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เพื่อเป็นการยกระดับสมรรถนะของพี่เลี ้ยงวิจยั ให้มีความสามารถหรือทักษะการเป็นโค้ช

มูลนิธิ

สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (สกสว.) . องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร TOT ทบทวนและยกระดับ
สมรรถนะของพี่เลีย้ งวิจัย 5 อปท. จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้ การดาเนินงานของโครงการพัฒนาเยาวชนใน
ชุมชนท้ องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้ วยหลักการจัดการความรู้
และกระบวนการวิจัย เฟรส 2 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ เรื อนกะยอมเฮาส์แอนด์รีสอร์ ท อาเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
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สุทนิ ศิรินคร ผู้จดั การโครงการต่อยอดและพัฒนาเครื อข่ายเยาวชน มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยถึงเป้าหมายของโครงการนี ้ว่า... “เพื่อยกระดับสมรรถนะของพี่เลีย้ งวิจัย
(ประกอบด้ วยผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่ อปท. นักถักทอชุมชน แกนนาชุมชนและแกนนาเยาวชน) ซึ่งเป็ นทีม
นักวิจัยหลักเฟรสที่ 1 โดยใช้ โครงการวิจัยเยาวชนเป็ นเครื่ องมือในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถหรื อ
ทักษะในการโค้ ช ให้ คาปรึกษา และสามารถออกแบบกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อขับเคลื่อนกลไกด้ านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้ องถิ่น 5 อปท. จังหวัดสุรินทร์ ..” จึงเป็ นที่มาของการจัดอบรมในครัง้ นี ้
สาหรับวัตถุประสงค์ การอบรมครั ง้ นี ้ 1.เพื่อให้ พี่เลี ้ยงวิจยั ของแต่ละ อปท. มีความเข้ าใจ เกิดการเรี ยนรู้
ผ่านชุดประสบการณ์ เ กี่ ยวกับ สถานการณ์ และแนวคิด การพัฒ นาเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจน
พัฒนาการของเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย 2.เพื่อให้ พี่เลี ้ยงวิจยั ของแต่ละ อปท. .เพื่อทบทวนกระบวนการวิจยั
เพื่อท้ องถิ่นแบบมีส่วนร่วมและยกระดับสมรรถนะขีดความสามารถหรื อทักษะโคชของทีมพี่เลี ้ยงวิจยั โครงการหลัก
และ 3.เพื่อให้ พี่เลี ้ยงวิจยั โครงการหลักสามารถออกแบบและจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ แก่ทีมวิจยั เยาวชนของแต่ละ
แผนงาน/โครงการย่อยตลอดจนได้ แผนงานและปฏิทินการทางานร่วมกันของพี่เลี ้ยงแต่ละตาบล
โดยมีทีมวิทยากรหลักจากมูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อพัฒนาท้ องถิ่นอีสาน ประกอบด้ วย รศ.สุจินต์ สิมารักษ์
ประธานมูลนิธิ , อาจารย์บุญเสริ ฐ เสียงสนัน่ และอาจารย์วิเชียร สอนจันทร์ ซึ่งทางานพัฒนาบุคลากรร่ วมกับ
โครงการมาตังแต่
้ เฟสที่ 1 มาเป็ นผู้ให้ การอบรมในครัง้ นี ้ และมีทีมวิทยากรร่ วมเติมเต็ม คือ อาจารย์คะทาวุธ แวง
