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บทสรุปผู้บริหาร 

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานรวม

ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) เป็นแนวทาง 

การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “ทุกคนบนแผ่นดินไทย มีขีด

ความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อสุขภาวะ” ได้มีการจัดทำแผนหลัก 3 ปี  

(พ.ศ. 2561 - 2563) เพื่อการบูรณาการการทำงาน และมุ่งเน้นความเป็นธรรมทาง

สุขภาพ การตอบสนองแนวนโยบายการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจตามทิศทางของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ที่

เน้นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทในแต่ละพื้นที่ แต่ละกลุ่มเป้าหมาย  

โครงการการพัฒนาศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน  

และครอบครัว ดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 เป็น

ระยะเวลา 3 ปี ภายใต้กรอบทิศทางการดำเนินงาน แบ่งได้เป็น 3 กรอบ ได้แก่ 1) ศูนย์

วิชาการและเครือข่ายวิชาการ มีการดำเนินงานทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูล

เชิงวิชาการ บทความงานวิจัย แหล่งข้อมูล วารสาร บูรณาการการเชื่อมโยงเครือข่าย 

ผลิตนักวิจัยหน้าใหม่ เปิดโอกาส เพิ่มพื้นที่ให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้

นำเสนอบทความทางวิชาการ ข้อค้นพบจากงานวิจัย นวัตกรรมสุขภาวะ  นำไปสู่

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 2) การขับเคลื่อนงานวิชาการและงานวิจัยสัมพันธ์ มีการดำเนินงาน 

ทั้งการรายงานสถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหว

ทางสังคม การจัดเวทีสาธารณะ เพื่อสื่อสารเรื ่องราวที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และ 

การเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเครือข่ายด้วยการ Coaching and Mentoring และ 

3) นโยบายและการขับเคลื่อนงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีการดำเนินงานโดย

การขับเคลื่อนนโยบายสู่สาธารณะผ่านช่องทางเวทีวิชาการ ทำให้เกิดการสร้างเครือข่าย



 

ความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาการ องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อ

สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมต่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

การดำเนินงานของโครงการศูนย์วิชาการ และเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกวิชาการในการเชื่อมประสานทั้งคนทำงาน

ด้านเด็กในพื้นที่ เครือข่ายผู้ประสานงาน สสส. สำนัก 4 และผู้กำหนดนโยบายภาครัฐ  

ที่เน้นการขับเคลื่อนนโยบายทางสังคมโดยอาศัยฐานงานวิจัยและงานวิชาการเป็นฐาน 

และร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื ่อเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่เด็ก เยาวชน และ

ครอบครัวต่อไป 
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บทที่ 1  
10 ปี สสส. สำนัก 4: ผลการสังเคราะห์โครงการและแผนงานของแผนงาน 

สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
  

ในการดำเนินงานของโครงการการพัฒนาศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการ
ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในปีที่ 1 มีภารกิจหลักคือ การวเิคราะห์และสังเคราะห์
แผนงานสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2561 แผนการ
ดำเน ินงานประจำปี พ.ศ.  2556 – 2561 และว ิเคราะห์โครงการว ิจ ัยที ่ได ้รับ 
การสนับสนุนจากสำนัก 4 สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2549 – 2559 ในการสังเคราะห์และวิเคราะห์นี้ทำให้ได้กลุ่มเป้าหมาย ประเด็น
ที่ได้รับการสนับสนุน รวมไปถึงองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นที่ได้จากคนทำงานด้าน
เด็กและเยาวชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหรือสนับสนนุกลุ่มเปา้หมายทีไ่ด้รับการสนบัสนนุ
น้อย การค้นหา ผลิตนักวิจัยหน้าใหม่ การเปิดโอกาสเพิ่มพื้นที่ให้แก่คนทำงานด้านเด็ก
และเยาวชนพัฒนาเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิภาคทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสังคม การค้นพบจากงานวิจัย นวัตกรรม พื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ (Best practice) 
ในประเด็นต่าง ๆ โดยจะนำเสนอผลการสังเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์โครงการที่ได้รับการสนบัสนุนจากสำนัก 4 สำนักสนับสนุน
สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2559 
 

1.1 การวิเคราะห์โครงการจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 
เมื่อจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2559 พบว่ากลุ่มเป้าหมาย

ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มเป้าหมาย โดยเรียงจากมากไป
น้อย ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เช่น คนในชุมชน อาสาสมัครชุมชน ผู้นำชุมชนและ
ท้องถิ่น ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่องค์กร บุคลากรในหน่วยงาน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร พี่
เล ี ้ยง แกนนำเยาวชน เกษตรกร ผ ู ้ขาดโอกาสทางการศึกษา ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้าน  
การจัดการพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน จำนวน 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
30.86 2) กลุ่มเด็ก จำนวน 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.98 3) กลุ่มเป้าหมายร่วม 



 

ทั้งที่เป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว และกลุ่มโครงการประเมิน มีจำนวนโครงการ
เท่ากัน กลุ ่มละ 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.40 4) กลุ ่มเยาวชน จำนวน 25 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.29 และ 5) กลุ่มครอบครัว จำนวน 4 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 1.65 

 
1.2 การวิเคราะห์โครงการจำแนกตามกลุ่มประเด็นที่ให้การสนับสนุน 
เมื ่อจำแนกตามกลุ ่มประเด็นที ่ให้การสนับสนุน พบว่าประเด็นที ่ได้รับ 

การสนับสนุนแบ่งได้เป็น 8 ประเด็น โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) การพัฒนา
ศักยภาพ จำนวน 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.26 2) การพัฒนาระบบและกลไก 
จำนวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.36 3) การประเมินแผน/โครงการ จำนวน 34 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.05 4) ประเด็นอื่น ๆ เช่น ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมของเยาวชนที่ตกเป็นข่าวหน้าหนึ่ง พัฒนาแนวคิด อุดมการณ์ และจิตวิญญาณ
ในความเป็นครู การฝึกภาคปฏิบัต ิของนักศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ระหว่าง
สถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนาสุขภาวะ  
แผนสุขภาวะ การส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ เพ ื ่อเกษตรกรร ุ ่นใหม่ การรวบรวมผล  
การดำเน ินงานของสสส.สำน ัก 4 จำนวน 22 โครงการ ค ิดเป ็นร ้อยละ 9.09  
5) การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 



 

7.44 6) กิจกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.96 7) ชุดความรู้
และนวัตกรรม จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.89 และ 8) การพัฒนาหลักสูตร
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีจำนวนโครงการเท่ากัน ประเด็นละ 6 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 2.48 

 

 
 
1.3 การวิเคราะห์ระหว่างประเด็นต ่าง ๆ ท ี ่ ได ้ร ับการสนับสนุนกับ

กลุ่มเป้าหมาย 
เมื ่อนำความถี ่ของประเด็นต่าง ๆ ที ่ได้จากการสนับสนุนมาจำแนกตาม

กลุ่มเป้าหมาย พบว่า  
1. การประเมินแผน/โครงการ พบในกลุ่มโครงการประเมินแทบทั้งสิ้น จำนวน 

34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  
2. การพัฒนาศักยภาพ พบในกลุ่มเด็กมากที่สุด จำนวน 50 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 52.63 และทั ้งหมดเป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาศักภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รองลงมาพบในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.05 พบใน
กลุ่มเยาวชน จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.79 พบในกลุ่มเป้าหมายร่วม จำนวน 
9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.47 พบในกลุ่มครอบครัว จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
1.05 ตามลำดับ  

3. การพัฒนาหลักสูตร พบในกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ มากที่สุด จำนวน 5 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาพบในกลุ่มเยาวชน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
16.67 แต่ไม่พบในกลุ่มเด็ก กลุ่มครอบครัว และกลุ่มเป้าหมายร่วม 



 

4. การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ พบในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ  
มากที่สุด จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89 เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ทำใน
สถานศึกษา ซึ่งมีการพัฒนาบุคลากรที่เป็นครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งคนในชุมชน 
รองลงมาพบในกลุ่มเยาวชน และในกลุ่มเป้าหมายร่วม กลุ่มเป้าหมายละ 1 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 5.56 แต่ไม่พบในกลุ่มเด็กและกลุ่มครอบครัว  

5. การพัฒนาระบบและกลไก พบในกลุ่มเด็กมากที่สุด จำนวน 16 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 38.10 รองลงมาพบในกลุ่มเป้าหมายร่วม จำนวน 13 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 30.95 พบในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.43  
พบในกลุ่มเยาวชน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 และพบในกลุ่มครอบครัว 
จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.38 ตามลำดับ 

6. การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ พบในกลุ่มเป้าหมายร่วมมากที่สุด จำนวน 5 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาพบในกลุ่มเยาวชน จำนวน 4 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 พบในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00  
แต่ไม่พบในกลุ่มเด็กและกลุ่มครอบครัว 

7. ข้อเสนอเชิงนโยบาย พบในกลุ่มเป้าหมายร่วมและกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ มาก
ที่สุด กลุ่มเป้าหมายกลุ่มละ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาพบในกลุ่มเด็ก
และกลุ่มครอบครัว กลุ่มเป้าหมายละ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 แต่ไม่พบในกลุ่ม
เยาวชน 

8. ชุดความรู้และนวัตกรรม พบในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ มากที่สุด จำนวน 3 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาพบในกลุ่มเป้าหมายร่วม จำนวน 2 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 และพบในกลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน และกลุ่มครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มละ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50 

9. ประเด็นอื ่น ๆ พบในกลุ่มเป้าหมายร่วมมากที ่สุด จำนวน 17 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 80.95 รองลงมาพบในกลุ่มเป้าหมายร่วม จำนวน 4 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 19.05 แต่ไม่พบในกลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน และกลุ่มครอบครัว   

 
 



 

1.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณที ่ได ้ร ับการสนับสน ุนกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
 เมื่อนำงบประมาณที่สำนัก 4 สสส. ได้สนับสนุนให้กับโครงการโดยพิจารณา
ตามกลุ ่มเป ้าหมายตั ้งแต่ปีพ.ศ. 2550-2559 โดยภาพรวม พบว่าการสนับสนุน
งบประมาณในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ มากที่สุด จำนวน 656 ,899,898 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 42.87 และกลุ่มเป้าหมายร่วมจำนวน 373,818,348 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.39 
ตามลำดับ โดยเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายปี พบว่า 

1. พ.ศ. 2550 ทางทีมศูนย์วิชาการฯ ได้รับเอกสารมาเพียง 3 เล่ม จึงไม่
สามารถสรุปได้ว่ามีการสนับสนุนทุนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเป็นงบประมาณเท่าใด 
 2. พ.ศ. 2551 กลุ ่มเป้าหมายที ่ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณมากที ่สุด  
คือ กลุ่มเยาวชน จำนวน 60,401,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.90  
 3. พ.ศ. 2552 กลุ ่มเป้าหมายที ่ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณมากที ่สุด  
คือ กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ จำนวน 104,337,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.75 
 4. พ.ศ. 2553 กลุ ่มเป้าหมายที ่ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณมากที ่สุด  
คือ กลุ ่มเป้าหมายร่วม จำนวน 146 ,873,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.17 และ
กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ จำนวน 115,054,935 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.60 ตามลำดับ 
 5. พ.ศ. 2554 กลุ ่มเป้าหมายที ่ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณมากที ่สุด  
คือ กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ จำนวน 88,960,820 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.19 และกลุ่มเด็ก 
จำนวน 60,034,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.43 ตามลำดับ 

6. พ.ศ. 2555 กลุ ่มเป้าหมายที ่ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณมากที ่สุด  
คือ กลุ่มเป้าหมายร่วม จำนวน 116,055,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.14  
 7. พ.ศ. 2556 กลุ ่มเป้าหมายที ่ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณมากที ่สุด  
คือ กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ จำนวน 24,434,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.08 และกลุ่มเด็ก 
จำนวน 21,895,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.88 ตามลำดับ 

8. พ.ศ. 2557 กลุ ่มเป้าหมายที ่ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณมากที ่สุด  
คือ กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ จำนวน 185,511,245 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.32 



 

  9. พ.ศ. 2558 กลุ ่มเป้าหมายที ่ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณมากที ่สุด  
คือ กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ จำนวน 56,023,330 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.53 และกลุ่มเด็ก 
จำนวน 33,651,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.49 ตามลำดับ 

10. พ.ศ. 2559 กลุ ่มเป้าหมายที ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมากที่สุด  
คือ กลุ่มโครงการประเมิน จำนวน 28,205,506 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.73 และกลุ่ม
เด็ก จำนวน 18,461,170 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.93 ตามลำดับ 

 



 



 

1.5 การวิเคราะห์ระหว่างงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนกับกลุ่มประเด็น 
เมื่อนำงบประมาณที่ สสส. สำนัก 4  ได้สนับสนุนให้กับโครงการโดยพิจารณา

ตามกลุ ่มประเด็นตั ้งแต่ปี  พ.ศ. 2550-2559 โดยภาพรวม พบว่า การสนับสนุน
งบประมาณในประเด็นการพัฒนาศักยภาพจำนวน 425,175,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 
27.74 และการพัฒนาระบบและกลไกจำนวน 391,229,295 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.53 
ตามลำดับ โดยเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายปี พบว่า 
 1. พ.ศ. 2550 ทางทีมศูนย์วิชาการฯ ได้รับเอกสารมาเพียง 3 เล่ม จึงไม่
สามารถสรุปได้ว่ามีการสนับสนุนทุนในแต่ละกลุ่มประเด็นเป็นงบประมาณเท่าใด 
 2. พ.ศ. 2551 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการพัฒนาศักยภาพ 
มากที่สุด จำนวน 50,401,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.00 
 3. พ.ศ. 2552 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการพัฒนาระบบกลไก
จำนวน 58,257,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.64 และประเด็นการจัดการศึกษาเพื่อ 
การสร้างเสริมสุขภาวะ จำนวน 22,519,500 บาท คดิเปน็ร้อยละ 17.64 ตามลำดับ 
 4. พ.ศ. 2553 มีการสนับสนนุงบประมาณในประเด็นอ่ืน จำนวน 152,710,000 บาท 
ค ิดเป ็นร ้อยละ 45.92 และประเด ็นการพัฒนาศักยภาพ 109,364,335 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 32.89 ตามลำดับ 
 5. พ.ศ. 2554 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
จำนวน 85,022,145 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.59 และการพัฒนาระบบและกลไกจำนวน 
76,496,610 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.12 ตามลำดับ 
 6. พ.ศ. 2555 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการพัฒนาระบบและ
กลไกมากที่สุด จำนวน 125,186,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.19 
 7. พ.ศ. 2556 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการพัฒนาระบบและ
กลไกจำนวน 24,434,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.08 และการพัฒนาศักยภาพจำนวน 
23,845,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.87 ตามลำดับ 
 8.  พ.ศ. 2557 ม ีการสน ับสน ุนงบประมาณในประเด ็นอ ื ่น ๆ จำนวน 
92,868,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.70 และการพัฒนาระบบและกลไกจำนวน 
72,548,965 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.76 



 

 9. พ.ศ. 2558 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการพัฒนาศักยภาพ 
มากที่สุด จำนวน 68,422,080 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.93 
 10. พ.ศ. 2559 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการประเมินแผน/
โครงการ จำนวน 28,205,506 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.73 และการพัฒนาระบบและ
กลไกจำนวน 14,371,670 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.30 บาท  



 

 



 

ตอนที ่ 2 ผลการวิเคราะห์แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตั ้งแต่ปี  
พ.ศ. 2549 – 2561 และแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 – 2561  
 การวิเคราะห์แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2561 
และแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 – 2561 พบว่าในปี พ.ศ. 2550 – 2558  
มีการทำแผนสุขภาวะทุก ๆ 3 ปี แต่หลังจากนั้นจะมีการทำแผนเป็นรายปี รายละเอียด
มีดังนี้ 
 1. พ.ศ. 2550-2552 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อคุณลักษณะภายในและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัยทั้งในและนอกระบบการศึกษา เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย  
ทุกระดับ มีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการต่อเนื่องบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง พัฒนา  
องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ให้มีสุขภาวะและวิถีชีวิตพอเพียงตามวัฒนธรรม
ไทย พัฒนาปัจจัยภายนอกที่จะทำให้เกิดการขยายผลและยั่งยืน 

2. พ.ศ. 2551-2553 เน้นการพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการสร้าง
องค์ความรู้และการสร้างทักษะการคิดให้กับประชาชน สามารถเผยแพร่องค์ความรู้  
สู่สาธารณะ มีแนวคิดเรื่องการผลักดันนโยบายสู่ระดับท้องถิ่นและระดับชาติในประเด็น
ด้านสุขภาวะ   แนวคิดเร่ืองความมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3. พ.ศ. 2553-2555 เน ้นการสร้างองค์ความรู ้ เพื ่อพัฒนานวัตกรรม 
การเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ในประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส่งเสริมให้ภาคี
สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เน้นการทำงานในรูปแบบเครือข่ายภาคี  
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ผลักดันให้มีการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แนวคิดเร่ืองความมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

4. พ.ศ. 2554-2556 เน ้นการสร้างองค์ความรู ้ เพื ่อพัฒนานวัตกรรม 
การเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ในประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส่งเสริมให้ภาคี
สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เน้นการทำงานในรูปแบบเครือข่ายภาคี  
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย กระตุ้นให้เกิดกลไกการทำงานในภาครัฐและเอกชน 
ผลักดันให้มีการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเรื่อง 
การร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ 

5. พ.ศ. 2556-2558 เสริมสร้างขีดความสามารถของเด็กและเยาวชน 
ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ทั้งด้านจิตใจและสติปัญญา สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและครอบครัว 



 

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  สร้างความเป็นธรรมให้กับเด็ก
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส สร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง พัฒนาศักยภาพของครอบครัว  
ลดความรุนแรงในครอบครัว เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วนให้
ทำงานแบบเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วม สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ให้กับ
สังคม ผลักดันกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. พ.ศ. 2559 สร้างกลไกการพัฒนาเด็กทุกกลุ่มทุกช่วงวัยทั้งด้านจิตใจ 
สติปัญญา และสังคมในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด พัฒนากระบวนการจัด 
การเรียนการสอนและกิจกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว ลดความรุนแรง
ในครอบครัว สร้างพื้นที่ปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างขีดความสามารถของ
องค์กรทุกภาคส่วนให้ทำงานแบบเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน 
สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู ้ให้กับสังคม ผลักดันกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับ  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

7. พ.ศ. 2560 สร้างกลไกการพัฒนาเด็กทุกกลุ่มทุกช่วงวัยทั้งด้านจิตใจ 
สติปัญญา และสังคมในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด พัฒนากระบวนการจัด 
การเรียนการสอนและกิจกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว ลดความรุนแรง
ในครอบครัว สร้างพื้นที่ปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างขีดความสามารถของ
องค์กรทุกภาคส่วนให้ทำงานแบบเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน 
สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู ้ให้กับสังคม ผลักดันกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับ  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8. พ.ศ. 2561 พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีทักษะชีวิต 
ทักษะสุขภาพ ทักษะทางวิชาการ มีสุขภาวะที่ดีทั ้งด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม
ปรับเปลี่ยนค่านิยม ลดพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ เพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้าง
ขีดความสามารถของหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เอ ื ้อต ่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน  
และครอบครัว เน้นการมีส่วนร่วมกันทำงานเป็นเครือข่ายและเป็นกลไกการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพในทุกระดับ สร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะ
เปราะบางให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม แนวคิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ เปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันทั้งทาง



 

กายภาพและทางปัญญาให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานโยบายสาธารณะ สนับสนุนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ส่งเสริมการผลิตสื่อและช่องทางที่เหมาะสมต่อการสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก  
ในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

เมื่อศึกษางบประมาณตามกลุ่มแผนงานของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว สามารถเปรียบเทียบงบประมาณของแต่ละแผนในแต่ละปี และเมื่อจัดกลุ่ม
แผนตามประเด็นต่าง ๆ และคำนวณงบประมาณเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มประเด็น พบว่ามี
กลุ่มแผนการเสริมสร้างสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีการจัดสรรงบประมาณ
ให้มากที ่ส ุด รองลงมาคือ การสนับสนุนศักยภาพภาคีเครือข่ายและสร้างกลไก 
การทำงาน และการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 

 
งบประมาณเฉลี่ยตามประเด็นกลุ่มแผน ตั้งแต่ปี 2549-2561 

ประเด็นกลุ่มแผนงาน งบประมาณเฉลี่ยตั้งแต่ปี 
2549-2561 (ล้านบาท) 

1. การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 45 

2. การปกป้องเด็ก 23.33 

3. การเสริมสร้างสุขภาวะเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว 

85.75 

4. การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ 36.67 

5. การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม 
ติดตามประเมนิผล และการขับเคลื่อน
นโยบาย 

43.33 

6. การสนับสนุนศักยภาพภาคีเครือข่าย
และสร้างกลไกการทำงาน 

67 

7. การสื่อสารสาธารณะ 40 

8. งบประมาณรวม 254.75 
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งบประมาณเฉลี่ยตามประเดน็กลุ่มแผน ตั้งแต่ปี 2549-2561



 

บทสรุปการสังเคราะห์  
ในการดำเนินงานของ สสส. สำนัก 4 ในระยะแรก มุ่งสู ่กลุ ่มเด็ก เยาวชน  

ตามประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานั้น การเสาะแสวงหาหน่วยงานรัฐบาล องค์กร
เอกชน ท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และอ่ืน ๆ ขึ้นโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการ
จากเนื้อหาที่ดำเนินการอยู่ กำหนดโจทย์ใหม่หรือการต่อยอดจากข้อความรู้เดิมที่ค้นพบ 
เนื่องจากภาคีเครือข่ายระยะเริ ่มต้นเป็นกลุ่มภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนหรือ
ท้องถิ่น การขับเคลื่อนงานมีลักษณะเน้นการดำเนินงาน กิจกรรม และความเคลื่อนไหว
ภายใต้หลักคิด  “งานของ สสส. ไม่เน้นงานวิจัยแต่เป็นโครงการกิจกรรม” เสีย
มากกว่า ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล เนื้อหาที่หากนำงานวิจัยที่มีระเบียบขั้นตอนที่
ยุ่งยากซับซ้อน ใช้หลักการ ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัยทุกบทมาเขียนโครงการเพื่อสนับสนุน
ของบประมาณคงจะหากลุ่มบุคคล องค์กรเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายดำเนินการได้ยาก
ยิ่ง การเขียนโครงการเน้นกิจกรรม กระบวนการทำงาน แก้ปัญหาเชิงประเด็นตาม 
ความหลากหลาย แตกต่าง กระจัดกระจายจึงเกิดขึ้นและใช้งบประมาณจำนวนไม่น้อย
สนับสนุนการดำเนินงานที่สมาชิกเสนอโครงการเข้ามา สิ่งที่ค้นพบจากการสังเคราะห์นี้ 
คือ ปัญหาเชิงประเด็น การเน้นศักยภาพเชิงบุคคลได้รับการจัดสรรประมาณมากถึง 
 105 โครงการ ในระยะเวลา 10 ปีของ สสส. สำนัก 4  
 ในขณะเดียวกันก็สะท้อนปัญหากลุ่มเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นแทบทุกด้าน  
ความรุนแรง ยาเสพติดเด็กหญิงตั้งครรภ์ เด็กเปราะบางถูกเท เด็กไร้สัญชาติ รายงาน
เด็ก เด็กเร่ร่อน มีจำนวนมากกว่า 3.17 ล้านคน กลุ่มภาคีเครือข่ายเริ่มจับกลุ่มกันเป็น 
Platform ระดับล่างของกลุ ่มผู ้อยู ่ติดกับหน้างานที ่ต้องจัดการกับปัญหาโดยตรง
ตลอดเวลา เด็กเร่ิมเสี่ยงกับภัยสิ่งแวดล้อมอันตรายมากข้ึนกลายเป็นเหยื่อและเครื่องมือ
ของการขนยาเสพติด ความรุนแรงจากปัจจัยครอบครัว และอื่น ๆ เด็ก 1 คนจึงมี
องค์ประกอบเจือปนทั้งเพศ ยาเสพติด ความรุนแรง เกม คละเคล้าแตกต่างกันไปจนอาจ
กลายเป็นปัญหาซ้ำซ้อน 2-3 เรื่องอยู่ในตัวคนเดียว การสังเคราะห์งานในเชิงหน่วยงาน
รัฐบาล สถาบันอุดมศึกษา กระทรวง กรมที่เกี่ยวข้องทำให้มองเห็นงานของหน่วยงาน
ดังกล่าวผ่านโครงการที่นำเสนอยังคงมีวัตถุประสงค์ แก้ปัญหาเชิงประเด็นเดียวตาม
ลักษณะของภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการประจำอยู่แล้ว แต่ไม่ลงถึงประเด็นเชื่อมโยง 
บูรณาการ องค์รวมของเด็กที ่ซับซ้อนหนักขึ ้นทุกวัน (Complicated issues) การ



 

ดำเนินงานของภาคราชการ กระทรวง กรม สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับอนุมัติโครงการจงึ
ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ได้มากเท่าที่ควร  
 สำหรับครอบครัว โรงเรียน วัด ชุมชน เป็นหน่วยเล็กที่สำคัญในเรื ่องของ  
การเป็นสถาบันหลักในการสร้าง หล่อหลอม ขัดเกลา และการดูแลปกป้องเด็กและ
เยาวชนในระยะเริ ่มแรก ผลการสังเคราะห์กลับพบว่า ครอบครัวไทยถูกปล่อย 
ปละละเลย การมองข้ามความสำคัญแทบทุกระดับ นับแต่โครงการด้านครอบครัวที่
เสนอผ่านสำนัก 4 สสส. มีจำนวนไม่มากนักและผ่านหน่วยงานที่เก่ียวข้องหลัก 2-3 แห่ง 
ประเด็นศึกษายังเปิดพื ้นที ่เชื ่อมโยงไปสู ่นโยบายระดับประเทศไม่ได้ เป็นวิถีชีวิต
ครอบครัวเมืองมากกว่าชนบท การยึดโยงกับสถาบันเดิมที่ศึกษาประเด็นที่ค่อนข้างขาด
แนวคิดใหม่ นวัตกรรมทางครอบครัวยังปรากฏไม่ชัดเจนนัก  สำหรับโรงเรียนมีการ
เชื ่อมโยงกับนิยามสุขภาวะมากขึ ้นในระยะหลัง แต่บทสรุปของโครงการที ่สิ ้นสุด  
ข้อค้นพบ องค์ความรู้ เครื่องมือต่าง ๆ ยังไม่สามารถนำไปใช้ในระบบโรงเรียนที่มีอยู่ได้ 
โรงเรียนยังไม่ครบสมบูรณ์เป็นบางส่วนต่อการสร้างสุขภาวะตามนิยามได้ทั ้ง ๆ  
ที่โรงเรียนเป็นหน่วยสำคัญของการเตรียมการเรื่องนี้มากที่สุด วัด สถาบันสงฆ์ ศาสนา 
คุณธรรมจริยธรรม อ่อนล้าต่อการดูแลเด็กและเยาวชนห่างไกล  มีช่องว่างทางสังคม  
เด็กและเยาวชนเข้าไม่ถึงกิจกรรมต่าง ๆ จนแทบไม่เห็น เนื้องานโครงงานงบประมาณ
มากเท่าที่ควร สำหรับชุมชนมีข้อค้นพบของการสนับสนุนโครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ด้วยการทำงานกับองค์การ
บริหารส่วนตำบล ในการสร้างเสริมเด็กเล็กยาวนานต่อเนื่องในหลายเรื่องจนเป็นเนื้อ
งานจุดแข็งของ สสส. สำนัก 4 ระยะยาว มองเห็นกลไก กระบวนการ กิจกรรมเชิง
ความสัมพันธ์ร่วมมือการโดยตลอด  

แต่อย่างไรก็ตามยังมีการนำผลการศึกษาวิจ ัย ข้อค้นพบจากโครงการ  
องค์ความรู้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพที่สามารถนำไปสู่การกำหนดนโยบายดา้น
เด็กและเยาวชน การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดดัชนีบ่งชี้ระดับประเทศได้ 
ดังเช่นโครงการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน ข้อค้นพบนี้ถูกนำไปอ้างอิงรายงานวิจัยที่เป็นพื้นฐาน
สำคัญของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องการบูรณาการของแท้
ของกระทรวง กรม ด้านเด็กและเยาวชน เอกสารชุดนี้ยังช่วยเหลือให้สภานิติบัญญัติ



 

แห่งชาติในการแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 เรื่องการเพิ่มสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เทศบาลขึ้น ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับ
เดิมขาดส่วนนี้ไป นอกจากนั้น โครงการสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชน
ระดับท้องถิ่นยังค้นพบจำนวนเงินงบประมาณอย่างเพียงพอเหมาะสมกับการสนับสนุน
งบประมาณในสภาเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่ การพัฒนาหลักสูตรพี่
เลี้ยงเด็กและเยาวชนที่บ่งชี้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลสำคัญที่ช่วยงานสภาเด็กและเยาวชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง  

อีกทั ้งการกำหนดนโยบาย แผนงาน ทิศทางเด็กและเยาวชน จะต้องมี  
การเตรียมการจัดตั้งหน่วยงานส่งต่อนโยบาย (Delivery unit) ซึ่งต้องมีหน้าที่หลักใน
การสังเคราะห์งานวิจัยโครงการที ่ดำเนินการมาแล้วตามกรอบเวลาทุกระยะ 5 ปี 
ประเด็นร่วมสมัย แนวโน้มของสังคมรุ่นใหม่ ต้องถอดบทเรียน สั้นกระชับ ตรงประเด็น 
และมีกลุ่มคณะบุคคลในสถาบันวิชาการที่เป็นกลาง อิสระ ทำงานเชิงประเด็นพื้นที่ 
สามารถนำส่งหลักการ บทสรุป ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เข้าสู่กระทรวง กรม เพื่อเป็นข้อมูล
สำคัญในการกำหนดนโยบายสาธารณะได้ มีการเตรียมการเนื้อหา (Content) ของ
โครงการต่าง ๆ งานด้านวิจัย วิชาการซึ่งอาจยาก รายละเอียดมากให้เป็นภาษาที่สั้น 
สรุปสาระตรงประเด็น ง่ายต่อการดำเนินการทั้งในเชิงกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติ 
และการแปลงไปสู่เรื่องราวที่สื่อมวลชนเสนอได้ง่าย รวดเร็ว และน่าสนใจยิ่ง 
 ในปัจจุบันและอนาคตรัฐบาลกำหนดให้ สสส. สกว. (ปัจจุบันคือ สกสว.) กสศ. 
และหน่วยงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องได้ถูกวางตำแหน่ง (Position) และบทบาทสำคัญใน 
การศึกษาวิจัยตามกรอบการพัฒนาปฏิรูปประเทศระยะเวลา 20 ปี Thailand 4.0 
วิสัยทัศน์ แนวนโยบาย ทิศทางของงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. สำนัก 4  
จึงต้องพิจารณาทบทวนใหม่ จากเดิมเน้นโครงการ กระบวนการ กิจกรรม เครือข่ายภาคี
ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน ท้องถิ่น ในระยะเวลาที่ผ่านมา เปิดมิติใหม่ทั ้ง 2 
แนวทางคือ 1) การเสนอโครงงาน กิจกรรม กระบวนการ  2) การเสนอหัวข้อวิจัย  
ข้อค้นพบ องค์ความรู้ใหม่ ทั้ง 2 แนวทางให้ความสำคัญผลงานของบทสรุปทางวิชาการ 
สรุปผลการวิจัย และการเชื่อมโยงนโยบายที่ใช้ฐานงานวิจัยวิชาการเป็นรากฐานสำคัญ 
นอกจากนั้น สำนัก 4  ต้องมองภาพกว้างของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 



 

และอื่น ๆ รวมทั้งแผนพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว บูรณาการให้ลงตัว
ได้แนวทาง วาระแห่งชาติ เรื่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวเป็นร่มใหญ่ (Umbrella) 
ของการพิจารณาหัวข้อการสนับสนุนงบประมาณรายปี ทั้งการสอดรับแนวนโยบาย
แห่งชาติอย่างมียุทธศาสตร์และการขับเคลื ่อน 70%  ประเด็ นเปิดกว้าง อิสระ  
แต่น่าสนใจ 30% เพราะที่ผ่านมา 242 โครงการ ยังมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผน 
สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวไม่มากนัก ยังตอบวัตถุประสงค์ในเร่ืองการลดอัตรา
เรื่องเหล้า บุหรี่ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ชัดเจนเท่าที่ควร สุขภาวะที่เกิดขึ้นยังไม่
สามารถลงสู่คำตอบที่ประเมินได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การขับเคลื่อนงานต่อไปจึง
ต้องมีทิศทาง วัตถุประสงค์ชัดเจน บูรณาการนโยบายของรัฐบาล  สสส. ภาคีเครือข่าย
ได้ลงตัว มีดัชนีบ่งชี้ สุขภาวะ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติดที่ประเมินผลได้อย่างแม่นตรงและ
อ่ืน ๆ  
 สำนัก 4 ของ สสส. มีการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาค่อนขา้ง
ดีมาก มีจุดเด่นจุดแข็งคือ โจทย์ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนตรงกับสถานการณ์และ
ปัญหาที่มีอยู่ ภาคีเครือข่ายในแนวราบขยายวงกว้างมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผลงานใน 
282 โครงการ สามารถนำข้อค้นพบ องค์ความรู้ เครื่องมือ นวัตกรรมการศึกษามาใช้
เป็นหลักฐาน ข้อมูล ผลการศึกษาในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
ดำเนินงานของรัฐบาลได้ กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ประสานสัมพันธ์ เชื่อมโยง ร่วมมือกันเป็นอย่างดีกับบุคลากร 
เจ้าหน้าที่ของสำนัก 4 ราบรื่นดี มีน้ำใจและทัศนคติเชิงบวกในการขึ้นโครงการแต่ละครัง้ 
และอื่น ๆ สำหรับจุดอ่อน ข้อที่ควรแก้ไขปรับปรุง ระบบคลังข้อมูล ผลงานที่เสร็จสิ้น
เข้าถึงยาก ร่องรอยของสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่เด่นชัดนัก ไม่ว่าจะเป็นสุขภาวะของเด็กและ
เยาวชน อัตราการใช้บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด 
โครงการที ่อน ุม ัต ิย ังกระจัดกระจายไม่ตอบรับแผนสุขภาวะด้านเด็ก เยาวชน  
และครอบครัวของสำนัก 4 มากนัก และอ่ืน ๆ  กล่าวถึงที่สุดการดำเนินงานของสำนัก 4 
สสส. จะมีความสำคัญต่อการวางนโยบาย กำหนดอนาคต แผนยุทธศาสตร์ด้านเด็ก และ
เยาวชนของประเทศมากยิ่งขึ้น จึงต้องปรับเปลี่ยนโครงการต่าง ๆ มาสู่การวิจัยครบถ้วน
ทุกขั ้นตอน มีการส่งต่อข้อมูล ข้อค้นพบ ถึงหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
น่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ การอนุมัติโครงการต่าง ๆ ต้องมีร่มใหญ่ของความกว้าง ครอบคลุม 



 

และร่วมสมัย เปิดหาสมาชิกใหม่ เครือข่ายระดับกลางและกลุ่มบุคคลระดับล่างที่ยังเข้า
ไม่ถึงกองทุนของ สสส. ยังมีอีกมาก เร่งประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งปี เพื่อให้ได้โครงการวิจัย
ที่ตอบโจทย์ปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัวได้แม่นตรงอย่างแท้จริง  
 
  



 

 



 

บทที่ 2  
ผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิภาค Node 

 
 โครงการการพัฒนาศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ผ่านการสนับสนุน
งบประมาณดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ การส่งเสริมศักยภาพด้วยการอบรมทักษะ และ  
การเปิดพื้นที่แสดงออกให้แก่เยาวชน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของศูนย์วิชาการฯ 
ต้องอาศัยผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิภาคในการค้นหาแกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
คอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ตลอดระยะการดำเนิน
กิจกรรม รวมทั้งการถอดบทเรียนที่เยาวชนได้รับจากการทำกิจกรรม 
 ศูนย ์ว ิจ ัยและพัฒนาด ้านเด ็กและเยาวชน คณะครุศาสตร ์ จ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสทำงานวิจัยและงานวิชาการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาระยะ
หนึ ่ง ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา จนสามารถตกผลึกความคิดสำคัญเกี่ยวกับผู้
ประสานงานเครือข่ายหรือที่รู้จักกันในนาม Node ภาษาไทยอ่านว่า “โหนด” ว่าเป็น
กลุ่มคนสำคัญที่จะช่วยทำงานเชิงพัฒนาในระดับท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพได้ โดย 
Node งานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนที ่ เคยทำงานร่วมกับศูนย์ว ิจ ัยฯ มาจาก
หลากหลายกลุ่มวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ทำงาน
กับเด็กและเยาวชน สามารถจัดกลุ่ม Node ตามรูปแบบการทำงานภาคีได้ 3 กลุ่ม คือ 
Node ภาควิชาการ Node ภาครัฐ และ Node ภาคประชาสังคม ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อ
งานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนอย่างยิ่ง   
 เมื่อถอดบทเรียนร่วมกับ Node ทุกกลุ่มวิชาชีพถึงบทบาทสำคัญในฐานะกลไก
ความสำเร็จของการทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน พบว่ามี 5 ประการ คือ  
1) การให้คำแนะนำและเช ื ่อมความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กและเยาวชนกับพี ่เลี ้ยงในท้องถิ่น 
กล่าวคือ เจ ้าหน้าที ่ด ้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในระดับตำบลหรือพี่เลี ้ยงสภาเด็กและ
เยาวชน 2) การสนับสนุนกระบวนการสำรวจ
ต้นทุนทางสังคมในพื้นที่ อันได้แก่ แหล่งเรียนรู้

การถอดบทเรียนวันที่ 13 สิงหาคม 2562 



 

ชุมชน ศูนย์การเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 3) การให้คำแนะนำด้านการบริหาร
จัดการโครงการ ตั้งแต่เทคนิคการเขียนโครงการ การจัดระบบการเงินและการบัญชี  
การถอดบทเรียน และการเขียนรายงาน 4) การเชื่อมประสานเครือข่ายคนทำงานทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน 5) การเสริมพลังพี่เลี ้ยงระดับท้องถิ่นในประเด็นต่าง ๆ  
เช่น งานด้านการพัฒนา จิตวิทยาเด็ก การจัดการความขัดแย้ง การวิจัยภาคสนาม เป็น
ต้น (สมพงษ์ จิตระดับและคณะ, 2559)  

การดำเนินการตามบทบาทที่กล่าวทั้ง 5 ประการทำให้ศูนย์วิจัยฯ เห็นกรอบ
การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีใน Node งานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งจากผล
การศึกษาประเด็นผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิภาคภายใต้โครงการการบูรณาการพลัง
เด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน
ในป ี  2559 แบ ่ง เป ็น 3 องค ์ประกอบ ได ้แก ่  ด ้ านองค ์ความร ู ้  ด ้ านท ักษะ  
และด้านคุณลักษณะ  

ภายหลังศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและ
เยาวชนในฐานะศูนย ์ว ิชาการและเคร ือข ่าย
ว ิชาการด ้านเด ็ก  เยาวชน  และครอบครัวได้
นำเสนอองค์ประกอบดังกล่าวให้แก่ Node เด็ก
และเยาวชนร ่วมว ิพากษ ์จนได ้ข ้อสร ุปและ
คำอธิบายองค์ประกอบดังกล่าว โดยจัดเวทีถอด
บทเรียนผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิภาค (Node) 

ด้านเด็กและเยาวชนขึ้นเมื่อวันที่ 13 และ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมี Node ผู้เข้าร่วม
จากทุกภูมิภาค ได้แก่ 1) Node ภาคเหนือ คือ คุณวัชรพงศ์ พุ่มชื่น จากจังหวัดเชียงใหม่ 
2) Node ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น 
จากจังหวัดศรีสะเกษ และคุณศุภชัย ไตรไทยธีระ กับ คุณสุวิทย์ สิงห์สี จากจังหวัด
อุบลราชธานี 3) Node ภาคกลาง คือ อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอ้ียน จากกรุงเทพมหานคร 
4) Node ภาคตะวันออก คือ คุณบุบผาทิพย์ แช่มนิล คุณมณฑา เข้มพิมพ์ และคุณพจนา ศุภผล 
จ า ก จ ั ง ห ว ั ด ร ะ ย อ ง  แ ล ะ  5) Node ภ า ค ใ ต ้  ค ื อ  ผ ู ้ ช ่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  
แวอาซีซะห์ ดาหะยี จากจังหวัดยะลา  

