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กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการการพัฒนาศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำเร็จลุลวงไปได
ดวยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) ทั้งในดานงบประมาณ ทรัพยากรการทำงาน ตลอดจนการเปนกัลยาณมิตรที่ดี
กับผูรับทุนมาโดยตลอด ผลสำเร็จของโครงการนี้จะเกิดขึ้นไมไดหากไมรับการติดตามประเมินผล การสงเสริมและ
ใหกำลังใจ ตลอดจนการเปดพื้นท่ีการทำงานอยางอิสระใหกับภาคีผูรับทุน 
 การลงพ้ืนทีด่ำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการเพ่ือสรางเครือขายและการสนับสนุนโครงการยอยในระดับ
พื้นที่ทั ้งในรูปแบบกิจกรรมโครงการและการสรางผลงานวิจัย  ทำใหคณะทำงานไดพบกับเพื่อนรวมทางที่เปน
คนทำงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งท่ีเปนเครือขายวิชาการ เครือขายภาคประชาสังคม แกนนำเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีความมุงม่ันและมีเปาหมายเพ่ือผลักดันใหงานพัฒนาเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวในประเทศไทยขับเคล่ือนไปขางหนาอยางไมทอดทิ้งกัน  

ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย กลุมรักษเขาชะเมา บริษัท เอสไอแอลซี จำกัด 
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชัฏศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  กลุมวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม และ
หนวยงานอื่น ๆ ที่รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบเครือขายแนวราบมาโดยตลอด ที่ขาดมิไดคือกลุมแกนนำเด็ก
และเยาวชนในทุกคนในแตละภูมิภาคที่เปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมจนเกิดนวัตกรรม
สรางสรรคเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับสังคมระดับชุมชน 
 สุดทายน้ี ทางโครงการฯ ขอขอบคุณคณะทำงานในโครงการทุกทานที่ทุมเทแรงกาย แรงใจ รวมกันฝาฝน
อุปสรรคและความยากลำบาก พรอมอุทิศเวลาในการทำงานอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลาโครงการ  
3 ปที่ผานมา ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ขอสงมอบคุณประโยชนและผลผลิตจากการดำเนินงานในทุกขั้นตอนใหเปน  
องคความรูสาธารณะแกประเทศชาติเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการสรางสุขภาวะที่ดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ตอไป  
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รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการพัฒนาเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ป ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแตสิงหาคม 
2560 - สิงหาคม 2563 ตามวัตถุประสงคของโครงการ ประกอบดวย 1) เพ่ือสังเคราะหและรวบรวมขอมูล 
องคความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัยผานรายงานการวิจัย หนังสือบทความวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวของ
กับประเด็นเด็ก เยาวชนและครอบครัว 2) เพื่อสรางระบบเครือขายประสานงานวิชาการครอบคลุม  
6 ภูมิภาคและพัฒนานักวิจัยหนาใหม 3) เพื่อเชื่อมประสานการทํางานแบบบูรณาการระหวางองคกร
วิชาการ องคกรภาครัฐและองคกรภาคประชาสังคม 4) เพื่อใหขอเสนอในเชิงนโยบายตอองคกรภาคีใน
เร่ืองการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัย และการจัดการขอจํากัดในการปฏิบัติงานผานการทํางานแบบบูรณาการ  

รายงานฉบับสมบูรณนี้นําเสนอผลการดําเนินในรูปแบบการถอดบทเรียนเชิงวิชาการผสานเขากับ
แนวคิดและทฤษฎีการดําเนินงานของโครงการแบงเปน 4 บท  ไดแก บทที่ 1 บริบทการดําเนินงานของ
โครงการ บทที่ 2 ผลการดําเนินโครงการตลอดระยะเวลา 3 ป บทที่ 3 บทวิเคราะหการดําเนินงานของ
โครงการ และบทท่ี 4 บทสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

ทางคณะผูทํางานในโครงการหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับสมบูรณนี้ จะชวยสะทอนภาพการ
ทํางานเพื่อสนับสนุนสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในรูปแบบของการสรางเครือขายวิชาการ 
เครือขายคนทํางาน และเครือขายแกนนําเด็กและเยาวชน เพื่อเปนขอมูลประกอบการพัฒนาขอเสนอ 
นโยบาย และการสรางแนวทางการขับเคลื่อนงานเด็ก เยาวชน และครอบครัว บนฐานงานวิชาการสืบไป 
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บทที่ 1 
บริบทของโครงการการพัฒนาศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการ 

ดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 

1. ความเปนมา หลักการ และเหตุผล 
สังคมไทยกำลังเคล่ือนตัวไปขางหนาอยางรวดเร็ว Thailand 4.0 การปฏิวัติยุคดิจิตอล พลังของเทคโนโลยี  

การสื่อสาร การเขาถึงแหลงขอมูลอยางงายดายทุกพ้ืนที่และแพรหลายในวงกวาง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนำมาสู
นโยบายทางดานเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การคา การลงทุน วัฒนธรรมโลกเสมือน และอื่น ๆ 
อยางไรก็ตามแนวโนมของสังคมโลกและประเทศไทยกลับนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำ ความแตกตาง ชองวางของ
รายได การมีโอกาสในการเขาถึงบริการสำคัญของรัฐ ดานสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการที่พึงไดรับหลายมาตรฐาน
ตามฐานะชนชั้นของแตละบุคคล อันนำมาซึ ่งปญหาสังคมมากมาย ครอบครัวไทยมีอัตราการหยา รางสูงขึ้น 
เปราะบาง และเรงรีบแขงขันของการหารายได วัตถุนิยมและหยอนยานในการดูแลบุตรหลานใหมีคุณภาพตามท่ี
ตองการได กอปรกับระบบการศึกษาไทย โครงสราง กฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ หลักสูตรการเรียนรู การเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลตกยุค ลาหลังทั้งในปจจุบันและอนาคต วัฒนธรรมองคกร โรงเรียนสถานศึกษามุงสราง
เด็กเกงมากกวาเด็กดี มีการผลักเด็กออกและลาออกกลางคันเปนจำนวนมาก จนนำมาซึ ่งเด็กและเยาวชน  
ดอยโอกาส เด็กกระทำผิดในคดีตาง ๆ ความรุนแรง เพศ ยาเสพติด การจับกลุมกันแสดงพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น
ตามลำดับ ในปจจุบันคดีที่เกี ่ยวของกับยุวอาชญากรมีมากกวา 30,000-40,000 คดีตอป ขอมูลดานเด็กและ
เยาวชนมีอันดับนาเปนหวงตอสถานการณและปญหาหลายดาน ดังเชน ประเทศไทยมีสถิติเด็กหญิงตั้งครรภสูงเปน
อันดับสองของโลกรองจากประเทศแอฟริกาท่ีเปนอันดับหนึ่ง มีการใชเด็กเปนเหยื่อและเคร่ืองมือของตลาดแรงงาน 
การบริการทางเพศ และยาเสพติดอยางกวางขวาง คะแนนผลสัมฤทธ์ิ PISA ตกต่ำ อยางนาเปนหวงทั้งคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และการอานในอันดับที่ 55 จาก 72 ประเทศ กลาวไดวาในปจจุบันเด็กไทยเกิดนอยลงแตคุณภาพ
กลับดอยถอยลง คุณลักษณะประจำชาติไมปรากฏชัดเจนในดานใด รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยพยายามผลักดัน
นโยบายดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวหลายเรื่อง ดังเชน การลดอัตราการต้ังครรภของเด็กหญิง การปราบปราม
การตีกัน การใชความรุนแรงในวัยรุนไมใหมีรานเหลาใกลสถานศึกษา ครอบครัวอบอุนเปนสุข เปนตน ปรากฏวา
นโยบายดังกลาวไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการแบบวูบวาบ ไฟไหมฟาง  

การบังคับกฎหมายไมจริงจัง ขาดความตอเนื่อง สุดทายปญหาดานเด็กและเยาวชนมิไดรับการแกไขใหดีเทาที่ควร
แตกลับเพ่ิมปญหาที่ยากข้ึนมากกวาแตเดิม ซับซอนยุงยากเกินกวาที่จะปลอยใหหนวยงานหนึ่งหนวยงานใด องคกร
ของรัฐลงมาแกไขดังท่ีผานมาและคงยากท่ีจะประสบผลสำเร็จได 
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนหนวยงานของรัฐ ทำหนาที่ริเริ่ม ผลักดัน 
กระตุน สนับสนุน และรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อให
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คนไทยมีสุขภาพดีครบทั้ง 4 มิติ ไดแก กาย จิต ปญญา สังคม และรวมสรางประเทศไทยใหนาอยู ซึ่ง สสส.  
ไดกำหนดทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตรระยะ 10 ป (พ.ศ.2555 - 2564) กองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ คือ การเพ่ิมสัดสวนครอบครัวอบอุน และเปาหมาย 3 ป (พ.ศ.2558 - 2560) คือ 

1. พัฒนาดัชนีครอบครัวอบอุน และผลักดันใหเปนเปาหมายระดับชาติ และเพิ่มสัดสวนของครอบครัว
อบอุนใหสูงขึ้นกวาฐานในป พ.ศ.2555 

2. เด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึง 5 ป) ในพ้ืนที่เปาหมายมากกวารอยละ 80 มีพัฒนาการตามวัย 

3. เด็กวัยเรียน (6 - 14 ป) โรงเรียนสุขภาวะ 500 โรง และโรงเรียนเครือขาย 2,000 โรง เปนพื้นที่ฐาน 
การทำงานท่ีตอบสนองประเด็นที่เปนเปาหมายเฉพาะ 10 ป ของ สสส. 

4. เยาวชน (15 -25 ป) องคกรเยาวชนสุขภาวะ 100 องคกร และองคกรเยาวชนเครือขาย 300 องคกร 
เปนพื้นฐานการทำงานที่ตอบสนองประเด็นที่เปนเปาหมายเฉพาะ 10 ป ของ สสส. 

5. ผลักดันหรือมีนโยบายสาธารณะจำนวนไมนอยกวา 5 เรื่อง ที่สนับสนุนนโยบายและ ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวของชาติ  

6. มีการนำผลงานวิจัยและงานวิชาการที่เปนผลผลิตและผลลัพทของแผนไปใชขยายผลในวงกวาง
จำนวนมากกวา 15 เรื่อง 
 โดยแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานในระยะ 3 ป (พ.ศ.
2558 - 2560) ดังนี้ 

1. เสริมสรางพลังภาคียุทธศาสตรและเครือขายที่ดำเนินงานเกี่ยวของกับสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ทั ้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับพื ้นที ่ และระดับองคกร โดยใชฐานขอมูล องคความรู  
ในการขับเคลื่อนนโยบายการทำงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว และสนับสนุนการปฏิบัติการที่สอดคลองและ
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ (area based) 

2. สรางและพัฒนาศักยภาพแกนนำและตนแบบที่เปนบุคคล กลุมบุคคล องคกร และพื้นที่ในการสราง
เสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหเปนผู นำการเปลี ่ยนแปลง (change agent) นำไปสู การสราง
ภูมิคุมกันใหเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

3. ผลักดันการขับเคลื ่อนนโยบายสาธารณะดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว  โดยการสนับสนุน 
การพัฒนากฎหมาย/มาตรการทางสังคม ที่สงเสริมระบบดูแล ปกปอง คุมครอง และฟนฟูเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

  ทั้งนี้ สสส. มีการวางกรอบการทำงานเพื่อไมใหเกิดความทับซอนกันออกเปน 15 แผน โดยแผนสุขภาวะ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว  (สำนัก 4) เปนผูรับผิดชอบ 
สำหรับผลการดำเนินงานที่ผานมามีการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เปนศูนยการเรียนรูในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการตามวัยจำนวน 55 แหงทั่วประเทศ มีการพัฒนาคุณภาพ
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โรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพ่ือเปนฐานการทำงานประเด็นสุขภาวะและสงผล
ตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน อาทิ บุหรี่ แอลกอฮอล ออกกำลังกาย จำนวนกวา 2,000 แหง 
ทั่วประเทศ พัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวที่เปนรูปธรรมในระดับชุมชนทองถิ่น และสถานประกอบการ สนับสนุนการ
พัฒนาระบบการดูแลเด็กในกระบนการยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ขยายฐานผูรับประโยชนจาก
ศูนยเรียนรูและตนแบบถึงระบบบุคคลไมนอยกวา 100,000 คน มีการทำงานรวมกับภาคียุทธศาสตร อาทิ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิ การ เพื่อจัดทำ
ขอเสนอนโยบาย มาตราการการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว เกิดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู
ของเด็ก และเยาวชน เชน หลักสูตรลูกเสือ ทักษะชีวิต เปนตน 

จากการทบทวนผลการดำเนินที่ผานมาขางตนทำใหเกิดการปรับแผนการดำเนินใหสอดคลองกับโมเดล
ประเทศไทย 4.0 ดังนี้ 

1. ขยายฐานผูรับประโยชน และขยายผลในระบบกลไลหลักตามแนวนโยบายคณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการสรางความรวมมือกับหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของเพื่อผลักดัน
นโยบายและการพัฒนาที่เปนรูปธรรม 

2. สรางและพัฒนาแกนนำในกลุมองคกรในทุกกลุมเปาหมายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในประชากร
กลุมเปาหมาย 

3. สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเปนกลไกสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย การวิจัยในการติดตาม  
เพ่ือขยายผลเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามกลุมเปาหมายและขยายฐานความรูจากการทำงานอยางตอเนื่องและ
เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ  

4. ใหความสำคัญกับการบูรณาการความรวมมือโดยใชพื้นที่เปนฐานทั้งในระดับจังหวัด ตำบล มุงใหเกิด
กลไกความรวมมือของทุกภาคสวน เพื่อนำไปสูแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา งเสริม
สุขภาพ, 2555) 
 จากการดำเนินงานที่ผานมาและเปาหมายการดำเนินงานในอนาคต ทำใหเกิดขอคนพบวา สำนัก 4 ยังคง
มีจุดที่ควรพัฒนาเพื่อหนุนเสริมความเขมแข็งในการดำเนินงาน คือ การพัฒนาหนวยงานวิชาการที่ทำหนาที่
สังเคราะห รวบรวมองคความรูและนวัตกรรม จากการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว (สำนัก 4) ในอดีตจนถึงปจจุบัน เชื ่อมโยงกับสถานการณ แนวโนมของสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ปจจัยหนุนเสริมและปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอสุขภาวะของกลุมเปาหมาย เพื่อพัฒนาเปน
ฐานขอมูลสำหรับการขับเคล่ือนและผลักดันองคความรูที่จำเปนตองใชในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ
ทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคมของประชากรกลุมเปาหมายของประเทศไทย โดยสรางกระบวนการ
ขับเคลื่อนที่เปนรูปธรรม สามารถดึงการมีสวนรวมจากผูที่สวนไดสวนเสียจากนโยบายสงเสริมสุขภาวะของภาครัฐ 
ใหมีพื้นที่ในการแสดงออก เรียกรอง ตอรอง และนำไปสูการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายได ทั้งนี้ การพัฒนา
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หนวยงานวิชาการ / ศูนยวิชาการ ของสำนัก 4 ที่ผานมา ยังไมบรรลุเปนผลผลิตหรือผลลัพธได เนื่องจากศูนย
วิชาการดังกลาวจำเปนตองมีคุณลักษณะความเปนสหวิทยาการและมีศักยภาพในการบูรณาการการทำงานของ
องคกรวิชาการ หนวยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ทำหนาที่ในการสังเคราะห รวบรวมองคความรู และสราง
ฐานขอมูล ประสานงาน เชื่อมโยงเครือขายการทำงานเชิงพ้ืนที่ในหลาย ๆ ระดับ ทั้งในระดับชุมชนทองถิ่น จังหวัด 
และประเทศ มีการติดตาม ประเมินผล และสงตอขอมูลฐานรากไปสูนโยบายขางบนได หนวยงานที่จะทำหนาที่
ล ักษณะดังกลาวขางตนจึงควรเปนสถาบันอุดมศึกษา เพราะเปนหนวยงานที ่มีองคความรู  บุคลากรที ่มี  
ความเชี่ยวชาญ มีความเปนสหวิทยาการ อีกทั้งยังมีความสามารถในการถายทอด สื่ อสาร เชื่อมโยงองคความรูสู
สังคมได  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเกาแกแหงหนึ่งเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ 
มีปณิธานและแนวนโยบายท่ีทำหนาที่บริการชวยเหลือสังคม เปนเสาหลักของประเทศในยุทธศาสตรของการวิจัยและ
งานวิชาการ เปนแหลงอางอิงขอมูลที่ถูกตองนาเชื่อถือได นอกจากนั้นคณาจารยและบุคลากรของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยลวนเปนผูเชี่ยวชาญ มีความรูเฉพาะดานสาขาท่ีเก่ียวของกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระบบกฏหมาย 
นโยบายไดในทุกมิติ ดังเชน คณะแพทยศาสตร คณะครุศาสตร คณะจิตวิทยา สถาบันวิจั ยสังคม สถาบัน
ประชากรศาสตร   และอ ื ่ น  ๆ  ม ีความเป นสหว ิทยาการ  อ ีกท ั ้ งย ั งม ี องค การบร ิหารสโมสรน ิสิต  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อบจ.) ที่มีนิสิตซึ่งเปนเยาวชนทำหนาที่เปนตัวแทนรับเรื่องรองเรียน บริหารจัดการ
กิจกรรมตาง ๆ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับนิสิตในมหาวิทยาลัย อาทิ งานรับนองกาวใหม งานกีฬานองใหม  
การแขงขันฟุตบอลประเพณี รวมทั้งการจัดกิจกรรมออกไปชวยเหลือสังคม เชน คายอาสาพัฒนาชนบท และอาสา
บำเพ็ญประโยชน เปนตน ซึ่งเปนพลังของนิสิตในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่ชวยเพิ่มพัฒนาศักยภาพใหมีความ
พรอมในทุกดาน นอกจากนี้ยังเพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหนิสิตที่มีความสนใจในดานตาง ๆ ไดเขารวมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ใหมีความพรอมในการออกไปรับใชสังคม ดังคำขวัญที่วา “เกียรติภูมิจุฬาฯ คือ  
เกียรติแหงการรับใชประชาชน” 

รูปแบบการดำเนินกิจกรรมของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปจจุบัน สามารถแบงเปน 4 ลักษณะ 
ดังเชนชมรมที่อยูภายใตสังกัดสโมสรนิสิตจุฬาฯ มี 4 ฝายดวยกัน คือ ฝายวิชาการ ฝายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญ
ประโยชน ฝายกีฬา และฝายศิลปวัฒนธรรม รูปแบบของกิจกรรมในแตละฝายมีอยูหลากหลาย ทั้งกิจกรรมคาย
อาสา การรณรงค การจัดงาน event และอ่ืน ๆ กิจกรรมตาง ๆ ลวนแลวแตพัฒนาศักยภาพและทักษะของนิสิตให
สามารถปรับใชความรูความสามารถท่ีมี สรางใหเกิดโครงการสรางสรรคอีกมากมาย พ้ืนที่การทำกิจกรรมของนิสิต
จึงเปรียบเหมือนเวทีฝกฝนทักษะชีวิต ทักษะการคิดและการทำงานรวมกับผูอื่น ไดเปนอยางดี หากแตกิจกรรม
เหลานี้อาจยังขาดการเช่ือมโยงความรูสูการแกไขปญหาในสังคม เราจะเห็นไดวารูปแบบกิจกรรมตาง ๆ นั้น มุงเนน
พัฒนาคนใน กลาวคือตัวนิสิตเอง เปดพื้นท่ี เปดโอกาสใหนิสิตไดเรียนรูจากประสบการณตรง การลงสูสังคมชุมชน
ชนบทก็เปนหนึ่งในพ้ืนที่เรียนรู หากแตไมไดเชื่อมใหเปนพ้ืนที่เรียนรูรวมระหวางกันอยางตอเนื่อง การพัฒนาชุมชน
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แวดลอมยังพบนอยเม่ือเทียบกับจำนวนชมรมท่ีมีอยูทั้งหมดซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามความถนัดและความสนใจของนิสิตเอง 
แนวทางหนึ่งที่จะสามารถเปดโอกาสใหนิสิตไดบริการชวยเหลือสังคม คือการสรางโครงการดวยโจทยที่ซับซอน 
ใกลตัว แตเปนโจทยสำคัญตอบปญหาของสังคมได ซึ่งจะเปนเรื่องทาทายความสามารถของนิสิตมาก การสนับสนุน
งบประมาณและประกวดหัวขอโครงการในการทำกิจกรรมเปนเพียงกลไกเริ่มตนที่จะสามารถดึงศักยภาพของนิสิต 
อีกทั้งยังกระตุนกระบวนการคิด การมีสวนรวม และความเปนพลเมืองแกปญหาสังคมใหเกิดขึ้นในตัวของนิสิตได
อีกดวย  

ดวยยุทธศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 - 2563 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ 1) สรางคน 
(Human Capital) 2) สรางสรรค องคความรูและนวัตกรรม (Knowledge & Innovation) 3) สรางเสริมสังคมไทย 
(Local Transformation) และ 4) กาวไกลในสังคมโลก (Global Benchmarking) การยกระดับนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพตามยุทธศาสตรดังกลาว จำเปนจะตองสรางพื้นที่การเรียนรู บูรณาการเชื่ อมโยงเมือง
กิจกรรมแสดงออก ลานสุขภาพ การอยูดีมีสุข ดวยการเปดโอกาสใหนิสิตแสดงออกทางถึงการใชปญญาในการ
แกปญหาของตนเองและสังคมทั้งภายใน และสังคมภายนอกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรม
ดังกลาวจะสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 สรางคน (Human Capital) โดยมีความมุงหวังที่จะสรางใหนิสิตให
ตอบสนองต อความต องการของส ังคมทั ้ งป จจ ุบ ันและอนาคต นิส ิตม ีความร ู และประสบการณช ีวิต  
เกิดภูมิตานทาน มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค การทำเปน แกปญหาเปน และสามารถ
สื่อสารได จนนำไปสูการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อขยายการใชประโยชนของงานวิจัย อีกทั้งเสริมสราง
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคมของประชาคมจุฬาซึ่งจะนำไปสูการสราง
เครือขายการทำงานที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมระหวางนิสิตนักศึกษา ชุมชน และทองถิ่น นอกจากนี้ยัง
มีประเด็นทาทายตามพันธกิจของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 2 โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นการเปน
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation University) การแกปญหาโลกและชี้นํา
สังคม (Solving Global Issues and Leading Local Community) และการสรางเครือขายความรวมมือของ
อุดมศึกษาและความพรอมดานอาเซียน (ASEAN Readiness, Stakeholders Collaboration and University 

Network) ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจำเปนตองดำเนินการใหบรรลุผลสำเร็จ  
  จากแนวนโยบาย ประสบการณ ประเด็นทาทายตามพันธกิจ และความพรอมดานตาง ๆ ดังกลาว ศูนยวิจัย

และพัฒนาดานเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงรวมกับ  สำนักบริการกิจการนิสิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. ไดเล็งเห็นและตระหนัก
ถึงความสำคัญและความจำเปนของการพัฒนาศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ภายใตกรอบการดำเนินงานระยะเวลา 3 ป เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย แผน และยุทธศาสตรงานดานเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวอยางมีคุณภาพ ตรงกับปญหาสถานการณที่มีอยูใหเกิดความชัดเจน ตอเนื่องและสราง
ทรัพยากรเด็ก เยาวชน และครอบครัวใหมั่นคงเปนปกแผน ดวยกระบวนการวิจัยสัมพันธ งานวิชาการที่โดดเดน
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นาเชื่อถือ อางอิงได การจัดตั้งศูนยวิชาการที่เปนปจจุบันรวมสมัยดวยพลังเครือขายและระบบพี่เลี้ยงที่ครอบคลุม
ทั้งประเทศ ทั้งนี้ โครงการการพัฒนาศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวจะเปน
หนวยวิชาการคลังปญญา (intelligent unit) ที่รวบรวมสารสนเทศสำคัญ สังเคราะหและจัดหมวดหมูองคความรู 
ประสานพลังเครือขาย ผลิตนักวิจัยหนาใหม คนหาพื้นที่ตนแบบที่ดำเนินงานไดอยางยั่งยืน ขับเคลื่อนนโยบายสุข
ภาวะ ยกระดับความรูสึกของสังคมตอการพัฒนาสุขภาวะของประชากรในประเทศ รวมไปถึงเปนศูนยพัฒนา
นักวิชาการและสรางความรวมมือ เชื ่อมรอยเครือขายวิชาการ องคกรภาครัฐและภาคประชาสังคมให  
บูรณาการการทำงาน ผลิตนวัตกรรมสุขภาวะที่ตอบโจทยสังคม และขับเคลื่อนโยบายสู สาธารณะเพื่อสราง 
การเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรมตอสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว       
 

