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บทคัดย่อ
งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการน�าแนวคิดการคิดอย่างนกัออกแบบ เข้ามาใช้ในงานพฒันาเมอืงอย่าง

มีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการเปรียบเทียบกรณีศึกษา โครงการขอนแก่นเมืองพิเศษ และกาฬสินธุ์สัญจร

สุขสบาย 

ผลการศึกษาพบว่า 1) เจ้าของโครงการ ควรจะเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบงานด้านน้ีโดยตรงเนือ่งจากมคีวาม

เป็นไปได้ในการน�าไปปฏิบัติจริง 2) ผู้เข้าร่วมโครงการ ควรประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ

อย่างยิง่กลุม่คนรุน่ใหม่ทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์ และเปิดรบันวตักรรมใหม่ และ 3) นวตักรรม ควรจะสอดคล้องกบัผูเ้ข้า

ร่วมกระบวนการในเรื่องการน�าไปสู่การปฏิบัติ ลดการพึ่งพาหน่วยงานที่ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการ 

ABSTRACT
This research aims to study the application of Design Thinking in participatory urban 

development. The research methodology is a comparison study of ‘Khon Kaen Special City Project’ 

and ‘Kalasin Happy Street Project’. 

The result shows that first the project owner should be an organization who directly 

responsible for the urban development issue because of high possibility to be realized. Second, 

participants should involve all stakeholders, especially a young generation who are trending to be 

creative and still open for new innovation. Third, innovations should be closely related to the 

participants regarding implementation, avoiding non-participants dependency. 
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วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2560

บทน�ำ 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการรวบรวมเอาความห่วงกังวล ความต้องการและค่า

นิยมต่างๆ ของสาธารณชนไว้อยู่ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐและเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส�าคัญอย่าง

มากในการพัฒนาเมอืง เนือ่งจากจะช่วยเพิม่คณุภาพของการตดัสินใจให้ดขีึน้ สร้างฉันทามต ิความน่าเชือ่ถอืและความ

ชอบธรรมให้กับการตัดสินใจ น�าไปสู่การปฏิบัติได้ง่ายขึ้น ลดต้นทุนด้านงบประมาณและเวลาในระยะยาว หลีกเลี่ยง

การเผชญิหน้าทีร่นุแรง เพือ่ความสามารถในการคาดการณ์ทศันคตขิองประชาชน และเป็นการพฒันาภาคประชาสังคม 

(เครย์ตัน, 2551) 

ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาเมืองปรากฏอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งได้ก�าหนดไว้ในบทบัญญัติหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 10 

แนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการก�าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และ 2) ส่งเสริมและ

สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของประชาชน ในการตดัสนิใจทางการเมอืง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกจิ และสงัคม รวมทัง้

การจัดท�าบรกิารสาธารณะ (รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, 2550) อปุสรรคทีส่�าคญัอย่างหนึง่

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือความพร้อมของภาครัฐที่ยังขาดแคลนผู้มีทักษะและเครื่องมือในการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และปัญหาเร่ืองวัฒนธรรมการเมืองและความพร้อมของ

ประชาชน (ถวิลวดี, 2550) 

นอกจากนี้ การพัฒนาในปัจจุบันยังให้ความส�าคัญกับ “นวัตกรรม” ซึ่งหมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ หรือการ

ท�าให้แตกต่างจากผู้อื่น (Drucker, 2006) ซึ่งหมายรวมถึงการหาแนวทางแก้ปัญหาแบบใหม่ โดยนวัตกรรมมีความ

หมายครอบคลมุนวตักรรมผลติภณัฑ์และบรกิาร นวตักรรมกระบวนการ และนวตักรรมการจดัการและบรหิารองค์กร 

แนวคิด Design Thinking เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมที่น�าเอาความคิดสร้างสรรค์และ

มุมมองของคณะท�างานมาสร้างแนวทางในการแก้ปัญหา แนวคิดนี้ถูกพัฒนาในซีกโลกตะวันตกตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1960 

เป็นต้นมา โดยได้รับความนิยมในภาคธุรกิจที่น�าไปใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และเริ่มน�ามาใช้ในการแก้

ปัญหาสาธารณะมากยิ่งขึ้น แนวคิดนี้เชื่อในความสามารถของมนุษย์ในด้านสัญชาตญาณ ความสามารถในการสร้าง

แนวคิดได้ทั้งด้านความงามและการใช้สอย ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างคลุมเครือ การท�างาน

เป็นทีม การเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและรูปแบบของบริบท ความอยากรู้อยากเห็น การคิดเชิงบวก และการส่ือสารผ่าน

เครือ่งมอืสือ่สารต่างๆ หรอืในรปูของสญัลกัษณ์ (Tim & Jocelyn, 2010) ประโยชน์ทีส่�าคญัของกระบวนการ Design 

Thinking คือเกิดนวัตกรรมการพัฒนาเมืองท่ีสอดคล้องกับบริบท ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบริบททาง

วัฒนธรรม (Tim & Jocelyn, 2010) และมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น โดยทุกการลงทุน 1 ปอนด์ในโครงการสาธารณะ 

จะสามารถสร้างรายได้กลับคืนมาไม่ต�่ากว่า 26 ปอนด์ ภายในกรอบระยะเวลา 2 ปี (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 

2557)

จากประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการ

ศึกษานี้ ที่มีจุดประสงค์ในการมุ่งค้นหารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีลักษณะการสร้างนวัตกรรมที่มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยแนวคิด Design Thinking ถูกน�ามาใช้เป็นต้นแบบในการ

ศึกษา
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วิธีกำรศึกษำ
ขัน้ตอนและวธิกีารศกึษาประกอบด้วย 1) การศกึษาคณุลกัษณะของกระบวนการ Design Thinking โดยใช้

การศกึษาจากวรรณกรรมและเสวนาทางวิชาการกบัผูเ้ชีย่วชาญทางผงัเมือง และ 2) การศกึษาจากบทเรยีน โดยเลอืก

โครงการจ�านวน 2 โครงการที่ได้ทดลองน�า Design Thinking ไปใช้ในการพัฒนาจริง ได้แก่ เมืองขอนแก่น และเมือง

กาฬสินธุ์ จากนั้นจะมีการวิเคราะห์และสรุปเน้ือหาท้ังหมดเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการศึกษาของกระบวนการ 

Design Thinking ที่สามารถพัฒนาเมืองต่างๆ ในประเทศไทยได้ 

ผลกำรศึกษำ
ผลการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การศกึษาคณุลกัษณะของกระบวนการ Design Thinking 2) การ

ศึกษาจากบทเรียนของโครงการ และ 3) วิเคราะห์ผลการศึกษา

1.  คุณลักษณะของกระบวนกำร Design Thinking

1.1  ค�ำจ�ำกัดควำมของ Design Thinking 

Design Thinking คือ กระบวนการสร้างเครื่องมือแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่มีวิวัฒนาการตั้งแต่ช่วง 

ค.ศ. 1960 โดยกระบวนการสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหาจะเริ่มจากการน�าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองของ

คณะท�างานมาสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา พัฒนาให้เป็นต้นแบบ จากนั้นน�านวัตกรรมดังกล่าวมาทดลองใช้เพื่อให้

