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หนังัสือืชุุดความรู้้�ทัั้�ง 5 เล่ม่นั้� เป็น็ัการู้ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นัของ 
5 องค์กรู้ป็กครู้องสื่วนัทั้�องถิ�นั (อป็ทั้.) จัังหวัดสืุรู้ินัทั้รู้์ โดยม้วัตถุป็รู้ะสืงค์ ประการแรก  
เพืื่�อศึึกษาแนัวทั้างในัการู้เพิื่�มสืมรู้รู้ถนัะข้ดความสืามารู้ถของบุคล่ากรู้ทั้�องถิ�นัในัการู้
พื่ฒันัาอัตรู้ากำาล่งัพื่ล่เมืองรุู่้นัใหม่ด�านัการู้พัื่ฒนัาเยาวชุนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั ประการท่ี่�สอง  
เพื่ื�อศึึกษาแนัวทั้างการู้พื่ัฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกด�านัการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้�
บรู้ิบทั้ชุนับทั้แล่ะบริู้บทั้กึ�งเมืองกึ�งชุนับทั้ แล่ะรู้้ป็แบบการู้ส่ืงเสืริู้มกรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�ท้ั้�
เหมาะสืมของเด็กแล่ะเยาวชุนัในัการู้เสืรู้ิมสืรู้�างทัั้กษะชุ้วิตแล่ะทัั้กษะอาชุ้พื่ท้ั้�เหมาะสืม 
ในัแต่ล่ะบรู้บิทั้ แล่ะประการท่ี่�สาม เพืื่�อสืรู้�างเครืู้อขา่ยการู้เรู้ย้นัรู้้�ด�านัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัสื้ก่ารู้ขยายผล่ไป็ยัง อป็ทั้.อื�นั แล่ะองค์กรู้หน่ัวยงานัต่าง ๆ ท้ั้�เก้�ยวข�องแล่ะสืนัใจั 
จึังได�เรู้ย้บเรู้ย้งเนัื�อหาแยกตามรู้ายพืื่�นัท้ั้�ดังน้ั�

เล่่มท่ี่� 1 ใชุ� “วิจััย” แก�ปั็ญหาชุุมชุนัเพืื่�อพื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่เมืองแก  
ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ การู้พัื่ฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พัื่ฒนัา
เด็กเยาวชุนัตำาบล่เมอืงแกอยา่งมส่้ืวนัรู้ว่ม อำาเภอท่ั้าตม้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์

เล่่มท่ี่� 2 “3 กล่ไก” เชุื�อมป็รู้ะสืานัพัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่  
ถอดบทั้เรู้้ยนักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ รู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พัื่ฒนัาส่ืงเสืริู้ม
อาชุพ้ื่เยาวชุนัในัแล่ะนัอกรู้ะบบ ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

เล่่มท่ี่� 3 “ตำาบล่ + หนัว่ยงานั + สืถานัศึึกษา” 3 กล่ไกหล่กัรู้ว่มพื่ฒันัาเด็กเยาวชุนั
ตำาบล่สืล่ักได ถอดบทั้เรู้้ยนักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ กล่ไกการู้พื่ัฒนัาเด็ก
แล่ะเยาวชุนัแบบม้ส่ืวนัรู่้วมในัพื่ื�นัท้ั้�กึ�งเมืองกึ�งชุนับทั้ ตำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมือง จัังหวัด
สืริุู้นัทั้รู้์

คำำ�นำำ�
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เล่่มท่ี่� 4 “สืานัพื่ล่ังภาค้เครู้ือข่าย” กล่ไกการู้พัื่ฒนัาเด็กตำาบล่หนัองอ้ยอ  
ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ กล่ไกการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนั 
ตำาบล่หนัองอ้ยอ อำาเภอสืนัม จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

เล่่มท่ี่� 5 “ผสืานัการู้ทั้ำางานัทัุ้กหนั่วยงานั” แนัวคิดการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนั
ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ การู้พัื่ฒนัารู้ะบบ
แล่ะกล่ไกการู้สืนับัสืนุันักรู้ะบวนัการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัแล่ะชุุมชุนั ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ 
อำาเภอจัอมพื่รู้ะ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

สืดุทั้�ายน้ั�มล้่นัธิิฯิ หวังเป็น็ัอยา่งยิ�งว่าหนังัสือืชุุดความรู้้�ทัั้�ง 5 เล่ม่นั้�จัะเป็น็ัป็รู้ะโยชุนั์
ต่อผ้�อ่านัทัุ้กท่ั้านัแล่ะสืามารู้ถนัำาข�อม้ล่/องค์ความรู้้�ของกรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั 
ไป็ป็รู้ะยุกต์ใชุ�ให�เกิดป็รู้ะโยชุน์ัต่อการู้ดำาเนิันังานัด�านันัโยบายแล่ะการู้พัื่ฒนัาพื่ล่เมือง
รุู้น่ัใหมทั่ั้�งบุคล่ากรู้ทั้�องถิ�นัแล่ะเยาวชุนัในัพืื่�นัท้ั้�ขององค์กรู้แล่ะหนัว่ยงานัของท่ั้านั แล่ะ
ในัการู้นั้�มล้่นัธิิฯิ ใครู้ข่อขอบคณุสืำานักังานัคณะกรู้รู้มการู้สืง่เสืรู้มิวิทั้ยาศึาสืตรู้ ์วิจััย แล่ะ
นัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) สืำานัักงานัการู้วิจััยแห่งชุาติ (วชุ.) 5 องค์กรู้ป็กครู้องสืว่นัทั้�องถิ�นัในั
จัังหวัดสุืรู้ินัทั้ร์ู้ แล่ะเครืู้อข่ายองค์กรู้ภาค้ท้ั้�เก้�ยวข�องในัแต่ล่ะพื่ื�นัท้ั้� เชุ่นั ผ้�นัำาชุุมชุนั 
ป็รู้าชุญช์ุาวบ�านั ครู้้ภมิ้ป็ญัญาทั้�องถิ�นั เครืู้อขา่ยผ้�ป็กครู้อง ผ้�ใหญ่ใจัด้ คณะผ้�บรู้หิารู้ ครู้้ 
แล่ะนักัเรู้ย้นัแกนันัำาจัากสืถาบันัการู้ศึึกษา สืาธิารู้ณสุืขอำาเภอ อาสืาสืมคัรู้สืาธิารู้ณสุืข 
(อสืม.) สืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัรู้ะดับตำาบล่ แกนันัำาเด็กแล่ะเยาวชุนั ฯล่ฯ ท้ั้�สืานัพื่ล่ัง 
รู้ว่มมอืกนััจันัสืำาเรู้จ็ัล่ลุ่่วงตามเป้็าหมายทุั้กป็รู้ะการู้

มล้่นัธิิสิืยามกัมมาจัล่ ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณชิุย ์จัำากดั (มหาชุนั) 
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งานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั เป็็นักรู้ะบวนัการู้ท้ั้�คนัในัชุุมชุนัรู้วมทัั้�งตัวทั้�องถิ�นัเข�ามา 
รู้่วมกันัคิดทั้บทั้วนัสืถานัการู้ณ์ ตั�งคำาถาม วางแผนั หาข�อม้ล่ ทั้ดล่องทั้ำา วิเครู้าะห์  
สืรุู้ป็ผล่การู้ทั้ำางานัแล่ะหาคำาตอบเพืื่�อป็รัู้บป็รุู้งงานัต่อไป็ กล่า่วคือ งานัวิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั
เป็็นัเครู้ื�องมือหนึั�งท้ั้�เนั�นัการู้ให� “คน” ในัชุุมชุนัเข�ามารู่้วมในักรู้ะบวนัการู้วิจััย ตั�งแต่ 
การู้เรู้ิ�มคิด การู้ตั�งคำาถาม การู้วางแผนั แล่ะค�นัหาคำาตอบอย่างเป็น็ัรู้ะบบเป็น็ัรู้้ป็ธิรู้รู้ม 
โดยเรู้้ยนัรู้้�จัากการู้ป็ฏิิบัติการู้จัริู้ง (Action Research) อันัทั้ำาให�ชุุมชุนัได�เรู้้ยนัรู้้�  
สืรู้�างผล่งานั ม้ความเก่งขึ�นัในัการู้แก�ปั็ญหาของตนัเอง แล่ะสืามารู้ถใชุ�กรู้ะบวนัการู้น้ั�
แก�ไขป็ัญหาอื�นั ๆ ในัทั้�องถิ�นั โดยม้กรู้ะบวนัการู้ศึึกษาเรู้้ยนัรู้้�อย่างเป็็นัเหตุเป็็นัผล่  
ดังนัั�นั จุัดเนั�นัของงานัวิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นัจึังอย้่ท้ั้� “กระบวนการ” มากกว่า “ผล่ลั่พธ์์” 
เพื่ื�อให�ชุาวบ�านัได�ป็รู้ะโยชุนัจ์ัากงานัวิจััยโดยตรู้ง แล่ะให�งานัวิจััยมส้ืว่นัในัการู้แก�ป็ญัหา 
ของชุาวบ�านั รู้วมทัั้�งเกิดการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งขึ�นัจัรู้ิงในัชุุมชุนั ซึึ่�งจัะต�องอาศัึย “เวท่ี่”  
(การู้ป็รู้ะชุุม เสืวนัา พื่้ดคุยถกเถ้ยง) เป็็นัวิธิ้การู้เพื่ื�อให�คนัในัชุุมชุนั ทัั้�งชุาวบ�านั ครู้้  
นัักพัื่ฒนัา สืมาชิุกองค์การู้บริู้หารู้ส่ืวนัตำาบล่ ข�ารู้าชุการู้ หรืู้อกลุ่่มคนัอื�นั ๆ เข�ามา 
รู้ว่มหารู้ว่มใชุ� “ปัญัญา” ในักรู้ะบวนัการู้วิจััย

“กระบวนการวิจััยเพ่�อท้ี่องถิิ่�น” หมายถึง การู้ทั้ำางานัอย่างเป็็นัขั�นัตอนัเพืื่�อ 
ตอบ “คำาถิ่าม” หรืู้อ “ความสงสยั” บางอย่าง ดังนัั�นั สืิ�งสืำาคัญคือป็รู้ะเด็นั “คำาถิ่าม” 
ต�องคมชุดั โดยมก้ารู้แยกแยะป็รู้ะเด็นัว่าข�อสืงสัืยอย้ต่รู้งไหนั ม้การู้หา “ข้้อมลู่” กอ่นัทั้ำา  
มก้ารู้วิเครู้าะหค์วามนัา่เชุื�อถือของข�อมล้่ มก้ารู้ “วางแผน” การู้ทั้ำางานับนัฐานัข�อมล้่
ท้ั้�ม้อย้่ แล่ะในัรู้ะหว่างล่งมือทั้ำาม้การู้ “บันทึี่ก” ม้การู้ “ที่บที่วน” ความก�าวหนั�า  
“วิเคราะห์”์ ความสืำาเรู้จ็ัแล่ะอุป็สืรู้รู้คอยา่งสืมำาเสืมอ เพื่ื�อ “ถิ่อด” กรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�
ท้ั้�เกดิขึ�นัออกมาให�ชุดัเจันั ในัท้ั้�สืดุกจ็ัะสืามารู้ถ “สรุปับที่เรย่น” ตอบคำาถามท้ั้�ตั�งไว�แล่�ว

บอกเล่่�
เพื่่�อทำำ�คว�มเข้�้ใจร่ว่มกััน
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อาจัจัะทั้ำาใหม่ให�ด้ขึ�นั ตล่อดจันัสืามารู้ถนัำาไป็ใชุ�เป็็นับทั้เรู้้ยนัสืำาหรัู้บเรืู้�องอื�นั ๆ หรืู้อ
พื่ื�นัท้ั้�อื�นั ๆ ต่อไป็ ซึ่ึ�งทัั้�งหมดนั้�กรู้ะทั้ำาโดย “ผู้ท่ี่�สงสัย” ซึ่ึ�งเป็็นัคนัในัทั้�องถิ�นันัั�นัเอง  
ดังนัั�นั กรู้ะบวนัการู้งานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นัจึังเป็็นังานัวิจััยอ้กแบบหนัึ�งท้ั้�ไม่ยึดติดกับ
รู้ะเบย้บแบบแผนัทั้างวิชุาการู้มากนััก แต่เป็น็ัการู้สืรู้�างความรู้้�ในัตัวคนัทั้�องถิ�นั โดยคนั
ทั้�องถิ�นั เพืื่�อคนัทั้�องถิ�นั โดยมุง่แก�ไขปั็ญหาด�วยการู้ทั้ดล่องทั้ำาจัริู้งแล่ะมก้ารู้บันัทึั้กแล่ะ
วิเครู้าะห์อยา่งเป็น็ัรู้ะเบย้บการู้วิจััยแบบน้ั�จึังไมใ่ชุเ่ครู้ื�องมอืทั้างวิชุาการู้ ไม่ใชุศ่ึกัดิ�หรู้อื
สืทิั้ธิิ�ท้ั้�ผก้ขาดอย้ก่บัครู้้บาอาจัารู้ย ์แต่เป็็นัเครู้ื�องมอืธิรู้รู้มดาท้ั้�ชุาวบ�านัก็ใชุ�ป็รู้ะโยชุนัใ์นั 
ชุวิ้ตป็รู้ะจัำาวันัได�

 สืกว.ฝ่่ายวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั ได�ใชุ�วิธิก้ารู้สืนับัสืนันุังานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นัตามแนัวคิด
แล่ะหล่ักการู้ดังกล่่าวมาแล่�วในัรู้ะยะเวล่าหนัึ�ง พื่บว่า ชุาวบ�านัหรืู้อท้ั้มวิจััยสื่วนัใหญ่
สืามารู้ถสืะทั้�อนัการู้ดำาเนิันังานัด�วยการู้บอกเล่า่ได�เป็น็ัอยา่งด้ ในัขณะเด้ยวกนัักพ็ื่บว่า 
การู้เข้ยนัรู้ายงานั เป็็นัป็ัญหาท้ั้�สืรู้�างความหนัักใจัให�แก่นัักวิจััยเป็็นัอย่างยิ�ง ดังนัั�นั  
ด�วยความตรู้ะหนักัถึงสืถานัการู้ณ์ป็ญัหาดังกล่า่ว สืกว.ฝ่า่ยวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั จึังได�ป็รัู้บ
รู้้ป็แบบการู้เข้ยนัรู้ายงานัวิจััย ให�ม้ความยืดหยุ่นั แล่ะม้ความง่ายต่อการู้นัำาเสืนัองานั 
ในัรู้้ป็แบบท้ั้�นักัวิจััยถนัดั โดยไมย่ดึติดในัเรู้ื�องของภาษาแล่ะรู้้ป็แบบท้ั้�เป็น็ัวิชุาการู้มาก
เกินัไป็ ซึ่ึ�งเป็้าหมายสืำาคัญของรู้ายงานัวิจััยยังคงมุ่งเนั�นัการู้นัำาเสืนัอให�เห็นัภาพื่ของ
กรู้ะบวนัการู้วิจััยมากกว่าผล่ล่พัื่ธิท้์ั้�ได�จัากการู้วิจััย โดยกล่ไกสืำาคัญท้ั้�จัะชุว่ยให�นักัวิจััย
สืามารู้ถเขย้นัรู้ายงานัท้ั้�นัำาเสืนัอกรู้ะบวนัการู้วิจััยได�ชุดัเจันัยิ�งขึ�นั คือ ศึน้ัยป์็รู้ะสืานังานั
วิจััย (Node) ในัพื่ื�นัท้ั้� ซึึ่�งทั้ำาหนั�าท้ั้�เป็น็ัพื่้�เล่้�ยงโครู้งการู้วิจััยมาตั�งแต่เรู้ิ�มต�นัจันักรู้ะทัั้�งจับ
การู้ทั้ำางานัวิจััย ดังนัั�นั Node จัะรู้บัรู้้�พัื่ฒนัาการู้ของโครู้งการู้วิจััยมาโดยตล่อด บทั้บาทั้
การู้วิเครู้าะห์เนืั�อหาหรู้อืกิจักรู้รู้มของโครู้งการู้จึังเป็น็ัการู้ทั้ำางานัรู้ว่มกนััรู้ะหว่าง Node 
แล่ะนัักวิจััย ซึ่ึ�งความรู้่วมมือดังกล่่าวได�นัำามาซึึ่�งการู้ถอดบทั้เรู้้ยนัโครู้งการู้วิจััยสื้่การู้
เขย้นัมาเป็น็ัรู้ายงานัวิจััยท้ั้�มค้ณุค่าในัท้ั้�สืดุ

แต่อยา่งไรู้กต็าม รู้ายงานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั อาจัไมส่ืมบ้รู้ณแ์บบดังเชุน่ัรู้ายงานัวิจััย
เชุงิวิชุาการู้โดยทัั้�วไป็ หากแต่ได�คำาตอบแล่ะเรู้ื�องรู้าวต่าง ๆ ท้ั้�เกดิขึ�นัจัากกรู้ะบวนัการู้
วิจััย ซึ่ึ�งท่ั้านัสืามารู้ถเข�าไป็ค�นัหา ศึกึษาแล่ะเรู้ย้นัรู้้�เพิื่�มเติมได�จัากพื่ื�นัท้ั้�

สืกว.ฝ่า่ยวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั
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ม้ล่นิัธิสิืยามกัมมาจัล่ ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณิชุย์ จัำากัด (มหาชุนั) รู้่วมกับ สืำานัักงานั 
คณะกรู้รู้มการู้สืง่เสืรู้มิวิทั้ยาศึาสืตร์ู้ วิจััยแล่ะนัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) หรืู้อสืำานักังานักองทั้นุั
สืนัับสืนุันัการู้วิจััย (สืกว.เดิม) องค์กรู้ป็กครู้องส่ืวนัทั้�องถิ�นั 5 แห่งในัพื่ื�นัท้ั้�เป็้าหมาย
จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์ได�แก ่เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแก (อำาเภอท่ั้าตม้) องค์การู้บรู้หิารู้สืว่นัตำาบล่
สืล่กัได (อำาเภอเมอืง) เทั้ศึบาล่ตำาบล่กนััตวจัรู้ะมวล่ (อำาเภอป็รู้าสืาทั้) องค์การู้บรู้หิารู้สืว่นั
ตำาบล่หนัองอ้ยอ (อำาเภอสืนัม) องค์การู้บริู้หารู้ส่ืวนัตำาบล่หนัองสืนัทิั้ (อำาเภอจัอมพื่รู้ะ) 
แล่ะสืำานัักงานัการู้วิจััยแห่งชุาติ (วชุ.) เพื่ื�อศึึกษาวิจััยแล่ะเผยแพื่รู้่องค์ความรู้้�เก้�ยวกับ
การู้ต่อยอดแล่ะพื่ัฒนัากล่ไก รู้ะบบสืนัับสืนุันัแล่ะรู้้ป็แบบการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนั 
ในัพื่ื�นัท้ั้�บรู้ิบทั้ชุนับทั้แล่ะบรู้ิบทั้กึ�งชุนับทั้กึ�งเมือง ภายใต�การู้ดำาเนัินังานัของโครู้งการู้
พื่ฒันัาเยาวชุนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั 4 ภาค รู้ะยะเวล่าดำาเนิันังานั 1 ป็ ี2 เดือนั คือตั�งแต่ 
วันัท้ั้� 1 กรู้กฎาคม 2562 จันัถึงวันัท้ั้� 31 สืงิหาคม 2563 โดยมเ้ป็า้หมาย 3 ป็รู้ะการู้คือ 
ประการแรก เพื่ื�อเพื่ิ�มสืมรู้รู้ถนัะบุคล่ากรู้ทั้�องถิ�นัหรู้ือเจั�าหนั�าท้ั้�ขององค์กรู้ป็กครู้อง 
สืว่นัทั้�องถิ�นั (อป็ทั้.) ให�มบ้ทั้บาทั้เป็น็ั “พ้ื่�เล่้�ยง” มทั้ั้กษะโค�ชุ ทัั้กษะการู้ทั้ำางานัเป็น็ัท้ั้ม 
ทัั้กษะการู้ใชุ�ป็รู้ะโยชุน์ัจัากข�อมล้่ความรู้้� แล่ะทัั้กษะการู้สืื�อสืารู้เพื่ื�อสืรู้�างการู้ม้ส่ืวนัรู่้วม
กับทุั้กภาคส่ืวนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั รู้วมทัั้�งเป็็นัเจั�าภาพื่หลั่กในัการู้ขับเคล่ื�อนักล่ไกเพืื่�อ 
การู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้� ประการท่ี่�สอง เพืื่�อยกรู้ะดับแล่ะสืมรู้รู้ถนัะของ 
กล่ไกเพื่ื�อการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้�เป็้าหมาย 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืุริู้นัทั้ร์ู้ ให�เกิด
ความต่อเนัื�องยั�งยนืั มรู้้้ป็ธิรู้รู้มในัลั่กษณะการู้จััดตั�งกล่ไกอย่างมส่้ืวนัรู่้วม แล่ะมรู้้ะบบ
สืนับัสืนุันั/ รู้ะบบบรู้หิารู้จััดการู้ แล่ะรู้ะบบติดตามแล่ะป็รู้ะเมนิัผล่อยา่งต่อเนัื�องท้ั้�ชุดัเจันั 
แล่ะประการท่ี่�สาม เพื่ื�อสืรู้�างองค์ความรู้้�/นัวัตกรู้รู้มด�านัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�ง
ในัแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึกึษาเพืื่�อพัื่ฒนัาสืมรู้รู้ถนัะคนัรุู่้นัใหม่ โดยใชุ�กรู้ะบวนัการู้จััดการู้
ความรู้้� (Knowledge Management ; KM) กรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั (Communities-
based Research; CBR) ท้ั้�เป็็นักรู้ะบวนัการู้สืรู้�างนัักวิจััยซึึ่�งมุ่งให�ชุุมชุนัเป็็นัฐานัเพื่ื�อ
ค�นัหาความรู้้�ท้ั้�จัะนัำาไป็สื้่การู้แก�ป็ัญหาของชุุมชุนัทั้�องถิ�นัได�เอง หรู้ือ “สืรู้�างคนั สืรู้�าง

บทเกริน่ำนำำ�
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องค์ความรู้้� สืรู้�างการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่ง” แล่ะเป็็นัเรู้้ยนัรู้้�ด�วยโครู้งการู้/โครู้งงานั/กิจักรู้รู้ม 
ท้ั้�เยาวชุนัเข�ามาม้ส่ืวนัรู้่วมดำาเนัินังานัวิจััย แล่ะกรู้ะบวนัการู้สืรู้�างการู้ม้ส่ืวนัรู้่วมกับ 
ทั้กุภาคส่ืวนัในัชุุมชุนัหรืู้อผ้�มส้ืว่นัได�สืว่นัเสืย้ (Stakeholders) ท้ั้�เก้�ยวข�องในัการู้ดำาเนันิั
วิจััยครู้ั�งนั้� จึังเป็็นัท้ั้�มาของการู้ก่อเกิด 5 โครู้งการู้วิจััยหลั่ก ท้ั้�ได�รัู้บทัุ้นัสืนัับสืนุันัวิจััย 
จัากสืำานักังานัคณะกรู้รู้มการู้สืง่เสืริู้มวิทั้ยาศึาสืตรู้ ์วิจััยแล่ะนัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) ได�แก ่

1. โครู้งการู้ “รู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พัื่ฒนัาส่ืงเสืริู้มอาชุพ้ื่เยาวชุนัในัแล่ะนัอกรู้ะบบ
ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสุืรู้ินัทั้รู้์” โดย นัางสืาวรัู้ตนัา สืุขสืบาย
ตำาแหนัง่ หวัหนั�าสืำานักัป็ลั่ดเทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ หวัหนั�าโครู้งการู้วิจััยแล่ะคณะ 
นักัวิจััย

2. โครู้งการู้ “การู้พื่ัฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พื่ัฒนัาเด็กเยาวชุนัตำาบล่เมืองแก
อย่างมส่้ืวนัรู้ว่ม อำาเภอท่ั้าตม้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้”์ โดย นัายสืรุู้ศึกัดิ� สืงิหห์ารู้ ตำาแหนัง่ ป็ล่ดั
เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมอืงแก หวัหนั�าโครู้งการู้วิจััยแล่ะคณะนัักวิจััย

3. โครู้งการู้ “กล่ไกการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัแบบม้สื่วนัรู้่วมในัพื่ื�นัท้ั้�กึ�งเมือง
กึ�งชุนับทั้ ตำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมือง จัังหวัดสืรุู้นิัทั้ร์ู้” โดย นัางสุืมาลั่ย แถบทั้อง ตำาแหน่ัง
หวัหนั�าสืำานักัป็ล่ดั อบต.สืลั่กไดแล่ะคณะนัักวิจััย

4. โครู้งการู้ “การู้พัื่ฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้สืนับัสืนุันักรู้ะบวนัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัแล่ะชุุมชุนั ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ อำาเภอจัอมพื่รู้ะ จัังหวัดสืริุู้นัทั้ร์ู้” โดย นัายสืมเกย้รู้ติ 
สืารู้ะ ตำาแหนัง่ หวัหนั�าสืำานักัป็ล่ดัองค์การู้บรู้หิารู้สืว่นัตำาบล่หนัองสืนัทิั้แล่ะคณะนักัวิจััย

5. โครู้งการู้ “กล่ไกการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่หนัองอ้ยอ อำาเภอสืนัม 
จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้”์ โดย นัายสืวัุฒนั ์ยิ�มด้ ตำาแหน่ัง ป็ล่ดัองค์การู้บริู้หารู้ส่ืวนัตำาบล่หนัองอ้ยอ
แล่ะคณะนักัวิจััย