2. กรอบแนวคิดและทิศทางการดำเนินงานโครงการ 

 
 
2.1 ศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการ หมายถึง การเปนหนวยวิชาการคลังปญญา ( intelligent unit) 

ที่รวบรวมสารสนเทศสำคัญ สังเคราะหและจัดหมวดหมูองคความรู ประสานพลังเครือขาย ผลิตนักวิจัยหนาใหม 
และคนหาพื้นที่ตนแบบท่ีดำเนินงานไดอยางยั่งยืน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1) วิเคราะห และสังเคราะหงานวิจัยที่ดำเนินการมาแลวของสสส.สำนัก 4 ขอคนพบ ทฤษฎี องคความรู 
จุดแข็ง จุดออน ขอควรแกไข และส่ิงที่ควรเชื่อมโยงเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน 

2) จัดทำฐานขอมูลเชิงวิชาการ บทความงานวิจัย แหลงขอมูล วารสาร เปนแหลงอางอิงทางวิชา การท่ี
อิสระเปนกลาง และเช่ือถือได 

นโยบายและการ
ขับเคลื่อนงาน

ดานเด็ก เยาวชน
และครอบครัว

การขับเคลื่อน
งานวิชาการ และ
งานวิจัยสัมพันธ

ศูนยวิชาการ  
และเครือขาย
วิชาการ
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       3) บูรณาการ เชื่อมโยง เครือขาย (Network) ดวยระบบขอมูลที่ทันสมัย ทันตอเหตุการณ ตามสภาพ
ปญหา สังคมบริบท และความพรอมในการดำเนินกิจกรรม ความเคลื่อนไหว และขอคนพบจากงานวิจัยรวมสมัย 
รวมทั้งพ้ืนที่ตนแบบท่ีดำเนินงานไดอยางย่ังยืน 

  4) ผลิตนักวิจัยหนาใหม การเปดโอกาส เพิ่มพื้นที่ใหอาจารย นักวิจัย บุคลากรที่เกี่ยวของไดนำเสนอ
บทความทางวิชาการ ขอคนพบจากงานวิจัย นวัตกรรมสุขภาวะ การขึ้นโจทยวิจัยรวมกัน การหาขอมูล และ
คำตอบของงานวิจัยในระดับมหาภาคและจุลภาครวมกัน เพ่ือใหทุกทานไดรูความถนัด ความสามารถ และการเขา
สูเสนทางนักวิชาการท่ีดีตอไป 

2.2 การขับเคลื ่อนงานวิชาการและงานวิจัยสัมพันธ หมายถึง การเปนหนวยวิชาการที ่ทำหนาที่
ขับเคล่ือนนโยบายสุขภาวะ ยกระดับความรูสึกของสังคมตอการพัฒนาสุขภาวะของประชากรในประเทศ รวมไปถึง
เปนศูนยพัฒนานักวิชาการและสรางความรวมมือ เชื่อมรอยเครือขายวิชาการ องคกรภาครัฐและภาคประชาสังคม
ใหบูรณาการการทำงาน ผลิตนวัตกรรมสุขภาวะที่ตอบโจทยสังคม และขับเคลื่อนโยบายสูสาธารณะเพื่อสราง  

การเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรมตอสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีกิจกรรมดังนี้       
1) รายงานสถานการณและปญหาที่เก่ียวของ การจัดประชุมวิชาการสาธารณะ การนำเสนอผลงานวิจัยใน

วาระและโอกาสที่สำคัญ หรือตามสถานการณความเคลื่อนไหวทางสังคม 

2) จัดเวทีสาธารณะ เพื่อสื่อสารเรื ่องราวที่สรางการเปลี่ยนแปลง กรณีตัวอยางที่เกิดขึ้นรวมสมัยผาน
สื่อมวลชนแขนงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เกิดศูนยวิชาการที่ใหคำตอบกับสังคมไทย ประชาชน บุคคลท่ีเกี่ยวของบนขอมูลที่
ถูกตอง เชื่อถือได และนำไปอางอิงไดกับเหตุการณและสถานการณที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดการถกประเด็นหัวขอ
วิจัย ปญหาสำคัญ (Theme) ของประเทศเพ่ือนำไปสูความรวมมือของเครือขาย พ่ีเลี้ยง ในการศึกษาเชิงพ้ืนที่ การข้ึน
โจทยวิจัยรวมกัน การหาขอมูล และคำตอบของงานวิจัยในระดับมหาภาคและจุลภาครวมกัน 

3) ศูนยกลางของการพัฒนาเครือขาย และ node ใหเติบโตและพัฒนาไปดวยกัน ดวยการ Coaching 

and Mentoring การพัฒนาดวยแอพพลิเคชั่นไลน เฟสบุค การสรางเครื่องมือแบบใหม ประเด็นสาระสำคัญ ขอมูล
เชิงระบบพรอมการนำไปใช 

2.3 นโยบายและการขับเคลื่อนงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว หมายถึง การเปนหนวยที่ทำหนาที่
ขับเคลื่อนโยบายสูสาธารณะเพื่อสรางการเปล่ียนแปลงที่เปนรูปธรรมตอสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว  โดย
มีกิจกรรมดังนี้      

1) บูรณาการ เชื่อมโยง งานวิจัยสูกระทรวง กรม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นักการเมือง รัฐมนตรี เจาหนาที่
ระดับสูง ทองถิ่น เพื่อกำหนดนโยบายที่ถูกตอง สอดคลองกันระหวางนโยบายจากบนสูลางและจากลางสูบน โดยมี
สถาบันวิจัยและนโยบายดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปนศูนยสงตอ นำสาร และเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน 
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2) สรางแนวทางการจัดทำยุทธศาสตรดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากการมีสวนรวมภาคราชการ 
ทองถิ่น ประชาสังคม สื่อมวลชน นักวิชาการ ผูแทนเด็กและเยาวชน และอื่น ๆ เพื่อนำเสนอรัฐบาล รัฐมนตรี 
ขาราชการระดับสูง และผูกำหนดนโยบายระดับตาง ๆ  

3) เฝาระวังนโยบายดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว การสนับสนุนสงเสริม การขับเคลื่อนนโยบายใหมี
ทิศทาง ยุทธศาสตร และตอเนื่องไปดวยกัน 

4) สรางขอตกลงความรวมมือระหวางองคกรวิชาการ องคกรภาครัฐ และองคกรภาคประชาสังคม 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 วัตถุประสงคหลัก 
 3.1.1 เพื่อสังเคราะหและรวบรวมขอมูล องคความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัยผานรายงานการวิจัย หนังสือ
บทความวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวของกับประเด็นเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
 3.1.2 เพ่ือสรางระบบเครือขายประสานงานวิชาการครอบคลุม 6 ภูมิภาคและพัฒนานักวิจัยหนาใหม 
 3.1.3 เพื่อเชื่อมประสานการทำงานแบบบูรณาการระหวางองคกรวิชาการ องคกรภาครัฐและองคกรภาค
ประชาสังคม 

 3.1.4 เพื่อใหขอเสนอในเชิงนโยบายตอองคกรภาคีในเรื่องการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัย และการจัดการ
ขอจำกัดในการปฏิบัติงานผานการทำงานแบบบูรณาการ 
3.2 วัตถุประสงครอง 
 3.2.1 เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทยปญหาสำคัญของประเทศไดดวยระบบเครือขายและ
ระบบพ่ีเล้ียง เชน การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การสรางนวัตกรรมสังคมในระดับพ้ืนที่ 
 3.2.2 เพื่อสนับสนุนใหเกิดพื้นที่กลาง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนประเด็นวิพากษสำคัญ ตลอดจนสราง
โอกาสใหเกิดความรวมมือระหวางองคกรวิชาการ องคกรภาครัฐและภาคประชาสังคมในระดับพ้ืนที่ 
 3.2.3 เพื่อกระตุนหนุนเสริมการสรางความเปลี่ยนแปลงตอสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
นำไปสูการยกระดับความคิดของประชาชน สื่อมวลชน กระทรวง ทบวง กรม และอื่น ๆ ได  จนเปนพลัง
ขับเคล่ือน นโยบายสาธาณะดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

 

4. กลุมเปาหมาย และพื้นที่ดำเนินการ 
เครือขายวิชาการ นักวิจัยหนาใหม เครือขายพี่เลี้ยงในภาคมหาวิทยาลัย เอกชน ทองถิ่น และภาคประชา

สังคม รวมถึงกลุมเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค ไดแก 
 ภาคเหนือ ประกอบดวย  

- ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 ตำบลแมสา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  
- ชุมชนลุมน้ำแมออ ตำบลหวยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
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- ชุมชนบานถ้ำ ตำบลโปงงาม อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

- คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
 ภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบดวย 

 - คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 - กลุมรักษเขาชะเมา ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 

 - สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 - โรงเรียนน้ำขุนวิทยา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุน จังหวัดอุบลราชธานี 
 - ชุมชนวังทอง ชุมชนเกตุแกว และชุมชนวัดโรมันคาทอลิก จังหวัดอุบลราชธานี 
 - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 
 ภาคใต ประกอบดวย 

 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา 
 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 โครงการน้ีมีกำหนดเวลาดำเนินการ 3 ป คือ ระยะเวลาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2563 
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บทท่ี 2 
ผลการดำเนินงานของโครงการการพัฒนาศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการ 

ดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 

โครงการการพัฒนาศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดำเนินการ
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 เปนระยะเวลา 3 ป ภายใตกรอบทิศทางการดำเนินงาน 
ไดแก 1) ศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการ 2) การขับเคลื่อนงานวิชาการและงานวิจัยสั มพันธ และ 3) 
นโยบายและการขับเคลื่อนงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยในบทนี้จะแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 
1 ศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการ : ผลการสังเคราะหโครงการและแผนงานของแผนงานสุขภาวะเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนงานวิชาการและงานวิจัยสัมพันธ: การสนับสนุนโครงการและ
งานวิจัยในพื้นที ่และตอนท่ี 3 นโยบายและการขับเคลื่อนงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว: การสงตอและ
ขับเคล่ือนเชิงนโยบาย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ตอนที่ 1 ศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการ : ผลการสังเคราะหโครงการและแผนงานของแผนงาน 
สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

ในการดำเนินงานของโครงการการพัฒนาศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ในปที่ 1 มีภารกิจหลักคือ การวิเคราะหและสังเคราะหแผนงานสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ตั้งแตป พ.ศ. 2549 – 2561 แผนการดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2556 – 2561 และวิเคราะหโครงการวิจัยที่
ไดรับการสนับสนุนจากสำนัก 4 สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตั้งแตป พ.ศ. 2549 – 
2559 ในการสังเคราะหและวิเคราะหนี้ทำใหไดกลุมเปาหมาย ประเด็นที่ไดรับการสนับสนุน รวมไปถึงองค
ความรู นวัตกรรมที่เกิดขึ้นที่ไดจากคนทำงานดานเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาหรือสนับสนุน
กลุมเปาหมายที่ไดรับการสนับสนุนนอย การคนหา ผลิตนักวิจัยหนาใหม การเปดโอกาสเพิ่มพื้นที่ใหแก
คนทำงานดานเด็กและเยาวชนพัฒนาเปนผูประสานงานเครือขายภูมิภาคทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม การคนพบจากงานวิจัย นวัตกรรม พื้นท่ีตนแบบสุขภาวะ (Best practice) ในประเด็นตาง ๆ โดย
มีรายระเอียดดังตอไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะหโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากสำนัก 4 สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ตั้งแตป พ.ศ. 2549 – 2559 

1.1 การวิเคราะหโครงการจำแนกตามกลุมเปาหมาย 
เมื่อจำแนกตามกลุมเปาหมายตั้งแตป พ.ศ. 2550 – 2559 พบวากลุมเปาหมายของโครงการที่ไดรับ

การสนับสนุนทุนแบงไดเปน 5 กลุมเปาหมาย โดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก 1) กลุมเปาหมายอ่ืน ๆ เชน คน
ในชุมชน อาสาสมัครชุมชน ผูนำชุมชนและทองถิ่น ศึกษานิเทศก เจาหนาที่องคกร บุคลากรในหนวยงาน 
ผูปกครอง ผูบริหาร พี่เลี้ยง แกนนำเยาวชน เกษตรกร ผูขาดโอกาสทางการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการ
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พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน จำนวน 75 โครงการ คิดเปนรอยละ 30.86 2) กลุมเด็ก จำนวน 68 
โครงการ คิดเปนรอยละ 27.98 3) กลุมเปาหมายรวมทั้งที่เปนกลุมเด็ก เยาวชน และครอบครัว และกลุม
โครงการประเมิน มีจำนวนโครงการเทากัน กลุมละ 35 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.40 4) กลุม เยาวชน 
จำนวน 25 โครงการ คิดเปนรอยละ 10.29 และ 5) กลุมครอบครัว จำนวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.65 

 
 

1.2 การวิเคราะหโครงการจำแนกตามกลุมประเด็นที่ใหการสนับสนุน 
เมื่อจำแนกตามกลุมประเด็นที่ใหการสนับสนุน พบวาประเด็นที่ไดรับการสนับสนุนแบงไดเปน 8 

ประเด็น โดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก 1) การพัฒนาศักยภาพ จำนวน 95 โครงการ คิดเปนรอยละ 39.26 2) 
การพัฒนาระบบและกลไก จำนวน 42 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.36 3) การประเมินแผน/โครงการ จำนวน 
34 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.05 4) ประเด็นอ่ืน ๆ เชน ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของเยาวชนที่
ตกเปนขาวหนาหนึ ่ง พัฒนาแนวคิด อุดมการณ และจิตวิญญาณในความเปนครู การฝกภาคปฏิบัติของ
นักศึกษาดานสังคมสงเคราะหระหวางสถาบันการศึกษาดานสังคมสงเคราะหศาสตร การสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนผานกระบวนการเรียนรูรวมกันในการสรางสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาสุขภาวะ แผนสุข
ภาวะ การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือเกษตรกรรุนใหม การรวบรวมผลการดำเนินงานของสสส.สำนัก 4 จำนวน 22 
โครงการ คิดเปนรอยละ 9.09 5) การจัดการศึกษาเพื่อการสรางเสริมสุขภาวะ จำนวน 18 โครงการ คิดเปน
รอยละ 7.44 6) กิจกรรมสรางสรรค จำนวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.96 7) ชุดความรูและนวัตกรรม 
จำนวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.89 และ 8) การพัฒนาหลักสูตรและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มีจำนวน
โครงการเทากัน ประเด็นละ 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.48 
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1.3 การวิเคราะหระหวางประเด็นตาง ๆ ท่ีไดรับการสนับสนุนกับกลุมเปาหมาย 
เมื่อนำความถ่ีของประเด็นตาง ๆ ที่ไดจากการสนับสนุนมาจำแนกตามกลุมเปาหมาย พบวา  
1. การประเมินแผน/โครงการ พบในกลุมโครงการประเมินแทบทั้งสิ้น จำนวน 34 โครงการ คิดเปน

รอยละ 100.00  
2. การพัฒนาศักยภาพ พบในกลุมเด็กมากที่สุด จำนวน 50 โครงการ คิดเปนรอยละ 52.63 และ

ทั้งหมดเปนโครงการสงเสริมพัฒนาศักภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมาพบในกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ จำนวน 20 
โครงการ คิดเปนรอยละ 21.05 พบในกลุ มเยาวชน จำนวน 15 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.79 พบใน
กลุมเปาหมายรวม จำนวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.47 พบในกลุมครอบครัว จำนวน 1 โครงการ คิดเปน
รอยละ 1.05 ตามลำดับ  

3. การพัฒนาหลักสูตร พบในกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ มากท่ีสุด จำนวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.33 
รองลงมาพบในกลุมเยาวชน จำนวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.67 แตไมพบในกลุมเด็ก กลุมครอบครัว 
และกลุมเปาหมายรวม 

4. การจัดการศึกษาเพื่อการสรางเสริมสุขภาวะ พบในกลุมเปาหมายอื่น ๆ มากที่สุด จำนวน 16 
โครงการ คิดเปนรอยละ 88.89 เนื่องจากโครงการสวนใหญทำในสถานศึกษา ซึ่งมีการพัฒนาบุคลากรท่ีเปนครู 
ผู บริหาร ศึกษานิเทศก รวมทั ้งคนในชุมชน รองลงมาพบในกลุ มเยาวชน และในกลุ มเปาหมายร วม 
กลุมเปาหมายละ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 5.56 แตไมพบในกลุมเด็กและกลุมครอบครัว  

5. การพัฒนาระบบและกลไก พบในกลุมเด็กมากที่สุด จำนวน 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 38.10 
รองลงมาพบในกลุมเปาหมายรวม จำนวน 13 โครงการ คิดเปนรอยละ 30.95 พบในกลุมเปาหมายอื่น ๆ 
จำนวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.43 พบในกลุมเยาวชน จำนวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.14 และพบ
ในกลุมครอบครัว จำนวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.38 ตามลำดับ 

6. การทำกิจกรรมสรางสรรค พบในกลุมเปาหมายรวมมากที่สุด จำนวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 
41.67 รองลงมาพบในกลุมเยาวชน จำนวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 พบในกลุมเปาหมายอื่น ๆ จำนวน 
3 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.00 แตไมพบในกลุมเด็กและกลุมครอบครัว 

7. ขอเสนอเชิงนโยบาย พบในกลุมเปาหมายรวมและกลุมเปาหมายอื่น ๆ มากที่สุด กลุมเปาหมาย
กลุมละ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาพบในกลุมเด็กและกลุมครอบครัว กลุมเปาหมายละ 1 
โครงการ คิดเปนรอยละ 16.67 แตไมพบในกลุมเยาวชน 

8. ชุดความรูและนวัตกรรม พบในกลุมเปาหมายอื่น ๆ มากที่สุด จำนวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 
37.50 รองลงมาพบในกลุมเปาหมายรวม จำนวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.00 และพบในกลุมเด็ก กลุม
เยาวชน และกลุมครอบครัว กลุมเปาหมายกลุมละ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.50 

9. ประเด็นอื่น ๆ พบในกลุมเปาหมายรวมมากที่สุด จำนวน 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 80.95 
รองลงมาพบในกลุมเปาหมายรวม จำนวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 19.05 แตไมพบในกลุมเด็ก กลุมเยาวชน 
และกลุมครอบครัว   
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1.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนกับกลุมเปาหมาย 
 เมื่อนำงบประมาณที่สำนัก 4 สสส. ไดสนับสนุนใหกับโครงการโดยพิจารณาตามกลุมเปาหมายต้ังแตป
พ.ศ. 2550-2559 โดยภาพรวม พบวาการสนับสนุนงบประมาณในกลุมเปาหมายอื่น ๆ มากที่สุด จำนวน 
656,899,898 บาท คิดเปนรอยละ 42.87 และกลุมเปาหมายรวมจำนวน 373,818,348 บาท คิดเปนรอยละ 
24.39 ตามลำดับ โดยเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายป พบวา 

1. พ.ศ. 2550 ทางทีมศูนยวิชาการฯ ไดรับเอกสารมาเพียง 3 เลม จึงไมสามารถสรุปไดวามีการ
สนับสนุนทุนในแตละกลุมเปาหมายเปนงบประมาณเทาใด 

 2. พ.ศ. 2551 กลุมเปาหมายที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณมากที่สุด คือ กลุมเยาวชน จำนวน 
60,401,100 บาท คิดเปนรอยละ 71.90  
 3. พ.ศ. 2552 กลุมเปาหมายที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณมากที่สุด คือ กลุมเปาหมายอื่น ๆ 
จำนวน 104,337,050 บาท คิดเปนรอยละ 81.75 

 4. พ.ศ. 2553 กลุมเปาหมายที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณมากที่สุด คือ กลุมเปาหมายรวม 
จำนวน 146,873,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.17 และกลุมเปาหมายอื่น ๆ จำนวน 115,054,935 บาท คิด
เปนรอยละ 34.60 ตามลำดับ 

 5. พ.ศ. 2554 กลุมเปาหมายที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณมากที่สุด คือ กลุมเปาหมายอื่น ๆ 
จำนวน 88,960,820 บาท คิดเปนรอยละ 36.19 และกลุมเด็ก  จำนวน 60,034,380 บาท คิดเปนรอยละ 
24.43 ตามลำดับ 

6. พ.ศ. 2555 กลุมเปาหมายที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณมากที่สุด คือ กลุมเปาหมายรวม 
จำนวน 116,055,120 บาท คิดเปนรอยละ 64.14  

7. พ.ศ. 2556 กลุมเปาหมายที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณมากที่สุด คือ กลุมเป าหมายอื่น ๆ 
จำนวน 24,434,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.08 และกลุมเด็ก จำนวน 21,895,900 บาท คิดเปนรอยละ 
44.88 ตามลำดับ 

8. พ.ศ. 2557 กลุมเปาหมายที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณมากที่สุด คือ กลุมเปาหมายอื่น ๆ 
จำนวน 185,511,245 บาท คิดเปนรอยละ 63.32 

9. พ.ศ. 2558 กลุมเปาหมายที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณมากที่สุด คือ กลุมเปาหมายอื่น ๆ 
จำนวน 56,023,330 บาท คิดเปนรอยละ 46.53 และกลุมเด็ก จำนวน 33,651,980 บาท คิดเปนรอยละ 
28.49 ตามลำดับ 

10. พ.ศ. 2559 กลุมเปาหมายที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณมากที่สุด คือ กลุม โครงการประเมิน 
จำนวน 28,205,506 บาท คิดเปนรอยละ 45.73 และกลุมเด็ก จำนวน 18,461,170 บาท คิดเปนรอยละ 
29.93 ตามลำดับ 
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1.5 การวิเคราะหระหวางงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนกับกลุมประเด็น 
เมื่อนำงบประมาณท่ี สสส. สำนัก 4  ไดสนับสนุนใหกับโครงการโดยพิจารณาตามกลุมประเด็นตั้งแตป 

พ.ศ. 2550-2559 โดยภาพรวม พบวา การสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการพัฒนาศักยภาพจำนวน 
425,175,360 บาท คิดเปนรอยละ 27.74 และการพัฒนาระบบและกลไกจำนวน 391,229,295 บาท คิดเปน
รอยละ 25.53 ตามลำดับ โดยเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายป พบวา 
 1. พ.ศ. 2550 ทางทีมศูนยวิชาการฯ ไดรับเอกสารมาเพียง 3 เลม จึ งไมสามารถสรุปไดวามีการ
สนับสนุนทุนในแตละกลุมประเด็นเปนงบประมาณเทาใด 

 2. พ.ศ. 2551 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการพัฒนาศักยภาพมากที ่ส ุด จำนวน 
50,401,100 บาท คิดเปนรอยละ 60.00 

 3. พ.ศ. 2552 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการพัฒนาระบบกลไกจำนวน 58,257,150 บาท 
คิดเปนรอยละ 45.64 และประเด็นการจัดการศึกษาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาวะ จำนวน 22,519,500 บาท คิด
เปนรอยละ 17.64 ตามลำดับ 

 4. พ.ศ. 2553 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นอื่น จำนวน 152,710,000 บาท คิดเปนรอยละ 
45.92 และประเด็นการพัฒนาศักยภาพ 109,364,335 บาท คิดเปนรอยละ 32.89 ตามลำดับ 

 5. พ.ศ. 2554 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการพัฒนาศักยภาพจำนวน 85,022,145 บาท 
คิดเปนรอยละ 34.59 และการพัฒนาระบบและกลไกจำนวน 76,496,610 บาท คิดเปนรอยละ 31.12 
ตามลำดับ 

 6. พ.ศ. 2555 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการพัฒนาระบบและกลไกมากที่สุด จำนวน 
125,186,000 บาท คิดเปนรอยละ 69.19 

 7. พ.ศ. 2556 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการพัฒนาระบบและกลไกจำนวน 24,434,000 
บาท คิดเปนรอยละ 50.08 และการพัฒนาศักยภาพจำนวน 23,845,900 บาท คิดเปนรอยละ 48.87 
ตามลำดับ 

 8. พ.ศ. 2557 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นอ่ืน ๆ จำนวน 92,868,980 บาท คิดเปนรอยละ 
31.70 และการพัฒนาระบบและกลไกจำนวน 72,548,965 บาท คิดเปนรอยละ 24.76 