ได้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์อย่างแท้จริง

หลกัการส�าคญัคอืการคดิทีห่ลดุออกจากกรอบการคิดแบบเก่า และการยดึบคุคลเป็นศูนย์กลางโดยเช่ือ

ในความสามารถของมนุษย์ในด้านสัญชาตญาณ ความสามารถในการสร้างแนวคิดได้ ความสามารถด้านความคิด

สร้างสรรค์ การคิดอย่างคลุมเครือ การท�างานเป็นหมู่คณะ การเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและรูปแบบของบริบท ความอยากรู้

อยากเห็น การคิดเชิงบวก และการสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆ หรือในรูปของสัญลักษณ์ (Tim & Jocelyn, 

2010)

กระบวนการ Design Thinking เป็นกระบวนการที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นแนวทางแก้ปัญหา

ทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงในบริบทของวัฒนธรรมหนึง่ อาจจะไม่ประสบความเสรจ็ในการแก้ปัญหาในบรบิททางวฒันธรรม

อื่น  

1.2  กระบวนกำรในกำรท�ำ Design Thinking

กระบวนการในการด�าเนินการ Design Thinking มีหลากหลาย (Simon, 1969), (McKim, 1973), 

(Platttner, Meinel, & Leifer, 2011) สามารถประมวลเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้

- Inspiration คอืแรงบงัดาลใจซึง่อาจจะอยูใ่นรปูของปัญหาหรอืโอกาส ในการค้นหาค�าตอบของ

ปัญหา มีการก�าหนดเป้าหมายและกรอบหรือขอบเขต เช่น กรอบด้านเทคโนโลยี ราคา หรือกลุ่มตลาด

- Ideation คือกระบวนการสังเคราะห์ส่ิงที่ได้พบเห็นหรือไอเดีย ไปสู่เครื่องมือหรือแนวทางใน

การแก้ปัญหา ในการสร้างไอเดียที่ดีนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลายไอเดีย (Pauling, et al, 2001) การสร้างความ

หลากหลายด้านความคิดเป็นส่ิงส�าคัญ ดังน้ันในการสร้างนวัตกรรมจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องมีสมาชิกท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ี

แตกต่างกัน ในการท�างานร่วมกันบุคคลเหล่านี้จ�าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ ความสามารถด้านการท�างานเป็นทีมและ

ความสามารถในการท�างานร่วมกัน สมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่เปิดรับความแตกต่าง ความอยากรู้อยากเห็น การคิดบวก 

การนยิมการเรียนรูส้ิง่ใหม่จากการทดลองและการฝึก กระบวนการสร้างไอเดยีจะผ่านการระดมสมอง (Brain storming) 
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มีการตั้งโจทย์ที่ท้าทาย การระดมไอเดียผ่านการเขียนบนกระดาษ Post-it และมีการแลกเปลี่ยนในทีมด้านแผนภาพ

แสดงแนวคิด กฎข้อส�าคัญในระหว่างการระดมสมองคือการตัดสินหรือการปฏิเสธความเห็นที่แตกต่าง ในทางตรงกัน

ข้ามจะต้องมีการสนับสนุนให้เกิดไอเดียท่ีหลากหลายให้มากที่สุด เพื่อจะน�าไปสู่ข้ันตอนการจัดประเภทไอเดีย โดย

ทั่วไปแล้วแนวคิดที่ดีจะเป็นแนวคิดที่ถูกกล่าวมากที่สุด ในขณะที่แนวคิดที่ยังไม่เหมาะสมจะตกลงไป 

- Implementation คือการน�าไปสู่การปฏิบัติ ภายหลังจากการพัฒนาไอเดียที่เหมาะสมที่สุด 

จะเป็นขั้นตอนการท�าแผนปฏิบัติการ มีการจัดท�าต้นแบบนวัตกรรม (Prototype) ที่เปล่ียนไอเดียให้อยู่ในรูปของ

ผลติภณัฑ์หรอืการบรกิาร ซึง่จะสามารถน�าไปทดสอบเพือ่การปรบัปรงุได้ ในระหว่างการด�าเนนิการสร้างต้นแบบนีจ้ะ

มีปัญหาหรือความท้าทายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนในการกระบวนการจัดท�าเกิดขึ้น ซึ่งจะท�าให้เกิดการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ องค์ความรูน้ีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างมากในข้ันตอนการผลติจรงิ องค์ประกอบส่วนส�าคญัในขัน้ตอนสร้าง

ต้นแบบนีค้อืการสือ่สารและการถ่ายทอดเรือ่งเล่าทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการ ซึง่จะต้องมทีัง้จากบคุคลภายในคณะท�างาน

และบุคคลนอกคณะท�างาน

1.3  เครื่องมือที่ช่วยในงำน Design Thinking

Serious play คอื วธิกีารหรอืกระบวนการอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาอนัซบัซ้อน ซึง่จะเป็น

เครื่องมือช่วยในกระบวนการ Design Thinking อย่างมีประสิทธิภาพ “Serious Play” ถูกน�าไปใช้ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการบริการ นอกจากนี้ยังถูกน�าไปใช้ในการพัฒนาขององค์กรอื่นๆ เช่น การทหาร การศึกษา 

การสาธารณสุข และการปกครอง Serious Play จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์และนวัตกรรม นอกจากนี้ยัง

ให้ความส�าคัญกับความเป็นไปได้ อิสรภาพ กระบวนการและผลลัพธ์ ความระลึกตนได้ ความรับผิดชอบ และความ

รู้สึกละอาย (Gauntlett, 2007) รูปแบบของ Serious Play เช่น Lego Serious Play, Improvisational Theater, 

Role Play Exercises, Low Fidelity Prototyping, และ Gamification 

งานวจิยันีเ้ลอืกรปูแบบ Low Fidelity Prototyping (ต้นแบบอย่างง่าย) ในการด�าเนนิการ เคร่ือง

มอื Low Fidelity Prototyping มจีดุมุง่หมายให้ผูเ้ข้าร่วมได้แลกเปลีย่นความคดิและพฒันาไอเดยีผ่านโมเดลต้นแบบ

อย่างง่าย โดยผูเ้ข้าร่วมรบับทบาทผูก่้อสร้าง, ผูเ้ล่าเรือ่ง, ผูร้บัฟัง โดยไม่มกีารแข่งขนั แต่ผูเ้ข้าร่วมจะระลกึความสามารถ

ด้านการวาดและการสร้าง ใช้อุปกรณ์ส�าหรับการเขียน เช่น ปากกา, กระดาษโพสต์อิท และอุปกรณ์ท�าโมเดล 

แนวทางในการพัฒนาการออกแบบให้เกิดนวัตกรรมสามารถท�าได้บนพื้นฐาน 10 หลักการ 

(ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2557) ดังนี้

1) ท�าทุกอย่างให้ง่าย (Easy Please) 

2) ใส่ใจในทุกรายละเอียด (More Sensuality) 

3) ข้ามขีดจ�ากัดแบบเดิมๆ (No Limits) 

4) ผสมผสานแนวคิด (Mash Up) เพื่อเปิดโอกาสให้กับนวัตกรรมใหม่ๆ 

5) สร้างตลาดบริโภคร่วม (Co-Summing) 

6) บริการในโลกออนไลน์ (E-Me) 

