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“กระบวนการสรา้งเครอืขา่ยและพฒันาทกัษะพีเ่ลีย้งภาคกลาง”  

 สถานการณ์โลกในปัจจบุนัท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่น ท่ีต้อง “บ่มเพาะคนรุ่นใหม่” ให้เตบิโตเป็น

พลเมืองท่ีมีคณุภาพ เพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการชว่ยกนัดแูลและพฒันาโลกของเราให้นา่อยูต่อ่ๆ ไป 

ตอ่เน่ืองจากรุ่นสู่รุ่น เด็กและเยาวชนจะเติบโตเป็นเชน่นีไ้ด้ ต้องมีผู้ ท่ีท าหน้าท่ีบม่เพาะความดีงามให้งอก

งามขึน้ในตวัเดก็ๆ ซึง่อาจจะเป็นพอ่แม่ ผู้ปกครอง คนในชมุชน ครู อาจารย์ท่ีโรงเรียน ท่ีมีบทบาทส าคญัใน

การท าหน้าท่ีนี ้ซึง่บคุคลเหล่านีจ้ าเป็นต้องมีทกัษะในบม่เพาะสิ่งเหลา่นีใ้ห้เกิดในตวัเด็กๆ   

ยอ่จากประชากรโลกมาท่ีภาคกลางของประเทศไทย ผู้ ใหญ่ท่ีเรียกขานตนเองวา่เป็น “พี่เลีย้ง

เยาวชน” ท่ีมีความแนว่แน่อยากจะพฒันาลกูหลานของตนเองให้เป็นคนรุ่นใหมท่ี่มีศกัยภาพ ได้เล็งเห็น

ความส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะพาลกูหลาน หรือเยาวชนของตนให้ไปสูจ่ดุหมายปลายทางเป็น 

“คนดี คนเก่ง มีส านึกความเป็นพลเมือง” ดัง่ท่ีวางไว้จงึได้มารวมตวักนัท่ีเวทีอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

“สร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะพ่ีเลีย้งภาคกลาง : ภาวะผู้น าและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเดก็และเยาวชน” ภายใต้โครงการพฒันาเยาวชนในชมุชนท้องถ่ิน (4 ภาค) ระยะท่ี 
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2 : หลกัสตูรนกัถกัทอชมุชน เพ่ือพฒันาเดก็เยาวชนและครอบครัว  สนบัสนนุโดยองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย สถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส) มลูนิธิชมุชนท้องถ่ิน

พฒันา มลูนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน)   

การอบรมครัง้นี ้ คณะผู้จดังานได้ตัง้วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้พ่ีเลีย้งได้รู้จกัตนเองและเกิดกระบวนการ

ท างานแบบมีสว่นร่วมท่ีเกิดจากพลงัขบัเคล่ือนภายใน เพ่ือพฒันาพ่ีเลีย้งเดก็และเยาวชนในพืน้ท่ีให้มี

ทศันคต ิ ความรู้ และทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการให้ค าปรึกษากบัเดก็

เยาวชนในชมุชนท้องถ่ินของตนเองได้ และเพ่ือสร้างเครือขา่ยการเรียนรู้ของพี่เลีย้งเดก็และเยาวชนในพืน้ท่ี

ให้มีพลงัในการขบัเคล่ือนงานเพ่ือพฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชนในท้องถ่ินตนเอง  

โดยมีอปท.ในพืน้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราชสนใจเข้าร่วม ได้แก่ จงัหวดัสมทุรสงคราม ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลปลายโพงพาง,องค์การบริหารส่วนต าบลบางจะเกร็ง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ได้แก่เทศบาลต าบลไผ่กองดนิ , องค์การบริหารส่วนต าบลวัดดาว, องค์การบริหารส่วนต าบลดอน

มะสังข์, องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง ได้สง่บคุคลเหล่านีไ้ด้แก่ นกัถกัทอชมุชน(เจ้าหน้าท่ีอปท.

ผู้ เข้าร่วมในโครงการฯ) ผู้ใหญ่ใจดี พ่ีเลีย้งชมุชน เยาวชน ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลงานด้านพฒันา

เยาวชน / สภาเดก็ และเยาวชนระดบัต าบล ร่วมเรียนรู้กบันกักระบวนกรอิสระ จรายุทธ สุวรรณชนะ และ

สิรินันท์ นิลวรางกูร (ผู้ช่วยกระบวนกร) ระหว่างวนัท่ี 2 – 4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ จงัหวดั

นครปฐม 

สุทนิ ศิรินคร ผู้จดัการโครงการฯ กลา่วว่า “ในการอบรมพ่ีเลีย้งนีมี้สองพืน้ท่ีท่ีร่วมเรียนรู้คือจงัหวดั

นครศรีธรรมราช และพืน้ท่ีภาคกลาง ซึง่มีเครือข่ายนกัถกัทอชมุชนซึง่ได้ท างานร่วมกนัมาอย่างตอ่เน่ือง 

ส าหรับในเวทีภาคกลาง มีเปา้หมายเชน่เดียวกนักบัท่ีภาคใต้ ท่ีอยากสร้างเครือข่ายพ่ีเลีย้งให้เกิดขึน้ และพ่ี

เลีย้งเยาวชน ควรจะมีทกัษะภาวะผู้น าและทกัษะการโคช รวมทัง้สามารถออกแบบจดักระบวนการเรียนรู้ 

และมีแผนงานพฒันาเดก็และเยาวชนของแตล่ะต าบล และท้ายสดุทกุต าบลก็สามารถสร้างเครือขา่ยและ

พฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏบตัจิริงในพืน้ท่ีได้”น่ีคือผลลพัธ์ในระยะ

สัน้และยาวท่ีเวทีนีต้้องการให้เกิดกบัผู้ เข้าร่วม  

จรายุทธ สุวรรณชนะ เผยถึงการจดักระบวนการเรียนรู้ในครัง้นี“้เวทีนีเ้ป็นการจดักระบวนการ

เรียนรู้ให้กบัพ่ีเลีย้งเยาวชนพืน้ท่ีภาคกลาง  โดยเป็นหลักสูตรพัฒนาภาวะการน าและการจัด

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึง่ได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสตูรดงันี ้  1.เพื่อให้
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ผู้เข้าร่วมมีความสามารถในการท างานเพื่อท้องถิ่นของตัวเอง      2.เพ่ือให้พ่ีเลีย้งรู้จักวิธีการ

ท างานแบบมีส่วนร่วม หรือวิธีการท างานท่ีเกือ้กลูและสง่เสริมให้เยาวชนได้พฒันาความเป็นผู้น าให้

เกิดขึน้ ซึง่น่ีคือวิธีการท างานท่ีดี สร้างสรรค์ และท าให้ตวัเราเองมีความสขุด้วย 3.การสร้างเครือข่ายและ

ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึน้ในการท างาน ซึง่มีเครือขา่ยหลายระดบั ได้แก่ เครือข่ายในระดบัชมุชน 

เชน่ โรงเรียน อบต. รพ.สต. รวมถึงพอ่แม่ด้วย และการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน  เพราะจะท าให้

เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  รวมถึงการตอ่ยอดประสบการณ์ จะท าให้ท างานแล้วรู้สึกสนกุ 

ไมรู้่สกึตนั เพราะได้เรียนรู้และตอ่ยอดเพิ่มเตมิ และมีนวตักรรมใหม่ๆ  เก่ียวกบัการท างานกบัเยาวชนท่ี

สามารถเรียนรู้แลกเปล่ียนกนักบัเครือข่ายได้  น่ีคือเปา้หมายส าคญั   

 

 

 

 

