีสวนได สวนเสีย ในชุมชน ตลอดจนคัดเลือกเปาหมาย (Key person) ท่ีเกี่ยวของ
2) คัดเลือกทีมงานวิทยากรเพื่อศึกษาขอมูลมือสอง เพื่อเตรียมพรอมออกแบบ กระบวนการเวที

วิเคราะหขอมูล
3) จัดเวทีเพื่อวิเคราะหขอมูลภาพรวม (ในพื้นท่ี) : โดยแบงกลุมออกเปน 4 กลุมยอย เพื่อ

ทบทวนสถานการณขององคประกอบหลักตามโครงการวิจัย ไดแก รูจักตนเอง (ระบบชุมชน) เปน
บริบทของชุมชนทุกมิติรูจักทรัพยากร (การจัดการดิน นํ้า ปา) เนนทรัพยากรทางทะเลตามบริบท
ชุมชน รูจักระบบการผลิต (พืช สัตว) รูจักโลก (ระบบการบริโภค) ในชุมชน

4) นําเสนอขอมูลจากการระดมความคิดในกลุมใหญ จากน้ันนักวิจัยในพื้นท่ีและนักวิจัยหลักทํา
การสรุปขอมูล วิเคราะหขอมูล
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ภาพที่ 3 กระบวนการ และกรอบเน้ือหาในเวทีวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม

5) การถอดบทเรียน โดยใชกระบวนการกลุมเขามาเกี่ยวของ เพื่อใหชุมชนไดเกิดการเรียนรู
ตัวเองในมิติที่สําคัญ ดังน้ันการสรุปสังเคราะหจากเวทีจะเปนขอมูลสวนหน่ึงสําหรับโครงการวิจัย
จากน้ันอาจมีการเติมเติมขอมูลโดยการคนหาขอมูลในรูปแบบอื่นๆ ตอไป โดยทีมนักวิจัยในพื้นท่ี

สิ่งที่ไดรับจากการจัดเวที
1.ไดชุดขอมูลพื้นฐานของชุมชน ท่ีเปนประวัติชุมชนตามบริบทของชุมชนในภาพรวม เปน

สถานการณท่ีเปนขอมูลตั้งตนของโครงการศึกษาวิจัย
2.ชุมชนไดมีสวนรวมในการดําเนินการ ถอดบทเรียนเพื่อใหเห็นตัวเอง ผานเวทีเรียนรูแบบมี

สวนรวม
3.สะทอนบทเรียนผานชุดขอมูล แลวนํามาออกแบบวางแผนการดําเนินวิจัยในหวงตอไป

3) เวทีที่ 3 เวทีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคร้ังที่ 1 เปนหลักสูตรท่ีเปนทักษะจําเปนพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนาศักยภาพตนเอง ซ่ึงชุมชนมีความตองการพัฒนาศักยภาพ ดังประเด็นตอไปน้ี

- การถอดบทเรียน
- ทักษะการเปน Facilitator
- ทักษะนักวิจัย
- การจัดการความรู
- การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
- การเก็บขอมูล
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วัตถุประสงคของเวที เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการการเปนนักวิจัยชุมชน และเรียนรู
เคร่ืองมือในการจัดการความรู

กระบวนการดําเนินการพัฒนา ประกอบดวย
1.การประเมินสภาวะชุมชนแบบมีสวนรวม
2.เรียนรู 15 เคร่ืองมือทํางานชุมชน
3.การจับประเด็น
4.การสรางกระบวนการเรียนรูผานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
5.เทคนิคการถอดบทเรียน
6.การเขียนเบ้ืองตน
ผลที่ไดรับจากเวทีการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนไดเรียนรูเคร่ืองมือการพัฒนาชุมชนในบทบาทของนักพัฒนา และไดทดลองปฏิบัติทักษะ

สามารถนําไปประยุกตใชในพื้นท่ีวิจัยตอไป

ภาพที่ 4 เวทีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคร้ังท่ี 1

4) เวทีที่ 4 เวทีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคร้ังที่ 2 เปนการพัฒนาศักยภาพชุมชนตอเน่ือง
จากการพัฒนาศักยภาพดานทักษะการเขียน การจับประเด็นจากเวทีคร้ังแรก โดยเวทีคร้ังน้ี ชุมชนเสนอ
ความตองการท่ีจะพัฒนาศักยภาพดานทักษะการพูด การทําหนาท่ีวิทยากร ทักษะการปฏิบัติ และ
บุคลิกภาพสูความสําเร็จ

