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Title: Learning Experience from the real world situation in the community, 

the way to build youth character and nurture them the civic mind. 

การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ มีบคุลิกภาพและทกัษะในศตวรรษ
ท่ี 21 พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลง และเป็นพลเมืองท่ีมีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 
มลูนิธิสยามกมัมาจลได้ร่วมกบัองค์กรพฒันาเอกชนในระดบัจงัหวดัเปิดโอกาสให้เยาวชนพฒันาตนเองโดย
การเรียนรู้นอกห้องเรียน จากประเด็นหรือสถานการณ์จริงในชุมชน/สังคม ท่ีเยาวชนสนใจ ผ่านการท า
โครงการเพ่ือชมุชน (Community Project)  

กระบวนการเรียนรู้จากการท าโครงการเพ่ือชุมชน (Community Project) เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีจะท าให้เยาวชนรู้จักตนเอง รู้จักชุมชน พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 สร้างลักษณะนิสัย 
และสร้างความรู้จากการปฏิบัต ิซึง่การพฒันาเยาวชนในระยะ 5 ปีมีข้อค้นพบท่ีส าคญั ดงันี ้

1) กระบวนการเรียนรู้ท่ีจะท าให้เยาวชนได้พฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพ และพฒันาตนเอง
อยา่งเป็นองค์รวมมาจากการเรียนรู้ผา่นการลงมือท า 

2) โจทย์ชมุชน (Community Problem) ท่ีเยาวชนเลือกมาท าโครงการ เป็นเคร่ืองมือให้เยาวชน
ท าความเข้าใจบริบท และปัญหาของชมุชน และเช่ือมโยงได้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชมุชน เกิดความรู้สึกรัก
บ้านเกิด และมีพลงัอยากลกุขึน้มาท าประโยชน์เพ่ือชมุชน 

3) เส้นทางการเรียนรู้ของเยาวชน (Learning Journey) จากการลงมือท าในระยะเวลาท่ี
ยาวนานเพียงพอ 4-6 เดือน  เป็นช่วงเวลาท่ีค่อยๆ สร้าง พฒันาคณุลกัษณะของเยาวชนขึน้ (Character 
Building) จากการได้ฝึกวางแผนการท างาน การท างานร่วมกับทีม การเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค
ระหวา่งลงมือท า และการสะท้อนการเรียนรู้จากการลงมือท า (Reflection) 

4) โคช หรือพ่ีเลีย้งซึ่งเป็นผู้ ท่ีท างานในองค์กรพฒันาเอกชนในจงัหวดั รวมถึงผู้ปกครอง และ
ผู้ใหญ่ในชมุชน มีบทบาทส าคญัในการสร้างการเรียนรู้ ประคบัประคองการเรียนรู้ (Scaffolder) ให้เยาวชน
ก้าวข้ามปัญหา ค้นพบตนเอง และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง 

ผลจากการเปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้จากกระบวนการดงักล่าวท าให้เยาวชนได้พฒันาทัง้เจตคต ิ
(Attitude) ทักษะ (Skills) และความรู้ (Knowledge) ได้เช่นเดียวกันกับการศึกษาในระบบโรงเรียน 
นอกจากนีย้งัชว่ยให้เยาวชนค้นพบศกัยภาพของตนเอง มีส านกึตอ่ชมุชนสงัคมท่ีตนอาศยั 

ดงันัน้ การพัฒนาคุณลักษณะเยาวชน (Character Building) เพื่อให้เขาเติบโต พัฒนา
ตนเองได้เตม็ตามศักยภาพโดยจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนสามารถด าเนินการได้ทันที โดยผู้ใหญ่
ในชุมชน หรือคุณครู หรือการร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ให้
เยาวชนเพ่ือจักพัฒนาเยาวชนได้สูงสุด เพราะการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากสถานการณ์
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จริงในชุมชนสามารถพัฒนาเยาวชนได้ 2 ใน 3 ส่วน เม่ือมาผสานกับการจัดการศึกษาในระบบที่
พัฒนาเยาวชนได้ 1 ใน 3 ส่วน (Sahlberg, Pasi, 2015) ก็จะท าให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
ได้ครบถ้วน เป็นองค์รวม 

.................................................................................................................................. 
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To open an opportunity for youth to develop their full potential with character and 

skills for the 21
st
 century to deal with changes and being the citizens with civic mind and to 

benefit the public, the Siam Commercial Foundation in partnership with NGOs at the 

provincial level, provides opportunities for youth to develop themselves by learning outside 

the classroom from issues or realities in the community/society that they are interested in 

through community projects.  

The learning process from community projects is a learning process that enables 

youth to know themselves and the community, to develop their skills for the 21
st
 century and 

create habits as well as knowledge from practice. The five-year development of youth has the 

following key findings: 

5) The learning process that will enable youth to develop their full potential and 

themselves holistically is derived from learning through doing.  

6) Community problems that youth choose to make the projects are like tools for 

youth to understand the context and community problems to link themselves as part of the 

community, to feel love for the homeland with the strength to rise up and contribute to the 

community.problem  

7) Learning Journey derived from doing within a sufficient timeframe of 4-6 

months is the period where youth character is gradually built-up from work planning 

exercise, working with team, confronting problems and obstacles while doing and reflecting 

what learnt from doing (Reflection). 

8) Coaches or mentors who work in NGOs in the province including parents and 

adults in the community play an important role in creating and fostering the learning 

(scaffolding) that help youth to overcome problems, self-discovery and to provide 

opportunities for their youth to develop themselves continuously. 

The result of opening opportunities for youth to learn from such process enables 

youth to develop attitudes, skills and knowledge as well as education in the school system. It 

also helps youth to discover their potential and be aware of the community society in which 

they live. 

Therefore, character building to allow youth to grow and self-develop in full capacity 

by arranging learning outside the classroom can be done immediately by adults in the 

community or teachers, or the collaboration between the community and the school in 

providing learning for youth to develop themselves at their maximum. Opening an 

opportunity for youth to learn from the real situation in the community can develop two 

thirds of youth. When integrating with the education system that develops 1 in 3 parts of 

youth (Sahlberg, Pasi, 2015), it will give youth the opportunity to develop themselves fully 

and holistically. 