โดยท้ั้�ทัั้�ง 5 โครู้งการู้วิจััยเนั�นัการู้ใชุ� “กรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั” หรู้อืเรู้้ยกว่า 
CBR เป็็นัเครู้ื�องมือหล่ักในัการู้ยกรู้ะดับกล่ไก รู้ะบบสืนัับสืนัุนั แล่ะค�นัหารู้้ป็แบบการู้
พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึึกษาท้ั้�สือดคล่�องแล่ะเหมาะสืมกับ
บรู้บิทั้ต่าง ๆ ในัพื่ื�นัท้ั้� ซึึ่�งมล้่กัษณะเป็น็ับริู้บทั้ชุุมชุนัแล่ะบริู้บทั้กึ�งเมืองกึ�งชุนับทั้ โดยใชุ�
กรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้� 5 ขั�นัตอนัหล่กั ได�แก ่

ขั�นัตอนัท้ั้� 1 การู้ศึึกษาบริู้บทั้ชุุมชุนั เพืื่�อทั้ำาความเข�าใจัแล่ะเรู้้ยนัรู้้�เก้�ยวกับ 
ด�านัป็รู้ะวัติศึาสืตรู้์ชุุมชุนั ด�านัภ้มิศึาสืตรู้์ ด�านัป็รู้ะชุากรู้ ด�านัทั้รู้ัพื่ยากรู้/สืิ�งแวดล่�อม 



7

ด�านัวัฒนัธิรู้รู้มป็รู้ะเพื่ณ ้แล่ะด�านัเศึรู้ษฐกจิัแล่ะสืงัคม เป็น็ัต�นั 

ขั�นัตอนัท้ั้� 2 การู้ศึึกษาเชุงิป็รู้ะเด็นั เพืื่�อพื่ฒันัาโจัทั้ยป์็ญัหาแล่ะตั�งชุุดคำาถามวิจััย
ว่าสืงสืยัอะไรู้ อยากเรู้ย้นัรู้้�แล่ะค�นัหาคำาตอบหรู้อืวิธิก้ารู้แก�ป็ญัหาเรู้ื�องใด เป็น็ัการู้ศึกึษา
ป็รู้ะเด็นัวิจััยเฉพื่าะเจัาะจังท้ั้�ต�องการู้เรู้ย้นัรู้้�แล่ะศึึกษาวิจััย

ขั�นัตอนัท้ั้� 3 รู้วบรู้วมข�อมล้่ วิเครู้าะห์ข�อมล้่ เพืื่�อเกบ็รู้วบรู้วม เรู้ย้บเรู้ย้ง ป็รู้ะมวล่
วิเครู้าะห์ข�อม้ล่เพืื่�อใชุ�ป็รู้ะโยชุน์ัจัากข�อม้ล่ในัการู้ศึึกษาวิจััยเพืื่�อตอบคำาถามท้ั้�สืงสืัย 
แล่ะต�องการู้แก�ป็ัญหานัั�นั ๆ เพืื่�อไป็สื้่การู้ค�นัหากลุ่่มเป็้าหมาย พื่ื�นัท้ั้�เป้็าหมายในัการู้
ออกแบบกรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้�ในัขั�นัตอนัท้ั้� 4 

ขั�นัตอนัท้ั้� 4 การู้ออกแบบแล่ะล่งมือทั้ดล่องป็ฏิิบติัการู้ เป็น็ัการู้ค�นัหาวิธิก้ารู้หรืู้อ
เครู้ื�องมือสืรู้�างการู้เรู้ย้นัรู้้�จัากการู้ล่งมอืป็ฏิิบติัจัรู้งิ (Action Research) หรู้อืทั้ดล่องป็ฏิิบติั
กบักลุ่ม่เป็า้หมายแล่ะพืื่�นัท้ั้�เป้็าหมายเพืื่�อตอบโจัทั้ยค์ำาถามวิจััย 

ขั�นัตอนัท้ั้� 5 การู้ติดตามแล่ะสืรุู้ป็ผล่การู้วิจััย เป็น็ัรู้ะบบสืนับัสืนุันัการู้วิจััยเพื่ื�อให�
เกิดความต่อเนัื�องแล่ะสืามารู้ถป็รู้ับป็รุู้งกรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�ตั�งแต่ก่อนั-รู้ะหว่าง-หลั่ง
ดำาเนัินัการู้วิจััยว่าเกิดการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งอย่างไรู้บ�าง สืามารู้ถค�นัหาคำาตอบของโจัทั้ย์
ป็ัญหาหรู้ือชุุดคำาถามวิจััยได�หรู้ือไม่ในัการู้ดำาเนัินัการู้วิจััยแล่ะผล่ท้ั้�เกิดขึ�นัเป็็นัอย่างไรู้ 
เพืื่�อเป็น็ัทัั้�งผล่ล่พัื่ธิเ์ชุงิคณุภาพื่แล่ะป็ริู้มาณ รู้วมทัั้�งผล่กรู้ะทั้บท้ั้�เกดิขึ�นั แล่ะการู้นัำาผล่
จัากการู้ศึึกษาวิจััยไป็ขยายผล่ได�หรู้อืไม่ อย่างไรู้ ซึึ่�งเป็็นัขั�นัตอนัสุืดทั้�ายของกรู้ะบวนัการู้
วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั 

โดยกรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้�เพืื่�อทั้�องถิ�นัทัั้�ง 5 ขั�นัตอนันั้� จัะต�องคำานังึถึงการู้วิเครู้าะห์
ความต�องการู้ตั�งแต่เรู้ิ�มศึึกษาบรู้ิบทั้ชุุมชุนั การู้เก็บรู้วบรู้วมข�อม้ล่ วิเครู้าะห์ข�อม้ล่  
ตั�งโจัทั้ย์วิจััยแล่ะคำาถามวิจััย เรู้้ยงล่ำาดับความสืำาคัญก่อนัหลั่ง เพืื่�อเลื่อกโจัทั้ย์ป็ัญหา
หรืู้อป็รู้ะเด็นัวิจััยท้ั้�ชุัดเจันั เพืื่�อกำาหนัดเป้็าหมายแล่ะวัตถุป็รู้ะสืงค์เชุิงพื่ฤติกรู้รู้มว่า 
ต�องการู้ให�ใครู้ได�รัู้บการู้ต่อยอดแล่ะพื่ฒันัา ใครู้คือกลุ่ม่เป็า้หมาย ใครู้คือพื่้�เล่้�ยงท้ั้�ต�อง
เพื่ิ�มสืมรู้รู้ถนัะหรู้ือทัั้กษะการู้โค�ชุ ใครู้คือคณะทั้ำางานัท้ั้�จัะผล่ักดันัให�เกิดกล่ไกในัการู้ 
ขับเคล่ื�อนังานัพื่ัฒนัาเด็กเยาวชุนัแล่ะชุุมชุนั แล่ะต�องการู้ให�ใครู้เกิดการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่ง
อย่างไรู้ องค์ป็รู้ะกอบของกล่ไกท้ั้�จัะขบัเคล่ื�อนังานัด�านัพื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัชุุมชุนั
ทั้�องถิ�นัให�เกดิความต่อเนืั�อง เชุน่ั ควรู้มโ้ครู้งสืรู้�าง บทั้บาทั้หนั�าท้ั้� ความรู้บัผดิชุอบรู้ว่มกนัั
อยา่งไรู้ ควรู้มน้ัโยบาย เป้็าหมาย ยุทั้ธิศึาสืตร์ู้ กล่ยุทั้ธิ ์แผนังานัแล่ะงบป็รู้ะมาณอย่างไรู้
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ควรู้ม้รู้ะบบสืนัับสืนัุนั รู้ะบบติดตาม/ป็รู้ะเมินัผล่ แล่ะรู้ะบบบริู้หารู้จััดการู้อย่างไรู้  
เพื่ื�อนัำาไป็ส่้ืการู้กำาหนัดขอบเขตเนัื�อหาท้ั้�จัะดำาเนันิัการู้วิจััย การู้เล่อืกเทั้คนัคิวิธิก้ารู้หรู้อื
เครู้ื�องมอืท้ั้�จัะใชุ�ในัการู้ศึกึษาวิจััย การู้ออกแบบ/การู้สืื�อสืารู้เพื่ื�อสืรู้�างการู้ม้สืว่นัรู้ว่มของ
ผ้�ม้สื่วนัได�สื่วนัเสื้ยท้ั้�เก้�ยวข�อง ดำาเนัินัการู้หรู้ือทั้ดล่องป็ฏิิบัติจัรู้ิงในัภาคสืนัามแล่ะม้
รู้ะบบติดตาม/ป็รู้ะเมินัผล่การู้เรู้้ยนัรู้้�อย่างต่อเนัื�อง เพืื่�อสืรุู้ป็ผล่การู้วิจััยผ่านัเวท้ั้ 
คืนัข�อม้ล่ชุุมชุนั แล่ะเวท้ั้ป็รู้ะชุุมกรู้รู้มการู้ผ้�ทั้รู้งคุณวุฒิ ซึ่ึ�งท่ั้านัผ้�อ่านัสืามารู้ถติดตาม
ผล่การู้ศึึกษาวิจััยได�ท้ั้�เว็บไซึ่ต์ของสืำานัักงานัคณะกรู้รู้มการู้ส่ืงเสืริู้มวิทั้ยาศึาสืตร์ู้ วิจััย
แล่ะนัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) สืำานัักงานัการู้วิจััยแห่งชุาติ (วชุ.) แล่ะมล้่นัธิิสิืยามกมัมาจัล่

นัอกจัากมล้่นิัธิสิืยามกัมมาจัล่จัะมบ้ทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ป็รู้ะสืานังานัวิจััย ยงัคงมห้นั�าท้ั้�
รู้ับผิดชุอบในัด�านังานัวิชุาการู้แล่ะสืนัับสืนุันัการู้เพื่ิ�มสืมรู้รู้ถนัะทัั้�งท้ั้มพื่้�เล้่�ยงวิจััยแล่ะ
ท้ั้มนักัวิจััย รู้ว่มกบัมล้่นัธิิสิืถาบนััวิจััยเพืื่�อพื่ฒันัาทั้�องถิ�นัอ้สืานั โดย รู้องศึาสืตรู้าจัารู้ย์ 
ดรู้.สืจิุันัต์ สืมิารู้กัษ ์นัายบุญเสืรู้ฐิ เสืย้งสืนัั�นั นัายวิเชุย้รู้ สือนัจัันัทั้รู้ ์แล่ะสืถาบันัยุวโพื่ธิชิุนั
โดย นัางสืาววรู้าภรู้ณ์ หล่วงมณ ้จััดให�มก้ารู้ป็รู้ะชุุม/อบรู้มเชุงิป็ฏิิบติั/ค่ายสืรู้�างเครืู้อข่าย
เด็กแล่ะเยาวชุนั ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงแล่ะท้ั้มนัักวิจััยตล่อดโครู้งการู้ ดังนั้�

Workshop 1 เวท้ั้ทั้ำาความเข�าใจั หาแนัวทั้างแล่ะการู้พัื่ฒนัาโจัทั้ย์วิจััย 5 อป็ทั้.จัังหวัด
สืรุู้นิัทั้รู้์

Workshop 2 เวท้ั้การู้พัื่ฒนัาโจัทั้ยวิ์จััยรู้ายพื่ื�นัท้ั้� 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

Workshop 3 เวท้ั้วิเครู้าะหโ์ครู้งการู้ กล่ั�นักรู้องแล่ะนัำาเสืนัอโครู้งการู้วิจััย ต่อ สืกสืว. 
หรู้อื สืกว.เดิม

Workshop 4 เวท้ั้พื่จิัารู้ณาโครู้งการู้วิจััย 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์ ต่อคณะกรู้รู้มการู้
ผ้�ทั้รู้งคณุวุฒ ิ

Workshop 5 เวท้ั้ออกแบบวิจััย วางแผนั ทั้ดล่องป็ฏิิบติั แล่ะแบ่งบทั้บาทั้วางรู้ะบบ
ติดตาม 

Workshop 6 เวท้ั้หนันุัเสืรู้มิศัึกยภาพื่พ้ื่�เล่้�ยงวิจััย (Training of Trainers ; TOT)

Workshop 7 เวท้ั้หนุันัเสืรู้ิมศึักยภาพื่ท้ั้มนัักวิจััย/สืรุู้ป็บทั้เรู้้ยนั แล่ะถอดบทั้เรู้้ยนั
โครู้งการู้วิจััยหลั่ก 

Workshop 8 เวท้ั้สืนับัสืนันุัโครู้งการู้วิจััยยอ่ย วางแผนั ทั้ดล่องป็ฏิิบติัแล่ะวางรู้ะบบ
ติดตาม
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Workshop 9 เวท้ั้คืนัข�อม้ล่ชุุมชุนั แล่ะถอดบทั้เรู้้ยนั (AAR) ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงวิจััยแล่ะ 
นักัวิจััยโครู้งการู้ย่อย

Workshop 10 เวท้ั้หนัุนัเสืรู้ิมศึักยภาพื่แล่ะสืรู้�างเครู้ือข่ายนัักวิจััย/จััดทั้ำารู้ายงานั 
ความก�าวหนั�าโครู้งการู้วิจััย

Workshop 11 เวท้ั้นัำาเสืนัอรู้ายงานัความก�าวหนั�าโครู้งการู้วิจััยต่อคณะกรู้รู้มการู้
ผ้�ทั้รู้งคณุวุฒิ

Workshop 12 เวท้ั้สืงัเครู้าะหข์�อมล้่ แล่ะจััดทั้ำารู้ายงานัผล่การู้ศึกึษาวิจััยฉบบัสืมบ้รู้ณ์

Workshop 13 เวท้ั้นัำาเสืนัอผล่งานัวิจััย 5 อป็ทั้.สืุรู้ินัทั้รู้์ เพื่ื�อขอข�อคิดเห็นั ข�อเสืนัอ
แนัะจัากคณะกรู้รู้มการู้ ผ้�ทั้รู้งคุณวุฒิ

Site visit การู้ติดตาม ป็รู้ะเมินัสืถานัการู้ณ์ แล่ะป็รู้บัป็รุู้งการู้ดำาเนันิังานัตล่อด
รู้ะยะเวล่าดำาเนิันัโครู้งการู้

โดยท้ั้�เนืั�อหาในัหนัังสืือถอดบทั้เรู้้ยนัโครู้งการู้วิจััยของ 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืุรู้ินัทั้รู้์นั้�  
จัะเนั�นัการู้ถอดบทั้เรู้้ยนักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นัแล่ะตัวอย่างความสืำาเร็ู้จัของ
โครู้งการู้แล่ะคณะนัักวิจััยพื่อสืังเขป็ โดยม้วัตถุป็รู้ะสืงค์เพื่ื�อแล่กเป็ล่้�ยนัเรู้้ยนัรู้้�รู้่วมกันั
ในัการู้ศึึกษาวิจััยเพื่ื�อต่อยอดแล่ะพื่ัฒนัากล่ไก รู้ะบบแล่ะรู้้ป็แบบการู้สื่งเสืรู้ิมการู้ 
เรู้้ยนัรู้้�แล่ะสืนัับสืนัุนัเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึึกษา หากท่ั้านัใดหรู้ือ
หนัว่ยงานั/องค์กรู้ใดสืนัใจัสืามารู้ถเดินัทั้างไป็ศึึกษาด้งานัแล่กเป็ล่้�ยนัเรู้ย้นัรู้้�แล่ะสัืมผสัื
จัรู้งิในัพื่ื�นัท้ั้�เป็า้หมายทัั้�ง 5 อป็ทั้.ในัจัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
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ใช ้“วจิยั” แก้ปัญห�ชมุชนำ
เพ่ือพัฒนำ�เด็กแล่ะเย�วชนำ
ตำ�บล่เมืองแก
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การผา่นรอ้นผา่นห์นาว ผา่นการต่่อสู้เพ่�อพาชุุมชุนท่ี่�ถิู่กระบุเปั็น “เกรด D” 
ห์มายถึิ่ง ชุุมชุนท่ี่�ผู้คนต่่างคนต่่างอยู่ ไม่สนใจัซึ่ึ�งกันแล่ะกัน ครอบครัวแต่กแยก  
ล่่มสล่าย พอ่ไปัที่าง แม่ไปัที่าง ล่กูห์ล่านถูิ่กทิี่�งไว้กับปูั� ต่า ยา่ ยาย รวมถึิ่งการมบุ่คคล่
ระดับแกนนำาท่ี่�ไม่ม่ศัักยภาพในการนำาพาชุุมชุนออกจัากวังวนร้าย ๆ มาสู่ชุุมชุน
เกรด A ท่ี่�มผู่้นำาเข้้มแข็้ง ชุาวบ้านทีุ่กภาคส่วนเข้้ามามส่่วนรว่มในทุี่ก ๆ กิจักรรม 
ระบบเศัรษฐกิจัชุุมชุนแข้็งแรง ชุาวบ้านยิ�มแย้มแจ่ัมใส แล่ะม่ความสุข้ได้ภายใน
ระยะเวล่าปัระมาณ 6 ปั ีไมใ่ชุ่เร่�องง่าย จัรงิ ๆ ก็เรย่กได้ว่าเป็ันการวิ�งมาราธ์อนท่ี่� 
มเ่สน้ที่างวัดใจัเข้า้มาเปัน็ระยะ

ตำาบล่เมอืงแก อำาเภอท่ั้าตม้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้ร์ู้ ตั�งอย้ห่า่งจัากจัังหวัดสืรุู้นิัทั้ร์ู้ป็รู้ะมาณ 
48 กิโล่เมตรู้ ม้ล่ักษณะเป็็นัท้ั้�รู้าบลุ่่มสืล่ับดอนั ป็รู้ะชุากรู้สื่วนัใหญ่ป็รู้ะกอบอาชุ้พื่
เกษตรู้กรู้รู้ม มทั้ั้�งหมด 19 หม้บ่�านั มป้็รู้ะชุากรู้รู้าว 9,975 คนั เป็น็ัเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�
มอ้ายุตั�งแต่ 0-25 ป็ ีจัำานัวนั 3,264 คนั คิดเป็น็ัรู้�อยล่ะ 32 ของป็รู้ะชุากรู้ทัั้�งหมด

เบิ�ม สงนวน ผูใ้ห์ญบ่า้นเมอ่งแก ห์มู ่3 เป็น็ัแกนันัำา
ท้ั้�ชุว่ยวางรู้ากฐานัการู้พัื่ฒนัาชุุมชุนัมาตั�งแต่ต�นั เข�ามาดำารู้ง
ตำาแหน่ังผ้�ใหญบ่�านัเมื�อป็ ีพื่.ศึ. 2556 ในัชุว่งท้ั้�เมืองแกยงั
อย้ใ่นัภาวะบ�านัแตกสืาแหรู้กขาด ผ้�ใหญ่เบิ�มได�จััดกจิักรู้รู้ม
รู้่วมกับเด็กแล่ะเยาวชุนัหล่ากหล่ายรู้้ป็แบบ แต่จันัแล่�ว 
จันัรู้อดก็ยังไม่สืามารู้ถแก�พื่ฤติกรู้รู้มท้ั้�ไม่พื่ึงป็รู้ะสืงค์ของ
เด็กแล่ะเยาวชุนัในัชุุมชุนัได� ผ้�ใหญ่เบิ�มยกตัวอย่างว่า
บรู้ิเวณสื้�แยกข�าง ๆ ท้ั้�ทั้ำาการู้ผ้�ใหญ่บ�านัยังม้เสื้ยงแว�นั 
มอเตอรู้ไ์ซึ่ค์ให�ได�ยินัอย้ทุ่ั้กว้�วันั หรู้อืวันัรู้�ายคืนัรู้�ายวัยรุู่้นัก็
ออกมาทั้ะเล่าะวิวาทั้กนัั 

“มันเกิดความสงสัยนะ เราก็ที่ำามาทีุ่กอย่างแล้้ว ทัี่�งเอาเด็ก ๆ ไปเข้้าค่ายอบรม  
แต่่พอกล้บัมาอย่ส่ภาพเดิม ก็ไมม่่อะไรเปล้่�ยนแปล้ง” ผ้�ใหญเ่บิ�มบอกถึงข�อกงัวล่ใจั
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สถ�นำก�รณ์์ปญัห�เด็กแล่ะเย�วชนำ

ตำาบล่เมอืงแก กอ่นัป็ ีพื่.ศึ. 2553 มส้ืถานัการู้ณ์ป็ญัหาด�านัเด็กแล่ะเยาวชุนัไม่ต่าง
จัากชุุมชุนัอื�นั ๆ ทัั้�งเรืู้�องครู้อบครู้วั เศึรู้ษฐกจิั แล่ะภาวะหนั้�สืนิั นักัเรู้ย้นัท้ั้�เรู้ย้นัรู้ะดับ
ป็รู้ะถมศึึกษาแล่ะมัธิยมศึึกษาในัเขต พื่บป็ัญหาขาดเรู้้ยนั เข�าชุั�นัเรู้้ยนัไม่สืมำาเสืมอ  
ไม่ม้ความรู้ับผิดชุอบในังานัท้ั้�ครู้้มอบหมาย ติดสืื�อโซึ่เชุ้ยล่ ไม่ชุ่วยเหล่ืองานัครู้อบครู้ัว 
โดยอ�างเหตุว่าม้ภารู้ะในัการู้เรู้้ยนัมาก นัอกจัากน้ั� ยังม้ป็ัญหาการู้ออกจัากโรู้งเรู้้ยนั 
กล่างคันั เนืั�องจัากไม่อยากเรู้ย้นัหนัังสือืแล่ะติดเพื่ื�อนั ยิ�งเมื�อเห็นัตัวอย่างจัากเพื่ื�อนันัอก
รู้ะบบท้ั้�ใชุ�ชุวิ้ตได�อยา่งอิสืรู้ะโดยไมต่�องเรู้ย้นัหนัังสือื ยิ�งทั้ำาให�ขาดแรู้งจ้ังใจัในัการู้เรู้ย้นั 
นัอกจัากนั้� ยังพื่บพื่ฤติกรู้รู้มเสื้�ยง เชุ่นั การู้สื้บบุหรู้้�แล่ะการู้ดื�มเครู้ื�องดื�มแอล่กอฮอล์่  
การู้ขับข้�จัักรู้ยานัสื่งเสื้ยงรู้บกวนัผ้�อื�นั การู้ทั้ะเล่าะวิวาทั้แบ่งเป็็นัก๊กเป็็นัเหล่่า แล่ะ 
ความสัืมพื่นััธิท้์ั้�หา่งเหนิัของคนัในัชุุมชุนัตามแต่ล่ะชุว่งวัย

“เม่�อกอ่นเราที่ำาหล้าย ๆ กล้อ่ง หร่อหล้าย ๆ ประเด็นนะ เช่น่ เร่�องสิ�งแวดล้อ้ม 
สาธารณสขุ้ เยาวช่น แล้ะผู้่ส้ง่อายุ กพ็ยายามหาแนวที่างแกไ้ข้กนัมาต่ล้อด แต่่ปัญัหา
เด็็กท่ี่�จัับกลุ่่�มมั�วสุม่ ข้บัรถเสย่งดังในชุ่มช่น เปดิเคร่�องเสย่งดังไมเ่กรงใจช่าวบา้น บางท่ี่
กย็กพวกไปต่่กบัชุ่มช่นอ่�นกยั็งม่อย่ ่อ่ีกเรื่่�อีงค่ือี ผู้้�สุง้อีายุ่ปัดิ็ตััวเอีง ไม่เข้า้รว่มกจิกรรม
ในชุ่มช่น ไม่เห็นคณุค่าข้องต่นเอง กคิ็ดว่าเราจะแกไ้ข้ต่รงน่�ยังไงใหเ้ด็กแล้ะผู้่ส้ง่อายุได้
เข้า้ใจกัน” ผ้�ใหญเ่บิ�มบอกวิธิก้ารู้แก�ปั็ญหาท้ั้�ผา่นัมา

คำว�มรว่มมอืของชมุชนำ

เมื�อป็ ีพื่.ศึ. 2558 เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแก ได�เข�ารู่้วม
ในัโครู้งการู้พื่ัฒนัาเยาวชุนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั (4 ภาค) 
หล่กัส้ืตรู้นัักถักทั้อชุุมชุนั เพืื่�อการู้พัื่ฒนัาเด็ก เยาวชุนั แล่ะ
ครู้อบครู้ัว ภายใต�การู้สืนัับสืนัุนัจัากม้ล่นัิธิสิืยามกัมมาจัล่ 
ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณิชุย์ จัำากัด (มหาชุนั) ขับเคล่ื�อนังานัโดย
สืถาบันัเสืริู้มสืรู้�างการู้เรู้้ยนัรู้้�เพืื่�อชุุมชุนัเป็็นัสุืข (สืรู้สื.)  
ปั.เชุ-่สรุศักัดิ� สงิห์าร ปัลั่ดเที่ศับาล่ต่ำาบล่เมอ่งแก เลื่อก 
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“บา้นเมอ่งแก” เป็น็ัพื่ื�นัท้ั้�ป็ฏิิบติัการู้ของนัักถักทั้อชุุมชุนั โดยให�เหตุผล่ว่า บา้นเมอ่ง
แกห์มู ่3 มต้่่นที่นุการที่ำางานค่อนข้า้งสงู มค่ณะกรรมการห์มูบ่า้นท่ี่�ผา่นการที่ำางาน
มาแล้่วห์ล่ายเร่�องห์ล่ายปัระเด็น ห์ากชุวนมาที่ำาวิจััยเพ่�อต่่อยอดแล่ะพฒันา ทัี่กษะ
ข้องการเปัน็นักวิจััย จัะที่ำาให์ชุุ้มชุนมค่วามเข้ม้แข็้งมากข้ึ�น 