 

การถอดบทเรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2562 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในบทนี้จะขยายความทั้ง 3 องค์ประกอบ รวมถึงอธิบายรูปแบบการทำงาน

พร้อมทั้งให้ตัวอย่างการทำงานของ Node คนทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน โดย
จะนำเสนอเป็น 3 ตอน ได้แก่ องค์ประกอบของ Node คุณลักษณะของ “ใจ” หรือด้าน
คุณลักษณะทางเจตคติของ Node คุณลักษณะของ “หัว” หรือคุณลักษณะด้านความรู้ 
และคุณลักษณะของ “กาย” หรือคุณลักษณะด้านทักษะ ดังนี้ 
 

ผู้ประสานงานเครือข่าย 4 ภูมิภาค 6 จังหวัด 



 

 
ตอนที่ 1 องค์ประกอบของ Node 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับ 
Node หลายครั ้ง ทั ้ง Node วิจัยเพื ่อท้องถิ ่น และ Node ผู ้ประสานงานเครือข่าย
ภูมิภาคด้านเด็กและเยาวชน จากประสบการณ์เหล่านี้นำไปสู่การศึกษาแนวคิดเรื่องกลุ่ม
คนที่ทำงานเป็น “โซ่ข้อกลาง” หรือ “ช่างเชื่อมนวัตกรรมทางสังคม” ตามที่ สมพงษ์ จิตระดับ 
และนวพร สุนันท์ลิกานนท์ (2562) ได้อุปมาและให้คำจำกัดความไว้ว่า “Node เป็น 
ช่างเชื่อมหรือข้อต่อสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมที่สร้างความสมดุลระหว่าง
การทำงานแบบบนลงล่างและล่างขึ้นบน” ซึ ่งการทำงานเชื ่อมประสานที่สำคัญนี้
จำเป็นต้องมีองค์ประกอบภายในตัวบุคคลหรือกลุ่มคนทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะและ
ด้านคุณลักษณะ หรือที่กระบวนกรมักใช้คำอธิบายอย่างง่ายว่ามีองค์ประกอบของ “หัว” 
“กาย” และ “ใจ” อย่างไร ในตอนที่ 1 ผู ้เขียนจะอธิบายถึงคุณลักษณะของ “หัว” 
“กาย” และ “ใจ” ของ Node ผู้ทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน หากแต่จะขอเริ่มที่
ส่วนที่สำคัญที่สุด กล่าวคือ “ใจ” หรือด้านคุณลักษณะทางเจตคติของผู้ทำงาน ตามด้วย 
“หัว” หรือคุณลักษณะด้านความรู้ และปิดท้ายด้วย “กาย” หรือคุณลักษณะด้านทักษะ 
โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. คุณลักษณะของ “ใจ” หรือด้านคุณลักษณะทางเจตคติของ Node 
 องค์ประกอบด้านเจตคติ ความคิดจ ิตใจ และอุดมการณ์ ถ ือว ่าเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญมากในการทำงานพัฒนาทุกประเภท การทำงานพัฒนาด้านเด็ก
และเยาวชน Node ต้องม ีความเข ้าอกเข ้าใจอย ่างล ึกซ ึ ้งต ่อเด ็กและเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย มีความมุ่งหวังที่ดีต่อเด็ก มีความอดทนต่อความไม่รู้และความพยายาม
พัฒนาตนเองของเด็ก ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องง่าย บางครั้งต้องพบกับความล้มเหลว Node 
ต้องคอยช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการความคิดและ
ความรู้สึกโดยไม่ครอบงำและคาดหวังผลสำเร็จในครั้งเดียว ควรมองความล้มเหลวเป็น
อีกหนึ่งบทเรียนที ่ทำให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตขึ้นและเรียนรู้จากประสบการณ์  
ความล้มเหลวนั้น Node ควรให้โอกาสในการทดลองทำงานและมีประสบการณ์ใหม่ ๆ 
อยู่สม่ำเสมอ คุณลักษณะด้านเจตคตินี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ Node ผู้ประสานเครือข่าย



 

แทบทุกภูมิภาคลงความเห็นว่าจำเป็นต้องมีอย่างยิ่งในผู้ทำงานพัฒนาด้ านเด็กและ
เยาวชน  

จากเวทีถอดบทเรียนในประเด็นองค์ประกอบของ Node ทำให้ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านเจตคติว่า Node ควรมีอุดมการณ์และจุดยืนในการทำงานโดย
มุ่งสร้างความเป็นธรรมทางสังคม รักษาดุลยภาพของโครงสร้างเชิงอำนาจในสังคม 
รวมถึงพิทักษ์สิทธิของกลุ ่มเป้าหมาย โดยให้ความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิเด็กเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้สิทธิการมีส่วนร่วมในสงัคมด้านต่าง ๆ 
ได้อย่างชอบธรรม Node ควรมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ร่วมงานและบุคคลอ่ืนและรัก
ที่จะเชื่อมประสานคนทำงานเพื่อให้เกิดต้นทุนเครือข่ายการทำงาน พยายามฝึกฝนเพื่อ
ทำความเข ้าใจตนเองและเข้าใจผู ้อ ื ่น (Empathy) ท ั ้งในสถานการณ์ปกติและ
สถานการณ์ยากลำบากอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการคนและจัดการงาน   
มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ยอมรับความล้มเหลวและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์นั้นได้ เป็นนักขยายโอกาสโดยมองหาโอกาสและส่งต่อโอกาสไปยังเด็ก
และเยาวชนรวมถึงเครือข่ายคนทำงานด้วย มีความใฝ่รู้และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้ทั้งตนเองและเด็กและเยาวชน ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ Node ควรมีความเชื่อ
เรื่องการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าให้กับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ทำงาน ตลอดจน
ส่งต่อความเชื่อ ความศรัทธาในตัวเด็กและเยาวชน รวมทั้งคนทำงานเพื่อสร้างแรง
กระเพื่อมให้กับคลื่นความเปลี่ยนแปลงให้เป็นระลอกที่ขยายออกไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบ 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน, 2562)  

ผู้เขียนขออธิบายเจตคติของ Node ผู้ทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนผ่าน
ทฤษฎีจ ิตว ิทยาเช ิงบวก (Positive psychology) ของ Peterson และ Seligman 
(2004) ที่ศึกษาคุณลักษณะนิสัยและความแข็งแกร่งด้านคุณธรรมที่มนุษย์พึงมีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ ่งสรุปไว้เป็น 6 คุณลักษณะหลัก ได้แก่ 1) ความกล้าหาญ  
2) ความยุติธรรม 3) ความยึดมั ่นหลักสิทธิมนุษยชน 4) ความสามารถในการจัด 
การอารมณ์ 5) ความเข้าใจโลกและชีวิต และ 6) ความมีสติปัญญา โดยมีรายละเอียด
และบทอภิปรายเชื่อมโยงคุณลักษณะด้าน “ใจ” ของ Node ดังต่อไปนี้ 

1.1 ความกล้าหาญ (Courage) ตามนัยทางจิตวิทยาเชิงบวก แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ ความกล้าหาญทางกาย อันหมายถึงไม่กลัวความเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้นจากการ



 

เรียนรู้หรือการช่วยเหลือผู้อื่น ความกล้าหาญทางมโนธรรม ซึ่งหมายถึงการยึดมั่นใน
ความสัตย์จริง และความกล้าหาญทางจิตใจ กล่าวคือการยับยั้งชั่งใจต่อความคิดยั่วยุเชิง
ลบ ซึ ่งความกล้าหาญทางมโนธรรมและความกล้าหาญทางจิตใจนี ้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะส่วนที่ Node ต้องกล้าต่อสู้กับมโนสำนึกรักสบาย ลื่นไหลไปตามกระแส
สังคม ขาดจุดยืนในการทำงานเชิงพัฒนา หาประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายมากกว่า
ช่วยเหลือ ซึ่งความกล้าหาญนี้สะท้อนให้เห็นว่า Node ควรมีความกล้าเชิงอุดมการณ์
และความกล้าในการแสดงจุดยืนในสังคม ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากการเรียนรู้
เพื่อค้นหาตนเองซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ทับซ้อนอยู่ภายใต้ 5 มิติด้านล่างนี้  

1.2 ความยุติธรรม (Justice) หมายถึง การเทิดทูนและยึดมั่นหลักความเท่าเทียม
เที่ยงธรรมในการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติกับคนตามฐานะ ชนชั้น ชาติพันธุ์ 
เพศวิถี และการจัดกลุ่มทางสังคมประเภทอื่น ๆ เช่นเดียวกันกับ Node ซึ่งเมื่อตกลงใจ
ทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนแล้ว ก็จะพบว่าเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความหลากหลายตามการจัดกลุ่มทางสังคมและหลายครั้งมีความซ้อนทับของปัญหา 
(Intersectionality) อาทิ เด็กชายขอบที่เข้าไม่ถึงการศึกษาเนื่องจากไม่มีสถานะบุคคล
ในทะเบียนราษฎร์ของประเทศใดประเทศหนึ่งและมีภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นภาษา
แม่ อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนี้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยกำเนิดของเด็กเป็น
ปัจจัยสาเหตุของปัญหาที่ทับซ้อนกันอยู่ Node จึงต้องมีคุณธรรมส่วนความยุติธรรมใน
การให้ความช่วยเหลือ หาแนวทางพัฒนาศักยภาพเด็กให้อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อยา่ง
ภาคภูมิในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง กล่าวได้ว่าคุณลักษณะข้อนี้มีนัยทางการเมืองเรื ่อง
อธิปไตย ความเป็นพลเมืองและสิทธิมนุษยชนซึ่งจะปรากฏในข้อต่อไป     

1.3 ความยึดมั่นหลักสิทธิมนุษยชน (Humanity) หมายถึง คุณธรรมทาง
จิตใจที่ระลึกถึงความเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์ มีความคล้ายคลึงกับความยุติธรรม แต่
ต่างกันตรงที่คุณธรรมด้านการยึดมั่นหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักคิดที่สะท้อนผ่าน  
การแสดงความรู้สึกและพฤติกรรมที่เอื้ออาธรต่อผู้อื่นในสังคมที่กว้างขึ้น มีความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น (Sympathy) และมองเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยยอมอุทิศตน 
เสียสละเผชิญความยากลำบากได้โดยไม่กังวลว่าตนเองจะได้รับผลกระทบอย่างใดเพียง
เพื่อให้สังคมวงกว้างได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม สำหรับ  Node แล้ว คุณธรรมทั้ง
ด้านความยุติธรรมและความยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนอาจแยกจากกันไม่ได้ เพราะ



 

เป็นคุณธรรมหลักคิดสำคัญอันจะนำไปสู่การปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสร้าง
ความหมายในทุกปฏิบัติการให้เกิดคุณค่าเชิงความดีงามต่องานพัฒนาด้วย คุณธรรม
เหล่านี้ล้วนถูกส่งต่อในลักษณะนามธรรมผ่านปฏิบัติการที่ออกแบบให้เยาวชน เช่น 
กิจกรรมสร้างสรรค์วิเคราะห์ตัวตนหรือประเด็นปัญหาทางสังคม เป็นต้น 

1.4 ความสามารถในการจัดการอารมณ์ (Temperance) ความหมายตาม
ทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก กล่าวถึงคุณลักษณะดังกล่าวว่าเป็นความสามารถในการรับ
ศักยภาพตนเอง (Self-efficacy) รวมถึงการกำกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี การข่มใจต่อ 
สิ่งเร้า และการอดทนอดกลั้น ซึ่งแตกต่างจากความกล้าหาญทางจิตใจที่คุณลักษณะนี้
มุ่งเน้นที่การกำกับและควบคุมตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะทางใจที่ Node พึงมี
ในเรื่องความยับยั้งชั่งใจในอารมณ์หุนหัน ความโกรธ ความไม่พอใจอันอาจจะเกดิขึ้นได้
ในการปฏิบัติงานหรือการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหรือกลุ่มคน คุณลักษณะนี้จงึ เน้น
ที่วุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่าความกล้าหาญนั่นเอง  

1.5 ความเข ้าใจโลกและชีว ิต (Transcendence) เป ็นคุณสมบัต ิเชิง
อภิปรัชญาหรือความเชื่อภายในที่มีเก่ียวกับความเป็นไปของโลกและเป้าหมายในการใช้
ชีวิต ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีทรงพลังส่งผลต่อการเลือกดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า มีความหมาย 
และมองเห็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่าความก้าวหน้าในชีวิตของตนเองเพียงอย่างเดียว มีแรง
บันดาลใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีความหวังดีและยินดีต่อการพัฒนาขึ้นของผู้อ่ืน 
หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาต่อการใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มความเป็นมนุษย์
ของตนเองและผู ้อ ื ่น ซ ึ ่งสอดคล้องกับคุณสมบัต ิของ Node ผู ้ม ีความเช ื ่อเร ื ่อง 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชน เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นได้ทั้งใน
ระดับบุคคล ชุมชนและสังคม รวมถึงความรู้สึกเข้าอกเข้าใจชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย
ของแต่ละคน (Empathy) พร้อมทั ้งสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาเป้าหมายใน 
การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าซึ่งอาจมีอยู่หลากหลายแบบเช่นเดียวกัน  

1.6 ความมีสติปัญญา (Wisdom) ความหมายในทางจิตวิทยาเชิงบวก ไม่ได้
หมายถึงความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการ แต่เป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการใช้สติปญัญา
ไตร่ตรอง เรียนรู ้ ถอดบทเรียนประสบการณ์ คิดวิเคราะห์เชื ่อมโยง คิดวิพากษ์  
คิดสร้างสรรค์ หรืออาจกล่าวโดยสรุปได้ว่ามีคุณสมบัติเป็นนักคิด มีความใฝ่รู้และช่าง
สังเกต คุณลักษณะข้อนี้ควรมีอยู่ใน Node ที่ทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนอย่างยิ่ง 



 

เพราะจะทำให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้สติปัญญาจนนำไปสู่
การสร้างทักษะการทำงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง การรับรู้ความถูกต้อง
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ ่ง ย่อมต้องใช้ปัญญา  
ในการวิเคราะห์ ประเมินผลและตัดสินใจร่วมด้วยทั้งสิ้น เมื่อพบปัญหาก็สามารถหา
วิธีแก้ไขได้ ไม่คิดติดกรอบเดิม มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) และ
เรียนรู้ไปพร้อมกับการแก้ปัญหา สร้างความงอกงามทางความคิดและจิตใจ คุณลักษณะ
ข้อนี้จึงผูกโยงทั้งคุณลักษณะทาง “ใจ” และ “หัว” ไว้ด้วยกัน ซึ่งจะอธิบายรายละเอียด
ในหัวข้อถัดไป  

กล่าวโดยสรุป คุณลักษณะเชิงเจตคติหรือคุณลักษณะทาง “ใจ” ที่พึงมีของ 
Node ถือเป็นคุณลักษณะสำคัญที่สุดเพราะเป็นจุดตั้งต้นของทุก ๆ การกระทำ เฉกเช่น
คำกล่าวที่ว่า “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” หากปราศจากจิตใจที่เข้มแข็ง มีอุดมการณ์
หรือหลักยึดสำคัญในชีวิตแล้ว การดำเนินชีวิตก็อาจเป็นไปอย่างไร้จุดหมาย Node ที่มี
ความแข็งแกร่งด้านจิตใจ จะมีจุดยืนที่มั่นคง และจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอื่นได้อย่างอิสระ ไม่ติดกรอบความคิดเดิม หรือถูกครอบงำ
ด้วยวัฒนธรรมทางความคิดแบบเก่า มีจิตใจมุ ่งมั ่นและกล้าเผชิญปัญหา ไม่กลัว  
ความล้มเหลว สามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเองและสนับสนุนให้กำลังใจ
ผู ้อ ื ่นได้อย่างเข้าอกเข้าใจ เรียนรู ้ตลอดเวลาเพื ่อหาหนทางสู ่ความก้าวหน้าและ 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าให้แก่ชีวิตของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะยกระดับทาง
ความคิดและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมในลำดับต่อไป 

 

 2. คุณลักษณะของ “หัว” หรือคุณลักษณะด้านความรู้ 
 องค์ประกอบด้านความรู ้ท ี ่ Node งานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนพึงมี  
ควรเป็นความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการ เมื่ออ่านถึงตรงนี้จะพอสังเกตเห็นได้ว่าผู ้ที่
ทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน นอกจากจะเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ มีจิตใจมุ่งมั่นใน
จุดยืนเพื่อมนุษยชนแล้ว พวกเขาย่อมต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนเสียก่อน 
หากกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนแล้ว ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กด้วย ไม่เพียงหลักการและตัวบทกฎหมายสำคัญ ๆ เท่านั้น 
Node ย่อมจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการขับเคลื่อนและพัฒนา 
หรือรู้จักบริหารจัดการเพื่อให้ได้ความรู้เฉพาะนั้นมาสื่อสารและส่งต่อให้กับเด็กและ



 

เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย จากการถอดบทเรียนในประเด็นองค์ประกอบด้านความรู้กับ  
ผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิภาคทำให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนได้ข้อสรุป
ด้านความรู้จากผู ้ปฏิบัติงานโดยตรง ซึ ่งผู ้เขียนจะอธิบายเพิ ่มเติมและอภิปราย
เปรียบเทียบกับความรู้เชิงหลักการทำงานพัฒนาสังคมของ Trevithick (2012) ซึ่งได้
สังเคราะห์ประเภทของความรู้ในการทำงานพัฒนาสังคมเป็น 3 ประเภทตามหัวข้อยอ่ย
ด้านล่าง อันมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 องค์ความรู้ด้านแนวคิดทฤษฎี เป็นความรู้ประเภทหนึ่งที่สรุปได้จาก 
การถอดบทเรียน โดย Node ได้สะท้อนว่าผู ้ทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน
จำเป็นต้องมีความรู้ด้านแนวคิดทฤษฎี อันได้แก่ ทฤษฎีการมีส่วนร่วม ทฤษฎีทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา ทฤษฎีการสื ่อสาร แนวคิดกรอบความคิดแบบเติ บโต  
(Growth mindset) ทฤษฎีจิตวิทยาเด็กและเยาวชน และแนวคิดการสร้างพลเมืองและ
สิทธิพลเมือง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน , 2562) ผู ้เขียนได้ศึกษา
เปรียบเทียบองค์ประกอบด้านองค์ความรู้ในงานพัฒนาสังคมของ Trevithick (2012) 
พบว่าองค์ความรู้ด้านแนวคิดทฤษฎีถูกระบุเป็นความรู้ทางทฤษฎี (Theoretical knowledge) 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย โดยสร้างคุณค่า สร้างความหมาย
และเป้าหมายของงาน แบ่งแนวคิดทฤษฎีออกได้เป็น 3 กลุ่มย่อย คือ 1) ความรู้ยืม  
เป็นองค์ความรู้ทางทฤษฎีที่ยืมข้ามศาสตร์ นำมาปรับและพัฒนาให้เข้ากับการทำงานกบั
กลุ่มเป้าหมาย 2) ความรู้ทฤษฎีพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นความรู้ทางทฤษฎีของวิชาชีพ
นักพัฒนาสังคม และ 3) ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
  เมื่อนำกลุ่มความรู้ทางทฤษฎีของ Trevithick มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจาก 
การถอดบทเรียน จะสามารถสรุปได้ว่าองค์ความรู้ทางทฤษฎีที่ใช้ในงานพัฒนาด้านเด็ก
และเยาวชนควรมีลักษณะสหวิทยาการโดยยืมและประยุกต์ข้ามศาสตร์ ทั้งทฤษฎีสงัคม
วิทยา มานุษยวิทยา และจิตวิทยา เพื่อทำความเข้าใจบริบทการใช้ชีวิตและปัญหาที่มี
ความซับซ้อนในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาส ยากจน 
เติบโตอยู่ในวัฒนธรรมกระแสรอง การใช้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
ทำความเข้าใจหรือตอบโจทย์ปัญหาที่ต้องการแก้ไขได้ ไม่เพียงองค์ความรู้เชิงทฤษฎีที่
ยืมข้ามศาสตร์เท่านั้น Node จำเป็นต้องเข้าใจทฤษฎีการทำงานพัฒนาสังคมและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติบางส่วนร่วมด้วย เช่น ทฤษฎีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย  



 

การสร้างความไว้วางใจ การตั้งคำถาม การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป
ความรู้ เป็นต้น ซึ่งความรู้ประเภทนี้จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะให้การทำงานพัฒนา
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 2.2 องค์ความรู้ด้านกฎหมาย เป็นความรู้ที่ Node ระบุว่าเป็นองค์ความรู้
จำเป็นของผู ้ทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กโดย
ปราศจากการกระทำที่ละเมิดต่อเด็กและเยาวชนเสียเอง โดยในบริบทการทำงานพัฒนา
ด้านเด็กและเยาวชนในประเทศไทยจำเป็นต้องรู้กฎหมายสำคัญ อาทิ อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับเคลื่อนเชิงนโยบายผ่านองค์กร
และหน่วยงานภาครัฐ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน , 2562) เมื่อวิเคราะห์
ตามคู่มือความรู้และทักษะงานพัฒนาสังคม พบว่าองค์ความรู้ด้านกฎหมายถูกจัดกลุ่มไว้
ในกลุ่มความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง (Factual knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่มีการบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรจนเป็นข้อเท ็จจริงและสามารถนำมาบังคับใช ้ เช ิงเทคน ิคได้  
(Technical knowledge) เช่น กฎหมายกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ นโยบายทางสังคม  
เป็นต้น (Trevithick, 2012) 
  ดังนั้น องค์ความรู้ด้านกฎหมายตามการให้ข้อมูลของ Node สามารถจัดอยู่ใน
กลุ ่มความรู ้ท ี ่เป ็นข้อเท็จจริงหรือความรู ้เช ิงเทคนิคซึ ่งเป็นความรู ้ท ี ่ให้แนวคิด  
ในการทำงานพัฒนาให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติ เป้าหมายการทำงานพัฒนาให้กับเด็กและ
เยาวชน อันนำไปสู่การวัดและประเมินผลสำเร็จการทำงานตามแบบแผนของหน่วยงาน
ที่บังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบนั้น ๆ ในขณะเดียวกัน Node ใช้ประโยชน์จาก 
การรับรู้ความรู้นี้ในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงบูรณาการข้ามองค์กรได้ซึ่งจะ
เป็นผลให้การสานเครือข่าย เชื่อมโยงการทำงานของภาคีให้มีความเหนียวแน่นและมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบระหว่างกันอย่างต่อเนื ่อง อย่างไรก็ตาม Node ยังสามารถทำ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาคี (MOU) ในการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
เป้าหมายร่วมซึ่งอาจมีหลักสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) เป็นหลักการที่ยึดร่วมกัน โดยนำข้อเสนอแนะตามที่
ระบุไว้ในข้อตกลงต่าง ๆ มาปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญกับเด็กและ
เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้ 



 

 2.3 องค์ความรู้เฉพาะทางด้านการปฏิบัติ เป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านตาม 
การให้ความหมายของ Node โดยระบุถึงความรู ้เฉพาะในประเด็นขับเคลื ่อน เช่น 
ความรู ้เกี ่ยวกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู ้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศและดิจิทัล กระบวนการสร้างความเป็นพลเมือง เป็นต้น รวมทั้งความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อันประกอบด้วยปัจจัยและเงื่อนไขที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมถึงความรู้
ที ่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานกับกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ความรู ้เกี ่ยวกับ
สภาพแวดล ้อมที ่ เก ี ่ยวก ับเด ็กและเยาวชน บร ิบทส ังคมและว ิถ ีช ีว ิต เป ็นต้น  
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน, 2562)  อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางการปฏิบัติ
ตามการสังเคราะห์ของ Trevithick (2012) คือความรู ้ที ่เกิดจากการนำความรู้ทาง
ทฤษฎีและความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงมาปฏิบัติในงานพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นความรู้ใหม่อัน
เกิดขึ้นพร้อมกับการฝึกฝนปฏิบัติ อาจเรียกได้ว่าเป็นความรู้เชิงทักษะหรือความรู้ฐาน
สมรรถนะนั่นเอง เช่น การคิดไตร่ตรอง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์
สถานการณ์ การตั้งสมมติฐาน การสังเคราะห์แนวทางแก้ไข การตัดสินใจ การประเมิน
คุณค่า เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ความรู้ด้านการปฏิบัติอาจรวมไปถึงการสร้างองค์ความรู้
ใหม่จากการถอดประสบการณ์ เป็นความรู้ที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติ
เองด้วย    
 องค์ความรู ้ เฉพาะทางด้านการปฏิบัติในบทนี ้ จ ึงม ีความหมายรวมทั้ง 
องค์ความรู้ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้เดิมและองค์ความรู้ใหม่ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น
ผ่านการถอดบทเรียนและการสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นความรู้เฉพาะด้านในทาง
ปฏิบัติ ซึ ่งปรากฏเป็นองค์ความรู้ใหม่เชิงกระบวนการ ดังที ่ Node ได้สรุปว่าเป็น 
องค์ความรู้เฉพาะในประเด็นที่ขับเคลื่อนนั่นเอง อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ที่เกิดจาก 
การประยุกต์ใช้ความรู้เดิมและองค์ความรู้ใหม่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เนื่องจาก
เป็นผลของกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ในการคิดต่อยอด เชื่อมโยง หาข้อสรุปเพื่อ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รอบตัว องค์ความรู้เฉพาะทางด้านการปฏิบัตินี้จะเป็น  “ภาพสะท้อน
ประสบการณ์” “ความเก๋า” หรือ “ชั่วโมงบิน” ของ Node ในการแสดงคุณลักษณะ
ด้านทักษะนั่นเอง 



 

 โดยสรุป คุณลักษณะด้านองค์ความรู้ที่ Node พึงมีจึงประกอบด้วยองค์ความรู้  
3 ประเภท คือ 1) ความรู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีซึ ่งเป็นแนวคิดนำในการทำ 
ความเข้าใจความสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายกับโครงสร้างสังคม อาทิ ความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์กับทฤษฎีทางมานุษยวิทยา ปรากฏการณ์ความเหลื่อมล้ ำทางสังคมกับ
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา 2) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งหลักการที่เชื่อมคุณลักษณะ
เชิงเจตคติเข้ากับความรู้ เช่น ความเชื่อความศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
สิทธิมนุษยชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น และ 3) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติ เป็นความรู้เชิงประยุกต์ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ ทำซ้ำ และเชื่อมโยง ต่อยอด 
ถอดบทเรียนจนเป็นความรู้ใหม่ ช่วยแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น อีกทั้งยัง
นำไปสู่การตั้งคำถามเพื่อหาข้อสรุปในสถานการณ์ปัญหาใหม่ ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ความรู้ทั้ง
สามเป็นองค์ความรู้สำคัญที่ Node ควรมีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชนและระดับโครงสร้างสังคมต่อไป  
 

 3. คุณลักษณะของ “กาย” หรือคุณลักษณะด้านทักษะ 
คุณลักษณะด้านทักษะในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายการทำงานพัฒนา

ด้านเด็กและเยาวชนนั้นจำเป็นต้องมีทักษะหลากหลายด้าน ไม่ต่างจากการมีคุณลักษณะ
ด้านเจตคติและคุณลักษณะด้านองค์ความรู้ Node ผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนจึงต้อง
เผชิญความท้าทายกับความไม่รู้และความขาดทักษะของตนเอง ทำให้ต้องพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ เช่นเดียวกันคุณลักษณะด้านทักษะ หรือ “กาย” จึงเป็นเร่ืองที่ฝึกฝนได้ ซึ่งจาก
ประสบการณ์การทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน Node ได้ระดมความคิดและเสนอ
ชุดทักษะที่ควรมีไว้อย่างหลากหลาย ทางศูนย์วิจัยฯ ได้สรุปและจัดกลุ่มชุดทักษะไว้ 3 
กลุ่มหลัก โดยจะขยายความเพิ่มเติมพร้อมเชื่อมโยงกับชุดทักษะในการทำงานพัฒนา
สังคมของนักพัฒนาสังคม 2 ท่าน คือ Cournoyer และ Trevithick เพื่อให้ได้ชุดทกัษะ
ที่เป็นข้อสรุปยืนยันในการทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน อันมีรายละเอียดดังนี้  

3.1 ทักษะการบริหารจัดการ ในที่นี้ผู้เขียนขอแบ่งอธิบายทักษะนี้เป็น 2 ส่วน 
กล่าวคือ ทักษะการบริหารและทักษะการจัดการซึ่งมีนัยในการจำแนกแตกต่างกัน โดยมี
รายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้ 

ส่วนที ่ 1 ทักษะการบริหาร ตามการระดมความคิดจาก Node หมายถึง  
การจัดสรรทรัพยากรด้านงาน ด้านงบประมาณ และด้านกำลังคนหรือทรัพยากรมนุษย์ 



 

(ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน , 2562) ซึ่งการบริหารทรัพยากรด้านงาน 
Node ทักษะการคิดวิเคราะห์ แยกแยะเพื ่อแจกจ่ายและแบ่งเน ื ้องาน สามารถ
บริหารงานเชิงระบบได้ โดยมีทักษะในการเห็นภาพรวมของกระบวนการและผลลัพธ์ 
รวมถึงการบริหารจัดการความรู้ อันเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สรุป
ข้อมูล และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน หรือเรียกอีกอย่างว่ามีทักษะ
การจัดการข้อมูลนั่นเอง (Cournoyer, 2010; Trevithick, 2012) ในส่วนการบริหาร
ทรัพยากรด้านงบประมาณ Node ควรมีทักษะในการบริหารการใช้จ่ายโดยใช้ความรู้
เรื่องการเงินการบัญชีหรือหลักการบริหารงบประมาณจากแหล่งทุนให้งานเกิดความลื่น
ไหลราบรื่น และการบริหารทรัพยากรด้านกำลังคนหรือทรัพยากรมนุษย์ คือ การบริหาร
คนให้เหมาะสมกับงาน สามารถดึงศักยภาพในการทำงานได้เต็มที่และเกิดพัฒนาการใน
การทำงานของคนในองค์กรหรือหน่วยงานของตน 

ส่วนที่ 2 ทักษะการจัดการ โดยนัยตามการระดมความคิดของ Node หมายถึง 
การจัดการความขัดแย้งและการแก้ปัญหาอันเกิดขึ ้นเป็นปกติในการทำงานและ  
การประสานงานข้ามองค์กร Node ควรมีทักษะการจัดการระบบความสัมพันธ์เชิง
อำนาจใหม่ อันเกิดจากการเชื่อมประสานการทำงานระหว่างองค์กรภาครัฐที่มีอำนาจสั่ง
การกับองค์กรภาคประชาสังคมและภาคประชาชนซึ่งมีความเข้าใจปัญหาระดับพืน้ทีไ่ดด้ี 
แต่ขาดอำนาจกำลังทุนทรัพย์หรือกำลังคนในการจัดการ Node จึงจำเป็นต้องจัดการ
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจใหม่ ให้เป็นระนาบแนวราบมากกว่าแนวดิ่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่
ต่อรองให้กับองค์กรภาคประชาชนมากข้ึน ดังนั้น ทักษะการต่อรอง ทักษะการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอม ทักษะการจัดการกับปัญหาอุปสรรค การตัดสินใจจึงเป็นทักษะด้าน  
การบริหารจัดการในงานพัฒนาสังคมที ่นักพัฒนาสังคมจะขาดไม่ได้ด้วยเช่นกัน 
(Trevithick, 2012) อย่างไรก็ตาม การสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจ หรือทักษะการสื่อสาร
เพื่อสันติ เป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้ทำงานพัฒนาต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินงานและบริหาร
จัดการงานทุกส่วน การสื่อสารเพื่อสันติเป็นวิธีคิดในการทำงานพัฒนาร่วมกับคนหมู่มาก 
ซึ ่งมีความเข้าใจเบื ้องต้นว่ามีความแตกต่างหลากหลายอยู ่กลุ ่มคนหนึ ่ง ๆ ฉะนั้น   
การสื่อสารเพื่อสันติมีความสำคัญมากและพึงปฏิบัติโดยการฟังอย่ างตั้งใจ (Active 
listening) ต้องเปิดใจรับฟังและสร้างพื้นที่ปลอดภัยระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง รวมถึงตอ้งมี
ความไวทางวัฒนธรรม (Cultural sensitivity) ร่วมด้วย ซึ่งเป็นทักษะการรับรู้ เข้าใจ



 

และมีปฏิกิริยาต่อกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างเหมาะสม (Cournoyer, 2010, 2016; 
Trevithick, 2012) 

3.2 ทักษะการทำงานเชิงเทคนิค เป็นกลุ่มทักษะที่ระบุในงานด้านการพัฒนา
สังคมในคู่มือความรู้และทักษะงานพัฒนาสังคมของ Trevithick (2012) โดยเน้นกลุ่ม
ทักษะที่จำเป็นต้องใช้กับหน้างาน เช่น ทักษะการสัมภาษณ์และจัดการข้อมูล ทักษะ 
การให้คำปรึกษา ซึ่งนักพัฒนาสังคมจำต้องปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมายการทำงาน Node 
เช่นเดียวกับนักพัฒนาสังคมที่ต้องทำงานกับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายสูง ย่อมจำเป็นต้องมีทักษะเชิงเทคนิค
เพื่อให้การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Node และกลุ่มคนที่ Node เข้าไปทำงานด้วย
ร่วมงานกันได้อย่างราบรื่น เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันแล้ว การพัฒนานวัตกรรม
แก้ไขปัญหาย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม ทักษะการสื่อสารเพื่อสันติดังกล่าวไป
แล้วข้างต้น อาจไม่ได้อธิบายลงลึกถึงทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจภายใน
ตนเองและผู้อื่น (Intrapersonal and Interpersonal skills) ซึ่งสะท้อนผ่านการพูดให้
กำลังใจและให้การสนับสนุนทางอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงการฟังอย่างตั้งใจจนเกิดความ
เข้าอกเข้าใจลึกซึ้ง (Empathy) ทักษะนี้ไม่อาจแยกออกจากทักษะการทำงานเชิงเทคนิค
ได้ เนื่องจากเป็นทักษะสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Node และกลุ่มองค์กร
อ่ืน ๆ  

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจตนเองและผู้อื่นนับเป็นทักษะต้นทุนของ
ทักษะการเชื่อมประสานเครือข่าย เนื่องจาก Node ต้องวิเคราะห์ความต้องการและ
เป้าหมายของตนเองและของภาคีให้ชัดเจนเสียก่อน จึงทำให้เห็นว่าการทำงานใน
ลักษณะเครือข่ายนี้จะช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือเกิดปะโยชน์ต่อสาธารณะ
มากน้อยเพียงใด หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นทักษะการทำงานแบบหุ้นส่วน (Partnership) 
กล่าวคือการทำงานแบบร่วมรับผิดรับชอบ (Accountability) ในบทบาทหน้าที่อันจะ
ช่วยส่งเสริมกันให้บรรลุเป้าหมายการทำงานที่วางไว้ร่วมกัน ซึ่งพัฒนาไปสู่ทักษะ  
การทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative skills) ที ่ม ุ ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลประโยชน์ของภาคีใดภาคีหนึ่งเพียงอย่างเดียว อีกทักษะ
สำคัญที ่ Node และเครือข่ายควรมี คือทักษะการประเมิน กล่าวคือ การประเมิน
สถานการณ์ การประเมินปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสำเร็จของการทำงาน เพื่อออกแบบและ



 

แก้ไขปฏิบัติการหรือนวัตกรรมที่ใช้ในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงทักษะ 
การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดภายหลังการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรม กระบวนการ 
หรือปฏิบัติการหนุนเสริมต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป  

3.3 ทักษะกระบวนกร นับว่าเป็นทักษะสำคัญอีกทักษะหนึ่งของผู้ทำงาน
พัฒนาด้านเด็กและเยาวชน เพราะหลายครั้งที่ปฏิบัติการของ Node มักเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาและเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน ทั้งความรู้ ความคิดและทักษะต่าง ๆ 
ในการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย รู้เท่าทันสถานการณ์ของโลกและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ทักษะกระบวนกรตามการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยฯ มีส่วนประกอบคล้ายการสรา้ง
กระบวนการเรียนรู ้ กล่าวคือ Node ต้องเรียนรู ้ท ี ่จะเป็นผู ้อำนวยความสะดวก 
ในการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ เป็นผู้นำการเชื่อมโยงประสบการณ์ด้วยทักษะ
การพูดถ่ายทอดและสื่อความ การจัดกระบวนการฝึกอบรมเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้เด็ ก
และเยาวชนได้เชื่อมโยงและต่อยอดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ได้ การสร้างบรรยากาศ
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ร่วมกระบวนการฝึกอบรม รวมถึงการสร้าง แรง
บันดาลใจในการค้นหาตนเองและความหมายของชีวิตเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

กล่าวโดยสรุป Node ผู้ทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนต้องมีชุดทักษะ  
3 ทักษะ กล่าวคือ ทักษะการบริหารจัดการซึ่งเป็นประโยชน์ด้านการจัดการทรัพยากร
ในการดำเนินงานและจัดการความสัมพันธ์ของกลุ่มคนผู้เกี ่ยวข้องกับงานให้ทำงาน
ร่วมกันได้อย่างราบรื่น รวมทั้งทักษะการทำงานเชิงเทคนิคซึ่งเป็นความสามารถของผู้
ทำงานในการประยุกต์ใช้ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการทำงาน อาจเป็นการทำโครงการ
กิจกรรม โครงการวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องมีทักษะการจัด 
การข้อมูล การสื ่อสารและประสานเครือข่าย การทำงานเป็นทีม การประเมิน
สถานการณ์และอื ่น ๆ และท้ายที ่สุด Node ย่อมหลีกเลี่ยงในการจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพไม่ได้ ฉะนั ้น ทักษะกระบวนกร การสร้างการเรียนรู ้ การสร้างโอกาส 
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจึงเป็นอีกทักษะที่ Node ควรฝึกฝนหรืออาจใช้วิธีการ
ประสานงานให้นักจัดกระบวนการมาช่วยในส่วนการพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนได้   



 

เมื ่อพิจารณาจากองค์ประกอบคุณลักษณะทุกด้านทั ้ง “ใจ” “หัว” และ 
“กาย” แล้ว จะพบว่าทั้งสามองค์ประกอบควรหลอมรวมอยู่ในคนทำงานด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชนอย่างไม่สามารถแยกจากกันได้ อย่างไรก็ตาม การมีองค์ประกอบทั้งสาม
ครบถ้วนในคนทำงานหนึ่งคนอาจเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ เพราะมนุษย์ย่อมมีความรู้
ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป ฉะนั้น การทำงานของ Node จึงจำเป็นต้องหลอมรวม
คนที ่ม ีคุณลักษณะทั ้งด้านเจตคติ ความรู ้และทักษะให้อยู ่ในทีม Node ให้ครบ
องค์ประกอบ จึงจะสามารถดำเนินงานอย่างราบรื่นได้ จึงเป็นข้อสรุปขององค์ประกอบ
ของ Node ว ่าม ีความจำเป ็นท ี ่ต ้องรวบรวมคนทำงานล ักษณะเช ื ่อมประสาน 
ประนีประนอมและพึ่งพาอาศัยความเชี่ยวชาญข้ามศาสตร์หรือสหวิทยาการ Node  
ควรเร ียนร ู ้ท ี ่จะทำงานก ับคนท ี ่หลากหลาย ในขณะท ี ่พร ้อมทำความเข ้าใจ 
ในความแตกต่างหลากหลายแล้ว ก็ต้องพร้อมที่จะแสดงเจตนารมณ์ จุดยืนในการทำงาน
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่มีร่วมกันระหว่างเด็ก 
เยาวชน รวมถึงภาคีและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน    

