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คำำ�นำำ�

หนัังสืือชุุดความรู้้ทั้
� ง้� 5 เล่่มนี้้� เป็็นการถอดบทเรีียนกระบวนการวิิจัย
ั เพื่� อ
่ ท้้องถิ่่น
� ของ

5 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) จัังหวััดสุุริินทร์์ โดยมีีวััตถุุประสงค์์ ประการแรก

เพื่่�อศึึกษาแนวทางในการเพิ่่�มสมรรถนะขีีดความสามารถของบุุ คลากรท้้องถิ่่� นในการ
พััฒนาอััตรากำำ�ลังั พลเมืืองรุ่่�นใหม่่ด้้านการพััฒนาเยาวชนในชุุมชนท้้องถิ่่�น ประการที่่�สอง
เพื่� ่อศึึกษาแนวทางการพััฒนาระบบและกลไกด้้านการพััฒนาเด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่�

บริิบทชนบทและบริิบทกึ่่�งเมืืองกึ่่�งชนบท และรููปแบบการส่่งเสริิมกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�

เหมาะสมของเด็็กและเยาวชนในการเสริิมสร้้างทัักษะชีีวิิตและทัักษะอาชีีพที่่�เหมาะสม

ในแต่่ละบริิบท และประการที่่�สาม เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายการเรีียนรู้้ด้้
� านการพััฒนาเด็็กและ

เยาวชนสู่่�การขยายผลไปยััง อปท.อื่่�น และองค์์กรหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องและสนใจ
จึึงได้้เรีียบเรีียงเนื้้� อหาแยกตามรายพื้้� นที่่�ดัังนี้้�

เล่่ มที่่� 1 ใช้้ “วิิ จััย” แก้้ปััญหาชุุ มชนเพื่� ่อพััฒนาเด็็ กและเยาวชนตำำ�บลเมืืองแก

ถอดบทเรีียนกระบวนการวิิจัย
ั เพื่� อ
่ ท้้องถิ่่น
� โครงการ การพััฒนาระบบและกลไกการพััฒนา
เด็็กเยาวชนตำำ�บลเมืืองแกอย่่างมีีส่่วนร่่วม อำำ�เภอท่่าตููม จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์

เล่่มที่่� 2 “3 กลไก” เชื่่�อมประสานพััฒนาเด็็กและเยาวชนตำำ�บลกัันตวจระมวล

ถอดบทเรีียนกระบวนการวิิจััยเพื่� ่อท้้องถิ่่�น โครงการ ระบบและกลไกการพััฒนาส่่งเสริิม

อาชีีพเยาวชนในและนอกระบบ ตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์

เล่่มที่่� 3 “ตำำ�บล + หน่่วยงาน + สถานศึึกษา” 3 กลไกหลัักร่่วมพััฒนาเด็็กเยาวชน

ตำำ�บลสลัักได ถอดบทเรีียนกระบวนการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น โครงการ กลไกการพััฒนาเด็็ก

และเยาวชนแบบมีีส่่วนร่่วมในพื้้� นที่่�กึ่่�งเมืืองกึ่่�งชนบท ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
สุุรินทร์
ิ
์

2

เล่่ ม ที่่� 4 “สานพลัั ง ภาคีีเครืื อ ข่่ า ย” กลไกการพัั ฒ นาเด็็ ก ตำำ� บลหนองอีียอ

ถอดบทเรีียนกระบวนการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น โครงการ กลไกการพััฒนาเด็็กและเยาวชน
ตำำ�บลหนองอีียอ อำำ�เภอสนม จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์

เล่่มที่่� 5 “ผสานการทำำ�งานทุุกหน่่วยงาน” แนวคิิดการพััฒนาเด็็กและเยาวชน

ตำำ�บลหนองสนิิท ถอดบทเรีียนกระบวนการวิิจััยเพื่� อ
่ ท้้องถิ่่�น โครงการ การพััฒนาระบบ
และกลไกการสนัับสนุุนกระบวนการพััฒนาเด็็กและเยาวชนและชุุมชน ตำำ�บลหนองสนิิท

อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์

สุุดท้้ายนี้้มููลนิ
�
ธิิ ฯิ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าหนัังสืือชุุดความรู้้ทั้
� ง้� 5 เล่่มนี้้จ
� ะเป็็นประโยชน์์

ต่่อผู้้�อ่่านทุุกท่่านและสามารถนำำ�ข้้อมููล/องค์์ความรู้้�ของกระบวนการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น

ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานด้้านนโยบายและการพััฒนาพลเมืือง
รุ่่�นใหม่่ทั้้�งบุุคลากรท้้องถิ่่�นและเยาวชนในพื้้� นที่่�ขององค์์กรและหน่่วยงานของท่่าน และ

ในการนี้้มููลนิ
�
ธิิ ฯิ ใคร่่ขอขอบคุุณสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และ

นวััตกรรม (สกสว.) สำำ�นัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.) 5 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นใน
จัั งหวัั ดสุุริินทร์์ และเครืือข่่ายองค์์ กรภาคีีที่่� เกี่่�ยวข้้องในแต่่ ละพื้้� นที่่� เช่่น ผู้้�นำ�ำ ชุุ มชน

ปราชญ์์ชาวบ้้าน ครููภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่น
� กครอง ผู้้ใ� หญ่่ใจดีี คณะผู้้บ
� ริิหาร ครูู
� เครืือข่่ายผู้้ป

และนัักเรีียนแกนนำำ�จากสถาบัันการศึึกษา สาธารณสุุขอำำ�เภอ อาสาสมััครสาธารณสุุข

(อสม.) สภาเด็็ กและเยาวชนระดัั บตำำ�บล แกนนำำ�เด็็ กและเยาวชน ฯลฯ ที่่� สานพลััง
ร่่วมมืือกัันจนสำ�ำ เร็็จลุล่
ุ ว่ งตามเป้้าหมายทุุกประการ

มููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน)

บอกเล่่า
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจร่่วมกััน

งานวิิ จััยเพื่� ่อท้้องถิ่่� น เป็็นกระบวนการที่่� คนในชุุ มชนรวมทั้้�งตัั วท้้องถิ่่� นเข้้ามา

ร่่วมกัันคิิดทบทวนสถานการณ์์ ตั้้�งคำำ�ถาม วางแผน หาข้้อมููล ทดลองทำำ� วิิเคราะห์์

สรุุปผลการทำำ�งานและหาคำำ�ตอบเพื่� อ
่ ปรัับปรุุงงานต่่อไป กล่่าวคืือ งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น
เป็็นเครื่่�องมืือหนึ่่�งที่่�เน้้นการให้้ “คน” ในชุุมชนเข้้ามาร่่วมในกระบวนการวิิจััย ตั้้�งแต่่

การเริ่่ม
� คิิด การตั้้�งคำำ�ถาม การวางแผน และค้้นหาคำำ�ตอบอย่่างเป็็นระบบเป็็นรููปธรรม
โดยเรีียนรู้้� จ ากการปฏิิ บัั ติิ ก ารจริิ ง (Action Research) อัั นทำำ� ให้้ชุุ ม ชนได้้เรีียนรู้้�

สร้้างผลงาน มีีความเก่่งขึ้้�นในการแก้้ปััญหาของตนเอง และสามารถใช้้กระบวนการนี้้�
แก้้ไขปััญหาอื่่� น ๆ ในท้้องถิ่่� น โดยมีีกระบวนการศึึกษาเรีียนรู้้�อย่่างเป็็นเหตุุเป็็นผล

ดัังนั้้�น จุุดเน้้นของงานวิิจััยเพื่� ่อท้้องถิ่่�นจึึงอยู่่�ที่่� “กระบวนการ” มากกว่่า “ผลลััพธ์์”
เพื่� อ
่ ให้้ชาวบ้้านได้้ประโยชน์์จากงานวิิจััยโดยตรง และให้้งานวิิจััยมีีส่่วนในการแก้้ปััญหา

ของชาวบ้้าน รวมทั้้�งเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงขึ้้� นจริิงในชุุ มชน ซึ่�่งจะต้้องอาศััย “เวทีี”
(การประชุุม เสวนา พููดคุุยถกเถีียง) เป็็นวิิธีีการเพื่� ่อให้้คนในชุุมชน ทั้้�งชาวบ้้าน ครูู

นัักพััฒนา สมาชิิกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ข้้าราชการ หรืือกลุ่่�มคนอื่่� น ๆ เข้้ามา
ร่่วมหาร่่วมใช้้ “ปััญญา” ในกระบวนการวิิจััย

“กระบวนการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น” หมายถึึ ง การทำำ�งานอย่่างเป็็นขั้้�นตอนเพื่� ่อ

ตอบ “คำำ�ถาม” หรืือ “ความสงสััย” บางอย่่าง ดัังนั้้�น สิ่่ง� สำำ�คััญคืือประเด็็น “คำำ�ถาม”

ต้้องคมชััด โดยมีีการแยกแยะประเด็็นว่า่ ข้้อสงสััยอยู่่�ตรงไหน มีีการหา “ข้้อมููล” ก่่อนทำำ�
มีีการวิิเคราะห์์ความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููล มีีการ “วางแผน” การทำำ�งานบนฐานข้้อมููล

ที่่� มีีอยู่่� และในระหว่่ างลงมืือทำำ�มีีการ “บัันทึึ ก” มีีการ “ทบทวน” ความก้้าวหน้้า

“วิิเคราะห์์” ความสำำ�เร็็จและอุุปสรรคอย่่างสม่ำำ�เสมอ เพื่� อ
่ “ถอด” กระบวนการเรีียนรู้้�
ที่่�เกิิดขึ้้�นออกมาให้้ชััดเจน ในที่่�สุด
ุ ก็็จะสามารถ “สรุุปบทเรีียน” ตอบคำำ�ถามที่่�ตั้้ง� ไว้้แล้้ว
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อาจจะทำำ�ใหม่่ให้้ดีีขึ้้�น ตลอดจนสามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นบทเรีียนสำำ�หรัับเรื่่�องอื่่�น ๆ หรืือ

พื้้� นที่่�อื่่�น ๆ ต่่อไป ซึ่�่งทั้้�งหมดนี้้�กระทำำ�โดย “ผู้้�ที่่�สงสััย” ซึ่�่งเป็็นคนในท้้องถิ่่�นนั่่�นเอง

ดัั งนั้้�น กระบวนการงานวิิ จััยเพื่� ่อท้้องถิ่่� นจึึงเป็็นงานวิิ จััยอีีกแบบหนึ่่� งที่่� ไม่่ยึึดติิ ดกัับ

ระเบีียบแบบแผนทางวิิชาการมากนััก แต่่เป็็นการสร้้างความรู้้ใ� นตััวคนท้้องถิ่่�น โดยคน

ท้้องถิ่่�น เพื่� อ
่ คนท้้องถิ่่�น โดยมุ่่�งแก้้ไขปััญหาด้้วยการทดลองทำำ�จริงิ และมีีการบัันทึึกและ

วิิเคราะห์์อย่่างเป็็นระเบีียบการวิิจััยแบบนี้้จึ
� ึงไม่่ใช่่เครื่่�องมืือทางวิิชาการ ไม่่ใช่่ศัก
ั ดิ์์�สิทธิ์์
ิ �
ที่่� ผููกขาดอยู่่�กัับครููบาอาจารย์์ แต่่ เป็็นเครื่่�องมืือธรรมดาที่่� ชาวบ้้านก็็ใช้้ประโยชน์์ใน
ชีีวิิตประจำำ�วัันได้้

สกว.ฝ่่ายวิิจััยเพื่� อ
่ ท้้องถิ่่�น ได้้ใช้้วิิธีีการสนัับสนุุนงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นตามแนวคิิด

และหลัักการดัังกล่่าวมาแล้้วในระยะเวลาหนึ่่�ง พบว่่า ชาวบ้้านหรืือทีีมวิิจััยส่่วนใหญ่่

สามารถสะท้้อนการดำำ�เนิินงานด้้วยการบอกเล่่าได้้เป็็นอย่่างดีี ในขณะเดีียวกัันก็พ
็ บว่่า
การเขีียนรายงาน เป็็นปััญหาที่่� สร้้างความหนัักใจให้้แก่่นัักวิิ จััยเป็็นอย่่างยิ่่�ง ดัั งนั้้�น

ด้้วยความตระหนัักถึึงสถานการณ์์ปัญ
ั หาดัังกล่่าว สกว.ฝ่่ายวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น จึึงได้้ปรัับ

รููปแบบการเขีียนรายงานวิิจััย ให้้มีีความยืืดหยุ่่�น และมีีความง่่ายต่่อการนำำ�เสนองาน

ในรููปแบบที่่�นัก
ั วิิจััยถนััด โดยไม่่ยึด
ึ ติิดในเรื่่�องของภาษาและรููปแบบที่่�เป็็นวิิชาการมาก
เกิินไป ซึ่่�งเป้้าหมายสำำ�คััญของรายงานวิิจััยยัังคงมุ่่�งเน้้นการนำำ�เสนอให้้เห็็นภาพของ

กระบวนการวิิจััยมากกว่่าผลลััพธ์ที่่
์ �ได้้จากการวิิจััย โดยกลไกสำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้นัักวิิจััย

สามารถเขีียนรายงานที่่�นำ�ำ เสนอกระบวนการวิิจััยได้้ชััดเจนยิ่่ง� ขึ้้�น คืือ ศููนย์์ประสานงาน

วิิจััย (Node) ในพื้้� นที่่� ซึ่�ง่ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นพี่่เ� ลี้้ย
� งโครงการวิิจััยมาตั้้�งแต่่เริ่่ม
� ต้้นจนกระทั่่�งจบ

การทำำ�งานวิิจััย ดัังนั้้�น Node จะรัับรู้้พั
� ฒ
ั นาการของโครงการวิิจััยมาโดยตลอด บทบาท

การวิิเคราะห์์เนื้้� อหาหรืือกิิจกรรมของโครงการจึึงเป็็นการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง Node

และนัักวิิจััย ซึ่�่งความร่่วมมืือดัังกล่่าวได้้นำำ�มาซึ่�่งการถอดบทเรีียนโครงการวิิจััยสู่่�การ
เขีียนมาเป็็นรายงานวิิจััยที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าในที่่�สุด
ุ

แต่่อย่่างไรก็็ตาม รายงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น อาจไม่่สมบููรณ์์แบบดัังเช่่นรายงานวิิจััย

เชิิงวิิชาการโดยทั่่�วไป หากแต่่ได้้คำำ�ตอบและเรื่่�องราวต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการ
วิิจััย ซึ่�ง่ ท่่านสามารถเข้้าไปค้้นหา ศึึกษาและเรีียนรู้้เ� พิ่่ม
� เติิมได้้จากพื้้� นที่่�

สกว.ฝ่่ายวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น
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บทเกริ่่น
� นำำ�

มููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัับ สำำ�นัักงาน

คณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (สกสว.) หรืือสำำ�นัักงานกองทุุน

สนัับสนุุนการวิิจััย (สกว.เดิิม) องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น 5 แห่่งในพื้้� นที่่�เป้้าหมาย
จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ ได้้แก่่ เทศบาลตำำ�บลเมืืองแก (อำำ�เภอท่่าตููม) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
สลัักได (อำำ�เภอเมืือง) เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล (อำำ�เภอปราสาท) องค์์การบริิหารส่่วน

ตำำ�บลหนองอีียอ (อำำ�เภอสนม) องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองสนิิท (อำำ�เภอจอมพระ)

และสำำ�นัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.) เพื่่�อศึึกษาวิิจััยและเผยแพร่่องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ

การต่่อยอดและพััฒนากลไก ระบบสนัับสนุุนและรููปแบบการพััฒนาเด็็กและเยาวชน
ในพื้้� นที่่�บริิบทชนบทและบริิบทกึ่่�งชนบทกึ่่�งเมืือง ภายใต้้การดำำ�เนิินงานของโครงการ
พััฒนาเยาวชนในชุุมชนท้้องถิ่่�น 4 ภาค ระยะเวลาดำำ�เนิินงาน 1 ปีี 2 เดืือน คืือตั้้�งแต่่

วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2562 จนถึึงวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2563 โดยมีีเป้้าหมาย 3 ประการคืือ
ประการแรก เพื่่�อเพิ่่�มสมรรถนะบุุคลากรท้้องถิ่่�นหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์กรปกครอง

ส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) ให้้มีีบทบาทเป็็น “พี่่�เลี้้ย
� ง” มีีทัักษะโค้้ช ทัักษะการทำำ�งานเป็็นทีีม

ทัักษะการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลความรู้้� และทัักษะการสื่่� อสารเพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วม

กัับทุุกภาคส่่วนในชุุมชนท้้องถิ่่�น รวมทั้�้งเป็็นเจ้้าภาพหลัักในการขัับเคลื่่�อนกลไกเพื่� ่อ

การพััฒนาเด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่� ประการที่่�สอง เพื่่�อยกระดัับและสมรรถนะของ

กลไกเพื่่�อการพััฒนาเด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่�เป้้าหมาย 5 อปท.จัังหวััดสุุริินทร์์ ให้้เกิิด

ความต่่อเนื่่� องยั่่�งยืืน มีีรููปธรรมในลัักษณะการจััดตั้้�งกลไกอย่่างมีีส่่วนร่่วม และมีีระบบ
สนัับสนุุน/ ระบบบริิหารจััดการ และระบบติิดตามและประเมิินผลอย่่างต่่อเนื่่� องที่่�ชัด
ั เจน

และประการที่่�สาม เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้/� นวััตกรรมด้้านการพััฒนาเด็็กและเยาวชนทั้้�ง

ในและนอกระบบการศึึกษาเพื่� อ
่ พััฒนาสมรรถนะคนรุ่่�นใหม่่ โดยใช้้กระบวนการจััดการ

ความรู้้� (Knowledge Management ; KM) กระบวนการวิิจัย
ั เพื่่�อท้้องถิ่่น
� (Communitiesbased Research; CBR) ที่่�เป็็นกระบวนการสร้้างนัักวิิจััยซึ่�่งมุ่่�งให้้ชุุมชนเป็็นฐานเพื่� ่อ
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ค้้นหาความรู้้�ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การแก้้ปััญหาของชุุมชนท้้องถิ่่�นได้้เอง หรืือ “สร้้างคน สร้้าง

องค์์ความรู้้� สร้้างการเปลี่่�ยนแปลง” และเป็็นเรีียนรู้้�ด้้วยโครงการ/โครงงาน/กิิจกรรม

ที่่�เยาวชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมดำำ�เนิินงานวิิจััย และกระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับ

ทุุกภาคส่่วนในชุุมชนหรืือผู้้มีีส่
� ว่ นได้้ส่่วนเสีีย (Stakeholders) ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิิน
วิิจััยครั้้�งนี้้� จึึงเป็็นที่่�มาของการก่่อเกิิด 5 โครงการวิิจััยหลััก ที่่�ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนวิิจััย

จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (สกสว.) ได้้แก่่

1. โครงการ “ระบบและกลไกการพััฒนาส่่งเสริิมอาชีีพเยาวชนในและนอกระบบ

ตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุริินทร์์” โดย นางสาวรััตนา สุุขสบาย

ตำำ�แหน่่ง หััวหน้้าสำำ�นัักปลััดเทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล หััวหน้้าโครงการวิิจัย
ั และคณะ
นัักวิิจััย

2. โครงการ “การพััฒนาระบบและกลไกการพััฒนาเด็็กเยาวชนตำำ�บลเมืืองแก

อย่่างมีีส่่วนร่่วม อำำ�เภอท่่าตููม จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
”์ โดย นายสุุรศัก
ั ดิ์์� สิิงห์์หาร ตำำ�แหน่่ง ปลััด
เทศบาลตำำ�บลเมืืองแก หััวหน้้าโครงการวิิจััยและคณะนัักวิิจััย

3. โครงการ “กลไกการพััฒนาเด็็กและเยาวชนแบบมีีส่่วนร่่วมในพื้้� นที่่�กึ่่�งเมืืองกึ่่�ง

ชนบท ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
”์ โดย นางสุุมาลััย แถบทอง ตำำ�แหน่่ง
หััวหน้้าสำำ�นัักปลััด อบต.สลัักไดและคณะนัักวิิจััย

