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สภาพท ัว่ไป

เขาคราม...เป็นสงัคมเอือ้อาทร  เป็นสงัคมเกษตรกรรม ท าไร ่ท าสวน
ประกอบดว้ย 6 หมูบ่า้น ประชากรราว 10,000 คน  
เขาครามอยูใ่นเขตตดิตอ่แหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญั ๆ เชน่

อา่วพระนาง (อา่วนาง) 
อา่วนพรัตน์
สสุานหอย  



สภาพทางสงัคม

แมจ้ะอยูใ่นเขตอ าเภอเมอืงก็ตาม และมแีหลง่ทอ่งเทีย่วตดิ
อนัดับโลก  แตว่ถิชีวีติชาวบา้นตา่งถอ้ยทถีอ้ยอาศัย... 
กระท่ังเขา้สูย่คุโลกาภวิัฒน์ การสือ่สารเริม่พัฒนา มากขึน้ 
และ “สือ่” ก็เขา้มาเปลีย่นแปลงสังคม ชนบท อยา่ง “เขา
คราม”  – การสือ่สารเชือ่มโลก การสือ่สารก็เชือ่มเด็ก ๆ เขา้
หากนั

ทีน่่าสนใจคอื ผูป้กครองสว่นใหญไ่มม่ั่นใจใน “การศกึษา” 

จงึไมน่ยิมสง่ลกูเรยีนหนังสอื...”เรยีนจบก็กลบั
มาท าอาชพี เดยีวกบัพอ่-แม”่ (ปลดั) 

ประชากรแฝง (กลุม่ใชแ้รงงาน) เอายาเขา้มาในพืน้ที ่– จากยาบา้ 
พฒันาไปเป็น 4x100  (ใบกระทอ่มผสมโคก้ และ อืน่ ๆ ) 

กระตุน้ดว้ยการใหค้ณุคา่
ของการศกึษา เชน่ มอบ
ปรญิญา เอาเด็กมาใสช่ดุ
ครยุ

รว่มมอืกบัต ารวจ ตรวจ จับ เอาไปอบรม
** แตก่ารไปอบรมท าใหเ้ด็ก ๆ ไดเ้ครอืขา่ยยาเพิม่
ไดส้ตูรยาแปลก ๆ มาทดลอง



นายก อบต.

นโยบาย : “สรา้งเด็ก...ใหเ้ด็ก
ไปพฒันากนัเอง” 

>อดตี “สมาชกิสภา”  ขยับขึน้มาเป็น นายก 
สมัยที ่3 ปีที ่10 

สิง่ทีไ่ปแลว้คอื “สภาเด็กและเยาวชนต าบลเขาคราม”

เป็นสภาเด็กทีเ่ขม้แข็ง มกีจิกรรมรว่มกบั อบต. มากมาย 



สถานการณด์า้นเด็ก-เยาวชน

 ชาวบา้นหวัเกา่ ไมน่ยิมสง่ลกูเรยีน ท ัง้ ๆ ทีส่ว่นใหญม่ฐีานะ
คอ่นขา้งด ีมทีดีนิทีท่ ากนิเป็นของตวัเอง 

• เด็กมเีวลาวา่งมากเกนิไป จงึไปจบักลุม่ เสพยา – กอ่
อาชญากรรม
(ลกัเล็กขโมยนอ้ย)  ไมเ่ป็นทีต่อ้งการของสงัคม  เมือ่เสพยา , 
ผูป้กครองก็ใหเ้สพในบา้น เพราะไมอ่ยากใหค้นนอกรู ้(บางคร ัง้ก็เอายา
มาเป็นขอ้อา้งในการออกไปท างาน – “ไมไ่ดย้า...ไมท่ างาน””” 

เนือ่งจากประชากรสว่นใหญเ่ป็น
มสุลมิ – บวกกบัการไมไ่ดเ้รยีน
หนังสอื จงึแตง่งานเร็ว 

“บางคูอ่ายรุวมกนัไมถ่งึ 30...และมี
เด็กทอ้งตัง้แตอ่าย ุ13 ปี !! (ปลดั) 