อีกส่วนหนึ่งคือ พ่ีเลีย้งเองจะได้รู้ถึงบทบาทการเป็นพ่ีเลีย้งว่าการท างานเพื่อให้เยาวชนมี
ภาวะความเป็นผู้น าต้องท าอย่างไร  และคุณลักษณะหรือคุณสมบัตขิองพี่เลีย้งต้องมีทักษะใด เพ่ือ
เกือ้กลูให้เยาวชนสามารถพฒันาภาวะความเป็นผู้ น าได้ เพราะเม่ือเยาวชนมีภาวะความเป็นผู้ น า ไม่ว่าจะ
เป็นการกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก มีความเสียสละหรือจิตอาสา มีความรับผิดชอบ แล้วเขาจะลุก
ขึน้มาท าสิ่งดีๆ สิ่งท่ีสร้างสรรค์เพ่ือท้องถ่ินของตวัเอง ซึ่งสามารถท าได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
จิตอาสา รูปแบบของโครงงานท่ีท าเพ่ือชุมชน   โดยหัวใจส าคัญของการท างานทุกครั้ง คือการที่
เยาวชนได้กลับมาพัฒนาตัวเอง ท าให้เยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเอง เช่ือม่ันในตนเอง และผูกพัน
กับท้องถิ่น น่ีคือเปา้หมายและเนือ้หาโดยรวมในชว่ง 3 วนันี”้ จรายทุธเกร่ินเบือ้งต้น 

 “พี่เลีย้งเยาวชนหรือโคชที่ดี” นัน้จ าเป็นต้องมีการฝึกฝนผา่นกระบวนการเรียนรู้จากผู้ เช่ียวชาญ 

ในเวทีภาคกลาง จรายทุธได้เลือกออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมเดียวกนักบั

ภาคใต้และมีการเตมิกิจกรรมใหม่ๆ  เข้ามา เป็นรูปแบบ “กิจกรรมผ่านประสบการณ์” ส าหรับ

กระบวนการที่จะท าให้พี่เลีย้งรู้จักตัวเองเพื่อให้เกิดพลังขับเคล่ือนภายใน และสร้างความสัมพันธ์

ภายในกลุ่ม มีกิจกรรมดงันี ้กิจกรรม check in / กิจกรรมสนัทนาการ ประกอบด้วย 1.กิจกรรมปรบมือนบั

เลข , 2.กิจกรรมปลาร้า ปลาท ู   ,3.กิจกรรมเรียงล าดบั , 4. กิจกรรมเสร็จฉนัและเธอ/ กิจกรรม socio 

การทีเ่ยาวชนไดก้ลบัมาพฒันาตวัเอง ท าให้

เยาวชนเห็นคณุคา่ในตวัเอง เชือ่ม ัน่ในตนเอง  

และผกูพนักบัทอ้งถิน่ 
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(ความสขุ 4 ระดบั)/ กิจกรรมจกัรวาลจดัสรร  / กิจกรรมท้องฟ้าใสไร้ก้อนเมฆ : รู้จกัตนเอง จดัการอารณ์

ตนเอง /กิจกรรมเมล็ดพนัธ์ในใจ ระบายสี ระบายอารมณ์ 

มาดกูนัวา่แตล่ะกิจกรรมมีเปา้หมายและกระบวนการอยา่งไรเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้เรียนรู้ เร่ิมท่ี

กิจกรรม check in มีเปา้หมายเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้ส ารวจตวัเองก่อนว่า ตอนนีเ้ป็นอยา่งไรบ้าง  และยงัเป็น

การฝึกการพดู ฝึกทกัษะการส่ือสารแบบง่ายๆ ตวัอยา่ง เชน่ การแนะน าตวัโดยถามคนข้างๆ ไปเร่ือยว่า 

“เช้านีเ้ป็นอยา่งไรบ้าง”  ซึง่ท าให้คนกล้าท่ีพดูออกมาเพราะเป็นเร่ืองของตวัเอง เป็นการเปิดพืน้ท่ีให้ทกุคน

ได้พดู ซึง่หวัใจส าคญัคือให้เขามีพืน้ท่ีของตวัเอง โจทย์ Check in เป็นโจทย์ง่ายๆ ไมก่ดดนั” 

มาท่ีกิจกรรมสนัทนาการ เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ เข้าร่วมรู้สกึผ่อนคลาย เพราะสภาพท่ี

พร้อมจะเรียนรู้คือสภาพท่ีก าลงัอยูใ่นลกัษณะผอ่นคลาย ซึง่กิจกรรมสนัทนาการจะมีหลากหลายในเวทีนี ้

น ากิจกรรมเหล่านีม้าใช้เร่ิมท่ี 1.กิจกรรมปรบมือนับเลข มีเปา้หมายเพ่ือเพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่ถ้าเราท างาน

ด้วยกนัต้องรู้จกัสงัเกต รู้จกัการฟัง รู้จกัการรอ ถึงจะท าให้งานส าเร็จได้    

 

 

 

 

 

 

2.กิจกรรมปลาร้า ปลาทู  เป็นกิจกรรมท่ีท าให้ได้รู้จกักบัเพ่ือนคนอ่ืน โดยต้องจบัคูก่บัเพ่ือนท่ีไม่

ได้มาด้วยกนั เป็นการสร้างความสมัพนัธ์เพ่ือใช้ส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตอ่ไปหลงัจากนี ้

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปรบมือนบัเลข 

กระบวนการ  :  นัง่ล้อมวงใหญ่  

โจทย์   :  ให้ผู้ เข้าร่วมทัง้วงช่วยกนันบัเลข เมื่อใครนบัเลข 3 และ 7 ห้ามสง่เสยีงให้ปรบมือ 

                                           แทน  รอบสองใครนบัเลข 3 กบั เลข 7 ให้พดูช่ือจงัหวดัแทน 

กตกิา  :  ให้นบักนัจนครบทกุคน หากผิดให้เร่ิมต้นใหมจ่นกวา่จะถกูต้องทัง้หมดถึงจบเกม 

 

 

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปลาร้า ปลาท ู  

กระบวนการ  :  จบัคูส่องคน กระบวนกรใช้กระบวนการเลา่นิทาน   

โจทย์   :  ถ้าวิทยากรออกเสยีงเป็นปลาท ูหรือ ปลาร้า ให้คนที่เป็นปลาชนดินัน้ๆ ตีมืออีกฝ่ายให้ได้

กตกิา  :  ใครตีมอือีกฝ่ายได้เป็นผู้ชนะ 
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3.กิจกรรมเรียงล าดับ มีเปา้หมายเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้ทบทวนตนเอง และเม่ือได้ทบทวนตวัเอง 

บอ่ยๆ จะท าให้เห็นตวัเองและเข้าใจตวัเองมากขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

4.กิจกรรมเสร็จฉันและเธอ มีเปา้หมายเพ่ือน าเข้าสูก่ารเรียนรู้ หวัใจส าคญัคือเป็นสนัทนาการ

ด้วยและเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบักลุม่ผู้ เข้าร่วม ซึง่กิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมเปล่ียนคูไ่ปเร่ือยๆ และคนชนะ

จะได้รับการนวดซึง่เป็นการสร้างปฏิสมัพนัธ์ เพราะคนจะมีปฏิสมัพนัธ์ได้ดีเม่ือมีการสมัผสัและถกูเนือ้ต้อง

ตวักนั และท าให้ผู้ เข้าร่วมผ่อนคลายหลงัจากกิจกรรมให้นอนกลางวนัด้วย  

 

  

 

 

 

กิจกรรม socio (ความสุข 4 ระดับ) เป็นตวัอยา่งกระบวนการท่ีพาทกุคนส ารวจตวัเอง ได้รู้จกั