4. โครงการ “การพััฒนาระบบและกลไกการสนัับสนุุนกระบวนการพััฒนาเด็็กและ

เยาวชนและชุุมชน ตำำ�บลหนองสนิิท อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
”์ โดย นายสมเกีียรติิ

สาระ ตำำ�แหน่่ง หััวหน้้าสำำ�นัักปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองสนิิทและคณะนัักวิิจััย
5. โครงการ “กลไกการพััฒนาเด็็ กและเยาวชนตำำ�บลหนองอีียอ อำำ�เภอสนม

จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
”์ โดย นายสุุวัฒ
ั น์์ ยิ้้ม
� ดีี ตำำ�แหน่่ง ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองอีียอ

และคณะนัักวิิจััย

โดยที่่�ทั้ง้� 5 โครงการวิิจัย
ั เน้้นการใช้้ “กระบวนการวิิจัย
ั เพื่� อ
่ ท้้องถิ่่น
� ” หรืือเรีียกว่่า

CBR เป็็นเครื่่�องมืือหลัักในการยกระดัับกลไก ระบบสนัับสนุุน และค้้นหารููปแบบการ

พััฒนาเด็็กและเยาวชนทั้้�งในและนอกระบบการศึึกษาที่่�สอดคล้้องและเหมาะสมกัับ

บริิบทต่่าง ๆ ในพื้้� นที่่� ซึ่่�งมีีลัักษณะเป็็นบริิบทชุุมชนและบริิบทกึ่่�งเมืืองกึ่่�งชนบท โดยใช้้

กระบวนการเรีียนรู้้� 5 ขั้้�นตอนหลััก ได้้แก่่
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ขั้้� น ตอนที่่� 1 การศึึ ก ษาบริิ บ ทชุุ ม ชน เพื่่� อ ทำำ� ความเข้้าใจและเรีียนรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ

ด้้านประวััติิศาสตร์์ชุุมชน ด้้านภููมิิศาสตร์์ ด้้านประชากร ด้้านทรััพยากร/สิ่่�งแวดล้้อม

ด้้านวััฒนธรรมประเพณีี และด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม เป็็นต้้น

ขั้้�นตอนที่่� 2 การศึึกษาเชิิงประเด็็น เพื่่�อพััฒนาโจทย์์ปัญ
ั หาและตั้้�งชุุดคำำ�ถามวิิจััย

ว่่าสงสััยอะไร อยากเรีียนรู้้แ
� ละค้้นหาคำำ�ตอบหรืือวิิธีีการแก้้ปััญหาเรื่่�องใด เป็็นการศึึกษา
ประเด็็นวิิจััยเฉพาะเจาะจงที่่�ต้้องการเรีียนรู้้แ
� ละศึึกษาวิิจััย

ขั้้�นตอนที่่� 3 รวบรวมข้้อมููล วิิเคราะห์์ข้้อมููล เพื่่�อเก็็บรวบรวม เรีียบเรีียง ประมวล

วิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่� ่อใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลในการศึึกษาวิิจััยเพื่� ่อตอบคำำ�ถามที่่�สงสััย
และต้้องการแก้้ปััญหานั้้�น ๆ เพื่� ่อไปสู่่�การค้้นหากลุ่่�มเป้้าหมาย พื้้� นที่่�เป้้าหมายในการ

ออกแบบกระบวนการเรีียนรู้้ใ� นขั้้�นตอนที่่� 4

ขั้้�นตอนที่่� 4 การออกแบบและลงมืือทดลองปฏิิบัติ
ั ิการ เป็็นการค้้นหาวิิธีีการหรืือ

เครื่่�องมืือสร้้างการเรีียนรู้้จ
� ากการลงมืือปฏิิบัติ
ั จริ
ิ งิ (Action Research) หรืือทดลองปฏิิบัติ
ั ิ
กัับกลุ่่�มเป้้าหมายและพื้้� นที่่�เป้้าหมายเพื่่�อตอบโจทย์์คำำ�ถามวิิจััย

ขั้้�นตอนที่่� 5 การติิดตามและสรุุปผลการวิิจััย เป็็นระบบสนัับสนุุนการวิิจััยเพื่่�อให้้

เกิิดความต่่อเนื่่� องและสามารถปรัับปรุุ งกระบวนการเรีียนรู้้�ตั้้�งแต่่ก่่อน-ระหว่่าง-หลััง

ดำำ�เนิินการวิิจััยว่่าเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างไรบ้้าง สามารถค้้นหาคำำ�ตอบของโจทย์์
ปััญหาหรืือชุุดคำำ�ถามวิิจััยได้้หรืือไม่่ในการดำำ�เนิินการวิิจััยและผลที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นอย่่างไร

เพื่่�อเป็็นทั้้�งผลลััพธ์เ์ ชิิงคุุณภาพและปริิมาณ รวมทั้้�งผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น และการนำำ�ผล

จากการศึึกษาวิิจัย
ั ไปขยายผลได้้หรืือไม่่ อย่่างไร ซึ่่ง� เป็็นขั้้น
� ตอนสุุดท้้ายของกระบวนการ
วิิจััยเพื่� อ
่ ท้้องถิ่่�น

โดยกระบวนการเรีียนรู้้เ� พื่่�อท้้องถิ่่�นทั้้�ง 5 ขั้้�นตอนนี้้� จะต้้องคำำ�นึงึ ถึึงการวิิเคราะห์์

ความต้้องการตั้้� งแต่่ เริ่่�มศึึกษาบริิบทชุุ มชน การเก็็บรวบรวมข้้อมููล วิิ เคราะห์์ข้้อมููล

ตั้้�งโจทย์์วิิจััยและคำำ�ถามวิิจััย เรีียงลำำ�ดัับความสำำ�คััญก่่อนหลััง เพื่� ่อเลืือกโจทย์์ปััญหา
หรืือประเด็็ นวิิจััยที่่� ชััดเจน เพื่่�อกำำ�หนดเป้้าหมายและวัั ตถุุประสงค์์ เชิิงพฤติิ กรรมว่่ า

ต้้องการให้้ใครได้้รัับการต่่อยอดและพััฒนา ใครคืือกลุ่่�มเป้้าหมาย ใครคืือพี่่�เลี้้ย
� งที่่�ต้้อง
เพิ่่�มสมรรถนะหรืือทัักษะการโค้้ช ใครคืือคณะทำำ�งานที่่�จะผลัักดัันให้้เกิิดกลไกในการ

ขัับเคลื่่�อนงานพััฒนาเด็็กเยาวชนและชุุมชน และต้้องการให้้ใครเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างไร องค์์ประกอบของกลไกที่่�จะขัับเคลื่่�อนงานด้้านพััฒนาเด็็กและเยาวชนในชุุมชน
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ท้้องถิ่่น
� ให้้เกิิดความต่่อเนื่่� อง เช่่น ควรมีีโครงสร้้าง บทบาทหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบร่่วมกััน

อย่่างไร ควรมีีนโยบาย เป้้าหมาย ยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์ แผนงานและงบประมาณอย่่างไร
ควรมีีระบบสนัับสนุุน ระบบติิ ดตาม/ประเมิินผล และระบบบริิหารจัั ดการอย่่างไร
เพื่� อ
่ นำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนดขอบเขตเนื้้� อหาที่่�จะดำำ�เนิินการวิิจััย การเลืือกเทคนิิควิิธีีการหรืือ

เครื่่�องมืือที่่�จะใช้้ในการศึึกษาวิิจััย การออกแบบ/การสื่่� อสารเพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของ

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดำำ�เนิินการหรืือทดลองปฏิิบััติิจริิงในภาคสนามและมีี
ระบบติิ ด ตาม/ประเมิิ น ผลการเรีียนรู้้� อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่� ่ อ สรุุ ป ผลการวิิ จัั ย ผ่่ า นเวทีี

คืืนข้้อมููลชุุมชน และเวทีีประชุุมกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ซึ่�่งท่่านผู้้�อ่่านสามารถติิดตาม

ผลการศึึกษาวิิจััยได้้ที่่�เว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย
และนวััตกรรม (สกสว.) สำำ�นัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.) และมููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล

นอกจากมููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจลจะมีีบทบาทหน้้าที่่�ประสานงานวิิจััย ยัังคงมีีหน้้าที่่�

รัับผิิดชอบในด้้านงานวิิชาการและสนัับสนุุนการเพิ่่�มสมรรถนะทั้้�งทีีมพี่่�เลี้้�ยงวิิจััยและ
ทีีมนัักวิิจััย ร่่วมกัับมููลนิิธิส
ิ ถาบัันวิิจััยเพื่่�อพััฒนาท้้องถิ่่�นอีีสาน โดย รองศาสตราจารย์์
ดร.สุุจินต์
ิ ์ สิิมารัักษ์์ นายบุุญเสริิฐ เสีียงสนั่่�น นายวิิเชีียร สอนจัันทร์์ และสถาบัันยุวุ โพธิิชน

โดย นางสาววราภรณ์์ หลวงมณีี จััดให้้มีีการประชุุม/อบรมเชิิงปฏิิบัติ
ั /ิ ค่่ายสร้้างเครืือข่่าย

เด็็กและเยาวชน ทีีมพี่่�เลี้้ย
� งและทีีมนัักวิิจััยตลอดโครงการ ดัังนี้้�
Workshop 1

เวทีีทำำ�ความเข้้าใจ หาแนวทางและการพััฒนาโจทย์์วิจั
ิ ย
ั 5 อปท.จัังหวััด

สุุรินทร์
ิ
์

Workshop 2

เวทีีการพััฒนาโจทย์์วิิจััยรายพื้้� นที่่� 5 อปท.จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์

Workshop 3

เวทีีวิิเคราะห์์โครงการ กลั่่�นกรองและนำำ�เสนอโครงการวิิจัย
ั ต่่อ สกสว.

Workshop 4

เวทีีพิิจารณาโครงการวิิจััย 5 อปท.จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ ต่่อคณะกรรมการ

Workshop 5

เวทีีออกแบบวิิจััย วางแผน ทดลองปฏิิบัติ
ั ิ และแบ่่งบทบาทวางระบบ

หรืือ สกว.เดิิม
ผู้้ทร
� งคุุณวุุฒิิ

ติิดตาม

Workshop 6

เวทีีหนุุนเสริิมศัักยภาพพี่่�เลี้้ย
� งวิิจััย (Training of Trainers ; TOT)

Workshop 7

เวทีีหนุุนเสริิมศัักยภาพทีีมนัักวิิจััย/สรุุ ปบทเรีียน และถอดบทเรีียน

โครงการวิิจััยหลััก
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Workshop 8
Workshop 9
Workshop 10
Workshop 11

เวทีีสนัับสนุุนโครงการวิิจััยย่่อย วางแผน ทดลองปฏิิบัติ
ั ิและวางระบบ

ติิดตาม

เวทีีคืื นข้้อมููลชุุ มชน และถอดบทเรีียน (AAR) ทีีมพี่่�เลี้้�ยงวิิ จััยและ

นัักวิิจััยโครงการย่่อย

เวทีีหนุุ น เสริิ ม ศัั ก ยภาพและสร้้างเครืื อ ข่่ า ยนัั ก วิิ จัั ย /จัั ด ทำำ�ร ายงาน

ความก้้าวหน้้าโครงการวิิจััย

เวทีีนำำ�เสนอรายงานความก้้าวหน้้าโครงการวิิ จััยต่่ อคณะกรรมการ

ผู้้ทร
� งคุุณวุุฒิิ

Workshop 12

เวทีีสัังเคราะห์์ข้้อมููล และจััดทำำ�รายงานผลการศึึกษาวิิจัย
ั ฉบัับสมบููรณ์์

Workshop 13

เวทีีนำำ�เสนอผลงานวิิจััย 5 อปท.สุุริินทร์์ เพื่่�อขอข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอ

Site visit

แนะจากคณะกรรมการ ผู้้ทร
� งคุุณวุุฒิิ

การติิดตาม ประเมิินสถานการณ์์ และปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานตลอด
ระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการ

โดยที่่�เนื้้� อหาในหนัังสืือถอดบทเรีียนโครงการวิิจััยของ 5 อปท.จัังหวััดสุุริินทร์์นี้้�

จะเน้้นการถอดบทเรีียนกระบวนการวิิ จััยเพื่่�อท้้องถิ่่� นและตัั วอย่่างความสำำ�เร็็จของ

โครงการและคณะนัักวิิจััยพอสัังเขป โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่� ่อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกััน
ในการศึึ ก ษาวิิ จัั ย เพื่� ่ อ ต่่ อ ยอดและพัั ฒ นากลไก ระบบและรููปแบบการส่่ ง เสริิ ม การ

เรีียนรู้้�และสนัับสนุุนเด็็กและเยาวชนทั้้�งในและนอกระบบการศึึกษา หากท่่านใดหรืือ

หน่่วยงาน/องค์์กรใดสนใจสามารถเดิินทางไปศึึกษาดููงานแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้แ
� ละสััมผััส
จริิงในพื้้� นที่่�เป้้าหมายทั้้�ง 5 อปท.ในจัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์
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“สานพลัังภาคีีเครืือข่่าย”
กลไกการพัั ฒนาเด็็ก
ตำำ�บลหนองอีียอ
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“หนองอีียอ” เป็็นตำำ�บลหนึ่่�งในอำำ�เภอสนม ตั้้�งห่่างจากจัังหวััดสุุริินทร์์มาทาง

ทิิศเหนืือประมาณ 41 กิิโลเมตร เดิิมขึ้้�นรวมอยู่่�กัับตำำ�บลหนองระฆััง จัังหวััดสุุริินทร์์

มีีเรื่่� องเล่่ า ต่่ อ กัั น มาว่่ า พื้้� นที่่� บ ริิ เ วณนี้้� เ ดิิ ม มีีหนองน้ำำ�ปร ะจำำ� หมู่่�บ้้านและมีีต้้นยอ

ขนาดใหญ่่ขึ้้�นอยู่่�บริิเวณหนองน้ำำ� เมื่่�อได้้แยกการปกครองออกมาจากตำำ�บลหนองระฆััง
ในปีี 2534 จึึงตั้้�งชื่่�อตำำ�บลว่่า “หนองอีียอ” มาจนถึึงปััจจุุบัน
ั และได้้เปลี่่�ยนสถานะจาก
สภาตำำ�บลเป็็นองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเมื่่�อปีี 2540

สภาพพื้้� นที่่� ตำำ�บลหนองอีียอเป็็นที่่� ราบสููงสลัับเนิินและป่่าไม้้ มีีประชากรราว

4,819 คน ประกอบด้้วย 11 หมู่่�บ้้าน ส่่วนใหญ่่ทำ�ำ การเกษตรเป็็นอาชีีพหลััก มีีการทำำ�นา
ปลููกข้้าวหอมมะลิิ ปลููกยาง ปลููกอ้้อยและมัันสำ�ป
ำ ะหลััง รวมทั้้�งการปลููกหม่่อนเลี้้ย
� งไหม

มีีผ้้าไหมเป็็นผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�นขึ้้�นชื่่�อ แต่่การปลููกหม่่อนเลี้้ย
� งไหมส่่วนใหญ่่เป็็นการปลููก
ตามมีีตามเกิิด ยัังไม่่ได้้รัับการส่่งเสริิมความรู้้เ� พื่่�อพััฒนาการผลิิต

เนื่่� องจากยัังคงอาศััยแหล่่งน้ำำ�ตามธรรมชาติิในการเพาะปลููก เมื่่�อหมดฤดููเก็็บเกี่่�ยว

หนองอีียอจึึงมีีแรงงานว่่างงานตามฤดููกาล บางส่่วนออกไปทำำ�งานรัับจ้้างเป็็นแรงงาน

ในเมืืองใหญ่่ตามต่่างจัังหวััด เช่่น กรุุ งเทพฯ จากการสำำ�รวจพบว่่ามีีจำำ�นวนเด็็กและ
เยาวชนในชุุมชน อายุุระหว่่าง 6-24 ปีี ทั้้�งหมด 899 คน เป็็นนัักเรีียนที่่�อยู่่�ในระบบ

การศึึกษา 745 คน ซึ่่�งอยู่่�ในสถาบัันการศึึกษาในพื้้� นที่่� จำำ�นวน 675 คน แยกเป็็นโรงเรีียน

ประถมศึึกษา 3 แห่่ง โรงเรีียนมััธยมศึึกษา 1 แห่่ง ศึึกษาอยู่่�ในพื้้� นที่่�อื่่�น 70 คน และมีี
เด็็กและเยาวชนนอกระบบ จำำ�นวน 154 คน
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สถานการณ์์ปัญ
ั หาเด็็กและเยาวชน
สถานการณ์์ของเด็็กและเยาวชนในตำำ�บลหนองอีียอ กล่่าวได้้ว่่า ค่่อนข้้างมีี

ความเสี่่ย
� ง เพราะมีีปััจจััยทั้้�งภายในและภายนอกที่่�เป็็นสาเหตุุโน้้มนำำ�ไปสู่่�เส้้นทาง

ที่่�ผิิดอยู่่�ไม่่น้้อย ยกตััวอย่่างปััจจััยภายใน เช่่น ปััญหาครอบครััวหย่่าร้้าง ช่่องว่่าง

ต่่างวััยระหว่่างเด็็กและผู้้�ปกครองที่่�เด็็กอาศััยอยู่่�ด้้วย ซึ่่�งมัักเป็็นปู่่�ย่่าตายายหรืือ
ผู้้�สููงอายุุมากกว่่าพ่่อแม่่ซึ่ง�่ ต้้องออกไปทำำ�งานนอกชุุมชน การตั้้�งครรภ์์ก่อ
่ นวััยอัันควร
หรืือปััจจััยภายนอก เช่่น การติิดเกม อบายมุุข สุุรา ยาเสพติิด เพราะสภาพพื้้� นที่่�

มีีการลำำ�เลีียงยาเสพติิ ดผ่่านจากประเทศลาวเข้้าทางภาคตะวัั นออกเฉีียงเหนืือ
การจัับกลุ่่�มแข่่งรถจัักรยานยนต์์ หรืือการหมดหวัังมองไม่่เห็็นทางเดิินชีีวิิต เพราะ

ขาดคำำ�แนะนำำ�ที่่�ดีีจากผู้้�ใหญ่่ ส่่งผลให้้เด็็กหลายคนหยุุดเรีียนกลางคััน ไม่่เรีียนต่่อ

ประสบปััญหาว่่างงาน เสี่่ย
� งต่่อการตััดสิินใจประกอบอาชีีพที่่�ทุุจริตจ
ิ ากการชัักจููง
ของผู้้�ไม่่หวัังดีี

ขณะที่่�โรงเรีียนหนองอีียอวิิทยา สะท้้อนด้้านพฤติิกรรมและการเรีียนของนัักเรีียน

ทั้้� งภายในและภายนอกห้้องเรีียน พบว่่ า นัักเรีียนบางคนมีีพฤติิ กรรมไม่่สนใจเรีียน
ไม่่ส่ง่ การบ้้านและขาดเรีียน แสดงถึึงการขาดความรัับผิิดชอบและขาดระเบีียบวิินัย
ั และ

ส่่ ง ผลให้้นัั ก เรีียนอ่่ า นไม่่ อ อก เขีียนไม่่ ไ ด้้ จนไม่่ มีี ความกระตืื อ รืื อ ร้้นในการเรีียน
พฤติิกรรมที่่�ไม่่พึงึ ประสงค์์ของนัักเรีียนบางส่่วนทำำ�ให้้เกิิดปััญหาการเรีียนรู้้ใ� นห้้องเรีียน

ที่่�ส่ง่ ผลต่่อนัักเรีียนคนอื่่� น ๆ ทำำ�ให้้บรรยากาศการเรีียนรู้้ไ� ม่่เอื้้�อต่่อการเรีียนการสอน

“ตอนไม่่ทำำ�โครงการวิิจัย
ั เราเห็็นแค่่ว่า่ เด็็กหลุุดจากโรงเรีียน เวลาคุุยกัับผู้้ป
� กครอง

เขาบอกว่่าเด็็กเกเร แต่่ผลจากการเก็็บข้้อมููลวิิจัย
ั เมื่่�อเราเข้้าไปพููดคุุยกัับเด็็ก เขาสะท้้อน

ความรู้้สึ
� ก
ึ ว่่าครอบครััวพ่อ
่ แม่่ไม่่เข้้าใจ หรืือแม้้แต่่ตอนเรีียนในโรงเรีียน หลายคนบอกว่่า
ไม่่ชอบครููเพราะครููเข้้มงวด ดุุด่่า และมีีกฎระเบีียบมากเกิินไป หรืือเรีียนไม่่ทัันเพื่่�อน

เรีียนไม่่ รู้้� เ รื่่� อ งจนไม่่ อ ยากเรีียน ทำำ� ให้้ไปติิ ด เกม แล้้วก็็ อ อกจากระบบไปในที่่� สุุ ด ”

สมเกีียรติิ สาระ หััวหน้้าโครงการวิิจัย
ั อดีีตหััวหน้้าสำำ�นัักปลััด อบต.หนองอีียอ (ปััจจุบั
ุ น
ั

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าสำำ�นัักปลััด อบต.หนองสนิิท ) กล่่าว
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ความร่่วมมืือของชุุมชน
เป็็นเวลากว่่า 10 ปีีแล้้วที่่�องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองอีียอ อำำ�เภอสนม จัังหวััด

สุุรินทร์
ิ
์ เข้้าร่่วมกระบวนการพััฒนาเด็็กและเยาวชนกัับมููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล ธนาคาร

ไทยพาณิิชย์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน) และสถาบัันเสริิมสร้้างการเรีียนรู้้เ� พื่� อ
่ ชุุมชนเป็็นสุข
ุ (สรส.)