7) เปิดรับฟังความคิดเห็น (Raise the Voice) 

8) ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (At Eye Level) 

9) สร้างคุณค่าพิเศษ (More Value) 

10) ใช้วิธีคิดแบบเกมส์ (Ga-Me) 
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1.4  ตัวอย่ำงกำรน�ำ Design Thinking ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำทำงสังคม

- การแก้ปัญหาการจัดการน�้าสะอาดส�าหรับชุมชุน ที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย ปัญหา

ที่เกิดขึ้นคือระบบการเข้าถึงน�้าสะอาดที่ขาดประสิทธิภาพ ประชาชนต้องจ่ายค่าน�้าสะอาดในราคาแพงและการเข้าถึง

น�้าที่ไม่สอดคล้องกับการด�าเนินชีวิตของประชาชน ดังนั้นกระบวนการ Design Thinking จึงถูกน�าไปใช้ในการสร้าง

นวัตกรรมด้านระบบการเข้าถึงน�้าสะอาด

- การแก้ปัญหาเดก็ขาดสารอาหารในชุมชน ประเทศเวยีดนาม ซ่ึงแต่เดมิมกีารแก้ปัญหาโดยพึง่พา

เงนิบรจิาคจากรฐับาล และไม่เกดิผลลพัธ์ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว้ แนวคดิ Design Thinking ถกูน�าไปใช้โดยเน้นแนวทาง

แก้ปัญหาจากบุคคลและครอบครัวที่อาศัยในชุมชน คณะท�างานได้ลงส�ารวจชุมชน 4 แห่ง และเลือกศึกษาเชิงลึกกับ 

6 ครอบครวัทีม่คีวามยากจนสงูทีส่ดุแต่เด็กในครอบครวัยงัมสีขุภาพด ีพวกเขาสงัเกตกระบวนการเตรยีมอาหาร การปรงุ

และการเสิร์ฟ และค้นพบรูปแบบพิเศษที่ท�าให้ครอบครัวเหล่านี้แตกต่างจากครอบครัวยากจนอื่นๆ ความแตกต่างคือ

ครอบครัวเหล่านี้จะเพิ่มกุ้งฝอย ปู และหอยทากที่ได้จากนาข้าว พร้อมทั้งมันดิบลงไปในอาหาร นอกจากนี้อาหารที่

เด็กในครอบครัวเหล่าน้ีได้รับจะมีปริมาณน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นๆ คณะท�างานได้จัดท�าหลักสูตร

การท�าอาหารส�าหรับเด็กส�าหรับการสอนชาวชุนชน โดยมีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ในปีแรก และได้ถูกน�าไปเผยแพร่อีก 

14 ชุมชนในปีต่อมา 

1.5  กำรเสวนำกับผู้เชี่ยวชำญ

การเสวนาทางวชิาการกบัผู้เชีย่วชาญด้านการพฒันาเมอืง ในงาน Technical University Berlin 

Alumni Seminar ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ผลสรุปจากการเสวนาถึงปัจจัยต่อ

ความส�าเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองประกอบด้วย 

- เจ้าของโครงการ จะต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในงานด้านนั้นโดยตรง ที่เป็นผู้ริเริ่ม

และด�าเนินการลงมือปฏิบัติ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องมีเป้าหมายหรือมีแนวคิดเห็นร่วมกันในการแก้ปัญหานั้นๆ 

- นวัตกรรม จะต้องเป็นนวัตกรรมที่สามารถด�าเนินได้ในระยะเวลาอันสั้นหลังจากกระบวนการ

ออกแบบซ่ึงจะเป็นการสร้างความต่อเนือ่ง โดยผูเ้ข้าร่วมออกแบบด�าเนนิการได้เองหรอืเป็นส่วนหนึง่ในการด�าเนนิการ 

ลดการพึ่งพาหน่วยงานอื่นๆ 

2.  กำรศึกษำจำกบทเรียนของโครงกำร

คณะผูว้จิยัเลอืกศกึษาจาก 2 โครงการทีไ่ด้น�าแนวคิด Design Thinking ไปใช้ ได้แก่ โครงการขอนแก่นเมอืง

พิเศษ และโครงการพัฒนาชุมชนเดินและจักรยานต้นแบบเมืองกาฬสินธุ์ 

2.1  โครงกำรขอนแก่นเมืองพิเศษ

โครงการขอนแก่นเมืองพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในแต่ละส่วนงานภายในของ

เทศบาลนครขอนแก่นเกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการเมืองพิเศษ นวัตกรรมการพัฒนาเมือง 

และการปรับปรุงข้อกฎหมายเมืองพิเศษ ส�าหรับเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้แนวคิด Design Thinking ในการจัด

กิจกรรม 

เจ้าของโครงการคือเทศบาลนครขอนแก่น ภาคีที่ร่วมจัดคือสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย พนักงานในเทศบาล ชุมชนต่างๆ และกลุ่มคนรุ่นใหม่
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กิจกรรมที่น�าแนวคิด Design Thinking ไปใช้ คือการจัดเวทีสาธารณะเพื่อก�าหนดทิศทางในการ

บริหารจัดการและรองรับการยกระดับเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองพิเศษ โดยจัดขึ้นจ�านวน 8 เวที ซึ่งแต่ละเวทีมีการ

ระบกุลุม่เป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั ในการสมัมนาแต่ละครัง้จะแบ่งออกเป็น 5 โต๊ะทีม่ปีระเดน็แตกต่างกนั ประกอบด้วย 

1) ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ (Business & Economic) 2) ด้านการบริหารจัดการและกฎหมาย (Management & 

Law) 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการออกแบบชุมชนเมือง (Infrastructure & Urban Design) 4) ด้านสิ่งแวดล้อม

และนิเวศวิทยา (Environment & Ecology) และ 5) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture)

กระบวนการ ประกอบด้วย

1)  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มแยกตามประเด็น

2)  วิทยากรกลางบรรยายตัวอย่างกรณีศึกษาการพัฒนาเมืองที่มีความก้าวหน้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วม

กจิกรรมได้เปิดวสิยัทศัน์และแนวคดิในเรือ่งการพฒันาเมอืง จากน้ันเป็นการอธบิายขัน้ตอนและกตกิาในการท�ากจิกรรม 

ประกอบด้วย ห้ามแสดงความคดิเหน็ในเชงิลบ เช่น ไม่รบัหรอืเป็นไปไม่ได้ ห้ามเป็นผู้บงการ มุ่งมัน่ในประเดน็ทีก่�าหนด 

ด�าเนินการในกรอบเวลาที่ก�าหนด และงดใช้โทรศัพท์มือถือ

3)  ระดมความคดิ ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมได้รบักระดาษ Post-it และปากกาเพ่ือใช้เขยีนข้อความตาม

ประเด็น โดยเขียน 1 แผ่นต่อ 1 ข้อความ น�าข้อความที่เขียนบน Post-it ไปติดบนกระดาน Flip chart ที่เตรียมไว้เพื่อ

ให้วิทยากรแต่ละกลุ่มจัดกลุ่มประเด็น ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

4)  การเลือกประเด็นที่จะสร้างนวัตกรรม วิทยากรประจ�ากลุ่มน�าเสนอผลลัพธ์ที่ได้ โดยสรุปให้