ตวัเองในหลายมิต ิ ถ้าเรารู้จกัตวัเองท าให้เรารู้วา่เราจะใช้ชีวิตอยา่งไรให้มีความหวงั และมีพลงัใจ มีคณุคา่ 

เป็นเคร่ืองมือง่ายๆ ซึง่ท าให้ผู้ เข้าร่วมได้ข้อคิดกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือ เป็นพืน้ท่ีที่แสดงออกของ

ผู้เข้าร่วม เม่ือวางความคดิไม่ได้ถูก ได้ผิดอะไร จะท าให้ทุกคนกล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึน้  

หัวใจส าคัญของการมีส่วนร่วมคือการมีพืน้ท่ีให้ทุกคนได้แสดงความเหน็ หรือวา่ได้แสดง

ตวัตนได้วา่อยูใ่นระดบัไหนถึงแม้คนไมก่ล้าพดูแตส่ามารถแสดงตวัตนได้ และทกุคนเคารพความเป็นตวัตน

ของเขา 

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเสร็จฉนัและเธอ 

กระบวนการ  :  จบัคู ่ 

โจทย์            :    ให้ผลดักนับอก 1.ให้บอกช่ือค าวา่พระอยูด้่วย 2.อาหารท้องถ่ินของภาคกลาง 

กตกิา             :  ให้สลบัคูก่นัเมื่อจบค าถามแรก ใครตอบได้มากกวา่ชนะ  

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเรียงล าดบั 

กระบวนการ  : กลุม่ใหญ่ / กลุม่ยอ่ย 

โจทย์ : ทกุคนชว่ยกนัท าดงันี ้1.ให้เรียงความสงูจากมากไปน้อย 2.ความยาวนิว้ชี ้ 

          3.เรียงตามเดือนเกิด , วนัท่ี 4.เรียง วนัอาทิตย์- จนัทร์ และให้จบักลุม่ระดมความคดิคน 

                                           เกิดแตล่ะวนัมีสิง่ที่เหมือนกนั อะไรบ้าง  

กตกิา  : ให้สือ่สารกนัอยา่งไรก็ได้ แตห้่ามคยุกนั ใช้สญัลกัษณ์แทนได้    
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กิจกรรมจักรวาลจัดสรร  มีเปา้หมายคือท าให้เขาได้รู้จักตัวเองและฝึกการฟัง  เพราะฉะนัน้

โจทย์ท่ีให้จะเป็นโจทย์ในลกัษณะให้ก าลงัใจ  เชน่  ให้แบง่ปันเร่ืองครอบครัวในมมุไหนก็ได้ท่ีสบายใจ   และ

ได้กลบัมาทบทวนเร่ืองความส าเร็จ ความภาคภมูิใจในการท างานและการด าเนินชีวิต ในแง่มมุไหนก็ได้เพ่ือ

ท าให้เขามีก าลงัใจในการท างาน สดุท้ายให้ได้ทบทวนความใฝ่ฝันในชีวิต   ซึ่งอาจเก่ียวกบัตวัเองหรือเร่ือง

ของส่วนรวมก็ได้  จะช่วยเขาได้คอ่ยๆกลบัมาทบทวนตวัเอง  จากพูดคุยแลกเปล่ียนกันจะท าให้เขา

เข้าใจคนอ่ืนมากขึน้ด้วย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม socio 

กระบวนการ  : กลุม่ใหญ่ 

โจทย์            :   ส ารวจตวัเองอยูร่ะดบัไหน 1-4  (น้อยไปมาก) โจทย์ 

1. ชอบดลูะครบปุเพสนันิวาสอยูร่ะดบัไหน ท าไมถึงชอบ 

2. มีความผกูพนักบัชมุชน/ท้องถ่ิน อยูใ่นระดบัไหน เลา่ให้ฟัง 

3. การเข้าไปมีสว่นร่วมท าสิง่ดีๆ ให้กบัชมุชนของเราในระดบัไหน เลา่ให้ฟัง 

จากนัน้ถอดบทเรียนจากการท ากิจกรรม  : การท ากิจกรรมสะท้อนกบัการท างานหรือ

ชีวิตตวัเองอยา่งไร ให้แชร์ให้เพื่อนๆ ฟัง  

กตกิา             :  ให้ผู้ เข้าร่วมไปยืนตามหมายเลขที่ตนเองคิดวา่ใช่ หลงักระบวนกรตัง้ค าถามแล้ว  

 

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจกัรวาลจดัสรร   

กระบวนการ  : จบัคู ่

โจทย์            :    1.ความส าเร็จ ความภาคภมูิใจ ความประทบัใจ ในการท างานในแง่มมุไหนก็ได้ (เลอืก 

เร่ืองใด เร่ืองหนึง่) 

2.ความใฝ่ฝันในชีวติของเราคืออะไร 

กตกิา             :   แบง่ปันเร่ืองครอบครัวในแง่มมุใดก็ได้เพื่อให้เพื่อนรู้จกัเรามากขึน้ แล้วเวียนไปจบัคูใ่หม ่ 

กบัคนท่ีไมเ่คยรู้จกัมาก่อน  
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กิจกรรมท้องฟ้าใสไร้ก้อนเมฆ : รู้จักตนเอง จัดการอารณ์ตนเอง  (เป็นช่วงท่ีกระบวนกรให้

เนือ้หา) เป็นกิจกรรมท่ีท าเพ่ือให้เขาได้รู้จกัจิตใจของมนุษย์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง  ส าหรับก้อนเมฆหมายถึง

ความคิดท่ีเกิดขึน้  ถ้ามีก้อนเมฆเกิดขึน้เยอะ แสดงว่ามีความคิดเยอะ  ส่งผลให้เกิดความเครียด  ความ

กดดนั  และกิจกรรมนีจ้ะโยงกลบัไปเร่ืองงาน ให้เห็นว่าก้อนเมฆของเขาส่วนใหญ่เกิดจากการท างาน  

เกิดจากความสัมพันธ์ในองค์กร  และเกิดจากการใช้ชีวิตทั่วไป เช่น เร่ืองสขุภาพ  เร่ืองความสมัพนัธ์ 

ซึ่งอาจเป็นเร่ืองลูก  เร่ืองครอบครัว  เร่ืองของเพ่ือนท่ีท างาน ส่วนก้อนเมฆท่ีเกิดจากเร่ืองงานอาจเกิดจาก

การท่ีมีความเครียด  ความกดดนัจากงานท่ีเขาต้องรับผิดชอบ  น่ีคือสิ่งท่ีเป็นเหตปัุจจยัท่ีท าให้เกิดก้อนเมฆ   

และถ้าพี่เลีย้งสามารถจัดการก้อนเมฆของตัวเองได้  (สามารถจดัการความเครียดความกดดนัได้)  

เขาก็สามารถโอบอุ้มดูแลเยาวชนให้สามารถเตบิโตได้  โดยที่เขาท างานแล้วมีความสุขด้วย   

 
ถา้พีเ่ลีย้งสามารถจดัการกอ้นเมฆของตวัเองได ้ 

(สามารถจัดการความเครยีดความกดดันได)้   

เขาก็สามารถโอบอุม้ดแูลเยาวชนใหส้ามารถเตบิโต

ได ้ โดยทีเ่ขาท างานแลว้มคีวามสขุดว้ย  
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กิจกรรมเมล็ดพันธ์ุในใจ ระบายสี ระบายอารมณ์  เป็นกิจกรรมให้กลับมาส ารวจตวัเองว่า

อารมณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนัมีหลากหลายอารมณ์  ถ้าเขาระบายอารมณ์ไหนอย่างตอ่เน่ือง เช่น ความ