ชัยภูมิ
สาหรับพื ้นที่เป้าหมายจังหวัดสุรินทร์ ได้ แก่ เทศบาลตาบลเมืองแก อาเภอท่าตูม , เทศบาลตาบลกันตวจระ
มวล อาเภอปราสาท , องค์การบริหารส่วนตาบลสลักได อาเภอเมือง , องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอ
สนม และองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสนิท อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ บุญเสริ ฐ เสียงสนั่น มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อพัฒนาท้ องถิ่นอีสาน กล่าวว่าการอบรมครัง้ นี ้ได้ จดั
กระบวนการเรี ยนรู้โดยเน้ น “กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ผนวกกับกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้ องถิ่น” เพราะทัง้
สองสิ่งนี ้เป็ นพื ้นฐานของทีมพี่เลี ้ยงนักวิจยั “การออกแบบการอบรมครัง้ นีค้ ือ หนึ่ง การทบทวนเรื่ องความรู้
เดิมที่มีอยู่ สอง คือการพยายามเติมเต็มเรื่ องความรู้ ทัศนคติเรื่ องการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ สาม การ
เสริมสร้ างความรู้ ทักษะ เทคนิคในการทางาน ความรู้ ทักษะในการทางานจะใช้ แกนเนือ้ หาของงานวิจัย
เป็ นตัวเดินเรื่อง”
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อาจารย์บญ
ุ เสริฐ คลี่การออกแบบเรี ยนรู้ให้ ฟังในแต่ละวันว่าเติมเต็มความรู้ ทักษะใดบ้ าง “เริ่มวันแรก เป็ น
การทบทวน วันที่สอง การทางานแบบนักจัดกระบวนการเรี ยนรู้ มีขนตอนอย่
ั้
างไร วันที่สามและวันที่สี่ สร้ างการ
เรี ยนรู้เรื่ องทักษะ เทคนิค ความรู้ วันที่ห้า เป็ นกระบวนการปฏิบตั ิการ”
“สาหรับผู้เข้ าร่วมมีทงคนที
ั ้ ่มีประสบการณ์และมีพื ้นฐานเรื่ องงานวิจยั ท้ องถิ่น และมีสว่ นหนึง่ ที่ได้ ร่วมงาน
กับมูลนิธิสยามกัมมาจลมาพอสมควร เห็นว่า เขามีทกั ษะและชุดประสบการณ์อยู่ เพียงแต่วา่ การอบรมครัง้ นี ้ เรา
พยายามดึงเอาชุดประสบการณ์มาสร้ างการเรี ยนรู้ร่วมกับคนใหม่ๆ ที่เข้ ามา การอบรมครัง้ นี ้เป็ นงานที่ต้องมา
ช่วยกันทางาน มากกว่ามานัง่ ฟั งว่าเข้ าใจ ไม่เข้ าใจ”
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“สุดท้ ายคอร์ สนี ้ อยากเห็นสองเรื่ องหลักให้ เกิดคือ หนึ่ง มีชุดหลักสูตรในการหนุนงานของ
โครงการวิจัยในพืน้ ที่ มี 5 หลักสูตรได้ แก่ หลักสูตรที่หนึง่ การศึกษาข้ อมูลบริบทชุมชน ซึง่ ทุกทีมจะมีงานนี ้
หลักสูตรที่ 2 ไปหนุนให้ ทีมวิจยั ย่อยซึง่ เป็ นทีมวิจยั เยาวชนมีความรู้ทกั ษะในการศึกษาข้ อมูลประเด็นเฉพาะของ
โครงการ ซึง่ ในแต่ละตาบลจะมีประเด็นเฉพาะ 3 โครงการแล้ วแต่วา่ ในแต่ละพื ้นที่จะมีเรื่ องเฉพาะอะไร หลักสูตรที่ 3
เป็ นการสรุปวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ ข้อมูลมาแล้ ว ทีมวิจยั เยาวชนจะไปสร้ างกระบวนการให้ ทีมวิจยั ได้ สามารถสรุป
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร รวมทังพอได้