 
ตอนที่ 2 บทบาทหน้าที่และรูปแบบการทำงาน 
 ด้วยบทเรียนการทำงานกับผู้ประสานงานเครือข่าย หรือ Node งานพัฒนา
ด้านเด็กและเยาวชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ทำให้ศูนย์วิจัยฯ สั่งสมประสบการณ์
และได้วิเคราะห์บทบาทการทำงานรวมถึงรูปแบบการทำงานของ Node โดยในตอนนี้ 
ผู ้เขียนขอลำดับการนำเสนอข้อมูลออกเป็น 3 หัวข้อ คือ บทเรียนเรื่องบทบาทและ
หน้าที่ของ Node และนำเสนอรูปแบบการทำงานของ Node แต่ละภูมิภาคที่ปฏิบัติงาน
ภายใต้การดำเนินงานของโครงการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา พร้อมทั้งปิดท้ายด้วยบทสรุปการ
ทำงานในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 

  1. บทบาทหน้าที่ของ Node 
 ตามที ่ได้กล่าวตอนต้นของบทถึงบทบาทสำคัญของ Node ในฐานะกลไก
ขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ ่งมี 5 ประการ กล่าวโดยสรุปคือ 1) ให้คำปรึกษาและเชื่อม
ความสัมพันธ์ของเยาวชนและพี่เลี้ยงอปท. 2) สนับสนุนการสำรวจต้นทุนทางสังคมใน



 

พื้นที่ 3) ให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการโครงการ 4) เชื่อมเครือข่ายคนทำงานทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน และ 5) เสริมพลังพี่เลี้ยงอปท. ในเชิงประเด็น (สมพงษ์ จิตระดับ 
และคณะ, 2559) อย่างไรก็ตาม สมพงษ์ จิตระดับและ นวพร สุนันท์ลิกานนท์ (2562) 
ได้กลับมาวิเคราะห์บทบาทของ Node อีกครั้งหลังจากที่ได้สัมผัสการทำงานร่วมกัน 
Node ที่ทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนและ Node ที่ทำงานพัฒนาเชิงประเด็นด้าน
อื่น ๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์  
การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นต้น จึงพบว่า Node มีบทบาทการทำงานแบบ 
“ช่างเชื่อม” คือ ทำงานเชื่อมประสานระหว่างกลุ่มคน ในขณะเดียวกันก็ถักทอเครือข่าย
คนทำงานทั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมายและเชิงประเด็น เชื่อมโยงและถ่ายโอนองค์ความรู้ที่สั่ง
สมจากปฏิบัติการระหว่างภาคีเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาสู่แนวทางปฏิบัติและข้อเสนอ
เชิงนโยบาย ซึ่งเป็นการทำงานที่ทั ้งเชื่อมโยง แปรผัน และเปลี่ยนผ่านองค์ความรู้สู่
แนวทางปฏิบัติและนโยบาย อันเป็นการจัดสมดุลอำนาจใหม่ในการสื่อสารระหว่าง
องค์กรปฏิบัติการและองค์กรนโยบาย Node จึงมีบทบาทให้การสร้างพื ้นที่ปะทะ
สังสรรค์ทางแนวคิดและเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารส่งต่อความคิดสองทาง (Two-way 
delivery) ของภาคปฏิบัติและภาคนโยบายนั่นเอง 
 แนวคิดต ่อบทบาทหน้าที ่ของ Node ส ่วนหนึ ่งได ้ร ับการย ืนย ันจากผู้
ประสานงานเครือข่ายภูมิภาคของโครงการฯ ในเวทีถอดบทเรียน Node ในวันที่ 13 
และ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผ่านการสนทนากลุ่มระหว่างทีมนักวิชาการของศูนย์วิจัยฯ 
กับ Node จำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยสรุปบทบาทหน้าที่ของ Node ตามการรับรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.1 มีบทบาทในการเชื่อมประสานเครือข่าย ซึ่งจากการสนทนากลุ่มนับว่า
บทบาทนี้เป็นบทบาทหลักของ Node การเชื่อมเครือข่ายในที่นี้ นับรวมเครือข่ายงาน 
คน และงบประมาณ Node ต้องเป็นผู้ขยายโอกาสให้กับกลุ่มคนทำงานของตนเองไปสู่
กลุ่มงานใหม่ เนื่องจากการทำงานสายพัฒนานั้นจำเป็นต้องใช้ความรู้หลากหลายด้าน 
ไม่เพียงเท่านั้น Node ยังได้เชื ่อมกลุ่มคนใหม่ ๆ ซึ่งมาพร้อมกับกลุ่มงานใหม่ด้วย  
การขยายเครือข่ายงานและคนทำงานย่อมนำไปสู่แหล่งทุนและงบประมาณที่สามารถ
ขับเคลื่อนงานต่อไปได้ แหล่งทุนที่กล่าวถึงอาจเป็นแหล่งทุนของภาครัฐ หน่วยงาน
ราชการ แหล่งทุนภาคเอกชนและภาคธุรกิจ และแหล่งทุนภาคประชาสังคม แหล่งทุน



 

ของหน่วยงานไม่หวังผลกำไรในระดับชาติและจากองค์กรนานาชาติ อย่างไรก็ตาม  
การทำงานในระดับพื้นที่เล็ก ๆ อย่างหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชนในชุมชน ก็อาจเกิดแหล่งทุนจากภาคประชาชน เป็นลักษณะกองทุนหมู่บ้าน
หรืองบประมาณจากกำไรสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนร่วมด้วยได้ ในบทบาทการประสาน
เครือข่ายนี้ เมื่อวิเคราะห์แล้วต้องใช้องค์ประกอบทั้งด้านเจตคติต่องานพัฒนา ความรู้
และทักษะในการสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดี จึงจะเกิดการเชื่อมประสานความคิด
จิตใจ ความร่วมแรงร่วมใจระหว่างกลุ่มงาน กลุ่มคนและกลุ่มแหล่งทุนให้ร่วมเดินทาง
สายพัฒนาไปด้วยกันได้อย่างตลอดรอดฝั่ง   

1.2 มีบทบาทในการจัดการความสัมพันธ์  อันเป็นบทบาทต่อเนื ่องจาก 
การเชื่อมประสานเครือข่าย เมื่อมีความจำเป็นต้องทำงานกับหลากหลายกลุ่มองค์กร  
ทำให้ปัญหาความขัดแย้ง ความไม่ลงรอย อาจมีปัญหาความคิดความต้องการที่แตกต่าง
กัน Node ต้องระลึกเสมอว่าสภาพปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องปกติในการทำงานและต้อง
จัดการความขัดแย้งที่เกิดข้ึนให้ได้ โดยไม่ปฏิเสธหลักการหรือความคิดเห็นที่เป็นปฏิปกัษ์ 
แต่ต้องสร้างพื้นที่กลางที่สามารถสื่อสารความคิดขัดแย้งนั้นได้อย่างตรงไปตรงมาโดยผู้ที่
นำเสนอความคิดที่แตกต่างรู้สึกปลอดภัยในการสื่อสาร ในขณะเดียวกัน Node ที่ทำงาน
พัฒนาด้านเด็กและเยาวชนควรมีบทบาทในการจัดการความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหวา่ง
กลุ ่มผู ้ม ีอำนาจนำกับกลุ ่มไร ้อำนาจ  เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ใหญ่ก ับเด็ก 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐอย่างฝ่ายบริหาร อปท. กับสภาเด็กฯ หรือแกนนำ
เยาวชน ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งทุนกับภาคประชาชน เป็นต้น กล่าวโดยสรุป  
คือ Node มีบทบาทเป็นผู้จัดสมดุลอำนาจระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมเก่าใหม่ให้อยู่และ
ทำงานร่วมกันต่อไปได้นั่นเอง 

1.3 มีบทบาทในการจัดการความรู้ โดยการทำงานของ Node ซึ ่งอาจมี
รูปแบบหลากหลาย เช่น การทำงานวิชาการ งานเชิงกิจกรรมสร้างสรรค์ งานพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน หรือคนทำงานกับเด็กและเยาวชน เป็นต้น ล้วนต้องมี
กระบวนการถอดบทเรียนเพื่อสรุปองค์ความรู้และบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการ 
Node จึงมีหน้าที ่เป ็นทั ้งผู ้จัดประสบการณ์ ผู ้อำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้  
สร้างโอกาสในการติดตั้งชุดความคิดสำคัญของการทำงานพัฒนากับเด็กและเยาวชน 
ตลอดจนเป็นผู้ชวนทบทวนสรุปบทเรียนให้กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งคนทำงานด้านเด็ก



 

และเยาวชนด้วย องค์ความรู้ที่สรุปได้เป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์หลายทาง กล่าวคือ 
1) องค์ความรู้เชิงประเด็นลึกและกว้างจะเป็นประโยชน์ต่อ Node ในฐานะคนทำงาน  
2) องค์ความรู้ในลักษณะชุดความรู้หรือชุดเครื่องมือจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
หรือคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน และ 3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติหรือ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำงานพัฒนา
เด็กและเยาวชน  

1.4 มีบทบาทในการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง  บทบาทนี้ Node 
สามารถนำองค์ความรู้ที่สรุปได้ไปสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคม หากข้อสรุป
ความรู้เกี ่ยวข้องกับประเด็นปัญหา Node มีหน้าที่สื ่อสารทำความเข้าใจและสร้าง 
ความร่วมมือกับสาธารณะ ค้นหาเจ้าภาพหลักเจ้าภาพรองในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
อีกทั ้ง Node ยังต้องสื ่อสารเพื ่อกระตุ ้นการเปลี ่ยนแปลงในระดับนโยบาย ส่งต่อ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างกลไกป้องกัน กลไกขับเคลื่อนส่งต่อ 
และกลไกการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ หรืออาจสรุปอย่างสั้นว่า Node  
มีบทบาทเป็นทั ้งตัวเร่ง (Catalyst) และผู ้สร้างการเปลี ่ยนแปลง (Change agent)  
ในเวลาเดียวกัน    

 

 2. รูปแบบการทำงานของ Node แต่ละภูมิภาค 
 เมื ่อพิจารณรูปแบบการทำงานของ Node แต่ละภูมิภาค จะพบว่ารูปแบบ 
การทำงานของ Node โดยส่วนใหญ่เป็นการทำงานแบบบูรณาการข้ามองค์กร ซึ่ง
สามารถจำแนกได้เป็นการทำงานแบบบูรณาการ 4 รูปแบบ คือ 1) การทำงานบูรณาการ
ระหว่างหน่วยวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ 2) การทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
วิชาการกับหน่วยงานภาคประชาสังคม 3) การทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาค
ประชาสังคมกับหน่วยงานภาครัฐ และ 4) การทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
วิชาการ หน่วยงานภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐ โดยผู ้เขียนจะอธิบาย
รายละเอียดแต่ละรูปแบบพร้อมยกตัวอย่างการทำงานของ Node แต่ละภูมิภาค 
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 การทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมี
ตัวอย่างความโดดเด่นในการทำงานฐานะ Node วิชาการของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ศูนย์วิจัยเเละบริการวิชาการด้านเด็กและ



 

เยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ทำงาน
ร่วมกับเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีจุดเด่นในเรื่องการขับเคลื่อน
งานบนฐานงานวิจัยเน้นการนำความคิดของเด็กและ
เยาวชนบูรณาการเข้ากับการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ในระดับท้องถิ่น รวมถึงมีศักยภาพในการให้ความรู้ 
เสริมทักษะ (Empower) ที่จำเป็นในการทำงานเด็ก

ให้กับเครือข่ายเด็ก พี่เลี้ยงอปท. และชุมชน  
 การขับเคลื ่อนงานของ Node ในระดับต่อไปเป็นการนำเอาองค์ความรู้  
จากการวิจัยนำเสนอภูมิปัญญาการละเล่นหมากซีบ้าของอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสร้างความร่วมมือเพื่อบรรจุลงในหลักสูตรภูมิสังคมของโรงเรียน 
ตลอดจนระบุให้เป็นนวัตกรรมทางสังคมกระชับความสัมพันธ์กลุ่มคนต่างวัยในหมู่บ้าน
และเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป กระบวนการ
ทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยวิชาการเชื่อมโยงภาครัฐผ่านระบบโรงเรียนและระบบ
การปกครองท้องถิ ่นเข้าด้วยกันนั ้นถือเป็นจุดเด่นในการทำงานของ Node ที่เป็น
นักวิชาการ เพราะสามารถมองเห็นจุดเชื ่อมของทรัพยากรทั ้งเรื ่องคน งานและ
งบประมาณ เห็นภาพรวมความเป็นไปได้ในการทำงานกับระบบกลไกที่มีอยู่เดิมในสังคม
ที่จะทำให้เกิดวงจรพัฒนาที่ต่อเนื่องไปได้ 

 2.2 การทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
วิชาการกับหน่วยงานภาคประชาสังคม สะท้อนในภาพ
การทำงานของหน่วยวิชาการอย่างมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาที่มีโครงสร้างชัดเจนถือเป็นจุดเด่นหนึ่ง
ของ Node วิชาการ เพราะสามารถช่วยหนุนเสริมการ
ทำงานพัฒนาโดยเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดทฤษฎี จึงทำให้
เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมในเชิงลึกได้มาก
ยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ Node ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แวอาซีซะห์ ดาหะยี อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการที่เลือกใช้ศาสตร์ความรู้ด้านวิทยาการการสื่อสาร เชื่อมประเด็นทางสังคม

ภาพกิจกรรมหมากซีบ้า 
วันที่ 27 เมษายน 2562 

กิจกรรม “ชมสื่อ”  
วันที่ 20 มีนาคม 2562 



 

กับการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนจัดทำสื่อวีดิทัศน์เรื่องราวของ
ชุมชน 25 เรื่องที่สะท้อนวิถีชีวิต อาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ต้นทุนทางธรรมชาติที่ตอบโต้
ภาพลักษณ์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อกระแสหลักเรื่องความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดยะลาให้
สาธารณชนได้รับรู ้
 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงพื้นที่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้
ทั ้งตัวนักศึกษา ชุมชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคมในพื ้นที ่ อาทิ ตัวแทนฝ่าย 
ความมั่นคง อบต.อัยเยอร์เวง และเยาวชนกลุ่มลูกเหรียง ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสียง 
เล่าเรื่องความเป็นจริงของวิถีชีวิตคนในพื้นที่ชายแดนใต้ จนได้เห็นภาพชัดเจนแบบ
ปราศจากมายาคติเรื่องสงคราม ความรุนแรงและความขัดแย้ง การทำงานแบบบูรณาการ
ของหน่วยวิชาการกับภาคประชาสังคมจึงก่อประโยชน์สาธารณะในเชิงการเปิดเผย
ข้อเท็จจริง การสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งผ่านการเห็นภาพปรากฏการณ์ทั้งกว้างและลึก
เพือ่เป้าหมายในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างสันติ  

2.3 การทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคประชาสังคมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ Node ส่วนหนึ่งที่ศูนย์วิจัยฯ ร่วมงานมาอย่างต่อเนื่อง คือกลุ่มคนทำงานภาค
ประชาสังคมที ่ทำงานยึดโยงกับกลุ ่มแกนนำเด็กและเยาวชนและชุมชนอยู ่เสมอ  
เป็นกลุ่มที่มีพื ้นที่ทำงานและคนกลุ่มใหม่ที่ร่วมจับมือกันขยายขอบข่ายงานออกไป  
 ในการทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนของ Node ภาคตะวันออกอย่างกลุ่มรักษ์เขา

ชะเมา ได้สร้างพื ้นที ่การเรียนรู ้และสร้างเสริม
ประสบการณ์นอกเหนือห้องเรียนให้แก่เครือข่าย
เด็กและเยาวชนทั้งจากในระบบโรงเรียนและเด็ก
จากชุมชนใกล้เคียง กลุ่มรักษ์เขาชะเมาเป็นภาค
ประชาสังคมที ่ เสร ิมการเรียนรู ้ด ้านวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา ผ่านรูปแบบค่ายวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้บนฐานชุมชน ให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่
เห็นคุณค่าของวิถีชีวิตของท้องถิ่น อีกทั้งตระหนักถึง
ความเปลี ่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ส ังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ที่มาพร้อมการเป็น

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ตาม

ค่ายวัฒนธรรมวันที ่9 ธันวาคม 2561  



 

นโยบายของรัฐ อย่างไรก็ตาม กลุ่มแกนนำเยาวชนรักษ์เขาชะเมาใช้โรงเรียนโรงเล่น 
สร้าง “ระเบียงการเรียนรู้ภาคตะวันออก” (Eastern Learning Corridor: ELC) ขึ้นเพื่อ
เป็นพื้นที่ระดมความคิดในการสร้างการเรียนรู้สู่ความเป็นมนุษย์ของเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดระยอง นับว่าเป็นการแสดงพลังของคนในพื ้นที ่ ส่งเสียงจากผู ้คนที ่ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายบนลงล่าง และต่อสู้เพื่อแสดงความต้องการให้รัฐเคารพสิทธิ
มนุษยชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านกิจกรรมด้านการศึกษา 

นอกจากกลุ่มรักษ์เขาชะเมาแล้ว ยังมีสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
(SILC) จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถาบันอิสระ มีรูปแบบการทำงานแบบองค์กรเอกชน 
กึ่งประชาสังคม มีจุดเด่นในการขับเคลื่อน
งานที่มีความคล่องตัวสูง มีประสบการณ์
และความเชี ่ยวชาญการพัฒนาเด็กและ
เ ย า ว ช น  แ ล ะ ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น 
การประสานการทำงานระหว่างกลุ่มงาน
ทั ้งในแนวราบและแนวดิ ่ง (Horizontal 
and vertical cooperation) กล่าวคือ มี
ความสามารถในการทำงานร่วมกับชุมชน 
หน่วยงานภาคประชาสังคม กลุ่มแกนนำ
เด็กและเยาวชน และหน่วยงานภาครัฐที่มี
โครงสร้างแนวดิ ่งอย่างโรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ
ฝ ่ายมหาดไทยในระด ับจ ังหว ัด เป ็นต ้น ล ักษณะการทำงานของสถาบ ัน  SILC  
เน้นการทำงานเชิงพื้นที่กับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ตลอดจนสานสัมพันธ์กับกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของภาครัฐ ซึ่งข้อดีคือการขยายเครือข่ายและ
เชื่อมการทำงานแบบบูรณาการความเชี่ยวชาญเชิงสหวิทยาการไปพร้อมกัน เมื่อ Node 
ถอดบทเรียนจะพบว่าระบบความสัมพันธ์ที่ได้ถักทอไว้ช่วยให้เห็นเจ้าภาพการทำงานเชิง
กลไกขับเคลื่อนในระดับชุมชนพื้นที่ อำเภอและจังหวัด อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นความร่วมมือ
และลดอคติในการทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนได้  

รูปแบบการขบัเคลื่อนงานของสถาบัน SILC  



 

 2.4 การทำงานบ ู รณาการ
ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงาน
ภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐ 
พบในการทำงานของ Node ภาคประชา
สังคมทางภาคเหนือ ผ่านการทำงานของ
มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีคุณวัชรพงศ์ พุ่มชื่น เป็นผู้สนับสนุน 
การดำเนินงานแบบบูรณาการหลายฝ่ายเข้า

ด้วยกัน ที่ผ่านมามีการดำเนินงานร่วมกับแกนนำเยาวชนในระดับมหาวิทยาลัยในการ
ทำงานเพื่อสังคม เชื่อมโยงการรวมกลุ่มชมรมระหว่างมหาวิทยาลัยทำกิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อเปิดพื้นที่ถกเถียงประเด็นทางสังคม อาทิ ประเด็นยาเสพติด อบายมุข ความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา และการทำงานร่วมกับเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ซึ่ง
กิจกรรมต่าง ๆ ของเยาวชนนักศึกษาย่อมต้องมีการประสานงาน ขอความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงานราชการ มีการสื่อสารพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว 
พร้อมทั้งร่วมกับอาจารย์ นักวิชาการในมหาวิทยาลัย หรือผู้เชี่ยวชาญช่วยให้ข้อคิดในการ
ถอดบทเรียนจากการทำกิจกรรมของนักศึกษาด้วย จะเห็นได้ว่า Node ภูมิภาคนี ้มี
รูปแบบการเชื่อมประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดกลไกทาง
สังคมในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ถกเถียง หาข้อสรุปที่เป็นแนวทางขับเคลื่อนสังคม
ต่อไปอย่างเข้มแข็ง ซึ่งมีบทบาทเป็นศูนย์กลางประสานงานและสื่อสารข้อมูลที่สำคัญอัน
เป็นแหล่งพึ่งพาของภาคีเครือข่ายหรือองค์กรทางสังคมอ่ืน ๆ ได้  หากจะสรุปการทำงาน
บูรณาการ 3 หน่วยระหว่างภาคประชาสังคม ภาครัฐและหน่วยวิชาการ ก็เปรียบเสมือน
การทำงานแบบหน่วยข้อต่อหรือโซ่ข้อกลางที่เชื่อมร้อยภาคประชาชน ภาคประชาสังคม 
หน่วยวิชาการและภาครัฐให้เห็นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างอำนาจ เพื่อสร้างพื้นที่การ
ปะทะสังสรรค์เพื ่อแลกเปลี ่ยนข้อมูลและพื ้นที ่กลางในการต่อรองอำนาจในการ
ดำเนินการอันจะเป็นประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

 
 

  
 

ภาพกิจกรรม “เรื่องเล่าหลังเลิกเรียน” 
วันที่ 22 ธันวาคม 2562 



 

3. สรุปการทำงานในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิภาค 
จากรูปแบบการทำงานของ Node ในแต่ละภูมิภาค จะเห็นการทำงานแบบ 

ผู้ประสานงานเครือข่ายในระดับภูมิภาค โดยบางส่วนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ภายในพื้นที่ องค์กรในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด บางส่วนประสานงานกับองค์กร
ระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับประเด็นในการขับเคลื่อนงานพัฒนาในกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เด็กและเยาวชน การทำงานในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิภาคเริ่มต้นจากตัวตน
การทำงานทั้ง 3 รูปแบบ คือ หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และประชาสังคม ซึ่ง
ตัวตนที่เป็นต้นทุนในการทำงานแตกต่างกันนี้ นำไปสู่การทำงานเชื่อมประสานเชิงบูรณาการ 
ซึ่งข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิภาค สะท้อนให้เห็น
ต้นทุนที่เข้มแข็งของ Node แต่ละรูปแบบในประเด็นบทบาทการทำงานซึ่งเมื่อจำแนก
ตามรูปแบบผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิภาค พบว่า Node วิชาการ มีบทบาทที่สำคัญใน
เร่ืองความรู้เชิงวิชาการ ที่สามารถสร้างและสรุปองค์ความรู้ ขยาย ส่งต่อ และขับเคลื่อน
เชิงนโยบายไปสู่ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรทางสังคมอ่ืน ๆ ได้ ส่วน Node หน่วยงาน
ภาครัฐ มีบทบาทที่สำคัญในเรื ่องการใช้อำนาจสั่งการ ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย 
กฎระเบียบ ความรู ้เชิงเทคนิคการดำเนินงานตามระเบียบราชการทั ้งในส่วนงาน
บุคลากร งบประมาณ และการจัดการระบบ ในขณะที่ Node ภาคประชาสังคม ที่มี
ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชนจะมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องการทำงานในเชิง
รุก ค้นหาประเด็น คนทำงาน ที่เข้าใจในพื้นที่การทำงานของตนเอง รวมถึงสร้างองค์
ความรู้ ขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้ 

จากบทบาทการทำงานของจำแนกตามรูปแบบผู้ประสานงานเครือข่าย พบว่า  
การทำงานของผู้ประสานงานเครือข่ายต้องมีลักษณะพึ่ งพาอาศัยและต้องสามารถ
ทำงานร่วมกันได้ อันเนื่องมาจากต้องใช้ความรู้และทักษะแบบสหวิทยาการ โดยสรุป
บทบาทที่มีร่วมกันของผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิภาค ปรากฏดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทการทำงานของผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิภาค 
 

กล่าวโดยสรุป Node มีบทบาทเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยต้องพึ่งพา
อาศัยผู้ที่มีความรู้เชิงวิชาการ ผู้มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคตามวิชาชีพ ผู้ที่มีเครือข่าย
ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับงานที่ทำ และผู้ที่มีเครือข่ายภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนามนุษย์ ซึ่งในที่นี ้มีเด็กและเยาวชนเป็น
กลุ่มเป้าหมายสำคัญ การทำงานแบบบูรณาการระหว่างกันจะช่วยให้หน่วยวิชาการ
สามารถช่วยหนุนเสริมงานของภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน 
การออกแบบการดำเนินการและการประเมินผล อีกทั้งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่
สามารถปรับเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบันได้ ในขณะเดียวกัน การสร้างการมีส่วน
ร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคประชาชนจะช่วยเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยที่มี
ความร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมรับรู้ปัญหาและเริ่มค้นหาทางแก้ไขได้ในระดบัปัจเจก 
ชุมชน และสังคมต่อไป การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายจะช่วยให้เกิดสำนึกร่วมและ
เป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงานเชิงพัฒนา เมื่อมีพื้นที่ให้ได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
ระหว ่างท ุกฝ ่ายแล ้ว ย ่อมจะเก ิดการแบ ่งป ันทร ัพยากรในการจ ัดการป ัญหา  
การสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เกิดการจัดลำดับความสัมพันธ์เป็นระนาบ
ใหม่ที่แผ่ขยายไปได้ไกลขึ้น เกิดเครือข่ายคนทำงานที่เข้มแข็งขึ้นที่จะทำงานแบบร่วม
แรงร่วมใจเพื่อบรรลุเป้าหมายอันเป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งยังผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไปได้  



 

ตอนที่ 3 นิยามของ Node ในฐานะนักพัฒนา 
ถึงแม้ว่า Node จะเป็นที่รู้จักกันในวงการคนทำงานด้านการพัฒนาอยู่แล้ว แต่

กลับไม่ได้มีการนิยามชัดเจนว่า Node คือกลุ่มคนที่มีหน้าที่หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
อย่างไรในสังคม และการนิยามถึง Node ในฐานะผู้ประสานงานด้านเด็กและเยาวชนก็
ยังไม่ปรากฏมากนัก จึงจำเป็นต้องค้นหาความหมายผ่านการทบทวนวรรณกรรม พบว่า
คู่มือจิตวิทยาทางสังคมและวัฒนธรรมของ Cambridge (2007) ได้ให้นิยามถึง Node 
หมายถึง หน่วยหรือศูนย์กลางที่ทำหน้าที่สื่อสาร เชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานหนึ่ง ๆ 
เข้าด้วยกัน เป็นจุดเชื่อมต่อและสานความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็น
เครือข่ายความร่วมมือที่ใหญ่ขึ้น โดย node อาจเกิดจากการรวมกลุ่มทำงานกลุ่มเล็กไว้
ด้วยกันก็ได้  

ทั้งนี้ การให้นิยามความเป็น Node ในบริบทการทำงานด้านเด็กและเยาวชน
ของประเทศไทย ยังไม่มีการกล่าวถึงในเชิงวิชาการมากนัก จึง เป็นที่มาของประเด็น 
การนิยาม Node ตามประสบการณ์ทำงาน รวมถึงการระบุบทบาทในการขับเคลื่อนงาน
ด้านเด็กและเยาวชนให้เห็นภาพแจ่มชัดยิ ่งขึ ้น ซึ ่งจากการสนทนากลุ ่มย่อยกับ 
ผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิภาค ได้ให้นิยามความเป็น Node หมายถึง หน่วยหรือ
ศูนย์กลางที ่ทำหน้าที ่สื ่อสาร เชื ่อมประสานระหว่างหน่วยงานหนึ่ ง ๆ เข้าด้วยกัน  
ทำหน้าที่สนับสนุนคนในพื้นที่ที ่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความคิด พฤติกรรม ทักษะ และเติมเต็มการทำงานเชิงขับเคลื่อนในพื ้นที ่ เป็นจุด
เชื ่อมต่อและสร้างสมดุลความสัมพันธ์เพื ่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย  
ความร่วมมือสหวิทยาการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน, 2562) 

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนชวนขยายคำนิยาม Node ออกไปถึงผู้ที่ทำงานเพื่อพัฒนา
สังคมอย่างยั ่งยืน จึงค้นหาความหมายของนิยามนักพัฒนาสังคมเพื ่อพิจารณา
ความหมายใหม่ ซึ ่งนิยามของนักพัฒนาสังคมตามเป้าหมายวิชาชีพและการทำงาน
พัฒนาสังคมตามการตกลงระหว่างสมาคมนานาชาติแห่งคณะการพัฒนาสังคม 
( International Association of Schools of Social Work: IASSW)  และสมาพ ันธ์
นานาชาต ิแห่งน ักพ ัฒนาส ังคม ( International Federation of Social Workers: 
IFSW) ซึ่งได้ข้อสรุปนิยามของงานพัฒนาสังคม (Social Work) ว่าเป็น  



 

“วิชาชีพการพัฒนาสังคมมุ่งเปลี่ยนแปลงสังคม แก้ไขปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ และเสริมศักยภาพรวมถึงปลดเปลื้องพันธนาการ
ที ่บีบรัดให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีว ิตที ่ดี ใช้ความรู ้ทางทฤษฎีด้าน
พฤติกรรมมนุษย์และระบบทางสังคมในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับ
ปัญหาอันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอันเป็นบริบทใน
การดำเนินชีวิต ยึดมั่นหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมทาง
สังคมเป็นหลักการพื้นฐานในการทำงานพัฒนาสังคม” ( IFSW/IASSW, 
2000 อ้างถึงใน Trevithick, 2012, p.3) 
เมื ่อพิจารณาจากนิยามวิชาชีพนักพัฒนาสังคมและการทำงานของ Node ที่ 

ก่อตัวขึ ้นตามธรรมชาติในงานพัฒนาสังคมในบริบทประเทศไทยแล้วทำให้เห็นว่า
เป้าหมายของการทำงานสอดคล้องเป็นเป้าหมายเดียวกัน คือการเปลี่ยนแปลงสังคม 
โดยเริ่มต้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษย์ และส่งเสริมให้สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้เขียนจึงขอสรุปนิยามของ Node ในฐานะ
นักพัฒนา คือ คนหรือกลุ่มคนที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกระดับโครงสร้าง
ทางสังคมตั้งแต่ระดับปัจเจกชน ชุมชนและสังคม มุ่งสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติและยุติธรรม โดยสร้างพื้นทีโ่อกาสจัดการความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระนาบใหม่ 
เปล ี ่ยนโครงสร ้างอำนาจบนลงล่างเป ็นการสร ้างความร ่วมม ือแนวขว้าง 
(Horizontal collaboration) กล่าวคือ เสริมพลังของชาวบ้าน ชุมชนท้องถิ่น หรือ
กลุ่มผู้ถูกครอบงำจากระบบ ให้มีพื้นที่แสดงออกทางความคิดและใช้สิทธิพลเมืองส่ง
เสียง สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้โดยตนเอง 
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บทที่ 3  
บทเรียนเชิงวิชาการด้านกระบวนการทางวิจัย (Methodology) 

 
 การดำเนินโครงการในฐานะศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวทำให้เกิดบทเรียนสำคัญทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
กระบวนการทางวิจัยซึ ่งมักจะถูกสอดแทรกไว้ในการดำเนินการแทบทุกส่วนของ
กิจกรรมโครงการ ในการดำเนินการค้นหาต้นทุนคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนทั้ง 
Node และกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคนั้น มักพบการทำงานพัฒนาเด็ก
และเยาวชนผ่านโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
รวมถึงกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม ในบทนี้ ผู้เขียนจะวิเคราะห์กิจกรรมโครงการทั้ง 
13 โครงการซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมมาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 4 ที่สนับสนุนแก่เด็กและเยาวชน และผู้ที่เก่ียวข้อง
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งอธิบายความสอดคล้องของกระบวนการเรียนรู้
ภายใต้โครงการกิจกรรมกับกรอบแนวคิดในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร ่วม หร ือ Participatory Action Research: PAR และในบางโครงการพบว ่ามี
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเยาวชนมีส่วนร่วม หรือ Youth-led Participatory 
Action Research: YPAR ซึ่งในบทนี้จะขอนำเสนอบทเรียนวิชาการด้านกระบวนการวิจัย 
ทั้งสองอย่างนี้เป็นหลัก โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 13 โครงการ
กิจกรรมกับกระบวนการวิจัย และตอนที่ 2 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจาก PAR  
สู่ YPAR อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 
ตอนที่ 1 13 โครงการกิจกรรมกับกระบวนการวิจัย  
 ภายใต้การดำเนินงานทั้ง 13 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการกิจกรรมของ 
แกนนำเด็กและเยาวชน ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และโครงการถอดบทเรียน 
การดำเนินงานของโครงการกิจกรรม ทำให้การทำงานในฐานะศูนย์วิชาการฯ เห็นบทเรียน
สำคัญในประเด็นกระบวนการวิจัยที่ซ้อนอยู่ในปฏิบัติการของโครงการกิจกรรมทุกรูปแบบ 
โดยก่อนที่จะวิเคราะห์จัดกลุ่มโครงการกิจกรรม ผู้เขียนขอกล่าวถึงข้อมูลอันเป็นผลลัพธ์



 

จากการดำเนินโครงการทั้ง 13 โครงการ พอสังเขป รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมที่สะท้อน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 1. โครงการ เบิ่งแญง ณ ฮิมของ 
 โครงการกิจกรรมนี้มีลักษณะเป็นการจัดค่ายของนิสิตฝ่ายพัฒนาสังคมและ
บำเพ็ญประโยชน์ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ชุมชนบ้านตามุย อำเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างการเรียนรู ้และเสริมทักษะการสร้างสัมพันธ์
ระหว่างตัวนิสิตและชุมชน ตลอดจนถอดบทเรียนการ
สัมพันธ์ชุมชนในรูปของนิทรรศการประมวลภาพการ
เรียนรู้และสรุปแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้แก่สาธารณะ 
อย่างไรก็ดี เป้าหมายของกิจกรรมเป็นไปเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตเป็นหลัก โดยผลการดำเนินกิจกรรมพบว่านิสิตได้ประสบการณ์  
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอาสาในโรงเรียนและแก่ชุมชน เป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
วิชาชีพโดยถ่ายโอนความรู้ที่ได้ผ่านประสบการณ์ครั้งนี้สู่ปฏิบัติการสอนที่คำนึงบริบทของ
ชุมชน ความรู้ภูมิปัญญา และการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนเพื่อให้การจัดการเรียนรู้
ของเด็กในชุมชนไม่เป็นปรปักษ์ต่อความคิดความเชื่อที่มีหยั่งรากอยู่กับชุมชนท้องถิ่น 
 การเรียนรู้ผ่านการกระบวนการวิจัยสะท้อนผ่านขั้นตอนการดำเนินโครงการซึ่ง
นิสิตเป็นผู้ดำเนินการทั้งสิ้น เริ่มจาก 1) การประชุมวางแผนการทำงานและเตรียมการเลือก
พ ื ้นท ี ่  2) การสำรวจพ ื ้นท ี ่  (Social mapping) 3) การวางแผนการจ ัดก ิจกรรม  
4) การลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน 5) การประชุมจัดการความรู้ 
6) การจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้  7) การประชุมสรุปโครงการ และ 8) จัดทำ
เอกสารสรุปโครงการ อย่างไรก็ดี ขั ้นตอนในการดำเนินงานดังกล่าวย่อมต้องอาศัย 
การเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม นิสิตได้ฝึกภาวะผู้นำ ฝึกความรับผิดชอบ ฝึก
ทักษะการสื ่อสาร ฝึกการเก็บ วิเคราะห์ และจัดการข้อมูล ฝึกความสร้างสรรค์ใน  
การนำเสนอข้อมูลเป็นเรื่องราวผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ซึ่งระดับความรู้และทักษะจะขึ้นอยู่
กับนิสิตผู้ที่มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของปฏิบัติการเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่ออภิปรายให้สอดคล้อง
กับกระบวนการทางวิจัย โครงการนี้ถือได้ว่าเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 
ผ่านกรอบคิดทางระเบียบวิธี PDCA 4 ขั้นตอน กล่าวคือ P (Plan) D (Do) C (Check) A 



 

(Act) ซึ่งโดยปกติแล้วการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นจะเกิดเป็นวงล้อ คือ มีปฏิบัติการใหม่
เกิดขึ ้นภายหลังกระบวนการทบทวนหรือสะท้อนคิดต่อกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้
ปฏิบัติการนั้น รูปแบบกิจกรรมลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติของปฏิบัติการนั้นใน
มิติการเรียนรู้เพื ่อเสริมศักยภาพตนเอง มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงที่ความคิด ความรู้สึก 
ความรู ้ ทักษะของผู ้ปฏิบัติการ แต่อาจไม่สามารถประเมินการเปลี ่ยนแปลงไปถึง
กลุ่มเป้าหมายที่นิสิตลงไปศึกษาเรียนรู้อย่างเด็กและเยาวชนในชุมชน เพราะไม่ปรากฏว่า
เด็กและเยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มปฏิบัติการมาด้วยกัน 
 นอกจากนี้ ยังมีการถอดบทเรียนโครงการดังกล่าวโดย อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน 
ซึ่งได้ติดตามการดำเนินการได้ถอดบทเรียนและสะท้อนประเด็นที่น่าสนใจออกเป็น  
5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กระบวนการของกิจกรรมลงศึกษาพื้นที่ค้นหาแหล่งเรียนรู้ชุมชน  
ในส่วนนี้อาจารย์ได้ถอดข้อมูลองค์ความรู ้ที ่ได้จากกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนข้อสังเกตของนิสิตได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม 

ส่วนที่ 2 ประสบการณ์สู่การเรียนรู้ ในส่วนนี้อาจารย์ได้ขยายภาพการเรียนรู้
ของน ิส ิตในประเด ็นท ัศนคต ิท ี ่ม ีต ่อช ุมชน  
องค์ความรู ้ท ี ่ได้ ตลอดจนความสำนึกภายใน
ตัวตนของนิสิต ข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ นิสิต
สะท้อนถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน การเรียนรู้วิถีชีวติท้องถิ่นและการเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน ซึ่งความรู้เหล่านี้ถือเป็นความรู้สำคัญที่ควรได้จัดการและเผยแพร่ให้เด็กและ
เยาวชนของชุมชนต่อไป ด้วยการลงพื้นที่และทำกิจกรรมค่ายอาสาทำให้นิสิตได้เรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ รวมถึงได้เพาะความคิดความรู้สึกในฐานะนิสิตครูที่ต้องรับผิดชอบ
การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จากกิจกรรมในส่วนที่ 1 นิสิตได้ออกแบบให้
เด็กและเยาวชนร่วมค้นหาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชนของตนเองด้วย ทำให้นิสิตเกิด
การเชื่อมโยงการเรียนรู้ของตนเองเข้ากับการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กและ
เยาวชนในอนาคต ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนได้
เรียนรู้และเห็นคุณค่าของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนมากยิ่งขึ้น 



 

ส่วนที่ 3 จากกิจกรรมจิตอาสาสู่การสร้างจิตวิญญาณเพื่อสังคม ข้อมูลสำคัญใน
ส่วนนี ้เป็นการตกผลึกทางความคิดของนิสิตที ่ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาและมองหา
ความหมายของการทำกิจกรรมจิตอาสาตามประสบการณ์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม 
นิสิตได้สะท้อนว่าการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาทำให้ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้
กฎเกณฑ์และเป้าหมายของค่าย ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาในสังคมย่อย ๆ ที่ออกแบบให้
อยู่ร่วมกันกว่าครึ่งเดือน ได้เรียนรู้ชีวิตในพื้นที่ชนบท ได้เผชิญความยากลำบากซึ่งให้
ข้อคิดใหม่ต่อการใช้ชีวิตของตนเอง ได้เห็นความแตกต่างหลากหลายของสังคมไทยมาก
ยิ่งขึ้น จนเกิดความมุ่งมั่นที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
ต่อไป 

ส่วนที่ 4 รูปแบบการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ผลลัพธ์การดำเนินการของ
โครงการทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ซึ่งถูกจัดขึ้นอย่างเป็นระบบ โครงการฯ ได้มี
ส่วนจัดทำป้ายแสดงศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งมอบต่อครูภูมิปัญญา 
นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้ครูภูมิปัญญาแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในระยะยาวดา้น
การรวบรวมทรัพยากรทางปัญญาของชุมชนไว้ได้อย่างเป็นทางการ ในแง่ที่บุคคลภายนอก
ได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการวางรูปแบบและส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญา อันจะส่งผลต่อ
การบำรุงสืบสานองค์ความรู้นั้นรุ่นต่อรุ่นสืบไป โดยสภาวการณ์การจัดการองค์ความรู้
ภูมิปัญญาปรากฏตามแผนภาพ 