นโยบายดา้นเด็กและเยาวชน

 สนบัสนนุสง่เสรมิใหเ้ด็ก ไดด้ าเนนิกจิกรรมทางสงัคม 
โดยการดงึเยาวชนเขา้ไปเรยีนรูใ้นทกุ ๆ กจิกรรม เชน่ 
สนบัสนนุใหแ้กนน าเยาวชนไดใ้ชค้วามสามรถในการ 
ท ากจิกรรมกบัเพือ่น ๆ เชน่ STOP TEEN MOM 

 สง่เสรมิความสมัพนัธข์องคนในครอบครวั เชน่ 
โครงการในศนูยเ์ด็กเล็ก 

“ดา้นพฒันาศกัยภาพเยาวชน”



นโยบายดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน

 ดา้นคา่ครองชพีชว่ยผูป้กครอง
เนือ่งจากเด็กบางคนปิดเทอม ไมม่รีายได ้และเกรงวา่จะไปรวมกลุม่   

ท าเรือ่งเสยีหาย อบต.จงึจดังบประมาณไว ้100,000 บาท / ปี 
ส าหรบัเด็ก ๆ ทีเ่ขา้มาชว่ยงานของ อบต. เชน่การเก็บขอ้มลู CPMS
การดแูลผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร กจิกรรมกฬีา วนัละ 200 บาท 

**** มเีด็กสนใจเขา้รว่มกจิกรรมมากกวา่ 100 คน เป็นกจิกรรม
ตอ่เนือ่งทกุปี เร ิม่ท าต ัง้แตปี่ 2550



นโยบายดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน

 ดา้นความเขม้แข็งของเครอืขา่ยเยาวชน
ประสานภาค ีทัง้ในและ นอกพืน้ที ่ในการสนับสนุนกจิกรรม

ของ“สภาเด็กเยาวชน”  เชน่ การเอาฐานขอ้มลูจาก CPMS ไป
น าเสนอ ต่อที่ประชุมต่าง ๆ ล่าสุด คือการน าเสนอในเวท ี
ส านักงานกจิการสตร ีไดง้บประมาณมา 50,000 บาท 

นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับหอการคา้จังหวัดท า
โครงการ 1 ไร ่1 แสน



นโยบายดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน

 ดา้นความสมัพนัธใ์นครอบครวั
ผา่นโครงการ
 “สายใยรัก” คอืการน าพอ่- แมผู่ป้กครองไปเขา้คา่ย โดยมวีทิยากร

จากสาธารณสขุมาอบรม...ใชค้นของสภาเด็กไปเป็นแกนน า และดแูล 
พอ่- แม ่ผูป้กครอง ”เพราะคนบา้นเองตกีลองเองไมม่ใีครฟัง..ตอ้งให ้
คนอืน่ตถีงึจะฟัง” : ปลดั 

 โครงการ “แมป่ลกูลกูดแูล” ครอบครัวรว่มกนัปลกูตน้ไม ้เด็ก ๆ จะเป็น
คนดวูา่ตน้ไมท้ีป่ลกูเป็นอยา่งไร ตาย หรอื รอด 

 โครงการท าดวีนัเกดิ เป็นการรวมตวักนัของผูป้กครองเพือ่ท ากจิกรรม
อยา่งใดอยา่งหนึง่ใหเ้ด็กทีเ่กดิในวนันัน้ ๆ ( Hidden : คอืการสรา้ง
ความสมัพันธร์ะหวา่งผูป้กครองกบัเด็ก ทีเ่ป็นทัง้ลกูตวัเองและลกูคน
อืน่) 



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีน 5 แหง่
1.โรงเรยีนชมุชนบา้นทุง่ (ป1.-ป.1-6 เด็ก 330 คน)
2.โรงเรยีนบา้นไหนหนัง (ประถม – มัธยม ) จ านวน 228 คน
3.โรงเรยีนทุง่ตน้ปักระดับ ป.1-6 จ านวน 168 คน
4.โรงเรยีนบา้นหนองจกิ ระดบั ป.1-6 จ านวน 169 คน
5.โรงเรยีนบา้นเขาคราม ระดบั ป.1-6 จ านวน 68 คน

