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เพื่อเป็นการยกระดบัสมรรถนะของพี่เลีย้งวิจยัให้มีความสามารถหรือทกัษะการเป็นโค้ช มลูนิธิ

สยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) ร่วมกบั ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์วิจยัและ

นวตักรรม (สกสว.) . องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน     จัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร TOT ทบทวนและยกระดับ

สมรรถนะของพ่ีเลีย้งวิจัย 5 อปท. จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การด าเนินงานของโครงการพัฒนาเยาวชนใน

ชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะท่ี 3 : ขับเคล่ือนกลไกเพ่ือพัฒนาเดก็และเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้

และกระบวนการวิจัย  เฟรส 2 ระหวา่งวนัท่ี 17 - 21 กรกฎาคม  2562 ณ  เรือนกะยอมเฮาส์แอนด์รีสอร์ท  อ าเภอ

โขงเจียม  จงัหวดัอบุลราชธานี  
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สุทนิ ศิรินคร ผู้จดัการโครงการตอ่ยอดและพฒันาเครือขา่ยเยาวชน มลูนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทย

พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  เปิดเผยถึงเปา้หมายของโครงการนีว้า่... “เพื่อยกระดับสมรรถนะของพ่ีเลีย้งวิจัย  
(ประกอบด้วยผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ี อปท. นักถักทอชุมชน แกนน าชุมชนและแกนน าเยาวชน)  ซึ่งเป็นทีม
นักวิจัยหลักเฟรสท่ี 1  โดยใช้โครงการวิจัยเยาวชนเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถหรือ
ทักษะในการโค้ช  ให้ค าปรึกษา  และสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือขับเคล่ือนกลไกด้านการ

พัฒนาเดก็และเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 5 อปท. จังหวัดสุรินทร์..” จงึเป็นท่ีมาของการจดัอบรมในครัง้นี ้     

ส าหรับวัตถุประสงค์การอบรมครัง้นี ้1.เพ่ือให้พ่ีเลีย้งวิจยัของแต่ละ อปท. มีความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้

ผ่านชุดประสบการณ์เก่ียวกับสถานการณ์และแนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจน

พฒันาการของเด็กและเยาวชนในแตล่ะช่วงวยั 2.เพ่ือให้พ่ีเลีย้งวิจยัของแตล่ะ อปท.  .เพ่ือทบทวนกระบวนการวิจยั

เพ่ือท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมและยกระดบัสมรรถนะขีดความสามารถหรือทกัษะโคชของทีมพ่ีเลีย้งวิจยัโครงการหลกั 

และ 3.เพ่ือให้พ่ีเลีย้งวิจยัโครงการหลกัสามารถออกแบบและจดักระบวนการเรียนรู้ให้แก่ทีมวิจยัเยาวชนของแต่ละ

แผนงาน/โครงการยอ่ยตลอดจนได้แผนงานและปฏิทินการท างานร่วมกนัของพี่เลีย้งแตล่ะต าบล  

โดยมีทีมวิทยากรหลกัจากมูลนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันาท้องถ่ินอีสาน ประกอบด้วย รศ.สุจินต์  สิมารักษ์  

ประธานมูลนิธิ , อาจารย์บุญเสริฐ เสียงสนัน่  และอาจารย์วิเชียร สอนจนัทร์    ซึ่งท างานพฒันาบุคลากรร่วมกับ

โครงการมาตัง้แต่เฟสท่ี 1 มาเป็นผู้ ให้การอบรมในครัง้นี ้และมีทีมวิทยากรร่วมเติมเต็ม คือ อาจารย์คะทาวุธ แวง

ชยัภมูิ   

  ส าหรับพืน้ท่ีเปา้หมายจงัหวดัสริุนทร์ ได้แก่ เทศบาลต าบลเมืองแก  อ าเภอท่าตมู  , เทศบาลต าบลกนัตวจระ

มวล  อ าเภอปราสาท  , องค์การบริหารสว่นต าบลสลกัได  อ าเภอเมือง  , องค์การบริหารสว่นต าบลหนองอียอ  อ าเภอ