 9. พ.ศ. 2558 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการพัฒนาศักยภาพมากที ่ส ุด จำนวน 
68,422,080 บาท คิดเปนรอยละ 57.93 

 10. พ.ศ. 2559 มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการประเมินแผน/โครงการ จำนวน 
28,205,506 บาท คิดเปนรอยละ 45.73 และการพัฒนาระบบและกลไกจำนวน 14,371,670 บาท คิดเปน  

รอยละ 23.30 บาท  
 

 
 



27 

 

2. ผลการวิเคราะหแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตั้งแตปพ.ศ. 2549 – 2561 และแผนการ
ดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2556 – 2561  
 การวิเคราะหแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตั้งแตป พ.ศ. 2549 – 2561 และแผนการ
ดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2556 – 2561 พบวาในป พ.ศ. 2550 – 2558 มีการทำแผนสุขภาวะทุก ๆ 3 ป แต
หลังจากนั้นจะมีการทำแผนเปนรายป รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. พ.ศ. 2550-2552 สงเสริมการสรางนวัตกรรมเพ่ือคุณลักษณะภายในและพฤติกรรมการเรียนรูตาม
วัยทั้งในและนอกระบบการศึกษา เชื่อมโยงภาคีเครือขายทุกระดับ มีหนวยงานรับผิดชอบดำเนินการตอเนื่อง
บนพื้นฐานการพ่ึงตนเอง พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูใหมีสุขภาวะและวิถีชีวิตพอเพียงตาม
วัฒนธรรมไทย พัฒนาปจจัยภายนอกที่จะทำใหเกิดการขยายผลและยั่งยืน 

2. พ.ศ. 2551-2553 เนนการพัฒนาภาคีเครือขายใหมีศักยภาพในการสรางองคความรูและการสราง
ทักษะการคิดใหกับประชาชน สามารถเผยแพรองคความรูสูสาธารณะ มีแนวคิดเรื่องการผลักดันนโยบายสู
ระดับทองถ่ินและระดับชาติในประเด็นดานสุขภาวะ แนวคิดเรื่องความมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

3. พ.ศ. 2553-2555 เนนการสรางองคความรูเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู มีการจัดการความรูใน
ประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว สงเสริมใหภาคีสามารถทำงานไดอยางมี ประสิทธิภาพ เนนการทำงานใน
รูปแบบเครือขายภาคี เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย ผลักดันใหมีการจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ แนวคิดเรื่องความมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

4. พ.ศ. 2554-2556 เนนการสรางองคความรูเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู มีการจัดการความรูใน
ประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว สงเสริมใหภาคีสามารถทำงานไดอยางมี ประสิทธิภาพ เนนการทำงานใน
รูปแบบเครือขายภาคี เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย กระตุนใหเกิดกลไกการทำงานในภาครัฐและเอกชน 
ผลักดันใหมีการจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายในหนวยงานที่เกี่ยวของ แนวคิดเรื่องการรวมสรางประเทศไทย
นาอยู 

5. พ.ศ. 2556-2558 เสริมสรางขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนทุกกลุมทุกชวงวัย ทั้งดานจิตใจ
และสติปญญา สรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและครอบครัว พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
สรางความเปนธรรมใหกับเด็กกลุมผู ดอยโอกาส สรางจิตสำนึกความเปนพลเมือง พัฒนาศักยภาพของ
ครอบครัว ลดความรุนแรงในครอบครัว เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรทุกภาคสวนใหทำงานแบบเปน
เครือขายและมีสวนรวม สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
สรางสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูใหกับสังคม ผลักดันกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูตลอดชีวิต 

6. พ.ศ. 2559 สรางกลไกการพัฒนาเด็กทุกกลุมทุกชวงวัยทั้งดานจิตใจ สติปญญา และสังคมในระดับ
ตำบล อำเภอ และจังหวัด พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมสรางสรรค เพ่ิมความอบอุนใน
ครอบครัว ลดความรุนแรงในครอบครัว สรางพื้นที่ปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม เสริมสรางขีดความสามารถ
ขององคกรทุกภาคสวนใหทำงานแบบเปนเครือขายและมีส วนรวมอยางมีเปาหมายเดียวกัน สราง
สภาพแวดลอมแหงการเรียนรูใหกับสังคม ผลักดันกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูตลอดชีวิต 
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7. พ.ศ. 2560 สรางกลไกการพัฒนาเด็กทุกกลุมทุกชวงวัยทั้งดานจิตใจ สติปญญา และสังคมในระดับ
ตำบล อำเภอ และจังหวัด พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมสรางสรรค เพ่ิมความอบอุนใน
ครอบครัว ลดความรุนแรงในครอบครัว สรางพื้นที่ปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม เสริมสรางขีดความสามารถ
ขององคกรทุกภาคสวนใหทำงานแบบเปนเครือขายและมีส วนรวมอยางมีเปาหมายเดียวกัน สราง
สภาพแวดลอมแหงการเรียนรูใหกับสังคม ผลักดันกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูตลอดชีวิต 

8. พ.ศ. 2561 พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหมีทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ ทักษะทาง
วิชาการ มีสุขภาวะที่ดีทั้งดานกาย จิต ปญญา และสังคมปรับเปลี่ยนคานิยม ลดพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ 
เพิ่มกิจกรรมสรางสรรค เสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงานทุกภาคสวนใหเอื ้อตอการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว เนนการมีสวนรวมกันทำงานเปนเครือขายและเปนกลไกการทำงานที่มีประสิทธิภาพใน
ทุกระดับ สรางโอกาสใหเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะเปราะบางใหเขาถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพและสวัสดิการทางสังคมท่ีเหมาะสม แนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิต สรางสภาพแวดลอมทางการเรียนรู 
เปดพื้นท่ีเรียนรูรวมกันทั้งทางกายภาพและทางปญญาใหเด็ก เยาวชน และครอบครัว สรางกระบวนการมีสวน
รวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ สนับสนุนการนำนโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สงเสริมการผลิต
สื่อและชองทางท่ีเหมาะสมตอการสรางความเขาใจ ความตระหนัก ในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

เมื ่อศึกษางบประมาณตามกลุมแผนงานของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สามารถ
เปรียบเทียบงบประมาณของแตละแผนในแตละป และเมื่อจัดกลุมแผนตามประเด็นตาง ๆ และคำนวณ
งบประมาณเฉลี่ยของแตละกลุมประเด็น พบวามีกลุมแผนการเสริมสรางสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
มีการจัดสรรงบประมาณใหมากท่ีสุด รองลงมาคือ การสนับสนุนศักยภาพภาคีเครือขายและสรางกลไก 

การทำงาน และการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามลำดับ 

งบประมาณเฉลี่ยตามประเด็นกลุมแผน ตั้งแตป 2549-2561 
ประเด็นกลุมแผนงาน งบประมาณเฉลี่ยตั้งแตป 2549-2561 

(ลานบาท) 
1. การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 45 

2. การปกปองเด็ก 23.33 

3. การเสริมสรางสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 85.75 

4. การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ 36.67 

5. การพัฒนาองคความรู นวัตกรรม ติดตามประเมินผล 
และการขับเคล่ือนนโยบาย 

43.33 

6. การสนับสนุนศักยภาพภาคีเครือขายและสรางกลไกการ
ทำงาน 

67 

7. การส่ือสารสาธารณะ 40 

8. งบประมาณรวม 254.75 
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 อยางไรก็ตามสำนัก 4 ของ สสส. มีการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 10 ป ที่ผานมาคอนขางดีมาก มี
จุดเดนจุดแข็งคือ โจทยปญหาดานเด็กและเยาวชนตรงกับสถานการณและปญหาที่มีอยู ภาคีเครือขายใน
แนวราบขยายวงกวางมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ผลงานใน 282 โครงการ สามารถนำขอคนพบ องคความรู  
เครื่องมือ นวัตกรรมการศึกษามาใชเปนหลักฐาน ขอมูล ผลการศึกษาในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และ
แผนดำเนินงานของรัฐบาลได กลุมองคกร ภาคีเครือขาย สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น 
ประสานสัมพันธ เชื่อมโยง รวมมือกันเปนอยางดีกับบุคลากร เจาหนาท่ีของสำนัก 4 ราบรื่นดี มีน้ำใจและ
ทัศนคติเชิงบวกในการขึ้นโครงการแตละครั้ง และอื่น ๆ สำหรับจุดออน ขอที่ควรแกไขปรับปรุง ระบบ
คลังขอมูล ผลงานที่เสร็จสิ้นเขาถึงยาก รองรอยของสิ่งที่เกิดขึ้นยังไมเดนชัดนัก ไมวาจะเปนสุขภาวะของเด็ก
และเยาวชน อัตราการใชบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากนอยเพียงใด โครงการที่อนุมัติยัง
กระจัดกระจายไมตอบรับแผนสุขภาวะดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวของสำนัก 4 มากนัก และอื่น ๆ  
กลาวถึงที่สุดการดำเนินงานของสำนัก 4 สสส. จะมีความสำคัญตอการวางนโยบาย กำหนดอนาคต แผน
ยุทธศาสตรดานเด็ก และเยาวชนของประเทศมากยิ่งขึ ้น จึงตองปรับเปลี่ยนโครงการตาง ๆ มาสูการวิจัย
ครบถวนทุกขั้นตอน มีการสงตอขอมูล ขอคนพบ ถึงหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ นาเชื่อถือ อางอิงได 
การอนุมัติโครงการตาง ๆ ตองมีรมใหญของความกวาง ครอบคลุม และรวมสมัย เปดหาสมาชิกใหม เครือขาย
ระดับกลางและกลุมบุคคลระดับลางที่ยังเขาไมถึงกองทุนของ สสส. ยังมีอีกมาก เรงประชาสัมพันธตลอดทั้งป 
เพ่ือใหไดโครงการวิจัยที่ตอบโจทยปญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัวไดแมนตรงอยางแทจริง  
 

ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนงานวิชาการและงานวิจัยสัมพันธ: การสนับสนุนโครงการและงานวิจัยในพ้ืนที่ 
 การดำเนินโครงการในฐานะศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวทำให
เกิดบทเรียนสำคัญทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานกระบวนการทางวิจัยซึ่งมักจะถูกสอดแทรกไว ในการ
ดำเนินการแทบทุกสวนของกิจกรรมโครงการ ในการดำเนินการคนหาตนทุนคนทำงานดานเด็กและเยาวชนท้ัง 
Node และกลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที ่ทั ่วทุกภูมิภาคนั้น มักพบการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนผาน
โครงการกิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน รวมถึงกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม 
ในบทนี้ ผูเขียนจะวิเคราะหกิจกรรมโครงการทั้ง 13 โครงการซึ่งไดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมมาจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 4 ที่สนับสนุนแกเด็กและเยาวชน และผูที่
เกี ่ยวของในการพัฒนาเด็กและเยาวชน พรอมทั้งอธิบายความสอดคลองของกระบวนการเรียนรู ภายใต
โครงการกิจกรรมกับกรอบแนวคิดในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หรือ Participatory 

Action Research: PAR และในบางโครงการพบวามีกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเยาวชนมีสวนรวม 
หรือ Youth-led Participatory Action Research: YPAR อันมีรายละเอียดดังตอไปนี้   

2.1 13 โครงการกิจกรรมกับกระบวนการวิจัย  
 ภายใตการดำเนินงานทั้ง 13 โครงการ ซึ่งประกอบดวยโครงการกิจกรรมของแกนนำเด็กและเยาวชน 
ผูที่ทำงานเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน และโครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานของโครงการกิจกรรม ทำให
การทำงานในฐานะศูนยวิชาการฯ เห็นบทเรียนสำคัญในประเด็นกระบวนการวิจัยที่ซอนอยูในปฏิบัติการของ
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โครงการกิจกรรมทุกรูปแบบ โดยกอนที่จะวิเคราะหจัดกลุมโครงการกิจกรรม ผูเขียนขอกลาวถึงขอมูลอันเปน
ผลลัพธจากการดำเนินโครงการทั้ง 13 โครงการ พอสังเขป รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมที่สะทอนกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนี้ 
 1. โครงการ เบิ่งแญง ณ ฮิมของ 
 โครงการกิจกรรมน้ีมีลักษณะเปนการจัดคายของนิสิตฝายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชนของคณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ ชุมชนบานตามุย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางการเรียนรูและเสริมทักษะการสรางสัมพันธระหวางตัวนิสิตและชุมชน  ตลอดจนถอด
บทเรียนการสัมพันธชุมชนในรูปของนิทรรศการประมวลภาพการเรียนรูและสรุปแหลงเรียนรูในชุมชนใหแก
สาธารณะ อยางไรก็ดี เปาหมายของกิจกรรมเปนไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตเปนหลัก โดยผลการดำเนิน
กิจกรรมพบวานิสิตไดประสบการณการเรียนรูผานกิจกรรมอาสาในโรงเรียนและแกชุมชน เปนประโยชนตอ
การประกอบวิชาชีพโดยถายโอนความรูที่ไดผานประสบการณครั้งนี้สูปฏิบัติการสอนที่คำนึงบริบทของชุมชน 
ความรูภูมิปญญา และการสรางความสัมพันธอันดีตอชุมชนเพื่อใหการจัดการเรียนรูของเด็กในชุมชนไมเปน
ปรปกษตอความคิดความเช่ือที่มีหยั่งรากอยูกับชุมชนทองถิ่น 

 การเรียนรูผานการกระบวนการวิจัยสะทอนผานขั้นตอนการดำเนินโครงการซึ่งนิสิตเปนผูดำเนินการ
ทั้งสิ ้น เริ ่มจาก 1) การประชุมวางแผนการทำงานและเตรียมการเลือกพื้นที่ 2) การสำรวจพื้นที่ (Social 

mapping) 3) การวางแผนการจัดกิจกรรม 4) การลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมใหแกเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 5) การ
ประชุมจัดการความรู 6) การจัดนิทรรศการเผยแพรองคความรู 7) การประชุมสรุปโครงการ และ 8) จัดทำ
เอกสารสรุปโครงการ อยางไรก็ดี ขั้นตอนในการดำเนินงานดังกลาวยอมตองอาศัยการเรียนรูในการทำงาน
รวมกันเปนกลุม นิสิตไดฝกภาวะผูนำ ฝกความรับผิดชอบ ฝกทักษะการสื่อสาร ฝกการเก็บ วิเคราะห และ
จัดการขอมูล ฝกความสรางสรรคในการนำเสนอขอมูลเปนเร่ืองราวผานสื่อประเภทตาง ๆ ซึ่งระดับความรูและ
ทักษะจะขึ้นอยูกับนิสิตผูที่มีสวนรวมในทุกขั้นตอนของปฏิบัติการเทานั้น ทั้งนี้ เมื่ออภิปรายใหสอดคลองกับ
กระบวนการทางวิจัย โครงการน้ีถือไดวาเปนวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ผานกรอบคิดทางระเบียบ
วิธี PDCA 4 ขั้นตอน กลาวคือ P (Plan) D (Do) C (Check) A (Act) ซึ่งโดยปกติแลวการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้น
จะเกิดเปนวงลอ คือ มีปฏิบัติการใหมเกิดขึ้นภายหลังกระบวนการทบทวนหรือสะทอนคิดตอกระบวนการตาง 
ๆ ภายใตปฏิบัติการนั้น รูปแบบกิจกรรมลักษณะนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติของปฏิบัติการนั้นในมิติการ
เรียนรูเพื่อเสริมศักยภาพตนเอง มุงเนนการเปลี่ยนแปลงที่ความคิด ความรูสึก ความรู ทักษะของผูปฏิบัติการ 
แตอาจไมสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงไปถึงกลุมเปาหมายที่นิสิตลงไปศึกษาเรียนรูอยางเด็กและเยาวชน
ในชุมชน เพราะไมปรากฏวาเด็กและเยาวชนในชุมชนมีสวนรวมในการคิดริเริ่มปฏิบัติการมาดวยกัน 

 นอกจากน้ี ยังมีการถอดบทเรียนโครงการดังกลาวโดย อาจารย ดร.สุรศักดิ์ เกาเอ้ียน ซึ่งไดติดตามการ
ดำเนินการไดถอดบทเรียนและสะทอนประเด็นที่นาสนใจออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
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สวนที่ 1 กระบวนการของกิจกรรมลงศึกษาพื้นที่คนหาแหลงเรียนรูชุมชน ในสวนนี้อาจารยไดถอด
ขอมูลองคความรูที ่ไดจากกิจกรรม ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอสังเกตของนิสิตไดเรียนรูจากการทำ
กิจกรรม 

สวนที่ 2 ประสบการณสูการเรียนรู ในสวนนี้อาจารยไดขยายภาพการเรียนรูของนิสิตในประเด็น
ทัศนคติที่มีตอชุมชน องคความรูที่ได ตลอดจนความสำนึกภายในตัวตนของนิสิต ขอคนพบท่ีนาสนใจ คือ นิสิต
สะทอนถึงความสำคัญของการสรางความสัมพันธกับชุมชน การเรียนรูวิถีชีวติทองถิ่นและการเห็นคุณคาของ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน ซึ่งความรูเหลานี้ถือเปนความรูสำคัญที่ควรไดจัดการและเผยแพร
ใหเด็กและเยาวชนของชุมชนตอไป ดวยการลงพื ้นที ่และทำกิจกรรมคายอาสาทำใหนิสิตไดเรียนรูผาน
ประสบการณ รวมถึงไดเพาะความคิดความรูสึกในฐานะนิสิตครูที่ตองรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
และเยาวชน จากกิจกรรมในสวนที่ 1 นิสิตไดออกแบบใหเด็กและเยาวชนรวมคนหาแหลงเรียนรูภูมิปญญาใน
ชุมชนของตนเองดวย ทำใหนิสิตเกิดการเชื่อมโยงการเรียนรูของตนเองเขากับการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
เด็กและเยาวชนในอนาคต ตลอดจนชวยอำนวยความสะดวกใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชนไดเรียนรูและเห็น
คุณคาของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปญญาชุมชนมากยิ่งขึ้น 

สวนที่ 3 จากกิจกรรมจิตอาสาสูการสรางจิตวิญญาณเพื่อสังคม ขอมูลสำคัญในสวนนี้เปนการตกผลึก
ทางความคิดของนิสิตที ่ไดทำกิจกรรมจิตอาสาและมองหาความหมายของการทำกิจกรรมจิตอาสาตาม
ประสบการณของตนเอง อยางไรก็ตาม นิสิตไดสะทอนวาการเขารวมกิจกรรมคายอาสาทำใหไดเรียนรูที่จะอยู
รวมกันภายใตกฎเกณฑและเปาหมายของคาย ไดเรียนรูการแกไขปญหาในสังคมยอย ๆ ที่ออกแบบใหอยู
รวมกันกวาครึ่งเดือน ไดเรียนรูชีวิตในพื้นที่ชนบท ไดเผชิญความยากลำบากซึ่งใหขอคิดใหมตอการใชชีวิตของ
ตนเอง ไดเห็นความแตกตางหลากหลายของสังคมไทยมากยิ ่งขึ ้น จนเกิดความมุ งมั ่นที ่อยากสรางการ
เปลี่ยนแปลงอันจะเปนประโยชนตอผูอ่ืนตอไป 

สวนที่ 4 รูปแบบการสรางจิตสำนึกรักบานเกิด ผลลัพธการดำเนินการของโครงการทำใหเกิดศูนยการ
เรียนรูชุมชน ซึ่งถูกจัดข้ึนอยางเปนระบบ โครงการฯ ไดมีสวนจัดทำปายแสดงศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
และสงมอบตอครูภูมิปญญา นอกจากจะสรางความภาคภูมิใจใหครูภูมิปญญาแลว ยังเปนประโยชนในระยะ
ยาวดานการรวบรวมทรัพยากรทางปญญาของชุมชนไวไดอยางเปนทางการ ในแงท่ีบุคคลภายนอกไดรับรูและมี
สวนรวมในการวางรูปแบบและสงเสริมความรูภูมิปญญา อันจะสงผลตอการบำรุงสืบสานองคความรูนั้นรุ นตอ
รุนสืบไป โดยสภาวการณการจัดการองคความรูภมูิปญญาปรากฏตามแผนภาพ 
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รูปแบบการพฒันาแหลงเรียนรูสำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนบานตามุย 

 

สวนที่ 5 การกอเกิดจิตอาสาในกลุมเยาวชน ผลการถอดบทเรียนของอาจารย ดร.สุรศักดิ์ เกาเอี้ยน 
ตอประเด็นกิจกรรมจิตอาสาเปนปจจัยหนึ่งที่สรางใหเกิดเยาวชนอาสาตนแบบ (Volunteering role model) 

เนื่องจากกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายใตกิจกรรมทำใหผูที่เขามามีสวนรวมเกิดประสบการณ ความรูสำนึก
และทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาสังคม อาจกลาวไดวากิจกรรมเชิงจิตอาสาเปนโอกาสสรางวงจรการผลิตเยาวชน
นักพัฒนาสังคมใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เยาวชนที่เปนนิสิตนักศึกษามีโอกาสเขาไปใชชีวิต อยูรวมในชุมชน
หลากหลายรูปแบบ เชน ชุมชนชนบท ชุมชนกึ่งเมือง ชุมชนเมือง และมีโอกาสไดศึกษาเปรียบเทียบประเด็น
ปญหาทางสังคม เกิดการต้ังคำถาม คิดริเริ่มทำกิจกรรมจิตอาสาสรางสรรคเพื่อบรรเทาปญหา เขาใจปญหา 
หรืออาจเปนผูชี้ใหเห็นปญหาที่เกิดขึ้นหรือมีอยูใหเปนท่ีถกเถียงและเปนประเด็นดึงความรวมมือของผูมีสวนได
สวนเสียใหทำงานรวมกันเพื่อแกปญหานั้น ๆ ตอไป การพัฒนาเยาวชนจิตอาสาจึ งเปนจุดเริ่มตนเล็ก ๆ แต
สรางวงจรแหงจิตสำนึกพัฒนาสังคมใหติดอยูกับตัวผูปฏิบัติการได ดังปรากฏตามแผนภาพ 

 
วงจรการพัฒนาเยาวชนจิตอาสา 
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 จากการถอดบทเรียนของอาจารย ดร.สุรศักดิ์ เกาเอ้ียน ทำใหเห็นมิติการเรียนรูที่หลากหลายของนิสิต
ซึ ่งอาจารยอธิบายผานมุมมองทางวิชาการที ่สำคัญ คือ ทฤษฎีการเรียนรู ผานการสรางประสบการณ 
(Experiential learning theory) ของ David Kolb ซึ่งอธิบายหลักการสรางองคความรูแบบเปลี่ยนผานจาก
ประสบการณ (Transforming) โดยผลลัพธที่ไดจะเปนองคความรูที่ผูเรียนสรางขึ้นเอง ตีความและทำความ
เขาใจโลกภายนอกที่ไปมีปฏิสัมพันธดวยตนเอง เปนผลใหเกิดการสรางกรอบคิด (Conceptualization) ตาม
ความเปนจริงที่เห็น สงเสริมใหเกิดการตั้งคำถาม การคิดเชิงวิพากษ การรวมคิดใครครวญและเสริมทักษะการ
เรียนรูผานการสังเกตปรากฏการณมากย่ิงข้ึน (Cherry, 2020) 
  