 

 
รูปแบบการพฒันาแหล่งเรียนรูส้ำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านตามุย 

 

 ส่วนที่ 5 การก่อเกิดจิตอาสาในกลุ่มเยาวชน ผลการถอดบทเรียนของอาจารย์  
ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน ต่อประเด็นกิจกรรมจิตอาสาเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างให้เกิดเยาวชน
อาสาต้นแบบ (Volunteering role model) เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ที ่เกิดขึ้น
ภายใต้กิจกรรมทำให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมเกิดประสบการณ์ ความรู้สำนึกและทัศนคติที่ดี
ต่อการพัฒนาสังคม อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมเชิงจิตอาสาเป็นโอกาสสร้างวงจรการผลิต
เยาวชนนักพัฒนาสังคมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เยาวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษามีโอกาสเข้า
ไปใช้ชีวิต อยู่ร่วมในชุมชนหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุมชนชนบท ชุมชนกึ่งเมือง ชุมชน
เมือง และมีโอกาสได้ศึกษาเปรียบเทียบประเด็นปัญหาทางสังคม เกิดการตั้ งคำถาม  
คิดริเริ่มทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์เพื่อบรรเทาปัญหา เข้าใจปัญหา หรืออาจเป็น  
ผู้ชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ให้เป็นที่ถกเถียงและเป็นประเด็นดึงความร่วมมือของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหานั้น ๆ ต่อไป การพัฒนาเยาวชน  
จิตอาสาจึงเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่สร้างวงจรแห่งจิตสำนึกพัฒนาสังคมให้ติดอยู่กับ  
ตัวผู้ปฏิบัติการได้ ดังปรากฏตามแผนภาพ 



 

 
วงจรการพัฒนาเยาวชนจิตอาสา 

 

 จากการถอดบทเรียนของอาจารย์ ดร.สุรศักดิ ์ เก้าเอี ้ยน ทำให้เห็นมิติ  
การเรียนรู้ที่หลากหลายของนิสิตซึ่งอาจารย์อธิบายผ่านมุมมองทางวิชาการที่สำคัญ คือ 
ทฤษฎีการเร ียนร ู ้ผ ่านการสร ้างประสบการณ์ (Experiential learning theory)  
ของ David Kolb ซึ่งอธิบายหลักการสร้างองค์ความรู้แบบเปลี่ยนผ่านจากประสบการณ์ 
(Transforming) โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นเอง ตีความและทำ
ความเข้าใจโลกภายนอกที่ไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยตนเอง เป็นผลให้เกิดการสร้างกรอบคิด 
(Conceptualization) ตามความเป็นจริงที่เห็น ส่งเสริมให้เกิดการตั้งคำถาม การคิดเชิง
วิพากษ์ การร่วมคิดใคร่ครวญและเสริมทักษะการเรียนรู้ผ่านการสังเกตปรากฏการณ์
มากยิ่งขึ้น (Cherry, 2020) 
 

 2. โครงการถอดบทเรียนการเรียนรู้อย่างมีความสุขสู่ความเป็นมนุษย์ 
 โครงการนี้ดำเนินการโดยมี นางสาววัฒนา 
พองโนนสูง กลุ่มรักษ์เขาชะเมาเป็นหัวหน้าโครงการ 
เป็นการทำงานร่วมกับกลุ่ม องค์กร เครือข่ายที่
จัดการเรียนรู้บนฐานชุมชน และร่วมกับคณะทำงาน
ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง เพื ่อพัฒนาข้อเสนอ  
“ระเบียงการเรียนรู้ตะวันออก (Eastern  Learning  Corridor: ELC) โดยการรวบรวม
ประสบการณ์ บทเรียน ความรู้ในการจัดการเรียนรู้บนฐานชุมชน แล้วนำชุดข้อมูลที่



 

ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อค้นหารูปธรรมและข้อเสนอจัดการเรียนรู้บนฐานชุมชน 
ภายใต้แนวคิด  “ระเบียงการเรียนรู้ตะวันออก (Eastern  Learning  Corridor: ELC) คือ 
การเรียนรู้บนฐานชุมชนสร้างความสุขสู่ความเป็นมนุษย์ กิจกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน 
คือ 1) กิจกรรมถอดบทเรียน ประสบการณ์  และเขียนชุดบทเรียน ประสบการณ์ เพื่อ
รวบรวมชุดบทเรียน ประสบการณ์ “การเรียนรู้อย่างมีความสุขสู่ความเป็นมนุษย์   
2) กิจกรรมสังเคราะห์บทเรียน ประสบการณ์  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มครอบครัวที่
จัดการเรียนการรู้แบบบ้านเรียน เพื่อระดมข้อเสนอแนวทางการพัฒนาบ้านเรียนจังหวัด
ระยอง และข้อเสนอการจัดการศึกษาจังหวัดระยอง 3) จัดการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด 
“การเรียนรู้อย่างมีความสุขสู่ความเป็นมนุษย์” และ 4) กิจกรรมการติดตามข้อเสนอ
การผลักดันแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อนำข้อเสนอและเผยแพร่รูปธรรมการจัดการ
เรียนรู้เสนอต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น การเข้าร่วมเวทีแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ติดตามผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ฯลฯ 
 ผลลัพธ์ในส่วนกิจกรรมแบ่งได้เป็นทั้งองค์ความรู้ ในเรื่องแนวคิด “ระเบียง 
การเรียนรู้ตะวันออก (Eastern  Learning  Corridor: ELC) คือ การสร้างการเรียนรู้
อย่างมีความสุขสู ่ความเป็นมนุษย์ โดยอธิบายรูปธรรมการเรียนรู ้ผ่านกรณีศึกษา  
การเรียนรู้บนฐานชุมชน 3 รูปแบบ  1) รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ ประกอบด้วย Inn 
Play School (โรงเรียนการละคร) โรงเรียนสอนศิลปะ ร้านบอร์ดเกมส์ Menza Club 
(โรงเรียนการละคร) I love art (โรงเรียนสอนศิลปะ) 2) รูปแบบการเรียนรู้แบบบ้าน
เรียน (Home school) 3) รูปแบบการเรียนรู้แบบเกษตรพึ่งตนเอง นวัตกรรมในเรื่อง
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมยุทธศาสตร์กับกลุ่มเรียนรู้ต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด 
EEC การรับฟังเสียงเด็กเยาวชน ด้านการเรียนรู้ รวบรวมเป็นข้อเสนอกับทีมยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดระยอง การผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ผ่านทีมยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดระยอง 
 สำหรับข้อเสนอ “1 จังหวัด 2 ยุทธศาสตร์” นี ้มาจากการระดมความคิด
ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้บนฐานชุมชนจังหวัดระยอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง โดยมีข้อเสนอหลักคือ 1 จังหวัด 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพื้นที่ฝั่งตะวันตก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านฉาง  
อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง ที่เป็นอุตสาหกรรมอยู่แล้วให้เป็นอุตสาหกรรม



 

สะอาดแบบ ECO Town หรือ Smart City ที่จะสามารถสร้างรายได้และเป็นพื้นที่ EEC 
ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพื้นที่ฝั่งตะวันออก ได้แก่ 4 อำเภอบ้าน
ค่าย อำเภอแกลง อำเภอวั งจ ันทร์ อำเภอเขาชะเมา ซึ ่งเป ็นพื ้นที ่ เกษตรและ 
การท่องเที่ยวอยู่แล้ว ให้เน้นการส่งเสริมเป็นพื้นที่เกษตรและการท่องเที่ยว รวมทั้ง  
การส่งเสริมการศึกษาบนฐานชุมชนที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขสู่ความเป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริง 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง ELC 
 

 อย่างไรก็ตามการได้มาในการจัดการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขสู่ความเป็นมนุษย์” ทั้งจากกิจกรรมเสียงเด็ก กิจกรรมวันเด็ก ซึ่งเป็นเวทีให้เด็ก ๆ 
ได้แสดงออกและเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กที่กลางทุ่งนาของโรงเรียน  
โรงเล่นของกลุ่มรักษ์เขาชะเมานั้น ล้วนแล้วแต่มีแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วย
สนับสนุนการทำงานแบบกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ของเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนโรงเล่นของกลุ ่มรักษ์เขาชะเมา  ที ่สามารถค้นหา ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว รู้จักการตั้งคำถามและลงมือแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง รวมถึงการฟังเสียงเด็กเป็นสำคัญ โดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน ให้คำแนะนำ 
แต่ไม่ชี้นำการเรียนรูข้องเยาวชน 
 

 3. โครงการคืนความสุขให้เยาวชน 
 โครงการนี้ถูกจัดขึ้นโดยมี นายอัครชัย อรุณเหลือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการใน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ เป้าหมาย



 

ของโครงการมุ่งสร้างพื้นที่แสดงออกให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ซึ่งก้าวพลาดกระทำ
ความผิดและอยู ่ในกระบวนการยุติธรรม ให้พวกเขาได้กล ับมามองเห็นศักยภาพ 
ความสามารถที่มีอยู่ในตนเองเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและสนับสนุนให้เกิด
พฤติกรรมเชิงบวก กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการประชุมออกแบบรูปแบบกิจกรรม 
และเวทีพื้นที่สร้างสรรค์ ซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมการประชุมสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ และเยาวชนเพื่อออกแบบรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์
ในเวทีพื้นที่สร้างสรรค์นั้น พบว่า เยาวชนให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรม มีส่วนร่วม 
ในการคิดสร้างสรรค์ร ูปแบบของกิจกรรมตามความสนใจและศักยภาพที ่ม ีต ิดตัว 
มา มีการวางแผนและกำหนดบทบาทผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน อาทิ การกำหนดชื่อ
งาน การวางแผนกระบวนกิจกรรม การจัดการสถานที่ การกำหนดผู้ดูแลบูธกิจกรรม  
แต่ละส่วน เป็นต้น 
 ผลลัพธ์ในส่วนกิจกรรมเวทีพื้นที่สร้างสรรค์
ภายใต้ชื ่องาน “ศาสตร์พระราชาข่วงพญาปัญญา 
ละอ ่ อน” เป ็นผลจากการวางแผนงาน และ 
ความร่วมมือกันของทั ้งเจ้าหน้าที ่และเยาวชนใน 
ศูนย์ฝึก พบว่า กิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่นและ
ประสบความสำเร็จ มีผู้ใหญ่ในองค์กรภาครัฐ อาทิ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ ผู ้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคนในชุมชน เข้าร่วมงานเป็น
จำนวนกว่า 500 คน ภายในงานมีการแบ่งสัดส่วนเป็น 2 โซน ส่วนหนึ่งเป็นซุ้มกิจกรรม 
ประกอบด้วย ซุ้มกิจกรรมการกีฬา ซุ้มทักษะคอมพิวเตอร์ ซุ ้มทักษะฝีมือช่าง และซุ้ม
ทักษะอาชีพอื่น ๆ เช่น ดนตรี คหกรรม ร้านกาแฟ ศิลปะ เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งถูกจัดเป็น
ลานการแสดงและเวทีการแสดง ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนชายหญิงได้
แสดงออกผ่านการแสดงหลากหลาย ได้แก่ การฟ้อนขันดอก กลองปูจา การฟ้อนธงและ
กลองสะบัดชัย การแสดงละครมโนราห์เรื่อง “เด็กไม่ได้มีไว้ขาย” การเต้นประกอบเพลง 
การเล่นดนตรีและร้องเพลงร่วมกัน ผลลัพธ์ของงานเป็นสิ่งสะท้อนได้อย่างดีว่า เด็กและ
เยาวชนไม่ว่าอยู ่ในสถานภาพไหนก็ต้องการพื ้นที ่ในการแสดงออกทางพลังความคิด  
พลังแรงกาย รวมทั้งพลังความเชื่อมั่นจากตนเองและผู ้อื ่นเพื่อให้เกิดความเคารพใน



 

ศักยภาพและความสามารถของตนเอง อันจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ต่อตนเองและต่อ
สังคมภายนอกต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม ภาพสะท้อนการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมส่วนหนึ่งยัง
ติดกรอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการสอนแบบ
การศึกษานอกระบบ เน้นเทียบชั ้นเรียนซึ ่งอาจ
ขัดแย้งกับสภาวการณ์เข้าออกของเด็กและเยาวชนใน
กระบวนการยุต ิธรรม การจัดรูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ ่มน ี ้จ ึงควรมี
ลักษณะเฉพาะทาง เน้นการพัฒนาความสามารถตามความต้องการของเด็กและสอดคล้อง
กับความต้องการกับตลาดแรงงาน เช่น การฝึกทักษะอาชีพโดยมีภาคเอกชนรองรับ
หลักสูตรและการมีงานทำภายหลังออกจากศูนย์ฝ ึกฯ เหล่านี ้เป ็นกลไกทางสังคม 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่อง และไม่ทอดทิ้งผู้หลงผิดหรือผลักให้กลับไปกระทำ
ผิดซ้ำอีก ด ้วยกลไกทางสังคมน ี ้จะช ่วยตอบสนองความต้องการการพัฒนาไปสู่  
ความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน เพราะเกิดจากการบ่มเพาะขัดเกลาตามลำดับ
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตามทฤษฎีจิตวิทยาของอับราฮัม มาสโลว์ (Maslow’s 
hierarchy of needs) ซึ ่งเริ ่มจาก 1) ความต้องการพื ้นฐานปัจจัย 4 2) ความต้องการ
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทั้งทางความคิด ร่างกาย จิตใจ 3) ความต้องการความรักและ 
การสร้างความสัมพันธ์กับสังคมรอบข้าง และ 4) ความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่าง
เท ่าเท ียม (สมพงษ ์  จ ิตระด ับ ส ุอ ังคะวาท ิน และ พจนา อาภาน ุร ักษ์ , 2562)  
ซึ่งการดำเนินงานภายใต้โครงการคืนความสุขให้เยาวชนแสดงให้เห็นบทบาทในการเติมเต็ม
ความต้องการเหล่านี้ให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้แล้ว 
 

 4. โครงการระเบียงรู้ เติมสุขสู่ชุมชน 
 โครงการนี้ดำเนินการโดยนายสิทธิชัย ซาวคำ
เขตร อดีตนักศึกษาในชมรม “ฅน รักษ์ ธรรม เพื่อ
สังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปัจจุบันเป็น
ผู้จัดการกิจกรรมโรงเรียนระเบียงรู้ ชุมชนบ้านถ้า หมู่ที่ 1 
ตำบลโป ่งงาม อำเภอแม ่สาย จ ั งหว ัดเช ียงราย  
ซึ่งมองเห็นความสำคัญของปัญหาความสัมพันธ์ในชุมชนบ้านถ้ำของเด็กเยาวชนกับ  



 

ผู้อาวุโสในชุมชน ช่องว่างระหว่างวัยนำมาซึ ่งความห่างเหินและความไม่เข้าใจกัน  
เด็กและเยาวชนไม่ได้รับโอกาสการพัฒนาจากผู้ใหญ่ในชุมชน และอาจถูกชักจูงไปสู่
อบายมุขได้ง่ายขึ้น จึงเป็นเหตุให้โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่
เด็กและเยาวชนในชุมชน ได้เรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ของคนในชุมชน ตลอดจน
ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่หรือเก่ียวข้องกับการดูแลส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
 การออกแบบกิจกรรมในโครงการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การประชุม
วางแผนงานระดับปฏิบัติการ กล่าวคือ การประชุมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการและ
นักศึกษาชมรมฅน รักษ์ ธรรม ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นแนวทางการจัดกิจกรรม การจัดสถานที่ 
การจ ัดช ่วงเวลาและการประสานงานขอความร ่วมม ือก ับชาวบ ้านในช ุมชน  
2) การประชุมภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เป็นกิจกรรมทำความเข้าใจร่วมกับภาคประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐ องค์กรทางสังคม เช่น วัด โรงเรียน ครอบครัว ผู้ปกครองชุมชน 
เป็นต้น เพื่อรับรู ้ที ่มาของโครงการและขอความร่วมมือในฐานะกลไกทางสังคมที่จะ
พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของชุมชนต่อไป ผลลัพธ์จากการประสานงาน 
ขอความร่วมมือทำให้เกิดการสนับสนุนทางทรัพยากร สถานที ่ งบประมาณและ 
องค์ความรู ้ภูมิปัญญามาช่วยหนุนกิจกรรมในโครงการให้มีความหมายมากยิ ่งขึ้น   
3) กิจกรรมระเบียงรู ้ เติมสุขสู่ชุมชน เป็นกิจกรรมที่ออกแบบให้เด็กและเยาวชนใน
ชุมชนมีพื้นที่ในการเรียนรู้ แสดงออก มีส่วนร่วมในกลไกขัดเกลาทางสังคมของชุมชน 
ผ่านกิจกรรมพบปะสังสรรค์และทบทวนการเรียนรู้ในห้องเรียนกับกลุ่มพี่นักศึกษาชมรม  
และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยลงพื้นที่ศึกษาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับปราชญ์
ชุมชนในช่วงบ่าย และ 4) กิจกรรมเวทีเติมสุขเติมใจ ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่พบปะ
ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทุกส่วน ทั้งเด็กและเยาวชนในชุมชน 
นักศึกษาชมรม ผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนทั้ง พระ ครู ผู ้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน  
ได ้ร ่วมก ันสะท ้อนค ิดและแลกเปล ี ่ยนความคิด
ความรู ้ส ึกอันเป ็นบทเรียนของการมีส ่วนร ่วมใน
กิจกรรม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นบทเรียนข้อคิดสำคัญใน
การทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการในระดับชุมชนที่สร้าง



 

ความสุขให้ทั ้งผู ้ให้และผู้รับ ตลอดจนร่วมกันวางแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมให้
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องอยู่กับชุมชนต่อไป 
 โครงการนี้เมื่อพิจารณาในแง่ระเบียบวิธีการค้นหารูปแบบการทำกิจกรรมก็ใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) โดยมีฐานการค้นหารูปแบบกิจกรรมแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้วยวงจร PDCA 
อยู่ก่อน หากแต่สร้างพื้นที่ในการทำความเข้าใจ วางเป้าหมาย แลกเปลี่ยนถกเถียง และ
หาแนวทางร่วมกัน ซึ ่งกระบวนการนี ้เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม (Participatory 
action) ขึ้นทั้งจากผู้ปฏิบัติการ คือ ผู้รับผิดชอบโครงการและนักศึกษาชมรม อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมคิดริเริ่มของกลุ่มแกนนำเยาวชน (Youth-led participation) 
และการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เทียบเป็นระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเยาวชนมีส่วนร่วม (Youth-led Participatory Action 
Research: YPAR) ผลลัพธ์จากกระบวนการดังกล่าวหาใช่เพียงความสุขที่สังเกตได้  
จากตัวเด็กและเยาวชนในพื้นที่เท่านั้น แต่คือพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ในชุมชนร่วมกัน ซึ่งส่วนนี้หากปราศจากการมีส่วนร่วมแล้วจะไม่เกิดพลังการสร้าง  
การเปลี่ยนแปลง พลังการสร้างตัวเลือกในการดำเนินชีวิตใหม่ไม่คล้อยตามกระแสสังคม
ที่มุ่งความเจริญทางวัตถุ วัฒนธรรมสมัยใหม่ การท้าทายยั่วยุของอบายมุขซึ่งอาจบ่อน
ทำลายความงดงามของความเชื ่อความศรัทธาเดิมของชุมชน กระบวนการวิจัย  
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการสร้างสมดุลโดยเหนี่ยวนำความคิดเห็น
ที่แตกต่างหลากหลายมาปะทะสังสรรค์กันเพื่อค้นหาสมดุลตรงกลางของสิ่งที่ผู ้ใหญ่   
แกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเด็กเยาวชน ให้คุณค่าเพื่ออยู่ร่วมต่อไปได้อย่างเข้าใจกัน 
 

 5. โครงการสืบฮีต ตวยฮอย วิถีชุมชนบนมิติรายได้ครัวเรือนของคนลุ่มน้ำ
แม่อ้อ 
 โครงการนี้ดำเนินการโดยกลุ่มนักศึกษาชมรมรากดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ชนบทหรือชุมชนเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐาน
การเรียนรู้เดิม คือ การศึกษาประเด็นรายได้ครัวเรือนที่มีผลต่อการสร้างสุขภาวะของคน
ในชุมชนลุ่มน้ำแม่อ้อ ได้แก่ 1) ความมั่นคงทางอาหาร 2) โจรเสื้อขาว 3) ภาษีทางสังคม 
และ 4) กลุ่มโรค NCDsและพัฒนาต่อยอดประเด็นการเรียนรู้ของคนในชุมชนลุ่มน้ ำ 



 

แม่อ้อและออกแบบนวัตกรรมร่วมกับคนในชุมชนในการสร้างสุขภาวะที่ดี ตลอดจนเพื่อ
พัฒนาทักษะของคนในชมรมให้เกิดมุมมองในการทำงานเชิงพัฒนาร่วมกับคนในชุมชน 
มีพื้นที่เป้าหมาย 3 ชุมชน ได้แก่ หมู่ที ่ 1 บ้านแม่อ้อใน หมู่ที ่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ  
อำเภอพาน และหมู่ที่ 15 บ้านสันสลี ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มุ่งใช้
กรอบคิดการพัฒนาที่ยึดโยงคนและชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และออกแบบ
นวัตกรรมบนฐานการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 กิจกรรมภายใต ้การดำเน ินงานโครงการประกอบด ้วย  6 ก ิจกรรม คือ  
1) การประชุมวางแผนการดำเนินงานระหว่างแกนนำนักศึกษาเพื่อวางแผนวัน เวลา 
สถานที่ในการจัดกิจกรรม การกำหนดประเด็นการศึกษาและประเด็นคำถามในการลง
ข ้อม ูล ผลล ัพธ ์ของก ิจกรรมทำให ้แกนนำ
นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการวางแผน การจัดลำดับ
ข ั ้ นตอน การวางแผนเพ ื ่ อ เห ็นภาพรวม
กระบวนการของกิจกรรมทั้งหมด รวมทั้งการ
แลกเปล ี ่ ยนความค ิด เห ็น เพ ิ ่ ม เต ิ ม จ าก
หลากหลายสหสาขาวิชา 2) การทบทวนความ
เข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ เป็นกิจกรรมย้อนรอยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประเด็น
สำคัญครั้งก่อน ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร โจรเสื้อขาว ภาษีทางสังคม และกลุ่มโรค 
NCDs ซึ่งผลลัพธ์ของการทบทวนความเข้าใจข้อมูลเดิม ทำให้นักศึกษาเข้าใจประเด็น
เชิงลึกเพิ่มเติม เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อลงพื้นที่ และได้แลกเปลี่ยนเพิ่มเติม
มุมมองข้ามศาสตร์ต่อลักษณะความเป็นชุมชนลุ่มน้ำแม่อ้อทั้ง 3 ชุมชนก่อนลงพื้นที่  
3) การเตรียมพร้อมก่อนลงพื้นที่ เป็นกิจกรรมเตรียมความรู้ ความเข้าใจข้อมูลของ
ชุมชนลุ่มน้ำอ้อของผู้เก็บข้อมูลทุกคน ตลอดจนฝึกทักษะในการเก็บข้อมูล การแนะนำ
ตัว การตั้งคำถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การใช้แบบสอบถามและการบันทึกข้อมูล 
ซึ ่งผลลัพธ์ของกิจกรรมทำให้นักศึกษาที ่ลงไปเก็บข้อมูลเข้าใจลักษณะของชุมชน 
รับทราบพื้นฐาน เช่น ภูมิศาสตร์ชุมชน เศรษฐกิจชุมชน วิถีชีวิตชุมชน จุดเด่น จุดด้อย
ของชุมชน และความเป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชน เป็นต้น ตลอดจนมีความเข้าใจใน
การใช้เครื่องมือ mapping ชุดคำถามในการเก็บข้อมูล และการบันทึกประเด็นสำคัญ  
4) การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและทดลองนวัตกรรมในชุมชน นักศึกษาได้ลงพื้นที่ชุมชน 



 

ลุ่มน้ำอ้อ และเก็บข้อมูลในประเด็นสภาพความเป็นอยู่ในชุมชน ปัญหาชุมชนเรื ่อง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม คน สุขภาพ ประเด็นที่ต้องการให้ส่งเสริม สิ่งที่ต้องการองค์
ความรู้เพิ่ม ความถนัดของคนในชุมชน ต้นทุนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
สิ ่งแวดล้อม ปัจจัยส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ตลอดจนร่วมกันให้คำนิยามต่อ 

“นวัตกรรมสร้างสุขภาวะที ่ดีร่วมกันของคนใน
ชุมชน” ซึ่งคนชุมชนลุ่มน้ำอ้อ ให้ความหมายว่า 
การจัดระบบองค์ความรู้ ความโดดเด่น ความถนัด 
ความต้องการ ปัญหา ฯลฯ ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิด 
การต ่อยอดในการพัฒนาเพ ื ่อให ้คนในช ุมชน

สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของตนที่มีอยู่และพัฒนาให้เกิดเป็นอาชีพโดยจำเป็นต้องให้
เกิดจากความต้องการของตนเอง ของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา 
ความต้องการของตนเองได ้ จ ึงจะเก ิดความย ั ่งย ืนของกา รพัฒนานว ัตกรรม  
 5) การประชุมสรุปประเด็นจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เป็นการใช้การวิเคราะห์ SWOT 
ซึ ่งผลลัพธ์คือการจัดกลุ ่มข้อมูลจุดแข็งของชุมชน จุดอ่อนของชุมชน โอกาสใน  
การพัฒนา และอุปสรรคในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนวิเคราะห์ความต้องการ (Needs) 
และความท้าทายในการพัฒนาชุมชน (Challenges) และ 6) เวทีคืนข้อมูลและร่วม
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมสร้างสขุภาวะในชุมชน เป็นกระบวนการ
ส่งคืนข้อมูลที่วิเคราะห์จัดกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมร่วมกันกับคนใน
ชุมชน ตลอดจนถอดบทเรียนและร่วมสรุปภาพนวัตกรรมการสร้างสุขร่วมกันของคนใน
ชุมชน นั่นคือกลไกสร้างรายได้ครัวเรือนและชุมชนซึ่งต้องเกิดจากการทำงานร่วมกัน
ระหว่างคน 3 รุ่นในชุมชน กล่าวคือ คนรุ่นใหม่ คนรุ่นเดิม และคนนอกชุมชนที่มาร่วม
เปลี ่ยนแปลงชุมชนผ่านการร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิด ความรู ้ สื ่อสาร ความต้องการและ
ปัญหา สร้างแนวทางการแก้ไข ลงมือปฏิบัติ 
สร้างการรับรู้สาธารณะผ่านการประชาสัมพันธ์
ทางสื่อออนไลน์ ประสานคนภายนอกที่สนใจ
ร่วมเปลี่ยนแปลงชุมชนเกษตรให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 



 

 จาก 6 กิจกรรมที่ออกแบบและดำเนินการภายใต้โครงการสืบฮีต ตวยฮอย วิถี
ชุมชนบนมิติรายได้ครัวเรือนของคนลุ่มน้ำแม่อ้อ ทำให้เห็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบเยาวชนมีส่วนร่วม (YPAR) ที่ชัดเจนมาก เนื่องจากมีเยาวชนเป็นผู้นำกระบวนการ
ตลอดทุกกิจกรรม อีกทั ้งยังยึดเอากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจใน  
การดำเนินโครงการซึ่งจะเห็นได้จากการออกแบบกระบวนการประชุม การเก็บข้อมูล 
การคืนข้อมูล การถอดบทเรียนและร่วมสรุปเพื ่อสร้างความหมายร่วมกันจาก
กระบวนการ กิจกรรมลักษณะนี้จะค่อย ๆ ชวนผู้ที่มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพิ่มและ
เปลี่ยนมุมมองต่อความเป็นไปในสังคมระดับชุมชน สร้างความเป็นเจ้าของที่ร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมรับผิดชอบ และประเมินความก้าวหน้าและคุณค่าของงานที่ทำได้ ไม่เพียง
เยาวชนผู้นำกิจกรรมเท่านั้น ชาวบ้าน คนในชุมชน คนนอกชุมชนซึ่งเป็นนักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานรับผิดชอบของรัฐฝ่ายปกครองท้องถิ่น จะสามารถมองเห็นพื้นที่
ในการทำงานร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิด วิธีการ ส่งเสริมทรัพยากร กำลังคน 
งบประมาณเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบตอบสนองตรงตามความต้องการของชุมชน
ได้ การทำงานลักษณะนี้จึงสะท้อนบทบาทของนักพัฒนาสังคม (Social worker) ซึ่ง
สอดแทรกอยู่ในเป้าหมายและหลักการทำงานของกลุ่มนักศึกษาเยาวชนแกนนำกลุ่มนี้
แล้ว กล่าวโดยสรุป โครงการนี้ได้เพาะเมล็ดพันธุ์เยาวชนนักพัฒนาขึ้น โดยติดตั้งชุด
ความคิด วิธีการ และคุณค่าด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมซึ่งเปรียบเสมอืน
กลไกเล็ก ๆ ที่สำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป   

 6. โครงการสรุปบทเรียนผลการขับเคลื่อนโครงการ 3 โครงการในพื้นที่บ้าน
แม่อ้อใน บ้านถ้ำ จังหวัดเชียงราย และศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด
เชียงใหม่ 
 โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยซึ่งเปรียบเสมือน
องค์กรพี่เลี้ยงของโครงการทั้ง 3 โครงการข้างต้น คือ โครงการคืนความสุขให้เยาวชน 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ โครงการโรงเรียนระเบียงรู้ เติมสุขสู่
ชุมชน บ้านถ้ำ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และโครงการสืบฮีต  
ตวยฮอย วิถีชุมชนบนมิติรายได้ครัวเรือนของคนลุ่มน้ำแม่อ้อ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งในการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน นายวัชรพงษ์ พุ่มชื่น ผู้จัดการ
มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยเป็นผู ้นำกระบวนการในเวทีสรุปบทเรียนร่วมกันอันแบ่ง



 

ออกเป็น 3 ช่วง คือ การนำเสนอผลการดำเนินงานของ 3 โครงการ การเปิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการวางแนวทางการดำเนินงานแต่ละโครงการในอนาคต 
 ผลจากการร่วมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในเวทีสรุปบทเรียนระหว่างโครงการ 
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน และภาคประชาสังคม
ทำให้หัวหน้าโครงการ แกนนำเยาวชน และตัวแทนชาวบ้านที่อยู่ในกระบวนการเรยีนรู้
ของโครงการได้มีพื้นที่สะท้อนความคิด ความต้องการ ความคาดหวังและได้มีส่วนร่วม
นำเสนอเสมือนเป็นผู้วิจัยร่วมของแต่ละโครงการ รูปธรรมการมีส่วนร่วมแสดงผ่านเวที
แลกเปลี่ยนนี้ได้เป็นอย่างดี ภายหลังกระบวนการนำเสนอผลการดำเนินการ นักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญ และภาคประชาสังคมให้ข้อคิดสำคัญเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
สังคม ซึ ่งมีลักษณะร่วมกันในการสร้างการมีส่วนร่วมโดยเยาวชนและชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง สร้างพื้นที่ความสุขทางความคิดและการปฏิบัติ สร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยเน้นกรอบพัฒนาศักยภาพและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่เด็ก เยาวชนและชุมชน 
ร ูปแบบการดำเน ินก ิจกรรมส ่งเสร ิมการสร ้างความส ัมพ ันธ ์ ในช ุมชน สร ้าง 
ความเคลื่อนไหวทางความคิดด้วยกระบวนการวิจัย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของกิจกรรม นอกจากการสร้างการมีส่วนร่วมแล้ว การหนุนเสริมจาก
องค์กรภายนอกหรือกลไกการเชื่อมประสานองค์ความรู้วิชาการทำให้งานดำเนินไปได้
อย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ ้น ทั้งต่อตัวผู้ดำเนินกิจกรรม ผู้มีส่วนร่วม ผู้ได้รับการพัฒนา  
อันทำให้เกิดการเรียนรู้แนวคิดใหม่ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสังคม
ร่วมกันอย่างยั่งยืนได้ 
 ในช่วงสุดท้าย เป็นการเปิดเวทีแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นต่อภาพอนาคต  
ของการดำเนินโครงการระยะต่อไป โดยโครงการระเบียงรู้ที่บ้านถ้ำมีการดำเนินการต่อ
ยอดในการสร้างกลุ่มครูอาสาสมัครจากเครือข่ายชมรมฅน รักษ์ ธรรม มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงรายเพื่อหมุนเวียนฝึกหัดการสอนและการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่ชุมชนก็มีแผนพัฒนาชุมชนโดยระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นบ้านถ้ำ
ร่วมกับการบูรณาการองค์กรทางสังคม อาทิ อบต. วัด โรงเรียน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้
ของปราชญ์ชุมชนทำงานพัฒนาร่วมกัน ส่วนโครงการสืบฮีต ตวยฮอยที่ชุมชนลุ่มน้ำ 
แม่อ้อ มีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมสร้างสุขของคนในชุมชนผ่านกลไกการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม ซึ่งในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจะมีนักศึกษาชมรม



 

รากดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมเป็นกลไกสนับสนุนการจัดกระบวนการในชุมชนและ
เข้าเรียนรู้พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาสังคมต่อไป และโครงการคืนความสุขให้เยาวชนของ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 มีแนวทางในการพัฒนากิจกรรมที่เยาวชนมี
ส่วนร่วมในการสะท้อนความต้องการต่อไป เพื่อส่งเสริมทัศนคติอันดีต่อศักยภาพใน
ตนเอง และจะประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมภาวะการมีงานทำภายหลังออก
จากศูนย์ฝึกฯ และลดพฤติกรรมการกระทำผิดซ้ำของเยาวชน ตลอดจนสร้างคุณค่า
ความเท่าเทียมในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 
 

 7. โครงการแนวทางการฟังเสียงเด็กเพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ 
กรณีศึกษาอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 โครงการนี ้ดำเนินการโดยคณะวิจัยวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น  
เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม รายได้ครัวเรือนจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 2) สร้างกระบวน 
การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างเด็กและเยาวชนกับผู้ใหญ่ในชุมชน และ
ออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์  3) เพิ ่มพื ้นที ่สร ้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน  
และ 4) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น  
ในการดำเนินโครงการมีการออกแบบกระบวนการที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมทุก
ระดับ ตั้งแต่การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคณะวิจัยกับกลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชน 
คณะวิจัยกับชุมชน และกลุ่มเด็กและเยาวชนกับปราชญ์และผู้ใหญ่ในชุมชน 

 ก ิจกรรมของโครงการแบ ่งออกเป็น  
5 ก ิ จกรรม  ไ ด ้ แก ่  1) เ วท ี ป ระช ุ มช ี ้ แ จ ง 
ความเป็นมาของโครงการวิจ ัยและวิเคราะห์
ช ุมชนและการฟังเส ียงเด ็ก กรณีการละเล่น
พื ้นบ้าน คณะวิจ ัยได้ช ี ้แจงความเป็นมาและ
เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้

ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งข้อมูลส่วน
นี้คณะวิจัยนำไปวิเคราะห์หาความสอดคล้องกับข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
รายได้ครัวเรือนของเทศบาลตำบลพยุห์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มแกนนำเด็กและ



 

เยาวชนระดมความคิดเพื ่อค้นหานวัตกรรมการละเล ่นพื ้นบ้านและทดลองใช้  
ในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเยาวชน

กับผู ้ใหญ่ในชุมชนเทศบาลตำบลพยุห์ 
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษต่อไป ผลลัพธ์
กิจกรรมดังกล่าว ทำให้คณะวิจัยได้ข้อสรุป
ร่วมกันระหว่างเด็กและเยาวชนกับชาวบ้าน
ชุมชนบ้านพยุห์ โดยเลือกการละเล่นหมาก
ซีบ้าเพราะสามารถเล่นได้ทุกวัย มีความ
สนุกสนานและมีกติกาแน่นอน โดยในเวที

สร้างการรับรู้เรื่องนวัตกรรมการละเล่นให้กับนายกเทศบาลตำบลพยุห์ ภาคราชการ 
ผู้แทนวัฒนธรรมอำเภอพยุห์ หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขระดับตำบลและอำเภอพยุห์ 
เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในระดับพื้นที่ต่อไป 2) การสืบค้นและรื้อฟื้น
ภูมิปัญญาการละเล่นหมากซีบ้า บ้านพยุห์ เป็นกิจกรรมการวิจัยสืบค้นข้อมูลการละเล่น
หมากซีบ้าจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยเน้นประเด็นประวัติความเป็นมา วิธีการละเล่น 
ขั้นตอนและกติกา โดยผลลัพธ์ของกิจกรรมดังกล่าวทำให้คณะวิจัยได้ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ
การละเล่นหมากซีบ้าตามประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้และนำชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ให้กับเด็ก
และเยาวชนและคนในชุมชน  3) เวทีส่งต่อภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล
พยุห์ กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลพยุห์ เป็นการส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและ
ผู้ใหญ่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยนำหมากซีบ้าซึ่งเป็นกีฬาพื้นบา้นเป็นเครื่องมือในการจดั
กิจกรรม ซึ่งมีผู้ใหญ่เป็นผู้สอนวิธีการเล่นในช่วงเช้า และมีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม  
การแข็งขันในช่วงบ่าย ผลลัพธ์ของกิจกรรมนี้ทำให้คณะวิจัยได้ภาพและวีดีโอบันทึก  
การเล่น ขั้นตอน และบรรยากาศการเล่นที่สมบูรณ์ เพื่อทำเป็นสื่อเผยแพร่ รวมทั้งขยาย
ผลในระดับอำเภอและระดับจังหวัด 4) กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เด็กและผู้สูงอายุ
ฝึกซ้อมหมากซีบ้าหลังเลิกเรียน เป็นการเตรียมการสำหรับการเผยแพร่วิธีการเล่นหมาก
ซีบ้าบ้านพยุห์ให้กลุ่มจังหวัดอื่น ซึ่งจะจัดขึ้นในเวทีถอดบทเรียนร่วมกับกลุ่มแกนนำ
เยาวชนจากจังหวัดอุบลราชธานี การจัดกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือด้านสถานที่และ
ความสนใจจากครูในโรงเรียนอนุบาลพยุห์ นอกจากเยาวชนได้ฝึกทักษะการเล่นหมากซี
บ้าแล้ว ยังได้เสริมสร้างความแข็งแรงทางร่างกายด้วยท่าทางตามขั้นตอนการเล่นด้วย 



 

ทั้งนี้ทำให้เกิดแนวทางการส่งเสริมหมากซีบ้าต่อไปในระดับโรงเรียนผ่านการบูรณาการ
เป็นหลักสูตรภูมิสังคมในโรงเรียน และ 5) เวทีถอดบทเรียนและเผยแพร่การละเล่น
หมากซีบ้าบ้านพยุห์ เป็นการสื่อสารความเป็นมา วิธีการเล่นหมากซีบ้า และร่วมกัน
วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการละเล่นเพิ่มเติม คณะวิจัยได้ข้อเสนอแนะ
เชิงพัฒนาที่น่าสนใจ เช่น การพัฒนารำหมากซีบ้า การพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาหมากซีบ้าเป็น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ คณะวิจัยได้รับการวิพากษ์ใน
ประเด็นการส่งเสริมสิทธิการเล่นของเด็ก เนื่องจากการนำการละเล่นซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาเป็นนวัตกรรมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน นับเป็นวิธีหนึ่งในการ
สง่เสริมสิทธิการเล่นอย่างมีส่วนร่วม อีกทั้งยังให้ผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคมหลายมิติ เช่น 
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชนในชุมชน ลดช่องว่าง
ระหว่างวัย สร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางสังคมให้เด็ก สร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
ภายในชุมชน และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน เป็นต้น 
 เมื่อพิจารณากิจกรรมของโครงการ พบว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (PAR) เป็นระเบียบวิธีที ่นำมาใช้ได้ตลอดทั ้งกระบวนการ นับตั ้งแต่กิจกรรม 
การประชุมชี้แจงโครงการซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนกับชาวบ้าน รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับรู้สถานการณ์และนวัตกรรมที่
คณะวิจัยเลือกใช้ในการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ มีการใช้กระบวน  
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เชิงลึกและนำข้อมูลองค์ความรู้มาสื่อสารเพื่อ
พัฒนาสู่รูปแบบการปฏิบัติโดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภูมิปัญญากับเด็กและเยาวชน 
ออกแบบรูปแบบการเรียนรู ้ร่วมกันผ่านการเล่นที ่ส่งเสริมทั ้งสุขภาพกาย กระชับ
ความสัมพันธ์ ต่อยอดวัฒนธรรมการละเล่น และสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กและ
เยาวชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี ้ยังส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่าน 
สิทธิการเล่น ตลอดจนเพิ ่มโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวเพื ่อส ่งเสริม  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักสูตรภูมิสังคมใน
หลักสูตรโรงเรียน ตลอดจนพัฒนาเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กในระดับท้องถิ่น 
อำเภอ และจังหวัดต่อไป 
 



 

 8. โครงการบ้านสร้างสุข พลังเยาวชนนาจะหลวย (NL) 
 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล 
นาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ ่งมีพี ่เลี ้ยงสภาเด็กฯ ประจำ
เทศบาลและทีมพี ่เลี ้ยงจากบริษัท เอสไอแอลซี จำกัด เป็นที ่ปรึกษาและคอยให้  
การสนับสนุนทางความคิดและการถอด
บทเรียน โครงการบ้านสร้างสุข พลังเยาวชน
นาจะหลวยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนาจะหลวย 2) ให้เด็กและ
เยาวชนมีกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์และเกิด
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และ 3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนสามวัยใน
ชุมชน กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือกลุ่มคนสามวัย ได้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป และผู้สูงอายุในพื้นที่การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี ทางโครงการได้ออกแบบและดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม  
ซึ่งมุ ่งสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เป็นพื้นที่แสดงออกของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม  
ไม่ว่าจะเป็นเด็กกลุ่มในระบบโรงเรียนหรือกลุ่มนอกระบบโรงเรียน และใช้กิจกรรมเป็น
เครื่องมือดึงการรวมกลุ่มและเสริมสร้างศักยภาพ 
 กิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมยึดกระบวนการทำงานแบบ “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” ซึ่ง
ทั้ง 6 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) ห้องเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เน้นการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน อนุรักษ์ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้ 
ประดิษฐ์เครื่องใช้จากของเหลือใช้ เป็นต้น 2) ห้องเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นการส่งเสริม
ให้ทั้ง 3 วัยมีสุขภาพที่ดี โดยเยาวชนทำกิจกรรม
เพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เช่น การทำบูธสำหรับ
โหนบาร์ การทำหนังยางออกกำลังกาย การทำ
กิจกรรมโยคะ การเต้นลีลาศ และนาจะหลวย
มาราธอน เป็นต้น 3) ห้องเรียนสร้างอาชีพ เป็น
การสร้างพื้นที่ให้คน 3 วัยได้ทำกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพร่วมกัน เช่น การทำน้ำสมุนไพร การทำผ้าบาติก เป็นต้น 4) ห้องเรียนศิลปะ สร้าง



 

จินตนาการพลังเยาวชน NL เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ จินตนาการและทักษะทาง
ศิลปะ โดยเน้นจัดให้กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม 5) ห้องเรียนภาษา 
เป็นกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนสะท้อนว่าอยากให้มีการสอนภาษาต่างประเทศในช่วงปิด
เทอม โดยกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกช่วงวัย และ 6) ตุ้มโฮม บ้านสร้างสุข พลังเยาวชน 
NL เป็นการจัดนิทรรศการสรุปการดำเนินการของ 5 กิจกรรมข้างต้น โดยเปิดพื้นที่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเติมเต็มและสานความสัมพันธ์กันมากข้ึน 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสร้างสุข พลังเยาวชนนาจะหลวย 
(NL) คือได้องค์ความรู้สำคัญเกี่ยวกับประเด็นการทำงานในพื้นที่เทศบาลตำบลนาจะหลวย 
รวมถึงได้นวัตกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนการทำงานด้านเด็กและเยาวชนภายใต้
หลักการ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” ตลอดจนรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการ
แบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สภาเด็กและเยาวชนฯ เทศบาลตำบลนาจะหลวย 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พัฒนาชุมชนอำเภอ บ้านพัก
เด็กและครอบครัวจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ ที่ว่าการอำเภอ  
เป็นต้น ไม่เพียงหน่วยงานด้านวิชาการ ด้านปกครองและด้านสาธารณสุขของหน่วยงาน
ภาครัฐเท่านั ้น กลไกขัดเกลาทางสังคมที ่สำคัญคือชุมชน ซึ ่งนับเป็นพื ้นที ่เรียนรู้  
จากการทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชน เด็ก ๆ ได้วิเคราะห์พื้นที่ดีและพื้นที่เสี่ยง ได้
เรียนรู้ผ่านการสร้างฐานข้อมูลชุมชนด้วยตนเอง ได้แสดงออกทางความคิดภายหลัง  
การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนจนได้กิจกรรมของโครงการ และได้หลักการพัฒนาขับเคลื่อน
ศักยภาพเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลนาจะหลวยดังแผนภาพ 

  
 
 



 

หลักการทำงานพัฒนาขบัเคลื่อนศักยภาพเด็กและเยาวชน 
ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย 

ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบ้านสร้างสุข พลังเยาวชนนาจะหลวย (NL), หน้า 9. 
 