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเปนนักสื่อสารจัดการความรู (หลักสูตร 1 วัน)
1) หลักการและแนวคิด
โครงการไดจัดใหมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนําเสนอใหกับกลุมนักวิจัยทองถิ่นข้ึน

เพื่อใหเปนผูท่ีมีความสามารถในการถายทอดความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังน้ีการท่ีจะสื่อสารใหผูฟง
เขาใจในสิ่งท่ีผูนําเสนอตองการไดอยางถูกตอง ตรงประเด็นและเห็นประโยชนอยางชัดเจนน้ัน ตองรูและ
เขาหลักการ เทคนิค และกระบวนการ ในการสื่อสารและการนําเสนอท่ีดีจึงจะตอบจุดมุงหมายได
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ครบถวนทีมงานวิทยากรจึงไดดําเนินการออกแบบหลักสูตรการสื่อสารและการนําเสนออยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบหลัก 3 ประการ ดังน้ี

3 ส. เพื่อการสื่อสารและนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ
ส.  : สรางสรรคเร่ืองราว
ส. : สงมอบประสบการณ
ส. : สื่อสารใหประทับใจ
2) วัตถุประสงค
o เพื่อใหผูเขารับการอบรมเกิดความรูความเขาใจหลักการและวิธีการนําเสนออยางมี

ประสิทธิภาพ
o เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถเตรียมการ และดําเนินการนําเสนองานไดอยางถูกตอง

ครบถวนตามข้ันตอนอยางเปนระบบจนทําใหผูฟงสามารถเขาใจสิ่งท่ีนําเสนอไดอยาง
ชัดเจน

o เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถใชกลยุทธตางๆ ในการนําเสนอเพื่อดึงดูดความ
นาสนใจ และเปนท่ียอมรับของผูฟง

o ผูเขารับการฝกอบรมสามารถใชเทคนิคตางๆ ในการสรางความม่ันใจใหกับตนเอง
ในขณะทําการนําเสนอในทุกสถานการณของการนําเสนอ

3) เน้ือหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. ความสําคัญในการนําเสนอ
2. “3 ส.” เพื่อการสื่อสารและนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ

ส.1 สรางสรรคเร่ืองราว
แนวความความคิด (Theme)
วิเคราะหผูฟง
จุดประสงค (Objective)
กําหนดเน้ือหา(Content)

วิธีการ : การสรางสรรคเร่ืองราวในการนําเสนอ
ส.2 สงมอบประสบการณ

คัดเลือกสื่อ(Media)
วิธีการ : บรรยาย / เร่ืองเลา / กิจกรรม / เกม / กรณีศึกษา / สาธิต
ส.3 สื่อสารใหประทับใจและสรางความเชื่อม่ันใหกับตนเองในการ

นําเสนองาน
การควบคุมความตื่นเตน
การแกอาการติดขัด ลืม นึกไมออก
การเสริมสรางความม่ันใจในตัวเอง
การสรางภาพพจน
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การใชมือ การใชสายตา สีหนา ทาทางและวิธีการสื่อสาร ท่ีเหมาะสม
กับผูฟง
วิธีการ : การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพรอมในการนําเสนอท่ีโดด

เดน
4) แนวทางในการฝกอบรม

1.การฝกอบรมเนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชแนวทางการเรียนรูแบบผูใหญ (Adult
Learning) ทําใหผูเรียนไดเรียนรูไดคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และนําสิ่งท่ีเรียนรู
ไปลงมือทําดวยตัวเองทันที

2.การฝกอบรมมีกระบวนการท่ีหลากหลายเพื่อใหเกิดความสนุกสนานและเขาใจงาย
- การบรรยาย :เน้ือหาใกลตัวเพื่อใหงายตอการเรียนรู
- Workshop : มุงเนนใหเกิดการลงมือทําทีละข้ันตอน
- การนําเสนอ : เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซ่ึงกันและกัน
- การตอบคําถาม : กระตุนใหผูเขาฝกอบรม ไดคิดและแสดงความคิดเห็น
- Role Playing : แสดงการสาธิตจําลองใหเกิดการพัฒนา
3. สราง “แนวทางการนําเสนองาน” ของตัวเอง ทําใหสามารถนําไปฝกฝนเพิ่มเติม

รายละเอียดสําหรับการใชในการฝกฝนตนเองตอไปไดอยางแทจริง โดยใหผูเขารับการอบรม
สรางเน้ือหาการนําเสนอตามแบบฟอรมท่ีให