้
ข้อมูลมาแล้ วจะออกแบบปฏิบตั กิ ารของเขาอย่างไร หลักสูตรที่ 4 คือหลักสูตร
สนับสนุนการติดตามการปฏิบตั กิ าร เมื่อไปศึกษาเรี ยนรู้ข้อมูลมาวางแผนแล้ ว การปฏิบตั กิ ารของทีมเยาวชนจะทา
อย่างไร ถ้ าจะมีการติดตาม ระบบสนับสนุนการบันทึกผลนี่ เขาจะทาอย่างไรในส่วนของทีมวิจยั ฉะนันที
้ มชุดนี ้จะไป
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ ทีมวิจยั เยาวชนมีระบบติดตามบันทึกผล หลักสูตรสุดท้ าย การสรุปผลกับการเขียนรายงาน
การหนุนให้ ทีมวิจยั ของเยาวชนเขียนรายงานของตนเอง เมื่อได้ ข้อมูลแล้ ว สรุปผลแล้ ว ระบบการเขียนรายงานของ
เยาวชนขนาดไหนอย่างไร ห้ าหลักสูตรนี ้จากคอร์ สนี ้ ทัง้ 5 อปท. ลองไปปรับใช้ ว่าจะเหมาะสมสอดคล้ องกับพื ้นที่
ของตัวเองอย่างไร
เรื่ องที่ 2 ช่วงสุดท้ ายอาจมีการปรึกษาหารื อกันว่า ภายใต้ ชดุ โครงการ แต่ละพื ้นที่จะมีแผนการปฏิบตั กิ าร
หลังจากนี ้อย่างไร หลักสูตรจะไปทาช่วงไหนอย่างไร ระบบการติดตามจะทากันอย่างไร ระหว่าง 5 อปท.จะจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ช่วงไหน อย่างไร ” อาจารย์ บุญเสริฐ กล่ าว
เพื่อให้ พี่เลี ้ยงนักวิจยั เกิดความรู้ ความเข้ าใจตามเป้าหมายของการอบรม ทางมูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อพัฒนา
ท้ องถิ่นอีสาน จึงได้ ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้
ในรู ปแบบ Learning workshop ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ ไป
พร้ อม ๆ กับปฏิบัตไิ ปด้ วย แบ่งเป็ น 21 หัวข้ อย่อยดังนี ้ 1.แนวคิด/กระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม
2.แนวคิด/กระบวนการวิจยั เพื่อท้ องถิ่น 3. ทบทวนชุดประสบการณ์งานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นของ 5 อปท. 4.วงจรการ
จัดระบบการเรี ยนรู้ในงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น 5.สาเหตุ/แรงจูงใจ และวิธีการเรี ยนรู้ 6.เป้าหมายในการพัฒนา 7.การจัด
กระบวนการเรี ยนรู้จากประสบการณ์งานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น ของ 5 อปท. 8.วงจรการอบรม 9. แนวคิดกระบวนการ
สนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาเยาวชน จ.สุรินทร์ 2562 10.การวิเคราะห์ประเมินความต้ องการอบรม 11.บทบาท
ภารกิจโค้ ช(พี่เลี ้ยงนักวิจยั ) 12.บทบาท/ทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วม 13.การกาหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม 14.การกาหนดเนื ้อหา 15. ออกแบบการจัดกระบวนการติดตาม/สนับสนุนโครงการวิจยั 16.ทักษะ
การเป็ นวิทยากร(ฝึ กพูด ฟั ง จับประเด็น สังเกต) 17.คุณลักษณะของกระบวนกรที่ดี 18.ออกแบบการจัดกระบวนการ
การฝึ กอบรม 19.สรุปบทเรี ยน/กิจกรรมการเรี ยนรู้ทกั ษะการสื่อสารกับเยาวชน 20. การทางานเครื อข่าย และ 22.