จากการดำเนินโครงการตลอดทั้ง 6 กิจกรรมทำให้พบว่าเด็กและเยาวชนมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั้งเด็ก 
ผู้ใหญ่และผู้อาวุโส ผ่านการจัดกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนทุกฝ่าย ไม่เพียง
เท่านั้น ยังพบว่ามีกลไกการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจากผู้ใหญ่ทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกพี่เลี้ยงภายในสภาเด็กและเยาวชนฯ 
กับพี่เลี้ยงโครงการจากบริษัท เอสไอเอลซี จำกัด ที่ช่วยเหลือให้คำปรึกษา กระตุ้นหนุน
เสริมทางความคิดและอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการงบประมาณและ 
การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบเชิงระเบียบวิธีวิจัย
สะท้อนจากกระบวนการประชุมที่มีพี่เลี้ยงค่อยสนับสนุนใกล้ชิดและสำรวจปัญหาชุมชน
จนค้นพบประเด็นสำคัญด้านต่าง ๆ ที่ต้องส่งเสริม เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริม
การเรียนรู้และเสริมทักษะ การส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น จึงสามารถสรุปได้ว่าสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตำบลใช้ระเบียบวิธ ีว ิจ ัยเช ิงปฏิบัต ิการแบบมีส ่วนร่วม ( PAR)  
ในการดำเนินกิจกรรมและเรียนรู้ผ่านการถอดบทเรียนร่วมกับทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังปรากฎในกิจกรรมสุดท้าย 
 

  
 



 

9. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
 โครงการนี้ดำเนินการโดยโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมองเห็นประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมทำให้
เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผลกระทบต่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียน ด้วยเหตุนี้โครงการจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะ

ชีวิตให้แก่นักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา โดยมี
วัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อ 1) เสริม
ความรู้ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่จำเป็น 
สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ 2) ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ นักเรียนมี

ความสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามวัย ความมีระเบียบวินัย เป็นเยาวชนคนดี 
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด มีจิตสาธารณะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสขุ ประกอบสัมมาชพี 
และไม่กลับเข้าสู่วงจรยาเสพติด 
 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตนำดำเนินการโดยครูผู้ประสานงาน
และรับผิดชอบโครงการร่วมกับแกนนำนักเรียน (คณะกรรมการนักเรียน) ในการดำเนิน
กิจกรรม โดยออกแบบขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การประชุม
คณะกรรมการเพ ื ่อร ่วมวางแผนการดำเนินก ิจกรรม 2) การคัดเล ือกน ักเร ียน
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) การดำเนินกิจกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 4 
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมทักษะอาชีพตัดผมชายและเสริมสวยหญิงกับการแปรรูปและ
จำหน่ายสินค้า กิจกรรมทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
และ 4) การถอดบทเรียนและสรุปโครงการ ผลลัพธ์ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ พบว่านักเรียนที ่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพมีความสามารถใน  
การประกอบอาชีพได้ผ่านการปฏิบัติจริง กล่าวคือ นักเรียนมีความสามารถในการตัดผม
ชายและเสริมสวยหญิงให้เพื่อนนักเรียนได้จริง กลุ่มนักเรียนที่เสริมทักษะด้านการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ มีความสามารถในการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาสระผม การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน  ชาป่าช้าเหงา และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด (แหนมเห็ด) และ
กล้วยตาก ตามกลุ่มอาชีพที่นักเรียนเลือกและสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายให้กับครู 



 

ผู้ปกครอง และชุมชนได้จริง สำหรับนักเรียนที่ฝึกทักษะชีวิต เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน
ด้อยโอกาสและได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางสังคม เช่น ความยากจน การเสพสิ่งเสพ
ติด เป็นต้น เมื่อผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว พบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ สะท้อนผ่านพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม  
การเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และให้กิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจ ใฝ่ความสุจริตและ
ประกอบสัมมาชีพให้อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างเป็นสุข  

สำหรับการถอดบทเรียนการดำเนิน
กิจกรรมในด้านองค์ความรู้ พบว่าการดำเนิน
โครงการใช้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นตัวขับเคลื่อน กล่าวคือ ความมี
เหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน ประการ
แรกคือ ความมีเหตุผล คือ การพิจารณาเรื่อง
หนึ่งเรื่องใดนั้น ต้องอาศัยการคิดแบบมีเหตุมีผลโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ และรอบ
ด้าน ประการต่อมาคือ ความพอประมาณ หรือในทางพุทธศาสนาเรียกวา่ทางสายกลาง 
คือการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น ต้องไม่ทำอะไรที่มากหรือน้อยจนเกินไป ควรทำแต่พอดีกับ
ตน คือไม่ทำการที่ทำให้ตนเองและผู้อื ่นเดือดร้อน และประการสุดท้าย คือ การมี
ภูมิคุ้มกัน คือ การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคง ผสานเข้ากับแนวคิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ  (Action  learning)  เป็นแนวคิดหรือความเชื่อที่สนับสนุนให้คนเราปฏบิตัิ
สิ่งต่าง ๆ  ด้วยตนเองตามความสนใจ  ความถนัด และศักยภาพ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า 
ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเชื่อว่าหากคนเราได้กระทำ จะทำ
ให้เกิดความเชื่อมั่น เป็นแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  ผู้เรียนจะสนุกสนานที่จะสืบ
ค้นหาความรู้ต่อไป  มีความสุขที่จะเรียน  

ทั้งนี ้ โครงการนี ้ยังเกิดองค์ความรู ้ที ่ได้จากการทำงาน เป็นประเด็นหรือ 
องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ ได้แนวทางในการพัฒนานักเรียนในแต่ละคน แต่ละกลุ่ม 
โดยอาศัยความถนัดและความชอบของตัวนักเรียนเอง มาเป็นแรงผลักดันในการทำ
กิจกรรม และได้รับรู้แนวคิดใหม่ ๆ ที่นักเรียนคิดขึ้นเอง กระทำเอง ซึ่งเอื้อต่อการเกิด



 

โรงเรียนสุขภาวะใน 5 มิติ คือ สภาพแวดล้อมเป็นสุข โรงเรียนเป็นสุข ผู้เรียนเป็นสุข 
ครอบครัวเป็นสุข และชุมชนเป็นสุข 
 เมื่อวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนผ่านกิจกรรมทั้ง 4 แล้ว 
พบข้อคิดสำคัญเกี่ยวกับการเรียนบนฐานประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการถอดบทเรยีน
ของอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน ในโครงการที่ 1 คือ นักเรียนสร้างมิติการเรียนรู้ที่
หลากหลายตามทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านการสร้างประสบการณ์ (Experiential learning 
theory) ของ David Kolb เช่นเดียวกับโครงการที่ 1 นักเรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้
โดยลงมือปฏิบัติจริงจะได้ทั้งความรู้ ทักษะ และวิธีคิดใหม่ ๆ เพิ่มเติม ซึ่งความรู้ลักษณะ
นี้มักติดตัวไปได้ในระยะยาว อีกทั้งการฝึกทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการคิดด้านการวางแผนชีวิตในอนาคตหรือการสร้างโอกาส การประกอบอาชีพ
และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ได้ นับได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่อยู่บนฐานการดำเนิน
ช ีว ิตจริง ทำให้น ักเร ียนที ่ผ ่านกระบวนการสามารถเตรียมตัวเป ็นพลเมืองที ่มี  
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้  
   

 10. โครงการสื่อสารสร้างสรรค์พลังเด็กพลังชุมชนคุ้มครองเด็ก 
 โครงการนี้ ดำเนินการโดยกลุ่มสื่อใสวัยทีน (องค์กรสาธารณะประโยชน์) โดยมี
พื้นที่เป้าหมาย 3 ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ชุมชนวังทอง ชุมชนเกตุแก้ว และ
ชุมชนวัดโรมันคาทอลิก โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ 1) ให้เด็กและเยาวชนใน

ชุมชนแออัดสามารถวิเคราะห์และจัดการ
ปัญหาที ่เก ิดขึ ้นในชุมชนของตนเองได้  
2)  ให ้ เก ิดกล ุ ่ม เด ็กและเยาวชนท ี ่มี  
ความเข้มแข็งในชุมชนแออัด และ 3) ให้
เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เรื ่องราวและ
กิจกรรมของเด็กและเยาวชนในชุมชน

แออัด โดยออกแบบกิจกรรมไว ้ท ั ้งส ิ ้น 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การสำรวจชุมชน  
2) การออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ 3) การสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์ชุมชน และ 4) เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานพลังเยาวชน ซึ่งมีผลรับการดำเนินงานดังจะกล่าวต่อไป 
 กิจกรรมที่ 1 การสำรวจชุมชน เป็นกิจกรรมที่เสริมศักยภาพเยาวชนด้าน
ความรู้ในการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลชุมชนผ่านการเดินสำรวจชุมชน จดบันทึกและนำ



 

ข้อมูลมาวิเคราะห์สร้างแผนที่เดินดิน จากการดำเนินกิจกรรมนี้ เด็กและเยาวชนจะได้
บันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและสามารถนำไปออกแบบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป ต่อมาในกิจกรรมที่ 2 
การออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
ในชุมชนในการวิเคราะห์ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจุดแข็งของชุมชนต่อไป จากกิจกรรมนี้ พบว่าคณะทำงานรวมทั้งเด็กและ
เยาวชนได้ค้นพบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ “รวมคน ร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมสรุปบทเรียน และร่วมรับผิดชอบ” ซึ ่งสร้างพลังทางความคิดใน  
การพัฒนานวัตกรรมแก้ไขปัญหาได้ดี กิจกรรมที่ 3 สร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์ชุมชน เป็น
กระบวนการผลิตสื ่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสื่อสารเรื ่องราวในชุมชนแก่
สาธารณะ นวัตกรรมของแต่ละชุมชน ได้แก่ เกมกระดาน (Board game) “หนอนน้อย
สร้างเมือง” ของชุมชนวังทอง สะท้อนปัญหาเรื่องพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ปลอดภัย และความ
ต้องการพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน กิจกรรมนันทนาการ (Recreation) ของ
ชุมชนวัดโรมันคาทอลิก เป็นนวัตกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน ทั้งกลุ่ม
คนวัยต่าง ๆ และกลุ่มที่มีความหลากหลายทางความเชื่อศาสนา และละครหุ่นมือ  
(Puppet) ของชุมชนเกตุแก้ว เป็นนวัตกรรมสะท้อนปัญหาสังคมที่ผ่านมุมมองของเด็ก
และเยาวชน ถือเป็นนวัตกรรมการสื ่อสารอย่างง่ายที่เด็กและเยาวชนเลือกใช้เป็น
ตัวกลางสื่อสารความต้องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยห่างไกลจากอบายมุขและความรุนแรง 
และกิจกรรมที่ 4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานพลังเยาวชน เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ Show case และบทเรียนจากการดำเนินงานตลอด
ทั้งโครงการ ทำให้เกิดการถ่ายถอดองค์ความรู้จากเด็กและเยาวชนสู่ผู้นำชุมชน อีกทั้ง
เด็กและเยาวชนได้ทบทวนและถอดบทเรียนของตนเองจากการดำเนินโครงการ 

 จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการข้างต้น ทำให้
เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากแกนนำ
เยาวชน กลุ่มสื่อใสวัยทีน เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ทั้ง 3 ชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ในชุมชน เมื่อพิจารณากิจกรรมผ่านกรอบคิดเชิง
ระเบียบวิธีวิจัยแล้ว โครงการนี้ใช้กระบวนการวิจัย



 

เชิงปฏิบัติการแบบเยาวชนมีส่วนร่วม (YPAR) ค่อนข้างชัดเจน โดยมีกลุ่มเยาวชนเปน็ผู้
ริเริ่มกระบวนการสื่อสาร ประสานงานและทำกิจกรรม ในขณะเดียวกันกระบวนการ
สำคัญของ YPAR คือการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยเยาวชน และเพื่อเยาวชน 
ซึ่งสะท้อนผ่านกระบวนการทำงาน 5 ขั้นตอนที่คณะทำงานได้ถอดบทเรียนอย่างชัดเจน 
คือ 1) การรวมคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนและเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่มุ่ง
สร้างการเปลี่ยนแปลง 2) ร่วมคิดในกิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน ซึ่งเด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล สะท้อนคิด และออกแบบนวัตกรรมแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ในขั้นตอนนี้ช่วยสร้างความรู้เป็นเจ้าของชมุชน เป็นเจ้าของการเรียนรู้ และสร้าง
แรงบันดาลใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 3) ร่วมทำ เป็นขั้นตอนที่เด็กและ
เยาวชนในชุมชนได้ลงมือปฏิบัติการ ซึ่งกิจกรรมนี้มีผลต่อการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาคนอ่ืน เสริมทักษะการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ซึ่งทำให้ความรู้ความจำที่ได้ฝั่งลึกอยู่ในสมอง
ส่วนความจำระยะยาว ส่งผลต่อการสร้างฐานความจำที ่นำไปเป็นกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 4) ร่วมสรุปบทเรียน ขั้นตอนการเรียนรู้ส่วนนี้ช่วยส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์จากฐานโครงการ เป็นการทบทวนอุปสรรค ข้อผิดพลาด และสร้างทางเลือก
ใหม่ในการแก้ปัญหา นับเป็นกระบวนสำคัญในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ นั่นคือการสะท้อน
คิด (Reflect) เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ใหม่จากฐานการเรียนรู้เดิม และ 5) ร่วมรับผิดชอบ 
เป็นการสร้างพลังกลุ่มร่วมรับผลการกระทำ รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนได้ยก
ย่อง ชื่นชม และให้กำลังใจให้คนที่เสียสละและทำงานให้กับชุมชนและสังคม ทำให้เกิด
ความภาคภูมิใจและมีความสุขจากการทำงานร่วมกัน  
 นอกจากนี้ แนวคิดพื้นฐานของโครงการสื่อสารสร้างสรรค์พลังเด็กพลังชุมชน
คุ้มครองเด็ก ยังสะท้อนวิธีการทำงานที่สนับสนุนกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth 
mindset) ของเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงการ ให้สามารถออกแบบกิจกรรม ทดลอง 
สำรวจ และลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน ให้คำแนะนำ แต่ไม่
ชี้นำการทำงานของเยาวชน 
 
 
 



 

 11. โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธาน ี
 โครงการดังกล่าวออกแบบขึ ้นเพื่อ
สน ับสน ุนและต ิดตามการดำเน ินงานของ
โครงการที่ศูนย์วิชาการฯ สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับ 3 โครงการในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ 
1) โครงการบ้านสร้างสุข พลังเยาวชน NL สภา
เด ็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย  
2) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา และ 3) โครงการ
สื่อสารสร้างสรรค์ พลังเด็ก พลังชุมชน คุ้มครองเด็ก กลุ่มสื่อใสวัยทีน  ซึ่งมีรายละเอียด
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ ถอดบทเรียนการดำเนินงานทั้ง 3 โครงการของพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี และ 2) เพื่อติดตามผลการดาเนินงานทั้ง 3 โครงการ ของพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี 

 ผลลัพธ์การติดตามการดำเนินโครงการ
ทั้ง 3 โครงการในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ถ ื อว ่ าน ่ าสนใจมาก เน ื ่ องจากม ี ร ู ปแบบ 
การดำเนินงานแตกต่างกัน คือ การดำเนินกิจกรรม
ในรูปแบบสภาเด็กและเยาวชนภายใต้ส ังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ร ูปแบบการดำเนินการของโรงเร ียนภายใต้ระบบ
ความสัมพันธ์แบบครู-นักเรียน และรูปแบบการดำเนินงานของกลุ่มแกนนำเยาวชนที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) อย่างสื่อใสวัยทีน ซึ่งสิ่ งที่โครงการ
ค้นพบ คือ องค์ความรู ้ด้านการดำเนินกิจกรรม กล่าวคือ ในการดำเนินกิจกรรม
สร้างสรรค์กับเด็กและเยาวชนขั้นตอนการดำเนินการควรเริ่มจาก 1) การวางแผน ชี้แจง 
ทำความเข ้าใจ ข ั ้นตอนนี ้ เป ็นข ั ้นตอนในการด ึงการม ีส ่วนร ่วมระยะแรกเริ่ม  
2) การประสานงาน สื่อสาร ทำความเข้าใจในวงกว้าง เพื่อให้กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมได้ราบรื่น อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์
บอกกล่าวแก่สังคมบริบทแวดล้อม 3) การจัดการ เป็นการฝึกทักษะการบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านคน งาน และงบประมาณ ให้สอดคล้องตามกิจกรรมที่วางแผนไว้  และ  



 

4) กระบวนการสรุปบทเรียน เป็นการย้อนทวนความคิด หาข้อสรุปเพื่อการพัฒนาต่อ 
ไม่เพียงองค์ความรู้ด้านการดำเนินกิจกรรมเท่านั้น โครงการยังได้องค์ความรู้สำคัญใน
การทำงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนร่วมด้วย กล่าวคือ องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
แรงจูงใจ การใช้ภาษาและศิลปะเพื่อการพัฒนา การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อต่อยอดด้าน
อาชีพ การจัดการและการบริหารเวลา กระบวนการสร้างการสื่อสารที่สร้างสรรค์  
การเคารพความแตกต่างหลากหลาย และการพัฒนาความมีจิตอาสา จิตเอื้ออาทรต่อ
ผู้คนในสังคม 
 จากข้อค้นพบของโครงการถอดบทเรียน
ครั้งนี้ ทำให้ผู้เขียนสามารถเชื่อมโยงถึงหลักคิด
เรื่องการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองผ่าน
กิจกรรมสร ้างสรรค ์ การสร ้างและบ่มเพาะ
นักพัฒนาสังคมรุ่นเยาว์ผ่านประสบการณ์ทำงาน
เพื ่อส ังคมในบริบทชุมชนของตนเอง การเร ียนรู ้ เพ ื ่ออยู ่ร ่วมกันอย่างส ันติบน  
ความหลากหลาย การร่วมกันขัดเกลาสังคม โดยไม่ยอมเป็นผู้ถูกสังคมขัดเกลาแต่ฝ่าย
เดียว ลักษณะเหล่านี้เองที่สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตน โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงความคิด 
และการรับรู ้ถ ึงศักยภาพภายใน การสร้างแรงบันดาลใจต่อการปฏิบัติเพื ่อส ร้าง 
การเปล ี ่ยนแปลงสังคม ซ ึ ่งเป ็นการเปลี ่ยนแปลงภายนอกในระดับโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ชุมชนหรือระบบความสัมพันธ์แนวระนาบที ่กว้างออกไป จะให้ได้ว่า  
การเปลี่ยนแปลงจากภายในนำไปสู่ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มุ่งเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์
ภายนอก ซึ่งความสัมพันธ์นี้เหล่านี้ มักโยงใยโครงข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มอื่น ๆ ที่มี
จุดร่วมในแนวคิดการทำงานและปฏิบัติการทางสังคมคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้เขียนจะอธิบาย
ความสัมพันธ์ผ่านแนวคิดทฤษฎีเครือข่าย-ผู ้กระทำการ (Actor-Network Theory: 
ANT) ในบทต่อไป (บทที่ 4) อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของโครงการได้สะท้อน
บทบาทสำคัญของ Node ดังที่กล่าวไว้ในบทที่แล้วหลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล  
การถอดบทเรียนด้านองค์ความรู้ ซึ่งผู้อ่านสามารถย้อนทวนเพิ่มเติมในบทที่ 2 ได้ 
 
 
 



 

 12. โครงการชวนกันเล่า ช่วยกันสื่อ 
 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการ
โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยทำงานเพื ่อพัฒนาเยาวชนกลุ ่มเป้าหมายที ่เป็น
นักศึกษาในการใช้สื่อวีดีทัศน์ เสนอประเด็นน่าสนใจใน
ชุมชน ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทกัษะ
การเล่าเรื่องของเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา และ 2) ให้เยาวชนและชุมชน
สามารถผลิตสื่อ (คลิป) วีดีทัศน์สั้นบนโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน และสามารถ
เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ได้ โดยได้ออกแบบกิจกรรมของโครงการเป็น 3 กิจกรรม คือ  
1) การประชุมคณะทำงาน 2) การอบรมปฏิบัติการ “ชวนกันเล่า” และ 3) การอบรม
ปฏิบัติการ “ช่วยกันสื่อ” ซึ่งรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมจะกล่าวดังต่อไปนี้ 

 กิจกรรมที ่ 1 การประชุมคณะทำงาน 
เป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการจัด
กิจกรรม กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครร่วมโครงการ 
จัดทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นด้านความรู้
และเทคนิคการสื่อสารเบื้องต้น และ 2) ด้าน
ความรู ้เทคนิคขั ้นต้นการใช้โทรศัพท์มือถือ 

(สมาร์ทโฟน) ชั้นต้น และดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเยาวชน
หรือผู้สนใจ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
แล้ว โครงการได้ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การอบรมปฏิบัติการ “ชวนกันเล่า” ซึ่งเน้นการให้
เทคนิคการเล่าเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจในพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อสังคม นำเรียงร้อย
เป็นบทพูดสั้น เพื่อผลิตคลิปสั้นต่อไป และกิจกรรมสุดท้าย คือ การอบรมปฏิบัติการ 
“ช่วยกันสื่อ” ซึ่งเน้นการให้เทคนิคการถ่ายทำคลิปสั้น ด้วยโทรศัพท์มือถือ รวมถึงอบรม
เทคนิคการตัดต่อคลิปวีดีทัศน์ระยะสั้นและเทคนิคการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ผลลัพธ์
ของโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมดำเนินการจริงจำนวน 50 คน ซึ่งเกินจากที่วางแผน
ไว้ และตัวชี้วัดด้านผลงานด้านสื่อ (คลิป) วีดีทัศน์สั้น ความยาว 2 – 3 นาที ในเรื่องราว
หรือประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในพื้นที่หรือชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว 



 

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาชีพ เป็นต้น จำนวนทั้งสิ้น 25 เรื่อง อาทิ  บูตงทุเรียนกวน 
เมืองโบราณท่าสาป เทริด (มโนราห์) บังหมัดไอศกรีมมะพร้ำวอ่อน เป็นต้น 
 จากการวิเคราะห์กระบวนการของโครงการยังมองไม่เห็นกระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นจากภายในของกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ดี โครงการได้สะท้อน
รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ตามทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านการสร้างประสบการณ์ 
(Experiential learning theory) และได้สอดแทรกประเด็นการเรียนรู้จากชุมชนโดย
เชื่อมโยงเข้ากับทักษะการสื่อสาร ทั้งด้านการเล่าเร่ืองและการถ่ายทอดร้อยเรียงเรื่องราว
ผ่านวีดีทัศน์ระยะสั ้น ซึ ่งต้องอาศัยเทคนิคการถ่ายทำ การตัดต่อและการเรียบเรียง 
เรื่องด้วยภาพ ตลอดจนการสื่อสารในสื่อสาธารณะในระบบออนไลน์ ซึ่งจุดนี้เป็นผลดี  
2 ต่อทั้งที่เป็นความรู้ใหม่ทางสังคมบริบทของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย และทั้งที่ได้สื่อสาร
สร้างความเข้าใจผ่านชุดข้อมูลอีกหนึ่งชุดที่มุ่งสื่อสารไปสู่สาธารณะว่าจังหวัดยะลาไม่ได้
เป็นอย่างที่สาธารณชนทั่วไปเข้าใจ   
 

 13. โครงการลานแลกเปลี่ยน “ชม” สือ่ 
 โครงการน ี ้ เช ่นก ัน ดำเน ินการโดยคณะ
ว ิทยาการจ ัดการ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏยะลา มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการสื่อสารบนมือถือ
หรือสมาร์ทโฟนของเยาวชนและชุมชนในพื้นที่  อำเภอ
เมืองยะลา และ 2) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีในพื้นที่จังหวัด
ยะลา อันเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการชวนกันเล่า ช่วยกันสื่อ โดยออกแบบให้มี
กิจกรรม 4 กิจกรรม คือ 1) การจัดประชุมทีมงานเพื ่อสร้างความเข้าใจก่อนเริ่ม
ดำเนินงานและระหว่างกำรดำเนินงาน 2) การอบรมให้ความรู้กระบวนการผลิตสื่อ บน

มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน 3) การนิเทศติดตาม
กระบวนการผลิตของเยาวชนและชุมชนที่เข้า
ร ่ วมโครงการ  และ 4) การสร ุปผลการ
ดำเนินงานและผลที่ได้รับในแต่ละกิจกรรม 
 ผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการถูกจัดขึ้น

เป็นเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ “ชม” สื ่อ ในวันที ่ 20 มีนาคม 2562 ได้จัดเวทีลาน
แลกเปลี่ยน “ชมสื่อ” เพื่อแลกเปลี่ยนนานาทัศนะและชมสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 25 



 

เรื่อง ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ารับชมวีดิทัศน์และร่วม
แลกเปลี่ยนด้วย อาทิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง โฆษกกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตัวแทนกลุ่มเยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มลูก 
เหรียง) เป็นต้น ในเวทีแลกเปลี่ยนได้เห็นทัศนะของหลากหลายฝ่าย เริ่มต้นจากมุมมอง
ของเยาวชนผู้ผลิตสื่อที่เลือกสรรประเด็นต่าง ๆ และหยิบยกมาเล่าได้อย่างน่าสนใจ อีก
ทั้งยังสื่อสารประเด็นทางสังคมสำคัญ เช่น การจัดการทรัพยากรในชุมชน การอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากต้นธารวัฒนธรรมและวถิี
ชีวิต เป็นต้น  

นอกจากนี้ นักศึกษาในฐานะเยาวชนนักออกแบบสื่อเพื่อชวนกันเล่า ช่วยกัน
สื่อเรื่องราวชุมชน และถ่ายทอดออกมาเป็นสื่อหลากหลายรูปแบบนั้น ได้สะท้อนให้เห็น
วิธีคิดการทำงานที ่สอดคล้องกับกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ที่
นักศึกษาได้เป็นผู้คิด วางแผนงาน ออกแบบเส้นเรื่อง ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และนำเสนอ
เรื่องราวในมุมมองของตนเอง จากนั้นเปิดเวทีนำเสนอผลงานให้กับนักศึกษา อาศัย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนหลากหลายกลุ่ม หลากหลายช่วงวัย หลากหลายภาคสว่น 
ทำให้เกิดข้อมูลใหม่ ๆ ความคิดใหม่ ๆ ที่นำไปสู่การออกแบบเรื่องเล่าชุมชนเพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ได้  
 การวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการโดยศูนย์วิชาการฯ พบข้อเท็จจริงเรื ่อง  
การคัดเลือกประเด็นนำเสนอของเยาวชนแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีสาเหตุหลักจากความสนใจ 
คำถามภายในและความต้องการสื่อสารว่า “เรื่องเล่าจากชาวยะลา” ไม่ได้น่ากลัวหรือมี
แต่ความไม่สงบเท่านั้น แต่มีแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาชีพที่น่าสนใจ 
เต็มไปด้วยเรื่องราว ความสำคัญ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนโดยชุมชน ซึ่ง
เชื่อมโยงให้เห็นถึงความร่วมมือในการจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน (สมพงษ์ จิตระดับ  
สุอังคะวาทิน และ ชุติมา ชุมพงศ์, 2562) ว่าเป็นกลไกสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้
ชุมชนสามารถจัดการกับทรัพยากรในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก อนุรักษ์ ถ่ายทอดและสามารถ
เพิ ่มมูลค่าให้เกิดขึ ้นแก่ชุมชน หากทุกชุมชนมีวิธีการจัดการดังกล่าวจะทาให้เกิด  
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนสืบสาน อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต อาชีพอย่างยั่งยืนได้ ในมิติการทำงานด้านเด็กและเยาวชน พบว่า มีการดึงเด็กนอก
ระบบโรงเรียนมาทำงานร่วมกับเด็กในระบบในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนขยายไปยัง



 

เด็กนักเรียนประถมศึกษา เป็นการดึงเด็กในระบบ นอกระบบให้หันมาทำกิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นการปรับกระบวนการทางความคิดของผู้ใหญ่ ลดอคติม่านบังตา
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง เป็นภาพลักษณ์การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกันเพื่อให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ 
 
ตอนที่ 2 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจาก PAR สู่ YPAR  
 จากการประมวลกระบวนการและผลการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้ง  
10 โครงการและโครงการสนับสนุนติดตามและถอดบทเรียนของ Node 3 โครงการทำ
ให้เห็นจุดร่วมของการดำเนินกิจกรรมในลักษณะระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแทบทุกโครงการมี
กระบวนวิจัยสอดแทรกอยู่ทั้งสิ้น เร่ิมจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) สู่
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) จนกระทั่ง
เกิดการริเริ่มกระบวนการที่ตัวเด็กและเยาวชนผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเยาวชนมี
ส่วนร่วม (Youth-led Participatory Action Research) หรืออาจกล่าวว่าเป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบเยาวชนนำการมีส่วนร่วม ซึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดถึงกระบวนการ YPAR 
ปรากฏใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการระเบียงรู ้ เติมสุขสู ่ช ุมชน จังหวัดเชียงราย 
โครงการสืบฮีต ตวยฮอย วิถีชุมชนบนมิติรายได้ครัวเรือนของคนลุ่มน้ำแม่อ้อ  จังหวัด
เชียงราย และ โครงการสื่อสารสร้างสรรค์พลังเด็กพลังชุมชนคุ้มครองเด็ก จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งได้ให้รายละเอียดไว้แล้วในการวิเคราะห์แต่ละโครงการ 

อย่างไรก็ดี การดำเนินโครงการในฐานะศูนย์วิชาการฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องดึงเอาปรากฏการณ์ต่าง ๆ มาอธิบายเพื่อให้เกิดการแบ่งปันความคิดเชิงวิชาการ ซึ่ง
สำหรับบทนี้คือการดึงบทเรียนเชิงวิชาการด้านกระบวนการทางวิจัย ดังที่ปรากฏใน  
การอภิปรายและวิเคราะห์รูปแบบกระบวนการวิจัยที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนา
เยาวชน มีรูปแบบกระบวนการวิจัยหลัก 3 กระบวนการ ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีขั้นตอนในการวิจัย 4 ขั้นตอน 
คือ 1) การวางแผน (Plan) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปรากฏในทุกโครงการ โดยเน้นการสร้าง
ความเข้าใจ การเตรียมความพร้อม การวางแนวทางการทำงาน ซึ่งเน้นการร่วมระดม
ความคิดเป็นหลัก แม้ว่าขั้นตอนนี้จะปรากฏในทุกโครงการแต่ความเข้มข้นในการระดม
ความคิดเห็น หรือผู้ริเริ่มในการวางแผนก็เป็นผลให้ Action Research เปลี่ยนผ่านไปสู่ 



 

PAR ได้เช่นกัน เนื่องจาก PAR เน้นระดับการมีส่วนร่วมและการริเริ ่มในปฏิบัติการ  
2) การลงมือทำ (Do) เป็นขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ เน้นการทำงานตาม
บทบาทหน้าที่เป็นสำคัญ เพื่อให้ผู ้รับผิดชอบได้สังเกตผลจากการปฏิบัติเพื่อนำผล  
การสังเกตไปใช้ในขั้นต่อไป 3) ตรวจสอบ (Check) เป็นขั้นตอนการใช้ข้อมูลที่เก็บได้
จากการสังเกตของผู้รับผิดชอบ หรือข้อมูลผลลัพธ์จากกระบวนการสืบค้น การสำรวจ 
มาตรวจทานปฏิบัติการเพื่อมุ่งปรับเปลี่ยนปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้นไป และ 4) การปฏิบัติ 
(Act) ขั้นตอนนี้มีนัยของการเริ่มต้นปฏิบัติการใหม่ซึ่งพัฒนาจากกระบวนการวิจัยเดิม 
ซึ่งสามารถพัฒนาปฏิบัติการขึ้นเป็นวงรอบ (Spiral) ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน  

2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
ดังที่กล่าวข้างต้นว่า Action Research สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ PAR ได้โดยการสร้าง
กระบวนการมีส ่วนร่วมเข้าไปในทุกขั ้นตอนของกระบวนการวิจ ัย อย่างไรก็ดี 
ความสำคัญมักอยู่ที่กระบวนการวิจัยนี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่ตัวนักวิจัยที่เป็นคนนำเพียงคำเดียว 
หากแต่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโดยตรงได้มีส่วนร่วมคิด วางแผน 
ปฏิบัติ และสะท้อนคิดด้วย ดังเช่น  Robin McTaggard (1997) ได้ระบุถึงหลักการ
สำคัญของ PAR ไว้ว่าเป็น “การวิจัยปฏิบัติการเน้นกิจกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม หากแต่
เป็นการทำงานกับกลุ่มคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันทั้งทางอำนาจ สถานะ อิทธิพล และ
การใช้ความสามารถทางภาษาในการจัดการประเด็นปัญหา และความแตกต่างนั้นนำมา
ซึ่งสถานการณ์อันเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยมุมมองที่หลากหลาย สร้างสรรค์ คัดเลือก
วิธ ีการใหม่ในการแก้ไขปัญหานั ้น” จึงสะท้อนหลักคิดการสร้างการมีส ่วนร ่วม 
(Participatory action) จากมุมมองหลากมิติของผู้อื ่นด้วย ปฏิบัติการลักษณะนี้มัก
ปรากฎในกิจกรรมหนึ่งของหลายโครงการนั่นคือ การถอดบทเรียนหรือการสรุปบทเรียน 
(Reflection) นั่นเอง 

3. การว ิจ ัยเช ิงปฏิบ ัต ิการแบบเยาวชนนำการม ีส ่วนร ่วม ( Youth-led 
Participatory Action Research) มีความแตกต่างหล ัก ๆ อย ู ่ตรงท ี ่อำนาจและ
ความสามารถในการริเร ิ ่มปฏิบ ัต ิการ ซึ ่ง Anderson (2020) ได ้อธ ิบายให้เห็น 
ความเพิ่มเติมจาก PAR ใน 3 ประเด็น คือ 1) YPAR เน้นการกระจายอำนาจจากผู้ใหญ่
สู่เยาวชน เกิดการแบ่งอำนาจกันและกันในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย รูปแบบ  
การแบ่งอำนาจนี้เป็นการถ่วงดุลอำนาจบทบาทของผู้ใหญ่ตามวิถีเดิม 2) เป้าหมายของ 



 

YPAR ต่อการศึกษาประเด็นปัญหาใด ๆ นั้น เน้นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อตัวบุคคล 
ซึ่ง YPAR ช่วยสร้างโอกาสสำหรับเยาวชนเป็นผู้สืบสอบ สร้างสรรค์ทางเลือก ออกแบบ
กระบวนการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาในประเด็นทางสังคมที่ส่งผลกระทบตอ่ชีวิต
พวกเขาได้ด้วยตนเอง และ 3) ผู ้ที ่เข้าร่วมกระบวนการทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้ 
เนื่องจากกระบวนการ YPAR ช่วยสร้างและสนับสนุนการแบ่งปันทรัพยากรและความรู้
ระหว่างกันในกลุ่มผู้เข้าร่วม 
 เม ื ่อพิจารณาปฏิบัต ิการในแต่ละโครงการตามหลักคิดของระเบียบวิธี 
(Methodology) ทางการวิจัย ทำให้เห็นชัดว่า ปฏิบัติการเพื ่อสร้างการมีส่วนร่วม 
(Participatory action) จะนำไปสู่การสร้างพลังอำนาจในการต่อรองของคนที่มีสว่นได้
ส่วนเสีย โดยมีพื้นที่โอกาสในการแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็น กระบวนการลักษณะนี้
นอกจากจะช่วยให้พัฒนาทางเลือกทางออกของปัญหาโดยพิจารณารอบด้านแล้ว ยังผูก
ความรู ้ส ึกรับผิดรับชอบร่วมกัน ตลอดจนความรู ้ส ึกเป็นเจ้าของร่วมด้วย ทั ้งนี้ 
กระบวนการแบบ YPAR มักส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้สืบสอบในประเด็นความอยุติธรรม
ทางส ังคมที ่ เก ิดข ึ ้นในว ิถ ีช ีว ิตของตัวเยาวชน  และพัฒนาว ิธ ีการในการสร้าง 
การเปลี่ยนแปลง โดยการระบุคำถามวิจัยที่เกี่ยวข้อง คิดวิพากษ์ทางเลือกวิธีการใน
การศึกษา ซึ่ง YPAR ถูกนำไปใช้โดยนักการศึกษา นักพัฒนาชุมชนและนักวิจัย เพื่อเพิ่ม
โอกาสสำหรับการปฏิบัติการทางสังคมโดยเยาวชนเป็นผู ้นำ (Youth-led social 
action) อันมีเป้าหมายสำคัญคือการนำเสนอภาพความอยุติธรรมทางสังคมผ่าน 
การขับเคลื่อนและสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้โดยเริ่มจากเยาวชนเอง (นวพร 
สุนันท์ลิกานนท์, 2555) 
 
เอกสารอ้างอิง 
ภาษาไทย 
กานต์ โสมสัย. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ เบิ่งแญง ณ ฮิมของ. คณะครุ

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
นวพร สุนนัท์ลิกานนท์. (2555). การประเมินวิธีการเรียนการสอนของครูตามแนวคิดโม

เสค. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวชิาวิธีวทิยาการวิจัยการศึกษา. 
ภาควิชาวจิัยและจติวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



 

บุปผาวรรณ ชุมมวล. (2562). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการสื่อสารสร้างสรรค์พลังเด็ก
พลังชุมชนคุ้มครองเด็ก. กลุ่มสื่อใสวัยทีน. 