วิธีการปฏิบัติโดยใหผูเขารับการอบรมฝกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยการฝก  การ
น่ัง / การยืน / การเดิน /การใชภาษากายประกอบเพื่อการนําเสนออยางม่ันใจและสงางาม
5) ผลที่ไดรับ ผูเขารับการอบรมสามารถสรางสรรคเน้ือหาสําหรับการนําเสนองานไดอยาง

ถูกตอง ครบถวนตามข้ันตอนอยางเปนระบบ มีความสงางามในการนําเสนอและมีความม่ันใจใน
บุคลิกภาพตัวเองมากข้ึน

6) การนําไปฝกฝนใหมีการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูเขารับการอบรมสามารถนําหัวขอท่ีกําหนดใหไปฝกซอมสรางสรรคเน้ือหาท่ีตองการนําเสนอ

และฝกซอมการนําเสนอไดดวยตนเอง การเรียบเรียงเน้ือหาอยางเปนระบบและการฝกซอม จะทําใหผู
เขารับการอบรมสามารถนําเสนองานไดอยางมีประสิทธิภาพ

5) เวทีที่ 5 เวทีวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม เปนเวทีเพื่อจัดการความรูใน 3 ประเด็นองค
ความรู ไดแก

 องคความรูทางดานพลังงาน
 องคความรูดานการกัดเซาะชายฝง
 องคความรูดานการจัดการปาชายเลน

รูปแบบการดําเนินการ
เปดเวทีเรียนรู 1 วัน โดยมีรูปแบบเปนการประชุมแบบมีสวนรวมเพื่อรับทราบผลการดําเนินการ
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ในแตละประเด็น และเก็บขอมูลการศึกษาวิจัย ออกแบบการดําเนินการท่ียังไมครบถวน
ผลการดําเนินงาน
ไดชุดขอมูลเพิ่มเติมการดําเนินงานตามประเด็นการศึกษาวิจัย ตลอดจนการออกแบบการ

ดําเนินการตอเน่ืองเพื่อใหการดําเนินงานสอดคลอง และตอบโจทยวัตถุประสงคท่ีตั้งไว

6) เวทีที่ 6 เวทีนําเสนอบทเรียนและความกาวหนาของโครงการวิจัย คร้ังที่ 1

7) เวทีที่ 7 เวทีนําเสนอบทเรียนและความกาวหนาของโครงการวิจัย คร้ังที่ 2

8) เวทีที่ 8 เวทีนําเสนอบทเรียนและความกาวหนาของโครงการวิจัย คร้ังที่ 3

เวทีท่ี 6- 8 เปนเวทีนําเสนอบทเรียนและความกาวหนาของโครงการวิจัย การสรางองคความรูให
ชุมชนมีภูมิคุมกันและยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

วัตถุประสงค
เพื่อสรางพื้นท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เช่ือมตอความรู เพื่อรวบรวมชุดความรูใหม ระหวาง

ทีมงานวิจัย (นักวิจัยหลักและนักวิจัยชุมชน) ในแตละชวงของการดําเนินการวิจัย
วางแผนการศึกษาวิจัยตอเน่ือง และวางแผนการนําเสนอชุดความรูสูสาธารณะ
กระบวนการ
1.เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับกลุม ใน 3โครงการวิจัย ผานเวทีสนทนา(นําเสนอขอมูล-

แลกเปลี่ยน-เต็มเติม – สรุป – นําเสนอ)
2.สรุปชุดขอมูล และออกแบบการนําเสนอตอสาธารณะ
รูปแบบการจัดเวที (สําหรับเวที 1 วัน) แบงเปน 3 ชวง ดังน้ี

-วงแลกเปลี่ยนเรียนรู 3 ช่ัวโมง
-วงสรุปบทเรียน 1 ช่ัวโมง
-ออกแบบการนําเสนอ 1 ช่ัวโมง

กระบวนการเรียนรูเพื่อสะทอนบทเรียนในวงถอดบทเรียน
1.ทบทวนโครงการวิจัย (หลักการ เหตุผล วิเคราะหเปาหมาย และ ผลการศึกษาวิจัย)
2.ผลการวิจัย (ชุดความรูท่ีไดรับจากการวิจัย) แบงเปนผลการวิจัยตามแผนการดําเนินการ และ