สนม  และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสนิท  อ าเภอจอมพระ  จงัหวดัสริุนทร์  

อาจารย์บุญเสริฐ เสียงสน่ัน มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันาท้องถ่ินอีสาน กลา่ววา่การอบรมครัง้นีไ้ด้จดั

กระบวนการเรียนรู้โดยเน้น “กระบวนการจัดการเรียนรู้ผนวกกับกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” เพราะทัง้

สองสิ่งนีเ้ป็นพืน้ฐานของทีมพ่ีเลีย้งนกัวิจยั “การออกแบบการอบรมครัง้นีคื้อ หน่ึง การทบทวนเร่ืองความรู้
เดมิท่ีมีอยู่ สอง คือการพยายามเตมิเตม็เร่ืองความรู้ ทัศนคตเิร่ืองการจัดกระบวนการเรียนรู้ สาม การ
เสริมสร้างความรู้ทักษะ เทคนิคในการท างาน ความรู้ทักษะในการท างานจะใช้แกนเนือ้หาของงานวิจัย

เป็นตัวเดนิเร่ือง” 
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อาจารย์บญุเสริฐ คล่ีการออกแบบเรียนรู้ให้ฟังในแตล่ะวนัวา่เตมิเตม็ความรู้ ทกัษะใดบ้าง “เร่ิมวนัแรก เป็น

การทบทวน วนัท่ีสอง การท างานแบบนกัจดักระบวนการเรียนรู้ มีขัน้ตอนอยา่งไร วนัท่ีสามและวนัท่ีส่ี สร้างการ

เรียนรู้เร่ืองทกัษะ เทคนิค ความรู้ วนัท่ีห้า เป็นกระบวนการปฏิบตัิการ” 

“ส าหรับผู้ เข้าร่วมมีทัง้คนท่ีมีประสบการณ์และมีพืน้ฐานเร่ืองงานวิจยัท้องถ่ิน และมีสว่นหนึง่ท่ีได้ร่วมงาน

กบัมลูนิธิสยามกมัมาจลมาพอสมควร เห็นวา่ เขามีทกัษะและชดุประสบการณ์อยู่ เพียงแตว่า่การอบรมครัง้นี ้ เรา

พยายามดงึเอาชดุประสบการณ์มาสร้างการเรียนรู้ร่วมกบัคนใหม่ๆ  ท่ีเข้ามา การอบรมครัง้นีเ้ป็นงานท่ีต้องมา

ชว่ยกนัท างาน มากกวา่มานัง่ฟังวา่เข้าใจ ไมเ่ข้าใจ” 
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“สุดท้ายคอร์สนี ้ อยากเหน็สองเร่ืองหลักให้เกิดคือ หน่ึง มีชุดหลักสูตรในการหนุนงานของ

โครงการวิจัยในพืน้ท่ี มี 5 หลักสูตรได้แก่ หลกัสตูรท่ีหนึง่การศกึษาข้อมลูบริบทชมุชน ซึง่ทกุทีมจะมีงานนี ้ 

หลกัสตูรท่ี 2 ไปหนนุให้ทีมวิจยัยอ่ยซึง่เป็นทีมวิจยัเยาวชนมีความรู้ทกัษะในการศกึษาข้อมลูประเดน็เฉพาะของ

โครงการ ซึง่ในแตล่ะต าบลจะมีประเดน็เฉพาะ 3 โครงการแล้วแตว่า่ ในแตล่ะพืน้ท่ีจะมีเร่ืองเฉพาะอะไร หลกัสตูรท่ี 3 

เป็นการสรุปวิเคราะห์ข้อมลู เม่ือได้ข้อมลูมาแล้ว ทีมวิจยัเยาวชนจะไปสร้างกระบวนการให้ทีมวิจยัได้สามารถสรุป

วิเคราะห์ข้อมลูอยา่งไร รวมทัง้พอได้ข้อมลูมาแล้วจะออกแบบปฏิบตักิารของเขาอยา่งไร หลกัสตูรท่ี 4 คือหลกัสตูร