โกรธบอ่ยๆ  แล้วผลท่ีเกิดขึน้กบัจิตใจของเขา คือจะเสพติดอารมณ์โกรธ  ซึ่งส่งผลตอ่ความสมัพนัธ์และการ

ท างานกบัผู้ อ่ืน  ท าให้เขาเกิดความเครียด  ความกดดนั    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

  

จากกิจกรรมที่ท าให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และรู้จักตนเองแล้ว กระบวนกรจึงได้ค่อยๆ ให้

ผู้เข้าร่วมเกิดทัศนคต ิ ความรู้ และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  จึงเลือก

กิจกรรมเรียนรู้สนุกๆ มาดังนี ้กิจกรรมตีระฆงั / กิจกรรมผา่นประสบการณ์ : Mission Impossible (วาง

เหรียญ)   / องค์ประกอบการท างานท่ีประสบความส าเร็จและยัง่ยืน / กิจกรรมปมมนษุย์  / กิจกรรมการฟัง

ด้วยหวัใจ เปิดคลิปการฟัง เป ้  / กิจกรรมชมคลิป kind ness สง่ตอ่ความดี / กิจกรรมระบายก้อนเมฆ  / 

กิจกรรมการฟังอยา่งลกึซึง้ เปิดคลิปท่านตชิ นทั ฮนัห์ / กิจกรรมผา่นประสบการณ์ : สร้างภาวะผู้น า – ปิด

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเมลด็พนัธุ์ในใจ ระบายส ีระบายอารมณ์ 

กระบวนการ  : แบง่เป็น 4 กลุม่ๆ ละ 4-5 คน นัง่ล้อมเป็นวงกลม  

อุปกรณ์  : บตัรค าอารมณ์/กระดาษสขีาว/ส ี

โจทย์            :   ให้ทกุคนระบายสใีนกระดาษตามอารมณ์ทีใ่ห้โจทย์ไว้ในกระดาษ ให้ครบทกุแผน่ 

กตกิา             :  1.แจกกระดาษห้ามหงายขึน้มาก 2.พลกิกระดาษขึน้มา 3.มีบตัรค าอารมณ์ตา่งๆ  เมื่อ 

เห็นวา่ได้อารมณ์อะไรให้ลองนกึเมื่อตอนเรามีอารมณ์นัน้เราเป็นอยา่งไร 4.ให้เลอืกสทีี่

เป็นอารมณ์ให้ระบายสบีนกระดาษ 5.ได้ยินสญัญาณระฆงัให้เวียนกระดาษไปทางขวา

มือและอารมณ์ตรงนัน้ตรงกบัสอีะไร ให้ระบายสตีามที่เราต้องการ 6.จะไมค่ยุกนั ให้อยู่

กบัอารมณ์ตรงหน้าทีเ่ราได้ 7.มีเวลา 15 วินาที ตอ่หนึง่อารมณ์ 8.ไมท่ าสญัลกัษณ์ ไม่

วาดรูป 9.เมื่อเวียนกระดาษระบายจนครบวง ให้แตล่ะกลุม่น าภาพมาวางเรียงกนัตรง

กลางเวที เรียงตามอารมณ์  สนกุ รัก กลวั โกรธ  

ถอดบทเรียน  : เห็นอะไรจากการระบายสมีีอารมณ์ไหนที่เราอินมากที่สดุ / อารมณ์ไหนระบายออกมาได้ 

เลย / เห็นความไวของอารมณ์ระหวา่งเปลีย่นแผน่กระดาษมากน้อยแคไ่หนเห็นการ

ระบายส ี, ลายเส้น   
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ตาขบัรถ / ปิดตาดงึเชือก  / ชมภาพยนตร์ freedom riders น าเข้าสูเ่นือ้หาผู้น าท่ีดี / ชมคลิปเจ๊ดาตลาด

แตก / คลิปผมขอฟ้องร้องระบบการศกึษา / กิจกรรมส่ีเหล่ียมแตก / กิจกรรม World café / กิจกรรม

ประเมินแบบเสริมพลงัมาขยายความ แตล่ะกิจกรรมวา่มีเปา้หมายเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้ได้อยา่งไร

กนั  

เร่ิมที่กิจกรรมตีระฆัง การตีระฆงัเป็นการตีเพ่ือแสดงเชิงสญัลกัษณ์ส าหรับการเร่ิมต้นการเรียนรู้ 

และเป็นการโยงให้ผู้ เข้าร่วมเห็นวา่ ค าตอบของผู้ เข้าร่วมในการได้ยินเสียงระฆงันัน้ไมมี่ผิด ไมมี่ถกู เป็น

ค าตอบท่ีมาจากประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนั เพราะฉะนัน้ในแง่ของการเรียนรู้ร่วมกนั จึงอยากให้ผู้เข้าร่วม

ฝึกวางค าตัดสิน ว่าถูกหรือผิด ใช่ หรือ ไม่ใช่ เพ่ือเปิดพืน้ท่ีให้คนได้กล้าพูดและแลกเปล่ียน

ความเหน็ของตัวเอง 

 

 

 

 

กิจกรรมผ่านประสบการณ์ : Mission Impossible  เป็นกิจกรรมผ่านประสบการณ์เพ่ือน าเข้า

เนือ้หาเร่ืององค์ประกอบที่ท าให้งานประสบความส าเร็จ  โดยกระบวนการของกิจกรรม มีเง่ือนไขท่ีทกุ

คนต้องช่วยกนัท่ีจะท างานท่ียากขึน้เร่ือยๆ ถ้าร่วมมือร่วมใจกนั งานท่ีดยูากและท้าทายก็จะท าง่ายและเร็ว

ขึน้  การถอดบทเรียนของกิจกรรมโยงมาท่ีองค์ประกอบท่ีท าให้งานประสบความส าเร็จ  ซึ่งเก่ียวข้องกับ

เร่ืองวิธีการท างานที่ดี  ซึ่งหัวใจอยู่ท่ีการสร้างการมีส่วนร่วม  โดยสามารถสร้างบรรยากาศการ

ท างานให้ทุกคนได้ใช้ศักยภาพและพัฒนาตัวเอง  และมีการโยงให้เห็นว่าเป้าหมายส าคญัของการ

ท างานกับเยาวชน  ไม่ใช่แค่คิดกิจกรรมให้เยาวชนท าอย่างเดียว  แต่ต้องดูว่ากิจกรรมนีพั้ฒนา

ความเป็นผู้น าด้านไหนให้กับเยาวชนบ้าง  น่ีคือการโยงเปา้หมายให้ผู้ เข้าร่วมเห็น 

 

 

 

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตีระฆัง 

กระบวนการ  : กลุม่ใหญ่ วิทยากรตีระฆงั 

โจทย์            :   เมื่อได้ยินเสยีงระฆงัทกุคนคิดถงึอะไร 

 

ไมใ่ชแ่คค่ดิกจิกรรมใหเ้ยาวชนท าอยา่งเดยีว   

แตต่อ้งดวูา่กจิกรรมนีพ้ฒันาความเป็นผูน้ า 

ดา้นไหนใหก้บัเยาวชนบา้ง   
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องค์ประกอบการท างานที่ประสบความส าเร็จและย่ังยืน เป็นเคร่ืองมือการท างานของพี่เลีย้ง

เยาวชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานด้านเดก็และเยาวชนเพื่อให้เกิดผลส าเร็จได้ 3 เร่ืองนี ้ 1.มี

วิธีการ/กระบวนการท างานท่ีดี 2.มีความสัมพันธ์ที่ดีรองรับ (ครอบครัว ชมุชน) และ 3.มีบุคลากรมี