ปรัชญา สุดมี. (2562). รายงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชวีิต. โรงเรียนนำ้
ขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี. 

ประจวบ จนัทร์หมื่น, สุรศักดิ์ จนัทา, เตชิต ศิรวงศ์เดชา, อัฉรา จันเทพา, พรรทิวา 
อุโลก และ สุทธนิันท์ บุษบง. (2562). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการแนว
ทางการฟังเสียงเด็กเพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ กรณีศึกษาอำเภอพยุห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ. 

วรากรณ์ ใจยา. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสืบฮีต ตวยฮอย วิถีชุมชนบนมิติ
รายได้ครัวเรือนของคนลุ่มนา้แม่อ้อ. มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย. 

แวอาซีซะห์ ดาหะยี. (2562). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการลานแลกเปลี่ยน “ชม” สื่อ. 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี. 
(2562). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการบ้านสร้างสุข พลังเยาวชนนาจะหลวย 
(NL). เทศบาลตำบลนาจะหลวย. 

สมพงษ์ จิตระดบัสุอังคะวาทนิ และ ชุติมา ชุมพงศ์. (2562, 13 เมษายน). สื่อสงบ ลด
อคติชายแดนใต้. สบืค้นเมื่อ 19 กรกฎาคม 2563, จาก 
https://www.matichon.co.th/article/news_1446971 

สมพงษ์ จิตระดบั สุอังคะวาทนิ และ พจนา อาภานุรักษ์. (2562, 7 เมษายน). เด็กก้าว
พลาด. สบืค้นเมื่อ 19 กรกฎาคม 2563, จาก
https://www.matichon.co.th/columnists/news_1438840 

สิทธิชัย ซาวคำเขตร. (2562). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการระเบียงรู้ เติมสุขสู่ชุมชน. 
มูลนิธิภูมิพลงัชุมชนไทย. 

สุรศักดิ์ เก้าเอ้ียน. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการถอดบทเรียนการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขสู่ความเป็นมนุษย์. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุวิทย์ สิงห์สี. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการถอดบทเรียนการดำเนนิงานดา้น
เด็กและเยาวชนพื้นที่จงัหวัดอุบลราชธานี. บริษทั เอสไอเอซี จำกัด. 

https://www/


 

อัครชัย อรุณเหลือง. (2562). รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการคืนความสุขให้เยาวชน. 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน. 

อมรเทพ มณีเนียม. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการชวนกันเล่า ช่วยกนัสื่อ. คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
ภาษาอังกฤษ 
Anderson, A. J. (2020). A Qualitative Systematic Review of Youth 

Participatory Action Research Implementation in US High Schools. 
American journal of community psychology, 65(1-2), 242-257. 

Cherry, K. (2020, May 15). The David Kolb Theory of How Experience 
Influences Learning. Retrieved July 18, 2020, from 
https://www.verywellmind.com/experiential-learning-2795154 

McTaggart, R. (1997). Participatory action research international contexts 
and consequences. Albany: State University of New York Press. 

https://www.verywellmind.com/experiential-learning-2795154


 



 

บทที่ 4 
บทเรียนเชิงวิชาการด้านแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

กับการทำงานด้านเด็กและเยาวชน 
 

การทำงานด้านเด็กและเยาวชนต้องอาศัยแนวคิดและทฤษฎีเพื่อเป็นฐานคิดใน 
การขับเคลื่อนงานทั้งในเชิงมโนทศัน์ การออกแบบกระบวนการ และเป็นฐานในการถอด
บทเรียนเพื ่อสรุปและอภิปรายผลการดำเนินงานในแต่ละส่วน เพื ่ออธิบายภาพ 
การดำเนินงานในแต่ละส่วนให้ชัดเจนโดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตอนที่ 
1 แนวคิดและทฤษฎีเรื ่องกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ตอนที่ 2 
แนวคิดเรื่องเครือข่าย-ผู้กระทำ (Actor-network theory) ตอนที่ 3 การสร้างเยาวชน
พลเมือง (Youth citizenship) และตอนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
งานเชิงนโยบาย (Deliverology)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) 
 คำว่า Mindset มีการให้คำแปลเป็นภาษาไทยไว้หลายความหมาย เช่น กรอบ
ความคิด โปรแกรมความคิด ชุดความคิด และกระบวนการทางความคิด ซึ่งงานวิจัยนี้ขอ
ใช้คำว่า กระบวนการทางความคิด เพื ่อให้เห็นมิติการคิดที ่ครอบคลุมถึงวิธ ีคิด  
การพัฒนาความคิด ตลอดจนผลที ่ เก ิดจากความคิด ซึ ่ง Dweck (2006) ได ้ให้
ความหมายของกระบวนการทางความคิดไว้ว่า เป็นกรอบความคิดของบุคคลหรือแนว
ทางการคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก และทำให้บุคคลมีมุมมองในเร่ืองเดียวกัน
ที่แตกต่างกัน บุญเกียรติ โชควัฒนา (2554) ได้ให้ความหมายของคำว่ากระบวนการทาง
ความคิดไว้ว่า คือ สิ่งที่ได้พบ สิ่งที่ได้สัมผัส สิ่งที่ได้รับรู้และมักจะยึดติดอยู่ ไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลง ถ้ามีกรอบความคิดที่เป็นบวกและดีควรเก็บไว้ แต่ถ้ามีกรอบความคิดที่
เป็นลบและมีผลต่อตนเองและผู้อื่นในทางที่ไม่ดีควรปรับเปลี่ยน  
 Dweck (2006) ได้คิดค้นทฤษฎีเรื่อง Mindset โดยแบ่งกลุ่มของคนที่มีความ
เชื่อหรือวิธีการคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมุมมองและทัศนคติเป็น 2 ประเภท คือ คนที่มี
กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) กลุ ่มคนเหล่าน ี ้เช ื ่อว ่ามนุษย์พัฒนา
ความสามารถสร้างได้ด้วยการเรียนรู้ มองว่าปัญหาและอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้



 

และพัฒนา ให้ความสำคัญกับความพยายาม ในขณะที่  คนที่มีกรอบความคิดแบบติด 
(Fixed mindset) จะมีความเชื่อว่าความฉลาดของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่สามารถเพิ่มพูน
ทักษะความสามารถได้ ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ คุณสมบัติ เช่น ต้องดูฉลาดดูเก่ง  

   

 ในส่วนของงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริมกระบวนการทางความคิด มี
การศึกษาพบว่าบุคคลที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตเมื่อต้องเผชิญหน้าในสถานการณ์ที่
พยายามอย่างสุดความสามารถแต่ไม่ประสบความสำเร็จ จะมีความรู้สึกแย่มากกว่าคนที่มี
กรอบความคิดแบบติด เป็นเพราะมีมุมมองว่าความพยายามคือหนทางสู่ความสำเร็จ จึงมี
ความคาดหวังในตนเองสูงรวมถึงคาดหวังให้ผู้อ่ืนมีความพยายามเช่นเดียวกับตนด้วยจึงอาจ
มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ นอกจากนี้คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตยังมี
แนวโน้มในการคิดไกลถึงอนาคตในขณะที่คนที่มีกรอบความคิดแบบติดจะคิดอยู่กับปัจจุบัน
มากกว่า (ภัทรพร กังวานพรชัย, 2556) 
 Growth mindset เป็นความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความสามารถและ
ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนในระด ับต ่าง ๆ การศ ึกษาระยะยาวของ Blackwell, 
Trzesniewski, และ Dweck (2007) ที่ได้ศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จำนวน 373 คน โดยการสอนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ของ
เชาว์ปัญญา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า Fixed mindset ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทาง 
การเรียนลดลง ขณะที่ Growth mindset ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และทำ
ให้นักเรียนมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ King (2012) ศึกษา



 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ถึงความเชื่อเกี่ยวกับเชาวน์ปญัญาของตนวา่
มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวและสุขภาวะทางจิตของนักเรียนอย่างไร ผลการศึกษา
พบว่าความเชื่อที่ว่าความสามารถทางเชาว์ปัญญาของตนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในขณะที่ความเชื่อว่าเชาวน์ปัญญาของ
ตนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กล่าวคือ 
นักเรียนที ่มี Fixed mindset มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ำ ในขณะที่นักเรียนที ่มี 
Growth mindset มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 Growth mindset ไม่เพียงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้แต่ยังคงมีความสำคัญ
ต่ออารมณ์และสุขภาพจิตของมนุษย์ด้วย การศึกษาของ King (2012) พบว่านักเรียนที่มี 
ความเชื่อว่าเชาวน์ปัญญาของตนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเป็นลักษณะของ  Fixed 
mindset มีความสัมพันธ์กับการมีอารมณ์ทางลบ เช่น รู้สึกแย่เมื่ออยู่ในชั้นเรียนและ
แสดงอารมณ์ทางลบในโรงเรียน เช่นเดียวกับการศึกษาของ Schroder และคณะ 
(2017) ที่ได้ศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษา
ปรากฏว่า ผู้ที่มี Growth Mindset มีลักษณะอาการทางจิตเวช เช่น ภาวะซึมเศร้าน้อย
กว่าผู้ที่มี Fixed mindset ดังนั้น Growth mindset จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการ
ดำเนินชีวิตของคนไม่ใช่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถ
ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น อันเนื่องมาจากการมีสุขภาพจิตและ  
การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการพัฒนากระบวนการทางความคิด 
Growth mindset มีความสําคัญต่อบุคคลเป็นอย่างมากทั้งในด้านการศึกษา  

การเรียนรู้ การปรับตัว สุขภาพจิต ดังนั้นการเสริมสร้าง Growth mindset จึงนับว่า
เป็นแนวทางที่สําคัญแนวทางหนึ่งที่จะทําให้สามารถพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้ การศึกษา
เก่ียวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงชุดความคิดในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 
วิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีการหนึ่ง คือ การให้ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับการ
ทํางานของสมอง รวมถึงความสามารถของสมองในการพัฒนาและจัดระบบใหม่อันเป็น
ผลมาจากการใช้ความพยายามและการฝึกฝนการทํางานอย่างหนัก โดยข้อมูลหรื อ
ความรู้นี้จะเน้นถึงข้อค้นพบทางประสาทวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาเชาวน์ปัญญา
ผ่านการเรียนและการฝึกฝน เช่น ในการศึกษาของ Esparza และคณะ (2014) เก่ียวกับ



 

การเปลี่ยนชุดความคิดโดยใช้ชื่อวิธีการว่า Brainology รวมถึงการศึกษาของ Paunesku  
และคณะ (2015) ที่ใช้ The growth mindset intervention เป็นวิธีการเปลี่ยน Fixed 
mindset ให้เป็น Growth mindset ซึ่งวิธีการมีความคล้ายคลึงกับ Brainology ทั้งนี้
วิธีนี้นับว่ามีจุดเด่นค่อนข้างมากทั้งประสิทธิภาพของวิธีการและสามารถใช้ประโยชนไ์ด้
ในวงกว้างเนื ่องจากมีการพัฒนาให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที ่ใช้งานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ทําให้การเปลี่ยน Fixed mindset ให้เป็น Growth mindsetสามารถทํา
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

Mindset ที ่แตกต่างกันของบุคคลเป็นผลมาจากปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องหลาย
ประการ การศึกษาของ Muller และ Dweck (1998) เกี ่ยวกับผลจากคําชมเชยที่
ก่อให้เกิด Mindset ที่แตกต่างกันในนักเรียนเกรด 5 ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้
นักเรียนแก้ปัญหาที่ไม่ยากนัก แล้วชมเชยนักเรียนกลุ่มหนึ่งในความสามารถ ส่วนอีก
กลุ่มหนึ่งชมเชยในความพยายาม จากนั้นจึงให้แก้ปัญหาที่มีความยากมากขึ้นอีกครั้ง  
ผลการทดลองปรากฏว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับคําชมเชยในความสามารถ จะนําความผิดพลาด
มาเป็นสิ่งสะท้อนว่าตนขาดความสามารถและเมื่อให้แก้ปัญหาในชุดต่อมาปรากฏว่า
ความสามารถในการแก้ปัญหาลดลง ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับคําชมเชยในความพยายาม
กลับพบว่านักเรียนมีทัศนะต่อความยากว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการต้องใช้ความพยายาม
มากข้ึน ซึ่งเมื่อแก้ปัญหาในชุดต่อมาพบว่าสามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้น  

จากการศึกษาของโครงการศูนย์ว ิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ (2562) ได้พัฒนาแนวทางการ
พัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตสำหรับเด็กและเยาวชน และสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องทำงาน
ร่วมกับเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนากระบวนการทางความคิดในเด็กและเยาวชน สามารถทำได้
ดังนี้ 

1. มองเห็นคุณค่าของตนเอง เชื่อมั่นว่าตนเองมีศักยภาพไม่แตกต่างจากคนอ่ืน  
2. สร้างความเชื่อที่ว่าความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการประสบความสำเร็จ 
3. สร้างวินัยในการเรียนรู้ให้กับตนเอง โดยใช้ความพยายามเป็นตัวขับเคลื่อน

วินัยในตนเอง 



 

4. ยึดมั่นในคุณค่าและหลักการประชาธิปไตย เคารพและให้คุณค่ากับศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ของทุกบุคคล 

5. พัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตัว สร้างความเป็นตัวของตนเองบนฐานของ 
การเคารพความแตกต่างหลากหลายของผู้อ่ืน 

6. กล้าที่จะทดสอบตนเองและท้าทายตนเองในสถานการณ์ใหม่ ๆ บนฐานของ
การคิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบ 

7. ค้นหาและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้เรื่องใกล้ตัวอย่าง
รอบด้าน เพื่อค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจเชิงลึก 

8. รู ้จักตั้งคำถามจากข้อมูลที่ได้รับในประเด็นต่าง ๆ ทั้งที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองโดยตรงและสังคมรอบตัว เพื่อสร้างแรงปรารถนาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

9. คิดและลงมือทำอย่างมีเป้าหมาย มองเห็นผลของการกระทำที่จะเกิดขึ้นกับ
ส่วนรวม 

 

แนวทางการพัฒนากระบวนการทางความคิดในผู้ใหญ่ สามารถทำได้ดังนี้ 
1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็ก ใช้การสื่อสารสองทาง เคารพความคิดเห็น

ที่แตกต่างหลากหลาย  
2. ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสังคม รับรู ้ข้อมูลข่าวสารอย่าง 

เท่าทัน 
3. มองหาช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ ไม่หยุดพัฒนาตนเอง 
4. สร้างบรรยากาศที่ดีในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เปิดพื้นที่

ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น 
5. ไม่ยึดติดกับแนวปฏิบัติเดิม ๆ ที่เคยมีมา หากแนวปฏิบัตินั้นไม่สามารถปรับ

เข้ากับโลกยุคปัจจุบันได้ 
6. ใช้เหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าธรรมเนียมปฏิบัติ 
การทำงานของศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว ยึดทฤษฎีการพัฒนาเด็กและเยาวชนบนฐานคิดการสร้างกรอบความคดิแบบ
เติบโตให้กับเด็กเยาวชน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ฟังเสียงเด็กเป็น” ภายใต้โครงการมี 
การสนับสนุนทุนให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนเป็นเจ้าของโจทย์



 

ปัญหา ลองผิดลองถูก ออกแบบวิธีการทำงาน และเผชิญหน้าแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่ง
เป็นการส่งต่อชุดวิธีคิดให้กับเยาวชนที่จะเป็นต้นทุนในการทำงานต่อไปในอนาคต 
 
ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องเครือข่าย-ผู้กระทำ (Actor-network theory: ANT) 

John Law (1992) นักสังคมวิทยาได้อรรถาธิบายแนวคิดเครือข่าย-ผู้กระทำ (Actor-
network theory: ANT) ว่าเป็นศาสตร์สังคมวิทยาเชิงสัมพันธ์และกระบวนการที่สังเกตว่า
ผู้กระทำ องค์กร และเครื่องมือต่าง ๆ นั้นมีปฏิสัมพันธ์และสร้างผลกระทบระหว่างกัน 
โดยมีองค ์ประกอบในการอธ ิบายความส ัมพ ันธ ์ภายในเคร ือข ่ ายส ั งคมไว้   
5 องค์ประกอบ ดังนี้  

1) ความสัมพันธ์ส ัมพัทธ์ (Semiotic relationality) หมายถึง เครือข่ายอัน
ประกอบด้วยหน่วยที่สร้างความหมายและก่อรูปความสัมพันธ์ระหว่างกัน  

2) ความแตกต่างหลากหลาย (Heterogeneity) หมายถึง เครือข่ายสัมพันธ์ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้กระทำการที่เป็นมนุษย์และตัวกระทำการซึ่งไม่ใช่มนุษย์  

3) สสารมีรูปธรรม (Materiality) หมายถึง สิ ่งต่าง ๆ มากมายที่มีอยู่อย่างมี
ความหมายในสังคม  

4) กระบวนการส่งผ่านและแปรผันของผู้/ตัวกระทำการ (Translation)  
5) การส่งผ่านอำนาจแทน (Immutable mobile) หมายถึง การสร้างร่องรอย

อำนาจให้แก่ตัวกระทำการซึ่งไม่ใช่มนุษย์และมีผลต่อปฏิสัมพันธ์กับเครือข่าย  
นอกจากนี้ ทฤษฎี ANT ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์สัมพัทธ์ของสรรพสิ่งต่าง ๆ ผ่าน 3 

กลวิธี ดังนี้  
1) การสร ้างความคงทนเช ิงว ัตถ ุ  (Material durability) โดยเช ื ่อว ่าระบบ

ความสัมพันธ์ทางสังคมได้สร้างตัวแทนอำนาจผ่านวัตถุที ่คงทนถาวรที ่สามารถเป็น
ประจักษ์พยานของความสัมพันธ์ 

2) การสร้างความคงทนเชิงกลยุทธ์ (Strategic durability) ความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายสังคมจะยั่งยืนได้ขึ้นอยู่กับการวางกลยุทธ์ที่รอบคอบ 

3) การสร้างความคงทนเชิงอ้อม (Discursive stability) เป็นวิธีรักษาความสัมพันธ์
ของเครือข่ายที่รวมเป็นองค์กรผ่านการสร้างเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อกัน
ในเครือข่ายองค์กร ด้วยการเสริมบทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 



 

เนื่องจากแต่ละเครือข่ายย่อมมีความรู้ ความสามารถเป็นขอบเขตอำนาจที่จำกัด (Latour, 
2005; Law, 2009) 

การทำงานระหว่างศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว จึงอาศัยการเชื่อมการทำงานบนฐานแนวคิดของ ANT ที่เชื ่อว่าผู้กระทำ 
องค์กร และเครื่องมือต่าง ๆ นั้นมีปฏิสัมพันธ์และสร้างผลกระทบระหว่างกัน เป็นที่มา
การสนับสนุนโครงการกิจกรรม โครงการวิจ ัย การจัดเวทีแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้
ประสบการณ์ และการร่วมกันขับเคลื่อนและส่งต่อนโยบายด้านเด็กและเยาวชนโดย
อาศัยกลไกการสร้างเครือข่ายในแนวราบเป็นสำคัญ 

 
ตอนที่ 3 การสร้างเยาวชนพลเมือง (Youth citizenship) 
 การพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นพลเมือง ต้องอาศัยมุมมองการพัฒนาบนฐานของ 
การรับฟังเด็ก การเคารพในความแตกต่างทางความคิด การมีมุมมองที่เปิดกว้างต่อ  
การนำเสนอวิธีคิดใหม่ ๆ กล่าวคือ การใช้แนวคิดประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญกับ
คุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยเยาวชนคือกลุ่มประชากรในช่วงวัยที่
จะเติบโตไปเป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมในฐานะพลเมืองของชาติ คำว่าพลเมืองในช่วงก่อน
ศตวรรษที่ 20 มักมีการให้ความหมายในวงจำกัดในแง่ของการเป็นพลเมืองที่มีสิทธิ
สถานะตามที่รัฐระบุไว้ในกฎหมาย ในขณะที่การให้นิยามคำว่าพลเมืองหลังปี 2000 
เป็นต้นมาพบว่ามีศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาความเป็นพลเมืองนั้นต้องขยายขอบเขต
ให้กว้างถึงการเป็นพลเมืองโลก ทางโครงการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว จึงได้ศึกษาการให้ความหมายของพลเมืองตามนิยามของ 
Westheimer และ Kahne (2004) ซึ่งกล่าวถึงรูปแบบของพลเมือง 3 แบบ ดังนี้ 

1) พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ (Personally responsible citizen) เป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ในเชิงปัจเจก เช่น จ่ายภาษี 
ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ และการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร  

2) พลเมืองที ่มีส ่วนร่วม (Participatory citizen) เป็นพลเมืองที่ม ีการ
รวมตัวกันเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมในระดับสาธารณะที่มีผลต่อส่วนรวม เช่น การจัด
กิจกรรมการกุศลเพื่อระดมเงินบริจาค การรวมกลุ่มทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม และ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มสังคมที่เน้นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม  



 

3) พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม (Justice-oriented citizen) 
เป็นพลเมืองที่ให้ความสำคัญกิจการและการบริหารจัดการของรัฐ มีการวิพากษ์และ 
ตั้งคำถามเชิงโครงสร้างต่อระบบสังคม ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมโดยมี
เป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นความเป็นธรรมให้กับสังคม  

นอกจากนี้ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย (Thai Civic Education 
Foundation) ยังศ ึกษาและจำแนกความแตกต่างของพลเมืองก ับของพลเมือง
ประชาธิปไตย ตามแนวคิดของ Westheimer และสรุปเป็นแผนภาพไว้ดังนี้ 

 
 พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 (มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมอืงไทย, 2560) 
 

เมื่อกล่าวถึงการสร้างพลเมืองผ่านระบบการศึกษาไทย มีงานวิจัยที่สะท้อนให้
เห็นว่าการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยนั้น คุ้นเคยกับการสร้างการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองดีมากกว่า โดยมีข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัยจำนวน 6 แห่งในประเทศไทย มองว่าความเป็นพลเมืองนั้น หมายถึง  
การเป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้
สะท้อนว่า “ผู้ใช้บัณฑิต” หรือนายจ้างก็ให้คุณค่าต่อลูกจ้างที่เต็มใจให้ความช่วยเหลือ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (วัชรฤทัย บุญธินันท์, 2560, น. 11)  



 

ในต่างประเทศมีการศึกษาวิจัยพบว่าการสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยใน
โรงเรียน (Democratic school climate) มีความสัมพันธ์ทางตรงอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 กับการอภิปราย พูดคุย สะท้อนคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง และ
การรับรู้เรื่องความเป็นธรรมในโรงเรียน นอกจากนี้ การอภิปราย พูดคุย สะท้อนคิด
เก่ียวกับความเป็นพลเมืองและการรับรู้เร่ืองความเป็นธรรมในโรงเรียนยังมีความสัมพันธ์
ทางตรงกับความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองก็มี
ความสัมพันธ์ทางตรงกับความยึดมั่นผูกพันต่อการเป็นพลเมืองในอนาคต (Lenzi et al., 
2014, pp. 251-261) 

ในขณะที่บวรศักดิ์ อุวรรโณ (อ้างถึงใน ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, 2553, น. 32) ได้
ให้แนวทางการสร้างพลเมือง 4 แนวทาง ดังนี้ 1) การสร้างพลเมืองจากพลังอำนาจทาง
กฎหมาย หมายถึง บทบัญญัติทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญ และอื่น ๆ ต้องบัญญัติให้รัฐ
ส่งเสริมให้พลเมืองมีส่วนร่วมในระดับนโยบายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ พลเมืองสามารถตรวจสอบอำนาจรัฐ และยื ่น เสนอร่างกฎหมายเพื่อ 
การพัฒนาประเทศได้ 2) การสร้างสำนึกพลเมืองผ่านการศึกษาที่เป็นทางการ และ 
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยเน้นให้เด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาได้พัฒนา
ตนเองจากการทำโครงการ (Project) ต่าง ๆ  3) การสร้างพลเมืองให้มีความเข้มแข็ง 
โดยเน้นใช้การสนทนา (Dialogue) การปรึกษาหารือ (Consultation) และการพูดคุย
แบบสุนทรียสนทนาเพื่อสร้างกระบวนการปรองดอง 4) การเปิดพื้นที่การเมืองภาค
พลเมือง และสร้างเครือข่ายพลเมือง เพื ่อให้เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีซึ่งกันและกัน และสร้างความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งในภาคพลเมือง  
สอดคล้องกันกับศุภรัตน์ รัตนมุขย์ (2556) ที่กล่าวว่าการพัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองตื่นรู้
นั ้น กระบวนการทางการศึกษาและการทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นแนวทางที ่หลาย
ประเทศกำลังดำเนินการขับเคลื ่อน ในรูปแบบของการบริการสังคม (Service – 
learning)  นับเป็นแนวทางการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ทำให้เยาวชนผู้ปฏิบัติได้มี
โอกาสลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคม และจำเป็นต้องมีกระบวนการสะท้อนความคิดและ
วิเคราะห์ให้เห็นความสำคัญของเป้าหมายการทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสร้างให้เกิด
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองตื่นรู้ 



 

จากที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าศึกษาการให้นิยามคำว่าพลเมืองหลังปี 2000 เป็นต้น
มาพบว่ามีศึกษาที่ชี ้ให้เห็นว่านิยามของพลเมืองนั ้นต้องขยายขอบเขตให้กว้างถึง  
การเป็นพลเมืองโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพลเมืองในกลุ่มเด็กและเยาวชนตอ้ง
สร้างให้เด็กและเยาวชนมีมโนทัศน์และประสบการณ์ในชีวิตประจำวันที ่เกี ่ยวกับ  
การยอมรับคุณค่าสากล เช่น การยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางเพศ เชื้อชาติ 
ความสามารถ ศาสนา และชนชั้นทางสังคม และให้ความสำคัญกับความหลากหลายของ
กลุ่มวัฒนธรรมย่อย ความเชื่อทางการเมือง และความแตกต่างทางเศรษฐานะ และตอ้ง
เชื่อมโยงกิจกรรมชีวิตของเยาวชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการสร้างพลเมือง 
(Lindstrom, 2010, pp. 48-57)      
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองข้างต้นจึงอาจสรุป
ได้ว่า การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองต้องยึดถือคุณค่าสากลหรือคุณค่า
ประชาธิปไตยเป็นสำคัญ เพื ่อให้เยาวชนมีมุมมองต่อสังคมและโลกอย่างเข้าใจ  
ความแตกต่างหลากหลายทั้งในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งนี้ กระบวนการที่จะทำให้เยาวชนเป็น
พลเมืองที ่มุ ่งเน้นความเป็นธรรมให้กับสังคมได้นั ้น ต้องเริ ่มตั ้งแต่การสร้างนิเวศ
วัฒนธรรมการเรียนรู ้รอบตัวเยาวชนให้มีบรรยากาศแบบประชาธิปไตย มีการจัด
การศึกษาที่เน้นให้เด็กและเยาวชนได้คิดวิพากษ์ สื่อสาร สนทนาอย่างมีสุนทรียะ และ
แลกเปลี่ยนมุมมองในลักษณะเปิดกว้างร่วมกับบุคคลอื่น ตลอดจนใช้กิจกรรมเพื่อสงัคม 
โครงการ และงานอาสาสมัครเป็นเบ้าหลอมตัวตนของเยาวชนเพื่อให้เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม และเข้าใจปัญหาสังคมในระดับโครงสร้าง ทั้งนี้ กรอบคิดในการพัฒนาเยาวชน
สู่การเป็นพลเมืองต้องนำไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่ยึดถือคุณค่าประชาธิปไตยเป็น
สำคัญ 
 
ตอนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย (Deliverology) 

4.1 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
 ความเป็นมาของแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินี้เกิดขึ้นเนื่องจาก 
ความต้องการปฏิรูปการบริหารจัดการและการนำใช้นโยบายให้เป็นรูปธรรมโดยมี
การศึกษาทดลองนำใช้ในสหราชอาณาจักร ด้วยปัญหาเรื่องการวางเป้าหมายและการใช้
กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานภาครัฐและส่วน



 

งานที่เกี ่ยวข้องมากนัก ซึ่งเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุ อาทิ แรงกดดันจากภาค
การเมือง การวัดผลสำเร็จจากนโยบายเป็นเรื่องยาก ผลลัพธ์ของความล้มเหลวในการ
ส่งผ่านนโยบายภาครัฐส่งผลกระทบไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค้นหาวิธีการและจัดการเป้าหมายให้สัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์
สูงสุด 

Barber และคณะ (2011) ได้พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายผ่านการทำงาน
ร่วมกับกลุ่มผู้นำหน่วยงานในภาครัฐโดยมุ่งหวังที่จะบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งจะเป็นเหมือนคานงัดช่วยสนับสนุนให้เกิดหลักการทำงาน
สำคัญเพื่อสร้างสมรรถนะในการผลักดันนโยบาย เรียกแนวทางนี้ว่าศาสตร์การส่งผ่าน
นโยบาย (Deliverology) ไม่เพียงแต่ใช้แนวทางนี้ในการผลักดันนโยบายของรัฐบาล
เท่านั้น ยังกล่าวถึงการนำปรับใช้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของโรงเรียนใน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ในระบบสาธารณสุขส่วนภูมิภาค และกระทรวงการคมนาคมในการ
ปฏิรูปการบริหารจัดการขององค์กรอีกด้วย  

4.2 องค์ประกอบของแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 การส่งผ่านนโยบายให้สัมฤทธิ์ผลนั้น จำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลักสำคัญ  
3 ส่วน ประกอบด้วย การจัดตั้งหน่วยสนับสนุนสมรรถนะการปฏิบัติงาน การรวบรวม
ข้อมูลเช ิงปฏิบ ัต ิการเพื ่อต ั ้งเป ้าหมายและกำหนดยุทธศาสตร์ และโครงสร้าง  
การปฏิบัติงานที่เป็นกิจวัตรเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งระหว่าง
องค์ประกอบทั้งสามนี้มีการเชื่อมร้อยด้วยการสร้างสัมพันธภาพ นับตั้งแต่การเชื่อม
สัมพันธ์ระหว่างผู้นำองค์กรและผู้ที่ได้รับมอบหมายในการส่งผ่านนโยบาย การเชื่อม
สัมพันธ์ระหว่างผู้รับมอบนโยบายตลอดเส้นทางจนกระทั่งถึงผู้รับนโยบายไปปฏิบัติ 
 องค์ประกอบที่ 1 การจัดตั้งหน่วยสนับสนุนสมรรถนะการปฏิบัติงาน  

หน่วยสัมฤทธิศาสตร์ (Delivery unit) ถือเป็นหน่วยสำคัญในการผลักดัน
นโยบาย ซึ่งบทบาทของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องเป็นกลุ่มคนที่มุ่งมั่น
ในการสร้างแรงกระทบ (Impact) และพัฒนาผลลพัธ์ (Outcome) ของนโยบาย ต้องท้า
ทายสมรรถนะในการปฏิบ ัต ิงานของหน่วยงานส ่งผ ่า นนโยบายอย่างต่อเน ื ่อง  
ตั้งคำถามและกำจัดข้ออ้างระหว่างทาง ในขณะเดียวกันหน่วยสัมฤทธิศาสตร์จำเป็นต้อง
กระตุ้นหน่วยงานส่งผ่านให้สร้างความก้าวหน้าในงานอย่างสม่ำเสมอ แม้ต้องยอมรับว่า



 

การทำงานในระบบนั้นต้องพบกับภาระงานแทรก เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และภาวะเฉ่ือย
ของการทำงานตามระบบ  
 รูปแบบของหน่วยสัมฤทธิศาสตร์นั ้นไม่ควรเป็นเพียงหน่วยบริหารจัดการ
โครงการเท่านั ้น แต่ควรเป็นหน่วยงานที่ผูกตรงอยู ่ในโครงสร้างองค์กรในรูปของ
หน่วยงานส่วนขยายของผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน (Senior leadership) คุณลักษณะ
ของหน่วยสัมฤทธิศาสตร์จึงต้องมีองค์ประกอบเฉพาะบางประการ ดังนี้ 

1. การมีภาวะผู้นำที่น่านับถือ (Respected leadership) หน่วยจำเป็นต้องมี
ผู ้นำการส่งผ่านประจำ (Fulltime delivery leader) ซึ ่งสามารถสื่อสารตรงต่อผู้นำ
องค์กรรัฐและผู ้บริหารหน่วยงานในระบบได้ ผู ้นำของหน่วยต้องเป็น ผู ้ท ี ่ได ้รับ 
ความไว้วางใจจากผู้นำองค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ใช่เร่ืองแปลกหากผู้นำการส่งผ่านจะ
ดำรงตำแหน่งสำคัญอย่างการเป็นที่ปรึกษาผู้กำหนดนโยบายมาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม
จะต้องมีความคุ้นเคยกับผู้รับมอบนโยบายไปปฏิบัติด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ระยะห่างระหว่าง
ผู้นำการส่งผ่านและผู้นำระดับปฏิบัติการนัน้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวัง เนื่องด้วยบทบาทหน้าที่
ของผู้นำการส่งผ่านนี้คือการสนับสนุนการทำงาน อีกทางหนึ่งคือการท้าทายต่อผู้มี
บทบาทต้องรับผิดชอบในการนำนโยบายไปใช้ด้วย 

2. ขนาดหน่วยงานกะทัดรัด (Limited size) คนในหน่วยสัมฤทธิศาสตร์นั้น
หากคงจำนวนบุคลากรไว้ให้มีขนาดเล็กได้จะมีผลดีต่อการทำงานได้อย่างยืดหยุ่น 
สามารถคัดเลือกคนที ่เหมาะสมในการทำงานได้เป็นอิสระ และสามารถส่งเสริม
วัฒนธรรมการทำงานที่มีทิศทางเดียวกันได้ ตัวอย่างจำนวนบุคลากรในหน่วยสัมฤทธิ
ศาสตร์ในประเทศต่างๆ ดังน ี ้  ในสหราชอาณาจั กร หน่วยสัมฤทธิศาสตร ์ของ
นายกรัฐมนตรี Tony Blair ต้องทำงานร่วมกับข้าราชการผู้บริหารราชการแผ่นดินหลาย
หน่วยงานแต่บุคลากรหน่วยสัมฤทธิศาตร์นั ้นมีไม่เกินจำนวน 40 คน สำหรับหน่วย
สัมฤทธิศาสตร์ในการปฏิรูประบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกานั้น ประกอบด้วยผู้นำ  
การส่งผ่านนโยบาย 1 คน และบุคลากรอีก 3 คนเท่านั้น ในกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ส่วนภูมิภาคอเมริกาเหนือนั้นมีบุคลากรเพียง 2 คนที่บรรจุอยู่ในหน่วยสัมฤทธิศาสตร์ 

3. การคัดเลือกผู้มีความเป็นเลิศ (Top talent) ในการคัดกรองคนเข้ามา
ทำงานร่วมกับหน่วยสัมฤทธิศาสตร์นั ้น ผู ้นำองค์กรต้องมองหาสมรรถนะ 5 ด้าน 
กล่าวคือ 1) การแก้ไขปัญหา (Problem solving) 2) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 3) 



 

การบริหารความสัมพันธ์ (Relationship management) จะต้องไวต่อความรู้สึก เข้าอก
เข้าใจผู ้อ ื ่น มีความยุติธรรม และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 4) ความสามารถใน 
การสะท้อนข้อมูลและเป็นพี ่เลี ้ยง (Feedback and coaching) และ 5) การส่งต่อ
ทัศนคติร่วมในการทำงาน (Delivery mindset) ซึ ่งต้องเป็นทัศนคติเชิงบวก เชื่อใน
ความสามารถของทีม (“Can do” attitude) ซึ ่งผู ้เป็นเลิศเหล่านี ้ ผู ้นำองค์กรต้อง
สามารถคัดเลือกได้จากบุคคลทั้งในและนอกระบบการทำงาน ซึ่งรูปแบบการบริหาร
จัดการนั้นมีความเฉพาะรายกรณี 

4. การทำงานโดยมีความสัมพันธ์เชิงราบ (Nonhierarchical relationship 
with the system) หน่วยสัมฤทธิศาสตร์ไม่ควรอยู ่ในโครงสร้างอำนาจแนวดิ ่งกับ
หน่วยงานส่งผ่านนโยบายอื่น ๆ หรือไม่ควรมีผู ้นำซึ ่งมาจากองค์กรที่เกี ่ยวข้องกับ  
การขับเคลื่อนโยบาย การบริหารงานอย่างเป็นอิสระนั้นจะช่วยให้เป็นหน่วยวิพากษ์
กัลยาณมิตร (Critical friend) ที ่สามารถส่งผ่านคำถาม ข้อความที ่อาจสร้างความ
ลำบากใจแต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็สามารถคงไว้ซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจและความน่าเชื่อถือ
ได้ เพราะฉะนั้นระหว่างหน่วยสัมฤทธิศาสตร์และหน่วยงานที่ต้องร่วมงานต้องโปร่งใส
เร่ืองการสื่อสารและความสัมพันธ์ แนวทางในการสื่อสารเพื่อความโปร่งใสวิธีหนึ่งคือการ
ติดต่อผ่านจุดเดียวหรือมีผู้จัดการประสานงาน การบริหารงบประมาณในหน่วยงานเป็น
อีกประเด็นที ่ต้องคำนึงถึง เพื ่อไม่ให้เกิดข้อกังขาว่าหน่วยสัมฤทธิศาสตร์นั ้นเป็น
หน่วยงานที่จัดตั้งเพื่อตัดงบประมาณของโครงการหรือหน่วยงานหลักอื่น ๆ ของรัฐ ใน
กรณีของหน่วยสัมฤทธิศาสตร์ของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ สมัย Tony Blaire นั้น มี 
การลงข้อตกลงการบริการรัฐ (Public Service Agreement: PSA) ซึ่งการจัดตั้งหนว่ย
สัมฤทธิศาสตร์นั้นนับเป็นหนึ่งกลไกที่สอดคล้องกับการบริการรัฐในรัฐบาลสมัยนั้น   

องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมข้อมูลเชิงปฏิบัติการเพื่อตั้งเป้าหมายและ
กำหนดยุทธศาสตร์  