ในโครงการพััฒนาเด็็กและเยาวชนในชุุมชนท้้องถิ่่�น (4 ภาค ) ระยะที่่� 1 หลัักสููตรนััก
ถัักทอชุุมชน เพื่� อ
่ การพััฒนาเด็็ก เยาวชน และครอบครััว จนกระทั่่�งปััจจุุบัน
ั

ทั้้�งนี้้ตั้้
� �งแต่่เข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน อบต. หนองอีียอ ทำำ�งานเรื่่�องเด็็กและ

เยาวชน ควบคู่่�กัับการพััฒนาสัังคมและชุุมชนมาอย่่างต่่อเนื่่� อง ปฏิิวัติ
ั ิ สระแก้้ว รองนายก

อบต.หนองอีียอ บอกว่่า ที่่�ผ่า่ นมา อบต. ดึึงเด็็กและเยาวชน มาทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับ
ผู้้�ใหญ่่ใจดีีและครูู ภููมิิปััญญาในชุุ มชน รวมทั้้� งโรงเรีียนในท้้องถิ่่�น เช่่น โรงเรีียน

หนองอีียอวิิทยา ซึ่�ง่ เป็็นโรงเรีียนระดัับมััธยมศึึกษา การกระจายข่่าวโครงการ อบต.ทำำ�
จดหมายถึึงผู้้นำ
� �ำ ชุุมชน ใช้้การประกาศเสีียงตามสาย ควบคู่่�กัับการลงพื้้� นที่่�พููดคุุยสร้้าง
ความเข้้าใจถึึงเป้้าหมายของโครงการ

การตััดสิินใจเข้้าร่่วมกลไกการพััฒนาเด็็กและเยาวชน ตำำ�บลหนองอีียอ อำำ�เภอสนม

จัังหวััดสุุริินทร์์ มีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างการมีีตััวตนให้้เด็็กและเยาวชนทั้้�งในและนอก
ระบบ โดยเน้้นไปที่่�การพััฒนาอาชีีพ เพื่่�อสร้้างโอกาสในการสร้้างรายได้้ให้้ตััวเด็็ก
และเยาวชนเองแทนการเดิินเข้้าหาปััจจััยเสี่่ย
� งต่่าง ๆ

ย้้อนกลัับไปราวปีี พ.ศ. 2553 อบต.หนองอีียอ ได้้พััฒนาแกนนำำ�เด็็กและเยาวชน

รุ่่�นแรก โดยประสานความร่่วมมืือกัับโรงเรีียนหนองอีียอวิิทยา เมื่่�อดำำ�เนิินงานมาได้้

ระยะหนึ่่�ง นัักถัักทอชุุมชนมองว่่านอกจากนัักเรีียนในระบบการศึึกษาแล้้ว เด็็กและ

เยาวชนนอกระบบก็็เป็็นกลุ่่�มสำำ�คััญที่่�ผู้ใ้� หญ่่ไม่่ควรมองข้้าม จึึงหัันมาให้้ความสนใจเด็็ก

และเยาวชนนอกระบบควบคู่่�กัั น ไปด้้วย โครงการได้้ส่่ ง เสริิม ให้้ เ ด็็ ก และเยาวชน

เข้้าฝึึกฝนทัักษะอาชีีพจากการเข้้าฝึึกอบรมตามหลัักสููตรที่่�ได้้รัับการรัับรองจาก

สถาบัันการศึึกษา นัักถัักทอชุุมชนซึ่่�งเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ของ อบต. ทำำ�โครงการวิิจััยต่่อยอด
และพััฒนาบทบาทตััวเองจากการเป็็นนัักถัักทอฯ ที่่�ทำำ�อยู่่�แล้้วมาเข้้าสู่่�กระบวนการเป็็น

นัักวิิจััยชุุมชนท้้องถิ่่�น
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หนองอีียอมีีกลไกระดัับตำำ�บล ที่่�มีี “โรงเรีียนครอบครััว” ซึ่่�งได้้รัับความร่่วมมืือ

จากโรงเรีียนหนองอีียอวิิทยา ผู้้�ปกครอง รวมถึึงสภาเด็็กและเยาวชน เป็็นกลไกเชิิง

โครงสร้้าง สร้้างความร่่วมมืือกัับภาคีีของส่่วนต่่าง ๆ ในตำำ�บล เช่่น ผู้้�นำำ�ชุุมชนและผู้้�รู้้�

โดยมีี อบต. เป็็นหน่่วยประสานงานสนัับสนุุน

นัักถัักทอชุุมชนเข้้ามาเป็็นทีีมวิิจััยหลัักในโครงการและทำำ�หน้้าที่่�เป็็นพี่่เ� ลี้้�ยงใน

โครงการย่่อยของเด็็กและเยาวชน เพื่� ่อติิดตามและสนัับสนุุนการทำำ�งานของเด็็กและ

เยาวชนซึ่�ง่ เป็็นทีีมวิิจััยย่่อย โดยมีีแผนโครงการย่่อยแต่่ละโครงการเป็็นเครื่่�องมืือในการ

ทำำ�งาน

วิิธีีตั้้�งโจทย์์โครงการ
แนวทางการพััฒนาเด็็กและเยาวชนก่่อนหน้้าที่่�ผ่่านมา ได้้สร้้างแกนนำำ�เด็็กและ

เยาวชนแล้้วถึึง 6 รุ่่�น เน้้นส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ทัักษะอาชีีพด้้านต่่าง ๆ จากการลงมืือ

ปฏิิบัติ
ั ิจริงิ เช่่น การเกษตร งานช่่าง (ช่่างซ่่อมรถ ช่่างไฟฟ้้า และช่่างเชื่่�อม) ช่่างตััดผม

และช่่างไอทีีเป็็นต้้น เกิิดเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ในชุุมชน เช่่น แหล่่งเรีียนรู้้�ด้้านการเกษตร

วิิมานดิิน เป็็นการสร้้างพื้้� นที่่ก
� ารเรีียนรู้้ด้้
� านการเกษตรปลอดสารพิิษและเกษตรอิินทรีีย์์
บางคนกลัับมาเปิิดร้้านประกอบอาชีีพในชุุมชน เช่่น ร้้านตััดผม ร้้านซ่่อมรถ เป็็นต้้น

ภายใต้้การดำำ�เนิินงานวิิ จััยโครงการ “กลไกการพััฒนาเด็็ กและเยาวชนตำำ�บล

หนองอีียอ อำำ�เภอสนม จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
”์ เด็็กและเยาวชนริิเริ่่ม
� โครงการย่่อย 3 โครงการ

โดยมีีเป้้าหมายไปสู่่�การพััฒนาเป็็น “โรงเรีียนเกษตรวิิถีีกระบวนกร” ได้้แก่่

1. โครงการสร้้างศููนย์์เรีียนรู้้�อาชีีพให้้แก่่เด็็กและเยาวชนนอกระบบ ตำำ�บล

หนองอีียอ มีีเป้้าหมายเพื่� ่อเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�การประกอบอาชีีพเกษตรอิิ นทรีีย์์และ

ภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่�นให้้แก่่เด็็กและเยาวชนนอกระบบตำำ�บลหนองอีียอ

2. โครงการพััฒนาสภาเด็็กและเยาวชนตำำ�บลหนองอีียอให้้มีีความเข้้มแข็็ง

มีีเป้้าหมายเพื่� อ
่ ผลัักดัันให้้เกิิดสภาเด็็กและเยาวชนที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการส่่งเสริิมและ

พััฒนาชุุ มชนให้้น่่าอยู่่� และเพื่่�อขยายเครืือข่่ายการทำำ�งานด้้านเด็็ กและเยาวชนจาก
ความร่่วมมืือของภาคีีเครืือข่่ายในการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมต่่าง ๆ
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3. โครงการปรัับเปลี่่ย
� นพฤติิกรรมการเรีียนให้้มีีวินั
ิ ย
ั และความรัับผิิดชอบของ

นัักเรีียน มีีเป้้าหมายเพื่� อ
่ จััดกระบวนการเรีียนรู้้แ
� ละเพื่� อ
่ ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมนัักเรีียน
ชั้้�นมัธั ยมศึึกษาปีีที่่� 1 ถึึงชั้้�นมัธั ยมศึึกษาปีีที่่� 6 โรงเรีียนหนองอีียอวิิทยา จำำ�นวน 60 คน

ที่่�ยัังขาดวิินััยและมีีพฤติิกรรมที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงการขาดความรัับผิิดชอบ (นัักเรีียนใน

โรงเรีียนมีีทั้�้งหมด 120 คน)

รููปแบบกลไกที่่�จะสนัับสนุุนเด็็กและเยาวชน
1. โครงการพััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้�อาชีีพให้้แก่่เด็็กและเยาวชนนอกระบบ เป็็นการ

ดำำ�เนิินการรวบรวมข้้อมููลสถานการณ์์เด็็กและเยาวชนนอกระบบในตำำ�บลหนองอีียอ

ทั้้�ง 11 ชุุมชน โดยมีีทีีม อบต. และทีีมชุุมชนร่่วมกััน และสร้้างข้้อเสนอในการปรัับปรุุง
พััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้�เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�อาชีีพ เน้้นอาชีีพเกษตรกรรมที่่�เป็็นฐานอาชีีพของ

ท้้องถิ่่�น ส่่วนอาชีีพทางเลืือกอื่่�น เช่่น ด้้านงานช่่างต่่าง ๆ เน้้นการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้กั
� บ
ั

รุ่่�นพี่่�ที่่�มีีทัักษะและทำำ�อาชีีพอยู่่�ในชุุมชน

ในกระบวนการทำำ�งานของโครงการ มีีการบููรณาการพััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้จ
� ากศููนย์์

เรีียนรู้้�การเกษตร (วิิมานดิิน) เป็็น “โรงเรีียนเกษตรวิิถีีกระบวนกร” เพื่่�อให้้ท้้ายที่่�สุุด
แล้้วกลายเป็็นศููนย์ก
์ ารเรีียนรู้้ที่่
� �เปิิดกว้้างให้้ทั้้�งเด็็กและเยาวชนในและนอกระบบเข้้ามา

ร่่วมกิิจกรรมพััฒนาทัักษะชีีวิิตได้้

2. โครงการพัั ฒ นาความเข้้ ม แข็็ ง สภาเด็็ ก เยาวชนตำำ� บลหนองอีียอ เป็็ น

กระบวนการเปิิดเวทีีให้้เด็็กและเยาวชนจาก 11 หมู่่�บ้้าน ร่่วมกัับคนในชุุมชนได้้มีีส่่วนร่่วม
ในการออกแบบกิิจกรรมพััฒนาชุุมชน มีีการสรุุ ปบทเรีียนและวางแผนการทำำ�งานใน

อนาคต โดยใช้้ฐานศููนย์์เรีียนรู้้เ� ป็็นพื้้�นที่่�ร่ว่ มเรีียนรู้้�

การดำำ�เนิินการของสภาฯ นอกจากสร้้างการมีีส่่วนร่่วมระหว่่างชุุมชนกัับเด็็กและ

เยาวชนแล้้ว สภาฯ ยัังเข้้าร่่วมกิิจกรรมจิิตอาสา ทั้้�งในระบบชุุมชน/ตำำ�บล/อำำ�เภอ และ

ภายนอกด้้วย จนทำำ�ให้้แกนนำำ�ได้้รัับการคััดเลืือกเป็็นตััวแทนสภาเด็็กและเยาวชนระดัับ

อำำ�เภอและระดัับจัังหวััด
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3. โครงการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการเรีียน ให้้มีีวิินััยและความรัับผิิดชอบ

ของโรงเรีียนหนองอีียอวิิทยา เป็็นกระบวนการดำำ�เนิินการออกแบบเรีียนรู้้�ร่่วมกััน

ระหว่่างคุุณครููและเด็็กนัักเรีียน ยกตััวอย่่างเช่่น กิิจกรรมการปลููกพืืช (ชวนชม) ซึ่่�งเป็็น

กิิจกรรมที่่�โรงเรีียนมีีต้้นทุุนเดิิมอยู่่�แล้้ว ทั้้�งด้้านพื้้� นที่่�และมีีบุุคลากรที่่�มีีความรู้้� นัักเรีียน

มีีส่่วนร่่วมตั้้�งแต่่การวางแผนการปลููก (ต้้องการปลููกพืืชชนิด
ิ ไหน) ดููแล (รดน้ำำ� พรวนดิิน)
และบัันทึึกการเติิบโต ครููทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนและติิดตามนัักเรีียนเป็็นรายบุุคคล มีีเวทีี

การสรุุปร่ว่ มกััน ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�สังั เกตเห็็นได้้ชััด คืือ นัักเรีียนบางคนได้้กลัับไปทำำ�
กิิจกรรมปลููกพืืชต่่อที่่�บ้้านโดยได้้รัับการดููแลจากผู้้ป
� กครอง

กลไกการติิดตามหนุุนเสริิมโครงการย่่อย
กระบวนการทำำ�งานของกลไกของโครงการ มีีการจััดทีีมการทำำ�งาน ดัังนี้้�
ทีีมวิิจััยหลัักโครงการย่่อย
1) โครงการสร้้างศููนย์์เรีียนรู้้อ
� าชีีพให้้แก่่เด็็กและเยาวชนนอกระบบ
ตำำ�บลหนองอีียอ
1.

นายสุุริย
ิ า ดวงศรีี

3.

นายธรรมรัักษ์์ สำำ�คััญยิ่่ง�

2.
4.

5.

6.
7.

นายสุุรชัย
ั ด้้วงโท

นายหััตถชััย เจริิญสิิงห์์

เด็็กชายจัักวรรดิิ ลำำ�ดัับจุุด

เด็็กชายปิิยะพงษ์์ ทองแสง
นายจิิณณวััฒน์์ สืืบเพ็็ง

2) โครงการพััฒนาสภาเด็็กและเยาวชนตำำ�บลหนองอีียอให้้มีีความเข้้มแข็็ง
1.

นายจีีรวััฒน์์ การะเกต		รองประธานสภาเด็็กและเยาวชน

2.

นายชยภััทธ์์ ศรีีพิิมพ์์สอ	รองประธานสภาเด็็กและเยาวชน

4.

เด็็กชายศิิริวัิ ัฒน์์ ย่่างสุุข 	ผู้้บ
� ริิหาร

3.
5.
6.

นางสาวภาวิิดา สุุรศัก
ั ร	

เหรััญญิิก

เด็็กหญิิงณััฐนธีี หาญมานพ 	ผู้้บ
� ริิหาร
เด็็กหญิิงประกายดาว ปะติิตััง	ผู้้บ
� ริิหาร
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7.

เด็็กหญิิงสุุพัต
ั รา ตรงใจ	ผู้้บ
� ริิหาร

9.

เด็็กหญิิงกนกวรรณ ชาติิมนตรีี	ผู้้บ
� ริิหาร

8.

เด็็กหญิิงสุุทธิิดา สุุดกลาง	ผู้้บ
� ริิหาร

10. เด็็กหญิิงชลดา หาญชนะ	ผู้้บ
� ริิหาร
11. เด็็กชายทวีีโชค มารทอง	ผู้้บ
� ริิหาร
12. เด็็กชายสิิปปพาส พููลทวีี	ผู้้บ
� ริิหาร
13. เด็็กชายพีีรพัันธ์์ เต็็มปัักษีี	ผู้้บ
� ริิหาร
3) โครงการการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการเรีียนให้้มีีวิินััยและความรัับผิิดชอบ
ของนัักเรีียน
1.

นายวุุฒิชั
ิ ย
ั เชิิดชูู 		

นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 5

3.

นางสาวธิิติิมา เงางาม		

นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 5

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

นายชาคริิต พงษ์์สะพััง

นางสาวชนากานต์์ ทองแม้้น
นางสาวฟาริิดา บุุญเพิ่่ม
�

นางสาวสานฝััน ทวีีอิินทร์์

นางสาวศิิลารััตน์์ บุุญเพิ่่ม
�
นางสาวสาวิิตรีี ดาศรีี	

นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 5

นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 5

นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 5

นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 4
นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 4
นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 4

นางสาวกนกวรรณ ชาติิมนตรีี นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 3

10. นางสาวสุุพัต
ั รา ตรงใจ	

นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 3

ทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงหลัักของโครงการย่่อย
ดัังนี้้�

ทีีมวิิจัย
ั หลัักได้้แบ่่งบทบาทในการเป็็นพี่่เ� ลี้้ย
� งติิดตามสนัับสนุุนทีีมวิิจัย
ั ย่่อย 3 ทีีม
1)	ทีีมพี่่�เลี้้�ยงโครงการสร้้างศููนย์์เรีียนรู้้�อาชีีพให้้แก่่เด็็กและเยาวชนนอกระบบ
ตำำ�บลหนองอีียอ
1.

นายปฏิิวััติิ สระแก้้ว		รองนายก อบต.

3.

จ.ส.อ.ชำำ�นาญ ชััยฉลาด

2.

4.

นายภููมิินันทน์
ั
์ พลเศพย์์

นัักทรััพยากรบุุคคลชำำ�นาญการ

เจ้้าพนัักงานสาธารณสุุขปฏิิบัติ
ั ิงาน

นายวีีระ วิิเศษพงษ์์		นิติ
ิ ิกรปฏิิบัติ
ั ิการ
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2)	ทีีมพี่่�เลี้้�ยงโครงการพััฒนาสภาเด็็กและเยาวชนตำำ�บลหนองอีียอให้้มีีความ
เข้้มแข็็ง
1.

นายสุุเนตร ปทุุมขวััญ 	หััวหน้้าสำำ�นัักปลััด

3.

นางสาวอสมา ชััยฉลาด 	ผู้้ช่
� ว่ ยนัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน

2.

4.

นางชนัันท์์กานต์์ ชนะทะเล

นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน

นายวีีรศัักดิ์์� แสวงสุุข		ผู้้ช่
� ว่ ยเจ้้าพนัักงานธุุรการ

3)	ทีีมพี่่�เลี้้�ยงโครงการการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการเรีียนให้้มีีวิินััยและความ
รัับผิิดชอบของนัักเรีียน
1.

นายสุุทธีีร์์ ชััยตั้้�งจิิต 		

2.

นางสาวหนููคล้้าย วรวงษ์์

4.

นางสาวปิิยธิิดา วาระโก

3.
5.
6.
7.
8.