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 3 แหง่
1.ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก บา้นทุง่ 108 คน
2. ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา้นทุง่ตน้ปัก 50 คน
3 ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก บา้นไหนหนัง 60 คน 

*** มคีวามพยายามจะเพิม่จ านวนเด็กใหม้ากขึน้ จากการปรับรปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่นน้ใหม้ี
กจิกรรมระหวา่งเด็กกบัครอบครัวมากขึน้ เชน่ การปลกูตน้ไมร้ว่มกนั ในโครงการ “แมป่ลกู..ลกูดแูล”



งบประมาณของ อบต.

งบฯทัง้หมดประมาณ 37 ลา้นบาท

30 % เป็นงบส าหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทกุ ๆ กจิกรรม 
ทัง้ดา้นการศกึษา ศนูยเ์ด็กเล็ก กจิกรรมของสภาเด็ก 

งบประมาณจากภาค ี
แลว้แตก่จิกรรม กจิกรรมละไมเ่กนิ 20,000 บ.



ภาคกีารท างานดา้นเด็ก/เยาวชน

Stop teen mom
ด าเนนิโดยสภาเด็ก
ไดจ้าก CPMS

สนง.กจิการสตรี
สนับสนุนงบประมาณ

พมจ.

สภาเด็ก

ยนูเิซฟ

มหดิล
สถาบันวจัิยโภชนาการ

อบต.
ทมีประสานงาน 
(นักถักทอ)

โครงการสายใยรกั
กจิกรรมของ อบต. หนุนโดยปลัด
ตอ้งการพัฒนาเด็ก 

CPMS โครงการ
ระบบเฝ้าระวงัเพือ่การ
คุม้ครองเด็ก (Child 
Protection Monitoring 

System)

อสม.

ฐานขอ้มลูเด็กทอ้งกอ่นวยั
ไดจ้ากการเก็บของเยาวชน
work shop โดยมหดิล
อบต.จา้งเด็ก วนัละ 200
ยนูเิซฟ ใหแ้นว + งบ และ 
โปรแกรมส าเร็จรปู – ปี 50

CPMS เป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบให ้
จ าแนกเด็กที่ตกเป็นเหยื่อหรือมีความเสี่ยงใน
การถกูปลอ่ยปละละเลย การใชค้วามรนุแรง และ
การแสวงหาผลประโยชน ์โดยครอบคลุมเด็กทุก
คนทีม่อีายตุ ่ากวา่ ๑๘ ปี

โครงการ1 ไร ่1 แสน
โครงการร่วม ระหวา่งหอการคา้จังหวดั
ปราชญช์าวบา้นดา้นกาเกษตร เอาเด็ก ๆ 
มาอบรมการท าเกษตร – สภาเด็กด าเนนิงาน
อบต.เป็นพีเ่ลีย้ง และงบบางสว่น (อาหาร) 

โรงเรยีน
น าเด็กเขา้รว่ม

หอการคา้จังหวดั
หนุนงบ

PDA



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาคี/

เครือข่าย 

บทบาท โครงการ/กิจกรรมที่ท  าร่วมกนั

อสม. หนุนเสรมิ ชว่ยเหลอืการจัดกจิกรรมของ อบต.
ดา้นเด็กและเยาวชน (แตเ่นน้กลุม่ผูส้งูอายุ
มากกวา่) 

โครงการสายใยรัก รวมถงึ กจิกรรมตา่งๆ ของ 
อบต. หนุนโดยปลดัเพราะตอ้งการพฒันาเด็ก 

โรงเรียนใน
พื้นที่

น าเด็กเขา้รว่ม ในสว่นของโรงเรยีนก็รว่มกนัท า
ทกุกจิกรรม เพราะเด็กทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนทัง้ 5 
โรงเรยีน สว่นใหญจ่ะเป็นเด็กทีอ่ยูใ่นสภาเด็ก
และเยาวชนดว้ยอยูแ่ลว้