ภาวะความเป็นผู้น า มีความส าคญักบัเราเป็นท่ีมาความสขุ ความทกุข์ในชีวิตเรา อยากให้เขาเห็นวา่ตวั

เขามุง่ไปท่ีเร่ืองใดเร่ืองหนึง่มากไปหรือเปลา่ เชน่ บางกลุม่อาจมุง่เน้นไปท่ีการท าอีเวนท์หรือกิจกรรมอยา่ง

เดียว  โดยไมไ่ด้สนใจวา่เด็กจะมีภาวะความเป็นผู้น าหรือเปลา่ (หมายถึงกล้าคิด กล้าแสดงออก)  ไมไ่ด้

สนใจความสมัพนัธ์ท่ีจะเกิดขึน้วา่เป็นอย่างไร   ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืน ครอบครัวเราก็มี

ความสุข ดงันัน้จะเห็นวา่บางกลุม่ยงัไมมี่เครือขา่ยองค์กรเลยเขาจะได้รู้วา่เครือขา่ยก็เป็นส่วนส าคญัของ

การท างานให้ประสบความส าเร็จเชน่กนั 

 

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมผา่นประสบการณ์ : Mission Impossible   

กระบวนการ  : แบง่เป็นสองทีม 

อุปกรณ์  : เหรียญบาท , แก้วน า้ 

โจทย์            :   ให้ทกุคนน าเหรียญบาทมาเรียงตอ่กนัท่ีก้นแก้วเป็นทรงสงูจนครบทกุคน 

กตกิา  : มีเหรียญบาทคนละ 1 เหรียญ  

: ให้น าเหรียญบาทคนละ 1 เหรียญมาวางทีก้่นแก้วให้ครบทกุเหรียญให้เป็นรูปทรงสงู 

:  ห้ามสว่นใดสว่นหนึง่ของร่างกายเลยเส้น  ให้ช่วยเหลอืกนัแตใ่นทีม 

 

-ช่วยกนัดงึร่างกายได้ 
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กิจกรรมปมมนุษย์  พ่ีเลีย้งสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการท ากิจกรรมกบัเยาวชนเพื่อให้

ผู้ เข้าร่วมสามารถสะท้อนความคดิเร่ืองการแก้ปัญหา การท างานร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมการฟังด้วยหัวใจ ดูคลิปวิดีโอการฟัง เป้ อารักษ์ กับการฟังท่ีจะเปล่ียนชีวิตท่ี

เหลือของเขา (เป ้ อารักษ์ กรณีเพ่ือนฆ่าตวัตาย ลิงค์https://www.youtube.com/watch?v=oD0LwD39_XM 

เป็นการให้ผู้ เข้าร่วมได้ฝึกทกัษะการฟังด้วยหวัใจ ซึง่เป็นทกัษะส าคญัของผู้น า  และเป็นทกัษะส าคญัของพี่

เลีย้งเยาวชน เพราะเป็นเคร่ืองมือในการดแูลเยาวชนท่ีมีปัญหา  ถ้าเยาวชนมีพืน้ท่ีส าหรับไว้เลา่หรือแบง่ปัน  

จะท าให้เขาสามารถระบายและไมเ่ก็บปัญหาไว้กบัตวัเอง  ทักษะการฟังด้วยหัวใจ คือการเปิดพืน้ท่ีให้

คนได้เสนอความคิด  ซึ่งช่วยให้คนได้พัฒนาภาวะความเป็นผู้น า  ท าให้คนมีความเช่ือม่ันกล้าท่ี

จะแสดงออก  ซึง่กระบวนการท างานแบบนีจ้ะท าให้คนในทีมได้พฒันาภาวะความเป็นผู้น า เชน่เดียวกนั

กบัพ่ีเลีย้งถ้าสร้างการมีสว่นร่วมกบัเดก็ได้  เด็กจะโตและมีภาวะความเป็นผู้น ามากขึน้ 

 

 

 

 

กิจกรรมชมคลิป kind ness ส่งต่อความดี (https://www.youtube.com/watch?v=p8Q15KC0d5g) 

เป็นคลิปสัน้ๆ ท่ีมีพลงั เช่ือมให้ผู้ เข้าร่วมย้อนกลบัมาท่ีชีวิตตวัเอง  เม่ือเราได้รับสิ่งดีๆ เราก็ต้องการสง่ตอ่สิ่ง

ดีๆ ให้กบัคนอ่ืน ถ้าเราท าให้เยาวชนได้รับสิ่งดีๆ จากผู้ใหญ่ พอเขาโตมาเขาก็สง่ตอ่สิ่งดีๆ ให้น้องๆ รุ่นตอ่ไป 

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปมมนษุย์   

กระบวนการ  : กลุม่ใหญ่  

โจทย์            :   ให้ทกุคนช่วยกนัท าให้วงกลบัมาเป็นวงกลมเหมือนเดิม 

กตกิา  : ให้จบัมือเป็นวงกลม จ ามือขวาวา่จบัมือใคร /  วิทยากรสัง่ให้เดิน วิ่ง  / ให้คนหนึง่ 

มายืนตรงกลางให้ทกุคนล้อมวงมายืนชิดและยื่นมือขวาจบัมือเพือ่นไว้ที่จบัมือกนัในวงกลม 

วงแรก 

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการฟังด้วยหวัใจ   

กระบวนการ  : กลุม่ใหญ่ / แบง่กลุม่ (จบักลุม่ละ 3 คน) เวลา 5 นาที สะท้อนความคิดเห็น 

โจทย์            :   ดคูลปินีแ้ล้วรู้สกึอยา่งไร การฟังที่ดีต้องเป็นอยา่งไร ต้องท าอยา่งไร 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oD0LwD39_XM
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ตอ่ “สิ่งท่ีพวกเราก าลงัท าคือบทบาทพ่ีเลีย้งเยาวชนที่ให้สิ่งดีๆ กับเยาวชน ให้แนวคิด การด าเนิน

ชีวิต ให้ทักษะชีวิต ให้ความสุข ให้แนวทางในการด าเนินชีวิต แล้วเขาจะสง่ตอ่สิ่งดีๆ เหลา่นีใ้ห้กบั

เพ่ือน ให้กบัน้องๆ  ดงันัน้ถ้าเขาโตขึน้เป็นผู้น าชมุชนจะคุ้มคา่ขนาดไหน ท่ีเรามีผู้น าท่ีเป็นคนท่ีมีจิตใจท่ีดี 

เห็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม ก็จะเป็นผลดีในภาพรวมของชมุชน การลงทุนกับเยาวชนกว่าจะเหน็ผลใช้

ระยะเวลานาน แต่ถ้าเห็นผลก็คุ้มค่า” กระบวนกรกลา่ว 

กิจกรรมระบายก้อนเมฆ เป็นกิจกรรมท่ีใช้ฝึกทกัษะการฟัง ทกัษะการฟังเป็นทกัษะส าคญัของพี่

เลีย้ง  เชน่ หากเห็นเยาวชนมีความเครียดหรือความกดดนั  เขาสามารถใช้ทกัษะนีด้แูลและท าให้น้องๆ เข้า

หาเขาได้  โดยใช้การฟังเป็นเคร่ืองมือในการดูแลเยาวชน     

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการฟังอย่างลึกซึง้ เปิดให้ชมคลิปฟังอยา่งลกึซึง้ (Deep listening)  ทา่นตชิ นทั ฮนัห์ 

(ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=qkyBDvJmndU) คลิปได้ให้ความหมายของการฟังไว้อยา่ง

ชดัเจน การฟังอย่างลึกซึง้เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการช่วยดูแลความรู้สึกของคนอ่ืน  ซึง่จะเช่ือมโยง