สนบัสนนุการติดตามการปฏิบตักิาร เม่ือไปศกึษาเรียนรู้ข้อมลูมาวางแผนแล้ว การปฏิบตักิารของทีมเยาวชนจะท า

อยา่งไร ถ้าจะมีการติดตาม ระบบสนบัสนนุการบนัทกึผลน่ี เขาจะท าอย่างไรในสว่นของทีมวิจยั ฉะนัน้ทีมชดุนีจ้ะไป

จดักระบวนการเรียนรู้ให้ทีมวิจยัเยาวชนมีระบบตดิตามบนัทกึผล หลกัสตูรสดุท้าย การสรุปผลกบัการเขียนรายงาน 

การหนนุให้ทีมวิจยัของเยาวชนเขียนรายงานของตนเอง เม่ือได้ข้อมลูแล้ว สรุปผลแล้ว ระบบการเขียนรายงานของ

เยาวชนขนาดไหนอยา่งไร  ห้าหลกัสตูรนีจ้ากคอร์สนี ้ ทัง้ 5 อปท. ลองไปปรับใช้ว่าจะเหมาะสมสอดคล้องกบัพืน้ท่ี

ของตวัเองอย่างไร  

เร่ืองท่ี 2 ชว่งสดุท้ายอาจมีการปรึกษาหารือกนัวา่ ภายใต้ชดุโครงการ แตล่ะพืน้ท่ีจะมีแผนการปฏิบตักิาร

หลงัจากนีอ้ยา่งไร  หลกัสตูรจะไปท าชว่งไหนอย่างไร ระบบการติดตามจะท ากนัอย่างไร ระหวา่ง 5 อปท.จะจดัเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัชว่งไหน อย่างไร  ” อาจารย์บุญเสริฐ กล่าว 

เพ่ือให้พ่ีเลีย้งนกัวิจยัเกิดความรู้ ความเข้าใจตามเปา้หมายของการอบรม ทางมลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันา

ท้องถ่ินอีสาน จงึได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้      ในรูปแบบ Learning workshop ท าให้เกิดการเรียนรู้ไป

พร้อม ๆ กับปฏิบัตไิปด้วย แบง่เป็น 21 หวัข้อยอ่ยดงันี ้  1.แนวคิด/กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม          

2.แนวคิด/กระบวนการวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน 3. ทบทวนชดุประสบการณ์งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินของ 5 อปท. 4.วงจรการ

จดัระบบการเรียนรู้ในงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน 5.สาเหต/ุแรงจงูใจ และวิธีการเรียนรู้  6.เปา้หมายในการพฒันา  7.การจดั

กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน ของ 5 อปท. 8.วงจรการอบรม 9. แนวคดิกระบวนการ

สนบัสนนุการวิจยัเพ่ือพฒันาเยาวชน จ.สริุนทร์ 2562 10.การวิเคราะห์ประเมินความต้องการอบรม 11.บทบาท

ภารกิจโค้ช(พี่เลีย้งนกัวิจยั) 12.บทบาท/ทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 13.การก าหนดวตัถปุระสงค์

เชิงพฤตกิรรม 14.การก าหนดเนือ้หา  15. ออกแบบการจดักระบวนการติดตาม/สนบัสนนุโครงการวิจยั  16.ทกัษะ

การเป็นวิทยากร(ฝึกพดู ฟัง จบัประเด็น สงัเกต) 17.คณุลกัษณะของกระบวนกรท่ีดี 18.ออกแบบการจดักระบวนการ

การฝึกอบรม  19.สรุปบทเรียน/กิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะการส่ือสารกบัเยาวชน  20. การท างานเครือขา่ย  และ 22.