ฝึ กปฏิบตั จิ ดั กระบวนการเรี ยนรู้ การสนับสนุนโครงการวิจยั
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อาจารย์ บุญ เสริ ฐ ได้ อธิ บายเพิ่ม เติม ถึงความส าคัญของเนื อ้ หา ที่ นามาให้ ผ้ ูเข้ ารั บการอบรมได้ เรี ยนรู้
ยกตัวอย่าง การกาหนดวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม “วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็ นหลักการของการเรี ยนรู้ หรื อ
การฝึ กอบรม เพราะงานแบบนี ้มีชว่ งเวลา 3 – 5 วัน ต้ องหาวิธีที่จะบอกว่างานอบรมของเราบรรลุหรื อไม่บรรลุ ฉะนัน้
จะวัดได้ ต้องเป็ นเชิงพฤติกรรมที่กลุ่มเป้าหมายแสดงออก ไม่งนเราจะไม่
ั้
สามารถวัดได้ ว่างานเราบรรลุหรื อไม่บรรลุ
เวลาเราจัดกระบวนการจึงมีเป้าหมายชัดเจนพอสมควร เช่น ถ้ าเราอยากให้ เขาทาอันนี ้เป็ น ต้ องบอกได้ ว่ า ทาอะไร
เป็ น เป็ นขนาดไหน อย่างไร หรื อทาให้ คิดเรื่ องราวพวกนี ้ได้ มันต้ องหาวิธีบอกได้ ว่า ที่เขาคิดได้ คืออะไร มันต้ องเล่า
ไหม อธิบายไหม หรื อความรู้ อันนี ้เป็ นพื ้นฐานของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ถ้ าสมมติเราสามารถระบุได้ ว่า การจัด
ครัง้ นี ้ ถ้ าจบอบรมแล้ ว กลุ่มเป้ าหมายต้ องเป็ นแบบนี ้ แล้ วสามารถวัดได้ โดยเฉพาะเชิงพฤติกรรม คิดว่ า
เป็ นหลักการพืน้ ฐานของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ และถ้ าทีมนีเ้ ขาสามารถนาไปปรั บใช้ ในการทางานได้
ด้ วย ตรงนีเ้ ป็ นเรื่องที่ดี”
อาจารย์ ประเสริ ฐ ได้ ฝ ากทิง้ ท้ ายเป็ นข้ อคิดอย่างน่าสนใจไว้ ว่า.. “เรื่ องกระบวนการเรี ยนรู้ คนทางาน
จาเป็ นต้ องมีพื ้นฐานมีทกั ษะในการทางานจึงจะไปสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ได้ สร้ างการมีส่วนร่วมอย่างแท้ จริ ง ผม
คิดว่า ในส่วนของเจ้ าหน้ าที่บคุ ลากรของท้ องถิ่นมีความจาเป็ น ซึ่งที่ผ่านมาหลายส่วนพยายามสร้ างเรื่ องราวพวกนี ้
เพี ย งแต่ว่า จะมี โ อกาสมากน้ อ ยต่า งกัน แต่ถ้ า กระบวนการที่ เ ราท ากัน ทัง้ แง่ ง านวิ จัย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น และการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้นี่ ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ของ อปท.ไหนที่มีโอกาสทาแบบนีไ้ ด้ ถือว่ าเป็ นเรื่ องที่ดีและเป็ นโอกาส
ของชุ มชนที่จะสามารถสร้ างการพัฒนาบนฐานของการมีส่วนร่ วม บนฐานของข้ อมูลความรู้ ที่จะสร้ าง
ความยั่งยืนในอนาคต”
ตลอดระยะเวลาการเรี ยนรู้ทงั ้ 5 วัน ผู้เข้ ารับการอบรมได้ ร่วมสะท้ อนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้และสามารถนาไปใช้ กบั
การทางานของตนได้ เริ่มที่....