นายณััฐพลจัันทร์เพ็็
์ ง		
นางสมใจ ณ เชีียงใหม่่
นางสาวเทวีี แสนกล้้า

นางสาวนัันทนา แพงภููงาม
นางสาวเยาวลัักษ์์ บุุญมีี

โครงการนี้้�มีีกิิจกรรมย่่อยหลากหลายกิิจกรรมที่่�ช่่วยปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของ

นัักเรีียน รายละเอีียดเพิ่่ม
� เติิมอยู่่�ในหััวข้้อ “วิิธีีการทำำ�งานผ่่านโครงการเด็็กและเยาวชน”
ที่่�จะกล่่าวถึึงต่่อไป
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แนวคิิดการจััดการ
อบต.หนองอีียอ มีีความเชื่่�อว่่า ชุุมชนท้้องถิ่่น
ั ของสัังคมไทย
� เป็็นฐานหลัักสำำ�คัญ

การพััฒนาชุุมชนท้้องถิ่่�นให้้น่่าอยู่่� ปลอดภััย และมีีความเข้้มแข็็งในชุุมชนจากการ

พึ่่�งพาตนเองได้้ เป็็นแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน อย่่างไรก็็ตาม การพััฒนาต้้องไม่่มอง
ข้้ามเอกลัักษณ์์ทางสัังคม ศาสนา วััฒนธรรม เศรษฐกิิจ สภาพแวดล้้อมและความพร้้อม

ของสถาบัันการศึึกษาในแต่่ละพื้้� นที่่�

สำำ�หรัับงานด้้านการพััฒนาเด็็กและเยาวชน อบต.หนองอีียอ ดึึงสภาเด็็กและ

เยาวชนซึ่่�งถืือเป็็นต้้นทุุนเดิิมที่่�มีีอยู่่�ในชุุมชนให้้เข้้ามามีีบทบาท เพราะมีีการทำำ�

กิิจกรรมร่่วมกัับสภาเด็็กและเยาวชนมาก่่อนหน้้านี้้�แล้้วหลายรุ่่�น เด็็กและเยาวชน
มีีรุ่่�นพี่่�เป็็นแบบอย่่างทั้้�งด้้านการเรีียน การประกอบอาชีีพและการทำำ�งานเพื่่�อชุุมชน

แม้้รุ่่�นพี่่�บางส่่วนได้้ย้้ายไปเรีียนต่่อและทำำ�งานต่่างถิ่่�น แต่่ก็ยั
็ งั มีีแกนนำำ�บางส่่วนในชุุมชน
ที่่� สามารถเป็็นกลไกขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น ผู้้�ใหญ่่ในชุุ มชน ทั้�้ งใน อบต.

คณะทำำ�งานตำำ�บล และชาวบ้้านเปิิดพื้้� นที่่�และให้้โอกาสสภาเด็็กและเยาวชนเข้้ามาร่่วม

บริิหารจััดการชุุมชน มีีสิิทธิิมีีเสีียงและสามารถให้้ข้้อเสนอแก่่ชุม
ุ ชนในการออกแบบและ

จััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้

จากแนวคิิดการทำำ�งานดัังที่่�กล่่าวมานี้้� อบต.หนองอีียอ มุ่่�งมั่่�นพััฒนาตนเองให้้

เป็็นต้้นแบบกระบวนการพััฒนาเด็็ กและเยาวชนในชุุ มชนท้้องถิ่่� น เป็็นต้้นแบบการ

เรีียนรู้้�การพััฒนาทัักษะอาชีีพของเด็็กและเยาวชนนอกระบบและการจััดการเรีียนรู้้�ใน
สถานศึึกษา รวมทั้้� งเป็็นต้้นแบบกระบวนการพััฒนาความเข้้มแข็็งของสภาเด็็กและ
เยาวชน เพราะมั่่�นใจว่่าหากแต่่ละท้้องถิ่่�นสร้้างเด็็กและเยาวชนที่่�คิิดเป็็น ทำำ�เป็็น และ

มีีความสามารถรัับผิิดชอบตนเองได้้ เด็็กและเยาวชนจะมีีส่่วนช่่วยสร้้างความผาสุุก
ให้้กัับชุุมชน และประเทศไทยจะสามารถพััฒนาไปได้้อย่่างมีีทิิศทาง
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วิิธีีทำำ�งานผ่่านโครงงานเด็็กและเยาวชน
สิ่่ง� สำำ�คััญในการประสานความร่่วมมืือเพื่� อ
่ “สร้้างการมีีส่่วนร่่วม” ที่่�แท้้จริิงในการ

พััฒนาเด็็กและเยาวชนในชุุมชนท้้องถิ่่�น คืือ การทำำ�ให้้ทุุกฝ่่ายที่่�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องมีีความ
เข้้าใจในเป้้าหมายและแนวทางการทำำ�งานร่่วมกััน โครงการกลไกการพััฒนาเด็็กและ

เยาวชนตำำ�บลหนองอีียอ อำำ�เภอสนม จัังหวััดสุุริินทร์์ มีีขั้้�นตอนการดำำ�เนิินโครงการ

ในภาพรวม 4 ขั้้�นตอนหลััก ต่่อไปนี้้�

ขั้้�นตอนที่่� 1 การสรุุปบทเรีียนและกำำ�หนดทิิศทางการทำำ�งานของภาคีี
ประกอบด้้วย ทีีมวิิจััยหลััก 17 คน ทีีมวิิจััยย่่อย 30 คน

• ทีีมวิิจััยหลััก ทำำ�หน้้าที่่�รวบรวมข้้อมููลการทำำ�งานในระยะที่่�ผ่่านมาเพื่� ่อนำำ�มา
ทบทวนผลการทำำ�งาน

• จัั ดประชุุ มเชิิงปฏิิ บััติิการ เพื่� ่อสรุุ ปบทเรีียนร่่วมและกำำ�หนดทิิ ศทางทำำ�งาน
ร่่วมกัันระหว่่างกลไกแต่่ละส่่วน

• จััดบทบาทการสนัับสนุุนและติิดตามโครงการย่่อยร่่วมกััน
ขั้้�นตอนที่่� 2 สนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ชุุมชนร่่วมกััน
ประกอบด้้วย ทีีมวิิจััยรวม 47 คน ผู้้นำ
� �ำ หมู่่�บ้้าน 11 คน ตััวแทนหมู่่�บ้้าน/ผู้้ป
� กครอง

22 คน และเด็็กและเยาวชน

• อบรมเครื่่�องมืือวิิธีีการศึึกษาชุุมชนแบบมีีส่่วนร่่วม

• ทีีมวิิ จััยสนัับสนุุนและติิ ดตามการศึึกษาข้้อมููลแต่่ ละชุุ มชน ลงพื้้� นที่่� ศึึกษา
บริิบทชุุมชน และพููดคุุยกัับผู้้ป
� กครองของเด็็กและเยาวชน

• จััดเวทีีนำำ�เสนอผลการศึึกษาชุุมชน
ขั้้�นตอนที่่� 3 สนัับสนุุนติิดตามการดำำ�เนิินการโครงการย่่อยของเด็็กและเยาวชน
ขั้้�นตอนนี้้ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการดำำ�เนิินงานของเด็็กและเยาวชนทั้้ง� ในและนอกระบบ

โดยทีีมงานวิิ จััยหลัั กแบ่่งเป็็น 3 ทีีม เพื่่�อเป็็นพี่่�เลี้้�ยงคอยหนุุนเสริิมทีีมวิิ จััยย่่อย
(เด็็กและเยาวชน) ในแต่่ละโครงการ
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• ประชุุ ม ทบทวนโครงการและกำำ� หนดการออกแบบการศึึ ก ษาข้้อมููลของ

แต่่ละโครงการ ด้้วยการให้้เด็็กเยาวชนจาก 11 หมู่่�บ้้านมาพบปะ แลกเปลี่่�ยน
ข้้อมููลและความคิิดเห็็นระหว่่างกััน มีีการวางแผนการทำำ�โครงการในระยะสั้้�น

และระยะยาว เด็็กเยาวชนได้้มีีโอกาสทำำ�ความรู้้จั
� ักและสร้้างความคุ้้�นเคยกััน
• ทีีมพี่่�เลี้้ย
� งสนัับสนุุนและติิดตามศึึกษาข้้อมููลแต่่ละโครงการ
• นำำ�เสนอผลเพื่่�อออกแบบการปฏิิบัติ
ั ิการ
• ทีีมพี่่�เลี้้ย
� งสนัับสนุุนและติิดตามการปฏิิบัติ
ั ิการในแต่่ละโครงการย่่อย
• จััดเวทีีนำำ�เสนอโครงการย่่อย
ขั้้�นตอนที่่� 4 สรุุป/วิิเคราะห์์และกำำ�หนดแนวทางร่่วม
• ทีีมวิิจััยหลัักสรุุปผลเบื้้� องต้้น
• ประชุุมสรุุปวิิเคราะห์์ร่ว่ มกัับกลไกภาคีี
• กำำ�หนดแนวทางทำำ�งานร่่วมกัันต่่อยอด
• นำำ�เสนอผลการวิิจััยต่่อสาธารณะ คืืนข้้อมููลให้้ชุุมชน
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ส่่วนการดำำ�เนิินงานในโครงการย่่อย 3 โครงการ เมื่่�อรัับทราบบทบาทหน้้าที่่�ของ

ตนเอง ทีีมวิิจััยหลัักและทีีมวิิจััยย่่อยมีีวิิธีีการทำำ�งานกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย ดัังนี้้�
1. โครงการสร้้างศููนย์์เรีียนรู้้�อาชีีพให้้แก่่เด็็กและเยาวชนนอกระบบ
ตำำ�บลหนองอีียอ

ใช้้พื้้� นที่่�ศููนย์์เรีียนรู้้�บ้้านสำำ�โรง หมู่่� 8 ตำำ�บลหนองอีียอ อำำ�เภอสนม จัังหวััด

สุุรินทร์
ิ
ห
์ รืือศููนย์์การเรีียนรู้้วิ� ิมานดิิน เป็็นสถานที่่�ดำำ�เนิินโครงการ
ขั้้�นตอนวิิธีีการ

1.	ประชุุมทีีมงานเพื่่�อวางแผนการดำำ�เนิินงาน

2.	รวบรวมองค์์ความรู้้� ภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่�นในการประกอบอาชีีพ
3.	กิิจกรรมถ่่ายทอดองค์์ความรู้้ใ� นการประกอบอาชีีพให้้แก่่เด็็กและเยาวชน
4. เลืือกพื้้� นที่่�ในการทำำ�วิิจััย โดยจััดทำำ�พื้้�นที่่�นั้้น
� เป็็นแปลงสาธิิตเกษตร
5. จััดสรรงบประมาณเพื่่�อซื้้�อวััสดุอุ
ุ ุปกรณ์์ในการทำำ�วิิจััย เช่่น ค่่าเมล็็ดพัันธุ์์�พืช
ื
ค่่าพัันธุ์์�ปลา ค่่าพัันธุ์์�ไก่่พื้้�นบ้้าน และวััสดุอุ
ุ ุปกรณ์์อื่่�น ๆ

6. กลุ่่�มเป้้าหมายเริ่่�มลงมืือปฏิิบััติิงานจริิง ทั้�้งการก่่อสร้้างอาคารเป็็นสถานที่่�

แหล่่งเรีียนรู้้� การติิดตั้้�งพลัังงานแสงอาทิิตย์์ในอาคารแหล่่งเรีียนรู้้� การทำำ�

สถานที่่�เลี้้ย
� งสััตว์์ และการทำำ�การเกษตร

ยกตััวอย่่าง การเลี้้�ยงสััตว์์ ทำำ�คอกเลี้้ย
� งเป็็ดไก่่ ทำำ�กระชัังเลี้้ย
� งปลา และเตรีียม
สระน้ำำ�ปล่่อยปลาตามธรรมชาติิ มีีเด็็ กและเยาวชนทั้้�งในและนอกระบบ
เข้้าร่่วม โดยเฉลี่่�ยวัันละ 10-12 คน จำำ�นวนการเลี้้ย
� งสััตว์์ มีีดัังนี้้�

		

1)	ปลาประเภทกิินพืช
ื ปลานิิล ปลาไน จำำ�นวน 300 ตััว

		

2)	ปลาดุุก จำำ�นวน 1,500 ตััว

		

3) เป็็ด จำำ�นวน 45 ตััว

		

4) ไก่่พื้้�นบ้้าน จำำ�นวน 5 ตััว
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การทำำ� การเกษตร เด็็ ก และเยาวชนทั้้� ง ในระบบและนอกระบบเข้้าร่่ ว ม

โดยเฉลี่่�ย วัันละ 10-12 คน เป็็นประจำำ� เวลาในการรวมกลุ่่�มเริ่่�มประมาณ
16.00-18.00 น. พืืชผัก
ั ที่่�ปลููกมีีมากกว่่า 10 ชนิิด ได้้แก่่ ผัักบุ้้�ง ผัักคะน้้า บวบ

กวางตุ้้�ง ผัักกาดตีีนหมีี กวางตุ้้�งฮ่่องเต้้ มะเขืือเทศ มะเขืือ ถั่่�ว ขึ้้�นฉ่า่ ย และ

แตงโม โดยเลืือกปลููกตามความสนใจของแต่่ละคน

7. ให้้กลุ่่�มเป้้าหมายแต่่ละคนรัับผิิดชอบแปลงของตนเอง ตั้้�งแต่่การขึ้้�นแปลง
การหว่่านเมล็็ดพัันธุ์์� พรวนดิิน ใส่่ปุ๋๋�ย การรดน้ำำ� และการเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิต

โดยมีีเงื่่�อนไขในการปลููกคืือ ห้้ามใช้้สารเคมีีเด็็ดขาด

8. เมื่่�อถึึงตอนเก็็บเกี่่�ยวให้้กลุ่่�มเป้้าหมายลงมืือเก็็บเกี่่�ยวด้้วยตนเอง สามารถนำำ�
ผัักครึ่่�งหนึ่่�งกลัับบ้้าน และอีีกครึ่่�งหนึ่่�งนำำ�ไปวางขายที่่�ตลาด ถนนคนเดิิน และ

คลองถม เพื่่�อเป็็นการสร้้างรายได้้ให้้กลุ่่�มเป้้าหมายอีีกทางหนึ่่�ง

2. โครงการพััฒนาสภาเด็็กและเยาวชนตำำ�บลหนองอีียอให้้มีีความเข้้มแข็็ง
ขั้้�นตอนวิิธีีการ

1. การรัับฟัังความเข้้าใจโครงการและการเก็็บข้้อมููลชุุมชนร่่วมกัับทีีมนัักวิิจััย
หลัักของโครงการ

2. จััดเวทีีระดมข้้อมููลชุุมชน จำำ�นวน 11 ชุุมชน ประกอบด้้วย ผู้้�นำ�ำ หมู่่�บ้้าน
ผู้้ป
� กครอง เด็็กและเยาวชน

3. เวทีีสรุุปบทเรีียนการเก็็บข้้อมููล ประชุุมสภาเด็็กและเยาวชน
4.	ทบทวนกิิจกรรมแผนงานสภาเด็็กและเยาวชน
3. โครงการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการเรีียนให้้มีีวิินััยและความรัับผิิดชอบของ
นัักเรีียน

ก่่อนลงมืือทำำ�กิิจกรรมกัับนัักเรีียน ทีีมวิิจััยได้้เข้้าชี้้�แจงกัับผู้้�บริิหารและคณะครูู

โรงเรีียนหนองอีียอวิิทยา รวมถึึงคณะกรรมการสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานและผู้้�ปกครอง

เพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางเป้้าหมาย วางแผนและแบ่่งงานกัันทำำ�
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กิิจกรรมที่่� 1 จััดประชุุมทีีมวิิจััยแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�
ขั้้�นตอนวิิธีีการ

1.	หััวหน้้าโครงการประสานงานทีีมวิิจััยเข้้าร่่วมประชุุม ณ โรงเรีียนหนองอีียอ
วิิทยา

2.	ชี้้แ
� จงรายละเอีียดโครงการ
3. ออกแบบเครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููล
4. ออกแบบกระบวนการวิิจััยระยะที่่� 1 และกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายเก็็บข้้อมููล
ร่่วมกััน

5.	กำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ทีีมวิิจััยรัับผิิดชอบในโครงการและกำำ�หนดระยะเวลา
การทำำ�งาน

6.	สำำ�รวจกลุ่่�มเป้้าหมาย ฝึึกการเก็็บข้้อมููล การถาม และการสััมภาษณ์์
กิิจกรรมที่่� 2 จััดประชุุมชี้้�แจงโครงการวิิจัย
ั แก่่คณะกรรมการสถานศึึกษาขั้้�นพื้้� นฐาน
ผู้้�ปกครองและทีีมวิิจััย
ขั้้�นตอนวิิธีีการ

1. จััดประชุุมชี้้แ
� จงความเป็็นมา รายละเอีียดโครงการวิิจััย
2.	สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของคณะกรรมการสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ผู้้ป
� กครอง และ

กลุ่่�มเป้้าหมายในการร่่วมงานวิิจััย และกำำ�หนดกรอบแนวทางในการดำำ�เนิิน

การวิิจััย

3.	ร่่วมกัันออกแบบ กำำ�หนดกิิจกรรมแนวทางในการวิิจััย
หลัั ง จากนั้้� นจึึ ง เริ่่� ม ทำำ�กิิ จ กรรมกัั บ นัั ก เรีียนกลุ่่�มเป้้ า หมาย ทั้�้ ง นี้้� ขั้้� น ตอนการ

ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการเรีียนของนัักเรีียนให้้มีีระเบีียบวิินััยและมีีความรัับผิิดชอบ

ใช้้ชุุดกิิจกรรมแบ่่งเป็็น 2 ตอน คืือ ตอนที่่� 1 กิิจกรรมปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการเรีียนให้้
มีีวิินัย
ั และความรัับผิิดชอบของนัักเรีียน ด้้านการปฏิิบัติ
ั ิตนตามกฎระเบีียบของโรงเรีียน

มีีทั้้�งหมด 5 กิิจกรรม และ ตอนที่่� 2 กิิจกรรมปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการเรีียนให้้มีีวิินัย
ั
และความรัับผิิดชอบของนัักเรีียน ด้้านการปฏิิบัติ
ั ิตนตามหน้้าที่่�ของตนเอง มีีทั้้�งหมด 7

กิิจกรรม
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ตอนที่่� 1 กิิจกรรมปรัับเปลี่่ย
� นพฤติิกรรมการเรีียนให้้มีีวินั
ิ ย
ั และความรัับผิิดชอบ
ของนัักเรีียน ด้้านการปฏิิบัติ
ั ิตนตามกฎระเบีียบของโรงเรีียน
กิิจกรรมที่่� 1 การตรงต่่อเวลา
ขั้้�นตอนวิิธีีการ
ขั้้�นนำ�ำ

1.	ทีีมวิิจััยทัักทายนัักเรีียนและชี้้�แจงจุุดประสงค์์ของการจััดกิิจกรรม แนวทาง
การปฏิิบัติ
ั ิเรื่่�องวััน เวลา และสถานที่่�

2.	ทีีมวิิจััยให้้นัักเรีียนทำำ�แบบประเมิินความมีีวิินัย
ั ในตนเอง (Pre-test)
3.	ทีีมวิิจัย
ั พููดคุุยกัับนัักเรีียนถึึงการไปทััศนศึึกษาเมื่่�อปีีที่่ผ่
� า่ นมา ยกตััวอย่่างการ
นััดหมายตามจุุดต่่าง ๆ ที่่�นัก
ั เรีียนบางคนมาไม่่ตรงตามนััด

ขั้้�นกิจ
ิ กรรม

1.	ทำำ�แบบประเมิินความมีีวิินัย
ั ในตนเอง (Pre-test)
2. ให้้นัักเรีียนตอบคำำ�ถามในใบงานและรายงาน
3.	วิิเคราะห์์ร่ว่ มกัันในหััวข้้อ
4. ความสำำ�คััญของการตรงต่่อเวลา
5. บริิหารเวลาอย่่างไรจึึงช่่วยให้้ตรงต่่อเวลา
ขั้้�นสรุุป
การนำำ�เรื่่�องการตรงต่่อเวลาไปใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน
กิิจกรรมที่่� 2 ความรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่�
ขั้้�นตอนวิิธีีการ
ขั้้�นนำ�ำ