2. โครงการถอดบทเรียนการเรียนรูอยางมีความสุขสูความเปนมนุษย 
 โครงการนี้ดำเนินการโดยมี นางสาววัฒนา พองโนนสูง กลุมรักษเขาชะเมาเปนหัวหนาโครงการ เปน
การทำงานรวมกับกลุม องคกร เครือขายที่จัดการเรียนรูบนฐานชุมชน และรวมกับคณะทำงานยุทธศาสตร
จังหวัดระยอง เพ่ือพัฒนาขอเสนอ  “ระเบียงการเรียนรูตะวันออก (Eastern  Learning  Corridor: ELC) โดย
การรวบรวมประสบการณ บทเรียน ความรูในการจัดการเรียนรูบนฐานชุมชน แลวนำชุดขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 
สังเคราะห เพื่อคนหารูปธรรมและขอเสนอจัดการเรียนรูบนฐานชุมชน ภายใตแนวคิด  “ระเบียงการเรียนรู
ตะวันออก (Eastern  Learning  Corridor: ELC) คือ การเรียนรูบนฐานชุมชนสรางความสุขสูความเปนมนุษย 
กิจกรรมสามารถแบงไดเปน 3 สวน คือ 1) กิจกรรมถอดบทเรียน ประสบการณ  และเขียนชุดบทเรียน 
ประสบการณ เพื่อรวบรวมชุดบทเรียน ประสบการณ “การเรียนรูอยางมีความสุขสูความเปนมนุษย 2) 
กิจกรรมสังเคราะหบทเรียน ประสบการณ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมครอบครัวที่จัดการเรียนการรูแบบบาน
เรียน เพื่อระดมขอเสนอแนวทางการพัฒนาบานเรียนจังหวัดระยอง และขอเสนอการจัดการศึกษาจังหวัด
ระยอง 3) จัดการเรียนรูภายใตแนวคิด “การเรียนรูอยางมีความสุขสูความเปนมนุษย” และ 4) กิจกรรมการ
ติดตามขอเสนอการผลักดันแผนยุทธศาสตรจังหวัด เพื่อนำขอเสนอและเผยแพรรูปธรรมการจัดการเรียนรู
เสนอตอผูมีสวนเกี่ยวของ เชน การเขารวมเวทีแผนยุทธศาสตรจังหวัด ติดตามผูมีสวนเกี่ยวของกับแผน
ยุทธศาสตรจังหวัด ฯลฯ 

 ผลลัพธในสวนกิจกรรมแบงไดเปนทั้งองคความรู ในเรื่องแนวคิด “ระเบียงการเรียนรูตะวันออก 
(Eastern  Learning  Corridor: ELC) คือ การสรางการเรียนรูอยางมีความสุขสูความเปนมนุษย โดยอธิบาย
รูปธรรมการเรียนรูผานกรณีศึกษา การเรียนรูบนฐานชุมชน 3 รูปแบบ  1) รูปแบบการเรียนรูแบบอิสระ 
ประกอบดวย Inn Play School (โรงเรียนการละคร) โรงเรียนสอนศิลปะ รานบอรดเกมส Menza Club 

(โรงเรียนการละคร) I love art (โรงเรียนสอนศิลปะ) 2) รูปแบบการเรียนรูแบบบานเรียน (Home school) 3) 
รูปแบบการเรียนรูแบบเกษตรพ่ึงตนเอง นวัตกรรมในเร่ืองการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมยุทธศาสตร
กับกลุมเรียนรูตาง ๆ ภายใตแนวคิด EEC การรับฟงเสียงเด็กเยาวชน ดานการเรียนรู รวบรวมเปนขอเสนอกับ
ทีมยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดระยอง การผลักดันเปนขอเสนอเชิงนโยบาย ผานทีมยุทธศาสตรการศึกษา
จังหวัดระยอง 



34 

 

 สำหรับขอเสนอ “1 จังหวัด 2 ยุทธศาสตร” นี้มาจากการระดมความคิดรวมกับเครือขายการเรียนรู
บนฐานชุมชนจังหวัดระยอง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตรจังหวัดระยอง โดยมีขอเสนอหลักคื อ 1 
จังหวัด 2 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมพื้นที่ฝงตะวันตก 4 อำเภอ ไดแก อำเภอเมือง 
อำเภอบานฉาง อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง ที่เปนอุตสาหกรรมอยูแลวใหเปนอุตสาหกรรมสะอาด
แบบ ECO Town หรือ Smart City ที่จะสามารถสรางรายไดและเปนพ้ืนที่ EEC ที่ไมทำลายสิ ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมพ้ืนที่ฝงตะวันออก ไดแก 4 อำเภอบานคาย อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร อำเภอเขาชะ
เมา ซึ่งเปนพื้นท่ีเกษตรและการทองเที่ยวอยูแลว ใหเนนการสงเสริมเปนพ้ืนที่เกษตรและการทองเที่ยว รวมทั้ง 
การสงเสริมการศึกษาบนฐานชุมชนที่จะทำใหเด็กและเยาวชนมีการเรียนรูอยางมีความสุขสูความเปนมนุษยได
อยางแทจริง 
 อยางไรก็ตามการไดมาในการจัดการเรียนรูภายใตแนวคิด “การเรียนรูอยางมีความสุขสูความเปน
มนุษย” ทั้งจากกิจกรรมเสียงเด็ก กิจกรรมวันเด็ก ซึ่งเปนเวทีใหเด็ก  ๆ ไดแสดงออกและเปนการเปดพื้นที่
สรางสรรคสำหรับเด็กท่ีกลางทุงนาของโรงเรียนโรงเลนของกลุมรักษเขาชะเมานั้น ลวนแลวแตมีแนวคิดพ้ืนฐาน
ที่สำคัญที่จะชวยสนับสนุนการทำงานแบบกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ของเด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนโรงเลนของกลุมรักษเขาชะเมา ที่สามารถคนหา ออกแบบกระบวนการเรียนรูของตนเอง เรียนรู
เรื่องใกลตัว รูจักการตั้งคำถามและลงมือแกปญหาดวยตนเอง รวมถึงการฟงเสียงเด็กเปนสำคัญ โดยมีผูใหญ
คอยสนับสนุน ใหคำแนะนำ แตไมชี้นำการเรียนรูของเยาวชน 
 

 3. โครงการคืนความสุขใหเยาวชน 
 โครงการนี้ถูกจัดขึ้นโดยมี นายอัครชัย อรุณเหลือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม เปนหัวหนาโครงการ เปาหมายของโครงการมุงสรางพื้นที่แสดงออก
ใหแกเด็กและเยาวชนในศูนยฝกฯ ซึ่งกาวพลาดกระทำความผิดและอยูในกระบวนการยุติธรรม ใหพวกเขาได
กลับมามองเห็นศักยภาพ ความสามารถที่มีอยูในตนเองเพื่อสงเสริมการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและสนับสนุนใหเกิด
พฤติกรรมเชิงบวก กิจกรรมแบงออกเปน 2 สวน คือการประชุมออกแบบรูปแบบกิจกรรม และเวทีพื้นที่
สรางสรรค ซึ่งผลลัพธจากการดำเนินกิจกรรมการประชุมสรางความเขาใจรวมกันระหวางเจาหนาที่ศูนยฝกฯ 
และเยาวชนเพื่อออกแบบรูปแบบกิจกรรมสรางสรรคในเวทีพื้นที่สรางสรรคนั้น พบวา เยาวชนใหความสำคัญ
กับการทำกิจกรรม มีสวนรวมในการคิดสรางสรรครูปแบบของกิจกรรมตามความสนใจและศักยภาพที่มีติดตัว 
มา มีการวางแผนและกำหนดบทบาทผูรับผิดชอบในแตละสวนงาน อาทิ การกำหนดชื่องาน การวางแผน
กระบวนกิจกรรม การจัดการสถานที่ การกำหนดผูดูแลบูธกิจกรรมแตละสวน เปนตน 

 ผลลัพธในสวนกิจกรรมเวทีพ้ืนที่สรางสรรคภายใตชื่องาน “ศาสตรพระราชาขวงพญาปญญาละออน” 
เปนผลจากการวางแผนงาน และความรวมมือกันของทั้งเจาหนาที่และเยาวชนในศูนยฝก พบวา กิจกรรม
ดำเนินไปอยางราบรื่นและประสบความสำเร็จ มีผูใหญในองคกรภาครัฐ อาทิ เจาหนาที่สำนักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม ผูอำนวยการศูนยฝกฯ กำนัน ผูใหญบาน และคนในชุมชน เขารวมงานเปนจำนวนกวา 500 
คน ภายในงานมีการแบงสัดสวนเปน 2 โซน สวนหนึ่งเปนซุมกิจกรรม ประกอบดวย ซุมกิจกรรมการกีฬา ซุม
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ทักษะคอมพิวเตอร ซุมทักษะฝมือชาง และซุมทักษะอาชีพอื่น ๆ เชน ดนตรี คหกรรม รานกาแฟ ศิลปะ เปน
ตน อีกสวนหนึ่งถูกจัดเปนลานการแสดงและเวทีการแสดง ซึ่งเปนการเปดพื้นที่ใหเด็กและเยาวชนชายหญิงได
แสดงออกผานการแสดงหลากหลาย ไดแก การฟอนขันดอก กลองปูจา การฟอนธงและกลองสะบัดชัย การ
แสดงละครมโนราหเรื ่อง “เด็กไมไดมีไวขาย” การเตนประกอบเพลง การเลนดนตรีและรองเพลงรวมกัน 
ผลลัพธของงานเปนสิ่งสะทอนไดอยางดีวา เด็กและเยาวชนไมวาอยูในสถานภาพไหนก็ตองการพื้นที่ในการ
แสดงออกทางพลังความคิด พลังแรงกาย รวมทั้งพลังความเชื่อมั่นจากตนเองและผูอื่นเพื่อใหเกิดความเคารพ
ในศักยภาพและความสามารถของตนเอง อันจะนำไปสูการสรางประโยชนตอตนเองและตอสังคมภายนอก
ตอไป 

 อยางไรก็ตาม ภาพสะทอนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยูในกระบวนการยุติธรรมสวนหนึ่งยังติด
กรอบการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการสอนแบบการศึกษานอกระบบ เนนเทียบชั้นเรียนซึ่งอาจขัดแยงกับ
สภาวการณเขาออกของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม การจัดรูปแบบการพัฒนาเด็กและเ ยาวชน
กลุมนี้จึงควรมีลักษณะเฉพาะทาง เนนการพัฒนาความสามารถตามความตองการของเด็กและสอดคลองกับ
ความตองการกับตลาดแรงงาน เชน การฝกทักษะอาชีพโดยมีภาคเอกชนรองรับหลักสูตรและการมีงานทำ
ภายหลังออกจากศูนยฝกฯ เหลานี้เปนกลไกทางสังคมดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีตอเนื่อง และไมทอดท้ิงผู
หลงผิดหรือผลักใหกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ดวยกลไกทางสังคมนี้จะชวยตอบสนองความตองการการพัฒนา
ไปสูความเปนมนุษยที่มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน เพราะเกิดจากการบมเพาะขัดเกลาตามลำดับความตองการ
พ้ืนฐานของมนุษยตามทฤษฎีจิตวิทยาของอับราฮัม มาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs) ซึ่งเริ่มจาก 1) 
ความตองการพื้นฐานปจจัย 4 2) ความตองการความรูสึกมั่นคงปลอดภัยทั้งทางความคิด รางกาย จิตใจ 3) 
ความตองการความรักและการสรางความสัมพันธกับสังคมรอบขาง และ 4) ความตองการเปนที่ยอมรับใน
สังคมอยางเทาเทียม (สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ พจนา อาภานุรักษ , 2562) ซึ่งการดำเนินงาน
ภายใตโครงการคืนความสุขใหเยาวชนแสดงใหเห็นบทบาทในการเติมเต็มความตองการเหลานี้ใหกับเด็กและ
เยาวชนกลุมนี้แลว 
 

 4. โครงการระเบียงรู เติมสุขสูชุมชน 
 โครงการนี้ดำเนินการโดยนายสิทธิชัย ซาวคำเขตร อดีตนักศึกษาในชมรม “ฅน รักษ ธรรม เพ่ือ
สังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปจจุบันเปนผูจัดการกิจกรรมโรงเรียนระเบียงรู ชุมชนบานถา หมูที่ 1 
ตำบลโปงงาม อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมองเห็นความสำคัญของปญหาความสัมพันธในชุมชนบานถ้ำ
ของเด็กเยาวชนกับผูอาวุโสในชุมชน ชองวางระหวางวัยนำมาซึ่งความหางเหินและความไมเขาใจกัน เด็กและ
เยาวชนไมไดรับโอกาสการพัฒนาจากผูใหญในชุมชน และอาจถูกชักจูงไปสูอบายมุขไดงายขึ้น จึงเปนเหตุให
โครงการนี้มีเปาหมายที่จะสรางพื้นที่สรางสรรคใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชน ไดเรียนรู ตอยอดองคความรู
ของคนในชุมชน ตลอดจนประสานความรวมมือภาคีเครือขายที่ทำหนาที่หรือเก่ียวของกับการดูแลสงเสริมเด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ีเพ่ือสรางแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนรวมกันอยางยั่งยืนตอไป 
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 การออกแบบกิจกรรมในโครงการแบงออกเปน 4 สวน คือ 1) การประชุมวางแผนงานระดับปฏิบัติการ 
กลาวคือ การประชุมระหวางผูรับผิดชอบโครงการและนักศึกษาชมรมฅน รักษ ธรรม ซึ่งไดผลลัพธเปนแนว
ทางการจัดกิจกรรม การจัดสถานที่ การจัดชวงเวลาและการประสานงานขอความรวมมือกับชาวบานในชุมชน  
2) การประชุมภาคีเครือขายในพื้นที่ เปนกิจกรรมทำความเขาใจรวมกับภาคประชาชนและหนวยงานภาครัฐ 
องคกรทางสังคม เชน วัด โรงเรียน ครอบครัว ผูปกครองชุมชน เปนตน เพ่ือรับรูที่มาของโครงการและขอความ
รวมมือในฐานะกลไกทางสังคมที ่จะพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของชุมชนตอไป ผลลัพธจากการ
ประสานงานขอความรวมมือทำใหเกิดการสนับสนุนทางทรัพยากร สถานที่ งบประมาณและองคความรูภูมิ
ปญญามาชวยหนุนกิจกรรมในโครงการใหมีความหมายมากยิ่งขึ้น 3) กิจกรรมระเบียงรู เติมสุขสูชุมชน เปน
กิจกรรมที่ออกแบบใหเด็กและเยาวชนในชุมชนมีพื้นที่ในการเรียนรู แสดงออก มีสวนรวมในกลไกขัดเกลาทาง
สังคมของชุมชน ผานกิจกรรมพบปะสังสรรคและทบทวนการเรียนรูในหองเรียนกับกลุมพ่ีนักศึกษาชมรม และ
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงโดยลงพื้นที่ศึกษาความรูภูมิปญญาทองถิ่นกับปราชญชุมชนในชวงบาย และ 4) 
กิจกรรมเวทีเติมสุขเติมใจ ออกแบบข้ึนเพ่ือเปนพ้ืนที่พบปะระหวางผูมีสวนเกี่ยวของกับการดำเนินโครงการทุก
สวน ทั้งเด็กและเยาวชนในชุมชน นักศึกษาชมรม ผูใหญที่ใหการสนับสนุนทั้ง พระ ครู ผูนำชุมชน ปราชญ
ชาวบาน ไดรวมกันสะทอนคิดและแลกเปลี่ยนความคิดความรูสึกอันเปนบทเรียนของการมีสวนรวมในกิจกรรม 
ซึ่งผลลัพธที่ไดเปนบทเรียนขอคิดสำคัญในการทำงานรวมกันเชิงบูรณาการในระดับชุมชนท่ีสรางความสุขใหทั้ง
ผูใหและผูรับ ตลอดจนรวมกันวางแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมใหดำเนินการไดอยางตอเนื่องอยูกับชุมชน
ตอไป 

 โครงการนี้เมื่อพิจารณาในแงระเบียบวิธีการคนหารูปแบบการทำกิจกรรมก็ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) โดยมีฐานการคนหารูปแบบกิจกรรมแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการดวยวงจร PDCA อยู กอน หากแตสรางพื ้นที ่ในการทำความเขาใจ วางเปาหมาย 
แลกเปล่ียนถกเถียง และหาแนวทางรวมกัน ซึ่งกระบวนการนี้เปนการสรางการมีสวนรวม (Participatory 

action) ขึ้นทั้งจากผูปฏิบัติการ คือ ผูรับผิดชอบโครงการและนักศึกษาชมรม อาจกลาวไดวาเปนการมีสวนรวม
คิดริเริ่มของกลุมแกนนำเยาวชน (Youth-led participation) และการสรางการมีสวนรวมระหวางผูมีสวนได
ส วนเสียในชุมชน เทียบเปนระเบียบวิธ ีการวิจ ัยเชิงปฏิบัต ิการแบบเยาวชนมีส วนรวม ( Youth-led 

Participatory Action Research: YPAR) ผลลัพธจากกระบวนการดังกลาวหาใชเพียงความสุขที่สังเกตได 
จากตัวเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่เทานั้น แตคือพลังในการสรางความเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนรวมกัน ซึ่งสวน
นี้หากปราศจากการมีสวนรวมแลวจะไมเกิดพลังการสรางการเปล่ียนแปลง พลังการสรางตัวเลือกในการดำเนิน
ชีวิตใหมไมคลอยตามกระแสสังคมท่ีมุงความเจริญทางวัตถุ วัฒนธรรมสมัยใหม การทาทายย่ัวยุของอบายมุขซึ่ง
อาจบอนทำลายความงดงามของความเชื่อความศรัทธาเดิมของชุมชน กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมจึงเปนกระบวนการสรางสมดุลโดยเหนี่ยวนำความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายมาปะทะสังสรรคกัน
เพ่ือคนหาสมดุลตรงกลางของสิ่งที่ผูใหญ แกนนำเยาวชนคนรุนใหม และเด็กเยาวชน ใหคุณคาเพ่ืออยูรวมตอไป
ไดอยางเขาใจกัน 
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5. โครงการสืบฮีต ตวยฮอย วิถีชุมชนบนมิติรายไดครัวเรือนของคนลุมน้ำแมออ 
 โครงการน้ีดำเนินการโดยกลุมนักศึกษาชมรมรากดิน มหาวิทยาลัยแมโจ และชมรมสรางเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งบูรณาการความรูขามศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นในพื้นที่ชนบทหรือ
ชุมชนเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อขยายฐานการเรียนรูเดิม คือ การศึกษาประเด็นรายไดครัวเรือนที่มีผลตอการ
สรางสุขภาวะของคนในชุมชนลุมน้ำแมออ ไดแก 1) ความมั่นคงทางอาหาร 2) โจรเสื้อขาว 3) ภาษีทางสังคม 
และ 4) กลุมโรค NCDsและพัฒนาตอยอดประเด็นการเรียนรูของคนในชุมชนลุมน้ำแมออและออกแบบ
นวัตกรรมรวมกับคนในชุมชนในการสรางสุขภาวะท่ีดี ตลอดจนเพ่ือพัฒนาทักษะของคนในชมรมใหเกิดมุมมอง
ในการทำงานเชิงพัฒนารวมกับคนในชุมชน มีพื้นที่เปาหมาย 3 ชุมชน ไดแก หมูที่ 1 บานแมออใน หมูที่ 15 
บานแมออสันติ อำเภอพาน และหมูที่ 15 บานสันสลี ตำบลหวยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มุงใชกรอบ
คิดการพัฒนาที่ยึดโยงคนและชุมชนเปนศูนยกลางการเรียนรู และออกแบบนวัตกรรมบนฐานการสรางการมี
สวนรวมของคนในชุมชนเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 กิจกรรมภายใตการดำเนินงานโครงการประกอบดวย 6 กิจกรรม คือ  
1) การประชุมวางแผนการดำเนินงานระหวางแกนนำนักศึกษาเพ่ือวางแผนวัน เวลา สถานที่ในการจัด

กิจกรรม การกำหนดประเด็นการศึกษาและประเด็นคำถามในการลงขอมูล ผลลัพธของกิจกรรมทำใหแกนนำ
นักศึกษาเรียนรูทักษะการวางแผน การจัดลำดับขั้นตอน การวางแผนเพื่อเห็นภาพรวมกระบวนการของ
กิจกรรมท้ังหมด รวมทั้งการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพิ่มเติมจากหลากหลายสหสาขาวิชา  

2) การทบทวนความเขาใจในการขับเคลื่อนโครงการ เปนกิจกรรมยอนรอยขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ประเด็นสำคัญครั้งกอน ไดแก ความมั่นคงทางอาหาร โจรเสื้อขาว ภาษีทางสังคม และกลุมโรค NCDs ซึ่ง
ผลลัพธของการทบทวนความเขาใจขอมูลเดิม ทำใหนักศึกษาเขาใจประเด็นเชิงลึกเพิ่มเติม เขาใจแนวทางการ
ปฏิบัติตัวเมื่อลงพ้ืนที่ และไดแลกเปลี่ยนเพ่ิมเติมมุมมองขามศาสตรตอลักษณะความเปนชุมชนลุมน้ำแมออทั้ง 
3 ชุมชนกอนลงพ้ืนที่  

3) การเตรียมพรอมกอนลงพ้ืนที่ เปนกิจกรรมเตรียมความรู ความเขาใจขอมูลของชุมชนลุมน้ำออของ
ผูเก็บขอมูลทุกคน ตลอดจนฝกทักษะในการเก็บขอมูล การแนะนำตัว การตั้งคำถาม การสัมภาษณ การสังเกต 
การใชแบบสอบถามและการบันทึกขอมูล ซึ่งผลลัพธของกิจกรรมทำใหนักศึกษาที่ลงไปเก็บขอมูลเขาใจ
ลักษณะของชุมชน รับทราบพื้นฐาน เชน ภูมิศาสตรชุมชน เศรษฐกิจชุมชน วิถีชีวิตชุมชน จุดเดน จุดดอยของ
ชุมชน และความเปนเอกลักษณของคนในชุมชน เปนตน ตลอดจนมีความเขาใจในการใชเครื่องมือ mapping 

ชุดคำถามในการเก็บขอมูล และการบันทึกประเด็นสำคัญ   
4) การลงพื้นที่จัดเก็บขอมูลและทดลองนวัตกรรมในชุมชน นักศึกษาไดลงพื้นที่ชุมชนลุมน้ำอ อ และ

เก็บขอมูลในประเด็นสภาพความเปนอยูในชุมชน ปญหาชุมชนเรื่องเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม คน สุขภาพ ประเด็น
ที่ตองการใหสงเสริม สิ่งที่ตองการองคความรูเพิ่ม ความถนัดของคนในชุมชน ตนทุนทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม อัตลักษณ สิ่งแวดลอม ปจจัยสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ตลอดจนรวมกันใหคำนิยามตอ 
“นวัตกรรมสรางสุขภาวะที่ดีรวมกันของคนในชุมชน” ซึ่งคนชุมชนลุมน้ำออ ใหความหมายวา การจัดระบบ
องคความรู ความโดดเดน ความถนัด ความตองการ ปญหา ฯลฯ ที่มีอยูในชุมชนใหเกิดการตอยอดในการ



38 

 

พัฒนาเพื่อใหคนในชุมชนสามารถวิเคราะหศักยภาพของตนที่มีอยูและพัฒนาใหเกิดเปนอาชีพโดยจำเปนตอง
ใหเกิดจากความตองการของตนเอง ของชุมชน และการมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา ความตองการของ
ตนเองได จึงจะเกิดความย่ังยืนของการพัฒนานวัตกรรม  

5) การประชุมสรุปประเด็นจากการลงพื้นที่เก็บขอมูล เปนการใชการวิเคราะห SWOT ซึ่งผลลัพธคือ
การจัดกลุมขอมูลจุดแข็งของชุมชน จุดออนของชุมชน โอกาสในการพัฒนา และอุปสรรคในการพัฒนาชุมชน 
ตลอดจนวิเคราะหความตองการ (Needs) และความทาทายในการพัฒนาชุมชน (Challenges)  

6) เวทีคืนขอมูลและรวมวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนานวัตกรรมสรางสุขภาวะในชุมชน เปน
กระบวนการสงคืนขอมูลที่วิเคราะหจัดกลุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมรวมกันกับคนในชุมชน 
ตลอดจนถอดบทเรียนและรวมสรุปภาพนวัตกรรมการสรางสุขรวมกันของคนในชุมชน นั่นคือกลไกสรางรายได
ครัวเรือนและชุมชนซึ่งตองเกิดจากการทำงานรวมกันระหวางคน 3 รุนในชุมชน กลาวคือ คนรุนใหม คนรุนเดิม 
และคนนอกชุมชนที่มารวมเปลี่ยนแปลงชุมชนผานการรวมแลกเปลี่ยนความคิด ความรู สื่อสาร ความตองการ
และปญหา สรางแนวทางการแกไข ลงมือปฏิบัติ สรางการรับรูสาธารณะผานการประชาสัมพันธทางสื่อ
ออนไลน ประสานคนภายนอกที่สนใจรวมเปลี่ยนแปลงชุมชนเกษตรใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 จาก 6 กิจกรรมที่ออกแบบและดำเนินการภายใตโครงการสืบฮีต ตวยฮอย วิถีชุมชนบนมิติรายได
ครัวเรือนของคนลุมน้ำแมออ ทำใหเห็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเยาวชนมีสวนรวม (YPAR) ที่ชัดเจน
มาก เนื่องจากมีเยาวชนเปนผูนำกระบวนการตลอดทุกกิจกรรม อีกทั้งยังยึดเอากระบวนการสรางการมีสวน
รวมเปนหัวใจในการดำเนินโครงการซึ่งจะเห็นไดจากการออกแบบกระบวนการประชุม การเก็บขอมูล การคืน
ขอมูล การถอดบทเรียนและรวมสรุปเพื่อสรางความหมายรวมกันจากกระบวนการ กิจกรรมลักษณะนี้จะคอย 
ๆ ชวนผูที่มีสวนรวมคิดวิเคราะห เพิ่มและเปลี่ยนมุมมองตอความเปนไปในสังคมระดับชุมชน สรางความเปน
เจาของท่ีรวมคิด รวมทำ รวมรับผิดชอบ และประเมินความกาวหนาและคุณคาของงานที่ทำได ไมเพียงเยาวชน
ผูนำกิจกรรมเทานั้น ชาวบาน คนในชุมชน คนนอกชุมชนซึ่งเปนนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ หนวยงานรับผิดชอบ
ของรัฐฝายปกครองทองถิ่น จะสามารถมองเห็นพื้นที่ในการทำงานรวมกัน ไดแลกเปลี่ยนความคิด วิธีการ 
สงเสริมทรัพยากร กำลงัคน งบประมาณเพ่ือสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบตอบสนองตรงตามความตองการของ
ชุมชนได การทำงานลักษณะนี้จึงสะทอนบทบาทของนักพัฒนาสังคม (Social worker) ซึ่งสอดแทรกอยูใน
เปาหมายและหลักการทำงานของกลุมนักศึกษาเยาวชนแกนนำกลุมนี้แลว กลาวโดยสรุป โครงการนี้ไดเพาะ
เมล็ดพันธุเยาวชนนักพัฒนาขึ้น โดยติดต้ังชุดความคิด วิธีการ และคุณคาดานการสรางการมีสวนรวมของคนใน
สังคมซึ่งเปรียบเสมือนกลไกเล็ก ๆ ที่สำคัญยิ่งตอการขับเคล่ือนพัฒนาสังคมใหเกิดความยั่งยืนตอไป   
  

6. โครงการสรุปบทเรียนผลการขับเคลื่อนโครงการ 3 โครงการในพื้นที่บานแมออใน บานถ้ำ 
จังหวัดเชียงราย และศูนยฝกเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม 
 โครงการดังกลาวดำเนินการโดยมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยซึ่งเปรียบเสมือนองคกรพี่เลี้ยงของโครงการ
ทั้ง 3 โครงการขางตน คือ โครงการคืนความสุขใหเยาวชน ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม 
โครงการโรงเรียนระเบียงรู เติมสุขสูชุมชน บานถ้ำ ตำบลโปงงาม อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และโครงการ
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สืบฮีต ตวยฮอย วิถีชุมชนบนมิติรายไดครัวเรือนของคนลุมน้ำแมออ ตำบลแมออ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ซึ่งในการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน นายวัชรพงษ พุมชื่น ผูจัดการมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยเปนผูนำ
กระบวนการในเวทีสรุปบทเรียนรวมกันอันแบงออกเปน 3 ชวง คือ การนำเสนอผลการดำเนินงานของ 3 
โครงการ การเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และการวางแนวทางการดำเนินงานแตละโครงการในอนาคต 

 ผลจากการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีสรุปบทเรียนระหวางโครงการ ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการและ
เครือขายคนทำงานดานเด็กและเยาวชน และภาคประชาสังคมทำใหหัวหนาโครงการ แกนนำเยาวชน และ
ตัวแทนชาวบานที่อยูในกระบวนการเรียนรูของโครงการไดมีพื้นที่สะทอนความคิด ความตองการ ความ
คาดหวังและไดมีสวนรวมนำเสนอเสมือนเปนผูวิจัยรวมของแตละโครงการ รูปธรรมการมีสวนรวมแสดงผาน
เวทีแลกเปลี่ยนนี้ไดเปนอยางดี ภายหลังกระบวนการนำเสนอผลการดำเนินการ นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และ
ภาคประชาสังคมใหขอคิดสำคัญเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเชิงสรางสรรคสังคม ซึ่งมีลักษณะรวมกันในการสราง
การมีสวนรวมโดยเยาวชนและชุมชนเปนศูนยกลาง สรางพื้นที่ความสุขทางความคิดและการปฏิบัติ สรางการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยเนนกรอบพัฒนาศักยภาพและความเปนประชาธิปไตยใหแกเด็ก เยาวชนและชุมชน 
รูปแบบการดำเนินกิจกรรมสงเสริมการสรางความสัมพันธในชุมชน สรางความเคลื่อนไหวทางความคิดดวย
กระบวนการวิจัย อยางไรก็ตาม ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของกิจกรรม นอกจากการสรางการมีสวนรวมแลว 
การหนุนเสริมจากองคกรภายนอกหรือกลไกการเชื่อมประสานองคความรูวิชาการทำใหงานดำเนินไปไดอยางมี
คุณคามากยิ่งขึ้น ทั้งตอตัวผูดำเนินกิจกรรม ผูมีสวนรวม ผูไดรับการพัฒนาอันทำใหเกิดการเรียนรูแนวคิดใหม 
และประสบการณใหม ๆ ซึ่งนำไปสูการพัฒนาสังคมรวมกันอยางยั่งยืนได 
 ในชวงสุดทาย เปนการเปดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอภาพอนาคตของการดำเนินโครงการระยะ
ตอไป โดยโครงการระเบียงรูที่บานถ้ำมีการดำเนินการตอยอดในการสรางกลุมครูอาสาสมัครจากเครือขาย
ชมรมฅน รักษ ธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อหมุนเวียนฝกหัดการสอนและการทำงานรวมกับชุมชน
ในพื้นที่อยางตอเนื่อง ในขณะที่ชุมชนก็มีแผนพัฒนาชุมชนโดยระบุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นบานถ้ำรวมกับ
การบูรณาการองคกรทางสังคม อาทิ อบต. วัด โรงเรียน ตลอดจนแหลงเรียนรูของปราชญชุมชนทำงานพัฒนา
รวมกัน สวนโครงการสืบฮีต ตวยฮอยที่ชุมชนลุมน้ำแมออ มีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมสรางสุขของคนใน
ชุมชนผานกลไกการพัฒนาดานเศรษฐกิจแบบมีสวนรวม ซึ่งในกระบวนการสรางการมีสวนรวมจะมีนักศึกษา
ชมรมรากดิน มหาวิทยาลัยแมโจ เขารวมเปนกลไกสนับสนุนการจัดกระบวนการในชุมชนและเขาเรียนรูพัฒนา
ศักยภาพนักพัฒนาสังคมตอไป และโครงการคืนความสุขใหเยาวชนของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 
7 มีแนวทางในการพัฒนากิจกรรมที่เยาวชนมีสวนรวมในการสะทอนความตองการตอไป เพื่อสงเสริมทัศนคติ
อันดีตอศักยภาพในตนเอง และจะประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อสงเสริมภาวะการมีงานทำภายหลังออกจาก
ศูนยฝกฯ และลดพฤติกรรมการกระทำผิดซ้ำของเยาวชน ตลอดจนสรางคุณคาความเทาเทียมในฐานะพลเมือง
ที่ดีของสังคมตอไป 
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7. โครงการแนวทางการฟงเสียงเด็กเพื่อพัฒนาเปนกิจกรรมสรางสรรค กรณีศึกษาอำเภอพยุห 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 โครงการนี้ดำเนินการโดยคณะวิจัยวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
มีผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ จันทรหมื่น เปนหัวหนาโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูล
สถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม รายไดครัวเรือนจากขอมูลความจำเปนพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 2) สรางกระบวน 

การมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลระหวางเด็กและเยาวชนกับผูใหญในชุมชน และออกแบบกิจกรรม
สรางสรรค 3) เพิ่มพื้นที่สรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน และ 4) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต
ของเด็กและเยาวชนในระดับทองถิ่น ในการดำเนินโครงการมีการออกแบบกระบวนการที่เนนการสรางการมี
สวนรวมทุกระดับ ตั้งแตการสรางการมีสวนรวมระหวางคณะวิจัยกับกลุมแกนนำเด็กและเยาวชน คณะวิจัยกับ
ชุมชน และกลุมเด็กและเยาวชนกับปราชญและผูใหญในชุมชน 

 กิจกรรมของโครงการแบงออกเปน 5 กิจกรรม ไดแก  
1) เวทีประชุมชี้แจงความเปนมาของโครงการวิจัยและวิเคราะหชุมชนและการฟงเสียงเด็ก กรณี

การละเลนพื้นบาน คณะวิจัยไดชี้แจงความเปนมาและเปาหมายของโครงการ ตลอดจนเปดโอกาสใหชุมชนไดมี
สวนรวมในการสะทอนสถานการณปญหาดานเด็กและเยาวชน ซึ่งขอมูลสวนน้ีคณะวิจัยนำไปวิเคราะหหาความ
สอดคลองกับขอมูลสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม รายไดครัวเรือนของเทศบาลตำบลพยุห รวมทั้งเปด
โอกาสใหกลุมแกนนำเด็กและเยาวชนระดมความคิดเพื่อคนหานวัตกรรมการละเลนพื้นบานและทดลองใชใน
การแกปญหาเด็กและเยาวชน ตลอดจนกระชับความสัมพันธระหวางเด็กและเยาวชนกับผู ใหญในชุมชน
เทศบาลตำบลพยุห อำเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษตอไป ผลลัพธกิจกรรมดังกลาว ทำใหคณะวิจัยไดขอสรุป
รวมกันระหวางเด็กและเยาวชนกับชาวบานชุมชนบานพยุห โดยเลือกการละเลนหมากซีบาเพราะสามารถเลน
ไดทุกวัย มีความสนุกสนานและมีกติกาแนนอน โดยในเวทีสรางการรับรูเรื่องนวัตกรรมการละเลนใหกับนายก
เทศบาลตำบลพยุห ภาคราชการ ผูแทนวัฒนธรรมอำเภอพยุห หัวหนาสำนักงานสาธารณสุขระดับตำบลและ
อำเภอพยุห เพ่ือประโยชนในการขับเคล่ือนเชิงนโยบายในระดับพื้นท่ีตอไป  

2) การสืบคนและรื้อฟนภูมิปญญาการละเลนหมากซีบา บานพยุห เปนกิจกรรมการวิจัยสืบคนขอมูล
การละเลนหมากซีบาจากภูมิปญญาพื้นบาน โดยเนนประเด็นประวัติความเปนมา วิธีการละเลน ขั้นตอนและ
กติกา โดยผลลัพธของกิจกรรมดังกลาวทำใหคณะวิจัยไดชุดขอมูลเกี่ยวกับการละเลนหมากซีบาตามประเด็น
สำคัญที่กำหนดไวและนำชุดขอมูลนี้เผยแพรใหกับเด็กและเยาวชนและคนในชุมชน   

3) เวทีสงตอภูมิปญญาสูเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพยุห กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลพยุห เปนการ
สงเสริมพื้นที่สรางสรรคใหกับเด็กและผูใหญไดทำกิจกรรมรวมกัน โดยนำหมากซีบาซึ่งเปนกีฬาพื้นบานเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรม ซึ่งมีผูใหญเปนผูสอนวิธีการเลนในชวงเชา และมีการจัดกิจกรรมแบงกลุมการแข็ง
ขันในชวงบาย ผลลัพธของกิจกรรมนี้ทำใหคณะวิจัยไดภาพและวีดีโอบันทึกการเลน ขั้นตอน และบรรยากาศ
การเลนที่สมบูรณ เพ่ือทำเปนสื่อเผยแพร รวมทั้งขยายผลในระดับอำเภอและระดับจังหวัด  

4) กิจกรรมพื้นที่สรางสรรค เด็กและผูสูงอายุฝกซอมหมากซีบาหลังเลิกเรียน เปนการเตรียมการ
สำหรับการเผยแพรวิธีการเลนหมากซีบาบานพยุหใหกลุมจังหวัดอื่น ซึ่งจะจัดขึ้นในเวทีถอดบทเรียนรวมกับ
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กลุมแกนนำเยาวชนจากจังหวัดอุบลราชธานี การจัดกิจกรรมนี้ไดรับความรวมมือดานสถานที่และความสนใจ
จากครูในโรงเรียนอนุบาลพยุห นอกจากเยาวชนไดฝกทักษะการเลนหมากซีบาแลว ยังไดเสริมสรางความ
แข็งแรงทางรางกายดวยทาทางตามข้ันตอนการเลนดวย ทั้งนี้ทำใหเกิดแนวทางการสงเสริมหมากซีบาตอไปใน
ระดับโรงเรียนผานการบูรณาการเปนหลักสูตรภูมิสังคมในโรงเรียน 

5) เวทีถอดบทเรียนและเผยแพรการละเลนหมากซีบาบานพยุห เปนการสื่อสารความเปนมา วิธีการ
เลนหมากซีบา และรวมกันวิพากษและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการละเลนเพิ ่มเติม คณะวิจัยได
ขอเสนอแนะเชิงพัฒนาที่นาสนใจ เชน การพัฒนารำหมากซีบา การพัฒนาเปนกิจกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษเพื ่อตอบโจทยการพัฒนาหมากซีบาเปนกิจกรรมการทองเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม เปนตน นอกจากน้ี คณะวิจัยไดรับการวิพากษในประเด็นการสงเสริมสิทธิการเลนของเด็ก เนื่องจาก
การนำการละเลนซึ่งเปนวัฒนธรรมทองถิ่นมาเปนนวัตกรรมสรางพ้ืนที่สรางสรรคใหเด็กและเยาวชน นับเปนวิธี
หนึ่งในการสงเสริมสิทธิการเลนอยางมีสวนรวม อีกท้ังยังใหผลลัพธเชิงบวกทางสังคมหลายมิติ เชน การกระชับ
ความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับเด็กและเยาวชนในชุมชน ลดชองวางระหวางวัย สรางการเรียนรูและพัฒนา
ทักษะทางสังคมใหเด็ก สรางเสริมสุขภาวะท่ีดีภายในชุมชน และสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เปนตน 

 เมื่อพิจารณากิจกรรมของโครงการ พบวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) เปนระเบียบวิธี
ที่นำมาใชไดตลอดทั้งกระบวนการ นับตั้งแตกิจกรรมการประชุมชี้แจงโครงการซึ่งเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน
กับชาวบาน รวมถึงหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รับรูสถานการณและ
นวัตกรรมที่คณะวิจัยเลือกใชในการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ มีการใชกระบวนการเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพโดยสัมภาษณเชิงลึกและนำขอมูลองคความรูมาสื่อสารเพ่ือพัฒนาสูรูปแบบการปฏิบัติโดยสรางการ
มีสวนรวมระหวางภูมิปญญากับเด็กและเยาวชน ออกแบบรูปแบบการเรียนรูรวมกันผานการเลนที่สงเสริมทั้ง
สุขภาพกาย กระชับความสัมพันธ ตอยอดวัฒนธรรมการละเลน และสรางความสนุกสนานใหกับเด็กและ
เยาวชนไดเปนอยางดี ทั้งนี้ยังสงผลใหเกิดแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนผานสิทธิการเลน ตลอดจนเพ่ิม
โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมดังกลาวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสรางการเรียนรูแบบบูรณา
การหลักสูตรภูมิสังคมในหลักสูตรโรงเรียน ตลอดจนพัฒนาเปนกิจกรรมสรางสรรคสำหรับเด็กในระดับทองถ่ิน 
อำเภอ และจังหวัดตอไป 
 

 8. โครงการบานสรางสุข พลังเยาวชนนาจะหลวย (NL) 
 โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดำเนินโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนา
จะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพี่เลี้ยงสภาเด็กฯ ประจำเทศบาลและทีมพี่เลี้ยงจากบริษัท เอสไอแอลซี 
จำกัด เปนที่ปรึกษาและคอยใหการสนับสนุนทางความคิดและการถอดบทเรียน โครงการบานสร างสุข พลัง
เยาวชนนาจะหลวยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สงเสริมการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในชุมชนเทศบาลตำบลนา
จะหลวย 2) ใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคและเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และ 3) 
สรางความสัมพันธที่ดีระหวางคนสามวัยในชุมชน กลุมเปาหมายของโครงการคือกลุมคนสามวัย ไดแก เด็ก 
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เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผูสูงอายุในพ้ืนที่การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี ทางโครงการไดออกแบบและดำเนินกิจกรรมท้ังสิ้น 6 กิจกรรม ซึ่งมุงสรางพ้ืนที่สรางสรรค
เปนพื้นที่แสดงออกของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุกกลุม ไมวาจะเปนเด็กกลุมในระบบโรงเรียนหรือกลุมนอก
ระบบโรงเรียน และใชกิจกรรมเปนเครื่องมือดึงการรวมกลุมและเสริมสรางศักยภาพ 

 กิจกรรมทั ้ง 6 กิจกรรมยึดกระบวนการทำงานแบบ “เด็กนำ ผู ใหญหนุน” ซึ ่งทั ้ง 6 กิจกรรม 
ประกอบดวย 1) หองเรียนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนการสงเสริมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน อนุรักษธรรมชาติโดยการปลูกตนไม ประดิษฐเคร่ืองใชจากของเหลือใช เปนตน 2) หองเรียนสงเสริม
สุขภาพ เปนการสงเสริมใหทั้ง 3 วัยมีสุขภาพที่ดี โดยเยาวชนทำกิจกรรมเพ่ือผูปวยและผูสูงอายุ เชน การทำบูธ
สำหรับโหนบาร การทำหนังยางออกกำลังกาย การทำกิจกรรมโยคะ การเตนลีลาศ และนาจะหลวยมาราธอน 
เปนตน 3) หองเรียนสรางอาชีพ เปนการสรางพ้ืนที่ใหคน 3 วัยไดทำกิจกรรมสงเสริมอาชีพรวมกัน เชน การทำ
น้ำสมุนไพร การทำผาบาติก เปนตน 4) หองเรียนศิลปะ สรางจินตนาการพลังเยาวชน NL เปนกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการ จินตนาการและทักษะทางศิลปะ โดยเนนจัดใหกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนในชวงปดเทอม 5) 
หองเรียนภาษา เปนกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนสะทอนวาอยากใหมีการสอนภาษาตางประเทศในชวงปดเทอม 
โดยกลุมเปาหมายครอบคลุมทุกชวงวัย และ 6) ตุมโฮม บานสรางสุข พลังเยาวชน NL เปนการจัดนิทรรศการ
สรุปการดำเนินการของ 5 กิจกรรมขางตน โดยเปดพื้นที ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื ่อเติมเต็มและสาน
ความสัมพันธกันมากขึ้น 

ผลลัพธที่ไดจากการดำเนินกิจกรรมโครงการบานสรางสุข พลังเยาวชนนาจะหลวย (NL) คือไดองค
ความรูสำคัญเกี่ยวกับประเด็นการทำงานในพื้นที่เทศบาลตำบลนาจะหลวย รวมถึงไดนวัตกรรมการสงเสริม
และขับเคลื่อนการทำงานดานเด็กและเยาวชนภายใตหลักการ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผูใหญหนุน” ตลอดจน
รูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวมของหนวยงานตาง ๆ อาทิ สภาเด็กและเยาวชนฯ เทศบาล
ตำบลนาจะหลวย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด พัฒนาชุมชนอำเภอ บานพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ ที่วาการอำเภอ เปนตน ไมเพียงหนวยงานดาน
วิชาการ ดานปกครองและดานสาธารณสุขของหนวยงานภาครัฐเทานั้น กลไกขัดเกลาทางสังคมที่สำคัญคือ
ชุมชน ซึ่งนับเปนพื้นที่เรียนรูจากการทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชน เด็ก ๆ ไดวิเคราะหพ้ืนท่ีดีและพ้ืนที่เสี่ยง 
ไดเรียนรูผานการสรางฐานขอมูลชุมชนดวยตนเอง ไดแสดงออกทางความคิดภายหลังการวิเคราะหปญ หา
ชุมชนจนไดกิจกรรมของโครงการ และไดหลักการพัฒนาขับเคล่ือนศักยภาพเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบล
นาจะหลวยดังแผนภาพ 
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หลักการทำงานพัฒนาขับเคล่ือนศักยภาพเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลนาจะหลวย 

ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณโครงการบานสรางสุข พลังเยาวชนนาจะหลวย (NL), หนา 9. 
 

จากการดำเนินโครงการตลอดทั้ง 6 กิจกรรมทำใหพบวาเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั้งเด็ก ผูใหญและผูอาวุโส ผานการจัดกิจกรรมท่ี
สรางการมีสวนรวมของคนทุกฝาย ไมเพียงเทานั้น ยังพบวามีกลไกการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนจากผูใหญทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลไกพี่เลี้ยงภายในสภาเด็กและเยาวชนฯ 
กับพี่เลี้ยงโครงการจากบริษัท เอสไอเอลซี จำกัด ที่ชวยเหลือใหคำปรึกษา กระตุนหนุนเสริมทางความคิดและ
อำนวยความสะดวกดานการบริหารจัดการงบประมาณและการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ อยางไรก็ตาม 
ขอคนพบเชิงระเบียบวิธีวิจัยสะทอนจากกระบวนการประชุมที่มีพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนใกลชิดและสำรวจปญหา
ชุมชนจนคนพบประเด็นสำคัญดานตาง ๆ ที่ตองสงเสริม เชน การสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมการเรียนรูและ
เสริมทักษะ การสงเสริมอาชีพ เปนตน จึงสามารถสรุปไดวาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ในการดำเนินกิจกรรมและเรียนรูผานการถอดบทเรียนรวมกับทุกกลุม
ที่มีสวนรวมในกิจกรรมดังปรากฎในกิจกรรมสุดทาย 
 

9. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
 โครงการนี้ดำเนินการโดยโรงเรียนน้ำขุนวิทยา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
มองเห็นประเด็นดานการเปลี ่ยนแปลงที ่รวดเร็วของสังคมทำใหเกิดปญหาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
ผลกระทบตอครอบครัวของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ดวยเหตุนี้โครงการจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา
ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตใหแกนักเรียนโรงเรียนน้ำขุนวิทยา โดยมีวัตถุประสงคหลักของโครงการเพื่อ 1) 
เสริมความรู ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่จำเปน สามารถนำไปปรับใชในชีวิ ตประจำวันและอยูในสังคมได
อยางมีความสุข และ 2) สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ นักเรียนมีความสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตามวัย ความมีระเบียบวินัย เปนเยาวชนคนดี หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด มีจิตสาธารณะอยูรวมกับสังคมไดอยางมี
ความสุข ประกอบสัมมาชีพ และไมกลับเขาสูวงจรยาเสพติด 
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 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตนำดำเนินการโดยครูผูประสานงานและรับผิดชอบโครงการ
รวมกับแกนนำนักเรียน (คณะกรรมการนักเรียน) ในการดำเนินกิจกรรม โดยออกแบบขั้นตอนการดำเนินงาน
ออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การประชุมคณะกรรมการเพื่อรวมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 2) การคัดเลือก
นักเรียนกลุมเปาหมายโดยใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 3) การดำเนินกิจกรรม ซึ่งแบงเปน 4 กิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมทักษะอาชีพตัดผมชายและเสริมสวยหญิงกับการแปรรูปและจำหนายสินคา กิจกรรมทักษะชีวิตผาน
การเรียนรูจากฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) การถอดบทเรียนและสรุปโครงการ ผลลัพธภายหลัง
การเขารวมกิจกรรมโครงการ พบวานักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพมีความสามารถใน 

การประกอบอาชีพไดผานการปฏิบัติจริง กลาวคือ นกัเรียนมีความสามารถในการตัดผมชายและเสริมสวยหญิง
ใหเพื่อนนักเรียนไดจริง กลุมนักเรียนที่เสริมทักษะดานการแปรรูปผลิตภัณฑ มีความสามารถในการทำน้ำยา
ลางจาน น้ำยาสระผม การแปรรูปผลิตภัณฑชาใบหมอน  ชาปาชาเหงา และการแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด (แหนม
เห็ด) และกลวยตาก ตามกลุมอาชีพที่นักเรียนเลือกและสามารถนำผลิตภัณฑไปจำหนายใหกั บครู ผูปกครอง 
และชุมชนไดจริง สำหรับนักเรียนที่ฝกทักษะชีวิต เปนกลุมเด็กและเยาวชนดอยโอกาสและไดรับผลกระทบจาก
ปจจัยทางสังคม เชน ความยากจน การเสพสิ่งเสพติด เป  นตน เมื่อผานกิจกรรมการเรียนรูการใชชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงแลว พบวานักเรียนกลุมเปาหมายมีความ
ตระหนักถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ สะทอนผานพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมการเพาะปลูก
พืชผักสวนครัว และใหกิจกรรมกลอมเกลาจิตใจ ใฝความสุจริตและประกอบสัมมาชีพใหอยูรวมกับคนในสังคม
ไดอยางเปนสุข  

สำหรับการถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมในดานองคความรู พบวาการดำเนินโครงการใชแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวขับเคลื่อน กลาวคือ ความมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุมกัน 
ประการแรกคือ ความมีเหตุผล คือ การพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้น ตองอาศัยการคิดแบบมีเหตุมี ผลโดย
พิจารณาอยางรอบคอบ และรอบดาน ประการตอมาคือ ความพอประมาณ หรือในทางพุทธศาสนาเรียกวาทาง
สายกลาง คือการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น ตองไมทำอะไรที่มากหรือนอยจนเกินไป ควรทำแตพอดีกับตน คือไมทำ
การที่ทำใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน และประการสุดทาย คือ การมีภูมิคุมกัน คือ การสรางหลักประกันเพ่ือ
ความมั่นคง ผสานเขากับแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ  (Action  learning)  เปนแนวคิดหรือความเชื่อที่
สนับสนุนใหคนเราปฏิบัติสิ่งตาง ๆ  ดวยตนเองตามความสนใจ  ความถนัด และศักยภาพ ดวยการศึกษา 
คนควา ฝกปฏิบัติ ฝกทักษะจนถึงการเรียนรูดวยตนเอง เพราะเชื่อวาหากคนเราไดกระทำ จะทำใหเกิดความ
เชื่อมั่น เปนแรงจูงใจใหเกิดการใฝเรียนรู  ผูเรียนจะสนุกสนานท่ีจะสืบคนหาความรูตอไป  มีความสุขที่จะเรียน  
ทั้งนี้ โครงการน้ียังเกิดองคความรูที่ไดจากการทำงาน เปนประเด็นหรือองคความรูใหมที่เกิดข้ึน คือ ไดแนวทาง
ในการพัฒนานักเรียนในแตละคน แตละกลุม โดยอาศัยความถนัดและความชอบของตัวนักเรียนเอง มาเปน
แรงผลักดันในการทำกิจกรรม และไดรับรูแนวคิดใหม ๆ ที่นักเรียนคิดขึ้นเอง กระทำเอง ซึ่งเอื้อตอการเกิด
โรงเรียนสุขภาวะใน 5 มิติ คือ สภาพแวดลอมเปนสุข โรงเรียนเปนสุข ผูเรียนเปนสุข ครอบครัวเปนสุข และ
ชุมชนเปนสุข 
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 เมื่อวิเคราะหกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนผานกิจกรรมทั้ง 4 แลว พบขอคิดสำคัญ
เกี่ยวกับการเรียนบนฐานประสบการณที่สอดคลองกับการถอดบทเรียนของอาจารย ดร.สุรศักดิ์ เกาเอี้ยน ใน
โครงการที่ 1 คือ นักเรียนสรางมิติการเรียนรูที่หลากหลายตามทฤษฎีการเรียนรูผานการสรางประสบการณ 
(Experiential learning theory) ของ David Kolb เชนเดียวกับโครงการที่ 1 นักเรียนที่ผานกระบวนการ
เรียนรูโดยลงมือปฏิบัติจริงจะไดทั้งความรู ทักษะ และวิธีคิดใหม ๆ เพ่ิมเติม ซึ่งความรูลักษณะนี้มักติดตัวไปได
ในระยะยาว อีกทั้งการฝกทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเปนกิจกรรมสงเสริมการคิดดานการวางแผนชีวิตใน
อนาคตหรือการสรางโอกาส การประกอบอาชีพและพัฒนาเปนผูประกอบการรุนเยาวได นับไดวาเปนการ
เรียนรูที่อยูบนฐานการดำเนินชีวิตจริง ทำใหนักเรียนที่ผานกระบวนการสามารถเตรียมตัวเปนพลเมืองท่ีมี 
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมได  
   

 10. โครงการสื่อสารสรางสรรคพลังเด็กพลังชุมชนคุมครองเด็ก 
 โครงการนี้ ดำเนินการโดยกลุมสื่อใสวัยทีน (องคกรสาธารณะประโยชน) โดยมีพื้นที่เปาหมาย 3 
ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ไดแก ชุมชนวังทอง ชุมชนเกตุแกว และชุมชนวัดโรมันคาทอลิก โดยมี
วัตถุประสงคของโครงการเพ่ือ 1) ใหเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดสามารถวิเคราะหและจัดการปญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได 2) ใหเกิดกลุมเด็กและเยาวชนที่มีความเขมแข็งในชุมชนแออัด และ 3) ใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราวและกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด โดยออกแบบกิจกรรมไวทั้ งสิ้น 
4 กิจกรรม ไดแก 1) การสำรวจชุมชน 2) การออกแบบกิจกรรมสรางสรรค 3) การสรางสรรคสื่อสรางสรรค
ชุมชน และ 4) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสานพลังเยาวชน ซึ่งมีผลรับการดำเนินงานดังจะกลาวตอไป 

 กิจกรรมท่ี 1 การสำรวจชุมชน เปนกิจกรรมท่ีเสริมศักยภาพเยาวชนดานความรูในการใชเคร่ืองมือเก็บ
ขอมูลชุมชนผานการเดินสำรวจชุมชน จดบันทึกและนำขอมูลมาวิเคราะหสรางแผนที่เดินดิน จากการดำเนิน
กิจกรรมนี้ เด็กและเยาวชนจะไดบันทึกขอมูลเพื่อวิเคราะหปญหาของชุมชนและสามารถนำไปออกแบบ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป ตอมาในกิจกรรมที่ 2 การออกแบบ
กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมสรางการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในชุมชนในการวิเคราะหปญหาและ
สรางสรรคนวัตกรรมทางสังคมในการแกไขปญหาและพัฒนาจุดแข็งของชุมชนตอไป จากกิจกรรมนี้ พบวา
คณะทำงานรวมท้ังเด็กและเยาวชนไดคนพบกระบวนการเรียนรูรวมกัน ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ “รวมคน 
รวมคิด รวมทำ รวมสรุปบทเรียน และรวมรับผิดชอบ” ซึ่งสรางพลังทางความคิดในการพัฒนานวัตกรรมแกไข
ปญหาไดดี กิจกรรมที่ 3 สรางสรรคสื่อสรางสรรคชุมชน เปนกระบวนการผลิตสื่อสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ  
เพื่อสื่อสารเรื ่องราวในชุมชนแกสาธารณะ นวัตกรรมของแตละชุมชน ไดแก เกมกระดาน (Board game) 

“หนอนนอยสรางเมือง” ของชุมชนวังทอง สะทอนปญหาเรื่องพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ปลอดภัย และความตองการ
พื้นที่สรางสรรคของเด็กและเยาวชน กิจกรรมนันทนาการ (Recreation) ของชุมชนวัดโรมันคาทอลิก เปน
นวัตกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางคนในชุมชน ทั้งกลุมคนวัยตาง ๆ และกลุมท่ีมีความหลากหลายทางความ
เชื่อศาสนา และละครหุนมือ (Puppet) ของชุมชนเกตุแกว เปนนวัตกรรมสะทอนปญหาสังคมที่ผานมุมมอง
ของเด็กและเยาวชน ถือเปนนวัตกรรมการสื่อสารอยางงายที่เด็กและเยาวชนเลือกใชเปนตัวกลางส่ือสารความ
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ตองการสรางพื้นที่ปลอดภัยหางไกลจากอบายมุขและความรุนแรง และกิจกรรมที่ 4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสานพลังเยาวชน เปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงานในแตละพื้นที่ Show case และบทเรียน
จากการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ ทำใหเกิดการถายถอดองคความรูจากเด็กและเยาวชนสูผูนำชุมชน อีกทั้ง
เด็กและเยาวชนไดทบทวนและถอดบทเรียนของตนเองจากการดำเนินโครงการ 
 จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการขางตน ทำใหเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากแกนนำ
เยาวชน กลุมสื่อใสวัยทีน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ทั้ง 3 ชุมชน ตลอดจนการมีสวนรวมของชาวบานในชุมชน 
เมื่อพิจารณากิจกรรมผานกรอบคิดเชิงระเบียบวิธีวิจัยแลว โครงการนี้ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
เยาวชนมีสวนรวม (YPAR) คอนขางชัดเจน โดยมีกลุมเยาวชนเปนผูริเริ่มกระบวนการสื่อสาร ประสานงานและ
ทำกิจกรรม ในขณะเดียวกันกระบวนการสำคัญของ YPAR คือการสรางการมีสวนรวมของเยาวชน โดยเยาวชน 
และเพื่อเยาวชน ซึ่งสะทอนผานกระบวนการทำงาน 5 ขั้นตอนที่คณะทำงานไดถอดบทเรียนอยางชัดเจน คือ 
1) การรวมคนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับชุมชนและเด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายที่มุงสรางการเปลี่ยนแปลง 2) รวม
คิดในกิจกรรมวิเคราะหปญหาของชุมชน ซึ่งเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการเก็บขอมูล สะทอนคิด และ
ออกแบบนวัตกรรมแกไขปญหารวมกัน ในขั้นตอนนี้ชวยสรางความรูเปนเจาของชุมชน เปนเจาของการเรยีนรู 
และสรางแรงบันดาลใจในการสรางการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 3) รวมทำ เปนขั้นตอนที่เด็กและเยาวชนในชุมชน
ไดลงมือปฏิบัติการ ซึ่งกิจกรรมนี้มีผลตอการพัฒนาเจตคติที่ดีตอการพัฒนาตนเอง พัฒนาคนอื่น เสริมทักษะ
การทำงานรวมกัน การแกปญหาเฉพาะหนา จนเกิดกระบวนการเรียนรูผานประสบการณซึ่งทำใหค วามรู
ความจำที่ไดฝงลึกอยูในสมองสวนความจำระยะยาว สงผลตอการสรางฐานความจำที่นำไปเปนกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานตอไป 4) รวมสรุปบทเรียน ขั้นตอนการเรียนรูสวนนี้ชวยสงเสริมการคิดวิเคราะหจากฐานโครงการ 
เปนการทบทวนอุปสรรค ขอผิดพลาด และสรางทางเลือกใหมในการแกปญหา นับเปนกระบวนสำคัญในการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ นั่นคือการสะทอนคิด (Reflect) เพื่อตอยอดการเรียนรูใหมจากฐานการเรียนรูเดิม และ 5) 
รวมรับผิดชอบ เปนการสรางพลังกลุมรวมรับผลการกระทำ รวมถึงเปนชวงเวลาที่เด็กและเยาวชนไดยกยอง 
ชื่นชม และใหกำลังใจใหคนที่เสียสละและทำงานใหกับชุมชนและสังคม ทำใหเกิดความภาคภูมิใจและมี
ความสุขจากการทำงานรวมกัน  
 นอกจากนี้ แนวคิดพื้นฐานของโครงการสื่อสารสรางสรรคพลังเด็กพลังชุมชนคุมครองเด็ก ยังสะทอน
วิธีการทำงานท่ีสนับสนุนกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ของเยาวชนผูรับผิดชอบโครงการ ให
สามารถออกแบบกิจกรรม ทดลอง สำรวจ และลงมือแกปญหาดวยตนเอง โดยมีผู ใหญคอยสนับสนุน ให
คำแนะนำ แตไมชี้นำการทำงานของเยาวชน 
  

11. โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานดานเด็กและเยาวชนพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 โครงการดังกลาวออกแบบขึ้นเพื่อสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของโครงการที่ศูนยวิชาการฯ 
สนับสนุนงบประมาณใหกับ 3 โครงการในจังหวัดอุบลราชธานี ไดแก 1) โครงการบานสรางสุข พลังเยาวชน 
NL สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย 2) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต โรงเรียนน้ำ
ขุ นวิทยา และ 3) โครงการสื ่อสารสรางสรรค พลังเด็ก พลังชุมชน คุมครองเด็ก กลุ มสื ่อใสวัยทีน ซึ ่งมี
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รายละเอียดวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อวิเคราะห ถอดบทเรียนการดำเนินงานทั้ง 3 โครงการของพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี และ 2) เพ่ือติดตามผลการดาเนินงานทั้ง 3 โครงการ ของพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 ผลลัพธการติดตามการดำเนินโครงการทั้ง 3 โครงการในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ถือวานาสนใจ
มาก เนื่องจากมีรูปแบบการดำเนินงานแตกตางกัน คือ การดำเนินกิจกรรมในรูปแบบสภาเด็กและเยาวชน
ภายใตสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบการดำเนินการของโรงเรียนภายใตระบบความสัมพันธแบบ
ครู-นักเรียน และรูปแบบการดำเนินงานของกลุมแกนนำเยาวชนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (องคกรสาธารณะ
ประโยชน) อยางสื่อใสวัยทีน ซึ่งสิ่งที่โครงการคนพบ คือ องคความรูดานการดำเนินกิจกรรม กลาวคือ ในการ
ดำเนินกิจกรรมสรางสรรคกับเด็กและเยาวชนขั้นตอนการดำเนินการควรเริ่มจาก 1) การวางแผน ชี้แจง ทำ
ความเขาใจ ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนในการดึงการมีสวนรวมระยะแรกเริ่ม 2) การประสานงาน สื่อสาร ทำความ
เขาใจในวงกวาง เพื่อใหกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ไดรับการสนับสนุนใหดำเนินกิจกรรมไดราบรื่น อีกทั้ง
เปนการประชาสัมพันธบอกกลาวแกสังคมบริบทแวดลอม 3) การจัดการ เปนการฝกทักษะการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดานคน งาน และงบประมาณ ใหสอดคลองตามกิจกรรมที่วางแผนไว และ 4) กระบวนการสรุป
บทเรียน เปนการยอนทวนความคิด หาขอสรุปเพื่อการพัฒนาตอ ไม เพียงองคความรูดานการดำเนินกิจกรรม
เทานั้น โครงการยังไดองคความรูสำคัญในการทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนรวมดวย กลาวคือ องคความรู
เกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจ การใชภาษาและศิลปะเพื่อการพัฒนา การสงเสริมกิจกรรมเพื่อตอยอดดานอาชีพ 
การจัดการและการบริหารเวลา กระบวนการสรางการสื ่อสารที ่สรางสรรค การเคารพความแตกตาง
หลากหลาย และการพัฒนาความมีจิตอาสา จิตเอื้ออาทรตอผูคนในสังคม 

 จากขอคนพบของโครงการถอดบทเรียนครั้งนี้ ทำใหผูเขียนสามารถเชื่อมโยงถึงหลักคิดเรื่องการเรียนรู
เพื่อสรางความเปนพลเมืองผานกิจกรรมสรางสรรค การสรางและบมเพาะนักพัฒนาสังคมรุ นเยาวผาน
ประสบการณทำงานเพ่ือสังคมในบริบทชุมชนของตนเอง การเรียนรูเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติบน 

ความหลากหลาย การรวมกันขัดเกลาสังคม โดยไมยอมเปนผูถูกสังคมขัดเกลาแตฝายเดียว ลักษณะเหลานี้เอง
ที่สะทอนใหเห็นวาการเรียนรูผานการทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชนสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงภายในตน 
โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงความคิด และการรับรูถึงศักยภาพภายใน การสรางแรงบันดาลใจตอการปฏิบัติ
เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงภายนอกในระดับโครงสรางความสัมพันธชุ มชนหรือ
ระบบความสัมพันธแนวระนาบที่กวางออกไป จะใหไดวาการเปลี่ยนแปลงจากภายในนำไปสูปฏิบัติการตาง ๆ 
ที่มุงเปลี่ยนแปลงความสัมพันธภายนอก ซึ่งความสัมพันธนี้เหลานี้ มักโยงใยโครงขายความสัมพันธของกลุมอ่ืน 
ๆ ที่มีจุดรวมในแนวคิดการทำงานและปฏิบัติการทางสังคมคลายคลึงกัน ซึ่งผูเขียนจะอธิบายความสัมพันธผาน
แนวคิดทฤษฎีเครือขาย-ผูกระทำการ (Actor-Network Theory: ANT) ในบทตอไป (บทที่ 4) อยางไรก็ตาม 
การดำเนินงานของโครงการไดสะทอนบทบาทสำคัญของ Node ดังท่ีกลาวไวในบทท่ีแลวหลายสวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลการถอดบทเรียนดานองคความรู ซึ่งผูอานสามารถยอนทวนเพ่ิมเติมในบทท่ี 2 ได 
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12. โครงการชวนกันเลา ชวยกันส่ือ 
 โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดำเนินการโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย
ทำงานเพ่ือพัฒนาเยาวชนกลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษาในการใชสื่อวีดีทัศน เสนอประเด็นนาสนใจในชุมชน ซึ่ง
โครงการมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาทักษะการเลาเรื่องของเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา และ 2) 
ใหเยาวชนและชุมชนสามารถผลิตสื่อ (คลิป) วีดีทัศนสั้นบนโทรศัพทมือถือหรือสมารทโฟน และสามารถ
เผยแพรผานสื ่อออนไลนได โดยไดออกแบบกิจกรรมของโครงการเปน 3 กิจกรรม คือ 1) การประชุม
คณะทำงาน 2) การอบรมปฏิบัติการ “ชวนกันเลา” และ 3) การอบรมปฏิบัติการ “ชวยกันสื่อ” ซึ่งรายละเอียด
ของแตละกิจกรรมจะกลาวดังตอไปน้ี 

 กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะทำงาน เปนการเตรียมความพรอมและซักซอมการจัดกิจกรรม กำหนด
คุณสมบัติผูสมัครรวมโครงการ จัดทำแบบทดสอบความรูเบื้องตนดานความรูและเทคนิคการสื่อสารเบื้องตน 
และ 2) ดานความรูเทคนิคขั้นตนการใชโทรศัพทมือถือ (สมารทโฟน) ชั้นตน และดำเนินการรับสมัครผูเขารวม
โครงการประกอบดวยเยาวชนหรือผูสนใจ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อไดกลุมเปาหมายผูเขารวม
โครงการแลว โครงการไดดำเนินกิจกรรมท่ี 2 การอบรมปฏิบัติการ “ชวนกันเลา” ซึ่งเนนการใหเทคนิคการเลา
เรื่องตาง ๆ ที่นาสนใจในพื้นที่และเปนประโยชนตอสังคม นำเรียงรอยเปนบทพูดสั้น เพื่อผลิตคลิปสั้นต อไป 
และกิจกรรมสุดทาย คือ การอบรมปฏิบัติการ “ชวยกันสื่อ” ซึ่งเนนการใหเทคนิคการถายทำคลิปสั้น ดวย
โทรศัพทมือถือ รวมถึงอบรมเทคนิคการตัดตอคลิปวีดีทัศนระยะสั้นและเทคนิคการเผยแพรผานสื่อออนไลน 
ผลลัพธของโครงการ พบวา ผูเขารวมอบรมดำเนินการจริงจำนวน 50 คน ซึ่งเกินจากท่ีวางแผนไว และตัวชี้วัด
ดานผลงานดานสื่อ (คลิป) วีดีทัศนสั ้น ความยาว 2 – 3 นาที ในเรื่องราวหรือประเด็นที่นาสนใจและเปน
ประโยชนในพื้นที่หรือชุมชน เชน แหลงทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาชีพ เปนตน จำนวนทั้งสิ้น 25 
เรื่อง อาทิ  บูตงทุเรียนกวน เมืองโบราณทาสาป เทริด (มโนราห) บังหมัดไอศกรีมมะพร้ำวออน เปนตน 

 จากการวิเคราะหกระบวนการของโครงการยังมองไมเห็นกระบวนการสรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้น
จากภายในของกลุมเปาหมาย อยางไรก็ดี โครงการไดสะทอนรูปแบบการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง ตามทฤษฎี
การเรียนรูผานการสรางประสบการณ (Experiential learning theory) และไดสอดแทรกประเด็นการเรียนรู
จากชุมชนโดยเชื่อมโยงเขากับทักษะการสื่อสาร ทั้งดานการเลาเรื่องและการถายทอดรอยเรียงเรื่องราวผานวีดี
ทัศนระยะสั้น ซึ่งตองอาศัยเทคนิคการถายทำ การตัดตอและการเรียบเรียงเรื่องดวยภาพ ตลอดจนการสื่อสาร
ในสื่อสาธารณะในระบบออนไลน ซึ่งจุดนี้เปนผลดี 2 ตอทั้งที่เปนความรูใหมทางสังคมบริบทของเยาวชน
กลุมเปาหมาย และท้ังที่ไดสื่อสารสรางความเขาใจผานชุดขอมูลอีกหน่ึงชุดท่ีมุงสื่อสารไปสูสาธารณะวาจังหวัด
ยะลาไมไดเปนอยางท่ีสาธารณชนทั่วไปเขาใจ   
 

 13. โครงการลานแลกเปลี่ยน “ชม” สื่อ 
 โครงการน้ีเชนกัน ดำเนินการโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1) พัฒนาทักษะการสื่อสารบนมือถือหรือสมารทโฟนของเยาวชนและชุมชนในพ้ืนท่ี อำเภอเมืองยะลา และ 2) 
ประชาสัมพันธสรางความเขาใจและภาพลักษณที่ดีในพื้นที่จังหวัดยะลา อันเปนโครงการตอยอดจากโครงการ
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ชวนกันเลา ชวยกันสื่อ โดยออกแบบใหมีกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ 1) การจัดประชุมทีมงานเพื่อสรางความ
เขาใจกอนเริ่มดำเนินงานและระหวางกำรดำเนินงาน 2) การอบรมใหความรูกระบวนการผลิตสื่อ บนมือถือ 
หรือ สมารทโฟน 3) การนิเทศติดตามกระบวนการผลิตของเยาวชนและชุมชนที่เขารวมโครงการ และ 4) การ
สรุปผลการดำเนินงานและผลท่ีไดรับในแตละกิจกรรม 

 ผลลัพธของการดำเนินโครงการถูกจัดขึ้นเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “ชม” สื่อ ในวันที่ 20 มีนาคม 
2562 ไดจัดเวทีลานแลกเปลี่ยน “ชมสื่อ” เพื่อแลกเปลี่ยนนานาทัศนะและชมสื่อสรางสรรค จำนวน 25 เรื่อง 
ใหแกผูที่เกี่ยวของ โดยมีตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ เขารับชมวีดิทั ศนและรวมแลกเปลี่ยนดวย อาทิ ปลัด
องคการบริหารสวนตำบลอัยเยอรเวง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา ตัวแทน
กลุมเยาวชนชายแดนใต (กลุมลูกเหรียง) เปนตน ในเวทีแลกเปลี่ยนไดเห็นทัศนะของหลากหลายฝาย เริ่มตน
จากมุมมองของเยาวชนผูผลิตสื่อที่เลือกสรรประเด็นตาง ๆ และหยิบยกมาเลาไดอยางนาสนใจ อีกท้ังยังสื่อสาร
ประเด็นทางสังคมสำคัญ เชน การจัดการทรัพยากรในชุมชน การอนุรักษแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ การสราง
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากตนธารวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เปนตน  