ทัั้�งน้ั� หม้ ่ 3 บ�านัเมอืงแกมป้็รู้ะชุากรู้ทัั้�งสืิ�นั 869 คนั แบง่เป็น็ัผ้�สืง้อายุ 129 คนั  
เด็กแล่ะเยาวชุนั 118 คนั ท้ั้�เหลื่อเป็น็ัคนัวัยทั้ำางานั 

“ผู้มเห็นโอกาสว่าชุ่มช่นม่โครงสรา้งการที่ำางานค่อนข้า้งแข้ง็แรง เข้าม่ต้่นที่นุท่ี่�ด่ 
โดยเฉพาะเร่�อง ‘สภาผู้่น้ำาชุ่มช่น’ แล้ว้กม่็การข้บัเคล้่�อนงานด้านสาธารณสขุ้กบัผู้่ส้ง่อายุ
มากอ่น ท่ี่มเข้าถก่เซต่ไว้แล้ว้ตั่�งแต่่ต่อนท่ี่�ผู้่ใ้หญ่เ่บิ�มเข้า้มาในป ีพ.ศ. 2556 ผู้มเห็นความ
เข้ม้แข้ง็ข้องพ่�นท่ี่� แล้ะพ่�นท่ี่�เองกม่็โจที่ย์แล้ะข้อ้สงสยัท่ี่�อยากร่อ้ย่่แล้ว้ว่า กจิกรรมพัฒนา
เด็กแล้ะเยาวช่นท่ี่�เข้าเพ่ยรที่ำามาเม่�อหล้ายปีแล้ว้ที่ำาไมมันไม่ได้ผู้ล้ มันไปติ่ดขั้ดต่รงไหน
เรากเ็อาเร่�องน่�มาเปน็ประเด็นในการเร่ยนร่ร้ว่มกนัภายใต้่การดำาเนนิงานวิจัยเพ่�อศกึษา
แนวที่างการอย่่ร่วมกันอย่างม่ความสุข้ข้องเด็กแล้ะผู้่้ใหญ่่ในชุ่มช่น” ป็.เชุ่ กล่่าวถึง 
วิธิคิ้ดในัการู้สืรู้�างความรู่้วมมือกบัชุุมชุนัแล่ะท้ั้�มาของโครู้งการู้

ย�อนักล่บัไป็ ในัป็ ี2556 บ�านัเมอืงแกเคยเข�ารู้ว่ม “โครงการชุุมชุนน่าอยู”่ ภายใต�
การู้สืนับัสืนุันัจัาก สืำานัักงานักองทั้นุัสืนัับสืนันุัการู้สืรู้�างเสืริู้มสืขุภาพื่ (สืสืสื.) ท้ั้�เนั�นัการู้
ด้แล่ผ้�สื้งอายุแล่ะสืิ�งแวดล่�อมในัชุุมชุนั ม้การู้ป็รัู้บกล่ไกขยายการู้ม้ส่ืวนัรู่้วมของชุุมชุนั
ในัรู้้ป็แบบ “สภาผูน้ำาชุุมชุน” จัำานัวนั 45 คนั แบง่การู้ดแ้ล่ออกเป็น็ั 4 คุ�ม คือ หรู้ด้ 
บ้รู้พื่า ทั้านัตะวันั ทัั้กษิณ ป็รู้ะชุานัิวัติ โดยคัดตัวแทั้นัคุ�ม ป็รู้าชุญ์ชุาวบ�านั ป็รู้ะธิานั 
กลุ่ม่อาชุพ้ื่ เข�ารู้ว่มแก�ปั็ญหาในัชุุมชุนั แต่กจิักรู้รู้มท้ั้�เกดิขึ�นัไมไ่ด�มก้ารู้แบง่บทั้บาทั้หนั�าท้ั้�
ให�ชุดัเจันั สืภาผ้�นัำาชุุมชุนัยงัขาดแรู้งบันัดาล่ใจั ความรู้้� แล่ะทัั้กษะในัการู้ทั้ำางานัตามท้ั้�
ตนัเองรัู้บผดิชุอบ

ต่อมาในัป็ี 2560 สืรู้สื. แล่ะม้ล่นัิธิิสืยามกัมมาจัล่เชุื�อมป็รู้ะสืานักับ สืำานัักงานั
กองทัุ้นัสืนัับสืนุันัการู้วิจััย (สืกว.) ฝ่่ายวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั ขยายขอบเขตการู้ทั้ำางานัให� 
ล่งลึ่กยิ�งขึ�นั เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแกจึังได�รู่้วมกับสืภาผ้�นัำา ชุุมชุนับ�านัเมืองแกเข�ารู่้วม
เรู้้ยนัรู้้�ภายใต�กรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั 
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ผล่สืำาเร็ู้จัท้ั้�เกิดขึ�นัคือ เกิดเป็น็ั “โมเดล่ปัระเที่ศัเมอ่งแก” โดยจัำาล่องการู้บริู้หารู้
แบบป็รู้ะเทั้ศึ มรู้้ฐัมนัตรู้เ้ข�ามาด้แล่แล่ะรัู้บผิดชุอบจัากกรู้ะทั้รู้วงต่าง ๆ ซึึ่�งในัทั้�ายท้ั้�สืดุ 
ชุุมชุนับ�านัเมอืงแกสืามารู้ถสืรู้�างกล่ไกพึื่�งตนัเองในัการู้พื่ฒันัาหม่้บ�านั ม้การู้จััดหาท้ั้มงานั
ท้ั้�เหมาะสืม ทั้ำาให�ปั็ญหาของชุุมชุนัได�รัู้บการู้แก�ไข แล่ะพื่ฒันัาให�ด้ขึ�นั นัอกจัากนั้�ยงัเกดิ
กล่ไกการู้ขบัเคล่ื�อนังานั “โรงเรย่นครอบครวั” แล่ะ “โรงเรย่นชุุมชุน” ม้คณะทั้ำางานัท้ั้�
เป็็นัคนัในัชุุมชุนัรู่้วมกับครู้้ ให�เด็กคิดทั้ำาโครู้งงานัในัชุุมชุนั เชุ่นั กิจักรู้รู้มส่ืงเสืริู้มเรู้ื�อง
อาชุพ้ื่ โดย นายจัักรกฤษณ์ พาณิชุยกิ์จัเจัรญิ นายกเที่ศัมนต่รต่่ำาบล่เมอ่งแก ได้จััดสรร 
งบปัระมาณในรูปัแบบข้อง “กองที่นุ” ไว้รองรบัการที่ำากิจักรรมข้องเยาวชุน

จัากการู้ทั้ำาโครู้งการู้พัื่ฒนัาชุุมชุนัท้ั้�หล่ากหล่ายแล่ะครู้อบคลุ่มผ้�คนัทั้กุเพื่ศึทุั้กวัย
ทั้ำาให�เมอืงแกมฐ้านัทั้นุัทั้รู้พัื่ยากรู้บุคคล่ท้ั้�มค้วามกรู้ะตือรู้อืรู้�นัในัรู้ะดับหนัึ�ง อยา่งไรู้กต็าม 
เนัื�องด�วยไมไ่ด�ผนึักกำาล่งัรู้ว่มกนััอยา่งชุดัเจันัจึังทั้ำาให�ยังมก้ารู้ทั้ำางานัแบบแยกสืว่นัแล่ะ
ขาดการู้สืื�อสืารู้กันัรู้ะหว่างกลุ่ม่แล่ะหน่ัวยงานั บทั้เรู้ย้นัจัากการู้ทั้ำางานัรู่้วมกนััในัชุุมชุนั
พื่อสืรุู้ป็ได�ว่า แม�จัะม้กิจักรู้รู้มท้ั้�จััดขึ�นัเพื่ื�อแก�ไขปั็ญหาเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอก
รู้ะบบ ทัั้�งจัากเทั้ศึบาล่แล่ะหน่ัวยงานัภาค้เครู้ือข่าย แต่ก็เป็็นัการู้ทั้ำางานัท้ั้�ไม่ต่อเนัื�อง 
ต่างคนัทั้ำาตามตัวชุ้�วัดของหน่ัวยงานัตนัเอง ขาดการู้วางกรู้อบแนัวทั้างการู้สืนัับสืนัุนั
แล่ะกรู้อบงบป็รู้ะมาณแบบบ้รู้ณาการู้จัากแต่ล่ะหนัว่ยงานั

นัอกจัากนั้�ผ้�รู้บัผดิชุอบโครู้งการู้คือ เจั�าหนั�าท้ั้�ของเทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแกก็ยงัขาด
ความรู้้�แล่ะทัั้กษะในัการู้ทั้ำางานัด�านัเยาวชุนัมองว่าเป็็นัภารู้ะงานั โครู้งการู้กิจักรู้รู้มท้ั้�
พื่ฒันัาเยาวชุนัยงัไมม่เ้อกภาพื่ ขาดการู้วางเป็า้หมายรู้ว่มกนััว่ากิจักรู้รู้มท้ั้�ทั้ำาไมต่่อเนัื�อง
ต่างหน่ัวยงานัท้ั้�เข�ามาสืนัับสืนุันัต่างทั้ำาตามตัวชุ้�วัดของตนัเอง ขาดการู้ตั�งเป้็าหมายท้ั้� 
มาจัากการู้ม้สื่วนัรู้่วมของทัุ้กภาคสื่วนั แล่ะการู้ตัดสืินัใจัสืนัับสืนัุนัของทั้�องถิ�นัมาจัาก
การู้ตัดสิืนัใจัของผ้�บรู้ิหารู้ทั้�องถิ�นัเพื่้ยงฝ่่ายเด้ยว แม�จัะม้การู้ตั�ง “คณะกรู้รู้มการู้เด็ก 
แล่ะเยาวชุนั” เป็็นัศึ้นัย์กล่างทั้ำางานัรู้่วมกันัแต่เป็็นัการู้จััดตั�งโดยกลุ่่มแกนันัำาหล่ักท้ั้�
ดำาเนิันัโครู้งการู้เท่ั้านัั�นั 
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ใช ้“วจิยั” แก้ปญัห�ชมุชนำ

ป็ ีพื่.ศึ. 2560 แล่ะเมื�อ สืรู้สื. แล่ะมล้่นิัธิสิืยามกัมมาจัล่ เชุื�อมป็รู้ะสืานักับ สืำานักังานั
กองทั้นุัสืนับัสืนันุัการู้วิจััย (สืกว.) ฝ่่ายวิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั เพื่ื�อต่อยอดการู้ทั้ำางานัให�ล่งล่กึ
ยิ�งขึ�นั เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแกจึังได�รู่้วมกับสืภาผ้�นัำาชุุมชุนับ�านัเมืองแกเข�ารู่้วมเรู้้ยนัรู้้�
ภายใต�กรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั 

“พอ ปั.เช่�-สุ่รื่ศักัด์็� สุ์งหารื่ ปัลัุ่ด็เที่ศับาลุ่ตัำาบลุ่เม่อีงแก มาช่วนที่ำาวิจัย ก็เล้ย 
เอาเร่�องน่�เข้้าท่ี่�ประชุ่ม ทัี่�งผู้่้ใหญ่่แล้ะท่ี่มก็เห็นด้วย ต่อนนั�นเราเห็นปัญ่หาใหญ่่ ๆ ใน
ชุ่มช่น 2 เร่�อง ปัญ่หาเด็กเยาวช่นแล้ะผู่้้ส่งอายุท่ี่�ไม่สนใจกิจกรรมที่างสังคม คิดกันว่า 
ที่ำาอยา่งไรเราจึง “ถอดหัวใจ” ข้องเด็กได้ว่า เพราะอะไรเข้าถึงช่อบยกพวกต่่กนั ที่ำาไม
ช่อบแว้นเสย่งดัง ประกอบกบัคิดว่าที่ำาอยา่งไรเราจึงจะสรา้งเด็กข้องเราได้ เล้ยคิดกันว่า
ถ้าอยา่งนั�นเราเอาทัี่�ง 2 เร่�องมาเป็นโจที่ย์วิจัยได้ไหม กเ็ล้ยเกดิเป็นโคืรื่งการื่แนวที่าง
การื่อียุ้�รื่�วมกันอียุ�างม่คืวามสุ่ขรื่ะหว�างผู้้�สุ้งอีายุ่กับเด็็กแลุ่ะเยุาวช่นบ�านเม่อีงแก” 
ผ้�ใหญ่เบิ�มอธิบิายวิธิตั้�งโจัทั้ย์

ด�านั ปั.เชุ-่สรุศักัดิ� สงิห์าร ปัลั่ดเที่ศับาล่ต่ำาบล่เมอ่งแก บอกว่า เหตุผล่ท้ั้�เล่อืก
เมอืงแกเป็็นัพื่ื�นัท้ั้�ป็ฏิิบติั การู้วิจััยเพืื่�อต่อยอดโครู้งการู้นักัถักทั้อชุุมชุนั เนัื�องจัากเห็นัว่า
บ�านัเมืองแกหม้่ 3 ม้ต�นัทัุ้นัการู้ทั้ำางานัค่อนัข�างสื้ง ม้คณะกรู้รู้มการู้หม้่บ�านัท้ั้�ผ่านัการู้
ทั้ำางานัมาแล่�วหล่ายเรู้ื�องหล่ายป็รู้ะเด็นั หากชุวนัมาทั้ำาวิจััยเพื่ื�อต่อยอดแล่ะพื่ัฒนัา 
ทัั้กษะของการู้เป็น็ันักัวิจััย จัะทั้ำาให�ชุุมชุนัมค้วามเข�มแข็งมากขึ�นั 

“ผู้มเหน็โอีกาสุว�าช่่มช่นมโ่คืรื่งสุรื่�างการื่ที่ำางานคื�อีนข�างแขง็แรื่ง เขามต่ั�นที่น่
ท่ี่�ด่็ โด็ยุเฉพาะเรื่่�อีง ‘สุภาผู้้�นำาช่่มช่น’ แลุ่�วก็มก่ารื่ขบัเคืลุ่่�อีนงานในสุ�วนขอีงงานด็�าน
สุาธารื่ณสุ่ขกับผู้้�สุง้อีายุ่มาก�อีน ท่ี่มเขาถูก้เซตัไว�แลุ่�วตัั�งแตั�ตัอีนท่ี่�ผู้้�ใหญ�เบ์�มเข�ามา
ในปั ีพ.ศั. 2556 ผู้มเหน็คืวามเข�มแขง็ขอีงพ่�นท่ี่� แลุ่ะพ่�นท่ี่�เอีงก็มโ่จัที่ยุแ์ลุ่ะข�อีสุงสุยัุ
ท่ี่�อียุากร้ื่�อียุ้�แลุ่�วว�า ก์จักรื่รื่มพฒันาเด็็กแลุ่ะเยุาวช่นท่ี่�เขาเพยุ่รื่ที่ำามาเม่�อีหลุ่ายุปัแีลุ่�ว
ที่ำาไมมันไม�ได็�ผู้ลุ่ มันต์ัด็ขัด็ตัรื่งไหน เรื่าก็เอีาเรื่่�อีงน่�มาเปั็นปัรื่ะเด็็นในการื่เรื่ยุ่นร้ื่� 
รื่�วมกันภายุใตั�โคืรื่งการื่ว์จััยุเรื่่�อีงแนวที่างการื่อียุ้�รื่�วมกันอียุ�างม่คืวามสุ่ขรื่ะหว�าง 
ผู้้�สุง้วัยุกับเยุาวช่นบ�านเมอ่ีงแก” ป็.เชุ่ กล่า่วถึงท้ั้�มาของโครู้งการู้
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 ภายใต�กรู้ะบวนัการู้วิจััย ท้ั้มวิจััยท้ั้�ป็รู้ะกอบด�วย ป็.เชุ่ รู้ับหนั�าท้ั้�เป็็นัหัวหนั�า
โครู้งการู้วิจััยรู้ว่มกบัผ้�ใหญเ่บิ�มแล่ะท้ั้มวิจััยชุาวบ�านัคนัอื�นั ๆ อาทิั้ สมห์มาย รกัชุอบ, 
สงวน พจันะแก้ว ปัระธ์านสต่รเ่ม่องแก แล่ะท้ั้มวิจััยซึ่ึ�งเป็็นัแกนันัำาจัาก 4 คุ�มบ�านั  
รู้วมทัั้�งสืิ�นั 12 คนั ซึ่ึ�งทั้กุคนัมาด�วยใจัทัั้�งสืิ�นั

เน่�องจัากเป็ันงานวิจััยเชิุงปัฏิิบติั่การ กระบวนการสำาคัญค่อการห์า “เห์ตุ่” ท่ี่� 
แท้ี่จัรงิข้องปัญัห์า กิจักรรมในโครงการวิจััยจึังถิ่กูออกแบบให์ไ้ปัศักึษาสถิ่านการณ์
ปััญห์าแล่ะความสัมพันธ์์ระห์ว่างผู้สูงอายุกับเด็กแล่ะเยาวชุนบ้านเม่องแก ตั่�งแต่่
อด่ต่ถึิ่งปััจัจุับัน รวมถึิ่งสาเห์ตุ่แล่ะผล่กระที่บท่ี่�เกิดข้ึ�น ข้ณะเด่ยวกัน ก็ไปัศัึกษา 
ทีุ่นในชุุมชุนท่ี่�เห์มาะสมแล่ะสอดคล้่องกับการพัฒนาแนวที่างการอยู่รว่มกันอย่าง
ม่ความสุข้ข้องผู้สูงอายุกับเด็กแล่ะเยาวชุนบ้านเม่องแก กระทัี่�งค้นพบรูปัแบบ 
ความสมัพนัธ์์ในครอบครวั 7 รูปัแบบ ค่อ

แบบท่ี่� 1 ครู้อบครู้วัท้ั้�อย้กั่นัพื่รู้�อมหนั�า 

แบบท่ี่� 2 ครู้อบครู้วัท้ั้�รู้บัภารู้ะด้แล่บุตรู้หล่านั เนืั�องจัากพ่ื่อแม่ต�องไป็ทั้ำางานั 
ต่างจัังหวัด ความเป็น็ัอย้ค่่อนัข�างอะลุ่ม่อล่ว่ยซึึ่�งกนััแล่ะกนัั 

แบบท่ี่� 3 ครู้อบครู้วัท้ั้�ทั้ะเล่าะกับบุตรู้หล่านัป็รู้ะจัำา ผ้�ใหญค่อยจัับผิดเด็ก  
เป็น็ัครู้อบครู้วัท้ั้�ไมค่่อยมค้วามสุืข 

แบบท่ี่� 4 ครู้อบครู้วัท้ั้�ด้แล่บุตรู้หล่านัตามความล่ำาบาก ผ้�ป็กครู้องสือนัให� 
อย้อ่ยา่งมธัิยสัืถ์ สือนัให�เห็นัคณุค่าของเงินั แล่ะเด็ก ๆ จัะตั�งใจัเรู้ย้นั 

แบบท่ี่� 5 ครู้อบครู้วัท้ั้�อย้กั่บล่ก้หล่านัตามล่ำาพัื่ง ซึ่ึ�งจัะมโ้ล่กสืว่นัตัวสืง้  
แล่ะไมเ่ข�ารู้ว่มกจิักรู้รู้มของชุุมชุนั 

แบบท่ี่� 6 ครู้อบครู้วัท้ั้�ผ้�สืง้อายุด้แล่กนััเอง แล่ะต�องดแ้ล่คนัพิื่การู้  
สืว่นัมากมกัไมเ่ข�ารู้ว่มกิจักรู้รู้มทั้างสัืงคม 

แบบท่ี่� 7 ครู้อบครู้วัท้ั้�ทั้ะเล่าะกันัเองเป็น็ัป็รู้ะจัำา แนัน่ัอนัคือไมม่ค้วามสืขุ 
ทัั้�งเด็กแล่ะผ้�ใหญ ่

ข�อค�นัพื่บนั้�บอกท้ั้มวิจััย ว่า บุตรู้หล่านัท้ั้�อย้กั่บผ้�สืง้อายุท้ั้�เอาใจัใส่ื อบรู้มสืั�งสือนั 
จัะสืง่ผล่ต่อพื่ฤติกรู้รู้มเชุงิบวกของเด็ก 
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แล่ะไมเ่ฉพื่าะ “การเล่่�ยงด”ู เท่ั้านัั�นัท้ั้�ตัดขาดเด็กออกจัากกจิักรู้รู้มทั้างสืงัคมแล่ะ
การู้เรู้้ยนัรู้้�ท้ั้�จัะต�องเป็็นัไป็ตามวัย ซึ่ึ�งข�อค�นัพื่บของท้ั้มวิจััยรู้ะบุว่า “การศักึษา” ก็ดึง
เด็กออกไป็เชุน่ักนัั 

“บางท่ี่ล้ก่กำาล้งัเข้า้มาร่วม พอ่แมก่ม็าต่ามเพ่�อให้กล้บัไปที่ำาการบ้าน แล้ะบอกว่า
ไม่ต้่องมาที่ำาอันน่�หรอกล้ก่ไปที่ำาการบา้น ต่รงน่�สะท้ี่อนใหเ้ห็นว่า เด็กเร่ยนหนงัสอ่เยอะ
รายงานเยอะ ต้่องอ่านหนังส่อ ต้่องที่ำาการบ้าน ผู่้้ปกครองจึงไม่ค่อยให้อยากมาร่วม
กจิกรรม บางท่ี่เสาร์ อาทิี่ต่ย์ เด็กแที่บจะหายไปเล้ยทัี่�งหม่บ่า้น โรื่งเรื่ยุ่นก็จัะเน�นเรื่่�อีง
ว์ช่าการื่ขอีงเขา แตั�เรื่่�อีงว์ช่าช่พ่ ว์ช่าช่ว์่ตัมน่�อียุมากเลุ่ยุ” ผ้�ใหญเ่บิ�ม บอก

การู้ค�นัพื่บความสืมัพัื่นัธิข์องครู้อบครู้วั 7 ล่กัษณะ แล่ะเมื�อรู้วมกบัผล่การู้ศึกึษา
เรืู้�อง “ที่นุที่างวัฒนธ์รรม” แล่ะ “อาชุพ่เกษต่ร” ของคนัในัชุุมชุนั ทั้ำาให�ท้ั้มวิจััยเห็นั
โอกาสืในัการู้สืรู้�างความสัืมพัื่นัธิเ์พืื่�อล่ดชุ่องว่างรู้ะหว่างวัยผ่านัการู้ทั้ำากจิักรู้รู้มปัลู่กผกั
แปัล่งรวมแล่ะสวนข้้างบ้านสานสัมพันธ์์สองวัย กระทัี่�งโครงการวิจััยเสร็จัสิ�นล่ง  
ผักแปัล่งรวมแล่ะสวนข้้างบ้านได้กล่ายเป็ันแห์ล่่งเร่ยนรู้ท่ี่�พ่อแม่ผู้ปักครองแล่ะ 
เด็ก ๆ ทัี่�ง 40 ครอบครวัใชุแ้ล่กเปัล่่�ยนความรูเ้ร่�องการปัล่กูผกั

กล่่าวได้ว่าการที่ำาวิจััยระยะท่ี่� 1 ท่ี่มวิจััยบา้นเมอ่งแกได้ค้นพบรูปัแบบการอยู่
ร่วมกันข้องคนทัี่�งสองวัย ที่ำาให์้ผู้สูงอายุเริ�มออกมาที่ำากิจักรรมที่างสังคมมากข้ึ�น 
แล่ะท่ี่�สำาคัญเสย่งแว้นรถิ่ก็เริ�มห์ายไปั 100 เปัอรเ์ซึ่น็ต์่ 

ต่อมา ม้ล่นิัธิิสืยามกัมมาจัล่ ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณิชุย์ จัำากัด (มหาชุนั) รู้่วมกับ
สืำานัักงานัคณะกรู้รู้มการู้สื่งเสืรู้ิมวิทั้ยาศึาสืตรู้์ วิจััยแล่ะนัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) หรู้ือ สืกว.
เดิม ได�สืนัับสืนัุนัทัุ้นัวิจััยให�ท้ั้มนัักวิจััยต่อยอดงานัวิจััยในัรู้ะยะท้ั้� 2 หัวข�อ โครงการ
พัฒนาระบบแล่ะกล่ไกการพัฒนาเด็กแล่ะเยาวชุนต่ำาบล่เม่องแกอย่างม่ส่วนร่วม 
ในัครู้ั�งนั้� จึังดำาเนัินัโครู้งการู้บนัเป็้าหมายของการู้สืรู้�างการู้ม้สื่วนัรู้่วม ม้การู้รู้ะดม 
ความคิดเพื่ื�อตั�งโจัทั้ยวิ์จััยรู้ว่มกนััจัากภาค้เครู้อืขา่ยทั้กุหนัว่ยงานัรู้ว่มกบัเทั้ศึบาล่ ม้การู้
ทั้บทั้วนัปั็ญหาสืถานัการู้ณ์เด็กแล่ะเยาวชุนั แล่ะวางกรู้อบแนัวทั้างท้ั้�จัะไป็ให�ถึง 
เป็า้หมายท้ั้�กำาหนัดไว�โดยจัะกล่า่วถึงต่อไป็ในั “วิธ์ตั่่�งโจัที่ยโ์ครงการเด็กแล่ะเยาวชุน”
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วธีิีตั�งโจทย์โคำรงก�รเด็กแล่ะเย�วชนำ

ท้ั้�มาของการู้ตั�งโจัทั้ย์การู้วิจััยครู้ั�งนั้� มาจัากการู้วางเป็้าหมายการู้พื่ัฒาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัในัรู้ะยะยาว 5 ป็ี แล่ะการู้ตั�งคำาถามเพื่ื�อหาแนัวทั้างสืรู้�างรู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้
พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�ชุว่ยหนันุัเสืริู้มการู้แก�ไขป็ญัหาสืถานัการู้ณ์เด็กแล่ะเยาวชุนัในั
ชุุมชุนัได�อยา่งต่อเนัื�อง แบง่เป็น็ั 2 สืว่นั ได�แก ่เด็กในัรู้ะบบแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึกึษา

เปัา้ห์มายการพฒันาเด็กในระบบ ระดับมธั์ยมศักึษาแล่ะปัระถิ่มศักึษา
• นักัเรู้ย้นัต�องจับการู้ศึึกษามัธิยมตอนัต�นัทุั้กคนั ไมล่่าออกกล่างคันั

• นักัเรู้ย้นัท้ั้�เรู้ย้นัในัรู้ะบบโรู้งเรู้ย้นัต�องเรู้ย้นัอยา่งมค้วามสุืข

• นักัเรู้ย้นัได�เรู้ย้นัรู้้�อาชุพ้ื่เกษตรู้ สืามารู้ถนัำาไป็ใชุ�ได�อย่างนั�อย 3 อาชุพ้ื่
เปัา้ห์มายการพฒันาเด็กนอกระบบ
• เด็กค�นัพื่บความชุอบ ความถนััดของตนัเอง 

• เด็กสืามารู้ถดำารู้งชุ้วิตในัสัืงคมอย่างม้คุณภาพื่ แล่ะม้อาชุ้พื่ท้ั้�สืามารู้ถสืรู้�าง
รู้ายได�

• เด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่เมืองแกเป็น็ัผ้�มค้วามรู้้� เห็นัคณุค่า รู้กัแล่ะรู้ว่มพื่ฒันัา
ทั้�องถิ�นั

ชุุมชุนัในัฐานัะเป็็นักล่ไกสืำาคัญในัการู้ด้แล่เด็กทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบ ตั�งคำาถาม 
ต่อยอดว่าจัะม้กรู้อบในัการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัอย่างไรู้? กล่ไกท้ั้�ม้อย่้จัะเข�าไป็
สืนัับสืนุันัให�โรู้งเรู้้ยนัทั้ำากิจักรู้รู้มรู่้วมกับชุุมชุนัอย่างไรู้บ�าง? เพืื่�อสืรู้�างรู้ะบบแล่ะกล่ไก
การู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่เมอืงแกแบบมส้ืว่นัรู้ว่มท้ั้�เหมาะสืมแล่ะม้ป็รู้ะสืทิั้ธิภิาพื่

สืำาหรัู้บกลุ่่มเป้็าหมายของโครู้งการู้จึังป็รู้ะกอบด�วยชุุมชุนั 10 ชุุมชุนั โรู้งเรู้้ยนั
ป็รู้ะถมศึึกษา 6 โรู้งเรู้้ยนั โรู้งเรู้้ยนัมัธิยมศึึกษา 1 โรู้งเรู้้ยนั แล่ะภาค้เครืู้อข่ายท้ั้�เคย 
ขบัเคล่ื�อนักจิักรู้รู้มเด็กแล่ะเยาวชุนัในัเทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแก ได�แก่

1) กลุ่ม่ชุุมชุนัพืื่�นัท้ั้�ต�นัแบบโครู้งการู้วิจััยรู้ะยะแรู้ก บ�านัเมืองแก หม้ท้่ั้� 3 เป็น็ั
พื่ื�นัท้ั้�ขยายผล่ในัการู้ทั้ำาวิจััยเพิื่�มเติม

2) กลุ่่มชุุมชุนัท้ั้�เทั้ศึบาล่สืนับัสืนันุักจิักรู้รู้มด�านัเด็กแล่ะเยาวชุนัมากอ่นั 5 ชุุมชุนั
ได�แก ่หม้ท้่ั้� 4 บ�านัหนัองมว่ง หม้ท้่ั้� 1 บ�านัหนัองยาง หม่้ท้ั้� 2 บ�านัหนัองคน้ั�อย
หม้ท้่ั้� 18 บ�านัสืรู้ะบัว แล่ะหม้ท้่ั้� 10 บ�านักงุ 
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3) กลุ่่มชุุมชุนับ�านัท่ั้าศึิล่า 4 ชุุมชุนั ได�แก่ ชุุมชุนับ�านัท่ั้าศึิล่า หม้่ท้ั้� 5 บ�านั 
โคกล่า่ม หม้ท้่ั้� 6 บ�านัโนันัสืาย หม้ท้่ั้� 7 บ�านัท่ั้าวังหนิั หม้ท้่ั้� 17 ท้ั้�เคยได�รัู้บ
การู้สืนับัสืนันุักจิักรู้รู้มด�านัเด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบ 

4) กลุ่่มชุุมชุนับ�านัหนัองม่วง เคยได�รัู้บสืนัับสืนุันังบป็รู้ะมาณผ่านัโครู้งการู้
โรู้งเรู้ย้นัชุุมชุนั 

5) โรู้งเรู้้ยนัเมืองแกพิื่ทั้ยาสืรู้รู้ค์ ได�รู้ับงบพัื่ฒนัาจัากเทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแก 
ในัโครู้งการู้โรู้งเรู้ย้นัครู้อบครู้วั 

6) โรู้งเรู้้ยนัป็รู้ะถมศึึกษาจัำานัวนั 6 แห่ง ท้ั้มงานัเก็บข�อม้ล่บรู้ิบทั้โรู้งเรู้้ยนั  
สืรุู้ป็บทั้เรู้้ยนัการู้ดำาเนิันังานัท้ั้�ผ่านัมา แล่ะม้งบป็รู้ะมาณสืนัับสืนุันัการู้ 
ดำาเนันิัการู้หล่กัสืต้รู้ทั้�องถิ�นัด�านัอาชุพ้ื่ ในัป็ ี2563 โรู้งเรู้้ยนัล่ะ 40,000 บาทั้

ทัั้�งน้ั� จัากการู้วิเครู้าะหข์�อมล้่แล่ะป็ญัหาในัชุุมชุนั นัำามาสื้โ่ครู้งการู้ยอ่ย 3 โครู้งการู้
ท้ั้�ตอบโจัทั้ยเ์ป็า้หมายการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบ ได�แก่

1. โครงการยอ่ยศักึษาเรย่นอยา่งไรให์ม้ค่วามสขุ้ โรงเรย่นเมอ่งแกพทิี่ยาสรรค์

ตำาบล่เมืองแกม้โรู้งเรู้้ยนัรู้ะดับป็รู้ะถมศึึกษา 6 โรู้งเรู้้ยนั แล่ะรู้ะดับมัธิยมศึึกษา 
1 โรู้งเรู้้ยนั ในัรู้ะยะเรู้ิ�มต�นัโครู้งการู้เรู้้ยนัอย่างไรู้ให�ม้ความสืุข มุ่งทั้ำางานักับนัักเรู้้ยนั
รู้ะดับมัธิยมศึกึษากอ่นั โรู้งเรู้ย้นัเมอืงแกพื่ทิั้ยาสืรู้รู้ค์เป็น็ัโรู้งเรู้้ยนัป็รู้ะชุารู้ฐัตามโครู้งการู้
ความรู้ว่มมอืรู้ะหว่างมล้่นัธิิสิืยามกมัมาจัล่แล่ะสืำานักังานัเขตพื่ื�นัท้ั้�การู้ศึกึษามธัิยมศึกึษา
ท้ั้� 33 จัังหวัดสืุรู้ินัทั้รู้์ ม้ความพื่ยายามพัื่ฒนัาครู้้ผ้�สือนัด�วยการู้สืนัับสืนัุนัให�ได�เรู้้ยนัรู้้� 
การู้ออกแบบการู้เรู้้ยนัการู้สือนักับโรู้งเรู้้ยนัล่ำาป็ล่ายมาศึพัื่ฒนัา ในัรู้้ป็แบบจิัตตศึึกษา 
แล่ะ PBL: Problem Based Learning ดำาเนัินัโครู้งการู้มาแล่�วเป็็นัรู้ะยะเวล่า 1 ป็ ี
การู้ศึกึษา 

จัากเดิมผล่การู้จััดการู้เรู้ย้นัการู้สือนัในัปี็การู้ศึึกษา 2561 พื่บว่า นักัเรู้ย้นับางคนั
ยงัมป้็ญัหาผล่การู้เรู้ย้นั ติด 0 , รู้ แล่ะ มสื. เนัื�องจัากไมเ่ข�าเรู้้ยนั แล่ะเบื�อหนัา่ยการู้เรู้้ยนั
รู้วมถึงพื่ฤติกรู้รู้มเสื้�ยงอื�นั ๆ เชุ่นั ยาเสืพื่ติด ใชุ�เวล่ากับโซึ่เชุ้ยล่ม้เด้ยมากเกินัไป็ แล่ะ 
ความสืัมพื่ันัธิ์รู้ะหว่างเพื่ศึหญิงกับเพื่ศึชุายในัชุ่วงวัยรุู้่นั ด�านัการู้สือนัของครู้้ พื่บว่า  
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ครู้้ไมม่วิ้ธิก้ารู้สือนัท้ั้�แป็ล่กใหม ่ผ้�ป็กครู้องขาดการู้ติดตามเอาใจัใสืก่ารู้เรู้ย้นัของนักัเรู้ย้นั 
ด�วยป็จััจััยเงื�อนัไขท้ั้�กล่า่วมาทัั้�งหมด ทั้ำาให�นักัเรู้ย้นัไมม่ค้วามสืขุในัการู้เรู้ย้นั โรู้งเรู้ย้นัจึัง
ม้ความจัำาเป็็นัต�องพัื่ฒนัารู้้ป็แบบการู้จััดการู้ศึึกษาของโรู้งเรู้้ยนั ออกแบบแนัวทั้าง 
การู้เรู้้ยนัอย่างไรู้ให�ม้ความสุืขตามชุ่วงวัย ให�ครู้้หันัมาศึึกษากรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�ท้ั้�เด็ก
อยากเรู้้ยนั ผ้�ป็กครู้องติดตามแล่ะให�ความรู่้วมมือกับกิจักรู้รู้มของโรู้งเรู้้ยนั แล่ะด้แล่
เอาใจัใสืก่ารู้เรู้ย้นัของนัักเรู้ย้นั เป็น็ัต�นั

2. โครงการยอ่ยศักึษารูปัแบบการส่งเสรมิก่ฬาชุุมชุนท่ี่าศัลิ่า 4 ห์มูบ่า้น

ชุุมชุนัท่ั้าศึลิ่าป็รู้ะกอบด�วย บ�านัท่ั้าศิึล่า หม้ ่5, บ�านัโคกล่า่ม หม้ ่6, บ�านัโนันัสืาย
 หม้ ่7 แล่ะบ�านัท่ั้าวังหนิั หม้ ่17 ในัพืื่�นัท้ั้�ตำาบล่เมืองแก อำาเภอท่ั้าตม้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์
เอกล่กัษณใ์นัการู้รู้วมตัวทั้ำากจิักรู้รู้มของชุุมชุนักคื็อ การู้เล่น่ักฬ้า ในัอด้ตมก้ารู้จััดแขง่ขนัั
มวยวัด, ฟุตุบอล่เชุื�อมสัืมพัื่นัธิ,์ ฟุตุบอล่กรุู้งเทั้พื่ฯ-บ�านันัอก, กฬ้าสืเ้ชุื�อมความสัืมพัื่นัธิ ์4 
หม้บ่�านั แล่ะกฬ้าตำาบล่ สืว่นักฬ้าท้ั้�จััดต่อเนัื�องมาถึงป็จััจุับนัั ได�แก ่กฬ้าสืเ้ชุื�อมสืมัพื่นััธิ ์
4 หม้บ่�านัท้ั้�จััดขึ�นัรู้ะหว่างชุุมชุนัท่ั้าศิึล่า 4 หม้รู่้ว่มกบัโรู้งเรู้้ยนั, กฬ้าตำาบล่เชุื�อมสืมัพื่นััธิ ์
แล่ะกฬ้าชุุมชุนั เชุ่นั ก้ฬาไต�ฝุ่่นัคัพื่แล่ะฟุุตซึ่อล่ 

จัากการศักึษาปัระวัติ่ศัาสต่รชุ์ุมชุน ที่ำาให์เ้ชุ่�อได้ว่า ก่ฬาฟุตุ่บอล่เปัน็รูปัแบบ
การส่งเสริมก่ฬาท่ี่�เห์มาะสมกับชุุมชุนท่ี่าศัิล่า 4 ห์มู่บ้านเพราะสามารถิ่เชุ่�อมโยง
ปัระสานที่กุกล่ไกมาชุว่ยข้บัเคล่่�อนงานเด็กแล่ะเยาวชุนในพ่�นท่ี่�ได้ ทัั้�งนั้� สืถานัการู้ณ์
ป็ัญหาเด็กแล่ะเยาวชุนัจัากทัั้�ง 4 หม้่บ�านั มักพื่บเด็กแล่ะเยาวชุนัรู้วมกลุ่่มรู้วมตัว 
ทั้ะเล่าะวิวาทั้กับชุุมชุนัอื�นั การู้ดื�มสุืรู้า ติดบุหรู้้� ขับรู้ถเสื้ยงดัง แข่งรู้ถจัักรู้ยานัยนัต์  
เป็ิดเพื่ล่งสื่งเส้ืยงรู้บกวนั ติดเกม ติดสืื�อออนัไล่นั์ ไม่ชุอบงานัวิชุาการู้ เด็กติดมือถือ 
แล่ะใชุ�เวล่าเท้ั้�ยวเตรู้ไ่มรู่้บัผิดชุอบงานับ�านัแล่ะกิจัการู้งานัของครู้อบครัู้ว
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3. โครงการยอ่ยศักึษารูปัแบบการส่งเสรมิให์เ้ด็กที่ำากิจักรรมด้านเกษต่รอินที่รย่ ์
รว่มกับผูป้ักครองบา้นเมอ่งแก

อาชุ้พื่หลั่กของชุาวบ�านับ�านัเมืองแก หม้่ท้ั้� 3 อำาเภอท่ั้าต้ม จัังหวัดสืุริู้นัทั้ร์ู้ คือ 
การู้ทั้ำาเกษตรู้ บ�านัเมอืงแกมพ้ื่ื�นัท้ั้�ในัเขตชุุมชุนัทัั้�งสืิ�นั 2,717 ไรู้ ่ ในัจัำานัวนัน้ั�เป็น็ัพื่ื�นัท้ั้�
ทั้ำาเกษตรู้อินัทั้รู้้ย์ 613 ไรู้่ จัาก 61 ครู้ัวเรู้ือนั การู้ทั้ำานัาแต่เดิมใชุ�ต�นัทัุ้นัสื้งเนัื�องจัาก
ชุาวนัาสื่วนัใหญ่ใชุ�ปุ็�ยเคม้แล่ะยากำาจััดศัึตรู้้พืื่ชุ ภายหล่ังเมื�อได�รัู้บการู้สื่งเสืรู้ิมความรู้้�
เก้�ยวกับเกษตรู้อินัทั้รู้้ย์ ชุุมชุนัเป็ล่้�ยนัวิถ้หันัมาทั้ำานัาเกษตรู้อินัทั้รู้้ย์มากขึ�นัเพื่รู้าะเห็นั
ความสืำาคัญเรู้ื�องสืขุภาพื่ สืิ�งแวดล่�อม แล่ะการู้ล่ดต�นัทั้นุัการู้ผล่ติ มก้ารู้ตั�งศึน้ัยเ์รู้ย้นัรู้้�
ด�านัเกษตรู้อินัทั้รู้้ย์เป็็นัศึ้นัย์ฝ่ึกอบรู้มเกษตรู้กรู้ตำาบล่เมืองแก แบ่งฐานัการู้เรู้้ยนัรู้้�ออก
เป็็นั 4 ด�านั ได�แก ่ป็ศึสุืตัว์ การู้ป็ล่ก้พื่ชืุบำารุู้งดินั เชุน่ั พื่ชืุหล่งันัา การู้คัดเมล่ด็พื่นััธิ์ขุ�าว 
การู้ทั้ำาสืารู้กำาจััดศึัตรู้้พื่ืชุ แล่ะการู้ทั้ำาเกษตรู้ผสืมผสืานั ซึึ่�งถือว่าเป็็นัจุัดแข็งของชุุมชุนั
บ�านัเมอืงแก ท้ั้�สืามารู้ถสืง่ต่อองค์ความรู้้�ให�กบัเด็กแล่ะเยาวชุนัได� จัากการู้สืำารู้วจัพื่บว่า 
ครู้อบครู้วัทั้ำานัาอินัทั้รู้ย้ท้์ั้�มเ้ด็กแล่ะเยาวชุนัเป็น็ัสืมาชิุกอย่้มทั้ั้�งสืิ�นั 38 ครัู้วเรู้อืนั
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จัากการที่ำางานแบบแยกส่วน ตั่วใครตั่วมันในแต่่ล่ะห์น่วยงาน ทัี่�งในระดับ
ครอบครวั โรงเรย่น ชุุมชุนแล่ะท้ี่องถิิ่�น ปั ี2563 งานพฒันาเด็กแล่ะเยาวชุนเที่ศับาล่
เมอ่งแกถิ่กูข้ยายให์เ้ปัน็งานท่ี่�ที่ำาทัี่�งต่ำาบล่ โดยกล่ไกทุั้กรู้ะดับเข�ามามส้ืว่นัรู่้วมในัการู้
วางเป็า้หมายแล่ะกรู้ะบวนัการู้ในัแต่ล่ะสืว่นับนัฐานัข�อมล้่เดิม นัำาบทั้เรู้ย้นัมาวิเครู้าะห์
รู้่วมกันัผ่านัคณะกรู้รู้มการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�เป็็นัหนั่วยงานัศึ้นัย์กล่าง ม้คณะ
กรู้รู้มการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัทั้ำาหนั�าท้ั้�จััดทั้ำาแผนัยุทั้ธิศึาสืตร์ู้ จััดสืรู้รู้งบป็รู้ะมาณ 
ติดตามแล่ะสืนับัสืนุันัการู้ป็ฏิิบติัการู้แล่ะป็รู้ะเมินัผล่การู้ดำาเนิันังานัของแต่ล่ะส่ืวนัอย่าง
ต่อเนัื�อง โดยสืามารู้ถสืรุู้ป็รู้ะบบกล่ไกสืนับัสืนันุังานัเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่เมืองแก ดังนั้�

เที่ศับาล่ต่ำาบล่เมอ่งแก

ในัฐานัะผ้�มห้นั�าท้ั้�ด้แล่การู้แก�ป็ญัหาเด็กแล่ะเยาวชุนั ได�แบง่แนัวทั้างการู้ทั้ำางานั
ด�านัเด็กแล่ะเยาวชุนัออกเป็น็ั 3 รู้ะดับ ดังน้ั�

1. กล่ไกแก้ปััญห์าเด็กในระบบ ม้การู้เชุิญผ้�อำานัวยการู้สืถานัศึึกษามารู้ะดม
ป็ัญหาแล่ะสืรุู้ป็ วางแนัวทั้างการู้แก�ปั็ญหาผ่านั “โรงเรย่นครอบครวั” เนั�นัการู้สืรู้�าง
กิจักรู้รู้มให�เด็กได�เพิื่�มการู้เรู้้ยนัรู้้�แต่ล่ะสืาขาวิชุาอย่างอิสืรู้ะตามใจัผ้�เรู้้ยนัมากขึ�นั  
สื่งเสืรู้ิมการู้เรู้้ยนัรู้้�ด�านัทัั้กษะอาชุ้พื่ในัชุ่วง “ล่ดเวล่าเรย่นเพิ�มเวล่ารู”้ ตามนัโยบาย
ของรู้ัฐบาล่ แล่ะให�ผ้�ป็กครู้องเข�ารู่้วมเป็็นัวิทั้ยากรู้ในัชุั�นัเรู้้ยนั แตกต่างจัากเดิมท้ั้�การู้
เรู้้ยนัการู้สือนัในัห�องเรู้้ยนัไม่ได�ให�ผ้�เรู้้ยนัม้สื่วนัรู้่วมออกแบบ แล่ะไม่ได�เชุื�อมโยงให� 
ผ้�ป็กครู้องเข�ามามส้ืว่นัรู้ว่มทัั้�งในัแล่ะนัอกห�องเรู้ย้นั

2. กล่ไกการแก้ปััญห์าเด็กนอกระบบ เดิมท้ั้เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแกม้ภาค้ 
เครู้ือข่ายแล่ะงบป็รู้ะมาณสืนัับสืนุันัจัากหล่ายหนั่วยงานั แต่ขาดการู้วางเป็้าหมาย 
รู้่วมกันั ทั้ำาให�ผล่ลั่พื่ธิจ์ัากการู้ทั้ำางานัไม่สืรู้�างการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งท้ั้�เป็็นัรู้้ป็ธิรู้รู้ม ต่อมาได�
สืรู้�างเครืู้อข่ายการู้ทั้ำางานัผ่านัผ้�นัำาแล่ะคนัในัชุุมชุนั ให�ชุ่วยเป็็นัห้เป็็นัตาแล่ะรู่้วมเป็็นั
ท้ั้มงานัในัการู้ดำาเนันิัโครู้งการู้

3. กล่ไกในระดับชุุมชุน เชุื�อมตัวเด็กเยาวชุนัแล่ะผ้�ป็กครู้อง ท้ั้มงานัวิจััยสืำารู้วจั
สืถานัการู้ณ์ป็ัญหาเด็กเยาวชุนัในัชุุมชุนั แล่กเป็ล่้�ยนัความคิดเห็นักับผ้�นัำาชุุมชุนัถึง
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แนัวทั้างแก�ป็ญัหา ให�คณะกรู้รู้มการู้คุ�ม, ผ้�นัำาชุุมชุนั แล่ะคณะกรู้รู้มการู้หม้บ่�านัได�สืรุู้ป็
ป็ญัหาของแต่ล่ะชุุมชุนั โดยเทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแกมุง่ให�ทั้กุชุุมชุนั “สรา้งพ่�นท่ี่�กล่าง” 
เพื่ื�อสื่งเสืรู้ิมกิจักรู้รู้มของเด็กแล่ะเยาวชุนัจัากความต�องการู้ของเด็กแล่ะเยาวชุนัเอง 
เสืาะหาป็รู้าชุญ์ชุุมชุนั แล่ะทัุ้นัด�านัทั้รู้ัพื่ยากรู้มาชุ่วยออกแบบกิจักรู้รู้ม ตั�งตัวแทั้นั 
คณะกรู้รู้มการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัรู้ะดับหม้บ่�านั คอยเชุื�อมป็รู้ะสืานักบัครู้อบครัู้ว 
เชุ่นั เข�าไป็ทั้ำาความเข�าใจัให�ผ้�ป็กครู้องตรู้ะหนัักถึงปั็ญหาท้ั้�จัะสื่งผล่ต่อเด็ก หากเด็ก 
ไม่ได�รู้ับการู้ด้แล่เอาใจัใสื่ ทัั้�งนั้� สืำาหรู้ับเด็กท้ั้�ไม่ม้ผ้�ป็กครู้องด้แล่หรู้ือม้ฐานัะยากจันั  
คณะกรู้รู้มการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัจัะเข�าไป็ม้บทั้บาทั้กรู้ะตุ�นัให�เด็กแล่ะเยาวชุนั 
เข�ามามส่้ืวนัรู้ว่มกบักจิักรู้รู้มต่าง ๆ ท้ั้�ถ้กจััดขึ�นัผา่นัโครู้งการู้ 

แนำวคิำดก�รจดัก�ร

กรู้ะบวนัการู้สืำาคัญของงานัวิจััยเชิุงป็ฏิิบัติการู้ คือการู้หา “เห์ตุ่” ท้ั้�แทั้�จัริู้งของ
ป็ัญหา กิจักรู้รู้มในัโครู้งการู้วิจััยชุ่วงแรู้กถ้กออกแบบให�ศึึกษาสืถานัการู้ณ์ป็ัญหาแล่ะ
ความสืัมพื่ันัธิ์รู้ะหว่างผ้�สื้งอายุกับเด็กแล่ะเยาวชุนับ�านัเมืองแกตั�งแต่อด้ตถึงป็ัจัจุับันั 
รู้วมถึงสืาเหตุแล่ะผล่กรู้ะทั้บท้ั้�เกิดขึ�นัจัากความสัืมพัื่นัธิ์ท้ั้�แตกรู้�าวแล่ะไม่แน่ันัแฟุ้นั  
ขณะเด้ยวกันัก็ศึึกษาทัุ้นัชุุมชุนัท้ั้�เหมาะสืมแล่ะสือดคล่�องกับการู้พื่ัฒนัาแนัวทั้างการู้ 
อย้รู่้ว่มกนััอยา่งมค้วามสืขุของผ้�สืง้อายุกบัเด็กแล่ะเยาวชุนับ�านัเมืองแก 