โครงการ1 ไร ่1 แสน
โครงการรว่ม ระหวา่งหอการคา้จังหวดั
ปราชญช์าวบา้นดา้นกาเกษตร เอาเด็ก ๆ 
มาอบรมการท าเกษตร – สภาเด็กด าเนนิงาน
อบต.เป็นพีเ่ลีย้ง และงบบางสว่น (อาหาร) 

สภาเด็กฯ เป็นคนด าเนนิกจิกรรม ทีไ่ดร้ับมอบหมายจาก 
อบต.
เป็นทมีวทิยากร ก าหนดรปูแบบการด าเนนิ
กจิกรรม 

โครงการ Stop teen mom ด าเนนิโดยสภาเด็ก
ไดข้อ้มลูจากการเก็บขอ้มลูฐาน CPMS
(อบต.ขอรับเงนิสนับสนุนจากส านักงานกจิการสตรแีละ
สถาบนัครอบครัวในการจัดกจิกรรม)



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาคี/

เครือข่าย 

บทบาท โครงการ/กิจกรรมที่ท  าร่วมกนั

หอการคา้
จังหวัด

สนับสนุนงบฯ ใหโ้รงเรยีนในต าบลเขาครามท ากจิกรรม โครงการ1 ไร ่1 แสน
โครงการสายใยรัก

สถาบนั
วจิัย

โภชนาการ 
มหดิล

เฝ้าระวงัเพือ่การคุม้ครองเด็กในต าบลเขาคราม
โดยการท าฐานขอ้มลู(CPMS-Child Protection 
Monitoring System) เด็กทอ้งกอ่นวยั
ไดจ้ากการเก็บของเยาวชน
work shop โดยมหดิล และ อบต.จา้งเด็กในพืน้ที ่วนั
ละ 200
(ยนูเิซฟ ใหแ้นว + งบ และ โปรแกรมส าเร็จรปู – ปี 50)

โครงการระบบเฝ้าระวงัเพือ่การคุม้ครองเด็กฯ

สนง.กจิการ
สตรี

อบต.ของบฯ สนับสนุนในการจัดกจิกรรม 50,000 บาท โครงการดแูลเกีย่วกับการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม

พมจ. พมจ. เป็นผูด้ าเนนิกจิกรรม เป็นผูก้ าหนดรายละเอยีด.
วา่จะให ้ อบต.ท าโครงการ สว่นดา้นรายละเอยีดการจัด
กจิกรรมดา้นตา่งๆ ของกจิกรรม อบต.มอบใหก้ับสภา
เด็กและเยาวชนเป็นผูก้ าหนดตอ่

โครงการดแูลเกีย่วกับการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม (Stop
teen mom) ฯลฯ



นกัถกัทอชุมชน



นกัถกัทอชุมชน (1/5)
จรีะพล ลอืเทง่
ปลดั อบต.
-----------------------------------------
ประวตักิารท างาน
-เป็นคนจังหวัดตรัง จบการศกึษาระดบัปรญิญาโทสาขา 
การปกครองสว่นทอ้งถิน่

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
-ประสบการณ์ในการจดัท า “อบย.” , สถาบนัครอบครัวรปูแบบใหม่
ท าโครงการศนูยพ์ฒันาครอบครัวชมุชน รวมทัง้เป็นวทิยากรดา้น
การคุม้ครองเดก้และเยาวชนใหก้บัยนูเิซฟ

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
อยากรูว้า่..หลกัสตูรมวีธิกีารในการพฒันาเยาวชน
ใหม้แีนวคดิ และการท างานเพือ่สว่นรวมอยา่งไร
โดยเฉพาะวธิกีารท างานแบบ 
“คนส าราญ งานส าเร็จ” 