สมาชกิทราบว่าแนวคดิทีไ่ด้มอีะไรบ้าง ให้มกีารแลกเปล่ียนพดูคยุกนัภายในกลุม่เพือ่เลอืกประเดน็ย่อยทีจ่ะน�าไปสูก่าร

พัฒนา Prototype เพื่อสร้างนวัตกรรม กิจกรรมนี้ใช้เวลา 30 นาที

5)  พฒันานวตักรรมต้นแบบ (Prototype) แต่ละกลุ่มช่วยกนัพฒันาประเดน็ทีต่นเองเลือกมาน�า

ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ มีการตั้งชื่อโครงการที่จดจ�าได้ง่าย น�าเสนอในรูปของแผนทางธุรกิจ (Business 

Model) ที่ครอบคลุมประเด็น 5W1H (What, When, Where, Why, Who, How) น�าเสนอบนกระดาษขนาด A0 

กิจกรรมนี้ใช้เวลา 30 นาที

6)  น�าเสนอนวัตกรรมต้นแบบต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น กิจกรรมนี้ใช้เวลา 

60 นาที

7)  การคัดเลือกโครงการน�าร่องท่ีจะน�าไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้เวทีประชาชนเพื่อรับฟังความคิด

เห็นของประชาชน ที่มีเปิดให้ผู้ที่เคยเข้าร่วมใน 8 เวทีและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม กิจกรรมนี้ใช้เวลา 3 ชั่วโมง จากนั้น

น�าเรื่องทั้งหมดเข้าสู่เวทีระดับเทศบาล ในการสัมมนาของหน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น เป็นการสรุปผลการท�า

กิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมคือผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเทศบาล ใช้เวลาในการคัดเลือก 2 วัน

8)  การน�าโครงการน�าร่องไปสู่การปฏิบัติภายหลังโครงการแล้วเสร็จ 

นวัตกรรม ประกอบด้วย

1)  โครงการขอนแก่นเมืองในฝัน

หัวหน้าและเจ้าหน้าที่เทศบาลได้น�าเสนอโครงการนี้ โดยเป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้ง

ระบบในทุกระดับพื้นที่ พร้อมระบบการให้สัมปทานหรือการร่วมทุน มีจัดการกับระบบการคมนาคมในเมืองใหม่ เน้น

การใช้รถบริการสาธารณะหรือจักรยาน จากภาพที่มีการจัดพื้นที่จอดรถส่วนบุคคลไว้ก่อนเข้าเขตเมือง เพื่อสนับสนุน

การใช้รถบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหารถติด โดยได้จัดพื้นที่จอดรถไว้ทั้ง 4 มุมเมืองกอ่นเข้าสู่ตัวจังหวัดขอนแก่น 
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การสญัจรในเขตเมอืงมบีรกิารรถไฟฟ้า รถรางและสนบัสนนุการขีจ่กัรยาน มกีารจดัสถานสี�าหรบัรถจกัรยานตามสวน

สาธารณะที่ส�าคัญของจังหวัดขอนแก่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชน และเพิ่ม Shuttle Bus ในเขต

เมืองขอนแก่น ผลที่คาดว่าจะได้รับคือปัญหาการจราจรติดขัดหมดไป มีรถสาธารณะที่มีคุณภาพให้บริการ มีคนใช้รถ

จักรยานมากขึ้น สภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และสภาพแวดล้อมในเมืองขอนแก่นก็ดีขึ้น

2)  โครงการปฏิรูปใหม่ ในเขตเทศบาล

กลุ่มชุมชนและอาสาสมัครได้น�าเสนอโครงการนี้ โดยเป็นการสร้างสมดุลความรับผิดชอบต่อ

โครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง เช่น ขอมีส่วนในการตรวจสอบ และความเห็นของชุมชนลงสู่ชุมชน โดยในการ

ก่อสร้างหรือการพัฒนาในแต่ละครั้ง ควรผ่านประชาคมหมู่บ้านและประชาคมชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เห็นและรับรู้ต่อ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พร้อมสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม โดยภาครัฐหรือท้องถิ่น เป็น

ตัวกลางในการแก้ปัญหาและจัดระเบียบร่วมกันกับภาคประชาชน อาจมีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนหรือพัฒนาร่วม

กนั กลายเป็นการปฏริปูแบบใหม่ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงในยคุปัจจบุนั ผลทีค่าดว่าจะได้รบัคอืการก่อสร้างและการ

พฒันาในแต่ละครัง้ จ�าเป็นต้องผ่านประชาคมชมุชน เพือ่ให้ทกุคนและทกุภาคส่วนเหน็ชอบ และสร้างข้อตกลงร่วมกนั 

3)  โครงการคืนหย่าง หย่างได้ หย่างดี

กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้น�าเสนอโครงการนี้โดยใช้แนวคิด Walkable and Complete Street โดย

ประเดน็ส�าคัญของนวตักรรมนี ้คือ การอยากได้ทางเท้า ซึง่เป็นพ้ืนทีส่าธารณะกลับมาเป็นของประชาชนทกุคนเหมอืน

เดมิ ขัน้ตอนเริม่ต้นอาจท�าเป็นทางเท้าตวัอย่าง โดยการร่วมมือกบักลุม่บริษทั เจ้าของบ้านในการบรหิารจดัการ ปลกูจติ

ส�านึกและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทุกคน พร้อมปรับปรุงทางเท้าให้น่าเดินมากขึ้น เช่น เพิ่มม้านั่ง ร่มเงา ต้นไม้ 

หรือการใช้งานที่สนับสนุนการใช้ทางเท้า โดยการเห็นพ้องต้องกันจากทุกภาคส่วน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับคือมีทางเท้า

ต้นแบบ ที่สามารถเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นได้น�าไปปรับใช้ และกระจายไปทั่วทุกมุมเมือง สร้างชีวิตชีวาให้กับเมือง

4) โครงการจราจรยุคใหม่

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐและท้องถิ่นได้น�าเสนอโครงการนี้ โดยมีแนวคิดในการจัดระเบียบและ

ปลุกจิตส�านึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ขั้นตอนและวิธีการประกอบด้วยการปลูกฝังให้ประชาชนและคนขับรถบนท้องถนน 

เคารพกฎจราจร และสร้างกฎระเบียบร่วมกัน อปท. จัดอบรมและให้ความรู้ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพการจราจรยุค

ใหม่ในทุกด้าน และเอกชนลงทุนสร้างที่จอดรถ แบ่งเป็นในและนอกเมืองเพื่อสนับสนุนบริการขนส่งสาธารณะ ผลที่

คาดว่าจะได้รบัคอืมทีางเท้าต้นแบบทีส่ามารถเป็นโมเดลให้พืน้ทีอ่ืน่ได้น�าไปปรบัใช้ และกระจายไปทัว่ทกุมมุของเมอืง 

สร้างชีวิตชีวาให้กับเมือง 

5) โครงการ Khon Kaen Easy

กลุ่มนักธุรกิจเอกชนและกลุ่มปัญจมิตรได้น�าเสนอโครงการนี้ โดยน�าแนวคิดโครงสร้างพื้นฐาน 