สื่วนัแนัวทั้างการู้จััดการู้ในัโครู้งการู้ศึึกษาการู้พื่ัฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พื่ัฒนัา
เด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่เมืองแกอย่างม้สื่วนัรู้่วม ขยายขอบเขตการู้ทั้ำางานัออกเป็็นั
โครู้งการู้ยอ่ยท้ั้�เนั�นับ้รู้ณาการู้ทั้ำางานักับหน่ัวยงานัท้ั้�เก้�ยวข�อง ทัั้�งชุุมชุนั – ผ้�นัำา ผ้�รู้้�แล่ะ
คนัในัชุุมชุนั โรู้งเรู้้ยนั – ผ้�บรู้ิหารู้ ครู้้ แล่ะนัักเรู้้ยนั รู้วมถึงผ้�ป็กครู้อง จึังต�องม้การู้ 
แล่กเป็ล่้�ยนัข�อมล้่รู้ะหว่างกันัแล่ะวางเป้็าหมายรู้ะยะยาวรู่้วมกนัั
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โครู้งการู้ย่อยแต่ล่ะโครู้งการู้ ม้กลุ่่มเป็้าหมายท้ั้�เป็็นัตัวล่ะครู้หล่ักแตกต่างกันั 
โครู้งการู้ย่อยเรู้้ยนัอย่างไรู้ให�ม้ความสืุข โรู้งเรู้้ยนัเมืองแกพื่ิทั้ยาสืรู้รู้ค์ เนั�นัทั้ำางานักับ
นักัเรู้ย้นัในัสืถานัศึกึษา โครู้งการู้ยอ่ยรู้้ป็แบบการู้ส่ืงเสืริู้มกฬ้าชุุมชุนัท่ั้าศึลิ่า 4 หม้บ่�านั 
เนั�นัไป็ท้ั้�เด็กเยาวชุนันัอกรู้ะบบ แล่ะ โครู้งการู้ยอ่ยรู้้ป็แบบการู้สืง่เสืรู้มิให�เด็กทั้ำากจิักรู้รู้ม
ด�านัเกษตรู้อินัทั้รู้ย์้รู้ว่มกับผ้�ป็กครู้องบ�านัเมืองแก เนั�นัทั้ำางานักับเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในั
แล่ะนัอกรู้ะบบ

ทัั้�งน้ั� วิธิ้ดำาเนัินัการู้วิจััยในัแต่ล่ะโครู้งการู้ย่อย แบ่งออกเป็็นั 5 ขั�นัตอนัหล่ักท้ั้� 
เป็็นัไป็ในัทิั้ศึทั้างเด้ยวกนัั ได�แก่

1. การศักึษาข้อ้มลู่บรบิที่พ่�นท่ี่�เป้ัาห์มาย

ท้ั้มงานัป็รู้ะชุุมวางกรู้อบการู้ศึกึษาชุุมชุนัแบบมส่้ืวนัรู่้วมโดยการู้สืำารู้วจั สืมัภาษณ์
 แล่ะการู้ป็รู้ะชุุมกลุ่่มย่อย รู้ะหว่างผ้�ท้ั้�เก้�ยวข�องกับโครู้งการู้ ไม่ว่าจัะเป็็นัท้ั้มนัักวิจััย  
พื่้�เล่้�ยงชุุมชุนั ผ้�นัำาชุุมชุนั ครู้้โรู้งเรู้้ยนัเมืองแกพื่ิทั้ยาสืรู้รู้ค์ ผ้�ป็กครู้อง แล่ะแกนันัำาเด็ก
แล่ะเยาวชุนั

2. การศักึษาเก็บข้อ้มลู่สถิ่านการณ์เด็กแล่ะเยาวชุนในพ่�นท่ี่�เป้ัาห์มาย 

• ทั้บทั้วนัข�อมล้่เด็กแล่ะเยาวชุนัเทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแกท้ั้�ผา่นัมา

• ป็รู้ะชุุมคณะทั้ำางานัจััดเก็บข�อมล้่สืถานัการู้ณ์ตามโจัทั้ย์

• ออกป็ฏิิบัติการู้ล่งพื่ื�นัท้ั้�จััดเก็บข�อม้ล่เชิุงพัื่ฒนัาการู้ เชุ่นั จัำานัวนัเยาวชุนั 
สืถานัการู้ณเ์ด็กแล่ะเยาวชุนั ความเสื้�ยงแล่ะศึกัยภาพื่เด็กแล่ะเยาวชุนั

• จััดเวท้ั้คืนัข�อมล้่สืะทั้�อนัมมุมองของชุุมชุนัต่อเด็กแล่ะเยาวชุนั

3. การสรุปับที่เรย่นการปัฏิิบติั่งานท่ี่�ผา่นมาข้องเด็กแล่ะเยาวชุนในระดับห์มูบ่า้น

• ศึกึษาข�อมล้่จัากเอกสืารู้การู้ดำาเนิันัโครู้งการู้ท้ั้�มอ้ย่้เดิม (เอกสืารู้มือสือง)

• จััดป็รู้ะชุุมหน่ัวยงานัท้ั้�เก้�ยวข�องเพืื่�อชุ้�แจังให�ทั้รู้าบถึงบทั้เรู้้ยนัความสืำาเร็ู้จั/
ไมส่ืำาเรู้จ็ั 
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• ป็รู้ะชุุมสืรุู้ป็การู้พื่ฒันัากล่ไกแล่ะกจิักรู้รู้มท้ั้�เหมาะสืมในัการู้ทั้ำางานัด�านัเด็ก
แล่ะเยาวชุนั

4. การกำาห์นดเป้ัาห์มายแผนการดำาเนินการพัฒนาเด็กแล่ะเยาวชุนร่วมกับ 
คณะที่ำางานทัี่�งห์มด 

ได�แก ่ชุุมชุนับ�านัท่ั้าศึลิ่า ชุุมชุนับ�านัเมอืงแก เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมอืงแก โรู้งเรู้ย้นับ�านั
ท่ั้าศึลิ่า แล่ะโรู้งเรู้ย้นัเมอืงแกพิื่ทั้ยาสืรู้รู้ค์

1. ป็รู้ะชุุมกล่ไกตำาบล่ ชุุมชุนัแล่ะโรู้งเรู้้ยนั เพืื่�อกำาหนัดเป็้าหมาย แผนัการู้ 
ขบัเคล่ื�อนัแล่ะบทั้บาทั้หนั�าท้ั้�กล่ไกแต่ล่ะหนัว่ย

2. ชุุมชุนัแล่ะโรู้งเรู้้ยนันัำาเสืนัอกล่ไกแผนัพัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตามขั�นัตอนั
กรู้ะบวนัการู้แผนัทั้�องถิ�นั

3. ป็รู้ะชุุมรู้ะดมความคิดเพื่ื�อกำาหนัดเป็้าหมายแนัวทั้างการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัของแต่ล่ะชุุมชุนัเป้็าหมาย

5. การปัฏิิบัติ่การส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับข้ยายผล่การพัฒนาเด็กเยาวชุน
อยา่งต่่อเน่�อง

• การู้ป็ฏิิบติัการู้ของชุุมชุนัย่อย 3 โครู้งการู้ ติดตาม สืนับัสืนุันั ถอดความรู้้�แล่ะ
ป็รู้ะเมนิัผล่

• การู้ป็รู้ะชุุมถอดบทั้เรู้ย้นั

• การู้นัำาเสืนัอแล่ะคืนัข�อมล้่รู้ะดับชุุมชุนั โรู้งเรู้ย้นั แล่ะตำาบล่

อยา่งไรู้ก็ตามก่อนักรู้ะจัายท้ั้มงานัป็ฏิิบติัการู้ในัแต่ล่ะโครู้งการู้ยอ่ย ท้ั้มวิจััยได�จััด
อบรู้มแกนันัำาเด็กแล่ะเยาวชุนั เพืื่�อให�เรู้้ยนัรู้้�เครู้ื�องมือแล่ะเทั้คนัิคในัการู้จััดเก็บข�อม้ล่
บรู้บิทั้ชุุมชุนั 4 ด�านั ได�แก ่สืงัคม วัฒนัธิรู้รู้ม เศึรู้ษฐกจิั แล่ะทั้รู้พัื่ยากรู้ รู้วมทัั้�งฝ่กึทัั้กษะ
การู้ฝ่กึตั�งคำาถาม การู้สืรุู้ป็รู้วบรู้วมป็รู้ะเด็นัในัการู้จััดเกบ็ข�อมล้่บรู้บิทั้ชุุมชุนั เชุน่ั แผนัผงั
ชุุมชุนั ผังทั้รู้พัื่ยากรู้ แล่ะผงัข�อมล้่ด�านัเศึรู้ษฐกจิัชุุมชุนั
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ทัั้�งนั้� ในัแต่ล่ะโครู้งการู้ย่อยมข้ั�นัตอนัการู้ทั้ำางานั โดยสืงัเขป็ ดังนั้�

1. โครงการยอ่ยศักึษาเรย่นอยา่งไรให์ม้ค่วามสขุ้ โรงเรย่นเมอ่งแกพทิี่ยาสรรค์

โรู้งเรู้ย้นัเมอืงแกพื่ทิั้ยาสืรู้รู้ค์ ตั�งอย้ห่ม้ท้่ั้� 10 บ�านักงุ ตำาบล่เมืองแก อำาเภอท่ั้าตม้ 
จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์เป็ดิสือนัตั�งแต่รู้ะดับมัธิยมศึึกษาป็ท้ีั้� 1 ถึงรู้ะดับมธัิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 6 มท้้ั้ม
งานัวิจััย ผ้�บรู้หิารู้แล่ะครู้้ รู้วมเด็กแล่ะเยาวชุนั ทัั้�งหมด 12 คนั เข�ารู่้วมป็ฏิิบติัการู้ 

ข้ั�นต่อนการที่ำางาน
1. ดำาเนันิัการู้ป็รู้ะชุุมวางแผนังานั กำาหนัดกลุ่ม่เป็า้หมายเป็น็ันักัเรู้้ยนัรู้ะดับชุั�นั

มธัิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 2 โรู้งเรู้ย้นัเมืองแกพิื่ทั้ยาสืรู้รู้ค์

2. เกบ็ข�อมล้่ โดยชุวนัเยาวชุนันัักวิจััยออกแบบสือบถามความพึื่งพื่อใจัในัการู้
เรู้ย้นัแต่ล่ะวิชุาแกก่ลุ่ม่เป็า้หมาย เชุน่ั วิชุาท้ั้�ชุอบ/ วิชุาท้ั้�ไม่ชุอบพื่รู้�อมอธิบิาย
เหตผุล่ สืะทั้�อนัถึงสืิ�งท้ั้�จัะทั้ำาให�มค้วามสืขุในัการู้เรู้้ยนั จัากการู้สืำารู้วจัพื่บว่า
• วิชุาท้ั้�เด็กชุอบ มาจัากครู้้ผ้�สือนั สือนัเข�าใจัง่าย เรู้ย้นัสืนักุได�ออกไป็เล่น่ั

กล่างแจั�ง ได�ทั้ำากจิักรู้รู้มต่าง ๆ  ท้ั้�ไม่เคยทั้ำา มก้จิักรู้รู้มการู้ป็รู้ะกอบอาหารู้
รู้ว่มกบัเพื่ื�อนั ครู้้ใจัด้ มเ้กมให�เล่น่ั ใชุ�สืื�อป็รู้ะกอบการู้เรู้ย้นัการู้สือนั แล่ะ
ชุอบการู้กรู้ะตุ�นัให�คิด 

• วิชุาท้ั้�เด็กไมชุ่อบ มส้ืาเหตุมาจัากการู้อ่านัไม่ออกเขย้นัไม่ได� เชุน่ั ในัวิชุา
ภาษาอังกฤษ การู้สัืบสืนัในัการู้เรู้้ยนัเพื่รู้าะเนัื�อหาของแต่ล่ะวิชุาม้มาก 
ไม่ชุอบตัวเล่ขแล่ะการู้คำานัวณ ครู้้พ้ื่ดไม่เพื่รู้าะพ้ื่ดนัอกเรู้ื�องแล่ะไม่ตรู้ง
กบัเนัื�อหา

3. สืรู้�างแรู้งบันัดาล่ใจัในัการู้เรู้ย้นัแล่ะออกแบบการู้เรู้ย้นัการู้สือนัใหม่ 7 วิชุา 
ได�แก ่วิชุาป็รู้ะวัติศึาสืตรู้ ์คณิตศึาสืตร์ู้ พื่ล่ศึึกษา วิทั้ยาศึาสืตรู้ ์วิทั้ยาศึาสืตรู้์
คำานัวณ ภาษาอังกฤษ แล่ะภาษาไทั้ย
• เล่น่ัเกมมากอ่นัเข�าสื้บ่ทั้เรู้ย้นั ใชุ�ห�องโถงห�องป็รู้ะชุุมรู้วมเด็กนักัเรู้ย้นัทัั้�ง

 30 คนัเป็น็ัชุั�นัเรู้ย้นัเพื่ื�อให�นัักเรู้ย้นัต่างห�องได�เรู้ย้นัรู้วมกันั

• ท้ั้มวิจััยสืนับัสืนันุังบป็รู้ะมาณในัการู้นัำาวัสืดมุาป็รู้ะกอบการู้สือนั เป็น็ัเงินั
 16,000 บาทั้ 
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• เพื่รู้าะการู้สือนัท้ั้�ผ่านัมาขาดวัสืดุอุป็กรู้ณ์สืื�อการู้สือนัทั้ำาให�การู้สือนั 
ไมน่ัา่สืนัใจั

• ป็รู้ับตารู้างเรู้้ยนัให�เอื�อต่อการู้สือนัแบบต่อเนัื�อง จัากเดิมเวล่าเรู้้ยนั 
คาบล่ะ 50 นัาท้ั้ มาเนั�นัเรู้ย้นัต่อเนืั�องเป็น็ั 4 ชุั�วโมง

• ครู้้ผ้�สือนัสื่งแผนัการู้สือนัให�ท้ั้มวิจััย เพื่ื�อนัำาเสืนัอต่อผ้�บรู้ิหารู้โรู้งเรู้้ยนั 
ก่อนัอนัุญาตให�ครู้้ใชุ�เพื่ื�อดำาเนิันัการู้สือนั 7 วิชุา วิชุาล่ะ 4 ชุั�วโมงต่อ
สืปั็ดาห ์รู้วม 12 ชุั�วโมง

• แบง่เยาวชุนัรุู้น่ัพ้ื่�นัักวิจััยจัำานัวนั 12 คนัเข�าสืงัเกตการู้เรู้ย้นัของนักัเรู้ย้นั
 แล่ะวิธิก้ารู้สือนัของครู้้ผ้�สือนั

2. โครงการยอ่ยศักึษารูปัแบบการส่งเสรมิก่ฬาชุุมชุนท่ี่าศัลิ่า 4 ห์มูบ่า้น

มท้้ั้มงานัวิจััย ผ้�นัำาชุุมชุนั รู้วมเด็กแล่ะเยาวชุนั ทัั้�งหมด 22 คนัรู่้วมป็ฏิิบติัการู้

ข้ั�นต่อนการดำาเนินงาน
1. ป็รู้ะชุุมท้ั้มวิจััยเพื่ื�อชุ้�แจังทั้ำาความเข�าใจัโครู้งการู้ แบ่งบทั้บาทั้หนั�าท้ั้� แล่ะ

วางแผนังานัอยา่งชัุดเจันั 

2. จััดเวท้ั้ชุ้�แจังทั้ำาความเข�าใจัให�กับผ้�นัำาชุุมชุนั ผ้�ป็กครู้อง แกนันัำาเด็กแล่ะ
เยาวชุนั รู้วมถึงหน่ัวยงานัท้ั้�เก้�ยวข�อง ให�รัู้บรู้้�กรู้อบการู้วิจััยแล่ะวิธิ้การู้ 
ดำาเนิันังานั เพืื่�อให�เกิดความเข�าใจัถึงบทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ในัการู้ศึึกษาวิจััย แล่ะ
เข�าใจัพื่ฤติกรู้รู้มของเด็กแล่ะเยาวชุนั 

3. จััดเวท้ั้อบรู้มท้ั้มวิจััยเพืื่�อเพื่ิ�มศึักยภาพื่การู้จััดเก็บข�อม้ล่แบบม้ส่ืวนัรู้่วม  
การู้ตั�งคำาถาม การู้เก็บข�อม้ล่ การู้วิเครู้าะห์ข�อม้ล่ เพืื่�อให�ท้ั้มงานัวิจััยม ้
เครู้ื�องมอืทั้ำางานัท้ั้�ชุดัเจันั

4. แนัวทั้างการู้เกบ็ข�อมล้่สืถานัการู้ณเ์ด็กแล่ะเยาวชุนัชุุมชุนัท่ั้าศึลิ่า 4 หม่้บ�านั 
ใชุ�แผนัผังด�านัสืงัคม วัฒนัธิรู้รู้ม เศึรู้ษฐกิจั แล่ะทั้รัู้พื่ยากรู้ ศึกึษาป็รู้ะวัติของ
ชุุมชุนับ�านัเมืองแกแต่ล่ะยุคสืมยั ป็รู้ะเพื่ณวั้ฒนัธิรู้รู้มในัด�านัต่าง ๆ รู้วมทัั้�ง
ทัุ้นัแล่ะองค์กรู้ชุุมชุนั แล่�วนัำาข�อม้ล่ท้ั้�ได�มาวิเครู้าะห์เพื่ื�อดำาเนัินัการู้ในัขั�นั 
ต่อไป็
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5. ทั้ดล่องป็ฏิิบติัการู้ฝึ่กซึ่�อม “ท่ั้าศิึล่าอะคาเดม”้ เป็น็ัรู้ะยะเวล่า 1 เดือนั เพืื่�อ
ฝ่กึฝ่นัทัั้กษะ กติกาแล่ะรู้ะเบย้บวินััยในัการู้แข่งขนัักฬ้าฟุตุบอล่แก่เด็กแล่ะ
เยาวชุนัท้ั้�เข�ารู้่วมโครู้งการู้ สื่งผล่ให�ผ้�รู้่วมป็ฏิิบัติการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งทัั้�งด�านั
ทัั้กษะ ความรู้้� จิัตใจั แล่ะพื่ฤติกรู้รู้ม 

6. ถอดบทั้เรู้้ยนัป็รู้ะชุุมสืรุู้ป็ท้ั้มวิจััยเพื่ื�อวิเครู้าะห์ สืรู้�างข�อสืรุู้ป็แล่ะข�อเสืนัอ 
รู้้ป็แบบการู้สืง่เสืริู้มกฬ้าเด็กแล่ะเยาวชุนัชุุมชุนัท่ั้าศึลิ่า 4 หม้บ่�านั 

7. วางแผนังานัจััดการู้โครู้งการู้ท่ั้าศิึล่าอะคาเดมอ้ย่างต่อเนัื�อง

3. โครงการยอ่ยศักึษารูปัแบบการส่งเสรมิให์เ้ด็กที่ำากิจักรรมด้านเกษต่รอินที่รย่ ์
รว่มกับผูป้ักครองบา้นเมอ่งแก

มท้้ั้มงานัวิจััย ผ้�นัำาชุุมชุนั รู้วมเด็กแล่ะเยาวชุนั ทัั้�งหมด 8 คนั

ข้ั�นต่อนการดำาเนินงานวิจััย

1. สืำารู้วจัข�อม้ล่ฐานัทัุ้นัด�านัการู้ทั้ำาเกษตรู้อินัทั้รู้้ย์ของบ�านัเมืองแก ตั�งแต่อด้ต
จันัถึงป็จััจุับนััว่ามวิ้วัฒนัาการู้อย่างไรู้

2. เชุญิป็รู้าชุญ์ชุาวบ�านั ตัวแทั้นักลุ่ม่เกษตรู้อินัทั้รู้ย์้มาให�ข�อมล้่เก้�ยวกบัการู้ขับ
เคล่ื�อนักจิักรู้รู้มเกษตรู้อินัทั้รู้ย้ข์องบ�านัเมืองแก

3. ออกแบบแผนัป็ฏิิบติัการู้ วางกรู้อบการู้ส่ืงเสืริู้มการู้เรู้ย้นัรู้้�ด�านัเกษตรู้อินัทั้รู้ย์้
ให�เด็กแล่ะเยาวชุนัได�เรู้ย้นัรู้้� ไมต่ำากว่า 5 ชุนัดิ แบง่หนั�าท้ั้�กลุ่ม่เด็กแล่ะเยาวชุนั
ให�รู้บัผิดชุอบงานั ตั�งแต่การู้ยกแป็ล่งป็ล่ก้ การู้เตรู้้ยมดินั การู้รู้ดนัำาดแ้ล่แล่ะ
นัำาผล่ผล่ติออกจัำาหน่ัาย แล่�วกลั่บมาสืรุู้ป็บทั้เรู้ย้นัในัการู้ป็ฏิิบติัการู้

เคร่�องมอ่ท่ี่�ใชุใ้นการดำาเนินการวิจััย

ในัการู้วิจััยเพืื่�อพื่ฒันัาทั้�องถิ�นัเรู้ื�องการู้พัื่ฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัตำาบล่เมืองแกอย่างม้ส่ืวนัรู้่วม ใชุ�เครู้ื�องมือชุ่วยเก็บรู้วบรู้วมข�อม้ล่การู้วิจััย  
ดังต่อไป็นั้� 
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1. จััดเวท้ั้ป็รู้ะชุุมเชุิงป็ฏิิบัติการู้ เพื่ื�อถอดบทั้เรู้้ยนัแล่ะชุ้�แจังข�อม้ล่เก้�ยวกับ 
โครู้งงานัวิจััย ทั้ำาความเข�าใจักับกลุ่ม่เป้็าหมาย พื่รู้�อมทัั้�งการู้นัำาเสืนัอข�อมล้่
งานัวิจััยเพื่ื�อสืรู้�างการู้ตรู้ะหนัักรู้้�สื้ชุุ่มชุนั

 2. การู้ศึกึษา สืบืค�นัข�อมล้่ การู้วิเครู้าะหเ์อกสืารู้ แนัวคิดแล่ะงานัวิจััยท้ั้�เก้�ยวข�อง
 เพื่ื�อรู้วบรู้วมข�อมล้่นัำาเสืนัอแล่ะทั้ำาความเข�าใจัรู่้วมกนััภายในัท้ั้ม 

3. การู้ใชุ�แบบสือบถามแล่ะการู้สืมัภาษณช์ุาวบ�านั ผ้�ป็กครู้อง แล่ะครู้้ เพื่ื�อศึกึษา
สืถานัการู้ณข์องเด็กแล่ะเยาวชุนั

4. การู้สืำารู้วจัสืภาพื่ปั็ญหาแล่ะบทั้บาทั้เยาวชุนั เพื่ื�อเก็บรู้วบรู้วมข�อม้ล่ท้ั้�
เก้�ยวข�องกบัโครู้งการู้วิจััย

5. การู้บนััทึั้กภาพื่กจิักรู้รู้ม เพืื่�อใชุ�เป็น็ัเอกสืารู้ในัการู้อ�างอิงการู้ป็ฏิิบติังานัวิจััย
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“คำณ์ะกรรมก�รพัฒนำ�เด็กแล่ะเย�วชนำตำ�บล่เมอืงแก” 
รปูแบบระบบกล่ไกเทศบ�ล่ตำ�บล่เมอืงแก

การู้เข�ารู้ว่มหล่กัสืต้รู้นักัถักทั้อชุุมชุนัตั�งแต่เรู้ิ�มแรู้ก ทั้ำาให�วิธิคิ้ดเก้�ยวกบัการู้ทั้ำางานั
ของเจั�าหนั�าท้ั้�เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแกเป็ล่้�ยนัแป็ล่งไป็อย่างสืิ�นัเชุิง จัากเดิมท้ั้�ทั้ำางานั 
ฉายเด้�ยวในันัามองค์กรู้ก็เป็ล่้�ยนัมาเป็็นั “สร้างความร่วมม่อ” กับหนั่วยงานัภาค้ท้ั้�
เก้�ยวข�อง โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งกับผ้�นัำาชุุมชุนั ป็รู้าญชุ์แล่ะผ้�รู้้�ในัชุุมชุนั แต่ท้ั้�ด้ไป็กว่านัั�นั
คือ กรู้ะบวนัการู้ของนักัถักทั้อชุุมชุนัทั้ำาให�เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมอืงแก “เห็นคน เห็นงาน” ท้ั้�
จัะไป็ขบัเคล่ื�อนัต่อ

โครงสรา้งคณะกรรมการพฒันาเด็กแล่ะเยาวชุนต่ำาบล่เมอ่งแก

นัายกเทั้ศึมนัตรู้้
ป็รู้ะธิานักรู้รู้มการู้ ผ้�ทั้รู้งคณุวุฒิ

- ผ้�แทั้นัหน่ัวยงานั
- ภาค้เครู้อืขา่ย

- ป็ล่ดั
- ผอ.กองการู้ศึกึษา
- นักัวิชุาการู้ศึกึษา
- กองเล่ขา

รู้องนัายก 
เทั้ศึมนัตรู้้

รู้องป็รู้ะธิานั

รู้องนัายก 
เทั้ศึมนัตรู้้

รู้องป็รู้ะธิานั

ป็รู้ะธิานัสืภา
รู้องป็รู้ะธิานั

กำานันัั
รู้องป็รู้ะธิานั

ผอ.โรู้งเรู้ย้นั
7 แหง่

กรู้รู้มการู้

ผ้�ใหญบ่�านั
3 หม้บ่�านั
กรู้รู้มการู้

ผ้�แทั้นั
ศ้ึนัยพ์ื่ฒันัา

ครู้อบครัู้ว 3 คนั

สืภาเด็ก
เยาวชุนั 3 คนั

กรู้รู้มการู้

สืมาชิุก
สืภาเทั้ศึบาล่

2 คนั
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เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแกได�ป็รัู้บป็รุู้งกล่ไกการพฒันาเด็กแล่ะเยาวชุนต่ำาบล่เมอ่งแก
โดยจััดตั่�งเปั็น “คณะกรรมการพัฒนาเด็กแล่ะเยาวชุนต่ำาบล่เม่องแก” เพ่�อเปั็น 
คณะกรรมการกล่างในการขั้บเคล่่�อนงานเด็กแล่ะเยาวชุน แที่นการที่ำางานแบบ 
แยกส่วน โดยมบ้ทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ดังน้ั� 