 ขอ้เสนอแนะหลกัสตูร
อยากแลกเปลีย่นกบัทกุจงัหวดัทีเ่ขา้รว่มหลกัสตูร

“เยาวชนเป็นชว่งหวัเลีย้วหวัตอ่ระหวา่งเด็กกบั
ผูใ้หญ ่ถา้กา้วพลาดก็จะพลาดไปตลอดชวีติ...แม ้
เราจะเปลีย่นใหเ้ขากลบัจากหนา้มอืเป็นหลงัมอื
ไมไ่ด.้..แตส่ ิง่ทีเ่ขาไดรั้บมนัจะคอ่ย ๆ ซมึซบัไปใน
ตวัเขา..เมือ่เขาโตขึน้...เขาจะมอบโอกาสแบบที่
เขาเคยไดร้ับใหก้บัคนรุน่ตอ่ ๆ ไป” 



นกัถกัทอชุมชน (2/5)
 ประวตั-ิทกัษะการท างาน

จบ ป.โท สาขารัฐประสานศาสตร ์, เริม่ตน้อาชพีราชการ

ในต าแหน่งเจา้หนา้ทีว่เิคราะห ์จากนัน้ไดร้ับมอบหมายจากปลัดใหม้าดู
งานเด็กและเยาวชน...”ยาก...เพราะคยุกนัไมค่อ่ยรูเ้รือ่ง” 

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
สว่นมากเป็น “ลกูมอื” ปลดั เดนิตามรอยปลดัมาโดยตลอด

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
ณ ตอนนีค้อืยังไมส่ามารถดงึเด็กทัง้ชมุชนเขา้มารว่มในกจิกรรม

ของสภาเด็กไดท้ัง้หมด เพราะฉะนัน้อยากไดร้ปูแบบการสือ่สาร
วา่จะดงึการมสีว่นรว่มของเด็ก สภาเด็กเขา้มาไดอ้ยา่งไร  

 ขอ้เสนอแนะหลกัสตูร
เขา้หลกัสตูรเพราะปลดัเป็นคนเลอืกเขา้มา อยากใหม้าเรยีนรูร้่วมกนั

ส าหรบัขอ้เสนอแนะก็คลา้ย ๆ คอื เราอยากเห็นวา่
พีน่อ้งนกัถกัทอในพืน้ทีอ่ ืน่ ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าคใต้
มกีระบวนการและวธิกีารท างานอยา่งไร 

อศิราวธุ หมาดหลี
ต าแหนง่ : หวัหนา้ส านกังานปลดั อบต..

“เหมือนกลบัไปเรียนหนังสือ 

ไปติววิชาเพื่อกลบัมาพฒันางาน

ท่ีท า...” 



นกัถกัทอชุมชน (3/5)          
ฐติมิา จนัทโรทยั
ต าแหนง่ : นกัวชิาการศกึษา 
----------------------------
 ประวตั-ิทกัษะการท างาน

ใหมท่ีน่ี ่แตเ่กา่มาจากทีอ่ืน่ โดยเฉพาะ กบัต าแหน่ง

นักวชิาการศกึษาทีย่าวนานถงึ 8 ปี , จบ ป.โท บรหิาร
การศกึษาจาก รับผดิชอบงานดา้นศนูย ์เด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัย 

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
เคยอยู ่ทต.เหนอืคลอง (กระบี)่ สว่นมากดแูล รับผดิ

ชอบ และพัฒนาครปูระจ าศนูย ์เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายของฝ่ายบรหิาร 

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
อยากไดว้ธิกีารทีท่ าใหไ้ดว้ธิคีดิใน

การท าโครงการดา้นเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ
เรือ่งการวเิคราะห ์เด็ก เพือ่ท าโครงการ หรอื คดิ
โครงการทีต่อบสนองความตอ้งการเด็ก

 ขอ้เสนอแนะหลกัสตูร
อยากเรยีนรูภ้มูภิาคอืน่ ๆ วา่แตล่ะพืน้ที่

เป้นอยา่งไร  มแีนวทางแกปั้ญหากนัอยา่งไร

“เราดแูลเด็กอยา่งเดียวไม่พอ...เราตอ้ง
ดแูลครอบครวัดว้ย เพราะฐานชีวิตเด็ก

คือครอบครวั”