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินั้น จะเน้นที่ผลลัพธ์การปฏิบัติงานของ
องค์กรรัฐที ่อยู ่ในภาวะวิกฤติและยากต่อการแก้ไข เครื ่องมือทรงประสิทธิภาพใน  
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ คือ การวางเป้าหมาย โดยจัดลำดับความสำคัญของ
งานที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า และสามารถบริหารงานให้
สำเร็จในขอบเขตเวลาที่กำหนดได้ อีกหนึ่งเครื่องมือคือการกำหนดยุทธศาสตร์ หาก



 

ต้องการผลักดันนโยบายแบบรุดหน้าจำเป็นต้องวางแผนการจัดการกิจกรรมแทรกให้เข้า
กับผลลัพธ์ที่คาดหวังให้ได้อย่างสมดุล เครื่องมือหลักทั้งสองมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การวางเป้าหมาย (Targets) องค์กรรัฐส่วนใหญ่มักมีการวางเป้าหมายไว้
แล้ว หากแต่เป้าหมายเหล่านั้นมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ไม่สามารถวัดผลสำเร็จที่จะ
เกิดขึ้นได้ หรือมีการดำเนินการที่ไม่ตรงกรอบเวลา การวางเป้าหมายในเรื่องฉากหรือ
สถานการณ์ของนโยบาย (Setting) เรื ่องเป้าหมายเฉพาะในการประชาสัมพันธ์ 
(Publicizing) และกรอบเวลา (Time-bound) ผ ู ้นำองค ์กรมองเป ็นภาวะเส ี ่ยง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรภาครัฐ ถึงแม้ว่าการสร้างการรับรู้เชิงบวกต่อสังคมนั้น
เป็นสิ่งสำคัญและมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของนโยบาย อย่างไรก็ดีสิ่งนี้เป็นเรื่องท้าทายต่อ
องค์กรภาครัฐอย่างยิ่ง 

การวางเป้าหมายจำเป็นต้องมีทั้งความมุ่งมั่นในการทำให้สัมฤทธิผลและเกิดขึน้
ได ้จร ิง เป ้าหมายที ่ขาดความมุ ่งม ั ่นภายในและความเป็นไปได้จร ิง จะสร้างเพียง 
การเปลี่ยนแปลงในระดับผิวเผิน ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มภาระงานมากกว่าการก่อให้เกิด  
การปฏิรูปที่เข้าที่เข้าทาง อีกทั้งการวางเป้าหมายต้องอยู่บนหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
จึงจะมุ่งไปสู่ความสำเร็จได้ หน่วยสัมฤทธิศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการวางเป้าหมาย 
และอาจเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่เจรจาระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติ แต่
อย่างไรก็ตามบทบาทสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือ การผลักดันนโยบายนั้น ๆ ให้ขับเคลื่อน
ผ่านองค์กรภาครัฐได้ทั้งระบบ 

เพื่อฉายภาพให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะขอกล่าวถึงประเทศกำลังพัฒนาที่
มุ่งดำเนินงานเร่ืองโครงสร้างสาธารณูปโภค ผู้บริหารประเทศอาจจะมุ่งหมายจะพัฒนาที่
อยู่อาศัย ที่ทำกิน ไฟฟ้า ประปาให้แก้ผู้มีรายได้น้อยในเขตชนบท หน่วยสัมฤทธิศาสตร์
จะต้องทำงานร่วมกับกระทรวงที่เกี ่ยวข้องเพื่อสร้างเป้าหมายที่เป็นภาพชัดเจนจาก
นโยบายที่ผู้บริหารวางไว้ เช่น ยุทธศาสตร์ 3 ปี ประชาชนผู้มีรายได้น้อยจะมีและได้
ซ่อมแซมที่พักอาศัยได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ครัวเรือน จัดให้กว่า 140,000 ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ และ 360,000 ครัวเรือนเข้าถึงน้ำประปาสะอาด 

2. การกำหนดยุทธศาสตร์ (Trajectories) สำหรับเป้าหมายที่วางไว้นั้น ทุก
เป้าหมายจำเป็นต้องมีแนวทางการขับเคลื่อนเป็นกลยุทธการเคลื่อนนโยบายโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidenced-based projection) ในการมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ 



 

ยุทธศาสตร์เปรียบเป็นเครื่องมือในการสะท้อนความก้าวหน้าของการมุ่งสู่เป้าหมายของ
นโยบายนั้น ๆ เป็นพื้นที่โอกาสในการถกว่าเป้าหมายที่วางไว้นั้นมีครบทั้งความมุ่งมั่น
ภายในและความเป็นไปได้จริง หากสามารถฉายภาพยุทธศาสตร์ในการขับเคลื ่อน
นโยบายได้ช ัดเจนมากเพียงใด จะยิ ่งทำให้ส ื ่อสารภาพช่องว ่างระหว่างสภาพ  
การดำเนินงานกับจุดมุ่งหมายของช่วงเวลานั้นได้มากเท่านั้น 

องค์กรภาครัฐมักจะใช้และพัฒนายุทธศาสตร์ข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เนื่องจากยากต่อการพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรม อีกทั้งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ นั่น
คือกระบวนการวัดสมรรถนะในการขับเคลื ่อนนโยบายให้ได้อย่างต่อเนื ่อง ตาม
ประสบการณ์ของ Barber และคณะ พบว่าแนวทางในการก่อรูปเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ได ้น ั ้นมี 2 แนวทางด้วยกัน คือ การใช ้เกณฑ์มาตรฐานเป็นต ัวตั้ง 
(Benchmarks) และการใช้ปัจจัยเงื ่อนไขภายนอก ( Interventions) ที่มีอิทธิพลต่อ 
การก่อรูปเป้าหมายและยุทธศาสตร์ต่อไปได้  

การใช ้ เกณฑ ์มาตรฐานเป ็นต ัวต ั ้งน ั ้นจะสามารถทำให ้ว ัดสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานในระบบเดียวกันได้ ซึ่งมีรูปแบบการเทียบเกณฑ์
มาตรฐานอยู่ 3 รูปแบบด้วยกันคือ 1) การเปรียบเทียบเชิงประวัติศาสตร์ (Historical 
comparisons) เป็นการเปรียบเทียบจากชุดข้อมูลที่ผ่านมาในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
โดยอิงชุดข้อมูลเดิมเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดพัฒนาการ 2) การเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มภายในระบบ (Internal peer comparisons) เป็นเปรียบเทียบสมรรถนะ
ในการทำงานระหว่างกลุ่มงานภายในที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน และเปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ 3) การเปรียบเทียบเกณฑ์
กลุ่มนอกองค์กร (External peer comparisons) สามารถเปรียบเทียบเกณฑ์สมรรถนะ
ขององค ์กรฝ ่ายนอกท ั ้ ง ในและต ่างประเทศได ้  โดยเปร ียบเท ียบช ุดข ้อมูล 
การทำงานในปัจจุบันและในอดีตระหว่างโครงสร้างการทำงานในระบบกับระบบอื่น ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อีกแนวคิดหนึ ่งคือการใช้ปัจจัยเงื ่อนไขภายนอกที ่มีอิทธิพลต่อการก่อรูป
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ แนวทางนี้จำเป็นต้องตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัยเงื่อนไขนั้น 
ว่าส่งผลต่อการก่อรูปเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และจำเป็นต้องเป็นเงื่อนไขที่สามารถ



 

ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งระบบได้หรือไม่ เป็นการตรวจว่านโยบายหรือกิจกรรมที่ได้
วางแผนไว้นั้นเพียงพอต่อการทำให้บรรลุผลสำเร็จหรือไม่ 

องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นกิจวัตรเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย 

สิ ่งสำคัญที ่หน่วยสัมฤทธิศาสตร์จำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ ้นคู ่ก ับระบบ  
การทำงานขององค์กรรัฐคือ การจัดตารางเวลาและพื้นที่ให้ผู้นำระบบ ผู้ส่งต่อนโยบาย 
และสมาชิกที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสในการตรวจสอบและตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน
ร่วมกัน โครงสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นกิจวัตรจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับสมาชิก
ทุกภาคส่วนได้สร้างข้อตกลงทั้งในด้านกรอบเวลาการปฏิบัติงานและการจัดลำดับ
ความสำคัญของเนื้องานร่วมกัน 

อันที่จริงในหลายองค์กรมีการจัดการประชุมรายปีเพื่อตรวจสอบและติดตาม
กรอบการทำงานที่ผ่านมา อาจมีการทิ้งคำถามว่าการตรวจสอบและติดตามนั้นต้องมี
จำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม่ การตัดสินใจและการเห็นผลลัพธ์จากนโยบายเป็นเรื่องค่อนข้าง
คาดเดาได้ยาก อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบและติดตามจะช่วยให้
สามารถระบุปัญหาได้ก่อนและปฏิบัติการแก้ไขได้ทันท่วงที โครงสร้างการปฏิบัติงานที่
เป็นกิจวัตรนั้นมีความแตกต่างในด้านความถี่ ผู้ใช้ระบบ รูปแบบของโครงสร้างและ
ประเภทและข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่ ซึ ่งการขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นกิจวัตรนี้ได้รับ  
การพิสูจน์แล้วว่าสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1. รายงานรายเดือน (Monthly notes) รายงานฉบับนี้ต้องประกอบด้วย  
1) สรุปความก้าวหน้าของการปฎิบัติงานโดยย่อ 2) ประเด็นปัญหาการส่งผ่านนโยบาย
ทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์เฉพาะหน้า 3) ปฏิบัติการจำเป็น (Key action) 
พร้อมด้วยภาคผนวกข้อมูลสนับสนุน ในรายงานรายเดือนจำเป็นต้องแสดงประเด็นที่
เสนอเป็นขั้นตอน ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมรายงานรายเดือนของหน่วยสัมฤทธิศาสตร์
สมัยรัฐบาล Tony Blaire ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสใน
การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางได้อย่างทันท่วงที 
 2. การประชุมติดตามความก้าวหน้า (Stocktakes) เป็นการพบปะพูดคุย
ระหว่างการดำเนินการส่งผ่านนโยบายเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และสนทนาเชิงลึกในเรื่อง
สมรรถนะการทำงานในแต่ละภาคส่วน การประชุมนี้จะเป็นพื้นที่ในการสาธิตการปรับใช้



 

ข ้อตกลงเพ ื ่อผลักด ันนโยบายของผ ู ้บร ิหาร เป ิดโอกาสให ้ผ ู ้บร ิหารได ้แสดง 
ความรับผิดชอบต่อแนวทางการดำเนินงานสู่เป้าหมาย การสนทนาปรับเปลี่ยนตัวเลือก
และขอข้อพิจารณาร่วมในการคัดเลือกปฏิบัติการที ่จำเป็น แลกเปลี ่ยนรูปแบบ  
การปฏิบัติงานที่สำเร็จ (Best practices) สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ร่วมยินดีกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น และระบุสามารถระบุนโยบายใหม่ที่จำเป็นต้องมีได้ ผู้
ที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้นำในระบบการทำงานนั้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน
ในการประชุม สมาชิกในหน่วยสัมฤทธิศาสตร์ และหัวหน้างานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
การจัดประชุมแต่ละครั้งจะมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยบางประการ กล่าวคือ การ
พึ่งพาข้อมูลสำคัญเป็นหลัก เช่น การอาศัยยุทธศาสตร์เป็นประเด็นการสนทนา การมุ่ง
พิจารณาประเด็นหลักเป็นสำคัญ และภายหลังการประชุมทุกครั้ง ประธานต้องสรุปให้
ได้มติร่วมของการผลักดันนโยบายนั้น ๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรม 
 3. รายงานการส่งผ่านข้อมูลเชิงนโยบาย มีการประเมินเชิงลึกเกี่ยวกับระบบ
ผู้นำทุก ๆ 6 เดือน ถึงสถานการณ์การจัดลำดับความสำคัญเชิงพื้นที่ทั้งระบบ รายงาน
การส่งผ่านข้อมูลเชิงนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้นำเปรียบเทียบความก้าวหน้าของงานเทียบ
กับการจัดลำดับความสำคัญ เพื่อที่จะระบุหน้าที่ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เรื่อง
วันเวลาที่จะเกิดกิจกรรมรวมไปจนถึงหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ มีการทบทวนและจัดสรร
ทรัพยากร รวมถึงความเอาใจใส่ในพื ้นที ่บนพื ้นฐานของการจัดลำดับความสำคัญ 
ความต้องการจำเป็นของแต่ละพื้นที่  

เป ้าหมายหลักอย ่างหน ึ ่งของรายงานการส ่งผ ่านข ้อม ูลเช ิงนโยบาย คือ  
การคาดคะเนความเป็นไปได้ในการส่งต่อสิ่งที่ถูกจัดลำดับความสำคัญ จำเป็นจะต้องมี
การพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับการประเมินความเป็นไปได้ในการส่งต่อนโยบาย 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ระดับความท้าทายในการส่งต่อนโยบาย 2) คุณภาพของแผนงาน การนำไป
ปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติ และการจัดการ 3) ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบาย และ 
4) สถานะในการส่งต่อนโยบาย (ประเมินในรูปแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ จากระดับ 1 
ก้าวหน้าน้อยที่สุดไปถึง 4 ก้าวหน้ามากที่สุด) จากข้างต้นจะเห็นถึงการผสมผสานกัน
ระหว่างข้อมูลในระดับการลงมือปฏิบัติตามนโยบายเข้ากับข้อมูลตัวชี้วัดในประเด็น
สำคัญๆ เพื่อที่จะประมวลผลภาพรวมความเป็นไปได้ในการส่งต่อเชิงนโยบายของสิ่งที่
ถูกจัดลำดับความสำคัญ ในการแบ่งกลุ่มความสามารถในการส่งต่อนโยบาย 4 ด้านและ



 

การประเม ินภาพรวมจะมีการว ัด 4 ระด ับ เพ ื ่อป ้องก ันการถดถอยของระดับ 
การขับเคลื่อนนโยบาย และเป็นแรงผลักสู่การตัดสินใจคัดเลือกปฏิบัติการที่สำคัญเข้าสู่
ระบบการทำงาน และปฏิเสธปฏิบัติการชุดอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ออกไป 
การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของการส่งผ่านนโยบาย ถึงแม้ไม่เป็นที่กระจ่าง แต่ถือ
ว่าเป็นการกระตุ้นการจัดการที่สำคัญมากสำหรับการยืนยันความรับผิดชอบของระบบ
ต่อการพัฒนาที่ผ่านมา และสามารถกำหนดเส้นทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่จำเป็น
ได้ 

ทฤษฎีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อผู้นำของระบบ
ภาครัฐในการยอมรับผลลัพทธ์โดยผู้นำควรจะเริ่มจากการวัดผลหรือตีค่าประสบการณ์
ในอดีต เพื่อการตั้งเป้าหมายและการดำเนินการสำหรับกลยุทธ์ใหม่และผู้บริหารควรจะ
สะท้อนสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย กระบวนการสำคัญของการสร้าง
หน ่วยส ัมฤทธ ิศาสตร ์ เพ ื ่อจ ัดการให้ เก ิดการเปล ี ่ยนเเปลงน ั ้น จำเป ็นต ้องมี  
การตั้งเป้าหมาย การกำหนดยุทธศาสตร์ และการมีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่เป็น
กิจวัตรจึงจะสามารถท้าทายและเอาชนะแนวทางการปฏิรูปแบบเก่าได้ 

 
บทสรุป 
การขับเคลื่อนงานของโครงการการพัฒนาศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการ

ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เกิดจากการออกแบบ
กระบวนการขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนที่มีฐานทฤษฎีที่เริ่มตั้งแต่การขับเคลื่อนเชิง
ความคิดในรูปแบบกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ซึ ่งสะท้อนอยู่ใน 
การสนับสนุนการทำกิจกรรมโครงการที่เยาวชนเป็นเจ้าของและการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนเครือข่ายตามความต้องการของเด็กและเยาวชน และใช้รูปแบบการขยาย
ฐานการทำงานแบบแนวราบร่วมกับเครือข่ายผู้ประสานงานด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในแต่ละภูมิภาค ยึดโยงกันผ่านวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามแนวคิดและทฤษฎีเครือข่าย-ผู้กระทำ (Actor-
network theory: ANT) ผ่านช่องทางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเยี่ยมเยียน การเข้า
ร่วมงานของเครือข่าย เพื่อประสานการทำงานและแบ่งปันประสบการณ์ องค์ความรู้ 
และนวัตกรรมการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อนงานร่วมกัน



 

เป็นไปเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในเครือข่ายให้เป็นพลเมืองกระตือรือร้นที่มีสมรรถนะ
ในการออกแบบกิจกรรม โครงการ และนวัตกรรมสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม
ในฐานะเยาวชนพลเมือง (Youth citizenship) นอกจากนี้ ศูนย์วิชาการและเครือข่าย
วิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ยังพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและส่งต่อสู่
สังคมตามศาสตร์การส่งผ่านนโยบาย (Deliverology) และอาศัยเวทีระดับชาติตลอดจน
ช่องทางการสื่อสารสาธารณะเพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกิดจากฐานงานวิจัยและงานวิชาการ  

อาจกล่าวได้ว่า การทำงานวิชาการและการประสานเครือข่ายวิชาการภายใต้
ความเป็นศูนย์วิชาการฯ นั้น จำเป็นต้องมีฐานคิดที่ตั้งต้นที่มาจากการประยุกต์แนวคิด
และทฤษฎีต่าง ๆ สู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่ออธิบายข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจาก
การทำงานในแต่ละขั้นตอนด้วยวิธีคิดเชิงวิชาการ จึงจะสามารถเป็นแหล่งอ้างอิง ศูนย์
ข้อมูล และหน่วยส่งต่อข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ สู่สังคมต่อไปได้ 
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บทที่ 5 
การส่งต่อและขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

 
 สำหรับการส่งต่อและขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับประเทศ ทั้งในภาพรวม 
กองทุน และระดับคนปฏิบัติการ มีรูปแบบและแนวทางการส่งต่อนโยบายที่แตกต่าง ซึ่ง
ในบทนี้จะขอนำเสนอใน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 บทบาทของงานวิจัยต่อการขับเคลื่อน
เช ิงนโยบายในประเทศไทยโดยภาพรวม ตอนที ่ 2  สสส . สำนัก 4 กับบทบาท 
การขับเคลื่อนในฐานะกองทุนด้านสังคม และตอนที่ 3 บทบาทของภาควิชาการ ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชนต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1 บทบาทของงานวิจัยต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในประเทศไทยโดยภาพรวม 
 การวิจัยในประเทศไทยมีมาอย่างยาวนานด้วยการลงทุนผ่านหน่วยงานของ
รัฐบาล สภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนกว่า 150 แห่ง ด้วยงบประมาณ 24,645 ล้านบาทในปี 
พ.ศ. 2563 นอกจากนั้นยังมีงบประมาณผ่านกองทุนในรูปแบบต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับงบประมาณ 4,188 ล้าน
บาท กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้รับงบประมาณ 5,811 ล้าน
บาท กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 305 ล้านบาท  

กล่าวได้ว่างบประมาณด้านการลงทุนด้านการศึกษาวิจัยเพื ่อการพัฒนา
ประเทศ การกำหนดนโยบายบริหารประเทศ การผลิตนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา
สำคัญต่าง ๆ แม้จะไม่สูงนักเมื่อเทียบกับประเทศที่เติบโตพัฒนามาพร้อมกับประเทศ
ไทย ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงค์โปร์ เวียดนาม ที่แต่ละประเทศมีนโยบายใช้
ผลิตผล ข้อค้นพบ องค์ความรู้ การศึกษาวิจัยเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ 
เติบโตอย่างมีทิศทางและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง การจัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้าน
วิจัยของประเทศไทยยังต่ำมาก ล้าหลัง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน  
ยิ่งไปกว่านั้นชุดนโยบายการบริหารประเทศไทย ส่วนใหญ่เน้นประชานิยมมากขึ้นแทบ



 

ทุกพรรคการเมือง การสร้างนโยบาย หาเสียงกับประชาชน แทบไม่ปรากฏตรรกะทาง
งานวิจัยพื้นฐานการสนับสนุนที่ศึกษามาอย่างดีมากนัก กล่าวได้ว่าทั้งนโยบายทิ ศทาง
ของประเทศ งบประมาณการวิจัย การขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคงยั่งยืน ยังคงเป็นปัญหา 
อุปสรรค และจุดอ่อนที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาและแก้ไขให้ดีขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมา 
 สำหรับหน่วยต้นทางคือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่
ทำการศึกษาวิจัยมากกว่า 80% ของผลผลิตทั ้งประเทศ ปรากฏการณ์ที ่พบคือ  
การศึกษาวิจัยทั ้งทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มีลักษณะกระจัดกระจาย “เบี้ยหัวแตก” ต่างคนต่างทำหัวข้อวิจัยประเด็น
ศึกษาเป็นความสนใจเฉพาะของผู้วิจัยแต่ละคน ประเด็นเล็กงบประมาณต่ำ ไม่ค่อยตอบ
โจทย์ปัญหาหลักของประเทศ จนผลงานวิจัยเป็นเรื่องคนละวัตถุประสงค์กับนโยบาย
ของประเทศไม่สอดคล้องกัน “ข้ึนห้ิง” เกิดการสูญเปล่าไปตามผลงาน งบประมาณ และ
การนำไปใช้ที่ล้าสมัยไม่ทันกับสถานการณ์และความจำเป็นที่เกิดขึ้นในเวลานั้น  

นอกจากนั้นผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยยังติดกับดักมากมายทั้ง 
การนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ซึ่งเป็นประเด็นหลักของการทำวิจัยทั้งในแง่ของกฎเกณฑ์ ระเบียบ การ
แบ่งสัดส่วน การตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทั้งยุ่งยาก ซับซ้อน เพิ่มเงื่อนไข
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จนสุดท้ายงานวิจัยเกือบทั้งหมดยึดติดเรื ่องตัวบ่งชี ้ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด (Objectives Key Results) ของกระทรวงอุดมศึกษา และ 
การตีพิมพ์ลงในวารสารทั้งในและต่างประเทศเป็นสำคัญมากกว่าการรับใช้สังคมและ
เป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายและการแก้ปัญหาของประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้  

ยิ่งไปกว่านั้นการทำวิจัยของนักวิชาการและสถาบันองค์กรที่เกี่ยวข้องมักขาด
การศึกษาในเชิงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บริบทของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาวิจัย
เรื่องเดิมซ้ำกันมากแม้จะมีรายละเอียดแตกต่างจากเดิมแต่ไม่มากนัก หรือเมื่อมีปัญหา
เกิดซ้ำซากงานวิจัยที่เคยมีข้อค้นพบ บทสรุป และแนวทางการแก้ไขก็ ไม่ได้ถูกนำมาใช้
หรือเป็นฐานต่อยอดองค์ความรู้ขึ้นไป มักขึ้นโครงการใหม่ ศึกษาซ้ำและข้อค้นพบไม่ได้
ต่างจากเดิมแต่ประการใด กระบวนการวิจัยในประเทศยังขาดปัจจัยสนับสนุนหัวข้อวิจัย
เชิงมหภาคและจุลภาคร่วมกันในประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะ ระบบการศึกษา  
การสะท้อนภาพสังคมเชิงคุณภาพและแม้แต่ระเบียบวิธีการวิจัยใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง



 

อยู่ตลอดเวลาการลอกเลียนเชิงวรรณกรรม (Plagiarism) ยังเป็นปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลาเช่นเดียวกันงานวิจัยในระดับบัณฑติศึกษาปริญญาโท-เอกยังเสมือนซ้ำเดิมอยู่
กับที่หัวข้อการศึกษาเป็นเร่ืองใกล้ตัวปัญหาเป็นจุดชิ้นส่วน (Fragment) ระเบียบวิธีการ
วิจัยแทบเหมือนเดิม เปลี่ยนตัวแปร เปลี่ยนจังหวัด เพิ่มประชากร แต่ข้อค้นพบส่วนใหญ่
เป็นเอกสารทางวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่มากนัก แต่มักใช้เป็นงานศึกษาให้
ครบในระดับการศึกษาปริญญาโทและเอกเสียมากกว่า 
  ในปัญหาอีกด้านหนึ่งที่สำคัญยิ่ง ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีหน่วยงาน สถาบัน
องค์กร มหาวิทยาลัย ในการมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์วิเคราะห์รวบรวมงานวิจัย
ให้เป็นหมวดหมู่ ทำเนื้องานให้แหลมคม สัมพันธ์สอดคล้อง หลากหลายแตกต่าง เพื่อ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนเพื่อช่วยในการสะท้อนนโยบายทิศทางของประเทศ
ในทางที่ถูกต้อง หรือช่วยฝ่ายบริหารในการตัดสินใจข้อขัดแย้ง ความเห็นต่างได้มาก
เท่าที่ควร ยังไม่ปรากฏว่ามีหน่วยการส่ง (Delivery Unit) เชื่อมโยงสัมพันธ์จากงานวิจัย
ที่สำคัญของสาขาต่าง ๆ ไปยังสถาบันทางการเมืองพรรคการเมือง รัฐบาล องค์กรสำคัญ
ในการเตรียมการนโยบายด้านต่าง ๆ ของประเทศ งานวิจัยจึงเป็นข้อค้นพบบริสุทธิ์ที่อยู่
บนหิ้งมาอย่างยาวนานผ่านการจัดการและส่งต่ออย่างเป็นระบบมายาวนานจวบจน
ปัจจุบันนี้  
 
ตอนที่ 2  สสส. สำนัก 4 กับบทบาทการขับเคลื่อนในฐานะกองทุนด้านสังคม 
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นกองทุนที่จัดตั้ง
เพื ่อร ิเร ิ ่ม ผลักดัน กระตุ ้น สนับสนุน และทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน 
การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยในปี พ.ศ. 2563 สำนักสนับสนุน  
สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนัก 4 มีจุดเน้นของแผน ดังต่อไปนี้ 

1. เน ้นผลลัพธ์เช ิงส ุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวที ่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยใช้ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี สสส. โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอก และบูรณาการการทำงานภายใน สสส. 

2. เน้นยุทธศาสตร์การดำเนินงานเชิงรุกโดยสร้างเสริมพลังภาคียุทธศาสตร์
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการสร้างสุขภาวะสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ



 

ครอบครัว เพื ่อตอบสนองแนวนโยบายปฏิรูปสังคมและสุขภาพ ตามทิศทางของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. เน้นการทำงานเชื่อมโยงระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการสร้างสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่ม
ประชากรที่มีลักษณะเฉพาะเปราะบาง และในเขตพื้นที่พิเศษ พื้นที่เฉพาะ 

4. สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

5. ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ความตระหนักต่อสังคม ใน  
การพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

จะเห็นได้ว ่า สสส. มีบทบาทสำคัญในการเป็นกองท ุนทางด ้านส ังคม 
สาธารณสุข การศึกษา คุณภาพชีวิต การลดละเลิก เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด สื่อออนไลน์ 
ความรุนแรง การยกระดับคุณภาพสังคม เด็ก เยาวชน ครอบครัว ให้ดียิ ่งขึ ้น เป็น
ศูนย์กลางเครือข่ายภาคประชาสังคม ท้องถิ่น ประชาชน สื่อมวลชน เอกชน และอื่น ๆ 
ให้เป็นเอกภาพที่คอยให้ทางเลือก ทางออก ด้วยข้อค้นพบนวัตกรรมสังคมที่สร้างขึ้นจาก
การลงมือปฏิบัติ การถอดบทเรียน อย่างเฉียบคมยั่งยืนและมั่นคงจากล่างสู่บน ขยายใน
แนวราบได้อย่างกว้างขวาง การวางตำแหน่ง (Position) ของสสส. จึงต้องตั้งอยู่บนฐาน 
3 เส้าของภาคีเครือข่ายคือ 1) ภาคประชาสังคม NGO ที่มีอยู่มากมาย 2) ภาควิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 3) ภาคกระแสสังคม สื่อมวลชน ความเคลื่อนไหว 
(Social movement) องค์รวมของพลัง 3 ด้านจะสร้างการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปใน
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา คุณภาพชีวิตให้ดียิ ่งขึ้นได้ เพราะในประเทศไทย  
การพัฒนามุ่งสู่การเจริญเติบโตภาคเศรษฐกิจ ตลาดทุนนิยม การแข่งขัน การส่งออก 
การท่องเที่ยวและตัวเลขของ GDP เป็นสำคัญ แต่มักมองข้ามปล่อยปละละเลยหรือให้
ความสำคัญในประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพของคนน้อยมาก ประเทศ
ไทยขาดความสมดุล ในการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันระหว่างภาคเศรษฐกิจกับภาคสังคม
มาโดยตลอด ขาดองค์กร สถาบัน แหล่งวิชาการที่เป็นศูนย์กลางและความน่าเชื่อถือของ
ภาคประชาสังคมอย่างชัดเจน ถึงแม้เราจะมีองค์กร สถาบัน ภาคประชาสังคมที่
ดำเนินงานและเคลื่อนไหวอยู่มากมาย แต่ก็มีลักษณะกระจัดกระจาย ต่างคนต่างทำ ไม่
สามารถรวมตัวกันจนมีพลังในการสร้างนโยบายที่ดี สร้างสรรค์ และสะท้อนตัวตนของ



 

คนไทยทั้งประเทศได้ การพัฒนาอิงเศรษฐกิจมหาภาคหรือแม้แต่อำนาจรัฐที่ยังคง
ครอบงำและกำกับไปตามกระแสทุนนิยม นโยบายกระแสหลักที่เน้นความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ ตลาดเสรีมากกว่าภาคสังคม (Fragment policy) การพัฒนา 
ภาคสังคมจึงกลายเป็นเร่ืองที่มีความสำคัญลำดับรองลงมาโดยตลอด 
 การวางตำแหน่งของ สสส. บนภารกิจสร้างหลักการ ความถูกต้อง สมดุลของ
ภาคสังคม ท่ามกลางภาคีเครือข่ายที่มีอยู่ในทุกชุมชน สถานศึกษา ท้องถิ่น จังหวัด 
ภูมิภาค รวมถึงทุกประเด็นปัญหาของครอบครัว เด็ก เยาวชน สิ่งแวดล้อม เหล้า บุหรี่ 
ยาเสพติด ความรุนแรง สื่ออันตราย ฯลฯ ทุกฝ่ายช่วยกันสร้าง ผลิตข้อมูล องค์ความรู้ 
ข้อค้นพบ บทสรุปงานวิจัย เครื่องมือทางสังคม ร่วมหาทางเลือก ทางออกที่ช่วยลดและ
แก้ปัญหาสังคมไทยได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ภาคีเครือข่ายทุกฝ่ายดังที่กล่าวมา จึง
ต้องร่วมกับ สสส. สร้างสถาบันองค์กรทางสังคมนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อเป็นศูนย์กลางที่
อิสระ เป็นกลาง สามารถบูรณาการ เชื่อมโยงกับสมาชิกทุกฝ่ายให้เป็นเจ้าของร่วมกัน 
(Ownership) สร้างการมีส่วนร่วมจากล่างสู ่บนและการมีบทบาทหน้าที ่ร ่วมกัน 
(Commitment) บนปัญหาและวิกฤติของประเทศ สสส. จึงมิใช่องค์กรหรือสถาบันที่
สนับสนุนงบประมาณตามบาทหน้าที่เพียงอย่างเดียว และไม่ได้เป็นกองทุนของรัฐที่ต้อง
ดำเนินการตามกรอบนโยบายและปีงบประมาณดังที่ผ่านมา แต่ สสส. จะถูกวางบทบาท 
ตำแหน่ง ภารกิจที่สมดุล บูรณาการ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการใช้เงินกองทุนเป็น
พื้นฐาน มีงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรมสังคม องค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันและ
ขับเคลื่อนสังคมที่ดีและน่าอยู่ภายใต้โจทย์เดียวกัน กำหนดนโยบายและทิศทางของ
ประเทศที่มีรัฐและประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันบนความเท่าเทียมตลอดไป 
 
ตอนที่ 3 บทบาทของภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนต่อการขับเคลื่อน
นโยบายด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะ  
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนสนับสนุนการทำโครงการต่าง ๆ มาเป็น
ระยะเวลาอันยาวนาน ในโครงการการพัฒนาศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเดก็ 
เยาวชน และครอบครัว ระยะเวลา 3 ปีมีกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับหน่วยปฏิบัติการ
ในระดับชุมชน ครอบครัว โรงเรียน องค์กรขนาดเล็กที่ดำเนินการผ่านประเด็นปัญหา



 

ด้านต่าง ๆ ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงของเด็ก เยาวชน 
และพี่เลี้ยง โดยมี Node เป็นศูนย์ประสานงานคอยให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ และ
ร่วมใจกันทำงาน จนปรากฏผลงานผ่านบทเรียนที่ชัดเจน โดยสามารถสรุปบทเรียนใน
การต่อยอดเพื่อนำเสนอ สสส. ได้ดังนี้ 

 
โมเดลเครือข่ายการขับเคลื่อนนโยบายด้านเด็กและเยาวชน 

 
ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีเครือข่าย

การทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานถึง 24 องค์กร ในระดับบนสุด คือ หน่วย
ปฏิบัติการเชิงพื ้นที ่ (Units) ที ่ต ิดยึดโยงสัมพันธ์กับกิจกรรม ความเคลื ่อนไหว 
การเปลี่ยนแปลง การพบปัญหาอุปสรรคจากนโยบายของรัฐ การดำเนินงานของกลไก
ราชการที่หลากหลายแตกต่างไปตามบริบทของแต่ละชุมชน จังหวัด และภูมิภาค ดังเช่น  

ภาคเหนือมีชมรมรากดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชมรม “ฅน รักษ์ ธรรม เพื่อ
สังคม” จังหวัดเชียงราย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ จะ
ดำเนินกิจกรรมสร้างพื้นที่นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีคุณวัชรพงษ์ พุ่มชื่น ผู้จัดการ
มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย เป็นทีมพี่เลี้ยง (Node) คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ การเป็น
โค้ชคอยให้คำแนะนำ ลงพื้นที่ สนับสนุน ส่งเสริมกำลังใจ รวบรวมประเด็นปัญหาสำคัญ
ทางภาคเหนือ อันได้แก่ ยาเสพติด ชนกลุ่มน้อย การค้ามนุษย์  

ภาคใต้เป็นเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบ เด็กในระบบจะเป็นนักศกึษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ชักชวนเด็กนอกระบบมาทำกิจกรรม



 

ร่วมกัน โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นทีมพี่เลี้ยงเฝ้าระวังปัญหาเรื่องความมั่นคง
ของรัฐ ความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม ความรุนแรง  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกลุ ่มสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เด็ก
นักเรียนหลังห้อง เด็กในชุมชนแออัด มีบริษัท เอส ไอ แอล ซี จำกัด (SILC) ภาคเอกชน
และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คอยช่วยเหลือประเด็นกิจกรรมสร้างสรรค์ การลด
เหล้า บุหรี่ การเล่นพื้นเมือง การลดปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยง  

ภาคตะวันออกมีกลุ่มรักษ์เขาชะเมา เป็นศูนย์กลางที่ดำเนินการร่วมกันไปของ
กลุ่มและทีมพี่เลี้ยงเสริมงานไปด้วยกัน สร้างคนรุ่นใหม่ด้วยการศึกษาและค่ายวัฒนธรรม
ที่โดดเด่น แนวคิดระเบียงการเรียนรู้ตะวันออก (Eastern Learning Corridor: ELC) ที่
ต ่อต้านไม่เห็นด้วยกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC)  

จะเห็นได้ว่าศูนย์วิชาการฯ และทีมพี ่เลี ้ยงมีการทำงาน ดำเนินกิจกรรม 
เคลื่อนไหว และการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้ข้อมูล ข้อค้นพบ ประสบพบปัญหาดา้น
สังคม เด็ก เยาวชน และครอบครัวตลอดเวลา ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนทาง สร้าง
ทางเลือก สะท้อนปัญหา และข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิชาการฯ จะออกแบบ
พบปะพูดคุย การสนทนาสุนทรียะ (Dialogue) บนความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เป็น
เครือข่ายกัลยาณมิตร ร่วมคิด ร่วมทำ ไปด้วยกัน การจัดเสริมทักษะสมรรถนะให้กับเด็ก
และเยาวชนที ่ร ้องขอ เครื ่องมือสำคัญของการดำเนินงาน การเขียนโครงการ  
การออกแบบ Design Thinking การจัดเวทีเสวนานโยบายระดับชาติ ปัญหาที ่มี
ผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพสังคม ชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวเป็นสำคัญ  
จุดแข็งของศูนย์วิชาการฯ คือ ความร่วมมือของสื่อมวลชนกระแสหลักทั้งโทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ ที่นำเสนอประเด็นสำคัญ ปัญหาร่วมสมัย นวัตกรรมด้านเด็ก
และเยาวชนบนพื้นฐานงานวิจัย ข้อค้นพบที่น่าสนใจ ทันปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ตรงไปตรงมาอย่างน่าเชื่อถือและถูกต้อง เป็นเครือข่ายประสานงานล่างสู่บน 
ภาคประชาส ังคมด้านเด ็กและเยาวชนที ่ เคล ื ่อนไหวเร ็วและแม่นยำ ( Social 
movements) นอกจากนั้นศูนย์วิชาการฯ ยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการส่งงาน
วิชาการ งานวิจัยที่ค้นพบ ปรับให้สั ้น ง่าย กระชับ สู่ สสส. สำนัก 4 เพื่อนำส่งรัฐบาล 
กระทรวง กรม หน่วยงาน ที่กำหนดนโยบายและทิศทางของประเทศ ด้วยการดำเนินงาน



 

ของศูนย์วิชาการฯ ได้รับการยอมรับถึงความเป็นกลาง อิสระตรงไปตรงมา และเชื่อมั่น
พลังวิชาการสามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้ดียิ่งขึ้นได้   

 
 



 



 



 

บทที่ 6  
กลไกศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 
 สำหรับการดำเนินการของโครงการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก
เยาวชน และครอบครัว มีการดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 
– 31 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ได้แก่ 1) เพื่อสังเคราะห์และรวบรวม
ข้อมูล องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยผ่านรายงานการวิจัย หนังสือบทความวิชาการ 
และเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับประเด็นเด็ก เยาวชนและครอบครัว 2) เพื่อสร้างระบบ
เครือข่ายประสานงานวิชาการครอบคลุม 4 ภูมิภาคและพัฒนานักวิจ ัยหน้าใหม่  
3) เพื่อเชื่อมประสานการทำงานแบบบูรณาการระหว่างองค์กรวิชาการ องค์กรภาครั ฐ
และองค์กรภาคประชาสังคม และ 4) เพื่อให้ข้อเสนอในเชิงนโยบายต่อรัฐบาล องค์กร
ภาคีในเรื่องการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัย และการจัดการข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน
ผ่านการทำงานแบบบูรณาการ สำหรับบทนี้จะขอนำเสนอแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
 
ตอนที่ 1 โครงสร้างของศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

การดำเนินโครงการจะสำเร็จบรรลุภารกิจสำคัญไปได้นั้น ต้องมีคนทำงานโดย 
โครงสร้างในศูนย์วิชาการฯ ประกอบด้วย 4 โครงสร้างหลัก กล่าวคือ 1) ผู้อำนวยการ 
คือ หัวหน้าศูนย์วิชาการฯ บริหารงานและควบคุมตรวจสอบความก้าวหน้าของหน่วยฯ 
เพื่อให้งานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมแผนงาน และ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของบุคลากร รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้
การบริหารโครงการดำเนินไปโดยไม่ติดขัด ผลิตงานวิชาการทั้งรายงานวิจัย บทความ
วิจัย บทความวิชาการ สื่อสารสาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและงาน
พัฒนาด้านเด็กและเยาวชน เขียนบทความลงคอลัมน์กระแสทรรศน์ หนังสือพิมพ์มติชน 
2) นักวิจัย/นักวิชาการ ดำเนินการวิจัยตามขอบเขตเวลา ลงศึกษาและเก็บข้อมูล
ภาคสนาม เขียนรายงานความคืบหน้างานวิจัยและรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่แหล่งทุน
ภายนอก ตีพิมพ์บทความลงคอลัมน์กระแสทรรศน์ หนังสือพิมพ์มติชน จัดการประชุม
เชิงวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดเวทีเสวนาสาธารณะ และเป็นวิทยากรใน



 