1. ให้้กลุ่่�มเป้้าหมายแบ่่งกลุ่่�มออกเป็็น 6 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 5 คน
2.	ทีีมวิิจััยชี้้แ
� จงบทบาทหน้้าที่่�ที่่�นัก
ั เรีียนต้้องปฏิิบัติ
ั ิในกิิจกรรมครั้้�งนี้้�

28

ขั้้�นกิจ
ิ กรรม

1.	ตััวแทนกลุ่่�มรัับเอกสารคำำ�สั่่ง� และอุุปกรณ์์ไปปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�กลุ่่�มของตน
2. ให้้แต่่ละกลุ่่�มตอบคำำ�ถามในใบงาน
3. แต่่ละกลุ่่�มนำำ�เสนอผลงาน
4.	ร่่วมกัันอภิิปราย
ขั้้�นสรุุป
ทีีมวิิ จัั ย และกลุ่่�มเป้้ า หมายร่่ ว มกัั นสรุุ ป แนวคิิ ด การอยู่่�ร่่ ว มกัั น ในสัั ง คม การมีี

ความสนใจและเข้้าใจเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ที่่ไ� ด้้รัับมอบหมายและลงมืือทำำ�ด้้วยความรัับผิิดชอบ

ไม่่ ทำำ� แบบ “ขอไปทีี” เพื่� ่ อ ให้้งานเสร็็ จ เท่่ า นั้้� น แต่่ ต้้ องทำำ� อย่่ า งตั้้� ง ใจ เพื่� ่ อ ให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์

กิิจกรรมที่่� 3 การปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์ของสัังคม
ขั้้�นตอนวิิธีีการ
ขั้้�นนำ�ำ

กลุ่่�มเป้้าหมายแบ่่งกลุ่่�มออกเป็็น 6 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 5 คน
ขั้้�นกิจ
ิ กรรม

1. แจกภาพระบายสีี ให้้กัับสมาชิิกแต่่ละคน คนละ 1 ภาพ
2. ให้้แต่่ละคนระบายสีีภาพของตนเอง
3. ในการทำำ�งานครั้้�งนี้้� มีีกติิกา คืือ

• ห้้ามสมาชิิกพููดคุุยกัันหรืือลุุกออกจากที่่�
• ห้้ามขอ แสดงอาการ หรืือส่่งสััญญาณใด ๆ ที่่�เป็็นการขออุุปกรณ์์จากผู้้อื่่
� �น

• อนุุญาตให้้ยื่่� นอุุปกรณ์์ส่ว่ นของตนให้้ผู้้อื่่
� � นได้้
• ห้้ามหยิิบชิ้้นอุ
� � นมาเป็็นของตน นอกจากเจ้้าของเป็็นผู้ใ้� ห้้
� ุปกรณ์์ของผู้้อื่่

4. แต่่ละกลุ่่�มร่่วมกัันอภิิปรายตอบข้้อคำำ�ถามในใบงาน
ขั้้�นสรุุป

สรุุปพฤติิกรรมการทำำ�กิจ
ิ กรรมร่่วมกััน แล้้วอภิิปรายสิ่่ง� ที่่�ตนเองได้้เรีียนรู้้�
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กิิจกรรมที่่� 4 ความเพีียรพยายาม ไม่่ย่อ
่ ท้้อต่่ออุุปสรรค
ขั้้�นตอนวิิธีีการ
ขั้้�นนำ�ำ

1. แบ่่งนัักเรีียนออกเป็็น 3 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 10 คน
2.	ทีีมวิิจััยชี้้แ
� จงกติิกาในการทำำ�กิจ
ิ กรรมให้้นัักเรีียนเข้้าใจ
ขั้้�นกิจ
ิ กรรม

1.	ทีีมวิิจััยมอบหมายงานให้้ทั้้�ง 3 กลุ่่�ม โดยใช้้อุุปกรณ์์ที่่�มีีอยู่่�ในกลุ่่�มเท่่านั้้�น
2. ให้้นัักเรีียนร่่วมกัันอภิิปรายตามใบงาน
ขั้้�นสรุุป
ทีีมวิิจััยและนัักเรีียนร่่วมกัันสรุุปแนวคิิดเรื่่�องความเพีียร การปฏิิบัติ
ั ิงานด้้วยความ

ตั้้�งใจ ช่่วยกัันแก้้ปััญหาเพื่่�อเอาชนะอุุปสรรค จนส่่งผลให้้งานประสบความสำำ�เร็็จ

กิิจกรรมที่่� 5 การนำำ�ไปใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน (กิิจกรรมการปลููกผััก: ปลููก 2 รอบ)
ขั้้�นตอนวิิธีีการ
ขั้้�นนำ�ำ
นัักเรีียนศึึกษาวิิธีีทำำ�แปลงผััก
ขั้้�นทำำ�กิจ
ิ กรรม

1. นัักเรีียนวางแผนทำำ�แปลงผััก คนละ 1 แปลง กว้้าง 1.5 เมตร ยาว 2 เมตร
2.	ขุุดดิินทำำ�แปลงผััก ผสมปุ๋๋�ย พร้้อมปลููก
3. หว่่านเมล็็ดพัันธุ์์�ลงในแปลงผััก
4.	รดน้ำำ�ผัก
ั ติิดตามดููการเจริิญเติิบโต การบำำ�รุุงรัักษา
5. เก็็บผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อนำำ�ไปรัับประทาน และจััดจำำ�หน่่าย
ขั้้�นสรุุป
ดููผลการดำำ�เนิินกิจ
ิ กรรมว่่านัักเรีียนแบ่่งหน้้าที่่�และรัับผิิดชอบแปลงผัักของตนเอง

มากน้้อยแค่่ไหน มีีวิิธีีการแก้้ปััญหาอย่่างไร ตั้้�งแต่่การขุุดดิิน ทำำ�แปลง การดููแลรัักษา

การเก็็บผลผลิิต และการจััดจำำ�หน่่าย
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ตอนที่่� 2 กิิจกรรมปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการเรีียนให้้มีีวิินััยและความรัับผิิดชอบ

ของนัักเรีียน ด้้านการปฏิิบัติ
ั ิตนตามหน้้าที่่�ของตนเอง

กิิจกรรมที่่� 1 กิิจกรรมดำำ�เนิินการพััฒนาความมีีวิินััยในตนเอง
ขั้้�นตอนวิิธีีการ
ขั้้�นนำ�ำ

1.	ทีีมวิิจััยทัักทายนัักเรีียนและชี้้�แจงจุุดประสงค์์ของการจััดกิิจกรรม แนวทาง
การปฏิิบัติ
ั ิเรื่่�องวััน เวลา และสถานที่่�

2.	ทีีมวิิ จััยให้้นัักเรีียนทำำ�แบบประเมิินความมีีวิิ นััยและความรัับผิิดชอบของ
นัักเรีียน (Pre-test)

ขั้้�นกิจ
ิ กรรม

1.	สร้้างความคุ้้�นเคยระหว่่างนัักเรีียนด้้วยกิิจกรรมแนะนำำ�ตััวรอบวง ดัังมีีกติิกา
ดัังนี้้�

• ให้้นัักเรีียนนั่่�งเป็็นวงกลม
• ชี้้�แจงวิิธีีการว่่าให้้คนที่่�อยู่่�หััวแถวเริ่่�มแนะนำำ�ตััวเองก่่อน โดยการแนะนำำ�

ตนเองจะมีีอยู่่� 2 ข้้อ คืือ 1) ชื่่�อ 2) ลัักษณะเด่่นหรืือนิิสัย
ั ของตนเอง ซึ่ง�่ เป็็น
ลัักษณะที่่�ดีีหรืือนิิสัย
ั ของตนเองเพื่่�อสร้้างความภููมิิใจให้้กัับตนเอง

• เมื่่�อคนแรกแนะนำำ�ตััวเสร็็จ ให้้คนถััดไปทบทวนสิ่่�งที่่�คนแรกพููด แล้้วจึึง

แนะนำำ�ตััวเองต่่อไป ไล่่ไปเรื่่�อย ๆ จนถึึงคนสุุดท้้าย โดยห้้ามจด ให้้ใช้้

ความจำำ�เพีียงอย่่างเดีียว
ขั้้�นสรุุป

ร่่วมกัันสรุุปแนวทางการปฏิิบััติิกิิจกรรม ยกตััวอย่่างเช่่น สิ่่�งที่่�ได้้รัับ/ เรีียนรู้้�จาก

การทำำ�กิจ
ิ กรรม
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กิิจกรรมที่่� 2 การไม่่ปฏิิบัติ
ั ิตามกฎระเบีียบของโรงเรีียน
ขั้้�นตอนวิิธีีการ
ขั้้�นนำ�ำ
ทีีมวิิจััยพููดคุุยกัับนัักเรีียนเรื่่�องกฎระเบีียบของโรงเรีียน ว่่ามีีอะไรบ้้าง กี่่�หมวดหมู่่�

และนัักเรีียนส่่วนใหญ่่มัก
ั ทำำ�ผิด
ิ ในข้้อไหนบ้้าง
ขั้้�นกิจ
ิ กรรม

1. แบ่่งสมาชิิกออกเป็็น 6 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 5 คน
2. แต่่ละกลุ่่�มศึึกษาเอกสารเกี่่�ยวกัับกฎระเบีียบของโรงเรีียน การหัักคะแนนใน
แต่่ละพฤติิกรรมที่่�ไม่่ถููกระเบีียบ และคาดการณ์์ผลกระทบเชิิงลบผลเสีียที่่�

อาจเกิิ ด ขึ้้� นกัั บ บุุ ค คลหนึ่่� ง เมื่่� อ ทำำ�ผิิ ด หรืื อ ไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามกฎในแต่่ ล ะข้้อใน
อนาคต

3. นัักเรีียนแต่่ ละคนจัั บคู่่�หััวข้้อที่่� ไม่่ปฏิิ บััติิตามกฎระเบีียบของโรงเรีียนกัับ
จำำ�นวนคะแนนที่่�หัก
ั และผลเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นในอนาคต

4. เมื่่�อเสร็็จกิจ
ิ กรรมแล้้ว ให้้สมาชิิกทุุกคนมานั่่�งรวมเป็็นกลุ่่�มใหญ่่ แล้้วร่่วมกััน

อภิิปรายตอบข้้อคำำ�ถาม ให้้ช่่วยกัันบอกถึึงกฎระเบีียบของโรงเรีียนว่่ามีีอะไร

บ้้าง และมัักทำำ�ผิด
ิ ข้้อใด ผลที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังฝ่่าฝืืนกฎ และการไม่่ร่ว่ มกิิจกรรม
ในโรงเรีียน

ขั้้�นสรุุป
สรุุปผลเสีียของการไม่่ปฏิิบัติ
ั ห
ิ รืือหลีีกเลี่่�ยงการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎระเบีียบของโรงเรีียน

และการไม่่ร่ว่ มกิิจกรรมที่่�โรงเรีียนจััดขึ้้�น

กิิจกรรมที่่� 3 การไม่่ดูแ
ู ลสุุขภาพร่่างกาย
ขั้้�นตอนวิิธีีการ
ขั้้�นนำ�ำ
ทีีมวิิจััยและนัักเรีียนพููดคุุยเรื่่�องสุุขภาพกัับความสุุขของชีีวิิต โดยสอบถาม พููดคุุย

ในประเด็็นเกี่่�ยวกัับสุุขภาพที่่�ดีีคืืออะไร และทำำ�อย่่างไรให้้มีีสุุขภาพดีี
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ขั้้�นกิจ
ิ กรรม

1. ให้้นัักเรีียนทำำ�แบบประเมิิน “รัักตััวเองแค่่ไหน”
2. ตรวจนัับคะแนนที่่� ได้้เพื่� ่อตรวจสอบว่่ านัักเรีียนมีีพฤติิ กรรมใดที่่� เป็็นการ
ทำำ�ลายสุุขภาพ

3. แบ่่งกลุ่่�มอภิิปรายตามใบงาน
4. แต่่ละกลุ่่�มรายงานผล
ขั้้�นสรุุปผล
ร่่วมกัันสรุุปเกี่่�ยวกัับพฤติิ กรรมที่่� ส่่งผลเสีียต่่ อสุุขภาพและแนวทางแก้้ไขตาม

ใบงาน

กิิจกรรมที่่� 4 การไม่่ช่ว
่ ยเหลืือครอบครััว
ขั้้�นตอนวิิธีีการ
ขั้้�นนำ�ำ และขั้้�นกิจ
ิ กรรม

1. แบ่่งสมาชิิกออกเป็็น 6 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 5 คน
2.	ทีีมวิิจััยอธิิบายกติิกาการทำำ�กิจ
ิ กรรมให้้นัักเรีียนฟััง

• ให้้นัักเรีียนร่่วมทำำ�งาน เรื่่�อง “ การอยู่่�ร่่วมกัันในครอบครััว ” 1 แผ่่น ภายใน
เวลา 30 นาทีี

• ในการทำำ�งานให้้นัักเรีียนใช้้อุุปกรณ์์จากส่่วนกลางเท่่านั้้�น
• การนำำ�อุุปกรณ์์จากส่่วนกลางไปใช้้ต้้องมีีข้้อแลกเปลี่่�ยนดัังนี้้�
กระดาษ A4 1 แผ่่น	 = กระโดดตบ 20 ครั้้�ง

ปากกา 1 ด้้าม

=	ลุุกนั่่�ง 20 ครั้้�ง

ใบความรู้้� 1 แผ่่น	

=	ซิิตอััป 10 ครั้้�ง

สีีเมจิิก 1 ด้้าม

=	ร้้องเพลงชาติิ 1 รอบ

กระดาษปรู๊๊�ฟ

=	ร้้องเพลง 1 ท่่อน

ลิิควิิด/ยางลบ

=	วิ่่�งรอบอาคาร 1 รอบ

3. ให้้คะแนนจากเนื้้� อหา รููปแบบ ความสวยงาม และความสะอาดของบริิเวณ
สถานที่่�ปฏิิบัติ
ั ิ
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ขั้้�นสรุุป

1.	สรุุปร่ว่ มกัันเกี่่�ยวกัับสาระจากการทำำ�งาน เรื่่�อง “การอยู่่�ร่่วมกัันในครอบครััว”
2. อภิิปรายเปรีียบเทีียบบทบาทของสมาชิิกแต่่ละคนในกลุ่่�มว่่าเหมืือนกัับบุุคคล
ใดในครอบครััว

3. อภิิปรายผลเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นหากนัักเรีียนไม่่ทำำ�หน้้าที่่�ของตนเองในครอบครััว
และไม่่ช่ว่ ยเหลืือครอบครััว

กิิจกรรมที่่� 5 การไม่่รัก
ั ษาสาธารณสมบััติิ
ขั้้�นตอนวิิธีีการ
ขั้้�นนำ�ำ

1. แบ่่งนัักเรีียนออกเป็็นกลุ่่�ม 3 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 10 คน
2. แต่่ละกลุ่่�มจัับสลากสร้้างงานตามที่่�จัับได้้ ได้้แก่่ พระราชวััง พระนครคีีรีีวััด
โดยมีีสมุุดข้้อความแนะนำำ�สถานที่่�ให้้ทราบ

ขั้้�นกิจ
ิ กรรม

1. แต่่ละกลุ่่�มเยี่่�ยมชมงานของกลุ่่�มเพื่่�อน
2.	ทีีมวิิจััยนััดหมายให้้นัักเรีียนบางคนสร้้างความเสีียหายบางส่่วนบนชิ้้�นงาน
ของกลุ่่�มเพื่่�อน

3. ให้้แต่่ละกลุ่่�มกลัับไปที่่�งานของตน ตรวจดููความเสีียหายของงานและซ่่อมแซม
ให้้เหมืือนเดิิม

4. อภิิปรายความรู้้�สึึกของการพบว่่า สิ่่�งที่่�เราสร้้างขึ้้�นมาถููกผู้้�อื่่�นทำำ�ลายให้้เกิิด
ความเสีียหาย

ขั้้�นสรุุป
	ร่่วมกัันสรุุปผลเสีียของการไม่่รัก
ั ษาสาธารณสมบััติิและแนวทางการรัักษา
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กิิจกรรม 6 การนำำ�ไปใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน (การปลููกต้้นชวนชม)
ขั้้�นตอนวิิธีีการ
ขั้้�นนำ�ำ
ทีีมวิิจััยติิดต่่อประสานงานเพื่่�อศึึกษาดููงานการปลููก (ชวนชม)
ขั้้�นกิจ
ิ กรรม

1. นัักเรีียนไปศึึกษาดููงานการปลููกต้้นชวนชมแล้้วกลัับมาถอดบทเรีียนร่่วมกััน
2. นัักเรีียนเตรีียมอุุปกรณ์์ สำำ�หรัับการปลููกต้้นชวนชม
3.	ดำำ�เนิินการดููแลรัักษา ดููการเจริิญเติิบโต
ขั้้�นสรุุป
ดููผลการดำำ�เนิินกิจ
ิ กรรมในแง่่ของการจััดการและความรัับผิิดชอบ ตั้้�งแต่่การเตรีียม

วััสดุอุ
ุ ุปกรณ์์พร้้อมปลููก และการดููแลรัักษา
กิิจกรรม 7 ถอดบทเรีียนและ Post-test
ขั้้�นตอนวิิธีีการ
ขั้้�นนำ�ำ

เปิิดใจ พููดคุุยถึึงประสบการณ์์การเรีียนรู้้จ
� ากกิิจกรรมที่่�ผ่า่ นมาทั้้�ง 11 กิิจกรรม
ขั้้�นกิจ
ิ กรรม

1. ถอดบทเรีียนการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการเรีียนให้้มีีวิินัย
ั และความรัับผิิดชอบ
โดยใช้้ชุุดกิิจกรรม

2.	ทำำ�แบบประเมิินความมีีวิินัย
ั และความรัับผิิดชอบของนัักเรีียน (Post-test)
ขั้้�นสรุุป
นำำ�หลัักการในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการเรีียนให้้มีีวิินัย
ั และความรัับผิิดชอบ

โดยใช้้ชุุดกิิจกรรม ไปใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน
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สำำ�หรัับการคััดกรองเด็็กและเยาวชน มาเข้้าร่่วมเป็็นทีีมวิิจัย
ั และเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมาย

ในการทำำ�วิิจััย สมเกีียรติิ (อดีีตหััวหน้้าโครงการวิิจััย ระยะที่่� 1) บอกว่่า เด็็กและเยาวชน

ที่่�เข้้ามาเป็็นทีีมวิิจััยย่่อยส่่วนใหญ่่เป็็นแกนนำำ�เด็็กและเยาวชนที่่�ทำำ�งานร่่วมกัับ อบต.