กบักิจกรรมจิตใจเท่ากบัท้องฟ้าใส ไร้ก้อนเมฆ   

 

 

 

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมระบายก้อนเมฆ 

กระบวนการ  : จบัคู ่

โจทย์            :   ให้แบง่ปันเร่ืองราวในอดีต ปัจจบุนั อนาคต ให้แบง่ปัน 1 เร่ืองให้เพื่อนฟัง 

กตกิา            :   แบง่ปันเร่ืองราวให้เพื่อนฟัง ใช้เวลาคนละ 5 นาที ใช้แนวทางการฟังด้วยหวัใจ  

(ไมแ่ทรก ไมถ่าม) 

 

การฟงัอยา่งลกึซึง้เป็นเครือ่งมอืส าคญั 

ในการชว่ยดแูลความรูส้กึของคนอืน่   

https://www.youtube.com/watch?v=qkyBDvJmndU
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กิจกรรมผ่านประสบการณ์ : สร้างภาวะผู้น า – ปิดตาขับรถ / ปิดตาดงึเชือก เพ่ือปรับ

ทศันคตใินเร่ืองภาวะผู้น า ภาวะสว่นใหญ่ของผู้น าคนจะตดิภาพวา่ผู้น าต้องสัง่การและจดัการลกูทีม  

เพราะฉะนัน้เนือ้หาจะให้เห็นวา่บทบาทผู้น าท่ีส าคญัคืออะไร  เชน่  การสร้างการมีสว่นร่วม  การรับฟัง

ความคดิเห็นของลกูทีม  การจดุประกายหรือกระตุ้นให้ลกูทีมมีก าลงัใจ มีความหวงั มีพลงัในการท างาน   

แล้วเช่ือมโยงเร่ืองบทบาทของผู้น าให้กว้างขึน้  ไม่ตดิอยูก่บัเร่ืองผู้น าต้องสัง่การ  และการท่ีผู้น าจะท า

บทบาทแบบนีไ้ด้ต้องมีคณุลกัษณะส าคญั  เชน่ การเปิดใจกว้าง  การรับฟังความคดิเห็น  ความยตุธิรรม  

ความเสียสละ  ความอดทน   ทัง้หมดนีคื้อคณุลกัษณะหรือภาวะความเป็นผู้น า  ซึง่การท าให้เกิด

คณุลกัษณะเหล่านีใ้นตวัเขาได้จะท าให้เขามีบทบาทหน้าท่ีของผู้น า  คือการสร้างมีส่วนร่วมที่ดีและ

เกือ้กูลให้คนอ่ืนได้ใช้ศักยภาพ  เป็นเร่ืองท่ีสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมผา่นประสบการณ์ : สร้างภาวะผู้น า – ปิดตาขบัรถ 

กระบวนการ  : จบัคู ่/ กลุม่ยอ่ย / กลุม่ใหญ่  

อุปกรณ์  : ผ้าปิดตา 

โจทย์            :   ให้ทกุทีมเดินมาหาจดุหมายตามที่กระบวนกรก าหนด และถอดบทเรียน 

กตกิา            :   รอบแรก จบัคูก่นัให้คนหนึง่ยืนข้างหน้า คนหนึง่ยืนข้างหลงั ให้คนข้างหลงัพาคนข้างหน้า 

เดิน ห้ามบอกให้ใช้สญัญาณบอกแทน  ให้เลีย้วซ้ายให้ตบมือซ้ายแสดงวา่ไปซ้าย  เลีย้ว

ขวาตบมือข้างขวา เดินหน้าให้เดนิแตะท้ายทอยแตะหนึง่ที  เดินถอยหลงัหนึง่ก้าว  ให้ถอย

หลงัตบที่หลงั 

2.ในคูข่องตวัเองสลบักนัพาเดิน 

                                          รอบ 2 ให้จบัคู ่4 คน ปิดตาสามคน เปิดตาหนึง่คน 

                                         รอบ 3 ให้รวม 8 คน แบง่เป็นสองกลุม่ 
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กิจกรรมผ่านประสบการณ์ : สร้างภาวะผู้น า ปิดตาดงึเชือก โยงไปท่ีบทบาทของพี่เลีย้ง

เยาวชน  เพราะพ่ีเลีย้งคือผู้น าคนหนึง่ท่ีจะน าเยาวชนให้เตบิโต  โยงให้เห็นความส าคญัถึงเปา้หมายของ

การพฒันาภาวะผู้น าในตวัเด็ก ท่ีพ่ีเลีย้งมีความส าคญัในการท่ีพาให้เดก็เตบิโต คือการพัฒนาภาวะ

ความเป็นผู้น าให้เกิดขึน้ในตัวเดก็ เพราะถ้าเดก็มีภาวะผู้น ามีความเสียสละ  มีพลงัในการท างานมีจิต

อาสา  มีความอดทน  ตอ่ไปเขาจะลกุขึน้มาท าสิ่งดีๆ ให้กบัชมุชนและสงัคม   และนอกจากนัน้เวลาเขาเจอ

ปัญหาเขาจะใช้ทกัษะเหลา่นีใ้นการจดัการกบัปัญหาของตวัเองได้  ซึ่งบางครัง้เราเรียกภาวะความเป็น

ผู้น าตรงนีว่้ามีทักษะชีวิตหรือทักษะในการใช้ชีวิต       

 

 

 

 

 

ชมภาพยนตร์ freedom riders เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้ เข้าร่วมชมภาพยนตร์และถอดบทเรียนเป็นการ

น าเข้าสูเ่นือ้หาผู้น าท่ีดี  การใช้ภาพยนตร์เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงท าให้เห็นว่าบทบาทของครูท่ีชว่ย

สร้างภาวะผู้น าในตวัเด็ก  ครูท าอะไรและท าอยา่งไร  และเมื่อเดก็มีภาวะผู้น าเกิดขึน้  เขาลกุขึน้มาจดัการ

ห้องเรียนของตวัเอง  จดัการกบัปัญหาของตวัเอง  รวมถึงมีความสมัพนัธ์กบัเช่ือมโยงบทบาทของครู   แล้ว

เราจะเห็นวา่คณุลกัษณะส าคญัของครู คือการมีภาวะผู้น าในตวัครู   ซึง่หนงัจะเป็นบทสรุปของเนือ้หา

ส าหรับวนันี ้  คือเร่ืองบทบาทความเป็นผู้น าและภาวะความเป็นผู้น าท่ีอยูใ่นตวัครู ซึง่มาสอดคล้องกบัการ

ท าหน้าท่ีพ่ีเลีย้งของผู้ เข้าร่วมทกุคนนัน่เอง  

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมผา่นประสบการณ์ : สร้างภาวะผู้น า ปิดตาดงึเชือก 

กระบวนการ  : กลุม่ใหญ่ 

โจทย์            :   ให้ทกุคนในกลุม่ชว่ยกนัแก้เชือกและน าเชือกมาท าให้เป็นสีเ่หลีย่มจตรัุสโดยมือทกุคน 

ต้องอยูท่ีเ่ชือก 

กตกิา            :   ใช้ผ้าปิดตาให้สนิทเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้จริง   

 

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมชมภาพยนตร์ freedom riders 

กระบวนการ  : กลุม่ใหญ่ / กลุม่ยอ่ย 

โจทย์            :    ให้ทกุคนฝึกจบัประเด็นเนือ้หาจากภาพยนตร์สอดคล้องกบัสิง่ที่ได้เรียนรู้ในเร่ืองใดบ้าง 