ประเด็นการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน 3) เจ้าหน้าที่สื่อสารสาธารณะ ทำ เผยแพร่ภาพ
กิจกรรมและเนื้อหาทางวิชาการออกสู่สาธารณะ โดยจัดทำเป็น Infographic หรือ 
Motion graphic เพื่อให้เข้าถึงสาระทางวิชาการได้ง่ายขึ้น ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เช่น 
แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จุลสาร วิดีโอ และ 4) ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่
บัญชีและการเงิน ดำเนินการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัยให้
เป็นไปตามกรอบเวลา ประสานงานกับแหล่งทุนภายนอกเพื่อจัดทำรายงานการเงินและ
บัญชี ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนทุนเพื่อทำกิจกรรมใน
โครงการย่อย 

 
 
ตอนที่ 2 กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานของศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 

ศูนย์วิชาการฯ มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานภายใต้ 3 ภารกิจสำคัญ ได้แก่ 
ภารกิจด้านการขับเคลื่อนงานวิชาการ ภารกิจด้านการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และ
ภารกิจด้านการสื ่อสารสาธารณะ โดยขับเคลื ่อนทั ้ง 3 ภารกิจแบบเชื ่อมประสาน
ตลอดเวลา (Synchronous coordination) ซึ่งการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ จำเป็นต้อง
อาศัยการทำงานของบุคลากรตามที่กล่าวไว้ในองค์ประกอบเชิงโครงสร้างของศูนย์



 

วิชาการฯ ด้วยการทำงานแบบเชื่อมประสานจึงทำให้เกิดเนื้องานภายใต้แต่ละภารกิจ
ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 ภารกิจด้านการขับเคลื่อนงานวิชาการ  
ศูนย์วิชาการฯ ได้ขับเคลื่อนงานวิชาการผ่านการถอดองค์ความรู้การทำงาน

ของเครือข่ายคนทำงาน ทั้งจากผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิภาค (Node) ประกอบด้วย
นักวิชาการซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย คนทำงานภาคประชาสังคมและภาคเอกชน 
และจากเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน ศูนย์วิชาการฯ ใช้การลงสังเกตการณ์ ติดตาม 
ลงพื้นที่ สอบถาม จัดเวทีสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลประเด็นสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน จากนั้นนำประเด็นที่เป็น
สาระสำคัญมาสังเคราะห์เพื่อสื่อสารต่อให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับปฏิบัติการ 
ระดับนโยบายและสื่อสารสู่สาธารณชน  

นอกจากการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากกิจกรรมที่ Node และแกนนำเด็ก
และเยาวชนได้ดำเนินการแล้ว ทางศูนย์วิชาการฯ ได้เล็งเห็นถึงความซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหาด้านเด็กและเยาชนบางประเด็น อาทิ การพัฒนาการรู้เท่าทันสื ่อที่
ประกอบสร้างในสังคม การพัฒนาเยาวชนกลุ ่มเปราะบางทั ้งที ่ เป ็นเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรมหรือเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ประเด็นเฉพาะหรือกลุ่มที่มีความ
ต้องการเฉพาะเหล่านี้จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความสามารถเฉพาะด้าน ทำให้เกิด
โครงการวิจัยระยะสั้นที่ทางศูนย์วิชาการฯ สนับสนุนเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และได้
แนวปฏิบัติการเชิงรุกในการแก้ไขประเด็นปัญหา อีกทั้งยังเป็นการขยายเครือข่าย
วิชาการที่จะทำงานร่วมกับศูนย์วิชาการในอนาคต 

สำหรับโครงการวิจัยระยะสั ้นที ่ทางศูนย์ว ิชาการฯ ได้สนับสนุนไปนั ้นมี  
3 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการวิจัยแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรม โดย รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา ภาควิชาการศึกษาตลอด
ชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่นำเสนอแนวทางการจัด
การศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากแนวทาง
พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมกับ



 

เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามศักยภาพความถนัดและความสนใจของ
เด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้ หลักสูตรการเรียนรู้ยังแข็งตัวกับระบบกระแสหลัก จึงได้มี  
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท ตัวตน และความสามารถของเด็กและเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรมตามแนวทางของการจัดการศึกษาทางเลือก การจัดการศึกษาบน
ฐานกิจกรรมหรือกลุ่มประสบการณ์ (Project-based) เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา
ภาคบังคับ อาชีพ ทักษะความสามารถ ทักษะชีวิต วุฒิภาวะ และคุณธรรม จริยธรรม   
(วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, 2563) 

  
 

2. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 
พลเมืองเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
โดยอาจารย์ ดร.อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะ  
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นงานวิจัยที่ใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) มุ่งพัฒนาศักยภาพของ
เด็กและเยาวชนที่เข้ามีส่วนร่วมในการวิจัย สร้างและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เชิง
เครือข่ายเพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากในปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นเด็กและ
เยาวชนใช้เวลาหน้าจอกับโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง หรือมากกว่า 1 ใน 
4 ของแต่ละวัน ภูมิทัศน์การเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนไปพร้อมกับภูมิทัศน์สื่อ แต่ภูมิทัศน์
ในการจัดการเรียนการสอนของครู รวมถึงการเรียนรู้ของเด็กในระบบการศึกษายังไม่
เปลี่ยน เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาของเด็กใน
เมืองและชนบท ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จึงเกิดการพัฒนา



 

เครือข่ายการเรียนรู้ สร้างคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมอืง
รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล, 2563) 

  
 

3. โครงการวิจัยพฤติกรรมเสี่ยงการฆ่าตัวตายในมุมมองของวัยรุ่นในจังหวัด
นครพนม โดยอาจารย์ ดร.สุรชัย เฉนียง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษารับรู้เกี ่ยวกับสาเหตุ ของ
พฤติกรรมเสี่ยงการฆ่าตัวตายและความต้องการรูปแบบวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายใน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม เนื่องจากปัจจุบัน
เด็กและเยาวชนต้องอยู่ท่ามกลางสังคมที่ถูกกดดันจากครอบครัว โรงเรียน สังคม และ
ความคาดหวังของตนเอง ต้องเรียนให้ได้เกรด 4 สอบเข้าคณะสายสุขภาพ ระหว่างเรียน
ต้องไม่มีความรัก ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการกับเครียดของตนเองได้เนื่องจากขาดทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ จึงหาทางออกด้วยการไปพึ่งพาสารเสพติดและที่
รุนแรงไปกว่านั้นคือภาวะซึมเศร้า การพยายามทำร้ายตนเองหรือถึงขั ้นฆ่าตัวตาย 
งานวิจัยชิ้นนี้ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะครู บุคคลากร
ทางการศึกษา รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำองค์ความรู้ สารเทศที่ได้ไปเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน
ต่อไป (สุรชัย เฉนียง, กมลนัทธ์ คล่องดี, ยุพเรศ โจมแพง, และ ปาริชาติ เมืองขวา , 
2563) 



 

  
ทางศูนย์วิชาการฯ ยังมีบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพคนทำงานด้านเด็กและ

เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนนำเด็กและเยาวชนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการที่
เครือข่ายเยาวชนลงความเห็นว่าต้องการได้รับการส่งเสริม ตลอดการดำเนินโครงการ
ทางศูนย์วิชาการฯ ได้จัดการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพเครือข่ายแกนนำเยาวชนแล้ว  
3 ครั้ง กล่าวคือ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน: เสริมพลัง
เยาวชน สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ โดยมุ่งให้แกนนำนำกระบวนการ Design Thinking ไปใช้
ออกแบบนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งอาจมีรูปแบบเป็นชุดกิจกรรมหรือชุดเครื ่องมือที่
สามารถนำไปใช้กับบริบทชุมชนของตนเองได้ 2) การอบรมเชิงปฏิบ ัติการเพื่อ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชน: การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนต่อองค์กร 
โดยศูนย์วิชาการฯ ใช้กระบวนการถอดบทเรียน อภิปรายและบรรยายเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการเขียนโครงการของบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้ง
แหล่งทุนของภาครัฐและจากแหล่งทุนภายใต้กำกับรัฐ รวมถึงให้แกนนำเยาวชนได้
ทดลองเขียนและนำเสนอโครงการด้วย เนื่องด้วยศูนย์วิชาการมีเครือข่ายนักวิชาการ 
กอปรกับมี ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานภาครัฐและแหล่งทุนต่าง ๆ ภายใต้กำกับของรัฐ จึงเป็นโอกาสดีต่อ
เครือข่ายแกนนำเยาวชนในการได้รับบทวิพากษ์และข้อเสนอแนะจากอาจารย์เพื่อนำไป
ปรับปรุงการเขียนโครงการให้สอดคล้องความต้องการของพื้นที่ทำงานและตอบโจทย์
ของแหล่งทุน และ 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน: เยาวชน
รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล โดยมุ่งให้แกนนำเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันตนเอง  
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในประเด็นเหล่านี้เพื่อ
ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อตนเองและต่อการผลิตสื่อสู่สาธารณะได้  

 



 

2.2 ภารกิจด้านการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  
ศูนย์วิชาการฯ เข้าไปมีส่วนร่วมทำงานกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของ

หน่วยงานภาครัฐ นำโดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในการให้คำปรึกษา การให้ข้อเสนอแนะบนฐานงานวิจัยและงานวิชาการ และ
นักวิชาการของศูนย์วิชาการเป็นผู้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์จนเกิดชุด
ความรู้ที่สามารถนำเสนอสู่สาธารณะได้ ซึ่งตลอดการดำเนินงานมีการเสนอให้ประเด็น
การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ให้เป็นประเด็นขับเคลื่อนใน
การทำงานด้านเด็กและเยาวชนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (กดยช.) และมีการจัดทำเอกสารเพื่อให้ทำความเข้าใจเรื่องการสร้างกรอบ
ความคิดแบบเติบโตได้ง่ายขึ้น ผ่านการทำงานร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งผลวิจัยที่ได้จากโครงการวิจัย
ทั้ง 3 โครงการ ยังสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาเด็กและ
เยาวชนตามประเด็นในแต่ละพื้นที่ 

นอกจากนี้ นักวิชาการของศูนย์วิชาการฯ ยังมีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากร
ให้ก ับกรมกิจการเด็กและเยาวชนในการเผยแพร่ความเข้าใจเร ื ่องการส่งเสริม
กระบวนการทางความคิดแบบเติบโตของเด็ก เยาวชน และผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน
อย่างต่อเนื่อง 

การขับเคลื่อนเชิงนโยบายของศูนย์วิชาการฯ ไม่เพียงแต่ทำงานร่วมกับภาครัฐ
โดยตรงเท่านั้น ยังทำงานร่วมกับเครือข่ายวิชาการ หน่วยงานภาคประชาสังคม รวมทั้ง
หน่วยงานภาคเอกชน เพื่อผลักดันให้มีการทบทวนนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชนในระบบการศึกษาโดยตรง เช่น นโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายสอบเข้า
โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบ 100% จากการทำงานร่วมกับเครือข่าย
วิชาการอย่างศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
และสภาการศึกษาทางเลือกผ่านเวทีภาคี Equal Stand ยืนหยัดเพื่อเท่าเทียม สามารถ
สร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกระแสสังคมในการทวงถาม 
และทำให้ผู้เกี่ยวข้องเชิงนโยบายทบทวนนโยบายดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

งานวิชาการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการล้วนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนเชิงนโยบายแทบทั้งสิ ้น มีการส่งผ่านผลวิจัย นโยบายที่ต้องการ



 

เหมือนเป็นคานงัดช่วยสนับสนุนให้เก ิดหลักการทำงานเพื ่อสร้างสมรรถนะใน  
การผลักดันนโยบายที่เกิดขึ้น (ประเวศ วะสี, 2560) อีกทั้งแนวทางการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายภายหลังการดำเนินโครงการวิจัยระยะสั้นซึ่งมีประเด็นเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็ก
และเยาวชนกลุ่มเปราะบางจะถูกสื่อสารออกไปในรูปของการจัดประชุม Policy Focus 
ซึ่งเป็นการเน้นย้ำว่านโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ภาครัฐใช้อยู่
ปัจจุบัน มีส่วนที่ต้องปรับให้มีปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร ทั้ งนี้
ภารกิจด้านการสื่อสารจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ศูนย์วิชาการฯ ดำเนินการอยู่เสมอมา 

 

2.3 ภารกิจด้านการสื่อสารสาธารณะ 
 กลยุทธ์การสื่อสารที่ศูนย์วิชาการฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมี 3 ช่องทาง คือ 
การสื่อสารผ่านเพจ Facebook “ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน CYD หรือ 
@CYDEDUCHULA” เว ็บไซต ์  www.cydcenter.com และ ช ่อง Youtube “CYD 
CHULA” โดยสาระที่เป็นประเด็นถกเถียงทางสังคม (Hot issues) งานวิชาการที่สื่อสาร
ในรูปแบบ Infographic บทความที่ตีพิมพ์ในคอลัมน์หนังสือพิมพ์กว่า 24 จะสื่อสารผา่น
เพจ Facebook เป็นช่องทางหลัก ทางศูนย์วิชาการฯ เห็นความสำคัญต่อการสร้าง
ความเคลื่อนไหวผ่านการสื่อสารในระบบออนไลน์ เนื่องจากผู้รับข่าวสารสามารถส่งต่อ
และแสดงความคิดเห็นป้อนกลับ ถือเป็นการสื ่อสารสองทางและสามารถสร ้าง  
ความร่วมมือในวาระต่อไปได้  
 ศูนย์วิชาการฯ ใช้เวทีเสวนาสาธารณะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการสื่อสารสาระ
วิชาการ เพิ่มพื้นที่ในการวิพากษ์และถกเถียงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ใน
ระหว่างการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการฯ ได้จัดและเข้าร่วมเวทีเสวนาสาธารณะถึง 4 เวที 
โดยเวทีที่ศูนย์วิชาการฯจัดขึ้นเอง 4 เวที คือ  

- เวทีที่ 1 เวทีเสวนาทางวิชาการในวาระวันเด็กแห่งชาติ “วันเด็ก...ขอนโยบาย
ดีกว่าคำขวัญ” เป็นเวทีที่ริเริ่มตั้งคำถามเรื่องอำนาจที่แท้จริงของเด็กอยู่ที่ไหน ผู้ใหญ่
ควรมีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และจะมีนโยบายใดที่ช่วย
ส่งเสริมศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในเด็กและเยาวชนไทย 

- เวทีที่ 2 เวทีเสวนาสาธารณะ “ผลิตเด็กไทย 4.0 สร้างสรรค์หรือติดกรอบ” 
เป็นการสื่อสารและชวนคิดถึงประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย กระบวนการ

http://www.cydcenter/


 

เปลี ่ยนผ่านรูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดกรอบความคิดแบบเติบโต 
(Growth mindset) รวมทั้งทิศทางและนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ สสส. ด้วย  

- เวทีที ่ 3 เวทีเสวนาสาธารณะในวาระวันเยาวชนแห่งชาติ “การปฏิรูป
การศึกษาที่เยาวชนเป็นเจ้าของ” เป็นพื้นที่ส่งเสียงของเยาวชนถึงรูปแบบการศึกษาที่
พวกเขาต้องการ สะท้อนความรู้สึกต่อระบบการศึกษาในปัจจุบัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อการศึกษาที่เยาวชนต้องการและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ 

- เวทีที่ 4 เวทีเสวนา Policy Focus “เปลี่ยนโลกสีเทาของเด็กและเยาวชน” 
เป็นเวทีเชิงนโยบายที่มาจากงานวิจัยเป็นฐาน งานวิจัยระยะสั้นทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรม โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 
“พลเมืองเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
และโครงการพฤติกรรมเสี่ยงการฆ่าตัวตายในมุมมองของวัยรุ่นในจังหวัดนครพนม เพื่อ
ส่งต่อทิศทางและข้อเสนอเชิงนโยบายให้ผู้ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าศูนย์วิชาการฯ ทำงานร่วมกับเครือข่ายวิชาการอื่น ๆ 
ผ่านเวทีเสวนาสาธารณะ Equal Stand ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อความเท่าเทียมกับ
โรงเรียนที่หายไป” เป็นการเปิดพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ได้รับผลกระทบจาก
นโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก และหาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อ
สู่วิกฤตการณ์ปิดโรงเรียนของรัฐ และเวทีออนไลน์ Webinar “ปรับเรียนเปลี่ยนรู้: 
บทบาทชุมชนกับการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต” เป็นเวทีที่
เปิดโอกาสให้อาจารย์มหาวิทยาลัยด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ องค์กรที่ทำงานด้าน
การศึกษาบนฐานชุมชน องค์กรที ่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดมุมมองการสร้างกลไกการจัดการศึกษาที่ทุกคนต่าง
ก็ร่วมกันเป็นเจ้าของ 

การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการและเวทีเสวนาสาธารณะเป็นเวทีที ่ทำให้ได้
เนื้อหาสาระในประเด็นสำคัญ ๆ ในสังคมและสามารถสื่อสารต่อไปได้ผ่านหลายช่องทาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการสื่อสารผ่านการสัมภาษณ์จากสื่อมวลชน ช่องโทรทัศน์ สำนัก



 

ข่าวออนไลน์และสำนักหนังสือพิมพ์อันทำให้เกิดการขยายวงผู้รับข้อมูลออกไปได้อย่าง
กว้างขว้าง   

 

2.4 ภารกิจการสร้างเครือข่ายวิชาการ  
การสร้างเครือข่ายวิชาการเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของทางศูนย์วิชาการฯ ใน

การเชื่อมประสานการทำงานแบบบูรณาการระหว่างองค์กรวิชาการ องค์กรภาครัฐและ
องค์กรภาคประชาสังคม สร้างระบบเครือข่ายประสานงานวิชาการครอบคลุม 4 ภูมิภาค
และพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ตลอดจนสร้างโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร
วิชาการ องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ 

เวทีเสวนา Policy Focus “เปลี่ยนโลกสีเทาของเด็กและเยาวชน” ทำให้เกิด
เครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนทั้งที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประสังคม 
ภาควิชาการ นักวิชาการ สภาเด็กและเยาชน และอ่ืน ๆ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย กลุ่มรักษ์เขาเขาชะเมา บริษัท 
เอส ไอ แอล ซี จำกัด สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานสิทธิก์ารศึกษา
บ้านเรียนและศูนย์การเร ียนไทย สมาคมสภาการศึกษาทางเล ือกไทย อาจาร ย์
มหาว ิทยาลัย ได ้แก ่ อาจารย ์ ดร.อรรฏชณม์ ส ัจจะพัฒนกุล คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี คณะวิทยาจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.สุรชัย เฉนียง กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิจ
และจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  
ผศ.ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีษะเกษ นักวิชาการ ได้แก่ พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  
ราชนครินทร์ วรรณวิไล ภู่ตระกูล สำนักวิชาการสุขภาพจิต ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 
สถาบันสังคมศึกษา สพฐ. พญ. กุสุมาวดี คำเกลี้ยง สำนักวิชาการ กรมสุขภาพจิต 
ภายใต้แนวคิด การทำงานร่วมกัน นั่นคือ “ฟังเสียงเด็กให้เป็น เคารพและขยายเสียงเด็ก
ให้ดังขึ้น” “สร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่” “สร้างนวัตกรรมการทำงาน
ด้านเด็กและเยาวชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสในการฟังเสียงเด็กเป็น” “สร้าง
พื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” “ประสานความร่วมมือการทำงาน
ร่วมกันแบบเครือข่าย” “ทุกคน ทุกภาคส่วนในสังคม มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนร่วมกัน” “ส่งต่อเสียงของเด็กและเยาวชนสู่สาธารณะและระดับนโยบาย



 

เพื ่อสร้างการเปลี ่ยนแปลง” “สร้างนวัตกรรมการทำงานด้านเด็กและเยาวชน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสในการฟังเสียงเด็กเป็น” 

 

 
 
การจัดเวที เวทีเสวนา Policy Focus ในครั้งนี้ทำให้ได้เครือข่ายคนทำงานดา้น

เด็กและเยาวชน ที่พร้อมจะร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่
ต้องได้รับการแก้อย่างเร่งด่วน รวมทั้งการแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่ที่จะขยายผลต่อยอด
นำไปสู่ระดับประเทศได้ 
 
ตอนที่ 3 ผลกระทบของการมีศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กเยาวชน
และครอบครัว 
 จากการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ศูนย์วิชาการฯ ได้สร้างผลกระทบ
เชิงบวกให้เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ได้แก่ ผลกระทบเชิงวิชาการ ผลกระทบเชิงนโยบาย 
ผลกระทบต่อสาธารณะ และผลกระทบต่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน  

3.1 มิติผลกระทบเชิงวิชาการ ศูนย์วิชาการฯ ขับเคลื่อนงานงานวชิาการผ่าน
การส่งเสริมศักยภาพ (Capacity building) ภาคีเครือข่ายในระดับแนวคิดในประเด็น
การส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) ในรูปแบบกรอบความคิดแบบเตบิโต 
(Growth mindset) และทักษะกระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือ Design Thinking   
การเขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนทุนตามแหล่งทุนต่าง ๆ และการรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัลให้กับภาคีเครือข่ายที่เป็นเด็กและเยาวชน 



 

 3.2 มิติผลกระทบเชิงนโยบาย ตั้งต้นจากผลการสังเคราะห์สภาวการณ์ด้าน
เด็กและเยาวชน ในมิติต่าง ๆ ทำให้ได้ประเด็นขับเคลื่อนงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในระดับประเทศ เพื ่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (กดยช.) และมติให้ขับเคลื ่อนต่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมผ่านประเด็น  
การส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการวางแผน
ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดด้านเด็กและเยาวชนที่จังหวัดอุบลราชธานีในวาระจังหวัดน่าอยู่
สำหรับเด็กและเยาวชน ทำให้เกิดภาพการเชื่อมโยงหน่วยงานที่ทำงานเด็กและเยาวชน
เพื ่อการทำงานแบบบูรณาการ ในระดับอำเภอ ศูนย์ว ิชาการฯ ได้เข้าสนับสนุน 
การทำงานที่อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นการละเล่นพื้นบ้านเพื่อสาน
สัมพันธ์คนแต่ละช่วงวัยใน 5 ตำบลของอำเภอพยุห์ และในระดับพื ้นที ่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ ที่พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้วยการจัดเวทีสื่อสารการทำงานของ
นักศึกษาเกี ่ยวกับการผลิตสื ่อสร้างสรรค์เพื ่อบอกเล่าเรื ่องราวอัตลักษณ์ชุมชนกับ
คนทำงานในพื้นที่ ทั ้ง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
(กอ.รมน.) ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น ตัวแทนเยาวชน และสถาบันการศึกษา เพื่อ
สร้างความเข้าใจการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่และสร้างชุด
ความคิดใหม่เก่ียวกับความมั่นคงในพื้นที่ 
 นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารเชิงนโยบายการศึกษาร่วมกับองค์กร ภาคี เครือข่าย
ที่ทำงานด้านการศึกษา เช่น มูลนิธิ Actionaid Thailand เครือข่ายสมัชชาการศึกษา
ทางเลือก มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย (Thai Civic Education) ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาด้านการศึกษาเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (ESD) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในประเด็นการยุบโรงเรียนขนาดเล็กและการสอบเข้าศึกษาต่อ 100% 
 3.3 มิติสร้างการรับรู้สาธารณะ ศูนย์วิชาการฯ ได้สร้างช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูลการทำงานผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อสื่อสารกิจกรรมสำคัญ ๆ ของศูนย์ ข้อมูล
วิชาการ การเชื่อมโยงกับกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยการทำโพลสำรวจความคิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนโดยตรง เช่น คำขวัญวันเด็ก นโยบาย
การศึกษาที่เด็กต้องการ การปฏิรูปการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารข้อมูลวิชาการ
ผ่านบทความทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 24 บทความ ที่ชักชวนผู้อ่านให้เกิดการวิเคราะห์



 

และวิพากษ์สถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหา แนวทางปรับปรุงพัฒนาในการสื่อสารประกอบในบทความด้วย 
 3.4 มิติสุขภาวะเด็กและเยาวชน จากมิติสุขภาวะที่ สสส. ได้ขับเคลื่อนมาโดย
ตลอด ประกอบด้วยสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางปัญญา ศูนย์วิชาการฯ ที่เน้นการขับเคลื่อนสังคมด้วยงานวิชาการเป็นสำคัญ ได้เพิ่ม
สุขภาวะทางจิตด้วยการเติมพลังใจให้กับเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนทั่ว
ประเทศ ผ่านการลงพื้นที่เข้าร่วมงานสำคัญต่าง ๆ ให้คำปรึกษา สนับสนุนงาน และ  
การเป็นกัลยาณมิตรด้านวิชาการ เสริมสุขภาวะทางปัญญาให้กับเครือข่ายผ่านการติดตั้ง
ชุดวิธีคิดและเครื่องมือในการทำงานในกับเด็กและเยาวชน และส่งเสริมสุขภาวะทาง
สังคมด้วยการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม การทำงานด้านเด็กและเยาวชนบนฐาน
ความเชื่อเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทั้งในเชิงกายภาพและเชิงความคิด  ด้วยกิจกรรม
ของศูนย์วิชาการฯ ทำให้เด็กและเยาวชนในเครือข่ายมีกิจกรรมสร้างสรรค์ มีสุขภาวะที่
ดี ลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ เสพยาเสพติด เล่นเกม พฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศและความรุนแรง  

 
 
ตอนที่ 4 บทบาทของศูนย์วิชาการฯ กับแผนยุทธศาสตร์ของสสส. สำนัก 4 
 การดำเนินงานของศูนย์วิชาการฯ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยยุทธศาสตร์แผนสุขภาวะ



 

เด็ก เยาวชน และครอบครัว ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  คือ ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
เสริมสร้างพลังภาคียุทธศาสตร์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพเต็ม
ศักยภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน และมีการเชื่อมโยงระบบ กลไกการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการรวบรวม 
พัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการความรู้ รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
สร้างความรอบรู ้ด้านสุขภาพ ให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ยุทธศาสตร์ที ่ 3 
สนับสนุนการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ถูกต้องแก่สังคม 
ในด้านการพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้าง
พลังการทำงานใน สสส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของภาคี โดยเน้นผลลัพธ์เชิง
พฤติกรรมสุขภาวะที่เป็นรูปธรรมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล 

สำหรับความสอดคล้องการดำเนินงานของศูนย์วิชาการฯ กับยุทธศาสตร์แผน
สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างพลังภาคียุทธศาสตร์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพเต็มศักยภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน และมีการเชื่อมโยงระบบ 
กลไกการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์วิชาการฯ 
สามารถทำหน้าที่ผู้เชื่อมประสานและหนุนเสริมการทำงานในด้านวิชาการระหว่างภาคี
เครือข่ายกับภาคียุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัย
และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการรวบรวม พัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการ
ความรู้ รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว และยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการสื่อสารสาธารณะ



 

เพื่อสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ถูกต้องแก่สังคม ในด้านการพัฒนาสุขภาวะเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว โดยศูนย์วิชาการฯ ได้สนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และจัดการความรู้ในหลายประเด็น ได้แก่ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัล การสร้างองค์ความรู้เฉพาะสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง เช่น การรับรู้
พฤติกรรมการฆ่าตัวตายของวัยร ุ ่น แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรม นอกจากนี ้ย ังได้ส ื ่อสารองค์ความรู ้ท ี ่เกิดขึ ้นจากงานวิจัย  
การสังเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในรูปแบบของ Infographic วีดีทัศน์ 
จัดทำโพลสำรวจความคิดเห็น เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะในช่องทางโซเชียลมีเดีย   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างพลังการทำงานใน สสส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
ของภาคี โดยเน้นผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมสุขภาวะที่เป็นรูปธรรมของเด็ก  เยาวชน และ
ครอบครัว ที ่สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงของสังคม  
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยศูนย์วิชาการฯ ได้สนับสนุนโครงการกิจกรรมในกับ
ภาค ี เคร ือข ่ายเด ็กและเยาวชนท ั ่ วท ุกภ ูม ิภาคจำนวน 13 โครงการ ได ้แก่   
1) โครงการ เบิ่งแญง ณ ฮิมของ 2) โครงการถอดบทเรียนการเรียนรู้อย่างมีความสุขสู่
ความเป็นมนุษย์ 3) โครงการคืนความสุขให้เยาวชน 4) โครงการ ระเบียงรู้ เติมสุขสู่
ชุมชน 5) โครงการสืบฮีตตวยฮอยวิถีชุมชนบนมิติรายได้ครัวเรือนของคนลุ่มน้ำแม่อ้อ  
6) โครงการสรุปบทเรียนผลการขับเคลื่อนโครงการ 3 โครงการในพื้นที่บ้านแม่อ้อใน 
บ้านถ้ำ จังหวัดเชียงราย และศูนย์ฝ ึกเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่  
7) โครงการแนวทางการฟังเสียงเด็กเพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ กรณีศึกษา
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 8) โครงการบ้านสร้างสุข พลังเยาวชนนาจะหลวย (NL)  
9) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 10) โครงการสื่อสารสร้างสรรค์พลังเด็ก
พลังชุมชนคุ้มครองเด็ก 11) โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน
พื้นที ่จังหวัดอุบลราชธานี 12 ) โครงการชวนกันเล่าช่วยกันสื ่อ 13 ) โครงการลาน
แลกเปลี่ยน“ชม”สื่อ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพใน 3 ประเด็น 
ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Desing Thinking การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ 
การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 



 

จากที ่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว ่าศูนย์ว ิชาการฯ มีการดำเนินงานใน
หลากหลายรูปแบบ ด้วยกลยุทธ์เชิงรุกแบบมีส่วนร่วมเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาของ
เด็กและเยาวชน อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยง ส่งต่อองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นสู่องค์กร หน่วยงานที่
มีอำนาจในการตัดสินใจระดับนโยบาย เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อการขับเคลื่อน
เพื่อสร้างการเปลี่ยนสุขภาวะของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การดำเนินการ
ที่ผ่านของศูนย์วิชาการ ฯ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนสุขภาวะ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามใน (ร่าง) แผนการดำเนินงานประจำปี 
พ.ศ. 2564 แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สามารถวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อนได้ ดังนี้ 

 

จุดแข็งของ (ร่าง) แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 แผนสุขภาวะ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 1. วัตถุประสงค์ 4 ข้อ ของ สสส. สำนัก 4 กำหนดบทบาทสำคัญของภาคี
เครือข่าย การขับเคลื ่อนทางสังคม และการสร้างนโยบายด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ หน้าที่ และการดำเนินงานของศูนย์
วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (CYD) ที่บรรลุครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว (CYD) อาจจะเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ได้ 
 2. การกำหนดเป้าหมาย กิจกรรมการสนับสนุนให้มาเน้นที่ระบบครอบครัว 
เด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กเปราะบาง น่าจะถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ COVID-19 
ที ่จะต้องอยู ่ก ับประเทศไทยอีก 2-3 ปี สถานการณ์จึงจะกลับมาปกติได้อีกครั้ง 
ครอบครัวเปราะบางที่แหว่งกลาง ยากจนพิเศษ ตกงาน มีรายได้ไม่แน่นอน มีมากถึง 
40% ที่จะส่งผลต่อคุณภาพของเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ ความรุนแรง ภาวะ 
ทุพโภชนาการ การออกกลางคัน (Drop out) เด็กผู้หญิงแต่งงานเร็วขึ้น โสเภณีเด็ก ท้อง
ก่อนวัยอันสมควร และแรงงานเด็ก เป็นต้น การพัฒนาระบบครอบครัวเป็นหน่วยสำคัญ 
โรงเร ียนทางเล ือก ศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็ก ช ุมชนเป ็นฐาน การสร ้างเคร ือข ่าย 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับเล็กล่างสุดเชื่อมโยงกับ อสม. และ กศน. ระดับตำบล
นา่จะมีการขับเคลื่อนครั้งสำคัญของ สสส. สำนัก 4 และเครือข่ายที่มีอยู่ 



 

 3. การจัดองค์กรของ สสส. กับภาคีเครือข่ายที่ได้รับทุนสนับสนุนมีมากมาย
หลายกลุ่ม หลายประเด็นปัญหา กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที ่มีความรู้  
ความสนใจเฉพาะด้านมีอยู่มากมาย ต้องสร้างเครือข่าย (Network) และขยายแนวราบ 
(Platform) ในรูปแบบของการผสมผสาน 2 ด้านไปด้วยกันให้ได้ เกิดเป็นระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) ด้วยสารสนเทศที่ทันสมัยไวต่อปัญหาสังคม และการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกฝ่าย (Active participation) การดำเนินการเรื่องนี้จะทำให้ สสส. สำนัก 
4 ได้รับการยอมรับ เชื่อมันและมีพลังการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง 
 

จุดอ่อนของ (ร่าง) แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 แผนสุขภาวะ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 1. การกำหนดแผนการดำเนินงานของ สสส. ป ี พ.ศ.  2564 ควรนำบท
สังเคราะห์และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสำนัก 4 มาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี 
มาเป็นพื้นฐานของการกำหนดนโยบายและแผนดำเนินงาน เพราะหลายแผนที่ผ่านมามี
โครงการที่ได้รับสนับสนุนจาก สสส. ในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และแผนงาน
เรื ่องครอบครัวซึ ่งยังไม่ปรากฏข้อมูล ข้อค้นพบ และบทสรุปมากนัก ทั ้ง ๆ ที ่มี
งบประมาณสนับสนุนเรื ่องนี้เป็นอันมาก รวมทั้งการนำผลวิจัย บทสรุป องค์ความรู้ 
นวัตกรรมที่ค้นพบมากมาย ผลักดัน เชื่อมโยง เปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะด้านเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวได้มากเท่าที่ควร น่าจะสรุปผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ทั้ ง 4 ข้อได้
ดียิ่งขึ้น 
 2. การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะแก่ สสส. สำนัก 4 
ในร่างแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom ด้วยความร่วมมือของ
สมาชิกภาคี เครือข่ายจำนวนมาก เนื่องจากแผนการดำเนินงานมีรายละเอียดมาก 
กรอบเวลาสั้น กระชับ และพยายามให้ทุกภาคีเครือข่ายเก่า-ใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น กลับมาปรากฏว่าแทนที่สมาชิกจะให้ข้อติชม แสดงความคิดเห็น จุดแข็ง 
จุดอ่อน ทางเลือก ทางออก ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้ร่างตรงทิศทาง มีคุณภาพ และ
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทุกภาคีเครือข่ายกลับเล่าเรื่อง นำเสนอ
ประสบการณ์ พูดแต่เร่ืองโครงการที่ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา จนตัวร่างแผนดำเนินงานขาด
การวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ และตรงไปตรงมาจนไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การจัดประชุมในครั้งนี้ 



 

 3. การดำเนินงานของ สสส. ในปัจจุบันอยู่ในสภาพของการกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ จากรัฐบาลมากเกินไป มีสภาพเป็นระบบราชการมากยิ่งขึ้น ทำให้ขาดอิสระ 
เป็นกลาง มีความเป็นองค์กรภาคประชาสังคมลดน้อยลง ทั้งที่ปัญหาสังคม เด็ก เยาวชน 
และครอบครัว วิกฤตหนักขึ้นในแทบทุกตัวบ่งชี้ ในข้อเท็จจริงร่างแผนดำเนินการ พ.ศ. 
2564 น่าจะมีการพิจารณาวงเล็กลง นำผลวิจัยมาเสนออีกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น สสส. ต้อง
กล้านำเสนอประเด็นปัญหาตามวาระประจำเดือนหรือประเด็นสาธารณะร่วมสมัยที่
เกิดขึ้นมากกว่านี้ 
 ศูนย ์ว ิชาการและเคร ือข ่ายว ิชาการด้ านเด ็ก เยาวชน และครอบครัว  
มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 28 ปี มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของ
ผู ้บริหารของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ อย่างไรก็ตาม ศูนย์มีความต่อเนื ่องชัดเจนใน  
การดำเนินงานวิชาการ วิจัย บริการสังคม การเรียนการสอน การลงภาคสนาม สร้าง
เครือข่ายภาคประชาสังคม และลงมือปฏิบัติกับหน่วยที่มีกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน
มาโดยตลอด ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ งานวิจัย บทความ ข่าวสารผ่าน
สื่อมวลชนทุกแขนง สร้างอาจารย์รุ่นใหม่ นักวิจัยร่วมสมัยได้อย่างมีคุณภาพและพร้อม
เติบโตเป็นนักวิชาการและนักวิจัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละคนได้อย่าง
เชื่อมั่น การสะสมองค์ความรู ้ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชื่อมโยงกับกลไก
ราชการและนโยบายภาคการเมืองได้ ทำให้ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว (CYD) ได้พัฒนาขึ้นจนเป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพฒันา
ด้านเด็กและเยาวชนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในทางตรงข้ามศูนย์ CYD ก็มีจุดอ่อน
หลายเรื่องนับแต่การต้องปรับวิธีการดำเนินงานที่เป็นอิสระ ยึดถือ ประโยชน์ฟังเสียง
ของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญต้องการเน้นเร่ืองของตัวบ่งชี้เชิงปริมาณของมหาวิทยาลัย
มากขึ้น การนำเสนอวาระเชิงนโยบายด้านเด็และเยาวชนที่เกี่ยวพันกับแหล่งทุน ต้อง 
ระวัดระวังมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้ก่อตั้งศูนย์และดำเนินการมาอย่างยาวนาน รูปลักษณ์ 
ชื่อเสียง ผลงานมักไม่ติดกับ CYD มากเท่าที่ควร เป็นเชิงปัจเจกบุคคลมากไป อันเป็นผล
ให้การส่งต่อผู้บริหารศูนย์ CYD เต็มไปด้วยปัญหา อุปสรรค ช่องว่างที่เกิดขึ้นพอสมควร 
นักวิชาการ นักวิจัยประจำศูนย์วิชาการ CYD ขาดความมั่นคงในวิชาชีพ และอื่น ๆ  
สรุปได้ว่าศูนย์วิชาการ CYD ยังคงต้องรักษาจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น



 

ตลอดเวลา ถ้าเปิดกว้าง จิตใจเป็นกลางพร้อมรับคำติชมอย่างกล้าหาญทางวิชาการ และ
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจพร้อมกับ สสส. สำนัก 4 และเครือข่ายหน่วยปฏิบัติการที่มีอยู่ 
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7 ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะย ี มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 081-8987840 waearsesah.d@yru.ac.th 

8 วรรณวิไล ภู่ตระกูล สำนักวชิาการ กรมสุขภาพจติ 02-590-8043 wanvilai04@hotmail.com 



 

ที่ ชื่อ-สกุล องค์กร/สังกัด/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

9 ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 
สำนักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
สพฐ. 

081-2569875 
noom101@gmail.com 

10 อาจารย์ ดร.สุรชัย เฉนียง 

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจติและจิต
เวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนนีครพนม มหาวทิยาลัยนครพนม 

081-572-5444 

jomsurachai1983@gmail.com 

11 รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชวีิต คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

โทรศัพท์ 02-218-
2565-97 ต่อ 8203 
โทรศัพท์มือถือ 
0814214412 wirathep2512@gmail.com 

12 ผศ.ดร.ประจวบ จนัทร์หมื่น 
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 
มหาวิทยาลยัราชัฏศรีสะเกษ 081-992-1600 Prajuab21600@gmail.com 

13 พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง สำนักวชิาการ กรมสุขภาพจติ 02-590-8042   

14 วัชรพงศ์ พุ่มชืน่ มูลนิธิภูมิพลงัชุมชนไทย 089-191-1011 csp_n@hotmail.com 



 

ที่ ชื่อ-สกุล องค์กร/สังกัด/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

15 
ศูนย์ประสานสิทธิการศึกษาบา้นเรียน
และศูนย์การเรียนไทย สมาคมสภา
การศึกษาทางเลือกไทย 

สภาการศึกษาทางเลือก 

085-075-2615 pompuen@gmail.com 

16 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ด้านเด็กและเยาวชน 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

02-2182620 ต่อ 206 cyd.educhula@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 



 

รายนามเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน 

ที ่ ชื่อ-สกุล องค์กร/สังกัด/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail 
1 พจนา ศุภผล กลุ่มรักษ์เขาชะเมา 083-8771303 P_odjana@hotmail.com 
2 ภูดิศ ปัสเสนะ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา 086-051-6689 pudis.pus@gmail.com 

3 วรากรณ์ ใจยา 
มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย 

087-358-2403 
dream_warakornjaiya 
@outlook.com 
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