มาก่่อนแล้้ว เห็็นหน้้าค่่ าตาและรู้้�จัักนิิสััยใจคอกัันมาระดัั บหนึ่่� ง ส่่วนกลุ่่�มเป้้าหมาย
ขึ้้�นอยู่่�กัับวััตถุุประสงค์์การดำำ�เนิินงานของแต่่ละโครงการ

ทีีมนัักวิิจััยหลััก (นัักถัักทอชุุมชนและผู้้นำ
� �ำ หมู่่�บ้้าน) ใช้้วิิธีีพูด
ู คุุยทำำ�ความเข้้าใจ

กัับเด็็กเป็็นรายบุุคคล เบื้้� องต้้นคััดเลืือกเด็็กจากความสนใจและความสมััครใจจาก
หมู่่�บ้้านที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมาย

สมใจ ณ เชีียงใหม่่ เลขานุุการนายกฯ อบต.หนองอีียอ หนึ่่�งในทีีมวิิจััย เล่่าถึึง

รายละเอีียดการทำำ�งานว่่า การค้้นหาประเด็็นวิิจััยและการคััดเลืือกกลุ่่�มเป้้าหมาย

สิ่่ง� ที่่�น่า่ สนใจในขั้้�นตอนนี้้มีี
� ความแตกต่่างจากรููปแบบงานเดิิมของ อบต. คืือ นอกจาก

ทีีมวิิจัย
ั ได้้สำ�ำ รวจเก็็บข้้อมููลในพื้้� นที่่แ
� ล้้ว ยัังได้้นำำ�เสนอข้้อมููลคืืนกลัับไปให้้ผู้้�นำำ�ชุม
ุ ชน
และคนในชุุมชนรัับทราบ แล้้วทำำ�ความเข้้าใจร่่วมกัันเพื่่�อให้้มองเห็็นภาพรวมของ

ปััญหาไปในแนวทางเดีียวกััน เมื่่�อคนในชุุมชนสนใจร่่วมทำำ�โครงการวิิจัย
ั ด้้วยกัันแล้้ว
การลงพื้้� นที่่�ในขั้้�นตอนต่่อไปย่่อมได้้รับ
ั ความร่่วมมืือ

การเก็็บข้้อมููล จากการทบทวนเอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง สรุุ ปบทเรีียน

การทำำ�งานกัับเด็็กและเยาวชนในช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่านมา นอกจากข้้อมููลเด็็กและเยาวชน
นอกระบบแล้้ว ทีีมนัั ก วิิ จัั ย ยัั ง เก็็ บ ข้้อมููลบริิ บ ทชุุ ม ชน ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ฐานทรัั พ ยากร
เศรษฐกิิจ และปราชญ์์ชุุมชนที่่�สามารถเกื้้�อหนุุนการพััฒนาเด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่�

ทั้้�งจากการสำำ�รวจเองและจากเวทีีประชาคมร่่วมกัับคนในชุุมชน แล้้วนำำ�ข้้อมููลทั้้�งหมด

มาสรุุปบทเรีียน

สมใจ เปรีียบเทีียบให้้เห็็นภาพการทำำ�งานในบทบาทนัักถัักทอและนัักวิิจััยชุุมชน

ว่่ามีีความแตกต่่างจากการทำำ�งานแบบเดิิม จากที่่�เคยทำำ�งานคนเดีียว รัับผิิดชอบ

งานไปตามหน้้าที่่� แต่่บทบาทนัักถัักทอฯ และนัักวิิจััยชุุมชนสร้้างให้้เกิิดการทำำ�งาน
เป็็นทีีม ผู้้�ใหญ่่มองเห็็นปััญหาของเด็็กได้้ชััดเจนขึ้้�นเพราะได้้เข้้ามาคลุุกคลีี ไม่่ได้้
ตััดสิินจากอคติิหรืือจากสิ่่�งที่่�คิิดเอาเอง

“เท่่าที่่�เห็็นปััญหาของเด็็กจะคล้้าย ๆ กััน มีีพื้้� นฐานมาจากปััญหาครอบครััว เด็็ก

รู้้สึ
� ก
ึ ว่่าตััวเองมีีปมด้้อยเพราะครอบครััวแตกแยก ขาดความอบอุ่่�น”
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สมใจ ณ เชีียงใหม่่
การสรุุปวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููล เพื่� อ
่ กำำ�หนดทางเลืือกและวางแผนปฏิิบัติ
ั ิการ เมื่่�อโจทย์์

งานวิิจััย คืือ การสร้้างอาชีีพ การสำำ�รวจต้้นทุุนอาชีีพในชุุมชนจึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ

“เราพบว่่าชาวบ้้านไม่่มีีบัญ
ั ชีีครััวเรืือน ลงทุุนเลี้้�ยงหมููก็็ไม่่รู้้ว่� า่ ขาดทุุนเท่่าไร ทำำ�นา

ทำำ�ไร่่อ้้อยขาดทุุนก็็ยัังทำำ� เขาไม่่ได้้สนใจเรื่่�องต้้นทุุนและรายได้้ที่่�ได้้ ข้้อนี้้�เราต้้องเข้้าไป

ส่่งเสริิม แต่่เรามีีปราชญ์์ชุุมชนที่่�สามารถถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านการเกษตร ทอผ้้า และ
จัักสานได้้” สมใจ อธิิบาย

ทั้้� งนี้้�และทั้้� งนั้้�น ความท้้าทายถััดมาเมื่่�อทีีมวิิจััยได้้ลงลึึกสำำ�รวจข้้อมููลชุุมชน

และอาชีีพร่่วมกัับเด็็กและเยาวชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการ คืือ ทุุนที่่�ชุุมชนมีีอยู่่�ก็็ไม่่ได้้
เป็็นเรื่่�องที่่�เด็็กและเยาวชนกลุ่่�มเป้้าหมายสนใจ

หลัังสรุุปความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมายจากการวิิเคราะห์์ต้้นทุน
ุ ชุุมชน ทุุนอาชีีพ

และการตลาดในชุุมชน ทีีมนัักวิิจััยให้้เด็็กและเยาวชนเป็็นผู้ตั
้� ัดสิินใจว่่าตนเองต้้องการ
ทำำ�โครงการอะไร หรืือสนใจเรื่่�องใดเป็็นพิิเศษ เพราะอะไร โดยมีีทีีม อบต.หนองอีียอ
เป็็นผู้ช่
้� ว่ ยประสานหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องและผู้้รู้� ้ใ� นขั้้�นตอนถััดไป
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รููปแบบระบบกลไกของ อบต.หนองอีียอ
อบต.หนองอีียอประสานงานภาคีีเพื่� อ
่ ดำำ�เนิินการวิิจััยตามเป้้าหมายของโครงการ

ทีีมงานนัักวิิจััยบอกว่่าต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องหลายภาคส่่วน

ไม่่ว่่าจะเป็็น อบจ.สุุริน
ิ ทร์์ กศน.อำำ�เภอสนม รวมทั้้�งสำำ�นัักงานพััฒนาฝีีมืือแรงงาน
จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ อำำ�เภอสัังขะ และวิิทยาลััยสารพััดช่่างสุุริน
ิ ทร์์

การส่่งเด็็กและเยาวชนในโครงการเข้้าฝึึกอาชีีพกัับสำำ�นัักพััฒนาฝีีมือ
ื แรงงาน และ

วิิทยาลััยสารพััดช่่างสุุรินทร์
ิ
์ ในช่่วงแรกประสบปััญหาเรื่่�องคุุณสมบััติิของกลุ่่�มเป้้าหมาย

ที่่�สมััครเข้้าเรีียนไม่่ตรงตามเงื่่�อนไข กล่่าวคืือ หน่่วยงานกำำ�หนดคุุณสมบััติิผู้้�สมััครเข้้า

ร่่วมอบรมต้้องจบไม่่ต่ำำ�กว่่าระดัับชั้้�นมัธั ยมศึึกษาตอนต้้น และมีีอายุุไม่่ต่ำำ�กว่่า 15 ปีี ทั้้�งนี้้�
เด็็กและเยาวชนกลุ่่�มเป้้าหมาย 3 คน ยัังไม่่จบการศึึกษาระดัับชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาตอนต้้น
และหลายคนยัังอายุุไม่่ถึึง 15 ปีี

คณะวิิจััยจึึงได้้ขอความร่่วมมืือจาก อบจ.สุุริินทร์์ให้้ช่่วยเป็็นแม่่งานหลัักเข้้าไป

ประสานงานกัับสำำ�นัักงานพััฒนาฝีีมืือแรงงานจัั งหวัั ดสุุริินทร์์ อำำ�เภอสัังขะ และ
วิิ ทยาลัั ยสารพััดช่่างสุุริินทร์์ ด้้วยการเข้้าไปพููดคุุยทำำ�ความเข้้าใจถึึ งโครงการและ

เป้้าหมายของการทำำ�วิิจััย จนสามารถประสานความร่่วมมืือกัับ กศน.อำำ�เภอสนม ให้้เข้้า

มาช่่วยพััฒนาความรู้้� ต่่อยอดให้้เยาวชนที่่�ยังั ไม่่จบการศึึกษา ชั้้�น ม.3 และ ม.6 ได้้เรีียน
ในระดัับดัังกล่่าวจนจบ ไปพร้้อม ๆ กัับการเรีียนงานช่่าง เพื่� ่อใช้้วุุฒิิการศึึกษารัับรอง
การจบหลัักสููตรสายอาชีีพได้้

วิิทยาลััยสารพััดช่่างสุุริน
ิ ทร์์ ให้้การอบรมหลัักสููตรช่่างตััดผม ทรงพื้้� นฐานและ

ทรงสมััยนิิยม

ศููนย์์พัฒ
ั นาฝีีมืือแรงงานจัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ อำำ�เภอสัังขะ จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ ให้้การฝึึก

อบรมด้้านช่่างยนต์์ ช่่างไฟฟ้้า ช่่างเชื่่�อมอาร์์กโลหะ และพนัักงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ

นอกจากนี้้� อบจ.สุุรินทร์
ิ
์ ยัังช่่วยเหลืือที่่�พัก
ั สำำ�หรัับกลุ่่�มที่่�เข้้าฝึึกอบรมช่่างตััดผม

เนื่่� องจากวิิทยาลััยสารพััดช่่างสุุรินทร์
ิ
์ ไม่่มีีที่่�พัก
ั สำำ�หรัับผู้้ม
� าฝึึกอบรม หากเยาวชนต้้อง
เดิินทางไปกลัับระหว่่างบ้้านและที่่�ฝึก
ึ อบรมอาจเสี่่�ยงต่่อการเกิิดอุุบัติ
ั ิเหตุุได้้
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อีีกทั้�้งยัังมีีการจััดตั้้�งคณะทำำ�งานพััฒนาเด็็กและเยาวชนระดัับตำำ�บลในนาม

“โรงเรีียนครอบครััว” โดยภาคีีส่่วนต่่าง ๆ ทั้ง้� ทีีมผู้้บ
� ริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� อบต.หนองอีียอ

ทำำ�งานประสานกัับองค์์กรหน่่วยงานในพื้้� นที่่� สถาบัันการศึึกษา และผู้้นำ
� �ำ ชุุมชน เพื่่�อร่่วม

เป็็นคณะทำำ�งานในการขัับเคลื่่�อนและหนุุนเสริิมการพััฒนาเด็็กและเยาวชนของตำำ�บล

พี่่� เลี้้�ยงนัักวิิจััย
สมใจ ณ เชีียงใหม่่ พี่่เ� ลี้้�ยงกลไก และพี่่เ� ลี้้�ยงนัักวิิจััยเยาวชน อบต.หนองอีียอ

อำำ�เภอสนม จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ แสดงความคิิดเห็็นว่่า ตััวเธอเองคิิดว่่าเมื่่�อเปรีียบเทีียบการ

ทำำ�โครงการวิิจััยทั้้�ง 2 เฟสงานวิิจััยเฟสแรกยากกว่่าเฟสที่่� 2 เพราะว่่าไม่่เคยทำำ�งานวิิจััย

มาก่่อน ไม่่ทราบว่่าเราจะต้้องเริ่่�มต้้นอย่่างไรทำำ�อย่่างไร พอผ่่านเฟสแรกมาได้้ จึึงได้้

ทัักษะเพิ่่�มมาจากการเรีียนรู้้�ในเฟสแรก “พี่่�เองตอนเริ่่�มต้้นจากเฟสแรกจะเป็็นนัักวิิจััย
ลงเก็็บข้้อมููลเอง ทำำ�อะไรเอง กว่่าจะได้้ข้้อมููลมา คืือลง 3 เดืือน ลงอยู่่�กัับน้้อง ๆ ในพื้้� นที่่�
กว่่าจะได้้รัับความไว้้วางใจจากน้้อง ๆ มัันไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย”

สมใจ บอกด้้วยว่่า การดึึงเด็็กจากที่่เ� ขาเคยวิ่่�งหนีีเราให้้เขามาอยู่่�กัับเรา ต้้องมา

จากจิิตใจของเราที่่มุ่่�
� งมั่่�นและคิิดบวก เริ่่�มต้้นต้้องเรีียนรู้้�นิิสัย
ั ของน้้องคนที่่เ� ราเข้้าไป
คุุยด้้วยว่่าเขาชอบเรื่่�องอะไร ไม่่ชอบเรื่่�องอะไร ในการพููดคุุยใช้้ความจริิงใจเป็็นหลััก

เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ให้้เขาไว้้วางใจยอมรัับในตััวเราให้้ได้้ เราจึึงจะได้้เด็็กมา

“ตอนแรกได้้มา 15 คน คืือเราไปจัับเข่่าคุุยกัันเลย ไปถามว่่าเป็็นอย่่างไร ทำำ�ไมถึึง

ไม่่เรีียน ถ้้าคนไหนอยากเรีียนก็็จะติิดต่่อคุุณครูู กศน.มาให้้สมััครเรีียนถึึงที่่�เลย ให้้เตรีียม

เอกสารไว้้นะ คืือเราหยิิบยื่่�นให้้เขาแบบเปิิดใจรัับปััญหาของเขา ให้้อิิสระทางความคิิด
แก่่เขา ไม่่ว่่าเขาจะคิิดผิดหรืื
ิ
อคิิดถููก หรืือเขาจะพููดผิิดหรืือเขาจะพููดถููก เราจะไม่่มีีการ
ขััดแย้้งเขา ณ ตอนนั้้�น”

อีีกคุุณลัักษณะของพี่่�เลี้้�ยงเยาวชนที่่�ดีีคืือเป็็นคนรัับฟัังที่่�ดีี เข้้าใจความต่่าง

ไม่่ด่่วนตััดสิิน ไม่่ว่่าเรื่่�องนั้้�นจะผิิดหรืือถููก

“มัันอาจจะถููกในมุุมมองของน้้อง แต่่อาจจะผิิดในมุุมมองของเราซึ่ง�่ เราเป็็นผู้ใ้� หญ่่

คืือวััยที่่�ห่า่ งกัันมาก มุุมมองก็็ต่่างกััน พอเราไปคลุุกคลีีกัับน้้อง มัันลดช่่องว่่างระหว่่างวััย
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ทำำ�ให้้ได้้รัับความไว้้วางใจมากขึ้้�น บางทีีเขามีีปััญหา เขาไม่่กล้้าบอกคนในครอบครััว

เขาก็็จะนำำ�มาปรึึกษาเรา”

สมใจ มองด้้วยว่่า การทำำ�หน้้าที่่�โค้้ชจะไม่่ใช่่เรื่่�องของการใช้้คำำ�สั่่�งแบบ Top -

Down แต่่เป็็นการร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� ไปด้้วยกััน

“มัันเป็็นการทำำ�งานร่่วมกัันมากกว่่า เป็็นเพื่่�อน ชวนคิิด ชวนทำำ� เราสร้้างความ

สััมพัันธ์์กัับลููกทีีม กัับน้้องๆ ด้้วยการพููดคุุย ให้้เขาเชื่่�อใจ ให้้เขาร่่วมมืือในการทำำ�งาน

ฟัังความคิิดเห็็นของเขา คืือเราจะนำำ�มาปรัับใช้้ร่่วมกััน เราจะคอยถามว่่ามีีปััญหาติิดขัด
ั

อะไรไหม เราจะให้้ความช่่วยเหลืือเขาตลอดเพื่่�อให้้งานสำำ�เร็็จ”

นอกจากนั้้�น การทำำ�งานอยู่่�กัับ อบต.ที่่�เป็็นหน่่วยงานที่่�มีีหน้้างานส่่งเสริิมพััฒนา

เด็็กและเยาวชนอยู่่�แล้้ว เป็็นข้้อดีีทำำ�ให้้การสนัับสนุุนเยาวชนทำำ�ได้้ง่่าย

“พี่่อ
� ยู่่�กัับ อบต. คืือน้้องจะถามว่่ามีีงบให้้ทำำ�กิจ
ิ กรรมไหม เราก็็ตั้้�งงบให้้เขา พี่่เ� ลย

ได้้เปรีียบว่่าทำำ�ไมงานมัันประสบความสำำ�เร็็จ เพราะว่่าเรามีีตััวหนุน
ุ เสริิมอยู่่�”

ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น สมใจสะท้้อนว่่า เห็็นผลการเปลี่่�ยนแปลงชััดเจน

ทั้้�งกัับตััวเอง และกัับตััวเด็็ก ก่่อนที่่�จะมาอยู่่�จุุดนี้้� เธอเคยทำำ�งานกัับบริิษััทเอกชนใน

ตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานมาก่่อน มีีสไตล์์การทำำ�งานแบบคิิดเร็็วทำำ�เร็็ว ใจร้้อน เอาแต่่ใจ
ไม่่รัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น มองโลกในด้้านเดีียวคืือฉัันต้้องถููกเสมอ พอได้้เข้้าร่่วม

งานวิิจััยทำำ�ให้้เธอกลายเป็็นคนใจเย็็นลง ยอมรัับฟัังความคิิดเห็็นของคนอื่่� น มีีเหตุุมีีผล
มากขึ้้�น ไม่่ตััดสิินว่่าคนอื่่� นผิด
ิ และรู้้จั
� ักการคิิดวิิเคราะห์์หาสาเหตุุของปััญหา

ส่่วนผลที่่�เกิิดขึ้้�นกัับตััวน้้อง ๆ สมใจมองว่่า เด็็กและเยาวชนเปลี่่�ยนแปลง

ไปมากและเป็็นไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น น้้องบางคนจากที่่�มีีนิิสัย
ั ก้้าวร้้าว พ่่อแม่่สอนอะไร
ไม่่ได้้เลย ตอนนี้้�น้้องเชื่่�อฟัังและช่่วยพ่่อแม่่ทำำ�งาน หรืือน้้องผู้้�หญิิงไม่่เคยล้้างจานก็็
ล้้างจาน ทำำ�งานบ้้าน เป็็นเสีียงสะท้้อนจากผู้้�ปกครอง

“เราจะได้้รัับคำำ�ขอบคุุณจากผู้้ป
� กครองว่่าขอบคุุณคุุณป้้ามาก ๆ เลยที่่�ช่ว่ ยดึึงน้้อง

ออกมา ที่่�ช่ว่ ยให้้เขาได้้ลููกชายกลัับคืืนมา จากเมื่่�อก่่อนเวลาเราลงพื้้� นที่่� เอาน้้องเข้้าค่่าย

หรืือทำำ�กิิจกรรม คนในชุุมชนจะบอกว่่าไม่่รู้้�จะไปทำำ�ไม ไปแล้้วก็็ไม่่เห็็นจะได้้ประโยชน์์

อะไรเลย แต่่พอน้้องเข้้ามาร่่วมและเกิิดการเปลี่่ย
� นแปลงในตััวเอง ผู้้ป
� กครองจะอยาก
ให้้เข้้ามาร่่วม ถ้้าลููกไม่่เข้้ามาร่่วม ผู้้ป
� กครองก็็จะบอกว่่าอยู่่�ทำำ�ไมนะบ้้าน ทำำ�ไมไม่่ไปร่่วม
กิิจกรรม”
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การเป็็นนัักวิิจััยและพี่่�เลี้้ย
� งเยาวชนที่่�ดีีเราต้้องมีีข้้อมููล เราต้้องไปเรีียนรู้้เ� รื่่�องที่่�เรา

จะวิิจััย สมมติิเราจะวิิจััยเรื่่�องเด็็กและเยาวชนนอกระบบ เราต้้องมีีข้้อมููลว่่าในมืือเรามีี

เด็็กและเยาวชนนอกระบบกี่่�คน ปััญหาที่่�แท้้จริิงของเด็็กคืืออะไร และต้้องเข้้าใจสภาพ

จิิตใจของน้้องแต่่ละคนด้้วย บางคนอาจจะมีีปััญหามาจากครอบครััว บางคนมีีปััญหา

กัับโรงเรีียนกัับคุุณครูู หรืือเขาอาจจะมีีปััญหาภายในตััวเขาเอง ข้้อมููลอัันนี้เ้� ราต้้องแม่่น
เราจึึงจะวิิจััยเขาได้้ เราจึึงจะเข้้าถููกทาง

“พอมาถึึงจุุดนี้้�เรามีีความภาคภููมิิใจในตััวเองว่่าเราสามารถแก้้ปััญหา ดึึงให้้เด็็ก

คนหนึ่่�งกลัับมาได้้จากที่่�เขาหลุุดออกไปแล้้ว ทำำ�ให้้เขามีีที่่�ยืืนในสัังคม และเราได้้เฝ้้ามอง
ความเจริิญเติิบโตของเขา อัันนี้้�คืือความสุุข ความภาคภููมิิใจลึึก ๆ ของคนทำำ�งาน ที่่�หา

จากที่่�อื่� ่นไม่่ได้้ เงิินทองไม่่สามารถจะซื้้�อได้้ ถึึงจะจบงานวิิจััยแล้้วก็็จะทำำ�งานด้้านเด็็ก