นกัถกัทอชุมชน (4/5) 
ฉววีรรณ ดวงเกดิ
ต าแหนง่ : ผช.จนท.วเิคราะหน์โยบายและแผน
-----------------------------------------------

 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
ป.ตร ีครศุาสตร ์, ดแูลเรือ่งแผนงาน กจิกรรมของ อบต.เคลือ่นทีพ่บ 
ประชาชน ซึง่จะท าใหท้ราบความตอ้งการของชาวบา้น 

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
งานสว่นมากมกัไมเ่กีย่วขอ้งกบัเด็ก ๆ โดยตรง แตจ่ะออ้ม ๆ เชน่ เวลา   
ลงกจิกรรม อบต. เคลือ่นทีพ่บประชาชน ก็จะเห็นวา่นอ้ง ๆ ท าอะไร จะ    
ดงึนอ้ง ๆ เขา้มารว่ม เชน่ดแูลผูส้งูอาย ุ

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
การลงพืน้ทีท่ าใหเ้ห็นจดุด ีจดุดอ้ยของชมุชน  ความคาดหวังจากตวั   
หลกัสตูรคอืจะท าอยา่งไรใหน้อ้ง ๆ เยาวชนมองเห็นแบบทีเ่ราเห็น และ 
จับจดุดขีองุชมุชนไปใชใ้นการพฒันา

“วนัทีป่ลัดสง่ชือ่เขา้ไปไมรู่เ้ลย
วา่นักถักทอคอือะไร 
พอไดไ้ปอบรม ถงึไดรู้ว้า่นีค่อื
สง่ทีเ่ราก าลังอยากเรยีนรู ้
เพราะหลัง ๆ อบต. เริม่มาจับ
งานเด็ก แตเ่รายังขาดทักษะ
ในการท างานกบันอ้ง ๆ ” 



นกัถกัทอชุมชน (5/5)
รชัดา แหลมศกัดิ ์
ต าแหนง่ : ผช.เจา้พนกังานพฒันาสงัคม
----------------------------------------
 ประวตั-ิทกัษะการท างาน

อดตีพนักงานเอกชน จบ ป.ตร ีวทิยาศาสตรก์ารเกษตร , หลงัท างานได ้
ซกัระยะพบวา่ยังขาดความรูเ้รือ่งการพฒันาทอ้งถิน่ จงึศกึษาตอ่ ป.โท   
รัฐประศาสนศาสตร ์ดา้นการพัฒนาทอ้งถิน่ 

 บทบาทหนา้ทีใ่นงานปจัจบุนั/โครงการทีท่ า
ดแูลงานดา้นผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
เคยอบรมเด็ก ในชว่งทีท่ างานเอกชน  

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
เมือ่เวลามกีจิกรรมเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุเราจะท าอยา่งไรใหเ้ยาวชนเขา้มามี
สว่นรว่ม โดยใหน้อ้ง ๆ เป็นแกนน า เพราะเรามองเห็นวา่เขามศีกัยภาพ
แตเ่รายังขาดวธิกีารในการท าใหเ้ขาเขา้มารว่มกบัเรา 

“ตอ่ไปเราคงตอ้งท างานแบบ
เขา้ใจความคิดของเด็กมาก

ข้ึน เพราะอยา่งท่ีผ่านมา ก็ไม่

มีโอกาสใหเ้ขาไดเ้ป็นคนคิด 

มีแตก่ลุ่มผูน้ าบางกลุ่ม/

เจา้หนา้ที่ อบต. เป็นคนคิด 

เขาเองก็คงไม่ไดอ้ยากท า

บา้นเรามีเยาวชนที่มีศกัยภาพเยอะ 

และพรอ้มท่ีจะไดร้บัการพฒันาเป็นผูใ้หญท่ี่มีคุณภาพ 

แตจ่ะท าอยา่งไรที่จะดึงศกัยภาพของพวกเขาออกมา