Digital Economy มาใช้สร้างนวตักรรมทีท่�าให้เมอืงมคีวามทนัสมยัมากขึน้ เช่น จอ LED บนถนน 4 แยกเพือ่ให้ข้อมลู 

ข่าวสารแก่ชาวขอนแก่น CCTV ผสานข้อมูลจราจรในทุกพื้นที่ Application KK Finder ให้บริการ ด้านการท่องเที่ยว 

ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร รวมไปถึงหาต�าแหน่งงานและด้านประชาสัมพันธ์อื่นๆ ป้ายไฟอัจฉริยะ เพิ่มความศิวิไลซ์ 

และให้บริการด้านต่างๆ ทั้ง Wifi และ Cable TV ฯลฯ ผลที่คาดว่าจะได้รับคือเพิ่มสิ่งอ�านวยความสะดวกทางด้าน

เทคโนโลยีในจังหวัดขอนแก่นมากขึ้น มีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น Digital Economy ให้ทั้งประโยชน์และสร้างรายได้

ให้แก่คนขอนแก่น 
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6)  โครงการ Co-Coon

กลุม่นกัศกึษา เยาวชนและประชาชนได้น�าเสนอโครงการนี ้โดยน�าแนวคิดการสร้างสถานทีพ่บปะ

ส�าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย มีการหาพื้นท่ีว่างหรือพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อสร้าง Co-space ภายใต้ช่ือ 

Co-Coon สถานที่ส�าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ประกอบด้วย พื้นที่แสดงผลงาน นิทรรศการ โรงยิม Fitness พื้นที่ 

Workshop ร้านอาหารและเครื่องดื่ม Tutor Zone กิจกรรมชมรม สันทนาการ รวมไปถึงเวที สาธารณะ ซึ่งพื้นที่

เหล่านี้สามารถตอบโจทย์ส�าหรับคนทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจในแต่ละเรื่อง 

7)  โครงการสวน 3 คาแรคเตอร์

กลุ่มนักศึกษา เยาวชนและประชาชนได้น�าเสนอโครงการนี้ โดยเป็นการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ประกอบด้วย 1) บึงแก่นนคร (คาแรคเตอร์ด้านชุมชน) ประกอบด้วย ห้องสมุด 

ตลาดน�้าโบราณ ทางจักรยาน และจุดเติมลม จุดบริการน�้าดื่ม ห้องน�้าสะอาด เวทีวัยรุ่น 2) บึงทุ่งสร้าง (คาแรคเตอร์

ด้านครอบครัว) ทางส�าหรับวิ่ง เครื่องเล่นเด็ก และเครื่องออกก�าลังกายผู้ใหญ่ สถานที่พักผ่อน ห้องน�้าสาธารณะ 

จักรยานฟรี ระบบไฟส่องแสงอัตโนมัติ 3) บึงหนองโคตร (คาแรคเตอร์ด้านกีฬา) กีฬาทางน�้า เจทสกี บานาน่าโบท 

จดุพักผ่อน ห้องน�า้สาธารณะ รปภ. ดแูลตลอด 24 ชม. เส่ือหรอืพืน้ทีน่ัง่เล่น ผลทีค่าดว่าจะได้รับคอืเพิม่พืน้ทีท่างสังคม

ดึงดูดผู้คนให้ออกมาท�ากิจกรรมนอกบ้าน และสร้างชีวิตชีวาให้กับเมือง

8)  โครงการ Special Course for Special City

กลุม่นกัวชิาการ นกักฎหมาย สือ่มวลชนและ NGO ได้น�าเสนอโครงการนี ้โดยเป็น หลักสูตรพเิศษ

ส�าหรบัเมอืงพเิศษ โดยมเีนือ้หาเรือ่งการกระจายอ�านาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถิน่ในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยการ

พัฒนาการศึกษา การเพิ่มโอกาสให้คนด้อยโอกาสโดยเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างกลุ่มคนหรือบุคคลในการสร้าง

หลักสูตร โดยการจัดเวทีหรือกลุ่มในการเข้ามาร่วมสร้างหลักสูตร หลักสูตรชีวิตคนขอนแก่นโดยการสร้างความรู้เชิง

ประวตัศิาสตร์ สงัคม การเรยีนรู้ ธรรมชาต ิและการอยูร่่วมกนัเชงิคุณภาพ ผลทีค่าดว่าจะได้รบัคอืประชาชนคนขอนแก่น

มีหลักสูตรในการด�ารงชีวิตที่เป็นกลาง และอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

9) โครงการ Creative Commune Khon Kaen Idea Bank

กลุม่ผูบ้รหิารเมอืงได้น�าเสนอโครงการนีโ้ดยการปรบัปรงุอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านกังาน

ขอนแก่น ให้เป็น Complex Co-working Space ศูนย์ชุมชน สร้างสรรค์และคลังไอเดียเมืองขอนแก่น แลกเปลี่ยน

ความคิดชีวิตคนเมือง ผลที่คาดว่าจะได้รับคือเกิด Landmark ที่ส�าคัญแห่งใหม่ภายในเมืองขอนแก่น ตอบโจทย์ 

Lifestyle คนเมืองที่ต้องการพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิด และสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานแบบครบวงจร

2.2  โครงกำรกำฬสินธุ์สัญจรสุขสบำย

โครงการนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของงานวจิยัเรือ่งการส่งเสรมิการเดนิและจกัรยานในชมุชน ซึง่ใช้หลกัการ 

Design Thinking เข้ามาใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนคิดสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการเดินและ

การใช้จักรยานด้วยตนเอง และการเลือกนวัตกรรมเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติและการทดลอง 

เจ้าของโครงการคอืคณะนกัวจิยัจากมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ภาคีทีร่่วมจดังานคือเทศบาลเมอืง

กาฬสินธุ์ ชมรมจักรยาน Dino Speed Bike และชุมชนสุขสบายใจ ผู้เข้าร่วมคือสมาชิกชุมชนสุขสบายใจ 
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กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่น�าเอาแนวคิด Design Thinking มาใช้ถูกจัดขึ้น 1 ครั้ง กลุ่ม

เป้าหมายคือประชาชนในชมุชนสขุสบายใจ ทีเ่ป็นเดก็และเยาวชน ผู้ปกครอง อาสาสมคัรภายในชมุชน และประชาชน

ทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชน และผู้บริหารชุมชน นอกจากน้ียังมีชุมชนอื่นเข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยผู้เข้าร่วมจะถูกแบ่ง

ออกเป็น 6 โต๊ะ 

กระบวนการ ประกอบด้วย

1)  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแบ่งกลุ่ม เป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกชุมชนสุข

สบายใจ และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อท�ากิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยจะมีการใช้สี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจ�ากลุ่ม

ตามโต๊ะที่นั่ง 

2)  การประเมินก่อนท�ากิจกรรม โดยการจัดท�าแบบสอบถามก่อนกิจกรรม เป็นการเก็บข้อมูล

เบื้องต้นก่อนร่วมกิจกรรม เพื่อทราบถึงข้อมูลการใช้จักรยาน และความคิดเห็นต่อการเดินและใช้จักรยานใน