• จััดทั้ำาแผนัยุทั้ธิศึาสืตรู้์การู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่เมืองแก ตั�งแต่
กรู้ะบวนัการู้หาป็ญัหา การู้วางเป้็าหมาย การู้สืรู้�างตัวชุ้�วัด การู้พัื่ฒนัารู่้วม
กันักับหนั่วยงานัท้ั้�เก้�ยวข�อง แล่ะการู้ของบป็รู้ะมาณสืนัับสืนัุนัจัากหนั่วย
งานัภายนัอก

• พื่ิจัารู้ณาแผนัการู้พื่ัฒนัาเยาวชุนัพื่รู้�อมทัั้�งสืนัับสืนัุนัการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบ รู่้วมกับภาค้เครู้อืขา่ย

• ติดตามป็รู้ะเมินัผล่ให�การู้สืนับัสืนุันัการู้ดำาเนิันังานัตามโครู้งการู้ท้ั้�ได�รัู้บการู้
พื่ิจัารู้ณาอนัุมัติงบป็รู้ะมาณทัั้�งงบป็รู้ะมาณท้ั้�ผ่านัเทั้ศึบาล่แล่ะจัากการู้
สืนับัสืนุันัของภาค้เครู้อืขา่ยอยา่งต่อเนืั�อง

• ติดตามตรู้วจัสือบผล่การู้ดำาเนิันังานัแล่ะงบการู้เงนิั 
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ดอกผ่ล่ของคำว�มพย�ย�มแก้ปญัห�เด็กแล่ะเย�วชนำ 
บ�้นำเมืองแก

ไกรษร เพรศิัแก้ว อายุ 39 ปั ีต่ำาแห์น่งนักวิชุาการศักึษา ที่ต่.เมอ่งแก อ.ท่ี่าต่มู
 จั.สุรนิที่ร ์ในฐานะพ่�เล่่�ยงกล่ไก ได�รู้บัมอบหมายให�เป็น็ัผ้�ป็รู้ะสืานังานัหล่กัของท้ั้มวิจััย
 แล่ะรู้ว่มเป็น็ัพื่้�เล่้�ยงให�กบัเยาวชุนันักัวิจััยในัโครู้งการู้ยอ่ยรู้้ป็แบบการู้ส่ืงเสืรู้มิกฬ้าชุุมชุนั
ท่ั้าศึลิ่า 4 หม้บ่�านั โดยมบ้ทั้บาทั้ในัการู้ป็รู้ะสืานังานัเชุงิลึ่กกบัโรู้งเรู้ย้นั ผ้�นัำาชุุมชุนั แล่ะ
กลุ่ม่เด็กแล่ะเยาวชุนั 

ไกรู้ษรู้ให�เหตุผล่ว่าสืาเหตุท้ั้�เล่ือกโจัทั้ย์วิจััยเรู้ื�องการู้สื่งเสืรู้ิมก้ฬาเป็็นัเพื่รู้าะฐานั
ทั้นุัเดิมของชุุมชุนัท้ั้�มค้วามโดดเด่นัด�านักฬ้า มไ้อดอล่เป็น็ัอด้ตนักัฟุตุบอล่มอือาชุพ้ื่ท้ั้�ม้
ป็รู้ะสืบการู้ณก์ารู้แขง่ขนััในัรู้ะดับสืโมสืรู้อยา่งสืรุู้นิัทั้รู้ซ์ึ่ต้ิ�มากอ่นั ท้ั้�ผา่นัมามก้ารู้รู้วมกลุ่ม่
เล่น่ักฬ้าแล่ะฝ่กึซึ่�อมกนััเป็น็ัป็รู้ะจัำาอย้ก่อ่นัแล่�ว ต่อมาเมื�อม้การู้เข�ามาของโครู้งการู้วิจััย
ทั้ำาให�ม้การู้บริู้หารู้จััดการู้อย่างเป็็นัรู้ะบบ แล่ะได�รัู้บการู้สืนัับสืนุันัจัากภาคส่ืวนัต่าง ๆ 
อาทิั้ ม้การู้จััดซึ่ื�อชุุดแล่ะอุป็กรู้ณ์ก้ฬาจัากทั้างเทั้ศึบาล่ ได�รู้ับความอนัุเครู้าะห์สืถานัท้ั้�
ฝ่ึกซึ่�อมแล่ะท้ั้�พื่ักแรู้มอย่างเป็็นักิจัจัะล่ักษณะจัากโรู้งเรู้้ยนับ�านัท่ั้าศึิล่า ทัั้�งยังได�รัู้บเงินั
สืนับัสืนุันัจัากชุาวชุุมชุนั 

การู้สืนัับสืนัุนัเหล่่านั้�ทั้ำาให�ม้เด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบให�ความสืนัใจั
เข�ารู้่วมกิจักรู้รู้มจัำานัวนัมาก เด็กนัอกรู้ะบบบางคนักล่ับเข�าเรู้้ยนัใหม่เพื่รู้าะคำาชุักชุวนั
ของเพื่ื�อนั ๆ อ้กหล่ายคนัมค้วามใฝ่่ฝั่นัอยา่งแรู้งกล่�าถึงการู้เป็น็ันักัฟุตุบอล่อาชุพ้ื่ 

อย่างไรู้ก็ด้ เมื�อม้การู้แพื่รู่้รู้ะบาดของไวรู้ัสืโควิด-19 ทั้ำาให�การู้ดำาเนัินังานั 
หยุดชุะงักล่งเพื่้ยงแค่การู้เก็บข�อม้ล่แล่ะการู้รู้วบรู้วมเด็กเยาวชุนั ยังไม่ถึงขั�นัล่งมือ 
เกบ็ตัวฝ่กึซึ่�อมจัรู้งิ ทั้ำาให�เกดิการู้ขาดชุ่วง เมื�อการู้แพื่รู้รู่้ะบาดของไวรัู้สืโควิด-19 ซึ่าล่ง
พื่บว่าม้เด็กเยาวชุนับางสื่วนัหลุ่ดออกไป็ แล่ะจัำาเป็็นัต�องรู้วบรู้วมเยาวชุนัขึ�นัมาใหม ่ 
“ท่ี่�ผู้า่นมาเราม่แค่การเต่ร่ยมตั่วเฉย ๆ ยังไมไ่ด้ล้งม่อที่ำาอะไรเล้ย แต่่พอทิี่�งช่ว่งไปนาน  
เด็กเข้าข้ึ�นช่ั�น เปล้่�ยนท่ี่�เร่ยน ความสมัพันธก์บัเด็ก ๆ กห็า่งเหินไปบา้ง ที่ำาใหก้ลุ้ม่เด็ก
อาจไมใ่ช่ก่ลุ้ม่เดิม กลุ้ม่เดิมอาจจะเหล้อ่สกัครึ�งหนึ�งหร่อ 15 คนจาก 30 คน แล้ว้กต้็่อง 
หากลุ้ม่ใหม”่
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การู้ดำาเนัินัการู้ในัรู้ะยะต่อไป็จึังเป็็นัการู้ใชุ�กล่ไกของเทั้ศึบาล่จััดทั้ำาค่ายท่ั้าศิึล่า 
อะคาเดม้เพืื่�อให�เป็็นัศึ้นัย์ฝ่ึกฟุุตบอล่ในัรู้ะยะยาว “ต่อนน่�เรากำาลั้งจะที่ำาโครงการแล้ะ
รวบรวมเด็ก ๆ ซ่�ออุปกรณ์ในการดำาเนินการต่่อเน่�องจากงานวิจัย ข้้ามช่อต่มาอ่ก 
สเต่ปหนึ�ง จากกล้ไกข้องเที่ศบาล้เองในการให้ทีุ่น แล้ะดำาเนินการโครงการ เราได้ตั่�ง 
เป้าต่่อเน่�อง เด่อนกนัยายนน่�เราจะที่ำาเที่ศบัญ่ญ่ติั่อ่ก เป็นโครงการในปีหน้า” 

ในัส่ืวนัของการู้ทั้ำาหนั�าท้ั้�พื่้�เล้่�ยงให�กับเยาวชุนั ไกรู้ษรู้เล่า่ว่า ชุว่งแรกต้่องสรา้งให์้
เกิดความคุ้นเคยก่อน ผา่นการล่งพ่�นท่ี่�บอ่ย ๆ ไมจ่ัำาเพาะกิจักรรมในโครงการวิจััย 
แต่่รวมไปัถึิ่งงานบุญปัระเพณต่่่าง ๆ ท่ี่�ต้่องไปัเข้้ารว่มกับชุุมชุนด้วย เม่�อเห์็นห์น้า
ค่าต่ากันบ่อย ความคุ้นเคยจัะเกิดข้ึ�น ห์ร่อบางครั�งต้่องสร้างความรู้จัักผ่านที่าง 
ผูน้ำาชุุมชุน พอนานเข้้าก็สามารถิ่ล่งพ่�นท่ี่�ไปัห์าเข้าเองได้ ปัระกอบกับท่ี่�เราเคยเปัน็
ครูสอนระดับปัระถิ่มศักึษามาก่อนที่ำาให์ม้ค่วามรูเ้ร่�องจิัต่วิที่ยาเด็กมาบา้งพอสมควร
รวมถึิ่งได้รบัการเสรมิทัี่กษะด้านการที่ำาสนัที่นาการจัากมลู่นิธิ์สยามกัมมาจัล่ ที่ำาให์้
เวล่าโค้ชุชุิ�งให์ค้ำาแนะนำาน้อง ๆ ก็ง่ายข้ึ�น

สื่วนัการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งในัชุุมชุนั ไกรู้ษรู้เล่่าว่า เยาวชุนักล่�าท้ั้�จัะนัำาเสืนัอมากขึ�นั 
จัากแต่กอ่นัเขาอาจัจัะชุอบเล่น่ัฟุุตบอล่เฉย ๆ แต่เขาไม่ได�พื่ด้อะไรู้ออกมา แต่พื่อเข�าสื้่
กรู้ะบวนัการู้งานัวิจััย มก้ารู้ถอดบทั้เรู้ย้นับ่อย ๆ ทั้ำาให�เขากล่�าพื่ด้มากขึ�นั กล่�านัำาเสืนัอ
ว่าควรู้จัะทั้ำาอยา่งไรู้ในัทั้างท้ั้�ด้ขึ�นั ในัสืว่นัของผ้�นัำาชุุมชุนั เมื�อเรู้ามก้ารู้สืื�อสืารู้คืนัข�อมล้่
ให�ชุุมชุนัทั้ำาให�เขาเห็นัภาพื่การู้ทั้ำากิจักรู้รู้มของเยาวชุนั ทั้ำาให�เกิดความรู่้วมไม�รู่้วมมือ
เนัื�องจัากเหน็ัความสืำาคัญของงานัพัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัมากขึ�นั

ไกรศัร งอกงาม ผู้ให์ญ่บ้านห์มู่ท่ี่� 17 บ้านท่ี่าวังห์ิน ต่.เม่องแก อ.ท่ี่าตู่ม 
จั.สุรินที่ร์ ผ้�รู้ิเรู้ิ�มแนัวคิดการู้รู้วมกลุ่่มเยาวชุนัฝ่ึกซึ่�อมก้ฬาฟุุตบอล่ในัชุุมชุนั เล่่าว่า 
ตนัเองได�เป็ิดพื่ื�นัท้ั้�ให�เยาวชุนัเล่่นัก้ฬาฟุุตบอล่มาตั�งแต่ป็ี 2559 โดยเรู้ิ�มต�นัท้ั้�หม้่ท้ั้� 17 
เป็็นัแห่งแรู้ก เมื�อได�ผล่ด้จึังชัุกชุวนัผ้�นัำาชุุมชุนัหม้่บ�านัใกล่�เค้ยงจััดกิจักรู้รู้มน้ั�ด�วยกันั 
วัตถุป็รู้ะสืงค์เพืื่�อดึงเด็กแล่ะเยาวชุนัออกจัากมือถือแล่ะรู้�านัเกม รู้วมไป็ถึงล่ดพื่ฤติกรู้รู้ม
ไมพ่ื่งึป็รู้ะสืงค์ต่าง ๆ การู้ทั้ำาวิจััยทั้ำาให�การู้ฝึ่กซึ่�อมกฬ้าของเยาวชุนัเป็น็ัรู้ะบบขึ�นั ถ�าไม่ได�
เข�ามาสื้ก่รู้ะบวนัการู้วิจััย เยาวชุนักจ็ัะเล่น่ัแล่ะฝ่กึซึ่�อมฟุุตบอล่กนััตามธิรู้รู้มดา ไมไ่ด�ม้
การู้วางแผนั ไมม่ก้ารู้ป็รู้ะเมนิักอ่นัเล่น่ัแล่ะหล่งัเล่น่ัว่าเป็น็ัอยา่งไรู้ เยาวชุนัม้พื่ฒันัาการู้
หรู้อืไม ่
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งานวิจััยจึังเป็ันเห์ม่อนการพัฒนาทัี่�งผู้สอนแล่ะผู้เร่ยนให์้ได้พัฒนาตั่วเอง  
“แต่่เดิมเล้่น ฝึึกซ้อม แต่่ไม่ม่การเก็บข้้อม่ล้ ต่อนน่�ม่การเก็บข้้อม่ล้รายบุคคล้เล้ย  
เม่�อก่อนพอม่การแข่้งขั้นก็ซ้อมอย่างเด่ยว ลุ้ยอย่างเด่ยว ไม่ได้ร้่ว่าใครม่ทัี่กษะอย่างไร 
แบบไหน พอม่งานวิจัยเราได้ร่้ว่าเด็กคนน่�เข้าพัฒนาที่างด้านไหน เราควรเติ่มให้เข้า
อย่างไร” ผ้�ใหญไ่กรู้ศึรู้ เล่า่

ป็รู้ะโยชุนั์ท้ั้�เกิดขึ�นัสืืบเนัื�องจัากงานัวิจััยยังทั้ำาให�ป็ัญหาเด็กแว�นั จัับกลุ่่มดื�มสืุรู้า 
แล่ะทั้ะเล่าะวิวาทั้กนััไมค่่อยมม้ากเหมือนัแต่กอ่นั 

“ชุ่มช่นเราเม่�อกอ่นม่เด็กแว้น เด็กที่ำาอะไรไม่ค่อยสงบ แต่่ต่อนน่�ต่กเย็นมาเข้าถ่อ 
สตั่�ดไปเล้น่กฬ่ากนั พอคำา ๆ กล้บัมาก็เหน่�อย ไมตั่่�งวงกนิเหล้า้สบ่บุหร่�สงัสรรค์ ที่ำาให้
เร่�องปัญ่หาที่ะเล้าะวิวาที่ข้า้มหม่่บา้นกไ็มค่่อยม่” 

นอกจัากน่�งานวิจััยยังเป็ันโอกาสด่ในการดึงเยาวชุนท่ี่�ไม่เปิัดใจัรบั ยังไม่เข้้า
มารว่ม ให์เ้ข้า้มารว่มกิจักรรมต่รงน่�มากข้ึ�นท่ี่ล่ะน้อย ๆ “เข้าเห็นเพ่�อนเล้น่ นา่สนกุ 
นา่สนใจ ผู้มว่าในใจเด็กเข้าอยากเล้น่ แต่่ไมก่ล้า้เปิดตั่ว เข้ายังอาย สงัเกต่เวล้าไปประชุ่ม
เข้าจะอายอย่่ข้า้งหลั้ง แต่่พอเราพาเข้าที่ำากจิกรรมเร่�อย ๆ  เข้าจะกล้า้พด่กล้า้คุยเหม่อน
นอ้งต้่น (สรุชั่ย คมุสรุะ) ใหม ่ๆ ให้ไปประชุ่ม บอกไมไ่ป ๆ แต่่หลั้ง ๆ ต่ะล้อ่มพาเข้าไป
เร่�อย ๆ เข้ากก็ล้า้พด่กล้า้คุย แล้ะเติ่บโต่ข้ึ�นเร่�อย ๆ” 

ทัี่�งน่� เคล็่ดลั่บการเปั็นพ่�เล่่�ยงเยาวชุนข้องผู้ให์ญ่ไกรศัร ค่อ ความจัริงใจักับ
เยาวชุน ต้่องรบัฟุงัเข้าด้วยว่าเข้าข้าดอะไร เข้าต้่องการอะไร แล้่วต้่องไมเ่ข้้มงวด
กับเข้ามากเกินไปั ต้่องค่อย ๆ  ต่ะล่่อมเข้า คอยบอกคอยสอน อะไรท่ี่�เข้าข้าดเราต่้อง
เติ่มท่ี่�เข้าข้าด บางครู้อบครู้วัไมค่่อยมฐ้านัะเท่ั้าไรู้ บางท้ั้ไม่มรู้้องเทั้�า เรู้าต�องเจ้ัยดเงนิั 
200-300 บาทั้ให�เขา หรู้อืบอกให�เขาแบ่งป็นัั หยบิยมื เอื�อเฟุ้� อเผื�อแผก่นัั

“เด็กกลุ้ม่น่�เม่�อกอ่นเป็นเด็กกา้วร้าว บางท่ี่เดินช่นกัน เข้าก็เฉย แต่่พอเข้า้มาใน
จุดน่� เข้า้ไปฝึกึในสนาม เข้าจะพ่ด “สวัสด่ครับผู้่ใ้หญ่”่ เวล้าเข้าซ้อมเสร็จเราไปสง่เข้า 
เข้าจะข้อบคณุ จะสวัสด่ มันนา่ภมิ่ใจ ฟัังแล้ว้นา่ปล้่�มใจ เหม่อนเราฝึกึนิสยัเข้าไปด้วย 
ให้เข้าม่ระเบ่ยบ ม่วินัย ม่สัมมาคารวะ เด็กบางคนไม่เคยข้อบคุณหร่อไหว้ พอมาอย่ ่
กบัเรา เข้าร่จั้กไหว้ ร่จั้กข้อบคุณ ก็เป็นพล้งัให้เราส่ต่้่อไปได้” 
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ผ้�ใหญ่ไกรู้ศึรู้ สืะทั้�อนัด�วยว่า ท้ั้�ทั้ำาไป็ทัั้�งหมด ผล่ตอบรู้ับกล่ับมาคือความสืุขใจั  
“ชุ่มช่นเรารักเร่�องกฬ่าอย่่แล้ว้ เห็นเด็กได้เล้น่ ถึงเราไม่ได้เล้น่ด้วยตั่วเอง ได้นั�งข้า้งสนาม
เห็นเด็กเล้น่ ม่ทัี่กษะ ม่การเปล่้�ยนแปล้งเกิดข้ึ�น มันกม่็ความสขุ้แล้ว้”

ต้่น-สรุชัุย คมุสรุะ อายุ 22 ปั ีนักวิจััยเยาวชุนชุุมชุนท่ี่าศัลิ่า ต่.เมอ่งแก อ.ท่ี่าต่มู 
จั.สรุนิที่ร ์ในโครงการยอ่ยศักึษารูปัแบบการส่งเสรมิก่ฬาชุุมชุนท่ี่าศัลิ่า 4 ห์มูบ่า้น 
ป็ัจัจุับันักำาล่ังศึึกษาอย้่ชุั�นัป็ีท้ั้� 4 มหาวิทั้ยาลั่ยรู้าชุภัฏิสืุริู้นัทั้ร์ู้ คณะครุู้ศึาสืตร์ู้ สืาขา
วิทั้ยาศึาสืตร์ู้การู้กฬ้า เล่า่ว่า ตนัเองมค้วามใฝ่ฝั่่นัอยากเป็น็ันักักฬ้า แล่ะอยากสือนักฬ้า
ให�กับนั�อง ๆ  เยาวชุนัในัหม้บ่�านั กฬ้าท้ั้�ถนัดัคือฟุตุบอล่ ตำาแหนัง่ท้ั้�เล่น่ัคือกองกล่างแล่ะ
เซึ่น็ัเตอรู้ ์โดยมท้้ั้มรู้กัคือท้ั้มล่เิวอร์ู้พ้ื่ล่ แล่ะท้ั้มเมอืงทั้องย้ไนัเต็ด

ในัโครู้งการู้วิจััยครู้ั�งนั้� ต�นัทั้ำาหนั�าท้ั้�เป็็นัผ้�ชุ่วยผ้�ฝ่ึกสือนัให�กับ พ่�ปั๋อ-กฤษดา  
สาแก้ว อด่ต่นักฟุตุ่บอล่มอ่อาชุพ่มากปัระสบการณ์ 

สืำาหรู้ับการู้รู้วมกลุ่่มฝึ่กซึ่�อมก้ฬาฟุุตบอล่ของชุุมชุนัท่ั้าศึิล่าซึ่ึ�งม้มาก่อนัแล่�วนัั�นั 
นั�องต�นั เล่า่ว่า มพ้ื่้�เล่้�ยงชุุมชุนัคือผ้�ใหญ่ไกรู้ศึรู้ งอกงาม ทั้ำาหนั�าท้ั้�ป็รู้ะหนัึ�งผ้�จััดการู้ท้ั้ม 
แล่ะมก้ฤษดา สืาแก�ว เป็น็ัโค�ชุผ้�ฝ่กึสือนั โดยมเ้ยาวชุนัเข�ารู้ว่มกจิักรู้รู้มป็รู้ะมาณ 15 คนั
ท้ั้�ผา่นัมาม้เยาวชุนัในักลุ่ม่ 2 คนัฝ่กึซึ่�อมจันัมโ้อกาสืเข�าไป็เป็น็ันักัฟุตุบอล่ในัอะคาเดม้
ของสืโมสืรู้สุืรู้นิัทั้รู้ซ์ึ่ต้ิ� แล่ะอะคาเดมข้องสืโมสืรู้บุรู้รู้้มัยย้์ไนัเต็ด 

เม่�อม่โครงการวิจััยเข้้ามาที่ำาให์้ได้รับการสนับสนุนจัากเที่ศับาล่แล่ะชุุมชุน 
มากข้ึ�น นอกจัากชุุดก่ฬาแล่ะอุปักรณ์ก่ฬา สถิ่านท่ี่�ฝึกึซ้ึ่อมแล่ะอาคารพักท่ี่�โรงเรย่น
บา้นท่ี่าศัลิ่า รวมถึิ่งการสนับสนุนที่นุที่รพัยเ์พ่�อออกไปัที่ำากิจักรรมนอกสถิ่านท่ี่�แล้่ว
ยงัรวมถึิ่งได้น้องเยาวชุนรุน่เล็่กอ่ก 10-20 คนเพิ�มเข้า้มารว่มกิจักรรม น่าเสย่ดายท่ี่�
มก่ารแพรร่ะบาดข้องเชุ่�อไวรสัโควิด-19 ที่ำาให์ก้ารรวมกลุ่่มแบบฟูุล่ท่ี่มข้องเยาวชุน
แต่่ล่ะรุน่ยงัไมอ่าจัที่ำาได้เต็่มท่ี่� 

ขณะท้ั้�การู้พื่บป็ะกับพื่้�เล่้�ยงชุุมชุนัก็ทั้ำาได�เพื่้ยงผ่านัเทั้คโนัโล่ย้การู้สืื�อสืารู้อย่าง
แอป็พื่ลิ่เคชุนััไล่น์ั “เราม่กลุ้ม่ไล้น์ท่ี่�ถ่ายร่ปสง่ไปให้เข้าด่ เข้าก็บอกว่าด่ จะได้พด่คยุกนั 
ม่อะไรปรึกษาได้ต่ล้อด ถ้าเราไมม่่อุปกรณก์ฬ่าอะไรกใ็หไ้ปบอกผู้่ใ้หญ่ไ่กรศร จะไปบอก
ที่างเที่ศบาล้ให้” 
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โดยการเข้า้มาสนับสนุนข้องโครงงานวิจััยที่ำาให์ต้้่นมองเห์น็ว่าความใฝึ�ฝึนัข้อง
เยาวชุนท่ี่�จัะก้าวข้ึ�นไปัสูนั่กฟุตุ่บอล่มอ่อาชุพ่เปัน็ไปัอยา่งมร่ะบบแล่ะมค่วามชุดัเจัน
มากข้ึ�น

อ้กหนัึ�งโครู้งการู้ท้ั้�นัา่สืนัใจั คือโครู้งการู้ยอ่ยรู้้ป็แบบการู้สืง่เสืรู้มิให�เด็กทั้ำากจิักรู้รู้ม
ด�านัเกษตรู้อินัทั้รู้ย์้รู้ว่มกบัผ้�ป็กครู้องบ�านัเมอืงแก อยา่งเบิ�ม สืงนัวนั ผ้�ใหญบ่�านั หม่้ท้ั้� 3 
บ�านัเมอืงแก อายุ 48 ป็ ีพ้ื่�เล่้�ยงนัักวิจััยเยาวชุนั เทั้�าความว่า การู้เล่อืกโจัทั้ย์วิจััยเรู้ื�องนั้�
สืบืเนืั�องมาจัากฐานัทุั้นัเดิมของชุุมชุนั ซึึ่�ง อ.ท่ั้าตม้ขึ�นัชุื�อเรู้ื�องเกษตรู้อินัทั้รู้ย์้ มผ้้�นัำาชุุมชุนั
ชุาวบ�านั แล่ะผ้�ป็กครู้องทั้ำาเกษตรู้อินัทั้รู้้ย์เป็็นัอาชุ้พื่อย่้แล่�ว จึังต�องการู้ให�เด็กแล่ะ
เยาวชุนัได�เรู้ย้นัรู้้�แล่ะสืบืสืานั ไมว่่าจัะเป็น็ัการู้ทั้ำานัาข�าวหอมมะล่อิินัทั้รู้้ยแ์ล่ะแป็ล่งผกั
อินัทั้รู้ย้อ์ยา่งครู้บวงจัรู้ ป็ล่ก้ได�แล่ะขายเป็น็ั