นายสุรศักดิ์ สิงห์ หาร ปลัดเทศบาลตาบลเมืองแก กล่าวว่า “ทัง้ 5 วันที่ฝึกให้ คือ ผมเข้ าใจว่ าฝึ กให้ เมื่อ
กลับไปแล้ วลุยงานต่ อได้ เลย วิทยากรอาจจะเครี ยดนิดหนึง่ ว่า สิ่งที่ขาดอาจจะเยอะนิดหนึง่ วันนี ้จะเติมสิ่งที่ขาด
ให้ เต็ม ส่วนที่สองก็คือ ถ้ ามั่นใจกับเครื่องมือนีท้ งั ้ หมด จะทาให้ ไม่ พะวงกับงานประจาที่มีอยู่ เพราะส่วนใหญ่
งานประจาที่มีก็บนั่ ทอนงานที่เรารับไปเหมือนกัน ก็ต้องฝึ กเราให้ แม่นก่อนแล้ วเวลาลงปฏิทินงานนี่ แม้ ปฏิทินงานจะ
ทาให้ ไม่ซา้ ซ้ อนอย่างไร ผมเรี ยนว่า ผมจะเอาไปบูรณาการกับงานผมได้ ผมมีเงินบางส่วนมาสนับสนุนการทา
โครงการย่อยนี ้ เป็ นแผนปฏิทินทางาน เพื่อจะฝึ กน้ องที่มาด้ วยกับผม 2-3 คน ต้ องเปลี่ยนวิธีคดิ ใหม่ ได้ เครื่ องมือใหม่
อันนี ้เป็ นสิ่งที่ผมพลอยได้ และน้ องที่มาด้ วยเป็ นนักวิชาการบรรจุใหม่ สิ่งนี ้จะติดตัวเขาไป กระบวนการจัดการอบรม
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่ดีควรทาอย่างไร ตังแต่
้ อ่านไปถึง ทา ทาอย่ างไรในการจัดการเรี ยนรู้ ให้ ลงมือทา
มากที่สุด ผมเชื่ อว่ า เขาให้ เราออกจากตรงนี ไ้ ปด้ วยความรู้ สึกมั่นใจ กลับไปทาได้ เลย ไม่ มีภาระที่ห่วง
กังวล”
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นายไกรษร เพริศแก้ ว นักวิช าการศึกษา เทศบาลตาบลเมื องแก กล่าวว่า ... “การอบรมในครั ง้ นี ้ ได้
กระบวนการ และวิธีการเข้ าไปหาเด็กที่ละเอียดขึ ้น วิทยากรได้ ขยายความเรื่ องเราสามารถทางานกับเด็ก ให้ ดีได้
อย่างไร หลังจากเราเรี ยนรู้ กระบวนการแล้ วได้ เรี ยนรู้เรื่ องปลีกย่อย คือ เราต้ องมีมิติท่ ีสัมพันธ์ กับเด็ก มีความ
ใกล้ ชิด ทาอย่ างไรให้ เขาไว้ ใจได้ มีกระบวนการที่ปฏิสัมพันธ์ กับเรา”
นายปฏิวั ติ สระแก้ ว รองนายก อบต.หนองอี ย อ กล่าวว่า... “สิ่งที่ได้ จากการอบรมครัง้ นี ้ เข้ าใจเรื่ อง
บทบาทหน้ าที่การเป็ นโค้ ช ซึ่งต้ องเน้ นที่ตวั เรา ตัวทีมชุดนี ้ จาก T (เทรนเนอร์ ) ตัวแรกที่เราเป็ นขึ ้นเป็ น T (เทรนนิ่ง)
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ตัวที่สอง เพื่อเป็ น T (ผู้ฝึกอบรม/พี่เลี ้ยง) ให้ นกั วิจยั กลุ่มย่อยเขา โค้ ชคือ เปรี ยบเทียบผู้ท่ ีถ่ายทอดความรู้ ให้ แก่
ทีมอีกทีมหนึ่ง สมมติเราเป็ นโค้ ชฟุตบอลเราก็ถ่ายทอดเรื่องฟุตบอลให้ ได้ ”
นายสุเนตร ปทุมขวัญ หัวหน้ าสานักงานปลัด อบต.หนองอียอ กล่าวว่า... "สิ่งที่ได้ รับจากการอบรมใน
ครัง้ นี ้ ตังแต่
้ วนั แรก คุยในเรื่ องความคาดหวังว่า เราจะขับ เคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนที่เราตังเป้
้ าไว้ 3 โครงการ
นี ้ ในทิศทางใด เริ่มจะมองเห็นว่ า มีวิธีการจะเข้ าไปคุยกับเด็กอย่ างไร ใครบ้ างที่เกี่ยวข้ อง คิดไว้ ว่า มีการ
มอบหมายงานให้ เจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบ คนนี ้จะรับด้ านใด ด้ านใดไปเพื่อให้ งานออกมาชัดเจน คล้ ายเป็ นตัวละคร
ที่จะแสดงบทบาทของแต่ละคน น่าจะขับเคลื่อนไปได้ ดี"
นางสาวรั ตนา สุขสบาย หัวหน้ าสานักงานปลัด เทศบาลตาบลกันตวจระมวล กล่าวว่า... "เข้ ามาวันแรก
กังวลว่าเราต้ องไปเป็ นโค้ ช เป็ นพี่เลี ้ยงให้ เด็กน้ อย เด็กที่เข้ าโครงการเน้ นไปที่เด็กนอกระบบ น้ องจะไม่คิด ไม่พดู ไม่
บันทึก จะไม่อะไรเลย เค้ าจะอยากทาอย่างเดียว แต่พออบรมทาให้ ได้ วิธีการแล้ วว่าเราจะไปทาอะไรกับเด็กพวกนี ้
หวังว่า เราจะได้ ตามที่คิดหวัง ได้ วิธิการไปทากับพี่เลีย้ ง เด็กกลุ่มย่อยที่โรงเรี ยน ทาอย่างไรโครงการนีถ้ ึงสิน้ สุด
บรรลุวตั ถุประสงค์”
นางสาวอาทิตยา บุญสม ผู้ชว่ ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลกันตวจระมวล กล่าวว่า..."