นอกจากนี้ นักศึกษาในฐานะเยาวชนนักออกแบบสื่อเพื่อชวนกันเลา ชวยกันสื่อเรื่องราวชุมชน และ
ถายทอดออกมาเปนสื่อหลากหลายรูปแบบนั้น ไดสะทอนใหเห็นวิธีคิดการทำงานท่ีสอดคลองกับกรอบความคิด
แบบเติบโต (Growth mindset) ที่นักศึกษาไดเปนผูคิด วางแผนงาน ออกแบบเสนเรื่อง ลงพื้นที่เก็บขอมูล 
และนำเสนอเรื่องราวในมุมมองของตนเอง จากนั้นเปดเวทีนำเสนอผลงานใหกับนักศึกษา อาศัยการแลกเปล่ียน
เรียนรูจากคนหลากหลายกลุม หลากหลายชวงวัย หลากหลายภาคสวน ทำใหเกิดขอมูลใหม ๆ ความคิดใหม ๆ 
ที่นำไปสูการออกแบบเร่ืองเลาชุมชนเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ได  
 การวิเคราะหผลการดำเนินโครงการโดยศูนยวิชาการฯ พบขอเท็จจริงเรื ่องการคัดเลือกประเด็น
นำเสนอของเยาวชนแตละกลุม ซึ่งมีสาเหตุหลักจากความสนใจ คำถามภายในและความตองการสื่อสารวา 
“เรื่องเลาจากชาวยะลา” ไมไดนากลัวหรือมีแตความไมสงบเทานั้น แตมีแหลงทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต อาชีพที่นาสนใจ เต็มไปดวยเรื่องราว ความสำคัญ เปนการสรางภาพลักษณที่ดีของชุมชนโดยชุมชน ซึ่ง
เชื่อมโยงใหเห็นถึงความรวมมือในการจัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน (สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ ชุติมา 
ชุมพงศ, 2562) วาเปนกลไกสำคัญและจำเปนอยางยิ่งเพื่อใหชุมชนสามารถจัดการกับทรัพยากรในชุมชนให
เปนที่รูจัก อนุรักษ ถายทอดและสามารถเพิ่มมูลคาใหเกิดขึ้นแกชุมชน หากทุกชุมชนมีวิธีการจัดการดังกลาว
จะทาใหเกิดการสรางภาพลักษณที่ดี ตลอดจนสืบสาน อนุรักษแหลงทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาชีพ
อยางยั่งยืนได ในมิติการทำงานดานเด็กและเยาวชน พบวา มีการดึงเด็กนอกระบบโรงเรียนมาทำงานรวมกับ
เด็กในระบบในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนขยายไปยังเด็กนักเรียนประถมศึกษา เปนการดึงเด็กในระบบ นอก
ระบบใหหันมาทำกิจกรรมอยางสรางสรรคและเปนการปรับกระบวนการทางความคิดของผูใหญ ลดอคติมาน
บังตาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุมเสี่ยง เปนภาพลักษณการทำกิจกรรมสรางสรรคดวยกันเพื่อใหอยูรวมกันไดอยาง
สันติ 
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2. กระบวนการสรางการมีสวนรวมจาก PAR สู YPAR  
 จากการประมวลกระบวนการและผลการดำเนินกิจกรรมสรางสรรคทั้ง 10 โครงการและโครงการ
สนับสนุนติดตามและถอดบทเรียนของ Node 3 โครงการทำใหเห็นจุดรวมของการดำเนินกิจกรรมในลักษณะ
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแทบทุกโครงการมีกระบวนวิจัยสอดแทรกอยูทั้งสิ้น เริ่มจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 

Research) สูการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) จนกระทั่งเกิดการ
ริเริ ่มกระบวนการที ่ตัวเด็กและเยาวชนผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเยาวชนมีสวนรวม ( Youth-led 

Participatory Action Research) หรืออาจกลาววาเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเยาวชนนำการมีสวนรวม 
ซึ่งตัวอยางที่เห็นชัดถึงกระบวนการ YPAR ปรากฏใน 3 โครงการ ไดแก โครงการระเบียงรู เติมสุขสูชุมชน 
จังหวัดเชียงราย โครงการสืบฮีต ตวยฮอย วิถีชุมชนบนมิติรายไดครัวเรือนของคนลุมน้ำแมออ จังหวัดเชียงราย 
และ โครงการสื่อสารสรางสรรคพลังเด็กพลังชุมชนคุมครองเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งไดใหรายละเอียดไว
แลวในการวิเคราะหแตละโครงการ 

อยางไรก็ดี การดำเนินโครงการในฐานะศูนยว ิชาการฯ มีความจำเปนอยางยิ ่งที ่ต องดึงเอา
ปรากฏการณตาง ๆ มาอธิบายเพื่อใหเกิดการแบงปนความคิดเชิงวิชาการ ซึ่งสำหรับบทนี้คือการดึงบทเรียน
เชิงวิชาการดานกระบวนการทางวิจัย ดังท่ีปรากฏในการอภิปรายและวิเคราะหรูปแบบกระบวนการวิจัยท่ีใชใน
การดำเนินกิจกรรมพัฒนาเยาวชน มีรูปแบบกระบวนการวิจัยหลัก 3 กระบวนการ ดังมีรายละเอียดพอสังเขป
ดังนี้ 

1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีขั้นตอนในการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 
(Plan) ซึ่งเปนกิจกรรมที่ปรากฏในทุกโครงการ โดยเนนการสรางความเขาใจ การเตรียมความพรอม การวาง
แนวทางการทำงาน ซึ่งเนนการรวมระดมความคิดเปนหลัก แมวาขั้นตอนนี้จะปรากฏในทุกโครงการแตคว าม
เขมขนในการระดมความคิดเห็น หรือผูริเริ่มในการวางแผนก็เปนผลให Action Research เปลี่ยนผานไปสู 
PAR ไดเชนกัน เนื่องจาก PAR เนนระดับการมีสวนรวมและการริเริ่มในปฏิบัติการ 2) การลงมือทำ (Do) เปน
ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนที่วางไว เนนการทำงานตามบทบาทหนาที่เปนสำคัญ เพื่อใหผูรับผิดชอบได
สังเกตผลจากการปฏิบัติเพ่ือนำผลการสังเกตไปใชในขั้นตอไป 3) ตรวจสอบ (Check) เปนขั้นตอนการใชขอมูล
ที่เก็บไดจากการสังเกตของผูรับผิดชอบ หรือขอมูลผลลัพธจากกระบวนการสืบคน การสำรวจ มาตรวจทาน
ปฏิบัติการเพื่อมุงปรับเปลี่ยนปฏิบัติการใหดียิ่งขึ้นไป และ 4) การปฏิบัติ (Act) ขั้นตอนนี้มีนัยของการเริ่มตน
ปฏิบัติการใหมซึ่งพัฒนาจากกระบวนการวิจัยเดิม ซึ่งสามารถพัฒนาปฏิบัติการขึ้นเปนวงรอบ (Spiral) ใหมได
อยางตอเนื่องเชนกัน  

2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ดังที่กลาวขางตนวา 
Action Research สามารถเปล่ียนผานสู PAR ไดโดยการสรางกระบวนการมีสวนรวมเขาไปในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย อยางไรก็ดี ความสำคัญมักอยูที่กระบวนการวิจัยนี้ไมไดมุงเนนที่ตัวนักวิจัยที่เปนคนนำเพียง
คำเดียว หากแตเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับปฏิบัติการโดยตรงไดมีสวนรวมคิด วางแผน ปฏิบัติ และ
สะทอนคิดดวย ดังเชน Robin McTaggard (1997) ไดระบุถึงหลักการสำคัญของ PAR ไววาเปน “การวิจัย
ปฏิบัติการเนนกิจกรรมการทำงานเปนกลุม หากแตเปนการทำงานกับกลุมคนที่มี พื้นฐานแตกตางกันทั้งทาง
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อำนาจ สถานะ อิทธิพล และการใชความสามารถทางภาษาในการจัดการประเด็นปญหา และความแตกตางนั้น
นำมาซึ่งสถานการณอันเปนปญหาที่ตองอาศัยมุมมองท่ีหลากหลาย สรางสรรค คัดเลือกวิธีการใหมในการแกไข
ปญหานั้น” จึงสะทอนหลักคิดการสรางการมีสวนรวม (Participatory action) จากมุมมองหลากมิติของผูอ่ืน
ดวย ปฏิบัติการลักษณะนี้มักปรากฎในกิจกรรมหนึ่งของหลายโครงการนั่นคือ การถอดบทเรียนหรือการสรุป
บทเรียน (Reflection) นั่นเอง 

3. การว ิจ ัยเช ิงปฏิบัต ิการแบบเยาวชนนำการมีส วนร วม (Youth-led Participatory Action 

Research) มีความแตกตางหลัก ๆ อยูตรงที่อำนาจและความสามารถในการริเริ่มปฏิบัติการ ซึ่ง Anderson 

(2020) ไดอธิบายใหเห็นความเพิ่มเติมจาก PAR ใน 3 ประเด็น คือ 1) YPAR เนนการกระจายอำนาจจาก
ผูใหญสูเยาวชน เกิดการแบงอำนาจกันและกันในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจั ย รูปแบบการแบงอำนาจน้ี
เปนการถวงดุลอำนาจบทบาทของผูใหญตามวิถีเดิม 2) เปาหมายของ YPAR ตอการศึกษาประเด็นปญหาใด ๆ 
นั้น เนนปญหาที่สรางผลกระทบตอตัวบุคคล ซึ ่ง YPAR ชวยสรางโอกาสสำหรับเยาวชนเปนผู สืบสอบ 
สรางสรรคทางเลือก ออกแบบกระบวนการทำความเขาใจและแกไขปญหาในประเด็นทางสังคมท่ีสงผลกระทบ
ตอชีวิตพวกเขาไดดวยตนเอง และ 3) ผู ที ่เขารวมกระบวนการทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู  เนื ่องจาก
กระบวนการ YPAR ชวยสรางและสนับสนุนการแบงปนทรัพยากรและความรูระหวางกันในกลุมผูเขารวม 

 เมื่อพิจารณาปฏิบัติการในแตละโครงการตามหลักคิดของระเบียบวิธี (Methodology) ทางการวิจัย 
ทำใหเห็นชัดวา ปฏิบัติการเพื่อสรางการมีสวนรวม (Participatory action) จะนำไปสูการสรางพลังอำนาจใน
การตอรองของคนที่มีสวนไดสวนเสีย โดยมีพื้นที่โอกาสในการแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็น กระบวนการ
ลักษณะนี้นอกจากจะชวยใหพัฒนาทางเลือกทางออกของปญหาโดยพิจารณารอบดานแลว ยังผูกความรูสึกรับ
ผิดรับชอบรวมกัน ตลอดจนความรูสึกเปนเจาของรวมดวย ทั้งนี้ กระบวนการแบบ YPAR มักสงเสริมให
เยาวชนเปนผูสืบสอบในประเด็นความอยุติธรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของตัวเยาวชน และพัฒนาวิธีการ
ในการสรางการเปลี่ยนแปลง โดยการระบุคำถามวิจัยที่เกี่ยวของ คิดวิพากษทางเลือกวิธีการในการศึกษา ซึ่ง 
YPAR ถูกนำไปใชโดยนักการศึกษา นักพัฒนาชุมชนและนักวิจัย เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับการปฏิบัติการทาง
สังคมโดยเยาวชนเปนผูนำ (Youth-led social action) อันมีเปาหมายสำคัญคือการนำเสนอภาพความอ
ยุติธรรมทางสังคมผานการขับเคลื่อนและสรางพลังการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไดโดยเริ่มจากเยาวชนเอง (นวพร 
สุนันทลิกานนท, 2555) 
 

ตอนที่ 3 นโยบายและการขับเคลื่อนงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว : การสงตอและขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย 

สำหรับการสงตอและขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับประเทศ ทั้งในภาพรวม กองทุน และระดับคน
ปฏิบัติการ มีรูปแบบและแนวทางการสงตอนโยบายท่ีแตกตาง ซึ่งในบทนี้จะขอนำเสนอใน 3 ตอน ไดแก ตอน
ที่ 1 บทบาทของงานวิจัยตอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในประเทศไทยโดยภาพรวม ตอนที่ 2  สสส. สำนัก 4 
กับบทบาทการขับเคลื่อนในฐานะกองทุนดานสังคม และตอนที่ 3 บทบาทของภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 
และภาคเอกชนตอการขับเคลื่อนนโยบายดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
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3.1 บทบาทของงานวิจัยตอการขับเคล่ือนเชิงนโยบายในประเทศไทยโดยภาพรวม 
 การวิจัยในประเทศไทยมีมาอยางยาวนานดวยการลงทุนผานหนวยงานของรัฐบาล สภาวิจัยแหงชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนกวา 150 แหง ดวยงบประมาณ 24,645 ลาน
บาทในป พ.ศ. 2563 นอกจากนั้นยังมีงบประมาณผานกองทุนในรูปแบบตาง ๆ อีกมากมาย เชน สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดรับงบประมาณ 4,188 ลานบาท กองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) ไดรับงบประมาณ 5,811 ลานบาท กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 305 ลาน
บาท  

กลาวไดวางบประมาณดานการลงทุนดานการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ การกำหนดนโยบาย
บริหารประเทศ การผลิตนวัตกรรมเพ่ือการแกปญหาสำคัญตาง ๆ แมจะไมสูงนักเม่ือเทียบกับประเทศที่เติบโต
พัฒนามาพรอมกับประเทศไทย ไมวาจะเปนเกาหลีใต มาเลเซีย สิงคโปร เวียดนาม ที่แตละประเทศมีนโยบาย
ใชผลิตผล ขอคนพบ องคความรู การศึกษาวิจัยเปนฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ เติบโตอยางมีทิศทาง
และมั่นคงอยางตอเนื่อง การจัดสรรงบประมาณในการลงทุนดานวิจัยของประเทศไทยยังต่ำมาก ลาหลัง เมื่อ
เทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในระดับเดียวกัน ยิ่งไปกวานั้นชุดนโยบายการบริหารประเทศไทย สวนใหญเนนประชา
นิยมมากขึ้นแทบทุกพรรคการเมือง การสรางนโยบาย หาเสียงกับประชาชน แทบไมปรากฏตรรกะทางงานวิจัย
พ้ืนฐานการสนับสนุนที่ศึกษามาอยางดีมากนัก กลาวไดวาทั้งนโยบายทิศทางของประเทศ งบประมาณการวิจัย 
การขับเคลื่อนไปอยางมั่นคงยั่งยืน ยังคงเปนปญหา อุปสรรค และจุดออนที่ยังไมไดรับการพิจารณาและแกไข
ใหดีขึ้นในระยะเวลาที่ผานมา 
 สำหรับหนวยตนทางคือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่ทำการศึกษาวิจัยมากกวา 
80% ของผลผลิตทั้งประเทศ ปรากฏการณที่พบคือ การศึกษาวิจัยทั้งทางดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร
ประยุกต มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มีลักษณะกระจัดกระจาย “เบี้ยหัวแตก” ตางคนตางทำหัวขอวิจัย
ประเด็นศึกษาเปนความสนใจเฉพาะของผูวิจัยแตละคน ประเด็นเล็กงบประมาณต่ำ ไมคอยตอบโจทยปญหา
หลักของประเทศ จนผลงานวิจัยเปนเรื่องคนละวัตถุประสงคกับนโยบายของประเทศไมสอดคลองกัน “ขึ้นห้ิง” 
เกิดการสูญเปลาไปตามผลงาน งบประมาณ และการนำไปใชที่ลาสมัยไมทันกับสถานการณและความจำเปนที่
เกิดข้ึนในเวลานั้น  

นอกจากนั้นผลงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยยังติดกับดักมากมายทั้งการนำไปขอตำแหนงทาง
วิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยซึ่งเปนประเด็นหลักของการทำวิจัยทั้งในแง
ของกฎเกณฑ ระเบียบ การแบงสัดสวน การตีพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศที่ทั้งยุงยาก ซับซอน เพ่ิม
เงื่อนไขและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จนสุดทายงานวิจัยเกือบทั้งหมดยึดติดเรื่องตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
(Objectives Key Results) ของกระทรวงอุดมศึกษา และการตีพิมพลงในวารสารทั้งในและตางประเทศเปน
สำคัญมากกวาการรับใชสังคมและเปนขอมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายและการแกปญหาของประเทศใหดี
ยิ่งขึ้นได  
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ยิ ่งไปกวานั ้นการทำวิจัยของนักวิชาการและสถาบันองคกรที ่เกี ่ยวของมักขาดการศึกษาในเชิง
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ บริบทของงานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาวิจัยเรื่องเดิมซ้ำกันมากแมจะมีรายละเอียด
แตกตางจากเดิมแตไมมากนัก หรือเมื่อมีปญหาเกิดซ้ำซากงานวิจัยที่เคยมีขอคนพบ บทสรุป และแนวทางการ
แกไขก็ไมไดถูกนำมาใชหรือเปนฐานตอยอดองคความรูขึ้นไป มักขึ้นโครงการใหม ศึกษาซ้ำและขอคนพบไมได
ตางจากเดิมแตประการใด กระบวนการวิจัยในประเทศยังขาดปจจัยสนับสนุนหัวขอวิจัยเชิงมหภาคและจุลภาค
รวมกันในประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะ ระบบการศึกษา การสะทอนภาพสังคมเชิงคุณภาพและแมแตระเบียบ
วิธีการวิจัยใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาการลอกเลียนเชิงวรรณกรรม (Plagiarism) ยังเปนปญหาสําคัญ
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเชนเดียวกันงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท -เอกยังเสมือนซ้ำเดิมอยูกับที่หัวขอ
การศึกษาเปนเรื่องใกลตัวปญหาเปนจุดชิ้นสวน (Fragment) ระเบียบวิธีการวิจัยแทบเหมือนเดิม เปลี่ยนตัว
แปร เปลี่ยนจังหวัด เพิ่มประชากร แตขอคนพบสวนใหญเปนเอกสารทางวิชาการท่ีเกิดประโยชนตอสวนรวมไม
มากนัก แตมักใชเปนงานศึกษาใหครบในระดับการศึกษาปริญญาโทและเอกเสียมากกวา 
  ในปญหาอีกดานหนึ่งที่สำคัญยิ่ง ประเทศไทยยังไมคอยมีหนวยงาน สถาบันองคกร มหาวิทยาลัย ใน
การมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะหวิเคราะหรวบรวมงานวิจัยใหเปนหมวดหมู ทำเนื้องานใหแหลมคม 
สัมพันธสอดคลอง หลากหลายแตกตาง เพ่ือนำไปใชใหเกิดประโยชน สนับสนุนเพื่อชวยในการสะทอนนโยบาย
ทิศทางของประเทศในทางที่ถูกตอง หรือชวยฝายบริหารในการตัดสินใจขอขัดแยง ความเห็นตางไดมาก
เทาที่ควร ยังไมปรากฏวามีหนวยการสง (Delivery Unit) เชื่อมโยงสัมพันธจากงานวิจัยที่สำคัญของสาขาตาง 
ๆ ไปยังสถาบันทางการเมืองพรรคการเมือง รัฐบาล องคกรสำคัญในการเตรียมการนโยบายดานตาง ๆ ของ
ประเทศ งานวิจัยจึงเปนขอคนพบบริสุทธิ์ที่อยูบนหิ้งมาอยางยาวนานผานการจัดการและสงตออยางเปนระบบ
มายาวนานจวบจนปจจุบันนี้  

 

3.2 บทบาทสสส. สำนัก 4 การขับเคลื่อนในฐานะกองทุนดานสังคม 
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนกองทุนที่จัดตั้งเพ่ือริเริ่ม ผลักดัน กระตุน 
สนับสนุน และทำงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในการขับเคลื่อนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพ โดยในป พ.ศ. 
2563 สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนัก 4 มีจดุเนนของแผน ดังตอไปน้ี 

1. เนนผลลัพธเชิงสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่สอดคลองกับสถานการณและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตรระยะ 10 ป 
สสส. โดยกระบวนการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายภายนอก และบูรณาการการทำงานภายใน สสส. 

2. เนนยุทธศาสตรการดำเนินงานเชิงรุกโดยสรางเสริมพลังภาคียุทธศาสตรและภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของสนับสนุนการสรางสุขภาวะสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อตอบสนองแนวนโยบายปฏิรูป
สังคมและสุขภาพ ตามทิศทางของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มุงสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3. เนนการทำงานเชื่อมโยงระบบการทำงานแบบมีสวนรวมระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกระดับ ใน
การสรางสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเฉพาะกลุมประชากรที่มีลักษณะเฉพาะเปราะบาง และใน
เขตพ้ืนท่ีพิเศษ พ้ืนที่เฉพาะ 
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4. สนับสนุนการพัฒนาองคความรู และนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
สรางความรอบรูดานสุขภาพ ใหแกเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

5. สงเสริมใหเกิดการสื่อสารสรางความเขาใจ ความตระหนักตอสังคม ในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว 

จะเห็นไดวา สสส. มีบทบาทสำคัญในการเปนกองทุนทางดานสังคม สาธารณสุข การศึกษา คุณภาพ
ชีวิต การลดละเลิก เหลา บุหรี่ ยาเสพติด สื่อออนไลน ความรุนแรง การยกระดับคุณภาพสังคม เด็ก เยาวชน 
ครอบครัว ใหดียิ่งขึ้น เปนศูนยกลางเครือขายภาคประชาสังคม ทองถิ่น ประชาชน สื่อมวลชน เอกชน และอ่ืน 
ๆ ใหเปนเอกภาพที่คอยใหทางเลือก ทางออก ดวยขอคนพบนวัตกรรมสังคมที่สรางขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ 
การถอดบทเรียน อยางเฉียบคมยั่งยืนและมั่นคงจากลางสูบน ขยายในแนวราบไดอยางกวางขวาง การวาง
ตำแหนง (Position) ของสสส. จึงตองตั้งอยูบนฐาน 3 เสาของภาคีเครือขายคือ 1) ภาคประชาสังคม NGO ที่มี
อยูมากมาย 2) ภาควิชาการ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 3) ภาคกระแสสังคม สื่อมวลชน ความเคล่ือนไหว 
(Social movement) องครวมของพลัง 3 ดานจะสรางการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปในดานสังคม สิ่งแวดลอม 
การศึกษา คุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึนได เพราะในประเทศไทยการพัฒนามุงสูการเจริญเติบโตภาคเศรษฐกิจ ตลาด
ทุนนิยม การแขงขัน การสงออก การทองเที่ยวและตัวเลขของ GDP เปนสำคัญ แตมักมองขามปลอยปละ
ละเลยหรือใหความสำคัญในประเด็นดานสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพของคนนอยมาก ประเทศไทยขาด
ความสมดุล ในการพัฒนาอยางเทาเทียมกันระหวางภาคเศรษฐกิจกับภาคสังคมมาโดยตลอด ขาดองคกร 
สถาบัน แหลงวิชาการที่เปนศูนยกลางและความนาเชื่อถือของภาคประชาสังคมอยางชัดเจน ถึงแมเราจะมี
องคกร สถาบัน ภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานและเคลื่อนไหวอยูมากมาย แตก็มีลักษณะกระจัดกระจาย ตาง
คนตางทำ ไมสามารถรวมตัวกันจนมีพลังในการสรางนโยบายที่ดี สรางสรรค และสะทอนตัวตนของคนไทยทั้ง
ประเทศได การพัฒนาอิงเศรษฐกิจมหาภาคหรือแมแตอำนาจรัฐที่ยังคงครอบงำและกำกับไปตามกระแสทุน
นิยม นโยบายกระแสหลักที่เนนความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ ตลาดเสรีมากกวาภาคสังคม (Fragment 

policy) การพัฒนาภาคสังคมจึงกลายเปนเรื่องที่มีความสำคัญลำดับรองลงมาโดยตลอด 

 การวางตำแหนงของ สสส. บนภารกิจสรางหลักการ ความถูกตอง สมดุลของภาคสังคม ทามกลางภาคี
เครือขายที่มีอยูในทุกชุมชน สถานศึกษา ทองถิ่น จังหวัด ภูมิภาค รวมถึงทุกประเด็นปญหาของครอบครัว เด็ก 
เยาวชน สิ่งแวดลอม เหลา บุหรี่ ยาเสพติด ความรุนแรง สื่ออันตราย ฯลฯ ทุกฝายชวยกันสราง ผลิตขอมูล 
องคความรู ขอคนพบ บทสรุปงานวิจัย เครื่องมือทางสังคม รวมหาทางเลือก ทางออกที่ช วยลดและแกปญหา
สังคมไทยไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว ภาคีเครือขายทุกฝายดังที่กลาวมา จึงตองรวมกับ สสส. สรางสถาบัน
องคกรทางสังคมนี้ใหเกิดขึ้นใหได เพ่ือเปนศูนยกลางท่ีอิสระ เปนกลาง สามารถบูรณาการ เชื่อมโยงกับสมาชิก
ทุกฝายใหเปนเจาของรวมกัน (Ownership) สรางการมีสวนรวมจากลางสูบนและการมีบทบาทหนาที่รวมกัน 
(Commitment) บนปญหาและวิกฤติของประเทศ สสส. จึงมิใชองคกรหรือสถาบันที่สนับสนุนงบประมาณ
ตามบาทหนาที ่เพียงอยางเดียว และไมไดเปนกองทุนของรัฐที ่ตองดำเนินการตามกรอบนโยบายและ
ปงบประมาณดังที่ผานมา แต สสส. จะถูกวางบทบาท ตำแหนง ภารกิจที่สมดุล บูรณาการ ขับเคลื่อนไป
ขางหนาดวยการใชเงินกองทุนเปนพื้นฐาน มีงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรมสังคม องคความรู เปนแหลงเรียนรู
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รวมกันและขับเคลื่อนสังคมที่ดีและนาอยูภายใตโจทยเดียวกัน กำหนดนโยบายและทิศทางของประเทศที่มีรัฐ
และประชาชนเปนเจาของรวมกันบนความเทาเทียมตลอดไป 