ชีวิตประจ�าวัน

3)  วิทยากรกลางบรรยาย เพื่อการสร้างความตระหนักเรื่องการสัญจรภายในชุมชน ในด้าน

ประโยชน์ของ Active Travel และแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน โดยการบรรยายเรื่อง

การสญัจรภายในชมุชน ประเภทการสญัจร ปัญหาในการสญัจร ความหมายของ Active Travel ประโยชน์ของ Active 

Travel แนวทางการน�าไปสู่ Active Travel และการอธิบายแนวคิด Design Thinking ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

4)  ระดมความคดิ ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมได้รบักระดาษ Post-it และปากกาเพ่ือใช้เขยีนข้อความตาม

ประเด็น โดยเขียน 1 แผ่นต่อ 1 ข้อความ น�าข้อความที่เขียนบน Post-it ไปติดบนกระดาน Flip chart ที่เตรียมไว้เพื่อ

ให้วิทยากรแต่ละกลุ่มจัดกลุ่มประเด็น ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

5)  การเลือกประเด็นที่จะสร้างนวัตกรรม วิทยากรประจ�ากลุ่มน�าเสนอผลลัพธ์ที่ได้ โดยสรุปให้

สมาชกิทราบว่าแนวคดิทีไ่ด้มอีะไรบ้าง ให้มกีารแลกเปล่ียนพดูคยุกนัภายในกลุม่เพือ่เลอืกประเดน็ย่อยทีจ่ะน�าไปสูก่าร

พัฒนา Prototype เพื่อสร้างนวัตกรรม กิจกรรมนี้ใช้เวลา 30 นาที

6)  พฒันานวตักรรมต้นแบบ (Prototype) แต่ละกลุ่มช่วยกนัพฒันาประเดน็ทีต่นเองเลือกมาน�า

ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ มีการตั้งชื่อโครงการที่จดจ�าได้ง่าย น�าเสนอในรูปของแผนทางธุรกิจ (Business 

Model) ที่ครอบคลุมประเด็น 5W1H (What, When, Where, Why, Who, How) น�าเสนอบนกระดาษขนาด A0 

กิจกรรมนี้ใช้เวลา 30 นาที

7)  น�าเสนอนวัตกรรมต้นแบบต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น กิจกรรมนี้ใช้เวลา 

60 นาที

8)  การประเมินหลังท�ากิจกรรม โดยการจัดท�าแบบสอบถามหลังกิจกรรม เป็นการเก็บข้อมูล

หลังการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทราบถึงความคิดเห็นต่อการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน และเป็นการประเมิน

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

9)  การคดัเลอืกโครงการน�าร่องทีจ่ะน�าไปสู่การปฏิบตั ิโดยใช้การประชุม Focus Group เป็นการ

สรุปผลการท�ากิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน จากตัวแทนของแต่ละกลุ่ม ผู้น�าชุมชน ตัวแทนจากท้องถิ่น ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง และคณะวิจัย โดยเป็นกิจกรรมในช่วงบ่ายในวันเดียวกัน ใช้เวลา 30 นาที

10) การน�าโครงการน�าร่องไปสู่การปฏบิตั ิซึง่ด�าเนนิการหลงัจากการสมัมนาแล้วเสรจ็ 1 สัปดาห์
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นวัตกรรม ประกอบด้วย

1)  โครงการถนนปลอดภัย สุขสบายใจ

กลุ่มสีเขียวน�าเสนอโครงการที่เน้นมาตรการแข็ง ท่ีมีการปรับสภาพทางกายเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภยับนถนน ประกอบด้วย 1) ป้ายชุมชนจักรยาน บรเิวณทางเข้าออก 2) การชะลอความเร็วรถยนต์ด้วยลกูระนาด 

3) สัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกลานกีฬา 4) ไฟฟ้าส่องสว่าง 5) ป้ายจ�ากัดความเร็ว และ 6) ช่องทางจักรยาน 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบัคอืผูส้ญัจรรบัรูว่้าเป็นชมุชนเดนิและจักรยาน ชะลอความเรว็ ท�าให้ประชาชน

รู้สึกปลอดภัยในการเดินและจักรยาน

2)  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยาน Happy Street

กลุม่สม่ีวงน�าเสนอโครงการทีเ่น้นมาตรการรณรงค์เพือ่สขุภาพทีด่แีละเพือ่สิง่แวดล้อม โดยก�าหนด

ตารางการขี่จักรยานรณรงค์ร่วมกันของเมืองกาฬสินธุ์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ วันพุธที่มีโครงการ Kalasin Night 

Cycling และเพิ่มกิจกรรมวันเสาร์อีก 1 วัน นอกจากนี้ยังต้องการแก้ปัญหาเรื่องพาหนะ โดยการบริจาคจักรยานให้

กับบ้านที่ไม่มีจักรยาน และการสนับสนุนการมีจักรยานอย่างน้อยบ้านหนึ่งหลังต่อจักรยานหนึ่งคัน พร้อมทั้งมีบริการ

ซ่อมจักรยานฟรี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับคือการประชาชนมีกิจกรรมขี่จักรยานร่วมกันเป็นประจ�า และสามารถเข้าถึง

จักรยานได้ถ้วนหน้า

3)  โครงการเลนจักรยาน สุขสบายใจ ปลอดภัย

กลุ่มสีแดงเทาน�าเสนอโครงการที่เน้นมาตรการแข็ง ที่ให้มีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ คือ

การท�าช่องทางจกัรยาน ซึง่ประกอบด้วยป้ายห้ามจอดรถยนต์ ป้ายสญัลกัษณ์จกัรยาน เส้นจราจร งบประมาณมาจาก 

3 ฝ่าย (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน) ผลที่คาดว่าจะได้รับคือผู้สัญจรรับรู้ว่าเป็นชุมชนเดินและ

จักรยาน ชะลอความเร็ว ท�าให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในการเดินและจักรยาน

4)  โครงการม้าลาย ไฟฟ้า จักรยาน ป้ายจราจร

กลุ่มสีน�้าเงินน�าเสนอโครงการที่ประกอบด้วยทางม้าลาย ไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นทางจักรยาน 

ป้ายจราจร ลูกระนาด การแบ่งปันจักรยานในชุมชน สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ ลานกีฬา สระว่ายน�้า การอบรม

การขี่จักรยาน และไฟสัญญาณจราจร ผลที่คาดว่าจะได้รับคือการเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรจากมาตรการทาง

กายภาพและการให้การศึกษา

5)  โครงการ STREET PAINTING

กลุ่มสีเหลืองน�าเสนอโครงการที่เน้นใช้ศิลปะในการชะลอความเร็ว โดยใช้การวาดรูประบายสีบน

ถนน บรเิวณทางแยก ผลทีค่าดว่าจะได้รบัคอืผูส้ญัจรรับรูว่้าเป็นชมุชนเดนิและจกัรยาน ชะลอความเรว็ ท�าให้ประชาชน

รู้สึกปลอดภัยในการเดินและจักรยาน

3.  วิเครำะห์ผลกำรศึกษำ

เมื่อน�าโครงการตัวอย่างที่น�ากระบวนการ Design Thinking ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมกรรมพัฒนา

เมือง ได้แก่ โครงการขอนแก่นเมืองพิเศษ และโครงการกาฬสินธุ์สัญจรสุขสบายใจ โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์เรื่อง

