แบบบันทึกองค์ความรูร้ ายบุคคล (KM)
1. ชือ
่ องค์ความรู ้ พัฒนากร กับการส่งเสร ิมอาชีพครัวเร ือนสัมมาชีพชุมชน
2. ชือ
่ เจ้าของความรู ้ นางสาวอรทัย คุณพันธ์ นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรสะเกษ
ี
3. องค์ความรูท
้ ี่บ่งชี้ (เลือกได้ จานวน 1 หมวด)
 หมวดที่ 1 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
 หมวดที่ 2 ภารกิจ/นโยบายสาคัญ
 หมวดที่ 3 ระเบียบ/กฎหมาย

4. ที่มาและความสาคัญในการจัดทาองค์ความรู ้
สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุ บันต้ องเผชิญกั บผลกระทบจากว ิกฤตการแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึง่ ส่งผลกระทบไปถึงว ิกฤตทางด้ านเศรษฐกิ จ ด้ านการ
สาธารณสุข ด้านการคมนาคมและอื่นๆ ส่งให้เกิดว ิกฤตทางสังคมขนาดหนักไปทั่วทั้งโลก

กรมการพั ฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย ดาเนิ นการส่ งเสร ิมการขั บเคลื่ อนการสร้างสั มมาชีพ
ชุ มชน โดยยึดหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ตามแผน งานยุ ทธศาสตร์พั ฒนาเศรษฐกิ จฐานรากและชุ มชน
เข้ มแข็ งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรอื่ งการลดความเหลื่ อมล้าทางสั งคมและการสร้างโอกาสเข้าถึ ง
บร ิการของรัฐ ซึ่งได้ ก าหนดกระบวนการขั บเคลื่ อนที่เรมิ่ ต้ นด้ วยการพั ฒนาทั กษะการถ่ ายทอดองค์ ความรู ใ้ ห้ กั บ
ปราชญ์ชุมชน เพื่อให้ กลับไปสร้างทีมและจัดฝึกอบรมอาชีพให้ กับครัวเร ือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน
โดยใช้พื้นที่ในบ้านปราชญ์ ชุมชนหร ือศู นย์เร ียนรู ช้ ุ มชนเป็นแหล่งเร ียนรู ้ เพื่ อมุ่ งหมายให้ ครัวเร ือนที่เข้ ารับการฝึก
อาชีพมีความรูแ
้ ละปฏิบัติอาชีพได้ จร ิง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ ให้ กับครัวเร ือน และต่ อยอดสู่ การรวมกลุ่ม
จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งต่อไป
พัฒนากรผู้ประสานงานตาบล ในบทบาทของผู้ ที่เข้าไปส่ งเสร ิม สนั บสนุน ประสานงานการ
พัฒนาครัวเร ือน ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสร้างสั มมาชีพชุ มชน(เดิ ม) จาเป็นที่จะต้ องมีความรู ้
ความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานเพื่ อที่จะได้ สามารถดาเนินกิ จกรรมให้ เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่ อหมู่บ้าน/
ชุมชน
5. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
(๑) ปัญหาเกี่ยวกับจัดการองค์ความรูใ้ นการพัฒนาอาชีพครัวเร ือนสัมมาชีพ การสร้างและ
ขยายผลสัมมาชีพการสร้างความยั่งยืน และการต่อยอดกิจกรรม
องค์ความรูห
้ มวดเทคนิคการพัฒนาอาชีพครัวเร ือนตามแนวทางสัมมาชีพ มีองค์ความรู ้ ดังนี้
ความรูเ้ กี่ยวกับหลักการพัฒนาชุมชน ความรูค
้ วามเข้าใจการดาเนินงานสัมมาชีพชุมชน องค์ความรูเ้ กี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP : way of life) องค์ความรูเ้ กี่ยวกับการเสร ิมสร้างทักษะว ิทยากร
สัมมาชีพชุมชน องค์ความรูเ้ กี่ยวกับการว ิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการอาชีพของของครัวเร ือนเป้าหมายที่
ต้องการฝึกอาชีพ และองค์ความรูเ้ ฉพาะของปราชญ์สัมมาชีพ