เยาวชนอย่่างต่่อเนื่่�องค่่ะ มัันหยุุดไม่่ได้้แล้้ว”

ด้้าน สุุเนตร ปทุุมขวััญ หััวหน้้าสำำ�นัักปลััด อบต.หนองอีียอ สะท้้อนว่่า ตนเอง

มาอยู่่�ที่่�ตำำ�บลหนองอีียอย่่างเข้้าปีีที่่� 3 แล้้ว พบว่่าที่่�นี่่เ� ด็็กและเยาวชนมีีความเข้้มแข็็งอยู่่�
แล้้วเนื่่� องจากได้้ผ่่านกระบวนการมา มาเห็็นแล้้วรู้้สึ
� ก
ึ ประทัับใจว่่าเด็็กและเยาวชนหนอง

อีียอกล้้าคิิดกล้้าพููด และมีีคำำ�พููดเหมืือนผู้้ใ� หญ่่ที่่�สามารถถ่่ายทอดและสามารถเป็็นผู้นำ
้� �ำ
ในอนาคตได้้ ถ้้าเปรีียบเทีียบกัันถืือว่่ารุุดหน้้าไปกว่่าตำำ�บลอื่่� นค่่อนข้้างเยอะ

“เขาโดดเด่่นในเรื่่�องการกล้้าแสดงออกในทางที่่�ดีี และในเรื่่�องของจิิตสาธารณะ

ที่่�บางทีีเขาคิิดได้้เอง เช่่น ไปเยี่่ย
� มผู้้ด้้
� อยโอกาส แสดงถึึงความเข้้มแข็็ง และปััญหาเรื่่�อง

สุุเนตร ประทุุมขวััญ
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การทะเลาะวิิวาทจะไม่่มีี และเรื่่�องยาเสพติิดตอนนี้้�หนองอีียอมีีแต่่ไม่่เยอะ มีีอยู่่�ประมาณ
3 ราย ถ้้าเทีียบกัับตำำ�บลอื่่�นแล้้ว หมู่่�บ้้านเดีียวบางทีีมีี 10 - 20 ราย”

การเป็็นพี่่เ� ลี้้�ยงนัักวิิจััยเยาวชน สำำ�หรับ
ั สุุเนตรแล้้วมองว่่าผลลััพธ์์ที่่�ได้้กัับตััว

คืือความสุุขทางใจ ทุุกครั้้�งที่่ไ� ด้้ร่ว
่ มงานและเห็็นน้้อง ๆ ขัับเคลื่่�อนงาน ทำำ�ให้้นึก
ึ ย้้อน

ไปถึึงสมััยตััวเองแต่่ก่่อนว่่ามัันไม่่มีีอย่่างนี้้� ไม่่มีีหน่่วยงานที่่�จะมาส่่งเสริิมพััฒนา

พอได้้เห็็นเด็็กและเยาวชนเจริิญเติิบโต ได้้รับ
ั การยอมรัับ มีีอาชีีพ ได้้รับ
ั การจ้้างงาน
หลายคนมีีความก้้าวหน้้า ก็็ถืือว่่าเราประสบความสำำ�เร็็จแล้้ว

“ผู้้ใ� หญ่่ที่่�เยาวชนอยากร่่วมงานด้้วย ไม่่หนีี แล้้วมาอยู่่�กัับเรา เขาต้้องมีีความเข้้าใจ

เยาวชน เสีียสละเวลาส่่วนตััวที่่�มาทำำ�งานกัับเยาวชน อาจเป็็นเวลาหลัังเลิิกงาน และใน

วัันเสาร์์วัันอาทิิตย์์ หากไม่่มีีจิิตอาสาจะยาก อย่่างแรกคืือต้้องเสีียสละเวลาส่่วนตััว และ

มีีจิิตเมตตาที่่�หวัังดีีต่่อเด็็ก ผลที่่�ได้้จากการทำำ�งานคืือความสุุข ไม่่ได้้หวัังผลประโยชน์์
ตอบแทน”

ส่่วนผลลััพธ์ที่่
์ �เกิิดขึ้้�นกับ
ั เยาวชน เกม-วีีรพล หมื่่�นราม และ ยะ-ศิิริชั
ิ ย
ั พร้้อมดีี

เยาวชนนัักวิิ จััย ซึ่่�งเข้้าร่่วมการวิิ จััยในโครงการพััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้�อาชีีพให้้เด็็ ก

เยาวชนนอกระบบ ร่่วมแลกเปลี่่�ยนว่่า การเข้้ามาร่่วมทำำ�กิจ
ิ กรรมทำำ�ให้้พวกเขาได้้รู้้จั
� ัก

ทั้้�งการกล้้าตััดสิินใจ กล้้าทำำ� และทำำ�ได้้ รวมถึึงมีีหลัักในการคิิด เช่่น หากจะทำำ�อะไรสััก

อย่่างหนึ่่�งแต่่ก่่อนจะทำำ�ตามใจ พอมีีวิิจััยทำำ�ให้้รู้้�จัักวางแผน คิิดที่่�จะลุุกขึ้้�นมาทำำ�อะไร
อยากพััฒนาให้้ดีีขึ้้�น ยกตััวอย่่างศููนย์์เรีียนรู้้ต
� อนนี้้เ� ยาวชนอยากทำำ�ไปเรื่่�อย ๆ อยากให้้

ศููนย์์การเรีียนรู้้เ� กิิดขึ้้�นจริงิ และอนาคตจะทำำ�ให้้เป็็นศููนย์อ
์ าชีีพยั่่�งยืืน มีีรุ่่�นน้้องเข้้ามาฝึึก

เรื่่�อย ๆ อย่่างยะจะถนััดในด้้านการก่่อสร้้าง เกมจะชำำ�นาญไปทางช่่างเครื่่�องยนต์์ ส่่วน
รุ่่�นพี่่�อย่่างเขีียว-สุุริย
ิ า ดวงศรีี ก็็มีีความสนใจไปในด้้านการเกษตร

“เราอยู่่�กัันแบบเป็็นครอบครััว มีีปััญหาอะไรก็็ปรึึกษากััน ไว้้ใจกััน แต่่ก่อ
่ นพวกผม

ทำำ�งานรัับเหมาก่่อสร้้างไม่่เป็็น แต่่พอได้้ทำำ�ที่่�ศููนย์์บ่อ
่ ย ๆ ได้้ทำำ�เต็็มที่่� ก็็เริ่่�มทำำ�เป็็น และ

เริ่่�มมั่่�นใจว่่าเราทำำ�ได้้ มัันนำำ�มาใช้้กัับชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ด้้วย” เกมและยะเผย ซึ่่�งในวัันที่่�

เราสััมภาษณ์์น้้อง ๆ ทางโทรศััพท์์นั้้น
� ตรงกัับวัันที่่�ทั้้�งสองมารัับเหมางานต่่อเติิมบ้้านให้้
กัับพี่่�เก๋๋ สมใจ ณ เชีียงใหม่่ พอดิิบพอดีี

เกมเผยเคล็็ดลัับการเข้้าหาเยาวชนนอกระบบด้้วยว่่าต้้องเข้้าใจ เข้้าถึึง และ

ใช้้เ วลาคลุุกคลีีกัั บเขาจริิง ๆ ยิ่่�ง ถ้้ าเข้้ าถึึ ง คนที่่� เป็็ น หััว หน้้ า ของกลุ่่�มเยาวชนได้้

การชัักชวนเยาวชนให้้เข้้ามาร่่วมโครงการพััฒนาก็็เป็็นเรื่่�องง่่าย
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“แต่่ก่่อนผมจะดื้้� อ ๆ เป็็นหััวหน้้าแก๊๊ง มีีลููกน้้อง ก่่อนเข้้ามามีีรุ่่�นพี่่�มาคุุยด้้วย

ผมนัับถืือเขา แกมาทำำ�กิิจกรรมแล้้วมาชวนผม ทีีแรกผมไม่่กล้้าเข้้าไป แต่่ผมสนิิทกัับ

รุ่่�นพี่่� ผมถึึงกล้้าไป ต้้องเข้้าหาหััวหน้้ากลุ่่�มจะง่่ายกว่่า ถ้้าหััวหน้้ากลุ่่�มไปเข้้าเขาก็็จะ
เข้้าด้้วยหมด อย่่างผมพอเขาชวนผมก็็พาน้้องเข้้าไปหมดเลย”

สุุ ด ท้้ายที่่� ดอม-นายจิิ ร วัั ฒ น์์ การะเกด เยาวชนนัั ก วิิ จัั ย โครงการพัั ฒ นา

ความเข้้มแข็็งสภาเด็็กเยาวชน ตำำ�บลหนองอีียอ ร่่วมสะท้้อนว่่า ผลที่่�ได้้จากโครงการ

วิิจััย 5-6 เดืือนที่่�ผ่า่ นมาคืือสภาเด็็กฯ ก่่อนทำำ�งานวิิจััยจะมีีปััญหาว่่าไม่่มีีเยาวชนมาทำำ�

กิิจกรรมร่่วมกััน จะมีีก็็แต่่เยาวชนรุ่่�นเก่่า แต่่พอหลัังจากโครงการวิิจััยนี้้เ� ข้้ามา ทำำ�ให้้มีี

ทีีมที่่�เข้้มแข็็ง เป็็นน้้องใหม่่ ๆ ที่่�เข้้ามาร่่วมกัับสภาเด็็กฯ และมีีทีีมที่่�พร้้อมทำำ�งาน ทั้้�งงาน

ที่่�เป็็นฐานกาย ฐานคิิด และฐานใจ ทำำ�ให้้การทำำ�งานเป็็นระบบมากขึ้้�น

อีีกความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เด่่นชััด ดอม เล่่าว่่า แต่่เดิิมหนองอีียอมีีสภาเด็็กฯ แต่่

เหมืือนทำำ�งานตาม อบต.สั่่�ง มีีงบประมาณให้้ แต่่ตอนนี้้�เด็็กคิิดเอง ทำำ�เอง มีี อบต.

เป็็นผู้้�สนัับสนุุน คอยดููแลอยู่่�ห่่าง ๆ โดยในส่่วนของดอมเอง การทำำ�วิิจััยทำำ�ให้้ดอมมีี
ความเป็็นผู้นำ
้� �ำ มากขึ้้�น

“ผมกล้้าใช้้ความคิิดของตััวเอง กล้้าที่่�จะตััดสิน
ิ ใจ เพราะตััวเราเองได้้เป็็นผู้้นำ
� ำ�แล้้ว

ถ้้ายัังกล้้า ๆ กลััว ๆ มัันจะทำำ�ให้้การทำำ�งานยาก ฉะนั้้�นก็็ต้้องเด็็ดขาดจริิง ๆ ถ้้ามัันยััง
กำำ�กวมอยู่่� เราต้้องหาข้้อสรุุปให้้ได้้” น้้องดอมกล่่าวทิ้้�งท้้าย

ขณะที่่� จิ๋๋�ว-ชนาพััทธ์์ ศรีีพิิมพ์์สอ อายุุ 23 ปีี ช่่างตััดผม บอกว่่า ได้้เข้้ามาร่่วม

โครงงานวิิจััยระยะที่่� 1 ด้้วยความบัังเอิิญจากคำำ�ชัักชวนของพี่่�สมเกีียรติิ เขานำำ�ทัักษะ
ความรู้้แ
� ละวิิธีีคิด
ิ ที่่�ได้้จากการเรีียนรู้้ผ่
� า่ นกระบวนการอบรมเพื่� อ
่ การทำำ�วิจั
ิ ย
ั ท้้องถิ่่น
� และ
จากการเข้้าเรีียนในหลัักสููตรมาใช้้อย่่างต่่อเนื่่� อง

“เดิิมทีีผมทำำ�งานนอกชุุมชน ช่่วงนั้้�นลาออกจากงานมาช่่วยแม่่ที่่�บ้้าน แล้้วทาง

อบต. จััดกิจ
ิ กรรมเด็็กและเยาวชนพอดีี ผมว่่างอยู่่�เลยเข้้ามาช่่วย ทำำ�ให้้ได้้รู้้จั
� ก
ั พี่่ส
� มเกีียรติิ

ผมช่่วยกิิจกรรมมาตลอดเพราะผู้้�ใหญ่่ให้้โอกาส ตอนมีีโครงงานวิิจััยเข้้ามา ผมสนใจ
อยากเข้้ามาช่่วยทำำ�วิิจััย แต่่เพราะผมเรีียนมหาวิิทยาลััยราชภััฏบุุรีีรัม
ั ย์์ช่ว่ งเสาร์์อาทิิตย์์

มีีความก้ำำ�กึ่่�งกัับการเป็็นเด็็กนอกระบบ เลยได้้เปลี่่�ยนบทบาทมาเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมาย
จากที่่�ไม่่เคยทำำ�วิิจััยมาก่่อน พอมาร่่วมทำำ�โครงการวิิจััยก็็ทำำ�ให้้มีีประสบการณ์์ เมื่่�อต้้อง
ทำำ�วิิจััยในมหาวิิทยาลััยรู้้สึ
� ก
ึ เป็็นเรื่่�องง่่ายไปเลย ของมหาวิิทยาลััยผมใช้้แค่่แบบสอบถาม
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ส่่วนงานวิิจััยชุุมชนเป็็นวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการต้้องลงมืือสำำ�รวจชุุมชนและสััมภาษณ์์คนใน

ชุุมชนจริิง ๆ”

จิ๋๋�ว เล่่าถึึงกระบวนการทำำ�โครงงานวิิจััยว่่า โจทย์์โครงงานวิิจััยมีีเป้้าหมายชััดเจน

เพื่่�อพััฒนาทัักษะอาชีีพให้้เยาวชนนอกระบบตำำ�บลหนองอีียอ ช่่วงแรกเป็็นการเก็็บข้้อมููล

บริิบทชุุมชนและวิิเคราะห์์ตััวเองว่่าแต่่ละคนอยากทำำ�อาชีีพอะไร แล้้วสามารถพััฒนา

ตััวเองอย่่างไรได้้บ้้าง ส่่วนวิิธีีคิิดก่่อนตััดสิินใจเลืือกเรีียนช่่างตััดผม เขาบอกว่่า ‘เลืือก

เรีียนสิ่่�งที่่�ยังั ทำำ�ไม่่เป็็นและไม่่เคยทำำ� เพื่่�อเพิ่่�มทัักษะและสร้้างความท้้าทายให้้ชีีวิิต’
“ผมเรีียนคณะรััฐประศาสนศาสตร์์ ชอบทำำ�งานพััฒนาชุุมชน ตอนคิิดเข้้าร่่วม

โครงงานวิิ จัั ย กัั บ อบต. ผมอยากทำำ� เพราะคิิ ดว่่ า เป็็ น การเตรีียมตัั วก่่ อ นทำำ� วิิ จัั ย ใน

มหาวิิทยาลััย ซึ่่�งเป็็นโอกาสดีีที่่ไ� ม่่ได้้หาได้้ง่่าย ๆ ส่่วนสาเหตุุที่เ่� ลืือกเรีียนช่่างตััดผมเพราะ
อยากนำำ�ทัักษะอาชีีพดัังกล่่าวมาทำำ�งานจิิตอาสา เปิิดร้้านที่่�บ้้านด้้วยทำำ�งานจิิตอาสา
ตัั ดผ มให้้ผู้้� สูู งอายุุ แ ละผู้้� พิิ ก ารในชุุ ม ชนด้้วย เพื่่� อ ให้้ได้้

ทำำ�งานในชุุมชนและใช้้ชีีวิิตอยู่่�กัับครอบครััว สำำ�หรัับการ

ใช้้ชีีวิิตช่่วงทำำ�โครงงานวิิจััย ผมเรีียนตลอดทั้้�ง 7 วััน คืือ

เสาร์์อาทิิตย์์เรีียนที่่�มหาวิิทยาลััย จัันทร์์ถึึงศุุกร์์เรีียนช่่าง

ตััดผม 2 หลัักสููตร คืือ หลัักสููตรพื้้� นฐานและสมััยนิิยม
ผมค่่อนข้้างภููมิิใจในตััวเองเพราะกว่่าจะเรีียนจบได้้ก็็ยาก

โดนดููถููกสารพััด แต่่ผมก็็บริิหารจััดการเวลาได้้ดีีจนทำำ�ได้้

สำำ�เร็็จ”

จิ๋๋� ว บอกว่่ า ข้้อดีีของการทำำ�งานวิิ จััย คืือ ทำำ�ให้้

เด็็กและเยาวชนได้้พััฒนาตััวเองเยาวชนที่่�เรีียนไม่่จบ

ได้้มีีอาชีีพติิดตััว นอกจากนี้้�การสำำ�รวจชุุมชนยัังทำำ�ให้้

ชนาพััทธ์์ ศรีีพิิมพ์์สอ

พวกเขารู้้�จัักชุุมชนของตััวเองดีีขึ้้�น จากเดิิมที่่�ไม่่เคยสนใจ ไม่่ให้้ความสำำ�คััญกัับ

ทุุนด้้านต่่าง ๆ ที่่�มีีในชุุมชน ก็็กลัับมามองเห็็นคุุณค่่าและประโยชน์์

อย่่างไรก็็ตาม จิ๋๋�ว สะท้้อนถึึงมุุมมองการพััฒนาเด็็กและเยาวชนในท้้องถิ่่�น จาก

ประสบการณ์์ที่่�ได้้ประสบด้้วยตััวเองว่่า นอกจากกระบวนการส่่งเสริิมความรู้้�แล้้ว
กระบวนการพััฒนาจะเกิิ ดขึ้้� นและเห็็นผลได้้ อย่่างชััดเจน หากเด็็ กและเยาวชน
ได้้รับ
ั การสนัับสนุุนในภาคปฏิิบัติ
ั ิไม่่เฉพาะแค่่ให้้ความรู้้�
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“ต้้องยอมรัับว่่าสำำ�หรับ
ั เด็็กนอกระบบ กระบวนการคิิดในแต่่ละขั้้�นตอนนอกจาก

การหนุุนให้้เด็็ กคิิ ดเองทำำ�เองแล้้ว เด็็ กยัังต้้องการกำำ�ลัังใจและคำำ�ปรึึกษาจากผู้้�ใหญ่่
การเปิิดพื้้�นที่่�ในลัักษณะที่่�เป็็นการชัักชวนมากกว่่าการชัักจููง อย่่างที่่�ผ่่านมาไปเรีียน

กลัับมาแล้้วมีีความรู้้� แต่่หลายคนไม่่มีีเงิินทุุนสำำ�หรับ
ั ซื้� อ
้ อุุปกรณ์์มาต่่อยอดการทำำ�อาชีีพ

ในพื้้� นที่่� หากไปเป็็นลููกจ้้างก็็ต้้องออกนอกพื้้� นที่่�ไปทำำ�งานในเมืือง ส่่วนตััวผมอุุปกรณ์์

ซื้้�อเอง เปิิดร้้านเอง ตอนนี้้�ลููกค้้าประจำำ�มีีประมาณ 10 - 20 คน เขาชอบอย่่างที่่�เราตััด
อาจเพราะผมตััดราคาถููกด้้วย มีีความเป็็นกัันเอง คิิดราคาเด็็ก 20 บาท วััยรุ่่�น 30 บาท

ผู้้ใ� หญ่่ 40 บาท ถืือว่่าการไปเรีียนนี้้�บรรลุุวััตถุุประสงค์์ เพราะตอนแรกผมไม่่คิิดว่่าจะได้้

กลัับมาอยู่่�บ้้าน คงไปทำำ�งานที่่�อื่� ่น ส่่วนงานเกษตรที่่�บ้้านตั้้�งใจเก็็บไว้้ทำำ�ตอนบั้้�นปลาย
อยากลองทำำ�อย่่างอื่่�นก่่อน”

นอกจากทัักษะการตััดผมที่่�มีีติด
ิ ตััวแล้้ว จิ๋๋ว� ยัังรัับหน้้าที่่�เป็็นพนัักงานเหมาจ้้างช่่วย

เทศบาลสนม เก็็บข้้อมููลในโปรเจกต์์งานที่่�เทศบาลได้้รัับมอบหมายจาก สสส. (สำำ�นัักงาน
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ) ด้้วยการนำำ�กระบวนการเก็็บข้้อมููลและการจััด
ระเบีียบข้้อมููลในงานวิิจััยมาใช้้ในงานอีีกด้้วย