เจ้าของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และนวัตกรรม มีรายละเอียดดังนี้
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1)  เจ้าของโครงการ 

ทัง้สองโครงการมเีจ้าของโครงการแตกต่างกนั โดยในโครงการขอนแก่นเมอืงพิเศษ เจ้าของโครงการคอื

เทศบาลนครขอนแก่น ซึง่เป็นองค์กรทีร่บัผดิชอบงานการพัฒนาเมอืงโดยตรง ในขณะทีเ่จ้าของโครงการกาฬสินธุสั์ญจร

สขุสบายคอืคณะนกัวจิยัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ความแตกต่างระหว่างเจ้าของโครงการทีร่บัผดิชอบงานพฒันาเมอืง

โดยตรงคือนวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการสามารถน�าไปบรรจุในแผนงานของเทศบาลได้โดยตรง ในขณะที่นวัตกรรม

ทีไ่ด้จากโครงการสญัจรสขุสบายใจจะต้องมกีารถ่ายทอดไปยงัเจ้าหน้าทีแ่ละผูบ้รหิารเทศบาลอกีครัง้หนึง่ก่อนโดยเฉพาะ

โครงการที่ต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติ ดังนั้นโครงการที่เจ้าของโครงการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน

ด้านนี้โดยตรงจึงมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน�าไปปฏิบัติจริง

2)  ผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งสองโครงการมีสมาชิกชุมชนเป็นผู้เข้าร่วมเหมือนกัน ในขณะที่โครงการขอนแก่นเมืองพิเศษมีอีก 2 

กลุ่มเข้าร่วม ได้แก่ พนักงานในส�านักงานเทศบาล และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ความแตกต่างของการมีพนักงานส�านักงาน

เทศบาลและกลุม่คนรุน่ใหม่เข้าร่วมคอื 1) การส่งผ่านนวตักรรมไปสู่พนกังานเทศบาลซึง่เป็นองค์กรทีร่บัผิดชอบในงาน

พัฒนาเมืองโดยตรง และ 2) กลุ่มคนรุ่นใหม่ช่วยท�าให้กระบวนการ Design Thinking มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เนือ่งจากเป็นกลุม่คนทีร่บัสือ่ใหม่ มมีมุมองและแนวคดิใหม่สอดคล้องกบัแนวคดิ Design Thinking มากกว่าชาวชมุชน

โดยทัว่ไป ดงันัน้จงึมผีลท�าให้นวัตกรรมทีไ่ด้จากโครงการขอนแก่นเมอืงพเิศษมชีือ่ทีท่นัสมยัและผสมผสานแนวคดิ หรอื

เทคนิคที่หลากหลาย เช่น อินเตอร์เน็ต โมเดลทางธุรกิจ ในขณะที่นวัตกรรมจากโครงการกาฬสินธุ์สัญจรสุขสบายมี

ลกัษณะทีซ่�า้ซ้อนกนั ดงันัน้จงึควรดงึกลุม่คนรุน่ใหม่หรอืกลุม่ทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์ มมีมุมองใหม่เข้าร่วมกระบวนการ

3)  นวัตกรรม 

ลักษณะนวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการของทั้งสองโครงการมีลักษณะที่แตกต่างกัน นวัตกรรมของ

โครงการขอนแก่นเมืองพิเศษเป็นโครงการขนาดใหญ่ ทั้งด้านพื้นที่ งบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงท�าให้

ต้องรอกระบวนการแผนของเทศบาลทีใ่ช้ระยะเวลานาน ต้องผ่านการคดัเลอืกโครงการน�าร่อง กจิกรรมจากนวตักรรม

ที่เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนจึงเกิดข้ึนช้า ในขณะท่ีนวัตกรรมของโครงการกาฬสินธุ์สัญจรสุขสบายเป็นโครงการขนาดเล็ก

สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้ทันที โดยเฉพาะโครงการ STREET PAINT ที่ชุมชนสามารถเป็นเจ้าภาพด�าเนินการได้เอง 

ดังนั้นจึงท�าให้ Prototype ที่ได้สามารถน�าไปทดลองได้ทันที กิจกรรมเกิดความต่อเนื่อง ดังนั้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจึง

ต้องสอดคล้องกับผู้เข้าร่วมคือผู้เข้าร่วมสามารถเป็นเจ้าของโครงการน�าไปสู่การทดลองปฏิบัติได้จริง ลดการพึ่งพา

หน่วยงานที่ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการ 



การน�าแนวคิดการคิดอย่างนักออกแบบไปใช้ในการพัฒนาเมืองในประเทศไทย
พลเดช เชาวรัตน์ เมธี พิริยการนนท์ และ ศุภธิดา สว่างแจ้ง

130
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2560

ตำรำงที่ 1 แสดงการสรุปลักษณะโครงการ
โครงกำร โครงกำรขอนแก่นเมืองพิเศษ โครงกำรกำฬสินธุ์สัญจรสุขสบำย

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคีที่ร่วมจัด - สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

- ชมรมจักรยาน Dino Speed Bike

- ชุมชนสุขสบายใจ

ผู้เข้าร่วม - พนักงานในเทศบาล

- ชุมชนต่างๆ 

- กลุ่มคนรุ่นใหม่

- สมาชิกชุมชนสุขสบายใจ

กระบวนการ 1. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแบ่งกลุ่ม

2. วิทยากรกลางบรรยายตัวอย่างกรณีศึกษา

3. ระดมความคิด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับกระดาษ 

Post-it

4. การเลือกประเด็นที่จะสร้างนวัตกรรม

5. พัฒนานวัตกรรมต้นแบบ

6. น�าเสนอนวัตกรรมต้นแบบต่อหน่วยงานที่รับผิด

ชอบเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น

7. การคัดเลือกโครงการน�าร่องที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติ

8. การน�าโครงการน�าร่องไปสู่การปฏิบัติภายหลัง

โครงการแล้วเสร็จ 

1. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแบ่งกลุ่ม

2. การประเมินก่อนท�ากิจกรรม

3. วิทยากรกลางบรรยาย

4. ระดมความคิด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับกระดาษ 

Post-it

5. การเลือกประเด็นที่จะสร้างนวัตกรรม

6. พัฒนานวัตกรรมต้นแบบ

7. น�าเสนอนวัตกรรมต้นแบบต่อหน่วยงานที่รับผิด

ชอบเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น

8. การประเมินหลังท�ากิจกรรม

9. การคัดเลือกโครงการน�าร่องที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติ

10. การน�าโครงการน�าร่องไปสู่การปฏิบัติ

ลักษณะพิเศษ - การควบคุมเวลาให้มีความกระชับ

- อุปกรณ์และการแบ่งสีกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิด

สร้างสรรค์

- การคิดเชิงสร้างสรรค์และสร้างความเป็นไปได้

- การโฟกัสไปที่ประเด็น

- การควบคุมเวลาให้มีความกระชับ

- อุปกรณ์และการแบ่งสีกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิด

สร้างสรรค์

- การคิดเชิงสร้างสรรค์และสร้างความเป็นไปได้

- การโฟกัสไปที่ประเด็น

นวัตกรรม 1. โครงการขอนแก่นเมืองในฝัน

2. โครงการปฏิรูปใหม่ ในเขตเทศบาล

3. โครงการคืนหย่าง หย่างได้ หย่างดี

4. โครงการจราจรยุคใหม่

5. โครงการ Khon Kaen Easy

6. โครงการ Co-Coon

7. โครงการสวน 3 คาแรคเตอร์

8. โครงการ Special Course for Special City

9. โครงการ Creative Commune Khon Kaen 

Idea Bank

1. โครงการถนนปลอดภัย สุขสบายใจ

2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยาน Happy 

Street 

3. โครงการเลนจักรยาน สุขสบายใจ ปลอดภัย

4. โครงการม้าลาย ไฟฟ้า จักรยาน ป้ายจราจร

5. โครงการ STREET PAINTING
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กำรอภิปรำยผล
กระบวนการ Design Thinking เป็นเครือ่งมอืในการมส่ีวนร่วมทีมี่ประสิทธภิาพส�าหรบัใช้ในงานพฒันาเมอืง 

ที่จะช่วยในการสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหาท่ีหลุดออกจากกรอบเดิม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเมืองแบบเดิมยังขาด

ประสิทธิภาพ เช่น การสร้างความปลอดภัยในการสัญจร หรือการส่งเสริมการเดินและจักรยาน เป็นต้น Design 

Thinking จะถอดแบบวิธีคิดอย่างนักออกแบบ ที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยจิตใต้ส�านึก เน้นการสังเคราะห์ที่รวบรวม

องค์ประกอบย่อยให้กลายเป็นชิ้นงาน น�าไปสู่การสร้างโมเดลต้นแบบและการทดสอบจริงภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว

กระบวนการในการท�างานประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การสร้างแรงบนัดาลใจ การสร้างไอเดยี และการน�า

ต้นแบบที่ได้สู่การปฏิบัติ โดยเลือกใช้เครื่องมือ Low Fidelity Prototyping (ต้นแบบอย่างง่าย) ในการด�าเนินการ 

กระบวนการจะต้องมีลักษณะ 1) การควบคุมเวลาให้มีความกระชับ 2) การจัดเตรียมอุปกรณ์และการแบ่งสีกลุ่มเพื่อ

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 3) การคิดเชิงสร้างสรรค์และสร้างความเป็นไปได้ และ 4) การโฟกัสไปที่ประเด็น ลักษณะ

เหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ น�าไปสู่การสร้างโมเดลต้นแบบ

กรณีศึกษาการพัฒนาเมือง 2 โครงการที่ได้น�ากระบวนการ Design Thinking ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม

ส�าหรับแก้ปัญหาเมือง ได้แก่ โครงการขอนแก่นเมืองพิเศษ และโครงการกาฬสินธุ์สัญจรสุขสบายใจ ทั้งสองโครงการ

มคีวามเหมอืนกนัในเรือ่งกระบวนการหลกัในการด�าเนนิกจิกรรม และรายละเอยีดของกจิกรรม ในขณะทีม่คีวามแตก

ต่างกันในเรื่อง เจ้าของโครงการที่จัดกิจกรรม กลุ่มผู้เข้าร่วมที่ครอบคลุมประเด็นหรือโจทย์ของโครงการ ปัจจัยความ

แตกต่างเหล่านี้มีผลต่อรูปแบบนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและการน�าไปสู่การทอดลองและปฏิบัติจริง 

ในกรณขีองโครงการขอนแก่นเมืองพเิศษนัน้เจ้าของโครงการคอืเทศบาลนครขอนแก่นซึง่เป็นหน่วยงานทีร่บั

ผดิชอบงานพฒันาเมอืงโดยตรง มผีูเ้ข้าร่วมทีห่ลากหลายครอบคลมุประเด็นของโจทย์ทีต่ัง้ไว้ ในขณะทีโ่ครงการกาฬสนิธุ์

สัญจรสุขสบายใจนั้นเจ้าของโครงการเป็นหน่วยงานภายนอก (คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และผู้เข้า

ร่วมมีความหลากหลายแต่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นหรือโจทย์ของโครงการ จึงท�าให้นวัตกรรมซ่ึงเป็นผลลัพธ์ของ

โครงการมีลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องรูปแบบจนไปถึงการน�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

จากกรณศีกึษาทัง้สองน�าไปสูก่ารสรปุปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัในความส�าเรจ็ของการน�า Design Thinking ไปใช้

ในการพัฒนาเมือง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และนวัตกรรม 

1) เจ้าของโครงการ ควรจะเป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบงานด้านน้ีโดยตรงเน่ืองจากมคีวามเป็นไปได้ในการน�า

ไปปฏิบัติจริง ลดขั้นตอนการถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานที่รับผิดชอบ โมเดลต้นแบบที่ได้จากกระบวนการสามารถเข้าไป

อยู่ในแผนงานของหน่วยงานได้โดยตรง

2) ผู้เข้าร่วมโครงการ ควรประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบใน

งานพัฒนาเมืองโดยตรงทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มที่มี

ความคดิสร้างสรรค์ ทีม่มีมุมองใหม่เข้าร่วมกระบวนการ เช่น นกัเรยีน นกัศึกษา และบคุคลวยัท�างานในภาคธรุกจิและ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

3) นวตักรรม ควรเป็นวตักรรมทีต้่องสอดคล้องกบัผูเ้ข้าร่วมกระบวนการในเรือ่งการน�าไปสู่การปฏบิตั ิผู้เข้า

ร่วมสามารถเป็นเจ้าของโครงการหรือเป็นส่วนหนึง่ของโครงการ สามารถน�าไปสู่การทดลองปฏิบตัไิด้จรงิ ลดการพึง่พา

หน่วยงานที่ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการ 

ประเด็นปัญหาส�าคัญที่ปรากฏในการน�ากระบวนการ Design Thinking ไปใช้ในการพัฒนาเมือง คือการน�า 

Design Thinking ซึ่งเป็นกระบวนการท�างานของภาคธุรกิจเอกชน มาใช้กับงานพัฒนาเมืองซึ่งเป็นงานที่ภาครัฐเป็น
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หน่วยงานทีรั่บผดิชอบหลกั ในขณะทีก่ารท�างานของภาคธรุกจิจะด�าเนนิการอย่างรวดเร็ว และมข้ัีนตอนภายในองค์กร

ที่กระชับ เพื่อให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว แต่กระบวนการของภาครัฐยังมีขั้นตอนมากและใช้เวลานานก่อน

การทดลองใช้จริง งานการพัฒนาเมืองเป็นเรื่องที่กระทบกับประชาชนส่วนใหญ่ดังนั้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะ

แปลกใหม่ นอกกรอบเดิม จึงมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ผ่านด้านกฎหมายและการยอมรับจากประชาชนทั่วไป และอาจจะ

เป็นประเด็นในทางการเมือง สร้างความเสี่ยงให้กับผู้บริหารเมืองต่อไป เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการน�า

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางกฎหมาย และทางการเมืองเข้าร่วมกระบวนการ และในขั้นตอนการสร้าง

นวัตกรรมจะต้องคิดนวัตกรรมท่ีด�าเนินการได้จริงในกรอบด้านกฎหมาย ทรัพยากร และบริบททางการเมืองในพ้ืนท่ี

นั้น 
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