ผลงานท่ีไดรับนอกเหนือจากเปาหมายการวิจัย (ความรวมมือ,กระบวนการเรียนรู,นวัตกรรม(ถามี)
3.แนวทางในการดําเนินการแบบมีสวนรวมตอไป

- การประสานความรวมมือ (ระหวางภาคีตางๆในชุมชน ไดแก นักวิจัยชุมชน,หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ,ชาวบาน,นักเรียน)
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- แนวทางการจัดการความรูจากโครงการวิจัยน้ีนาจะเปนอยางไร? (การสรางความรู ใชความรู
และถายทอดความรู จนสูการเก็บความรู)

4. After Action Review (AAR) เปนการทบทวนหลังปฏิบัติงาน เปนการทบทวนวิธีการทํางาน
ท้ังดานความสําเร็จ และปญหาท่ีเกิดข้ึน ทําใหเกิดการเรียนรูระหวางทํางาน ท้ังน้ีไมใชเพื่อคนหาคนท่ีทํา
ผิดพลาด ไมใชการกลาวโทษใคร แตเปนการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน เพื่อ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึน ไมใหเกิดปญหาน้ีข้ึนอีก ในขณะเดียวกันก็คงไวซ่ึงวิธีการท่ีดีอยูแลว การทํา AAR คือ
การตอบคําถาม 4 ขอ ดังน้ี

- สิ่งท่ีคาดวาจะไดรับจากการทํางานคืออะไร
- สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงคืออะไร
- ทําไมจึงแตกตางกัน
- สิ่งท่ีไดเรียนรูและวิธีการลด/แกความแตกตางคืออะไร

9) เวทีที่ 9 เวทีนําเสนอบทเรียนและความกาวหนาของโครงการวิจัย และเวทีถอดสรุป
บทเรียน

รูปแบบเวทีเรียนรู
เปนเวทีสรุปบทเรียน เนนการถอดบทเรียนการดําเนินงานตามชุดโครงการวิจัยฯ ท้ังหมด โดยใช

เวลาการจัดเวทีแบบมีสวนรวม 1 วันในพื้นท่ี
วัตถุประสงค
1.เพื่อสรางพื้นท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เช่ือมตอความรู เพื่อรวบรวมชุดความรูใหม ระหวาง

ทีมงานวิจัย (นักวิจัยหลักและนักวิจัยชุมชน) ในแตละชวงของการดําเนินการวิจัย
2.วางแผนการนําเสนอชุดความรูสูสาธารณะ ในรูปแบบหนังสือ
กลุมเปาหมาย
นักวิจัยชุมชนท้ัง 3 ประเด็น
ผลการดําเนินงาน
1.ไดชุดความรู ขอคิดเห็น บทเรียน ตลอดจนขอเสนอแนะของนักวิจัยชุมชนท่ีไดรวมเปนนักวิจัย

ชุมชนกับชุดโครงการ
2.ชุดความรูจากการสะทอนบทเรียนในเวทีจะถูกนํามาเรียบเรียงเปนหนังสือ เพื่อสื่อสาร

สาธารณะ และเปนตนแบบใหหนวยงาน องคกร ชุมชนอื่นๆ ในการพัฒนาตอไป

5. ผลลัพธของการจัดการความรูของชุดโครงการวิจัยฯ
5.1 ผลลัพธดานกระบวนการ
ดวยการจัดการความรูเปนกระบวนการ ดังน้ันผลลัพธท่ีเกิดข้ึนเหมือนเปน สิ่งหน่ึงท่ีผสาน

กระบวนการทํางานท้ังสามชุดโครงการวิจัย ดวยองคความรู ความรูสึกเปนกลุมกอนเดียวกัน ความ
ภาคภูมิใจในฐานะเปน “ผูสรางความรู” อาจกลาวไดวา ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนนอกจากท่ีจะไดชุดความรูใหม
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การปฏิบัติการพัฒนาใหมๆท่ีเกิดจากการวิเคราะหสังเคราะห ทางเลือกท่ีเหมาะสมแลว ยังได
ความสัมพันธระหวางบุคคล องคกร กลุมและหนวยงานในชุมชนอีกดวย

5.2 ผลลัพธทางดานโครงสราง
วัตถุประสงคหน่ึงของชุดโครงการวิจัย คือ การไดมาซ่ึงศูนยการเรียนรูชุมชนท่ีเปนศูนยเรียนรูฯ