“ผมไม่่รู้้จ
� ะเรีียนไปทำำ�ไม ผมรู้้สึ
� ก
ึ ว่่าสิ่่�งที่่�เรีียนไม่่ได้้ตอบโจทย์์” จิิณวััฒน์์ สืืบเพ็็ง

อายุุ 18 ปีี ช่่างคอมพิิวเตอร์์ เยาวชนในโครงการวิิจััยระยะที่่� 1 เอ่่ยขึ้้�นอย่่างตรงไป
ตรงมา“ผมไม่่ได้้อยากเป็็นหมอหรืือเป็็นครูู เรีียนจบ ม.6

แล้้วก็็ ไ ม่่ รู้้� จ ะใช้้วุุ ฒิิ ใ ช้้เกรดไปทำำ� อะไร ผมเลยออกจาก
โรงเรีียนตอน ม.6 เทอม 1 แต่่ก่่อนหน้้านั้้�นทำำ�กิิจกรรม
เยาวชนกัั บ พี่่� ส มเกีียรติิ ม าตลอด ตั้้� ง แต่่ ปีี 2558 พอมีี

โครงการวิิ จััยพี่่�สมเกีียรติิ เลยชวนมาเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมาย

ในการวิิจััย ผมว่่างเลยตอบตกลงเพราะอยากลองดูู คิิดว่่า
เลืือกไปเรีียนตามเป้้าหมายในโครงการ จบมาอย่่างน้้อย

ก็็ได้้ความรู้้�และทัักษะออกมาหางานทำำ�ได้้ ผมเลืือกเรีียน

ช่่างคอมพิิวเตอร์์ เพราะมีีพื้้� นฐานความรู้้�อยู่่�บ้้างแล้้ว”
จิิณวััฒน์์ ย้้อนเล่่าถึึงที่่�มาที่่�ไป

จิิณวััฒน์์ สืืบเพ็็ง
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บทสัังเคราะห์์

โครงการกลไกการพัั ฒนาเด็็กและเยาวชน
ตำำ�บลหนองอีียอ อำำ�เภอสนม จัังหวััดสุุริินทร์์

ปััญหาอุุปสรรค
ปัั ญ หา อุุ ปสรร คจากการทำำ� โครงการกลไกการพัั ฒ นาเด็็ ก และเยาวชนตำำ� บล

หนองอีียอ อำำ�เภอสนม จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ มีีดัังต่่อไปนี้้�

1.	ทีีมวิิจััย
เนื่่� องจากทีีมวิิจััยหลัักและพี่่�เลี้้ย
� งโครงการย่่อย คืือ เจ้้าหน้้าที่่� อบต. ส่่วนทีีมวิิจััย

ย่่อย คืือ เด็็กและเยาวชนทั้้�งในและนอกระบบ ด้้วยภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบใน
หน้้าที่่�การงานและการเรีียน ทำำ�ให้้คณะทำำ�งานมีีเวลาว่่างไม่่ตรงกััน เช่่น การเก็็บข้้อมููล

ในช่่วงจัันทร์์ - ศุุกร์์ ช่่วงกลางวัันกลุ่่�มนัักวิิจััยที่่�เป็็นนัักเรีียนไม่่สามารถร่่วมเก็็บข้้อมููลได้้

ส่่งผลให้้การเก็็บข้้อมููลต่่ าง ๆ ล่่าช้้าและได้้ข้้อมููลไม่่สมบููรณ์์ ทีีมนัักวิิ จััยหลัักที่่� เป็็น

เจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเอง ก็็มีีภาระงานหลัักมากมายทำำ�ให้้ต้้องแบ่่ง
ทีีมงานเข้้ามาดำำ�เนิินโครงการ การจััดการเวลาให้้สอดคล้้องกัันจึึงเป็็นปัญ
ั หาอย่่างมาก

2. กลุ่่�มเป้้าหมาย
เด็็กและเยาวชนทั้้�งในระบบและนอกระบบ ส่่วนใหญ่่ก่่อนเข้้าโครงการมัักไม่่มีี

ความมั่่�นใจในตััวเอง ไม่่กล้้าแสดงออก ส่่วนน้้อยที่่�มีีความเข้้มแข็็งและขัับเคลื่่�อนงาน
ด้้วยตััวเองได้้ หลายคนยัังไม่่เห็็นความสำำ�คััญและคุุณค่่าของสิ่่ง� ที่่�ตััวเองทำำ� หากเป็็นกลุ่่�ม

เด็็กและเยาวชนที่่�อยู่่�ในระบบการศึึกษา จำำ�เป็็นต้้องจััดกิิจกรรมให้้สอดคล้้องกัับรููปแบบ

การเรีียนส่่วนกลุ่่�มเด็็กและเยาวชนนอกระบบก็็จำำ�เป็็นต้้องรัับผิิดชอบการงานที่่�ทำำ�เพื่่�อ

หาเลี้้�ยงชีีพด้้วยการดำำ�เนิินการแต่่ละช่่วงจึึงมีีขึ้้�นมีีลงตามความพร้้อมเพรีียงของกลุ่่�ม

เป้้าหมาย และขาดผู้้นำ
� �ำ หลัักในการเข้้าร่่วมกิิจกรรม
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3.	ชุุมชนเป้้าหมาย
หมู่่�บ้้านเป้้าหมายทั้ง้� 11 หมู่่�บ้้าน มีีกลไกทางสัังคมแตกต่่างกััน บางหมู่่�บ้้านมีีความ

เข้้มแข็็ง บางหมู่่�บ้้านไม่่เห็็นถึงึ ความสำำ�คัญ
ั (เฉพาะบางหมู่่�บ้้าน) ของการเข้้าร่่วมโครงการ
ทั้้�งในระดัับผู้้นำ
� �ำ หมู่่�บ้้านและผู้้ป
� กครอง ทำำ�ให้้การขัับเคลื่่�อนงานเป็็นไปได้้ยาก

ข้้อเสนอแนะ
1.	สร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับทีีมวิิจััย เจ้้าหน้้าที่่� และเด็็กและเยาวชนทั้้�งในและ

นอกระบบ ให้้มีีความสุุขในการขัับเคลื่่�อนงาน เพราะการทำำ�งานทุุกอย่่างถ้้าทำำ�แล้้วมีี
แรงจููงใจแรงบัันดาลใจ และมุ่่�งให้้เกิิดผลดีี งานย่่อมจะออกมาได้้ดีี คนจึึงเป็็นศููนย์ก
์ ลาง

สำำ�คัญ
ั คืือ

• ผู้้บ
� ริิหารมีีนโยบายจะพััฒนาเด็็กและเยาวชน
• มีีเจ้้าหน้้าที่่�พี่่เ� ลี้้ย
� งผู้้รั� บ
ั ผิิดชอบงานเด็็กและเยาวชน

• มีีแกนนำำ�เด็็กและเยาวชนในระบบ และแกนนำำ�เด็็กและเยาวชนนอกระบบ
2. การสนัับสนุุนและติิดตามงานของพี่่�เลี้้ย
� งโครงการและบทบาทของทีีมวิิจัย
ั ย่่อย

ซึ่่�งเป็็นเด็็ กและเยาวชนเอง สามารถช่่วยกระตุ้้�นให้้เด็็กและเยาวชนกลุ่่�มเป้้าหมาย
ทั้้�งในระบบและนอกระบบ ขัับเคลื่่�อนงานอย่่างต่่อเนื่่� องได้้

3. จััดทำำ�คู่่�มือ
ื การลงเก็็บข้้อมููลในแต่่ละประเด็็น เพื่่�อให้้นัักวิิจััยศึึกษาและปฏิิบัติ
ั ิ

ตามได้้ง่่าย

4. แนวทางการแก้้ไขปััญหา หมู่่�บ้้านเป้้าหมาย ทั้้�ง 11 หมู่่�บ้้าน หากทั้้�ง 2 กลุ่่�ม

ข้้างต้้นเข้้มแข็็ง การทำำ�ความเข้้าใจกัับหมู่่�บ้้านจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ ที่่�จะทำำ�ให้้ได้้รัับความ
ร่่วมมืือจากหมู่่�บ้้านและชุุมชน ทำำ�ให้้ผู้้นำ
� �ำ หมู่่�บ้้าน ผู้้ป
� กครอง เด็็กและเยาวชน ได้้เห็็นถึึง

ความสำำ�คััญและประโยชน์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�นกับ
ั เด็็กและเยาวชนรวมถึึงสัังคมหมู่่�บ้้านนั้้�น ๆ

5.	ข้้อคิิดในการพััฒนาเด็็กและเยาวชนให้้ยั่่�งยืืนต้้องสร้้างบุุคลากรภายใน อบต.

คืือ ทีีมพี่่�เลี้้ย
� งต้้องมีีความเข้้มแข็็งมีีจิิตอาสา จึึงจะประสบความสำำ�เร็็จ
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6.	ปััจจุุบัันคนขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมงานสภาเด็็กและเยาวชนมีีตำำ�แหน่่งไม่่ตรงกัับ

บทบาทหน้้าที่่�ในงานประจำำ� แต่่อาสาเข้้ามาเพราะมีีความสนใจและเสีียสละในการ

ทำำ�งาน เช่่น นัักพััฒนาชุุมชน นัักวิิชาการศึึกษา ปลััดหรืือหััวหน้้าสำำ�นัักปลััด ซึ่�่งหาก
บุุ คคลเหล่่านี้้�ถููกโอนย้้ายหรืือเกษีียณตำำ�แหน่่ง งานจะแผ่่วลงถึึ งขั้้�นหยุุ ดการพััฒนา

ดัังนั้้�น อบต. ควรเสนอบทบาทหน้้าที่่�ผู้รั้� บ
ั ผิิดชอบงานโดยตรง เข้้ามาสานต่่อโครงการ

พััฒนาเด็็กและเยาวชน เพื่� ่อขัับเคลื่่�อนงานได้้ต่่อเนื่่� อง เช่่น งานป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััย ไม่่ว่่าใครจะมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งก็็จะขัับเคลื่่�อนงานไปได้้

กล่่าวได้้ว่่าในระยะแรกตลอดกระบวนการวิิจััยท้้องถิ่่�น สิ่่�งที่่� อบต. หนองอีียอ

ละเลยอย่่างรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์ จนกลายเป็็นจุุดอ่่อนของทีีมวิิจััย คืือ การส่่งเสริิม

โครงการที่่ผ่
� า่ นมายัังขาดการออกแบบให้้เด็็กและเยาวชนมีีอาชีีพในชุุมชนที่่แ
� ท้้จริงิ
นอกจากนี้้�ยัังไม่่สามารถพััฒนาให้้กลุ่่�มเยาวชนวางแผนและปฏิิบััติิงานอย่่างเป็็น

ระบบจนสามารถพึ่่�งพาตััวเอง ทั้้�งที่่�มีีทัักษะความรู้้�และได้้ฝึก
ึ ปฏิิบัติ
ั ิมาบ้้างแล้้ว

เมื่่� อได้้ลงมืื อ ทำำ� โครงการอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อง ทาง อบต.จึึ ง หนุุ น เสริิ ม การพัั ฒ นา

กระบวนการคิิดให้้เด็็กและเยาวชน เพื่� อ
่ สร้้างให้้เกิิดการพััฒนาคนที่่�ยั่่ง� ยืืนตามเป้้าหมาย

ที่่�วางไว้้ เริ่่�มจากการวิิเคราะห์์วััยและธรรมชาติิของเด็็กแต่่ละวััย รวมทั้�้งการทำำ�ความ
เข้้าใจกัับสถาบัันการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องในแต่่ละหน่่วยงานให้้เข้้ามาเป็็นทีีมเดีียวกััน เพื่่�อ

ช่่วยประคัับประคองให้้เด็็กและเยาวชนที่่�มีีความสนใจได้้เรีียนรู้้แ
� ละพััฒนาตััวเองไปจน
ตลอดรอดฝั่่�ง

“การทำำ�โครงการพััฒนาอาชีีพกัับเด็็ก อาจต้้องแยกวััย เมื่่�อเด็็กต่่างวััยมาอยู่่�ด้้วยกััน

ทำำ�ให้้คนที่่�โตกว่่ากลายเป็็นผู้้�นำำ�ความคิิดไปโดยไม่่รู้้�ตััว เด็็ก ม.2 ม.3 ก็็มัักจะทำำ�ตามพี่่�

ไม่่ตััดสิน
ิ ใจด้้วยตััวเอง พี่่ทำ
� ำ�อะไรก็็ไปกัับพี่่� เขาบอกว่่าที่่�เรีียนไม่่จบเพราะยัังเด็็กเกิินไป
มัันสะท้้อนกลัับมาที่่�เราว่่า...สิ่่�งที่่�เราทำำ�ไปยััดเยีียดให้้เขามากไปหรืือเปล่่า แต่่เด็็ก ๆ ยััง

ทำำ�งานจิิตอาสาให้้ อบต. ไม่่ได้้หายไปไหน เราประสานงานติิดต่่อเขามาได้้ตลอด เวลา

คอมพิิวเตอร์์มีีปััญหา ไฟมีีปััญหา หรืือต้้องการคนทำำ�งานช่่าง ก็็เรีียกเขามาดููให้้ได้้
อย่่างน้้อย ๆ ความมีีจิิตอาสาในตััวที่่�ฝึก
ึ ฝนกัันมาไม่่ได้้หายไปไหน” สมใจ กล่่าวสรุุป
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ภาคผนวก

รายนามคณะผู้้�วิิจััย
และที่่�ปรึก
ึ ษาโครงการ
1 	หััวหน้้าโครงการวิิจััย
นายสุุวััฒน์์ ยิ้้�มดีี

ตำำ�แหน่่ง ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองอีียอ
สัังกััด องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองอีียอ

ที่่�อยู่่�: หมู่่�ที่่� 1 ตำำ�บลหนองอีียอ อำำ�เภอสนม จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์

โทรศััพท์์มือ
ื ถืือ: 089-8454095 e-mail: Suwat_Y@hotmail.com

2	คณะผู้้�วิิจััยร่่วมโครงการวิิจััยหลััก
โครงการย่่อย 1 : สร้้างศููนย์์เรีียนรู้้�อาชีีพให้้แก่่เด็็กและเยาวชนนอกระบบ
ตำำ�บลหนองอีียอ

1. คณะผู้้�วิิจััยโครงการหลััก และพี่่เ� ลี้้�ยงวิิจััยโครงการย่่อย

นายปฏิิวััติิ สระแก้้ว	รองนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองอีียอ
นายภููมิินันทน์
ั
์ พลเศพย์์
จ.ส.อ.ชำำ�นาญ ชััยฉลาด

นัักทรััพยากรบุุคคลชำำ�นาญการ

เจ้้าพนัักงานสาธารณสุุขปฏิิบัติ
ั ิงาน

นายวีีระ วิิเศษพงษ์์	นิติ
ิ ิกรปฏิิบัติ
ั ิการ

2. คณะผู้้�วิิจััยโครงการย่่อย (เยาวชนตำำ�บลหนองอีียอ)
นายสุุริย
ิ า ดวงศรีี	

แกนนำำ�เยาวชนตำำ�บลหนองอีียอ

นายธรรมรัักษ์์ สำำ�คััญยิ่่ง�

แกนนำำ�เยาวชนตำำ�บลหนองอีียอ

นายสุุรชัย
ั ด้้วงโท	

แกนนำำ�เยาวชนตำำ�บลหนองอีียอ
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นายหััตถชััย เจริิญสิิงห์์

แกนนำำ�เยาวชนตำำ�บลหนองอีียอ

เด็็กชายปิิยะพงษ์์ ทองแสง

แกนนำำ�เยาวชนตำำ�บลหนองอีียอ

เด็็กชายจัักวรรดิิ ลำำ�ดัับจุุด

แกนนำำ�เยาวชนตำำ�บลหนองอีียอ

นายจิิณณวััฒน์์ สืืบเพ็็ง

แกนนำำ�เยาวชนตำำ�บลหนองอีียอ

โครงการย่่อย 2 : พััฒนาสภาเด็็กและเยาวชนตำำ�บลหนองอีียอให้้มีีความเข้้มแข็็ง
ทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงวิิจััย

นายสุุเนตร ปทุุมขวััญ 	หััวหน้้าสำำ�นัักปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล

				

นางชนัันท์์กานต์์ ชนะทะเล
นางสาวอสมา ชััยฉลาด

หนองอีียอ

นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน

	ผู้้ช่
� ว่ ยนัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน

นายวีีรศัักดิ์์� แสวงสุุข		ผู้้ช่
� ว่ ยเจ้้าพนัักงานธุุรการ
ทีีมนัักวิิจััยเยาวชน

นายจีีรวััฒน์์ การะเกต 	รองประธานสภาเด็็กและเยาวชน
นายชยภััทธ์์ ศรีีพิิมพ์์สอ	รองประธานสภาเด็็กและเยาวชน
นางสาวภาวิิดา สุุรศัก
ั ร	

เหรััญญิิก

เด็็กชายศิิริวัิ ัฒน์์ ย่่างสุุข 	ผู้้บ
� ริิหาร
เด็็กหญิิงณััฐนธีี หาญมานพ 	ผู้้บ
� ริิหาร
เด็็กหญิิงประกายดาว ปะติิตััง	ผู้้บ
� ริิหาร
เด็็กหญิิงสุุพัต
ั รา ตรงใจ	ผู้้บ
� ริิหาร
เด็็กหญิิงสุุทธิิดา สุุดกลาง	ผู้้บ
� ริิหาร
เด็็กหญิิงกนกวรรณ ชาติิมนตรีี	ผู้้บ
� ริิหาร
เด็็กหญิิงชลดา หาญชนะ	ผู้้บ
� ริิหาร
เด็็กชายทวีีโชค มารทอง	ผู้้บ
� ริิหาร
เด็็กชายสิิปปพาส พููลทวีี	ผู้้บ
� ริิหาร
เด็็กชายพีีรพัันธ์์ เต็็มปัักษีี	ผู้้บ
� ริิหาร
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โครงการย่่อย 3 : ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการเรีียนให้้มีีวิินััยและความรัับผิิดชอบ

ของนัักเรีียน โรงเรีียนหนองอีียอวิิทยา
ทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงวิิจััย

นางสมใจ ณ เชีียงใหม่่

เลขานุุการ นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล

นางสาวเทวีี แสนกล้้า

นัักพััฒนาชุุมชน

		

หนองอีียอ

นางสาวนัันทนา แพงภููงา 	ผู้้ช่
� ว่ ยธุุรการ

นางสาวเยาวลัักษ์์ บุุญมีี	ผู้้ช่
� ว่ ยการเงิิน

นายสุุทธีีร์์ ชััยตั้้�งจิิต	รองผู้้อำ
� ำ�นวยการโรงเรีียนหนองอีียอวิิทยา
นางสาวหนููคล้้าย วรวงษ์์

ครูู โรงเรีียนหนองอีียอวิิทยา

นางสาวปิิยธิิดา วาระโก

ครูู โรงเรีียนหนองอีียอวิิทยา

นายณััฐพลจัันทร์เพ็็
์ ง

ครูู โรงเรีียนหนองอีียอวิิทยา

ทีีมนัักวิิจััยเยาวชน (นัักเรีียนจากโรงเรีียนหนองอีียอวิิทยา)
นายวุุฒิชั
ิ ย
ั เชิิดชูู

นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 5

นางสาวธิิติิมา เงางาม

นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 5

นางสาวฟาริิดา บุุญเพิ่่ม
�

นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 5

นางสาวศิิลารััตน์์ บุุญเพิ่่ม
�

นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 4

นายชาคริิต พงษ์์สะพััง
นางสาวชนากานต์์ ทองแม้้น

นางสาวสานฝััน ทวีีอิินทร์์

นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 5

นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 5
นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 4

นางสาวสาวิิตรีี ดาศรีี	

นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 4

นางสาวสุุพัต
ั รา ตรงใจ	

นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 3

นางสาวกนกวรรณ ชาติิมนตรีี	 นัักเรีียนชั้้�นมัธ
ั ยมศึึกษาปีีที่่� 3
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