ฝึกปฏิบตัจิดักระบวนการเรียนรู้ การสนบัสนนุโครงการวิจยั  
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อาจารย์บุญเสริฐ ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงความส าคัญของเนือ้หา ท่ีน ามาให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ 

ยกตวัอยา่ง การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม “วตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม เป็นหลกัการของการเรียนรู้ หรือ 

การฝึกอบรม เพราะงานแบบนีมี้ชว่งเวลา 3 – 5 วนั ต้องหาวิธีท่ีจะบอกวา่งานอบรมของเราบรรลหุรือไม่บรรล ุฉะนัน้ 

จะวดัได้ต้องเป็นเชิงพฤติกรรมท่ีกลุ่มเปา้หมายแสดงออก ไม่งัน้เราจะไม่สามารถวดัได้ว่างานเราบรรลหุรือไม่บรรล ุ

เวลาเราจดักระบวนการจึงมีเปา้หมายชดัเจนพอสมควร เช่น ถ้าเราอยากให้เขาท าอนันีเ้ป็น ต้องบอกได้ว่ า ท าอะไร

เป็น เป็นขนาดไหน อย่างไร หรือท าให้คิดเร่ืองราวพวกนีไ้ด้ มนัต้องหาวิธีบอกได้ว่า ท่ีเขาคิดได้คืออะไร มนัต้องเล่า

ไหม อธิบายไหม หรือความรู้ อนันีเ้ป็นพืน้ฐานของการจดักระบวนการเรียนรู้ ถ้าสมมตเิราสามารถระบไุด้ว่า การจดั

ครัง้นี ้ถ้าจบอบรมแล้ว กลุ่มเป้าหมายต้องเป็นแบบนี ้แล้วสามารถวัดได้โดยเฉพาะเชิงพฤติกรรม  คิดว่า

เป็นหลักการพืน้ฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้และถ้าทีมนีเ้ขาสามารถน าไปปรับใช้ในการท างานได้
ด้วย ตรงนีเ้ป็นเร่ืองท่ีดี” 

อาจารย์ประเสริฐ ได้ฝากทิง้ท้ายเป็นข้อคิดอย่างน่าสนใจไว้ว่า.. “เร่ืองกระบวนการเรียนรู้ คนท างาน

จ าเป็นต้องมีพืน้ฐานมีทกัษะในการท างานจึงจะไปสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ผม

คิดว่า ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีบคุลากรของท้องถ่ินมีความจ าเป็น ซึ่งท่ีผ่านมาหลายส่วนพยายามสร้างเร่ืองราวพวกนี ้

เพียงแต่ว่าจะมีโอกาสมากน้อยต่างกัน แต่ถ้ากระบวนการท่ีเราท ากันทัง้แง่งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินและการจัด

กระบวนการเรียนรู้น่ี ถ้าเจ้าหน้าที่ของ อปท.ไหนที่มีโอกาสท าแบบนีไ้ด้ถือว่าเป็นเร่ืองที่ดีและเป็นโอกาส

ของชุมชนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาบนฐานของการมีส่วนร่วม บนฐานของข้อมูลความรู้ที่จะสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคต” 

ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ทัง้ 5 วนั ผู้ เข้ารับการอบรมได้ร่วมสะท้อนสิ่งท่ีได้เรียนรู้และสามารถน าไปใช้กบั

การท างานของตนได้ เร่ิมท่ี....  

นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลดัเทศบาลต าบลเมืองแก กล่าวว่า “ทัง้ 5 วนัท่ีฝึกให้คือ ผมเข้าใจว่าฝึกให้เม่ือ 

กลับไปแล้วลุยงานต่อได้เลย  วิทยากรอาจจะเครียดนิดหนึง่ว่า สิ่งท่ีขาดอาจจะเยอะนิดหนึง่ วนันีจ้ะเตมิสิ่งท่ีขาด

ให้เตม็  สว่นท่ีสองก็คือ ถ้าม่ันใจกับเคร่ืองมือนีท้ัง้หมด จะท าให้ไม่พะวงกับงานประจ าท่ีมีอยู่ เพราะสว่นใหญ่