    อาทิ ภาวะผู้น า , การท างานแบบมีสว่นร่วม , องค์ประกอบการท างานให้ส าเร็จ 

กตกิา            :   ให้ชมภาพยนตร์และถอดบทเรียน กิจกรรมถอดบทเรียน  

แบง่กลุม่และร่วมระดมความคิดเห็นและน ามาสะท้อนในวงใหญ่ 
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นอกจากนีย้งัมีอีกสองคลิปให้ชม ได้แก่ คลิปเจ๊ดาตลาดแตก / คลิปผมขอฟ้องร้องระบบ

การศึกษา  ซึ่งการน าคลิปมาให้ผู้ เข้าร่วมได้ชมนัน้ กระบวนกรเผยวา่จะเป็นการช่วยยอ่ยเนือ้หาตา่งๆ ท่ี

เรียนอยู่ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึน้ 

กิจกรรมส่ีเหล่ียมแตก เป็นกิจกรรมท่ีน ามาฝึกวิธีคิดและมุมมองสะท้อนการท างานการ

ขับเคล่ือนงานเยาวชน ผู้ ท่ีท างานด้านนีจ้ะมองแคห่น้างานของตวัเองอยา่งเดียวไมไ่ด้ จะต้องสร้างความ

ร่วมมือกบัคนอ่ืนด้วยซึง่จะร่วมมือ ชว่ยเหลือสนบัสนนุหน่วยงานอ่ืนๆ อย่างไร ได้เรียนรู้จากเกมนี ้ ซึง่เราจะ

เรียกการท างานแบบนีว้า่การท างานแบบบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม World café เป็นรูปแบบหนึง่ของการประชมุแบบมีสว่นร่วมเป็นการสร้างการมีสว่นร่วม 

ในการแสดงความเห็นและการระดมความคิดเห็น    เป็นการใช้เคร่ืองมือเพ่ือให้ทบทวนสิ่งท่ีผ่านมา และ
สามารถนไปใช้เป็นเคร่ืองมือระดมความเห็น กระบวนการในการประชุมกับเด็กและเยาวชน ท าให้
ประหยดัเวลาและได้ความคิดเห็นได้หลากหลาย “เราน ามาใช้เพ่ือผู้ เข้าร่วมได้ระดมความคิดเห็นด้านการ
ท างานกบัเดก็และเยาวชน ท าให้รู้ว่าเขาได้ท าเร่ืองงานเยาวชนในด้านใดบ้าง  และมีบทบาทอย่างไร และก็
รวมถึง “พี่เลีย้งควรมีคุณลักษณะอะไร”   ซึ่งกิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีออกแบบ เพ่ือให้เขาช่วยกนัตอ่ยอด
วา่นา่จะเป็นอยา่งไรบ้างจากโจทย์ท่ีเราให้ไว้  จากนัน้ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของเขา  ซึ่งกิจกรรมนี ้
น ามาเป็นกรอบให้เขาได้ท ากิจกรรมประเมินตวัเองด้วย (กิจกรรมประเมินแบบเสริมพลงั)   

ส าหรับกิจกรรมนีจ้ะใช้ส าหรับการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของเขา  และท าให้เกิด

การมีส่วนร่วมในทุกเร่ืองทุกประเดน็ ท าให้การพูดคุยสนุก  การท่ีเราให้เขาท ากลุม่เดียวใน 8 ประเด็น

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสีเ่หลีย่มแตก 

กระบวนการ  : กลุม่ยอ่ย / ถอดบทเรียน 

โจทย์            :    ให้ท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ ทกุคนต้องตอ่จ๊ิกซอว์ให้เป็นรูปสีเ่หลีย่ม งานของกลุม่จะ 

เสร็จเมื่อทกุคนมีรูปสีเ่หลีย่มอยูต่รงหน้า 

กตกิา            :   ห้ามคยุกนัโดยเด็ดขาด / ห้ามสง่ซิก เคาะ หรือยื่นให้กนั 

ถอดบทเรียน     :   มีข้อสงัเกตใุนการท างานร่วมกนัอยา่งไร  น าไปสะท้อนการท างานกบัเด็กและเยาวชนได้ 

อยา่งไรบ้าง 
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จะเป็นเร่ืองนา่เบื่อและท าให้เขาคิดไมอ่อก   แตพ่อมีการเคล่ือนแบบนี ้ (ทัง้กลุม่ย้ายไประมความคิดเห็นที

ละประเดน็จนครบ)ท าให้สนกุ  และได้เหน็การเตมิมุมมองของตัวเองจากมุมมองของคนอ่ืน  เป็น

การต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน  ท าให้เขาสนุกที่จะคิดด้วย  เป็นวงวิชาการที่ไม่เครียด

เหมือนกับเล่นสนุกแต่ได้เรียนรู้อะไรเยอะ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมประเมินแบบเสริมพลัง ตอ่เน่ืองมาจากกิจกรรม World Café   การท างานทัง้ 8   ด้าน  

ท่ีผู้ เข้าร่วมได้ระดมความคิดเห็นกนัออกมา กลายมาเป็นเคร่ืองมือการประเมินตัวของผู้เข้าร่วมเอง 
เพราะผู้ เข้าร่วมเป็นผู้ก าหนดเองวา่ลกัษณะของพี่เลีย้งท่ีดีต้องเป็นแบบใด  และเป็นกิจกรรมเพื่อเป็นการ
ทบทวนการท างานของตนเองด้านเดก็และเยาวชน เพื่อจะพัฒนาและเดินหน้าในงานด้านนีต้อ่ “เรา
จงึน าการระดมความคิดของผู้ เข้าร่วมทัง้ 8 ด้าน มาให้พวกเขาได้ประเมินตวัเอง วา่ท่ีผา่นมาพวกเขาท าได้
ขนาดไหน  เป็นการประเมินแบบเสริมพลังหรือการประเมินแบบมีส่วนร่วม   โดยตวัชีว้ดัจริงๆ เขา
เป็นตวัก าหนดไมใ่ชเ่รา ส าหรับกิจกรรมประเมินนีส้ามารถใช้ได้กบัทกุเร่ือง  จะประเมินเร่ืองสขุภาวะก็ได้  

ชื่อกิจกรรม  : กิจกรรม World café 

กระบวนการ  :  แบง่กลุม่ยอ่ยแบง่กลุม่ยอ่ย เป็น 8 กลุม่ตามหวัข้อ 

อุปกรณ์   : กระดาษฟลปิชาร์ท , ปากกาเมจิก 

โจทย์   : ให้ระดมความคดิกนัใน 8 หวัข้อ และให้แตล่ะกลุม่เวยีนเขียนไปทีละประเด็นจน 

ครบตามเวลาที่ก าหนด หวัข้อดงันี ้

1. บทบาทส าคญัของพี่เลีย้งเยาวชนมีอะไรบ้าง  

2. คณุลกัษณะ/คณุสมบตัิของพีเ่ลีย้งที่ดีของพีเ่ลีย้งเยาวชนมีอะไรบ้าง 

3. เปา้หมายส าคญัของการพฒันาเยาวชนมีอะไรบ้าง 

4. กิจกรรมหรือการเรียนรู้แบบไหนที่เหมาะกบัเยาวชนหรือน ามาใช้กบั

เยาวชนได้ 

5. เราต้องสร้างการมีสว่นร่วมกบัใครหรือองค์กรใด (ใน - นอกชมุชน) 