ทักษะที่ได้ จากการอบรมครั ง้ นี ้ เป็ นทักษะการฟั งและการจับประเด็น จากแต่ก่อน เราได้ แค่ฟัง ฟั งแล้ วก็สรุป
ข้ อมูลนิดหน่อยแล้ วเอามาเขียน แต่อนั นี ้ ให้ เรารู้จกั หัดสังเกตด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นคนที่กาลัง พูด หรื อคนที่เขากาลังฟั ง
คนที่พดู เหมือนเราได้ เก็บรายละเอียดในการทางานที่ผา่ นมาไปด้ วย แต่ก่อนเราแค่ฟังเฉยๆ เราไม่ได้ สงั เกตว่า เขา
พูดอย่างไร เขามีปฏิกริยาอย่างไร มีพฤติกรรมอย่างไร"
นายสมเกียรติ สาระ หัวหน้ าสานักปลัด องค์การบริ หารตาบลหนองสนิท กล่าวว่า... "ความรู้ ใหม่ ท่ ีได้
จากการอบรมในครั ้งนี ้ เป็ นในเรื่ องของการเข้ าถึงตัวเยาวชน แนวคิดการทางานกับเด็ก เราจะต้ องปฏิบตั ิ
ตัวอย่างไร มีแนวคิดอย่างไรที่จะเข้ าถึงตัวเด็กจริง ๆ ทาอย่างไรให้ เด็กมาร่วมกิจกรรม มีข้อตกลงร่วมกัน มีข้อที่ทกุ
คนปฏิบตั ิร่วมกันอย่างไร การไม่ ดุเด็ก ไม่ ตัดสินเด็ก เราก็จะได้ ความรู้ ใหม่เพิ่มขึ ้นเพื่อที่เราไปทางานกับเด็กใน
พื ้นที่ซงึ่ เป็ นกลุม่ เป้าหมายของเรา คิดว่าเราจะได้ ใช้ ตรงนี ้มาใช้ เพิ่มเติมของเรา"
นางธัญธรณ์ พจนะแก้ ว ครู กศน. ตาบลหนองสนิท เครื อข่ายทางานร่วมกับ อบต. หนองสนิท "การอบรม
ครัง้ นี ้ ได้ เรี ยนรู้ เรื่ องการเติมเรื่ องกระบวนการเป็ นโค้ ชชิ่งในการทาวิจัยให้ กับเด็กรุ่ นใหม่ เช่น การฟั งอย่ างเป็ น
ระบบ การคิดอย่ างเป็ นระบบ การถ่ ายทอดในเรื่ องของทักษะกระบวนการคิดเป็ น วางแผนอย่างเป็ นระบบ
บนกรอบแนวคิดที่จะลงไปในพื ้นที่ เราจะต้ องเป็ นพี่เลี ้ยง เป็ นคนดูแล เป็ นคนถ่ายทอดประสบการณ์ตา่ ง ๆ ในการที่
จะไปสร้ างใครสักคนที่จะไปทาหน้ าที่ เชื่อมร้ อยกิจกรรมได้ ในกิจกรรมของการวิจยั "
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นางนันทนะ บุญสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลสลักได กล่าวว่า... " สิ่งที่
นาไปใช้ กับงานวิจัยงานเด็ก อย่ างน้ อยเรื่ องการประชุมกลุ่ม อย่างน้ อยเรื่ องการสร้ างความคุ้นเคยกับเด็กก่อน
ให้ เขาค่อยๆ เรี ยนรู้ งาน ค่อยๆ สอนงานเขา ในเรื่ องการจัดกิจกรรม จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ถ้ างานวิจยั เรา แรกคือ
สร้ างความคุ้นเคยให้ เขารู้ จักคิดก่ อนว่ าจะต้ องทาอะไร อย่ างไรในเรื่องของกระบวนการวิจัย"