งานประจ าท่ีมีก็บัน่ทอนงานท่ีเรารับไปเหมือนกนั ก็ต้องฝึกเราให้แมน่ก่อนแล้วเวลาลงปฏิทินงานน่ี แม้ปฏิทินงานจะ

ท าให้ไม่ซ า้ซ้อนอย่างไร ผมเรียนว่า ผมจะเอาไปบูรณาการกับงานผมได้ ผมมีเงินบางส่วนมาสนับสนุนการท า

โครงการยอ่ยนี ้เป็นแผนปฏิทินท างาน เพ่ือจะฝึกน้องท่ีมาด้วยกบัผม 2-3 คน ต้องเปล่ียนวิธีคดิใหม ่ได้เคร่ืองมือใหม่ 

อนันีเ้ป็นสิ่งท่ีผมพลอยได้และน้องท่ีมาด้วยเป็นนกัวิชาการบรรจใุหม ่สิ่งนีจ้ะติดตวัเขาไป กระบวนการจดัการอบรม 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีควรท าอย่างไร ตัง้แต ่อ่านไปถึงท า  ท าอย่างไรในการจัดการเรียนรู้ให้ลงมือท า

มากที่ สุด ผมเช่ือว่า เขาให้เราออกจากตรงนีไ้ปด้วยความรู้สึกม่ันใจ กลับไปท าได้เลย ไม่มีภาระท่ีห่วง
กังวล” 
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 นายไกรษร เพริศแก้ว นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลเมืองแก กล่าวว่า... “การอบรมในครัง้นี ้ได้

กระบวนการ และวิธีการเข้าไปหาเด็กท่ีละเอียดขึน้ วิทยากรได้ขยายความเร่ืองเราสามารถท างานกับเด็กให้ดีได้ 

อย่างไร หลงัจากเราเรียนรู้กระบวนการแล้วได้เรียนรู้เร่ืองปลีกย่อย คือ เราต้องมีมิติที่ สัมพันธ์กับเด็ก มีความ

ใกล้ชิด ท าอย่างไรให้เขาไว้ใจได้ มีกระบวนการที่ปฏิสัมพันธ์กับเรา”  

 นายปฏิวัติ สระแก้ว รองนายก อบต.หนองอียอ กล่าวว่า... “สิ่งท่ีได้จากการอบรมครัง้นี ้ เข้าใจเร่ือง

บทบาทหน้าท่ีการเป็นโค้ช ซึ่งต้องเน้นท่ีตวัเรา ตวัทีมชดุนี ้จาก T (เทรนเนอร์)  ตวัแรกท่ีเราเป็นขึน้เป็น T (เทรนนิ่ง) 
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ตวัท่ีสอง เพ่ือเป็น T (ผู้ ฝึกอบรม/พ่ีเลีย้ง) ให้นกัวิจยักลุ่มย่อยเขา โค้ชคือ เปรียบเทียบผู้ท่ีถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ทีมอีกทีมหน่ึง สมมตเิราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ถ่ายทอดเร่ืองฟุตบอลให้ได้” 

 นายสุเนตร ปทุมขวัญ  หวัหน้าส านกังานปลดั อบต.หนองอียอ  กล่าวว่า... "สิ่งท่ีได้รับจากการอบรมใน

ครัง้นี ้ตัง้แตว่นัแรก คยุในเร่ืองความคาดหวงัว่า เราจะขบัเคล่ือนงานสภาเด็กและเยาวชนท่ีเราตัง้เปา้ไว้ 3 โครงการ

นี ้ในทิศทางใด เร่ิมจะมองเห็นว่า มีวิธีการจะเข้าไปคุยกับเด็กอย่างไร ใครบ้างที่เก่ียวข้อง คิดไว้ว่า มีการ

มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ คนนีจ้ะรับด้านใด ด้านใดไปเพ่ือให้งานออกมาชดัเจน คล้ายเป็นตวัละคร

ท่ีจะแสดงบทบาทของแตล่ะคน  นา่จะขบัเคล่ือนไปได้ดี" 