เก็บขอมูล และเปนพื้นท่ีในการถายทอดความรูในรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมายท่ีจะมาเขา
รวมเรียนรู บูรณาการใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม ถือวาเปนกลไกการจัดการอยางตอเน่ืองสนับสนุนการ
เรียนรู สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการจัดการทรัพยากรอยางย่ังยืน

ในมุมมองของนักจัดการความรู (Knowledge Activist) ประเด็นผลลัพธดานโครงสรางดังกลาว
จะถูกใหความสําคัญท่ีเปนอันดับรองลงไป นักการจัดการความรูมองวา กระบวนการจัดการความรูท่ี
ย่ังยืนนาจะเปนการ “สราง - ใช และ เก็บ - ถายทอดความรู” ผานบุคคลมากกวาการเนนบทบาทของ
คน ศักยภาพปจเจก และการปฏิสัมพันธกันของคน (Face to Face และ Interactive Learning) คิดวาจะ
มีความย่ังยืนในการถายโอนความรูใหกับกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะ กลุมเยาวชนท่ีเปนลูกหลานของ
ชุมชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียน ดังน้ันกระบวนการการจัดการความรูจึงมุงเนน “กระบวนการ”
มากกวา การดําเนินการดานโครงสรางของศูนยการเรียนรูฯ

6. กาวตอไปของการจัดการความรู ผานชุดโครงการวิจัย
การมองไปท่ีเปาหมายท่ีอยากใหเกิดข้ึนคือ วัฒนธรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถผสาน

บูรณาการความรูในมิติตางๆ เพื่อใชในการพัฒนาคน ชุมชน สังคม ไดอยางมีดุลยภาพ กระบวนการจึง
เนนรูปแบบไปอยางท่ีเกร่ินมาแลวน้ัน

ทางชุดโครงการวิจัย จึงมุงเปาไปท่ี นักเรียนในระบบโรงเรียน โดยอาศัยการมีสวนรวม
(Participation) จากบาน วัด และโรงเรียน มีแนวความคิดในการถายทอดความรูจากชุดโครงการวิจัย
ผานเด็กท่ีเปนลูกหลานของชุมชน ไดเรียนรูภูมิปญญาของชุมชน ไดเรียนรูการผสานความรูใหมและเกา
อยางมีพลัง เด็กไดฝกปฏิบัติเพื่อสรางใหเกิดทักษะตางๆ ผานชุดกิจกรรมท่ีไดจัดข้ึน ทางโรงเรียน และ
ชุดโครงการวิจัยฯ ไดออกแบบกระบวนการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรูดังน้ี

1.การจัดคายเรียนรู “ลูกไม ปาเลน” ท่ีถูกจัดข้ึนปละ 1 คร้ัง โดย ใชรูปแบบการมีสวนรวมจาก
นักวิจัยชุมชน และชุมชน นักวิชาการจากภายนอก องคกรพัฒนาเอกชนท่ีเขามาพัฒนาในประเด็นท่ี
รวมกัน ในกิจกรรม

2.การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นท่ีนําชุดความรูจากโครงการวิจัย เขามาเปนสวนหน่ึงของบทเรียน
ตามหลักสูตร มีท้ังภาคทฤษฏี และการปฏิบัติ (Learning Activities)

3.การบูรณาการ PBL: (Project Based Learning) ท่ีเปนกิจกรรมสอดคลองกับ 3 โครงการวิจัย
4.การนําปราชญทองถิ่น และนักวิจัย มาเปนผูถายทอดความรู และสรางกระบวนการเรียนรู

ใหกับนักเรียน
5.การบูรณาการนําเอากิจกรรมดานพลังงานมาใชในโรงเรียนท้ังระบบ เพื่อเปนแหลงในการ

เรียนรูใหกับชุมชน
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อยางไรก็ตาม กระบวนการการจัดการความรูท่ีถูกวางแผนไวอยางเปนระบบผานการพัฒนาคน
มุงเนนใหคนท่ีเปนกลุมเปาหมาย ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดเปนวัฒนธรรมการสรางความรูอยาง
เปนธรรมชาติ สิ่งท่ีคาดหวังจากชุดโครงการวิจัยฯ คงไมไดผลลัพธแตเพียงการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
เทาน้ัน แตหมายถึงการสรางกระบวนการเรียนรูใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู (Knowledge based
society) ทุนทางปญญา (Human Intellectual) ติดอาวุธทางปญญาใหชุมชนไดพึ่งพาตนเอง อยางมี
เกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในฐานะเปนทุนมนุษย (Human Capital) ผูสรางความรูดวยตัวเอง