นายสุ รินทร์ อยู่ดีรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริ หารส่วนตาบลสลักได กล่าวว่า... "
การอบรมในครั ง้ นีเ้ น้ นให้ เราเรี ยนรู้ วิธีการทาวิจัยและสามารถที่จะไปเป็ นโค้ ชของทีมวิจัยในโครงการของ
เราได้ เราต้ องไปเป็ นอาจารย์สอนอีกรุ่ นครับ โค้ ชวิจยั มันเหมือนโค้ ชทีมฟุตบอล มีเป้าหมายจะทาอะไร ต้ องแบ่ง
หน้ าที่ให้ แต่ละคนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย"
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ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ ว กับความพยายามในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้ องถิ่น ให้ มีความสามารถ
และทักษะใหม่ๆ ที่สาคัญในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ เป็ นฟั นเฟื องสาคัญในพัฒนาพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนท้ องถิ่น บุคลากรในโครงการนี ้ ถือว่าเป็ น “ตัวตังต้
้ น” ที่สาคัญในการขยายผลทักษะ ความรู้ กระบวนการด้ าน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ไปสู่ อปท.อื่นๆ ในพื ้นที่จงั หวัดสุรินทร์
จึงขอฝากคากล่าวของ รศ.สุจินต์ สิมารั กษ์ ทิ ้งท้ ายไว้ "ความสาคัญที่จะพัฒนาท้ องถิ่นทุกวันนี ้ เด็กและ
เยาวชนของโครงการเราเป็ นเด็กและเยาวชนที่เข้ าไม่ถึงการศึกษาในระบบและมีเด็กในระบบส่วนหนึ่ง เด็กเหล่ านี ้
ขาดทั ก ษะ ต้ อ งการอาชี พ และต้ อ งการอยู่ กั บ ชุ ม ชนอย่ า งกลมกลื น แทนที่ จ ะเป็ นภาระ ถ้ า เราใช้
กระบวนการตรงนีเ้ ข้ าไป แล้ วเด็กปรั บตัวจากการเป็ นภาระสังคม กลับเป็ นผู้ทาให้ สังคมได้ รับบริการจาก
เขาด้ วยและตัวเขาเองก็สามารถทาเป็ นอาชีพได้ ด้วย ตรงนี ้ เป็ นอานิสงค์ที่ดีสาหรับประเทศชาติ เนื่องจากที่
เราบอกว่า เป็ นช่องว่าง เด็กพวกนีเ้ ป็ นส่ วนสาคัญต่ อประเทศไทย ตอนนีเ้ รากาลั งเข้ าสู่สังคมวัยชรา หาก
เราไม่ เตรี ยมคนในชุมชน ในประมาณ 10 ปี ข้ างหน้ า เปอร์ เซ็นต์ คนชราจะมากกว่ านีอ้ ีก ตอนนีป้ ระมาณ
14% เด็กพวกนี ห้ ากมีอาชีพ พึ่งตนเองได้ และคิดว่ า สังคมเป็ นภาระที่เขาจะต้ องดูแล นี่ เป็ นประโยชน์
ระยะยาวที่จะเกิดขึน้ "
............................................................
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