 นางสาวรัตนา สุขสบาย  หวัหน้าส านกังานปลดั เทศบาลต าบลกนัตวจระมวล กลา่ววา่... "เข้ามาวนัแรก 

กงัวลว่าเราต้องไปเป็นโค้ช เป็นพ่ีเลีย้งให้เด็กน้อย เด็กท่ีเข้าโครงการเน้นไปท่ีเด็กนอกระบบ น้องจะไม่คิด ไม่พดู ไม่

บนัทึก จะไม่อะไรเลย เค้าจะอยากท าอย่างเดียว แตพ่ออบรมท าให้ได้วิธีการแล้วว่าเราจะไปท าอะไรกับเด็กพวกนี ้

หวงัว่า เราจะได้ตามท่ีคิดหวงั ได้วิธิการไปท ากับพ่ีเลีย้ง เด็กกลุ่มย่อยท่ีโรงเรียน  ท าอย่างไรโครงการนีถ้ึงสิน้สุด 

บรรลวุตัถปุระสงค์” 

 นางสาวอาทติยา บุญสม  ผู้ชว่ยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน   เทศบาลต าบลกนัตวจระมวล กลา่ววา่..."

ทักษะที่ได้จากการอบรมครัง้นี ้เป็นทักษะการฟังและการจับประเด็น  จากแตก่่อน เราได้แคฟั่ง ฟังแล้วก็สรุป

ข้อมลูนิดหน่อยแล้วเอามาเขียน แตอ่นันี ้ให้เรารู้จกัหดัสงัเกตด้วย ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีก าลงัพดู หรือคนท่ีเขาก าลงัฟัง

คนท่ีพดู เหมือนเราได้เก็บรายละเอียดในการท างานท่ีผา่นมาไปด้วย แตก่่อนเราแคฟั่งเฉยๆ  เราไม่ได้สงัเกตว่า เขา

พดูอยา่งไร เขามีปฏิกริยาอยา่งไร มีพฤตกิรรมอยา่งไร" 

 นายสมเกียรติ สาระ หวัหน้าส านกัปลดั องค์การบริหารต าบลหนองสนิท กล่าวว่า... "ความรู้ใหม่ท่ีได้

จากการอบรมในครั้งนี ้เป็นในเร่ืองของการเข้าถึงตัวเยาวชน  แนวคิดการท างานกับเด็ก เราจะต้องปฏิบตัิ

ตวัอยา่งไร มีแนวคดิอย่างไรท่ีจะเข้าถึงตวัเด็กจริง ๆ ท าอยา่งไรให้เดก็มาร่วมกิจกรรม  มีข้อตกลงร่วมกนั  มีข้อท่ีทกุ

คนปฏิบตัิร่วมกันอย่างไร การไม่ดุเด็ก ไม่ตัดสินเด็ก เราก็จะได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึน้เพ่ือท่ีเราไปท างานกับเด็กใน

พืน้ท่ีซึง่เป็นกลุม่เปา้หมายของเรา คดิวา่เราจะได้ใช้ตรงนีม้าใช้เพิ่มเตมิของเรา" 

 นางธัญธรณ์ พจนะแก้ว ครู กศน. ต าบลหนองสนิท เครือขา่ยท างานร่วมกบั อบต. หนองสนิท "การอบรม

ครัง้นี ้ได้เรียนรู้เร่ืองการเติมเร่ืองกระบวนการเป็นโค้ชชิ่งในการท าวิจัยให้กับเด็กรุ่นใหม่ เช่น การฟังอย่างเป็น

ระบบ การคิดอย่างเป็นระบบ การถ่ายทอดในเร่ืองของทักษะกระบวนการคิดเป็น วางแผนอย่างเป็นระบบ

บนกรอบแนวคิดท่ีจะลงไปในพืน้ท่ี เราจะต้องเป็นพ่ีเลีย้ง เป็นคนดแูล เป็นคนถ่ายทอดประสบการณ์ตา่ง ๆ ในการท่ี