6. ในฐานะพี่เลีย้งเยาวชน / เยาวชน เราอยากจะพฒันาหรือเรียนรู้เพิม่เติม

ในเร่ืองอะไรบ้าง 

7. สิง่ที่เราต้องการสนบัสนนุในการท างานกบัเยาวชนมีอะไรบ้าง 

8. ท าอยา่งไรให้เครือขา่ยท างานพฒันาเยาวชนยัง่ยืน  

: ให้แตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนน าเสนอ 
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ทัง้สขุภาวะทางกาย  สขุภาวะทางสงัคม  สขุภาวะทางจิตใจ  สขุภาวะทางปัญญา  ท าได้หมด  แตค่นท า
ต้องมีเนือ้หาเป็นแบคกราวด์ คือมีฐานคิด มีทฤษฎีท่ีรองรับ” 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

กระบวนการ  :  แบง่กลุม่ยอ่ยตามพืน้ท่ี 

เคร่ืองมือ  : เคร่ืองมือใยแมงมมุ 

โจทย์   : ให้ประเมินองค์กรตนเอง ตาม 8 หวัข้อ องค์กรเราอยูใ่นระดบัไหน เพราะอะไรและ 

น าเสนอในวงใหญ่ 
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จรายทุธ ย า้วา่  “ทกุคนสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการขบัเคล่ือนงานเยาวชนได้ ไมว่่าเราจะอยูใ่น

บทบาทใด ไมว่า่จะอยู่ในบทบาทของผู้บริหารในท้องถ่ิน ครู พอ่ แม ่ผู้ปกครอง หรือว่าผู้น าชมุชน ด้วยการ

เสียสละเวลาบางสว่น ท่ีจะมาเป็นท่ีปรึกษาให้กบัเด็ก หรือเปิดพืน้ท่ีให้คนท่ีเขามีความตัง้ใจมีความมุง่มัน่ใน

การท างานเพ่ือเยาวชน ได้มาท างานกนัเพ่ือเยาวชน หรือจะสนบัสนนุในแง่ของการใช้ทรัพยากร หรือใช้

ทรัพยากรขององค์กรท่ีมีอยู่ เปา้หมายก็เพ่ือให้เยาวชนได้มีพืน้ท่ีในการท างานและเกิดความคดิสร้างสรรค์ 

สดุท้ายแล้วเด็กๆก็จะได้พฒันาภาวะผู้น าเกิดขึน้ในตวัเขาเอง เพราะวา่เขามีพืน้ท่ีได้ใช้ศกัยภาพและทกุคน

ในองค์กร ในชมุชนได้มีส่วนร่วมในการดแูลเยาวชนด้วยกนั” 

ท้ายสดุส าหรับผู้ ท่ีอยากเป็น “พ่ีเลีย้ง” แตไ่มไ่ด้มีโอกาสเข้าอบรมท่ีไหนเลย จรายทุธ ก็มีข้อแนะน า

แบบง่ายๆ ให้เป็นพ่ีเลีย้งขัน้เร่ิมต้นวา่ “อยากเป็นพ่ีเลีย้งก็ลองให้ฝึกตัวเองแบบง่ายๆ โดยมีหลักง่ายๆ 

คือการเปิดพืน้ท่ีให้เดก็ได้พูดและแสดงความคิดเหน็ เช่น  เวลาประชุมกัน ลองฟังและสนับสนุน

เกือ้กูลให้เดก็ได้พูดได้แสดงออกเตม็ท่ีก่อน ให้ลดการแนะน า ลดการสอนลง” กระบวนกรกลา่วตบ

ท้าย 

ตลอดระยะเวลาสามวนั ถือวา่เป็นการเร่ิมต้นท่ีดีส าหรับผู้ เข้าร่วมทกุคน  ท่ีมีโอกาสดีท่ีได้มาเตมิ

เตม็ความรู้ ทกัษะและทศันคตใิหม่ๆ ในการพฒันาเยาวชนในทิศทางการเรียนรู้แบบใหม่ การกลบัไปท า

หน้าท่ี “พี่เลีย้งเยาวชน” ท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยพลงักาย พลงัใจ จะท าให้พวกเขาเหลา่นีส้ามารถน าสิ่งท่ีได้ใน

เวทีครัง้นี ้ไปประยกุต์ใช้กบังานท่ีตนเองท าอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากย่ิงขึน้   

ถ้าผู้ใหญ่ทกุคนท่ีอยูร่อบตวัเดก็สามารถท าหน้าท่ี “พี่เลีย้งเยาวชน” ได้อยา่งเข้าใจเร่ืองการพฒันา

เดก็ เยาวชนอยา่งถกูต้อง เช่ือมัน่วา่ด้วยสองมือของทกุคนท่ีร่วมแรงร่วมใจกนั “บ่มเพาะ” เด็ก เยาวชน จะ

ก่อให้เกิดความงอกงาม บานสะพร่ังทัว่ทัง้แผน่ดนิ เม่ือนัน้ประเทศไทยในอนาคตย่อมสดใสแนน่อน  

………………………………………………………. 

 

 

 



อบรมเชงิปฏบัิตกิาร “สร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะพี่เลีย้งภาคกลาง : ภาวะผู้น าและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” 2 -4 เมษายน 61           Page 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

ชลนที มานะวิน นกัพฒันาชมุชน อบต.วดัดาว จ.สพุรรรณบรีุ สะท้อนวา่ 

“จะน าความรู้ ทกัษะท่ีสนใจคือทกัษะการส่ือสาร ทัง้ด้านกาย ทางการเขียน 

การอ่าน ไปพฒันาเดก็และเยาวชนในพืน้ท่ีให้กล้าแสดงออก กล้าแสดง

ความคดิเห็น และชกัชวนให้มาท างานร่วมกนั” 

ลัดดาวัลย์ มีสมวัฒน์ อบต.ดอนมะสังข์ “ประทบัใจกิจกรรมก้อน

เมฆ สอนให้เราควบคมุอารมณ์ตวัเอง ขจดัความเครียดออกจากความคิด” 

 

อ านาจ เฉียดแก้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา อบต.บางจะ

เกร็ง “แนวทางท่ีอยากจะกลบัไปท าคือ อยากท าให้ทกุภาคสว่น ผู้ใหญ่ใน

ชมุชนให้ความส าคญัตอ่การพฒันาเดก็ และอยากให้เดก็เห็นความส าคญั

ของตนเอง”  

 

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมการอบรม สิ่งที่ได้เรียนรู้ และประโยชน์ที่จะน าไปสานต่อ... 

ไดเ้ห็นการเตมิมมุมองของตวัเองจากมมุมองของคน

อืน่  เป็นการตอ่ยอดความคดิซึง่กนัและกนั   

ท าใหส้นุกทีจ่ะคดิดว้ย  เป็นวงวชิาการทีไ่มเ่ครยีด

เหมอืนกบัเลน่สนุกแตไ่ดเ้รยีนรูอ้ะไรเยอะ 
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สราวุฒ ิ ธรรมศรี ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา กองการศึกษา อบต.บ้าน

ช้าง “ได้รูปแบบในการท่ีจะกลบัไปดแูลเยาวชนในพืน้ท่ี จะกลบัไปท าใน

ลกัษณะในการดแูลเปล่ียนพฤตกิรรมและการสร้างแรงจงูใจให้กบัเดก็ในชมุชน 

ให้เขาได้เข้ามามีสว่นร่วม กล้าแสดงออก กล้าคดิ กล้าตดัสินใจ” 

 

ด.ช.อัครพล พวงพงษ์ ประธานสภาเดก็และเยาวชน อบต. จ.สมทุรสงคราม  

“คาดหวงัวา่จะได้ความรู้เก่ียวกบัพ่ีเลีย้งวา่เป็นอยา่งไร และต้องท าอยา่งไรถึงจะ

เป็นพ่ีเลีย้งได้ และผมอยากเป็นพ่ีเลีย้งท่ีเข้าใจน้องและมีความเป็นกนัเอง” 

 