แนวทางการแก้ไข
แสวงหาความรูจ้ ากที่ไหน
(๑) ศึกษา ทาความเข้าใจ แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ที่กรมฯ จัดส่งให้โดยละเอียด
(๒) ศึกษา ทาความเข้าใจ แนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากกรมฯ
และจากเอกสารของจังหวัด
(๓) ศึกษา ทาความเข้าใจจากเอกสารที่กรมการพัฒนาชุมชน จัดส่งให้
(๔) ศึกษา ทาความเข้าใจจากเอกสาร หนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
(๕) ศึกษา ทาความเข้าใจจากคลังความรูข้ องเว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชน เว็บไซต์ของ
สานักเสร ิมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เว็บสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นต้น
(๖) ศึกษา ทาความเข้าใจจากตัวอย่างการดาเนินการสร้างสัมมาชีพชุมชนของพื้นที่อื่นๆ จาก
เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ผ่านช่องทาง social media Youtube facebook
(๗) ศึกษาจากประสบการณ์การทางานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ของพัฒนากรรุน
่ พี่ ในสานักงาน
ในลักษณะพี่สอนน้อง
(๘) ศึกษาจากความรูข้ องปราชญ์สัมมาชีพชุมชน
การจัดเก็บ รวบรวมองค์ความรู ้
(๑) จัดเก็บในรูปแบบการศึกษาจากเอกสารคู่มือการดาเนินงาน
(๒) จัดเก็บในรูปแบบของการศึกษาจากคลิปว ีดีโอ
(๓) จัดเก็บในรูปแบบการนาเสนอประสบการณ์จากการทางานผ่านเวทีระดับอาเภอ
ขั้นตอนการประมวลและกลั่นกรององค์ความรูค
้ วามรู ้
(๑) ประชุมทีมงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและหาแนวทางร่วมกัน
(๒) พัฒนากรและปราชญ์สัมมาชีพชุมชน เสาะแสวงหาองค์ความรูท
้ ี่จาเป็นในการพัฒนา
อาชีพครัวเร ือนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน เพื่อนามาว ิเคราะห์ มาแลกเปลี่ยน องค์ความรู ้ ในเวทีการเตร ียม
ความพร้อมทีมว ิทยากรปราชญ์สัมมาชีพ
(๓) พัฒนากรและปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ร่วมกันกาหนดองค์ความรูห
้ ลักในการพัฒนาอาชีพ
ครัวเร ือนตามแนวทางสัมมาชีพ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกาหนดองค์ความรู ้ มีการปรับปรุง
ดัดแปลง องค์ความรูบ
้ างส่วน ที่ได้จากเวที เพื่อให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ประโยชน์ และสามารถนาองค์
ความรูท
้ ี่ได้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
(๔) พัฒนากรและปราชญ์สัมมาชีพชุมชนนาเอาความรูจ้ ากประสบการณ์การทางานมา
ถ่ายทอดในเวทีระดับอาเภอ เพื่อบันทึกเป็นขุมองค์ความรู ้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ
ครัวเร ือนตามแนวทางสัมมาชีพได้
การสร้างแหล่งเร ียนรูใ้ นหน่วยงาน
๑) จัดทาเป็นเอกสารคู่มือการดาเนินงาน
(๒) จัดทาเป็นรูปแบบของการจัดเป็นคลิปว ีดีโอ
(๓) จัดทาเป็นรูปแบบไฟล์นาเสนอ power point
(๔) สร้างแหล่งเร ียนรู ้ ผ่านช่องทาง social media Youtube / facebook เว็บไซต์ของ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

๖. ประโยชน์ที่ได้ รบ
ั /ผลที่เกิ ดขึ้นจากการนาองค์ความรูไ้ ปใช้
เกิ ดเป็นองค์ ความรูใ้ หม่ ที่เป็นเทคนิ ค/แนวทางในการพั ฒนางาน การทางานในพื้ นที่ของ
พั ฒ นากร ควรได้ ยึดหลั ก กระบวนการพั ฒ นาแบบมี ส่ ว นร่ว ม ในทุ ก ภาคส่ ว นโดยใช้พื้ นที่ เ ป็ นตั ว ตั้ ง ( Area
base collaborative development) เป็นหัวใจของความสาเร็จในพื้นที่ตาบล มีปัจจัยภายในที่เกี่ ยวข้อง ๓
ประการ คือ (๑) ผู้นาทั้ง ๔ ภาคส่ วน (จตุพลัง) คือ ผู้นาธรรมชาติ ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ และหน่วยราชการ
ในพื้ นที่ ร่วมกั นคิ ดเรอื่ งการพั ฒนา (๒) ใช้ข้อมูลที่คนในชุ มชนร่วมกั นทา และ แปลงเป็นแผนในการบร ิหาร
การพั ฒ นาของชุ ม ชน (๓) คนในชุ ม ชน ร่ว มคิ ด ร่ว มท า ร่ว มรับ ประโยชน์ ร่ว มเร ียนรู ้ และร่ว มตรวจสอบ
กระบวนการเร ียนรูท
้ ี่สาคัญ และทาให้ การผสานพลัง สร้างเศรษฐกิ จฐานล่างที่ยั่งยืนได้ จร ิง คือ กระบวนการ
เร ียนรูร้ ว่ มกั นอย่างต่ อเนื่องผ่านการปฏิบัติ (Interactive learning though action) เป็นการผสานพลัง
ของว ิถีที่แตกต่างกัน เข้าไปเติมเต็มว ิถีชุมชน โดยถือหลักปฏิบัติที่สาคัญ คือ "ไปหาชาวบ้าน อยู่กับเขา เร ียนรู ้
จากเขา วางแผนกั บเขา ทางานกั บเขา เรมิ่ จากสิ่งที่เขารู ้ สร้างจากสิ่งที่เขามี สอนโดยชีใ้ ห้ เห็ น เร ียนจากการ
ทา” (ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์) คัดลอกมาจาก http://archkm.kmitl.ac.th/kmmean/
ยึด หลั ก การ เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง และพั ฒ นา เป็ นแนวทางในการสร้า งและขยายผลครัว เร ือน
สัมมาชีพชุมชน
ข้อพึงระวัง