จะไปสร้างใครสกัคนท่ีจะไปท าหน้าท่ี เช่ือมร้อยกิจกรรมได้ในกิจกรรมของการวิจยั"   
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 นางนันทนะ บุญสอน นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารสว่นต าบลสลกัได  กลา่ววา่... " สิ่งท่ี

น าไปใช้กับงานวิจัยงานเดก็ อย่างน้อยเร่ืองการประชุมกลุ่ม อยา่งน้อยเร่ืองการสร้างความคุ้นเคยกบัเด็กก่อน 

ให้เขาค่อยๆ เรียนรู้งาน ค่อยๆ สอนงานเขา ในเร่ืองการจดักิจกรรม จดักระบวนการเรียนรู้ ถ้างานวิจยัเรา แรกคือ 
สร้างความคุ้นเคยให้เขารู้จักคิดก่อนว่าจะต้องท าอะไร อย่างไรในเร่ืองของกระบวนการวิจัย" 

 นายสุรินทร์   อยู่ดีรัมย์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลสลักได กล่าวว่า... " 

การอบรมในครัง้นีเ้น้นให้เราเรียนรู้วิธีการท าวิจัยและสามารถท่ีจะไปเป็นโค้ชของทีมวิจัยในโครงการของ

เราได้ เราต้องไปเป็นอาจารย์สอนอีกรุ่นครับ  โค้ชวิจยั มนัเหมือนโค้ชทีมฟุตบอล มีเปา้หมายจะท าอะไร ต้องแบ่ง

หน้าท่ีให้แตล่ะคนเพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย" 
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 ในโลกท่ีหมนุไปอย่างรวดเร็ว กบัความพยายามในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรท้องถ่ินให้มีความสามารถ

และทกัษะใหม่ๆ ท่ีส าคญัในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้เป็นฟันเฟืองส าคญัในพฒันาพฒันาเด็กและเยาวชนใน

ชมุชนท้องถ่ิน  บคุลากรในโครงการนี ้ถือวา่เป็น “ตวัตัง้ต้น” ท่ีส าคญัในการขยายผลทกัษะ ความรู้ กระบวนการด้าน

การพฒันาเดก็และเยาวชน ไปสู ่อปท.อ่ืนๆ ในพืน้ท่ีจงัหวดัสริุนทร์   

 จึงขอฝากค ากล่าวของ รศ.สุจินต์  สิมารักษ์ ทิง้ท้ายไว้ "ความส าคญัท่ีจะพฒันาท้องถ่ินทกุวนันี ้เด็กและ

เยาวชนของโครงการเราเป็นเด็กและเยาวชนท่ีเข้าไมถ่ึงการศกึษาในระบบและมีเด็กในระบบสว่นหนึ่ง  เด็กเหล่านี ้

ขาดทักษะ ต้องการอาชีพและต้องการอยู่กับชุมชนอย่างกลมกลืน แทนท่ีจะเป็นภาระ ถ้าเราใช้
กระบวนการตรงนีเ้ข้าไป แล้วเดก็ปรับตัวจากการเป็นภาระสังคม กลับเป็นผู้ท าให้สังคมได้รับบริการจาก

เขาด้วยและตัวเขาเองก็สามารถท าเป็นอาชีพได้ด้วย  ตรงนี ้เป็นอานิสงค์ท่ีดีส าหรับประเทศชาติ เน่ืองจากท่ี

เราบอกว่า เป็นช่องว่าง เด็กพวกนีเ้ป็นส่วนส าคัญต่อประเทศไทย  ตอนนีเ้ราก าลังเข้าสู่สังคมวัยชรา หาก

เราไม่เตรียมคนในชุมชน ในประมาณ 10 ปีข้างหน้า เปอร์เซ็นต์คนชราจะมากกว่านีอี้ก ตอนนีป้ระมาณ 
14%  เด็กพวกนีห้ากมีอาชีพ พึ่งตนเองได้และคิดว่า สังคมเป็นภาระท่ีเขาจะต้องดูแล น่ีเป็นประโยชน์
ระยะยาวที่จะเกิดขึน้" 

............................................................ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