เยาวชุนัท้ั้�เข�ารู่้วมในัโครู้งการู้วิจััยม้ทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบ รู้วมป็รู้ะมาณ 36 คนั 
จัำาแนักเป็น็ัเด็กแล่ะเยาวชุนัในัรู้ะบบป็รู้ะมาณ 20 คนั แล่ะเป็น็ัเด็กเยาวชุนันัอกรู้ะบบ
อ้กป็รู้ะมาณ 15 คนั ผกัท้ั้�ป็ล่ก้จัะเป็น็ัผกัเกอืบทั้กุชุนัดิท้ั้�ใชุ�ป็รู้ะกอบอาหารู้ของครู้วัเรืู้อนั
ในัแต่ล่ะวันั อาทิั้ พื่รู้กิ คะนั�า กวางตุ�ง ผักกาด กะเพื่รู้า โหรู้ะพื่า บวบ ฯล่ฯ

เมื�อม้การู้ป็รู้ะชุุมวางแผนักันัแล่�ว เยาวชุนัได�กล่ับไป็ทั้ำาแป็ล่งป็ล่้กผักท้ั้�บ�านัของ
ตัวเอง ป็ล่ก้ผกัอยา่งนั�อยหล่งัคาเรู้อืนัล่ะ 5 ชุนัดิ มผ้้�ป็กครู้องแล่ะศึน้ัยก์ารู้เรู้้ยนัรู้้�ป็รู้ะจัำา
หม้บ่�านัคอยกรู้ะตุ�นั ให�ความรู้้� แล่ะให�คำาแนัะนัำา ทั้ำาให�เด็กแล่ะเยาวชุนัได�เรู้ย้นัรู้้�ตั�งแต่
กรู้ะบวนัการู้เตรู้ย้มดินั การู้เตรู้ย้มแป็ล่ง การู้เพื่าะเมล่ด็พื่นััธิุ ์การู้ด้แล่ผกั การู้ทั้ำานัำาหมัก
ชุว้ภาพื่ การู้ทั้ำาฮอรู้โ์มนัไข ่รู้วมไป็ถึงการู้ทั้ำาปุ็�ยอินัทั้รู้ย้ช์ุนัดิต่าง ๆ อ้กทัั้�งได�รัู้บกำาล่งัใจั
จัากพื่้�เล่้�ยงชุุมชุนั แล่ะพ้ื่�เล่้�ยงกล่ไกจัากเทั้ศึบาล่หมั�นัเย้�ยมเย้ยนัแป็ล่งผักของเยาวชุนั 
เพืื่�อให�กำาล่งัใจั แล่ะให�คำาแนัะนัำา

เมื�อมก้ารู้แพื่รู่้รู้ะบาดของไวรู้สัืโควิด-19 ผ้�ใหญเ่บิ�ม เล่า่ว่า เนัื�องจัากเป็น็ัโครู้งการู้
วิจััยท้ั้�เนั�นัให�เด็กเยาวชุนัป็ล่ก้ผกัแบบบ�านัใครู้บ�านัมนัั จึังได�รู้บัผล่กรู้ะทั้บนั�อย ทั้ำาให�ได�
เห็นัความเจัรู้ิญเติบโตของพื่ืชุผักท้ั้�เด็กเยาวชุนัป็ล่้กอย่างต่อเนัื�อง เห็นัเด็กเยาวชุนัได�
ล่งมือทั้ำาจัริู้ง แล่ะมก้ารู้เกบ็กินัพืื่ชุผักท้ั้�ป็ล่ก้ บง่บอกได�ถึงความสืนัใจั ความรู่้วมมอื แล่ะ
เรืู้�องทัั้กษะท้ั้�เกิดขึ�นักับตัวเด็กเยาวชุนั “ผู้มม่ความสุข้ต่อนท่ี่�เข้าเดินเย่�ยมแปล้งซึ�งกัน
แล้ะกัน เด็กเข้าคยุกนัด่มาก ผู้กัเธอเป็นอยา่งนั�น นำาหมักฉนัเป็นอย่างน่� ฮอร์โมนเป็น
อย่างนั�น เข้าอวดกัน ช่่�ช่วนกันด่ เช่่น เข้าอวดกันว่าบวบข้องฉันยาวกว่าข้องเธอนะ” 
ผ้�ใหญ่เบิ�มเล่า่อยา่งมค้วามสุืข 
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สืำาหรัู้บการู้ดำาเนิันัการู้ขั�นัต่อไป็ เด็กแล่ะเยาวชุนัได�ป็รู้ะชุุมวางแผนัรู่้วมกันัถึงการู้
เปิ็ดตล่าดเล่ก็ ๆ ในัหม่้บ�านั เพืื่�อเป็น็ัสืถานัท้ั้�แล่กเป็ล่้�ยนัผกัท้ั้�ป็ล่ก้ แล่ะแบ่งขายสืำาหรู้บั
ครู้ัวเรู้ือนัท้ั้�ต�องการู้ โดยจััดสืัป็ดาห์ล่ะ 1 ครู้ั�ง “เป็นความคิดต่่อยอดข้องเยาวช่น เข้า
กระต่่อร่อรน้ ต่อนน่�เข้าสำารวจแล้ว้ว่าบา้นไหนม่ผู้กัอะไรบา้ง แล้ะเข้าวางแผู้นแล้ว้ว่าจะ
ปล้ก่ผู้กัอะไร ปล้ก่อยา่งไร” 

นอกจัากดอกผล่ท่ี่�เป็ันพชุ่ผล่ท่ี่�เจัรญิเติ่บโต่ เก็บกินแล่ะเก็บข้ายได้ ดอกผล่ท่ี่�
เกิดข้ึ�นน่�ยงัรวมถึิ่งความงอกงามในตั่วเด็กเยาวชุน ผูใ้ห์ญเ่บิ�มชุ่�ว่า การที่ำาวิจััยที่ำาให์้
เด็กแล่ะเยาวชุนมค่วามกล้่ามากขึ้�น จัากเด็กนอกระบบห์รอ่เด็กห์ลั่งห์อ้ง ก็สามารถิ่
มารว่มกับชุุมชุน กล้่าคิด กล้่าแสดงออก กล้่านำาเสนอ กล้่าแล่กเปัล่่�ยน อ่กสิ�งห์นึ�ง 
ท่ี่�เห์็นค่อ เด็กแล่ะเยาวชุนติ่ดม่อถ่ิ่อน้อยล่ง ม่ความรับผิดชุอบในการเข้้าสวนผัก 
สว่นในชุว่งคำา ๆ เข้าจัะเดินไปัชุมแปัล่งผกัข้องกันแล่ะกัน 

“การเป็นพ่�เล้่�ยงเยาวช่นท่ี่�ด่ ท่ี่�ผู้มยึดถ่อค่อเราจะต้่องไม่หล้อกใช่้เข้า ค่อเราที่ำา
อะไรเราที่ำาให้เข้าได้เร่ยนร้่ไปในตั่วเข้าเอง แล้ะได้เร่ยนร่้ไปพร้อมกัน ที่ำาแล้้วสามารถ
มองเห็นเป้าหมายท่ี่�เราจะเดินไป เราม่ธงอย่่ ที่ำาให้เข้าเห็นธงว่าอันน่�เป็นเป้าหมาย 
เรานะ ไมใ่ช่ว่่าที่ำาล้อย ๆ แล้ว้หล้อกใช่เ้ข้า พอหมดโครงการแล้ว้ก็หายไป” ผ้�ใหญเ่บิ�ม
สืะทั้�อนัแล่ะเสืรู้ิมว่า การที่ำาวิจััยยังที่ำาให์้ตั่วผู้ให์ญ่เบิ�มเองเปั็นคนใจัเย็นล่งมาก  
ให์ค้วามสำาคัญกับการเก็บข้้อมลู่ ไมด่่วนสรุปั แล่ะไมด่่วนตั่ดสนิใจั 

“การที่ำาวิจัยสอนให้เราใจเย็นล้ง เพราะว่าเราจะไปเอาเฉพาะหัวกับท้ี่ายไม่ได้  
เอาเฉพาะต้่นนำากบัปล้ายนำาไมไ่ด้ กล้างนำาเป็นสิ�งสำาคัญ่มากเล้ย สมมติ่เราต้่องการที่ราบ
เร่�องน่� เราต้่องถามไปเร่�อย ๆ ไมใ่ช่ไ่ปสรุปเอาเอง สมมติ่ล้ก่บา้นม่ปญั่หาผู้มกใ็จเย็นล้ง 
ไม่กระโช่กโฮกฮากใส่เข้าเหม่อนเม่�อก่อน แล้ะเปล้่�ยนจากความกล้ัวมาเป็นความกล้้า 
กล้า้ที่ำาในสิ�งท่ี่�เราอยากเห็น จากท่ี่�ไมเ่คยร่เ้ร่�องชุ่มช่น จากร่ไ้มจ่ริงอยา่งข้อ้มล่้เด็ก ข้อ้มล่้
อะไรต่่าง ๆ ท่ี่�เราเคยสรุปเอาเอง ด่จากที่ะเบ่ยนราษฎรอย่างเด่ยว แต่่พอเราเช็่กจริง ๆ 
เราจะร่ว่้าเด็กนอกระบบม่จำานวนเท่ี่าไร ม่ใคร ม่อะไร อย่างไร กม่็ข้อ้มล่้ต่รงน่�เพิ�มข้ึ�น” 
ผ้�ใหญ่เบิ�ม สืะทั้�อนั 
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กันต่ะ-ธ์นภัที่ร สงนวน อายุ 19 ป็ ีบุตรู้ชุายของผ้�ใหญ่เบิ�ม ซึึ่�งเข�ารู่้วมโครู้งการู้ย่อย
รู้้ป็แบบการู้สืง่เสืรู้มิให�เด็กทั้ำากจิักรู้รู้มด�านัเกษตรู้อินัทั้รู้ย้ร่์ู้วมกบัผ้�ป็กครู้องบ�านัเมอืงแก
สืะทั้�อนัในัฐานัะพื่้�ใหญข่องกลุ่ม่เด็กแล่ะเยาวชุนัว่า การู้ทั้ำาวิจััยทั้ำาให�เด็กแล่ะเยาวชุนักบั
ผ้�ใหญ่ได�มเ้วล่าทั้ำากจิักรู้รู้มรู่้วมกันั เป็น็ัการู้ล่ดชุ่องว่างในัครู้อบครัู้ว หล่ายบ�านัมเ้รู้ื�องรู้าว
ให�พื่้ดคุยหยอกล่�อกันัมากขึ�นั ซึึ่�งท้ั้�ผ่านัมาภาพื่แบบนั้�ไม่ได�เกิดขึ�นัมากเท่ั้าไรู้ เพื่รู้าะ 
ต่างฝ่า่ยต่างมเ้วล่าอย้ด่�วยกนัันั�อย 

กนััตะ บอกว่า ปัระโยชุนข์้องการที่ำาวิจััยน่� ที่ำาให์ตั้่วเองรูจั้ักคนในชุุมชุนมากข้ึ�น
โดยเฉพาะน้อง ๆ  ในชุุมชุน ที่ำาให์เ้กิดเครอ่ข้า่ยเด็กแล่ะเยาวชุน เวล่ามง่านชุว่ยเห์ล่่อ
ชุุมชุนก็สามารถิ่รวมตั่วกันเปั็นกลุ่่มเปั็นก้อนมาที่ำาด้วยกันได้ การที่ำาวิจััยยังที่ำาให์้
กันต่ะเปัน็คนล่ะเอ่ยด รกัการจัดบนัทึี่กแล่ะรูจั้ักการเก็บข้อ้มลู่ ห์ากชุุมชุนมป่ัญัห์า 
ก็สามารถิ่ใชุ้ฐานข้้อมูล่ท่ี่�มอ่ยู่เพ่�อห์าที่างออก เป็ันการแก้ปััญห์าอย่างมเ่ปั้าห์มาย 
ไมใ่ชุแ่ก้ไปัเร่�อย ๆ 

 “การที่ำาวิจัยที่ำาให้ผู้มม่ภาวะความเป็นผู้่น้ำา ช่วนคนอ่�นคุยเป็น เวล้าเราที่ำางาน
อะไรจะม่กรอบคิดท่ี่�เราเคยที่ำา สามารถนำาไปปรับใช่ก้บังานอ่�น ๆ ได้” 

ผล่สืมัฤทั้ธิิ�ท้ั้�เด่นัชุดัท้ั้�สืดุ การู้เข�ามารู้ว่มในักรู้ะบวนัการู้วิจััยได�ทั้ำาให�นั�องกันัตะค�นั
พื่บตัวเองว่า อยากเรู้ย้นัรู้้�แล่ะเติบโตบนัเสื�นัทั้างสืายกรู้ะบวนักรู้ - นักัจััดกรู้ะบวนัการู้
เรู้้ยนัรู้้� โดยม ้พ่�อ้อย-วราภรณ์ ห์ล่วงมณ ่สถิ่าบนัยุวโพธิ์ชุน เป็น็ัไอดอล่ 

“ผู้มอยากเป็นกระบวนกร นักจัดกระบวนการเร่ยนร่ ้ต่อนน่�ฝึกึตั่วเองค่อนข้า้งเยอะ
ผู้มจึงมาเร่ยนสายน่�โดยเฉพาะเล้ยครบั เพราะคิดว่ามันม่เสนห์่ เป็นการเร่ยนร่ท่้ี่�สามารถ
ที่ำาใหแ้ต่่ล้ะคนสามารถเกดิการเร่ยนร่ไ้ด้ด้วยตั่วเอง ม่วิธก่ารมอง ม่วิธก่ารคิด ผู้มค้นพบ
ตั่วเองหลั้งจากเข้า้ค่าย 21 วัน ได้เจอกบัพ่�อ้อย สถาบันยุวโพธชิ่น ผู้มอยากเป็นผู่้ใ้หญ่่
แบบน่� อยากเป็นผู่้้ใหญ่่ท่ี่�เปิดโอกาสให้กับผู่้้อ่�นอย่างน่�ด้วย” กันัตะ ว่าท้ั้�นัักศึึกษา 
นั�องใหมค่ณะวิทั้ยาการู้เรู้ย้นัรู้้�แล่ะศึึกษาศึาสืตร์ู้ มหาวิทั้ยาลั่ยธิรู้รู้มศึาสืตรู้ ์กล่า่ว

ป็ิดทั้�ายด�วย ป็.เชุ่ ผ้�นัำาพื่าคนับ�านัเมืองแกเข�าสื้่กรู้ะบวนัการู้พื่ัฒนัาชุุมชุนัแล่ะ
พื่ฒันัาตนัเอง จันัทั้ำาให�ในัวันันั้�เด็กแล่ะเยาวชุนั แล่ะผ้�ใหญ่ในัชุุมชุนัตำาบล่เมืองแกลุ่กขึ�นั
มาเอาธิรุู้ะเรู้ื�องการู้พื่ฒันัาเด็กเยาวชุนัของตำาบล่รู่้วมกันั โดย ป็.เชุ่ สืะทั้�อนัว่า สืำาหรู้บั 
ท้ั้มวิจััย การู้ทั้ำางานัในัครู้ั�งนั้�เป็น็ัเสืมอืนัการู้เป็ดิป็รู้ะสืบการู้ณใ์หมใ่นัการู้ทั้ำางานัพื่ฒันัา
ชุุมชุนัโดยเฉพื่าะกบั ป็.เชุ่ ท้ั้�แม�จัะผา่นัการู้ทั้ำางานัพัื่ฒนัามาอย่างยาวนัานั แต่กย็อมรู้บั
ว่า “วิจััย” ป็รู้บัทัั้ศึนัคติการู้ทั้ำางานัอยา่งสืิ�นัเชุงิ 
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“ถ้าประโยช่น์ในสว่นตั่ว สำาหรับผู้มเกิด 3 เร่�อง 1. ค่อการฝึกึตั่วเองในแง่ทัี่กษะ
การที่ำางานรว่มกบัชุ่มช่น ซึ�งต่รงน่�เป็นเร่�องท่ี่�สำาคัญ่มาก เพราะว่าคนท่ี่�จะแปล้งนโยบาย
เป็นวิธป่ฏิิบัติ่ ก็ค่อข้้าราช่การท้ี่องถิ�นน่�แหล้ะ แล้้วก็งานวิจัยจะฝึึกเราในเร่�องข้องการ 
ล้งไปที่ำางานเร่�องข้อ้มล่้กบัชุ่มช่น ฝึกึเร่�องการไปสมัผู้สั อยา่งนอ้ยใหร่้ทุ้ี่กข์้ข้องช่าวบา้น
ซึ�งผู้มว่าน่�เป็นเร่�องสำาคัญ่ข้องข้้าราช่การท้ี่องถิ�น ต้่องร่้ทีุ่กข้์ร้่ทีุ่นข้องช่าวบ้าน แล้้วก็
เข้า้ไปออกแบบยังไงในสว่นข้องกิจกรรม” 

สำาห์รับปัระเด็นท่ี่� 2 ปั.เชุ่ บอกว่า ที่ำาให์้เห์็นมุมมองในการแก้ไข้ปััญห์าท่ี่� 
กว้างข้ึ�น รูจั้ักเคร่�องมอ่แล่ะเที่คนิคให์ม ่ๆ ในการที่ำางานมากข้ึ�น 

“เพราะการที่ำางานแบบเดิมค่อ การดึงเคร่อข้่ายเข้้ามาช่่วยกันที่ำางาน เราก็ด่ว่า
ภาค่ไหน ถนัดเร่�องอะไรก็ประสานมาช่ว่ยกันที่ำางาน แต่่ต่รงน่�ม่ข้อ้อ่อนค่อเราไม่ได้ฝึกึ
ตั่วเอง เพราะเราเอาคนถนัดเร่�องนั�นมาที่ำาให”้ 

ในส่วนปัระการท่ี่� 3 ค่อฝึกึฝึนตั่วเอง “ฝึึกทัี่กษะในเร่�องกระบวนการเข้ย่นงาน 
กระบวนการไล้เ่ร่ยงล้ำาดับความสำาคัญ่ เพ่�อไปนำาเสนอ
กบัช่าวบา้น ไปนำาเสนอกบัท่ี่มผู้่บ้ริหาร หากเรายังไมร่่้
ว่าจะไปนำาเสนองานยังไง ในการฝึกึทัี่กษะการนำาเสนอ
เราก็ไปช่วนช่าวบ้านให้เห็นถึงผู้ล้กระที่บแล้ะสิ�งท่ี่�จะ
ต่ามมา ว่ามันเกิดจากเร่�องอะไร ผู้มว่าน่�เป็นเร่�องสำาคัญ่
ค่อไปย้อนช่วนใหช้่าวบา้นร่อ้ด่ต่ แล้ะร่ท้ี่นุ ผู้มว่าต่รงน่�
น่าจะเป็นเร่�องหลั้กท่ี่�ท้ี่องถิ�นต้่องร้่ จากประสบการณ์
ในอด่ต่ เข้าม่เร่�องอะไรบา้ง เคยล้ม้เหล้วเร่�องอะไรบ้าง
เข้าเคยม่ทีุ่นเก่าท่ี่�ด่เร่�องอะไรบ้าง แล้ะประวัติ่ศาสต่ร์
ในเร่�องนั�น เร่�องอะไรบ้างท่ี่�เข้าที่ำา แล้้วก็ทีุ่นในเร่�อง
องค์กรภายนอกอะไรบ้าง ผู้มว่าพวกเราต้่องร่้กันครบ
ต่รงน่�กอ่น ถึงจะช่วนช่าวบ้านพัฒนาได้” 
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ผล่จัากการู้ทั้ำาวิจััยรู้ะยะท้ั้� 1 ทั้ำาให�สืรุู้ศัึกดิ� สืงิหห์ารู้ ป็ล่ดัเทั้ศึบาล่ แล่ะพื่นักังานั
จั�าง ท้ั้�เป็น็ัท้ั้มกล่ไกกล่างล่งไป็ฝ่กึเรู้ย้นัรู้้�การู้ทั้ำางานัวิจััยทั้�องถิ�นั ผา่นัการู้ทั้ำางานักบักล่ไก
หม้่บ�านัผ่านังานัวิจััย “แนัวทั้างการู้อย้่รู้่วมกันัอย่างม้ความสืุขรู้ะหว่างผ้�สื้งอายุกับ
เยาวชุนับ�านัเมืองแก” ทั้ำาให�ได�เรู้้ยนัรู้้�การู้วางรู้ะบบในัหม้่บ�านัในัการู้หนุันัเสืรู้ิมงานั
เยาวชุนั แล่ะเรู้้ยนัรู้้�การู้พัื่ฒนัากล่ไกในัรู้ะดับตำาบล่ให�หนุันัเสืริู้มการู้ขับเคลื่�อนังานั
เยาวชุนัรู้ะดับตำาบล่

ในัรู้ะยะท้ั้� 2 เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแกจึังได�จััดตั�ง “คณะกรู้รู้มการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัรู้ะดับตำาบล่” ขึ�นั เพืื่�อทั้ำาหนั�าท้ั้�วางกรู้อบแล่ะกำาหนัดนัโยบายแล่ะวางเป้็าหมาย
การู้พื่ฒันัาเด็กในัรู้ะบบแล่ะนัอกรู้ะบบในัรู้ะยะ 5 ป็ ี

บทสังเคำร�ะห์
ระบบแล่ะกล่ไกพัฒนำ�เด็กแล่ะเย�วชนำ

เทศบ�ล่ตำ�บล่เมอืงแก
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แนวที่างการข้บัเคล่่�อน
เปัา้ห์มายการพฒันาเด็กแล่ะเยาวชุน 

ต่ำาบล่เมอ่งแก

1. รู้วบรู้วมฐานัข�อมล้่เยาวชุนัตำาบล่

2. เชุื�อมหน่ัวยงานัองค์กรู้รู้ะดับตำาบล่
เพื่ื�อขบัเคล่ื�อนังานั

3. ค�นัหาทุั้นัองค์ความรู้้�ของชุุมชุนัเพืื่�อ
ออกแบบหนันุัเสืรู้มิกจิักรู้รู้ม

4. พื่ฒันัาหลั่กสืต้รู้ทั้�องถิ�นัด�านัอาชุพ้ื่ของ
ตำาบล่เมอืงแก

5. พื่ฒันัาข�อมล้่ด�านัภม้ปิ็ญัญาของแต่ล่ะ
ชุุมชุนัแล่ะองค์ความรู้้�จัากภายนัอก

6. งานัติดตามป็รู้ะเมนิัผล่อยา่งต่อเนืั�อง

7. ขบัเคล่ื�อนังานัวัฒนัธิรู้รู้มของชุุมชุนั
โดยเยาวชุนั

8. พื่ฒันัาเยาวชุนัรู้ว่มกบัผ้�ป็กครู้อง

9. พื่ฒันัากล่ไกงานัเยาวชุนัในัรู้ะดับ
ตำาบล่แล่ะหม้บ่�านั

เด็กในระบบ 

• ภายในั 5 ป็ ีนักัเรู้ย้นัต�องจับรู้ะดับ
มธัิยมศึึกษาตอนัต�นั 100%

• นัักเรู้ย้นัในัโรู้งเรู้ย้นัเป็น็ันักัเรู้ย้นัท้ั้� 
เรู้ย้นัอยา่งมค้วามสุืข

• ได�เรู้ย้นัรู้้�หลั่กสืต้รู้ทั้�องถิ�นัด�านัการู้เกษตรู้ 
สืามารู้ถนัำาไป็ป็รู้ะกอบอาชุพ้ื่อย่างนั�อย  
3 ป็รู้ะเภทั้

เด็กนอกระบบ/เด็กในชุุมชุน

• ค�นัหาตนัเองตามความชุอบ ความถนัดั

• สืามารู้ถดำารู้งชุวิ้ตได�อย่างมส้ืขุภาพื่ 
มอ้าชุพ้ื่แล่ะมรู้้ายได�

• เป็น็ัคนัเหน็ัคณุค่าของตนัเอง รัู้กทั้�องถิ�นั
แล่ะรู้ว่มพื่ฒันัาชุุมชุนั
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 แต่ทั้ว่ายงัพื่บว่า กล่ไกดังกล่่าวยงัมจุ่ัดอ่อน/จุัดแข้ง็บางอยา่ง คือ 

จุัดแข้ง็ องค์ป็รู้ะกอบของกล่ไกในัรู้ะดับตำาบล่ครู้อบคล่มุบุคคล่ท้ั้�เคยทั้ำากจิักรู้รู้ม
ท้ั้�เก้�ยวข�องกับเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งรู้ะบบโรู้งเรู้ย้นั ชุุมชุนั เทั้ศึบาล่ม้เจั�าหนั�าท้ั้�รู้บัผิดชุอบ
โดยตรู้ง มแ้ผนังานัแล่ะงบป็รู้ะมาณไว�คอยสืนัับสืนันุั

จุัดอ่อน คือ ครู้้ผ้�สือนัไม่ได�เข�ามาเป็็นัคณะทั้ำางานัในัรู้ะดับตำาบล่ ตัวแทั้นัจัาก 
สืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัไมใ่ชุตั่วจัริู้ง สืว่นัใหญม่าตามตำาแหนัง่แล่ะไมอ่ย้ใ่นัพื่ื�นัท้ั้� ขาดข�อมล้่
ภาพื่รู้วมของเด็กแล่ะเยาวชุนัในัรู้ะดับตำาบล่เพื่ื�อวางแผนังานั ทัั้�งเรืู้�องการู้ศึกึษาแล่ะการู้
ป็รู้ะกอบอาชุ้พื่ ชุุมชุนัขาดการู้ป็รู้ะสืานังานัสื่งต่อรู้ะหว่างโรู้งเรู้้ยนักับครู้อบครัู้ว กรู้ณ้
เด็กไมม่าโรู้งเรู้ย้นั ขาดการู้ทั้ำาความเข�าใจักับผ้�ป็กครู้อง