(๑) พัฒนากร ต้องทาความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานสร้างครัวเร ือนสัมมาชีพชุมชน

อย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะในประเด็นเน้นย้าจากกรมฯเกี่ยวกับครัวเร ือนเป้าหมายในการดาเนินงาน ก่อนการ
ดาเนินกิจกรรมสร้างและขยายผลครัวเร ือนสัมมาชีพ พัฒนากรและผู้นาหมู่บ้าน ต้องวางแผน เตร ียมความ
พร้อม ทีมปราชญ์ และครัวเรอนเป้
ื
าหมาย

(๒) ปราชญ์ชาวบ้าน ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้ครัวเร ือนสัมมาชีพ เป็นผู้ทไี่ ด้รบ
ั การ

ยอมรับจากชุมชน โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกปราชญ์ชุมชน

(๓) ครัวเร ือนสัมมาชีพที่จะเจ้าร่วมโครงการ จะต้องคัดเลือกมาจากความสมัครใจเป็นสาคัญ

และเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเร ียนรูแ
้ ละสามารถพัฒนาตนเองได้
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ

๑. ในส่วนของหมู่บ้าน ทีมว ิทยากรสัมมาชีพในหมู่บ้าน ที่มีความเสียสละ มีความรูแ
้ ละมีจต
ิ ร
อาสา ในการเข้ามาร่วมทางานกับพัฒนาชุมชน ครัวเร ือนสัมมาชีพให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
๒. ในส่วนเจ้าหน้าที่ การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับประชาชน เกิดความไว้วางใจและยอมรับเจ้าหน้าที่ ทาให้เกิดความร่วมมือในการทางาน ยึด
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
๓. ยึดหลักกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ในทุกภาคส่วนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area
base collaborative development)และหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นแนวทางในการสร้างและ
ขยายผลครัวเร ือนสัมมาชีพชุมชน
๗. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
เทคนิค/เครอื่ งมือ ที่นามาใช้ในการดาเนินการ ใช้การ SWOT ในการว ิเคราะห์ อาชีพ/ทุนใน
ชุมชน ว ิเคราะห์ การตลาด การระดมสมอง เพื่อวางแผนการอบรม จัดทาแผนที่เดิ นดิ นในการเยี่ยมครัวเร ือน
เป้าหมาย ดาเนินการส่งเสร ิมการสร้างสัมมาชีพชุมชนดังนี้

(๑) เสร ิมสร้างความมั่ นใจและเทคนิ คการถ่ ายทอดองค์ ความรูใ้ ห้ กับทีม ว ิทยากรสั ม มาชีพ
โดยการฝึก เป็นว ท
ิ ยากร ให้ ฝึกพู ดในสิ่ งที่ตนเองทาแล้ วประสบผลสาเร็จ ด้ วยการโยนคาถามไปที่ว ิทยากร
สัมมาชีพ แล้วให้ชว่ ยอธิบายเป็นลักษณะการชวนคุยสร้างบรรยากาศแบบเป็นกันเอง
(๒) สร้างความเชื่อมั่ นในแนวทางสั มมาชีพ และว ิทยากรสั มมาชีพให้ กับครัวเร ือนสั มมาชีพ
โดยการบรรยายผ่าน Power Point ในการเร ียนรูอ
้ าชีพจากทีมว ิทยากรจะเร ียนรูใ้ นสถานที่บ้านของว ิทยากร
สั ม มาชีพ เพื่ อ ให้ เ กิ ด บรรยากาศของการเร ียนรู ม
้ ากขึ้ น พร้อ มทั้ ง จัด ท าคลิ ป ว ด
ี ี โ อ เกี่ ย วกั บ อาชีพ ของที ม
ว ิทยากรสั มมาชีพที่ประสบผลสาเร็จคนละ ๑ เรอื่ ง มานาเสนอให้ ครัวเร ือนสั มมาชีพได้ เร ียนรู ้ เป็นสิ่ งใหม่ ที่
ครัวเร ือนสนใจและอยากเร ียนรู ้
(๓) ชีแ
้ จงแนวทางการส่งเสร ิมสัมมาชีพชุมชนของทีมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนในระดั บตาบล
ที่ประกอบด้ วยเคร ือข่ ายกลุ่ มออทรัพย์เพื่ อการผลิ ต ผู้ นา อช. กพสต. และศอช.ต. ได้ ทราบแนวทางในการ
ดาเนินงาน พร้อมเชิญทีมสนับสนุนสัมมาชีพร่วมกิจกรรมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้าน
เทคนิ ค กระบวนการพั ฒ นาแบบมี ส่ ว นร่ว ม ในทุ ก ภาคส่ ว นโดยใช้พื้ น ที่ เ ป็ นตั ว ตั้ ง (Area
base collaborative development)และหลักการ เข้าใจ เข้าถึ ง และพัฒนา เป็นแนวทางในการส่งเสร ิม
อาชีพครัวเร ือนสั มมาชีพชุ มชน