โดยเร่�องท่ี่�กล่ไกที่ำาได้ด่แล้่ว คือ ม้กรู้ะบวนัการู้วางยุทั้ธิศึาสืตรู้์รู้่วมกันั ทัั้�งการู้
ถอดบทั้เรู้ย้นั การู้วิเครู้าะหส์ืถานัการู้ณ์ การู้ทั้ำาโครู้งการู้ย่อยครู้อบคลุ่มกลุ่ม่เป็า้หมาย
เด็กทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบ มก้ารู้ใชุ�ทุั้นัของชุุมชุนัเข�ามาชุ่วยขบัเคล่ื�อนัการู้ทั้ำางานั แล่ะท้ั้�
สืำาคัญคือมก้รู้อบงบป็รู้ะมาณสืนัับสืนุันัอยา่งต่อเนืั�อง แล่ะป็รู้บัตามบทั้เรู้ย้นัท้ั้�เกดิขึ�นั 

สิ�งท่ี่�ควรปัรบัปัรุง คือ ควรู้มตั้วแทั้นัครู้้ผ้�สือนัเข�ามาเป็น็ักล่ไกหล่กั ต�องมก้ารู้วาง
กรู้อบงบป็รู้ะมาณแล่ะมฐ้านัข�อมล้่ท้ั้�ครู้อบคลุ่ม ป็รู้บักล่ไกชุุมชุนัให�มผ้้�รู้บัผดิชุอบชัุดเจันั
มากกว่าผ้�ใหญบ่�านัเพื่ย้งคนัเด้ยว งานเด็กแล่ะเยาวชุนควรเป็ันยุที่ธ์ศัาสต่รห์์ลั่กข้อง
เที่ศับาล่ไมค่วรเปัน็แค่แผนงานยอ่ย มก่ารบูรณาการแผนงานข้องเที่ศับาล่เข้้าเปัน็
เน่�อเด่ยวกัน มค้วามเข�าใจัเนืั�องานัท้ั้�จัะขบัเคล่ื�อนัให�ตรู้งกนัั ยงัขาดตัวแทั้นัของเด็กทัั้�ง
ในัแล่ะนัอกรู้ะบบมาเล่่าสืถานัการู้ณ์ ขาดแผนัป็ฏิิทิั้นัการู้ดำาเนัินังานั การู้ติดตาม 
ป็รู้ะเมินัผล่อย่างชัุดเจันั ควรู้ม้กรู้อบแล่ะรู้ะยะเวล่าให�ชัุดเจันั ป็รัู้บเพื่ิ�มท้ั้มขับเคล่ื�อนั
ของเทั้ศึบาล่เข�ามารู้ับผิดชุอบให�มากขึ�นั เพื่รู้าะม้กรู้อบการู้ขับเคล่ื�อนัครู้อบคลุ่มทัั้�ง
ชุุมชุนั สื่วนัตัวแทั้นัของศึ้นัย์พื่ัฒนัาเด็กเล่็กควรู้ป็รู้ับออกแล่ะตั�งเป็็นัท้ั้มขับเคล่ื�อนั 
เฉพื่าะป็รู้ะเด็นัแทั้นั
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ปญัห�อปุสรรคำ

เจั�าภาพื่หล่กัท้ั้�ดแ้ล่กล่ไกรู้ะดับตำาบล่คือ องค์กรู้ป็กครู้องสืว่นัทั้�องถิ�นั ซึ่ึ�งม้ภาค้รู้ว่ม
ในัการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัรู้ะบบแล่ะนัอกรู้ะบบ โดยม้ภาค้จัากหนั่วยงานั 
ของรัู้ฐคือ กรู้ะทั้รู้วงพัื่ฒนัาสัืงคมแล่ะพัื่ฒนัาความมั�นัคงของมนุัษย์ ชุ่วยสืนัับสืนุันั  
“สภาเด็กแล่ะเยาวชุนต่ำาบล่” ขับเคล่ื�อนักิจักรู้รู้มผ่านังบป็รู้ะมาณสืนัับสืนัุนัป็ีล่ะ 
20,000 บาทั้ จัากกรู้อบการู้ทั้ำางานัท้ั้�ผา่นัมา การู้ทั้ำาโครู้งการู้เป็น็ัแค่กจิักรู้รู้มรู้ะยะสืั�นั
ขาดความต่อเนัื�อง ทัั้�งยงัเล่อืกพัื่ฒนัาเด็กเพ้ื่ยงบางกลุ่ม่ แต่จัากสืภาพื่ป็ญัหาของตำาบล่
เมืองแกในัวันันั้� จัำาเป็็นัต�องพัื่ฒนัาเด็กทัั้�งในัรู้ะบบการู้ศึึกษาแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึึกษา 
ด�วยเหตผุล่ต่อไป็นั้�

• การู้จััดกิจักรู้รู้มเพืื่�อการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัจัะต�องทั้ำาอย่างต่อเนัื�อง  
ท้ั้�ผา่นัมาเมอืงแกมบ้ทั้เรู้ย้นัท้ั้�สืามารู้ถพัื่ฒนัาต่อยอดได�

• แต่ล่ะสื่วนัม้กล่ไกย่อยดำาเนิันังานัด�านัเด็กเยาวชุนัเป็็นัเอกเทั้ศึ ซึ่ึ�งหากจัะ
พื่ฒันัาเป็น็ัภาพื่รู้วมทัั้�งตำาบล่ต�องออกแบบการู้พื่ฒันัารู่้วมกนัั

ดังนัั�นั งานัพัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัต�องถก้ขยายให�เป็น็ังานัท้ั้�ทั้ำาทัั้�งตำาบล่ โดยกล่ไก
ทัุ้กรู้ะดับต�องวางเป็้าหมายแล่ะกรู้ะบวนัการู้ของแต่ล่ะกลุ่่มบนัฐานัข�อม้ล่เด้ยวกันัแล่�ว
นัำาบทั้เรู้ย้นัมาวิเครู้าะหร์ู้ว่มกันั

ขณะท้ั้� “กลุ่ม่โรู้งเรู้ย้นัชุุมชุนั” ไมส่ืามารู้ถทั้ำางานัได�อย่างต่อเนัื�อง ทัั้�งท้ั้�มแ้กนันัำา
เด็กแล่ะเยาวชุนัเข�ารู้่วมฝึ่กความเป็็นัผ้�นัำา ทัั้กษะการู้ทั้ำางานัเป็็นัท้ั้มแล่ะการู้หาข�อม้ล่
ทัุ้นัชุุมชุนั แต่ขาดการู้สืรู้�างแกนันัำาสื่งต่อรุู้่นัต่อรุู้่นั ทั้ำาให�เมื�อรุู่้นัพื่้�เดินัทั้างไป็ศึึกษาต่อ
หรู้อืทั้ำางานันัอกชุุมชุนั การู้ดำาเนิันัโครู้งการู้จึังหยุดชุะงัก

ด�านักลุ่ม่โรู้งเรู้ย้นัท้ั้�ดำาเนันิัโครู้งการู้ผา่นั “โรู้งเรู้ย้นัครู้อบครู้วั” มุง่ให�เด็กในัรู้ะดับ
ป็รู้ะถมศึึกษาแล่ะมัธิยมศึึกษาได�ม้กิจักรู้รู้มเรู้้ยนัรู้้�จัากการู้ล่งมือป็ฏิิบัติจัรู้ิง จัากการู้
สืำารู้วจั พื่บว่า กจิักรู้รู้มในัรู้ะยะหล่งัขบัเคล่ื�อนัตามนัโยบายของผ้�บริู้หารู้แล่ะตามตัวชุ้�วัด
ของเขตพื่ื�นัท้ั้�การู้ศึกึษามากกว่าความสืนัใจัของผ้�เรู้ย้นั
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ขอ้เสนำอแนำะ

การพฒันาเด็กในระบบ ในัภาพื่รู้วมควรู้มก้ารู้วิเครู้าะห์กลุ่ม่เด็กเยาวชุนั แล่�วจััด
กจิักรู้รู้มท้ั้�เด็กเยาวชุนัให�ความสืนัใจัแล่ะสืรู้�างความสืนุักสืนัานั หากยังเป็น็ัเด็กเล่ก็ควรู้
ให�ผ้�ป็กครู้องเข�ามาม้สื่วนัรู้่วมด�วยเพื่ื�อสืรู้�างความสืัมพื่ันัธิท้์ั้�ด้รู้ะหว่างกันั คณะทั้ำางานั
สืามารู้ถใชุ�บทั้เรู้ย้นัจัากโครงการยอ่ยการเรย่นอยา่งไรให์ม้ค่วามสขุ้ข้องโรงเรย่นเมอ่ง
แกพิที่ยาสรรค์ มาเป็็นักรู้อบในัการู้ทั้บทั้วนัตนัเองแล่ะเป็ล่้�ยนัแป็ล่งวิธิ้การู้เรู้้ยนั 
การู้สือนัใหม่ เพื่ื�อให�นัักเรู้้ยนัม้ผล่สืัมฤทั้ธิิ�ทั้างการู้เรู้้ยนัท้ั้�ด้ขึ�นัแล่ะม้แรู้งบันัดาล่ใจัในั 
การู้เรู้ย้นั

การพัฒนาเด็กนอกระบบ เป็้าหมายหล่ักในัการู้ทั้ำากิจักรู้รู้มกับเด็กนัอกรู้ะบบ 
ควรู้เป็็นักิจักรู้รู้มท้ั้�ชุ่วยสืรู้�างอาชุ้พื่แล่ะสืรู้�างรู้ายได� คณะกรู้รู้มการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัตำาบล่เมืองแกจึังควรู้ทั้บทั้วนัฐานัข�อม้ล่อย่างล่ะเอ้ยด เชุ่นั จัำานัวนัเด็กแล่ะ
เยาวชุนันัอกรู้ะบบในัแต่ล่ะพืื่�นัท้ั้� สืถานัการู้ณข์องเด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบในัป็จััจุับนัั
เป็น็ัอยา่งไรู้ แยกเป็น็ัหมวดหม้่ชุายแล่ะหญิง แล่�ววางแผนัเป็ิดพื่ื�นัท้ั้�ให�เด็กแล่ะเยาวชุนั 
นัอกรู้ะบบได�ล่งมอืทั้ำากจิักรู้รู้มท้ั้�ตนัเองสืนัใจัแล่ะสืรู้�างเสืรู้มิทัั้กษะอาชุพ้ื่ กรู้ะบวนัการู้
ทั้ำางานัต�องชุวนัคิดแก�ปั็ญหารู่้วมกันัทัั้�งในัรู้ะดับหม้่บ�านัแล่ะตำาบล่ แล่�วเชืุ�อมป็รู้ะสืานั
ภาค้เครู้อืขา่ย เชุน่ั การู้ชุกัชุวนัผ้�รู้้�นัอกชุุมชุนัเข�ามาเป็น็ัวิทั้ยากรู้ในักรู้ณท้้ั้�ในัชุุมชุนัไมม่้
ผ้�รู้้�ท้ั้�มค้วามถนัดัเฉพื่าะด�านั

กล่ไกการพฒันาเยาวชุนในระดับห์มูบ่า้น ควรู้ม้ตัวแทั้นัของเยาวชุนัเข�าไป็เล่่า
ถึงสืถานัการู้ณ์ของเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�เก็บข�อม้ล่เชุิงล่ึกในัหม่้บ�านัให�คณะกรู้รู้มการู้
หม้่บ�านัฟัุง เพืื่�อหาทั้างออกรู่้วมกันั ม้รู้ะบบคุ�มอย้่ในัคณะกรู้รู้มการู้หม้่บ�านั หรืู้อท้ั้� 
เรู้ย้กว่า “ปัระชุาคุ้ม” เพืื่�อรู้บัฟุงัป็ญัหาของเยาวชุนั แล่ะวางแผนัแก�ไขป็ญัหาอยา่งเป็น็ั
รู้ะบบ เชุ่นั เด็กในัรู้ะบบท้ั้�ทั้ำากิจักรู้รู้มกับครู้อบครู้ัวอาจัให�โรู้งเรู้้ยนัเข�ามากรู้ะตุ�นัหนัุนั
เสืรู้มิออกเย้�ยมครู้อบครัู้วท้ั้�ทั้ำากจิักรู้รู้มเพื่ิ�มเป็น็ักำาล่งัใจัให� สืำาหรัู้บป็ญัหาเด็กนัอกรู้ะบบ
กล่ไกคุ�มเป็็นักล่ไกให�กำาล่ังใจัเด็กท้ั้�ทั้ำากิจักรู้รู้ม หรู้ือม้ป็รู้าชุญ์ชุาวบ�านัท้ั้�ม้ความถนััด 
ให�คำาแนัะนัำาให�กำาล่ังใจัเด็กแล่ะเยาวชุนั หากผ้�ป็กครู้อง รู้ะบบคุ�ม แล่ะคณะกรู้รู้มการู้
หม้บ่�านัทั้ำางานัได�สือดป็รู้ะสืานัจันัเป็น็ัเนืั�อเด้ยวกนัั กจ็ัะทั้ำาให�กล่ไกการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัรู้ะดับหม้บ่�านัเข�มแข็งยิ�งขึ�นั
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ร�ยนำ�มคำณ์ะผู้่วจิยั
แล่ะท่ีปรกึษ�โคำรงก�ร

ภ�คำผ่นำวก

1  หวัหน้ำ�โคำรงก�รวจิยั
นายสรุศักัดิ�  สงิห์ห์์าร
ตำาแหนัง่ ป็ล่ดั (นัักบรู้หิารู้ทั้�องถิ�นัรู้ะดับกล่าง)
สืงักดั เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแก
ท้ั้�อย้ ่132 หม้ท้่ั้� 16 ถนันัป็ทัั้มานันัท์ั้ ตำาบล่เมืองแก อำาเภอท่ั้าตม้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-591-020  โทั้รู้สืารู้: 044-591-020 
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ: 08-9628-4277 e-mail: surasaks-2513@hotmail.com

2  คำณ์ะผู้่วจิยัรว่มโคำรงก�รวจิยัหลั่ก 
1. นัายเบิ�ม สืงนัวนั ผ้�นัำาหม้ท้่ั้� 3
2. นัางสืำารู้าญ ล่กัขษรู้ ผ้�นัำาหม้ท้่ั้� 3
3. นัางสืมหมาย รู้กัษ์ชุอบ ผ้�นัำาหม้ท้่ั้� 3
4. นัางเยาวล่กัษณ์ งามขำา  ผ้�นัำาหม้ท้่ั้� 3
5. นัายวิรู้ตันั ์อุดหนุันั ผ้�นัำาหม้ท้่ั้� 3
6 นัายไกรู้ศึรู้ งอกงาม ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 17
7. นัายชุ้ชุาติ ป็รู้ะเมินัชุยั ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 4
8. นัายป็รู้ะถม ใจัแก�ว ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 6
9. นัายสืงวนั คหาวงศึ ์ ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 5
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10. นัายทัั้ตพื่งษ ์บุญม ้ ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 7
11. นัางสืาวกาญจันัา ศึรู้รู้้าชุ ครู้้ โรู้งเรู้ย้นัเมอืงแกพื่ทิั้ยาสืรู้รู้ค์
12. นัางมยุรู้ ้ทั้องสืกุ ครู้้ กศึนั.ตำาบล่เมืองแก
13. นัายป็รู้ะสืทิั้ธิ ์อุดหนุันั     ครู้้ โรู้งเรู้ย้นัเมอืงแกพื่ทิั้ยาสืรู้รู้ค์
14. นัายไกรู้ษรู้ เพื่รู้ศิึแก�ว      นัักวิชุาการู้ศึึกษา เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแก
15. นัายพื่สิืษิฐ ์พื่งษส์ืวุรู้รู้ณ   ผ้�ชุว่ยครู้้ผ้�ด้แล่เด็ก ศึน้ัย์พื่ฒันัาเด็กเล่ก็ 
  โรู้งเรู้ย้นับ�านัหนัองแวง
16. นัางสืาวอรู้ทัั้ย อุดหนุันั พื่นัักงานัจั�างเทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแก
17. นัายอรุู้ณศึกัดิ� กำาจัรู้ ป็รู้ะธิานัสืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่เมืองแก
18. นัายธินัภัทั้รู้ สืงนัวนั เยาวชุนั หม้ท้่ั้� 3
19 นัางสืาวนัดิติยา เห็นัสืนิั เยาวชุนั หม้ท้่ั้� 3
20. นัายกฤษดา สืาแก�ว ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 7
21. นัายถนัอม บุญโต ผ้�อำานัวยการู้โรู้งเรู้ย้นัเมืองแกพื่ทิั้ยาสืรู้รู้ค์

3  คำณ์ะผู้่วจิยัรว่มโคำรงก�รวจิยัยอ่ย

โครงการยอ่ยท่ี่� 1 : ศักึษาแนวที่างการเรย่นอยา่งไรให์ม้ค่วามสขุ้ต่ามชุว่งวัย โรงเรย่น
เมอ่งแกพทิี่ยาสรรค์

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
1. นัางสืาวกาญจันัา ศึรู้รู้้าชุ ครู้้ 
2. นัางป็ว้ณา จัันัดา ครู้้ 
3. นัายป็รู้ะสืทิั้ธิิ� อุดหนุันั ครู้้
4. นัายถนัอม บุญโต ผ้�อำานัวยการู้โรู้งเรู้ย้นั

ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุน
1. เด็กหญงิรู้พ้ื่ภรู้ณ ์ขวัญใจั นัักเรู้ย้นัชุั�นัมธัิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 3
2. เด็กหญงิขนััติพื่รู้ อุดหนุันั นัักเรู้ย้นัชุั�นัมธัิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 3
3. นัางสืาวกนักวรู้รู้ณ เพื่ชุรู้ด้ นัักเรู้ย้นัชุั�นัมธัิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 6
4. นัางสืาวเบญญทิั้พื่ย ์บุญสืทิั้ธิิ� นัักเรู้ย้นัชุั�นัมธัิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 6
5. นัางสืาวมยุรู้ ้อุดหนุันั นัักเรู้ย้นัชุั�นัมธัิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 6
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6. นัางสืาววิจิัตรู้า เสืาทั้อง นัักเรู้ย้นัชุั�นัมธัิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 6
7. นัางสืาวป็นัดัดา เล่กิสืนััเท้ั้ยะ นัักเรู้ย้นัชุั�นัมธัิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 6
8. นัางสืาวเหมสืดุา สืายทั้อง นัักเรู้ย้นัชุั�นัมธัิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 6

โครงการยอ่ยท่ี่� 2 : ศักึษารูปัแบบการสง่เสรมิการเล่่นก่ฬาข้องเด็กแล่ะเยาวชุนชุุมชุน
ท่ี่าศัลิ่า 4 ห์มูบ่า้น

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
1. นัายสืงวนั คหาวงศ์ึ ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 5
2. นัายวิชุยั บุญม ้ ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 5
3. นัางสืาวรู้จันัา คันัชุั�งทั้อง ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 5
4. นัายป็รู้ะถม ใจัแก�ว ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 6
5. นัายสืว่าง เพิื่�มผล่ ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 6
6. นัางยุพื่นิั ตดุา ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 6
7. นัายทัั้ตพื่งษ ์บุญม ้ ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 7
8. นัายบุญเล่ศิึ วางาม ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 7
9. นัางสืพุื่ทิั้ กลุ่สืทิั้ธิิ� ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 7
10. นัายเดชุา แก�วศึรู้ ้ ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 7
11. นัาย กฤษดา สืาแก�ว            ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 7
12. นัายไกรู้ศึรู้ งอกงาม ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 17
13. นัางสืายสืนุัย้ ์ ธิรู้รู้มชุอบ ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 17
14. นัางอัญชุล่ ้บุญม ้ ผ้�นัำา หม้ท้่ั้� 17

ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุน
1. นัางสืาวอุบล่วรู้รู้ณ เกย้รู้ติชุ้สืกุล่ เยาวชุนั หม้ท้่ั้� 5
2. เด็กหญงิสืนุัสิืา สืขุตาม เยาวชุนั หม้ท้่ั้� 5
3. นัายวุฒชิุยั หล่อดทั้อง  เยาวชุนั หม้ท้่ั้� 6
4. นัายสืหชุยั ศึรู้ส้ืงัวรู้  เยาวชุนั หม้ท้่ั้� 6
5. นัายเด่นั งอกงาม  เยาวชุนั หม้ท้่ั้� 7
6. นัายเอกพื่ล่ จัันัทั้ป็ตั  เยาวชุนั หม้ท้่ั้� 7
7. นัายจัักรู้ริู้นัทั้รู้ ์การู้ะเกษ   เยาวชุนั หม้ท้่ั้� 17
8. นัายสืรุู้ชัุย คมุสืรุู้ะ เยาวชุนั หม้ท้่ั้� 17
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โครงการยอ่ยท่ี่� 3 : รูปัแบบการสง่เสรมิให์เ้ด็กที่ำากิจักรรมด้านเกษต่รอินที่รย่ร์ว่มกับ
ผูป้ักครองบา้นเมอ่งแก

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
1. นัายเบิ�ม สืงนัวนั ผ้�ใหญ่บ�านั
2. นัายวิรู้ตันั ์อุดหนุันั สืภาผ้�นัำา
3. นัางสืำารู้าญ ล่กัขษรู้ สืภาผ้�นัำา
4. นัางทั้องสืขุ เสืารู้สื สืภาผ้�นัำา
5. นัางสืมหมาย รัู้กษ์ชุอบ สืภาผ้�นัำา

ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุน
1. นัายธินัภัทั้รู้ สืงนัวนั เยาวชุนั
2. นัางสืาวนัดิติยา เห็นัสืนิั เยาวชุนั
3. เด็กหญงิดรู้ลั่พื่รู้ ตะวันัแทั้นั เยาวชุนั

4  คำณ์ะที�ปรกึษ�โคำรงก�รวจิยั
1. นัายจัักรู้กฤษณ์ พื่าณิชุยก์จิัเจัรู้ญิ นัายกเทั้ศึมนัตรู้้
2. นัายเสืมอ เอ็นัด้ รู้องนัายกเทั้ศึมนัตรู้้
3. นัายทิั้พื่ย์ ทั้องด�วง รู้องนัายกเทั้ศึมนัตรู้้
4. นัายถนัอม บุญโต ผ้�อำานัวยการู้โรู้งเรู้ย้นัเมืองแกพิื่ทั้ยาสืรู้รู้ค์



คำณ์ะทำ�ง�นำ 

ดำาเนันิัการู้โดย มล้่นัธิิสิืยามกมัมาจัล่ ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณิชุย ์จัำากัด (มหาชุนั)

ISBN 978-616-8000-34-2

พื่มิพื่ค์รู้ั�งแรู้ก มกรู้าคม 2564

จัำานัวนัพื่มิพื่ ์ 1,000 เล่ม่

สืงวนัล่ขิสืทิั้ธิิ� โครู้งการู้พื่ฒันัาเยาวชุนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั 4 ภาค รู้ะยะท้ั้� 3:  
 หล่กัสืต้รู้นักัถักทั้อชุุมชุนั เพื่ื�อพื่ฒันัาเด็ก เยาวชุนั แล่ะครู้อบครู้วั 
 มล้่นัธิิสิืยามกมัมาจัล่ ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณิชุย ์จัำากัด (มหาชุนั)  
 สืำานักังานัใหญ่ อาคารู้ Plaza East เล่ขท้ั้� 19 ถนันัรู้ชัุดาภิเษก  
 แขวงจัตจัุักรู้ เขตจัตจัุักรู้ กรุู้งเทั้พื่ฯ 
 โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้ 0-2937-9901-7 โทั้รู้สืารู้ 0-2937-9900 

ท้ั้�ป็รึู้กษา คณุป็ยิาภรู้ณ์ มณัฑะจิัตรู้

บรู้รู้ณาธิกิารู้ คุณสืทิุั้นั ศึริู้นิัครู้

จััดทั้ำาเนัื�อหา ออกแบบ บรู้ษิทัั้ คิดค�นัคว�า จัำากดั 
แล่ะควบคมุการู้ผล่ติ 57/357 หม้ ่1 ต.บางบัวทั้อง อ.บางบัวทั้อง จั.นันัทั้บุรู้ ้11110 
 โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้ 0-2270-1350 e-mail: kidkonkwa@gmail.com     

พื่มิพื่ท้์ั้� บรู้ษิทัั้ เอสื.อาร์ู้.พื่รู้ิ�นัติ�ง แมสืโป็รู้ดักส์ื จัำากัด

ภ�คีำเคำรอืข่�ยรว่มสนัำบสนุำนำก�รวจิยั
สืำานักังานัคณะกรู้รู้มการู้สืง่เสืริู้มวิทั้ยาศึาสืตร์ู้ วิจััยแล่ะนัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) 

องค์กรู้ป็กครู้องส่ืวนัทั้�องถิ�นั 5 แหง่ในัจัังหวัดสุืรู้นิัทั้ร์ู้

ใช ้“วจิยั” แก้ปัญห�ชมุชนำ 
เพ่ือพัฒนำ�กล่ไกเย�วชนำตำ�บล่เมืองแก





โครงการ การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาเด็กเยาวชน
ตําบลเมอืงแกอย่างมส่ีวนรว่ม อาํเภอท่าตมู จงัหวดัสุรนิทร์

ใช ้“วิจยั” แก้ปญัหาชมุชน
เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน

ตําบลเมอืงแก
ถอดบทเรยีนกระบวนการวจิยัเพ่ือท้องถ่ิน โครงการ การพัฒนาระบบและกลไก

การพัฒนาเด็กเยาวชนตําบลเมืองแกอย่างมีส่วนรว่ม อาํเภอท่าตมู จงัหวดัสุรนิทร์

ใช ้“วิจยั” แก้ปญัหาชมุชน
เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน

ตําบลเมอืงแก