 

3.3 บทบาทของภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนตอการขับเคลื่อนนโยบายดานเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 
 ศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรับทุนสนับสนุนการทำโครงการตาง ๆ มาเปนระยะเวลาอันยาวนาน ในโครงการการพัฒนา
ศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระยะเวลา 3 ปมีกิจกรรมทางวิชาการ
รวมกับหนวยปฏิบัติการในระดับชุมชน ครอบครัว โรงเรียน องคกรขนาดเล็กท่ีดำเนินการผานประเด็นปญหา
ดานตาง ๆ ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดวยการลงมือปฏิบัติจริงของเด็ก เยาวชน และพี่เลี้ยง โดยมี 
Node เปนศูนยประสานงานคอยใหความชวยเหลือ คำแนะนำ และรวมใจกันทำงาน จนปรากฏผลงานผาน
บทเรียนที่ชัดเจน โดยสามารถสรุปบทเรียนในการตอยอดเพ่ือนำเสนอ สสส. ไดดังนี้ 

 
โมเดลเครือขายการขับเคล่ือนนโยบายดานเด็กและเยาวชน 

 
ศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีเครือขายการทำงานเชิงบูรณา

การระหวางหนวยงานถึง 24 องคกร ในระดับบนสุด คือ หนวยปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (Units) ที่ติดยึดโยงสัมพันธ
กับกิจกรรม ความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลง การพบปญหาอุปสรรคจากนโยบายของรัฐ การดำเนินงานของ
กลไกราชการที่หลากหลายแตกตางไปตามบริบทของแตละชุมชน จังหวัด และภูมิภาค ดังเชน  

ภาคเหนือมีชมรมรากดิน มหาวิทยาลัยแมโจ ชมรม “ฅน รักษ ธรรม เพื่อสังคม”  จังหวัดเชียงราย 
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม จะดำเนินกิจกรรมสรางพื้นที่นวัตกรรมในรูปแบบ
ตาง ๆ โดยมีคุณวัชรพงษ พุมชื่น ผูจัดการมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย เปนทีมพ่ีเลี้ยง (Node) คอยใหการสนับสนุน
ชวยเหลือ การเปนโคชคอยใหคำแนะนำ ลงพื้นที่ สนับสนุน สงเสริมกำลังใจ รวบรวมประเด็นปญหาสำคัญทาง
ภาคเหนือ อันไดแก ยาเสพติด ชนกลุมนอย การคามนุษย  
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ภาคใตเปนเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบ เด็กในระบบจะเปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ชักชวนเด็กนอกระบบมาทำกิจกรรมรวมกัน โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปน
ทีมพ่ีเล้ียงเฝาระวังปญหาเรื่องความม่ันคงของรัฐ ความแตกตางเชิงวัฒนธรรม ความรุนแรง  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนกลุมสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เด็กนักเรียนหลังหอง เด็กในชุมชน
แออัด มีบริษัท เอส ไอ แอล ซี จำกัด (SILC) ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คอยชวยเหลือ
ประเด็นกิจกรรมสรางสรรค การลดเหลา บุหรี่ การเลนพื้นเมือง การลดปญหาเด็กกลุมเส่ียง  

ภาคตะวันออกมีกลุมรักษเขาชะเมา เปนศูนยกลางที่ดำเนินการรวมกันไปของกลุมและทีมพ่ีเลี้ยงเสริม
งานไปดวยกัน สรางคนรุนใหมดวยการศึกษาและคายวัฒนธรรมที่โดดเดน แนวคิดระเบียงการเรียนรูตะวันออก 
(Eastern Learning Corridor: ELC) ที่ตอตานไมเห็นดวยกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC)  

จะเห็นไดวาศูนยวิชาการฯ และทีมพี่เลี้ยงมีการทำงาน ดำเนินกิจกรรม เคลื่อนไหว และการลงมือ
ปฏิบัติอยางตอเนื่องไดขอมูล ขอคนพบ ประสบพบปญหาดานสังคม เด็ก เยาวชน และครอบครัวตลอดเวลา 
ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือหาแนทาง สรางทางเลือก สะทอนปญหา และขอเท็จจริงอยางตอเนื่อง ศูนยวิชาการฯ 
จะออกแบบพบปะพูดคุย การสนทนาสุนทรียะ (Dialogue) บนความเสมอภาคเทาเทียมกัน เปนเครือขาย
กัลยาณมิตร รวมคิด รวมทำ ไปดวยกัน การจัดเสริมทักษะสมรรถนะใหกับเด็กและเยาวชนที่รองขอ เคร่ืองมือ
สำคัญของการดำเนินงาน การเขียนโครงการ การออกแบบ Design Thinking การจัดเวทีเสวนานโยบาย
ระดับชาติ ปญหาที่มีผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพสังคม ชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวเปนสำคัญ  

จุดแข็งของศูนยวิชาการฯ คือ ความรวมมือของสื่อมวลชนกระแสหลักทั้งโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ สื่อ
ออนไลน ที่นำเสนอประเด็นสำคัญ ปญหารวมสมัย นวัตกรรมดานเด็กและเยาวชนบนพื้นฐานงานวิจัย ขอ
คนพบที่นาสนใจ ทันปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ตรงไปตรงมาอยางนาเชื่อถือและถูกตอง เปน
เครือขายประสานงานลางสูบน ภาคประชาสังคมดานเด็กและเยาวชนที่เคลื่อนไหวเร็วและแมนยำ (Social 

movements) นอกจากนั้นศูนยวิชาการฯ ยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการสงงานวิชาการ งานวิจัยที่คนพบ 
ปรับใหสั้น งาย กระชับ สู สสส. สำนัก 4 เพ่ือนำสงรัฐบาล กระทรวง กรม หนวยงาน ที่กำหนดนโยบายและทิศทาง
ของประเทศ ดวยการดำเนินงานของศูนยวิชาการฯ ไดรับการยอมรับถึงความเปนกลาง อิสระตรงไปตรงมา และ
เชื่อมั่นพลังวิชาการสามารถขับเคลื่อนนโยบายดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหดียิ่งขึ้นได   
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บทที่ 3 
บทวิเคราะหการดําเนินงานของโครงการ 

 

ตอนที่ 1 บทวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีการดำเนินงานของโครงการ 
การทำงานดานเด็กและเยาวชนตองอาศัยแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือเปนฐานคิดในการขับเคลื่อนงานทั้งในเชิง

มโนทัศน การออกแบบกระบวนการ และเปนฐานในการถอดบทเรียนเพื่อสรุปและอภิปรายผลการดำเนินงานในแต
ละสวน เพื่ออธิบายภาพการดำเนินงานในแตละสวนใหชัดเจนโดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวของ ไดแก แนวคิด
และทฤษฎีเรื่องกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) แนวคิดเรื่องเครือขาย-ผูกระทำ (Actor-network 

theory) การสรางเยาวชนพลเมือง (Youth citizenship) และ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนงานเชิง
นโยบาย (Deliverology)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.1 กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) 
 คำวา Mindset มีการใหคำแปลเปนภาษาไทยไวหลายความหมาย เชน กรอบความคิด โปรแกรมความคิด 
ชุดความคิด และกระบวนการทางความคิด ซึ่งงานวิจัยนี้ขอใชคำวา กระบวนการทางความคิด เพื่อใหเห็นมิติการ
คิดที่ครอบคลุมถึงวิธีคิด การพัฒนาความคิด ตลอดจนผลที่เกิดจากความคิด ซึ่ง Dweck (2006) ไดใหความหมาย
ของกระบวนการทางความคิดไววา เปนกรอบความคิดของบุคคลหรือแนวทางการคิดที่สงผลตอพฤติกรรมการ
แสดงออก และทำใหบุคคลมีมุมมองในเรื่องเดียวกันที่แตกตางกัน บุญเกียรติ โชควัฒนา (2554) ไดใหความหมาย
ของคำวากระบวนการทางความคิดไววา คือ สิ่งที่ไดพบ สิ่ งที่ไดสัมผัส สิ่งที่ไดรับรูและมักจะยึดติดอยู ไมคอย
เปลี่ยนแปลง ถามีกรอบความคิดที่เปนบวกและดีควรเก็บไว แตถามีกรอบความคิดที่เปนลบและมีผลตอตนเองและ
ผูอื่นในทางท่ีไมดีควรปรับเปลี่ยน  
 Dweck (2006) ไดคิดคนทฤษฎีเรื่อง Mindset โดยแบงกลุมของคนที่มีความเชื่อหรือวิธีการคิดที่สงผลตอ
พฤติกรรมมุมมองและทัศนคติเปน 2 ประเภท คือ คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) กลุมคน
เหลานี้เชื่อวามนุษยพัฒนาความสามารถสรางไดดวยการเรียนรู มองวาปญหาและอุปสรรคเปนโอกาสในการเรียนรู
และพัฒนา ใหความสำคัญกับความพยายาม ในขณะที่ คนที่มีกรอบความคิดแบบติด (Fixed mindset) จะมีความเชื่อ
วาความฉลาดของมนุษยเปลี่ยนแปลงไมได ไมสามารถเพิ่มพูนทักษะความสามารถได ใหความสำคัญกับภาพลักษณ 
คุณสมบัติ เชน ตองดูฉลาดดูเกง  
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 ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกระบวนการทางความคิด มีการศึกษาพบวาบุคคลที่มีกรอบ
ความคิดแบบเติบโตเมื่อตองเผชิญหนาในสถานการณที่พยายามอยางสุดความสามารถแตไมประสบความสำเร็จ จะมี
ความรูสึกแยมากกวาคนที่มีกรอบความคิดแบบติด เปนเพราะมีมุมมองวาความพยายามคือหนทางสูความสำเร็จ จึงมี
ความคาดหวังในตนเองสูงรวมถึงคาดหวังใหผูอื่นมีความพยายามเชนเดียวกับตนดวยจึงอาจมีปญหาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางบุคคลได นอกจากน้ีคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตยังมีแนวโนมในการคิดไกลถึงอนาคตในขณะที่คนที่มีกรอบ
ความคิดแบบติดจะคิดอยูกับปจจุบันมากกวา (ภัทรพร กังวานพรชัย, 2556) 
 Growth mindset เปนความเชื่อที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับตาง ๆ การศึกษาระยะยาวของ Blackwell, Trzesniewski, และ Dweck (2007) ที่ไดศึกษากับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 373 คน โดยการสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไดของ
เชาวปญญา ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา Fixed mindset สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ขณะที่ Growth 

mindset สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และทำใหนักเรียนมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นดวย สอดคลองกับการศึกษา
ของ King (2012) ศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในประเทศฟลิปปนสถึงความเชื่อเกี่ยวกับเชาวนปญญาของตนวามี
ความสัมพันธกับการปรับตัวและสุขภาวะทางจิตของนักเรียนอยางไร ผลการศึกษาพบวาความเชื ่อที ่วา
ความสามารถทางเชาวปญญาของตนไมสามารถเปลี่ยนแปลงได มีความสัมพันธทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในขณะที่ความเชื่อวาเชาวนปญญาของตนสามารถเปลี่ยนแปลงได มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลาวคือ นักเรียนที่มี Fixed mindset มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ในขณะที่นักเรียนที่มี Growth mindset 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
 Growth mindset ไมเพียงมีความสำคัญตอการเรียนรูแตยังคงมีความสำคัญตออารมณและสุขภาพจิต
ของมนุษยดวย การศึกษาของ King (2012) พบวานักเรียนที ่มีความเชื่อวาเชาวนปญญาของตนไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได ซึ่งเปนลักษณะของ Fixed mindset มีความสัมพันธกับการมีอารมณทางลบ เชน รูสึกแยเมื่ออยูใน
ชั้นเรียนและแสดงอารมณทางลบในโรงเรียน เชนเดียวกับการศึกษาของ Schroder และคณะ (2017) ที่ไดศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาปรากฏวา ผูที่มี Growth Mindset มีลักษณะ
อาการทางจิตเวช เชน ภาวะซึมเศรานอยกวาผู ที ่มี Fixed mindset ดังนั้น Growth mindset จึงเปนสิ่งที ่มี
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ความสำคัญตอการดำเนินชีวิตของคนไมใชมีอิทธิพลตอการเรียนรูเทานั้น แตยังเกี่ยวของกับความสามารถในการ
ดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบร่ืน อันเนื่องมาจากการมีสุขภาพจิตและการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนากระบวนการทางความคิด 

Growth mindset มีความสําคัญตอบุคคลเปนอยางมากทั้งในดานการศึกษา การเรียนรู การปรับตัว 
สุขภาพจิต ดังนั้นการเสริมสราง Growth mindset จึงนับวาเปนแนวทางที่สําคัญแนวทางหนึ่งที่จะทําใหสามารถ
พัฒนาศักยภาพมนุษยได การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงชุดความคิดในปจจุบันมีหลากหลายวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ วิธีการที่ใชกันอยางแพรหลายวิธีการหนึ่ง คือ การใหขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับการทํางานของสมอง 
รวมถึงความสามารถของสมองในการพัฒนาและจัดระบบใหมอันเปนผลมาจากการใชความพยายามและการฝกฝน
การทํางานอยางหนัก โดยขอมูลหรือความรูนี้จะเนนถึงขอคนพบทางประสาทวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการพัฒนา
เชาวนปญญาผานการเรียนและการฝกฝน เชน ในการศึกษาของ Esparza และคณะ (2014) เกี่ยวกับการเปลี่ยนชุด
ความคิดโดยใชชื ่อวิธีการวา Brainology รวมถึงการศึกษาของ Paunesku และคณะ (2015) ที่ใช The growth 

mindset intervention เปนวิธีการเปล่ียน Fixed mindset ใหเปน Growth mindset ซึ่งวิธีการมีความคลายคลึง
กับ Brainology ทั้งนี้วิธีนี้นับวามีจุดเดนคอนขางมากทั้งประสิทธิภาพของวิธีการและสามารถใชประโยชนไดในวง
กวางเนื่องจากมีการพัฒนาใหเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชงานผานระบบอินเทอรเน็ต ทําใหการเปลี่ยน Fixed 

mindset ใหเปน Growth mindsetสามารถทําไดสะดวกมากย่ิงขึ้น 

Mindset ที่แตกตางกันของบุคคลเปนผลมาจากปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ การศึกษาของ Muller 

และ Dweck (1998) เกี่ยวกับผลจากคําชมเชยที่กอใหเกิด Mindset ที่แตกตางกันในนักเรียนเกรด 5 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยใหนักเรียนแกปญหาที่ไมยากนัก แลวชมเชยนักเรียนกลุมหนึ่งในความสามารถ สวนอีกกลุมหนึ่ง
ชมเชยในความพยายาม จากนั้นจึงใหแกปญหาที่มีความยากมากขึ้นอีกครั้ง ผลการทดลองปรากฏวานักเรียนกลุมที่
ไดรับคําชมเชยในความสามารถ จะนําความผิดพลาดมาเปนสิ่งสะทอนวาตนขาดความสามารถและเมื่อใหแกปญหา
ในชุดตอมาปรากฏวาความสามารถในการแกปญหาลดลง ในขณะที่กลุมที่ไดรับคําชมเชยในความพยายามกลับ
พบวานักเรียนมีทัศนะตอความยากวาเปนสิ่งที่บงบอกถึงการตองใชความพยายามมากขึ้น ซึ่งเมื่อแกปญหาในชุด
ตอมาพบวาสามารถแกปญหาไดดีข้ึน  

จากการศึกษาของโครงการศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว สมพงษ 
จิตระดับ และคณะ (2562) ไดพัฒนาแนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตสำหรับเด็กและเยาวชน และ
สำหรับผูใหญที่ตองทำงานรวมกับเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนากระบวนการทางความคิดในเด็กและเยาวชน สามารถทำไดดังนี้ 
1. มองเห็นคุณคาของตนเอง เชื่อม่ันวาตนเองมีศักยภาพไมแตกตางจากคนอ่ืน  
2. สรางความเช่ือท่ีวาความผิดพลาดคือสวนหนึ่งของการประสบความสำเร็จ 

3. สรางวินัยในการเรียนรูใหกับตนเอง โดยใชความพยายามเปนตัวขับเคล่ือนวินัยในตนเอง 
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4. ยึดมั่นในคุณคาและหลักการประชาธิปไตย เคารพและใหคุณคากับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุก
บุคคล 

5. พัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตัว สรางความเปนตัวของตนเองบนฐานของการเคารพความแตกตาง
หลากหลายของผูอื่น 

6. กลาที่จะทดสอบตนเองและทาทายตนเองในสถานการณใหม ๆ บนฐานของการคิดใครครวญอยาง
รอบคอบ 

7. คนหาและออกแบบกระบวนการเรียนรูของตนเอง เรียนรูเรื่องใกลตัวอยางรอบดาน เพื่อคนหาสิ่งที่
ตนเองสนใจเชิงลึก 

8. รูจักตั้งคำถามจากขอมูลที่ไดรับในประเด็นตาง ๆ ทั้งที่มีผลกระทบตอตนเองโดยตรงและสังคมรอบตัว 
เพ่ือสรางแรงปรารถนาในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ  

9. คิดและลงมือทำอยางมีเปาหมาย มองเห็นผลของการกระทำท่ีจะเกิดขึ้นกับสวนรวม 
แนวทางการพัฒนากระบวนการทางความคิดในผูใหญ สามารถทำไดดังนี้ 
1. ยอมรับฟงความคิดเห็นของเด็ก ใชการสื่อสารสองทาง เคารพความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลาย  
2. ติดตามสถานการณความเคล่ือนไหวของสังคม รับรูขอมูลขาวสารอยางเทาทัน 

3. มองหาชองทางการเรียนรูใหม ๆ ไมหยุดพัฒนาตนเอง 
4. สรางบรรยากาศที่ดีในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เปดพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความ

คิดเห็น 

5. ไมยึดติดกับแนวปฏิบัติเดิม ๆ ที่เคยมีมา หากแนวปฏิบัตินั้นไมสามารถปรับเขากับโลกยุคปจจุบันได 
6. ใชเหตุผลในการตัดสินใจมากกวาธรรมเนียมปฏิบัติ 
การทำงานของศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ยึดทฤษฎีการพัฒนา

เด็กและเยาวชนบนฐานคิดการสรางกรอบความคิดแบบเติบโตใหกับเด็กเยาวชน ภายใตวิสัยทัศน “ฟงเสียงเด็ก
เปน” ภายใตโครงการมีการสนับสนุนทุนใหเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนเปนเจาของโจทยปญหา 
ลองผิดลองถูก ออกแบบวิธีการทำงาน และเผชิญหนาแกไขปญหาดวยตนเอง ซึ่ งเปนการสงตอชุดวิธีคิดใหกับ
เยาวชนที่จะเปนตนทุนในการทำงานตอไปในอนาคต 
 

1.2 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องเครือขาย-ผูกระทำ (Actor-network theory: ANT) 
John Law (1992) นักสังคมวิทยาไดอรรถาธิบายแนวคิดเครือขาย-ผูกระทำ (Actor-network theory: ANT) วา

เปนศาสตรสังคมวิทยาเชิงสัมพันธและกระบวนการท่ีสังเกตวาผูกระทำ องคกร และเครื่องมือตาง ๆ นั้นมีปฏิสัมพันธ
และสรางผลกระทบระหวางกัน โดยมีองคประกอบในการอธิบายความสัมพันธภ ายในเครือขายสังคมไว 5 
องคประกอบ ดังนี้  
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1) ความสัมพันธสัมพัทธ (Semiotic relationality) หมายถึง เครือขายอันประกอบดวยหนวยที ่สราง
ความหมายและกอรูปความสัมพันธระหวางกัน  

2) ความแตกตางหลากหลาย (Heterogeneity) หมายถึง เครือขายสัมพันธซึ่งประกอบดวยผูกระทำการที่
เปนมนุษยและตัวกระทำการซ่ึงไมใชมนุษย  

3) สสารมีรูปธรรม (Materiality) หมายถึง สิ่งตาง ๆ มากมายท่ีมีอยูอยางมีความหมายในสังคม  

4) กระบวนการสงผานและแปรผันของผู/ตัวกระทำการ (Translation)  

5) การสงผานอำนาจแทน (Immutable mobile) หมายถึง การสรางรองรอยอำนาจใหแกตัวกระทำการซ่ึง
ไมใชมนุษยและมีผลตอปฏิสัมพันธกับเครือขาย  

นอกจากน้ี ทฤษฎี ANT ยังกลาวถึงความสัมพันธสัมพัทธของสรรพสิ่งตาง ๆ ผาน 3 กลวิธี ดังนี้  
1) การสรางความคงทนเชิงวัตถุ (Material durability) โดยเชื่อวาระบบความสมัพันธทางสังคมไดสรางตัวแทน

อำนาจผานวัตถุท่ีคงทนถาวรที่สามารถเปนประจักษพยานของความสัมพันธ 
2) การสรางความคงทนเชิงกลยุทธ (Strategic durability) ความสัมพันธของเครือขายสังคมจะยั่งยืนไดขึ้นอยู

กับการวางกลยุทธที่รอบคอบ 

3) การสรางความคงทนเชิงออม (Discursive stability) เปนวิธีรักษาความสัมพันธของเครือขายที่รวมเปน
องคกรผานการสรางเงื่อนไขอันเปนมาตรฐานในการปฏิบัติตอกันในเครือขายองคกร ดวยการเสริมบทบาทหนาที่ใน
การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน เนื่องจากแตละเครือขายยอมมีความรู ความสามารถเปนขอบเขตอำนาจที่จำกัด 
(Latour, 2005; Law, 2009) 

การทำงานระหวางศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว จึงอาศัยการเชื่อม
การทำงานบนฐานแนวคิดของ ANT ที่เชื่อวาผูกระทำ องคกร และเครื่องมือตาง ๆ นั้นมีปฏิสัมพันธและสราง
ผลกระทบระหวางกัน เปนที่มาการสนับสนุนโครงการกิจกรรม โครงการวิจัย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ และการรวมกันขับเคลื่อนและสงตอนโยบายดานเด็กและเยาวชนโดยอาศัยกลไกการสรางเครือขาย
ในแนวราบเปนสำคัญ 

 

1.3 การสรางเยาวชนพลเมือง (Youth citizenship) 

 การพัฒนาเยาวชนสูการเปนพลเมือง ตองอาศัยมุมมองการพัฒนาบนฐานของการรับฟงเด็ก การเคารพใน
ความแตกตางทางความคิด การมีมุมมองที ่เปดกวางตอการนำเสนอวิธีคิดใหม ๆ กลาวคือ การใชแนวคิด
ประชาธิปไตยที่ใหความสำคัญกับคุณคาของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน ดวยเยาวชนคือกลุมประชากร
ในชวงวัยที่จะเติบโตไปเปนผูขับเคล่ือนสังคมในฐานะพลเมืองของชาติ คำวาพลเมืองในชวงกอนศตวรรษท่ี 20 มักมี
การใหความหมายในวงจำกัดในแงของการเปนพลเมืองที่มีสิทธิสถานะตามที่รัฐระบุไวในกฎหมาย ในขณะที่การให
นิยามคำวาพลเมืองหลังป 2000 เปนตนมาพบวามีศึกษาที่ชี้ใหเห็นวาการพัฒนาความเปนพลเมืองนั้นตองขยาย
ขอบเขตใหกวางถึงการเปนพลเมืองโลก ทางโครงการศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และ
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ครอบครัว จึงไดศึกษาการใหความหมายของพลเมืองตามนิยามของ Westheimer และ Kahne (2004) ซึ่ง
กลาวถงึรูปแบบของพลเมือง 3 แบบ ดังนี้ 

1) พลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ (Personally responsible citizen) เปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ตามหนาที่ที่กฎหมายกำหนดไวในเชิงปจเจก เชน จายภาษี ทิ้งขยะในที่ที่จัดไวให และการปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจร  

2) พลเมืองท่ีมีสวนรวม (Participatory citizen) เปนพลเมืองที่มีการรวมตัวกันเพ่ือรวมกันทำกิจกรรม
ในระดับสาธารณะที่มีผลตอสวนรวม เชน การจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อระดมเงินบริจาค การรวมกลุมทำงาน
อาสาสมัครเพ่ือสังคม และการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมสังคมที่เนนประเด็นที่สงผลกระทบตอสวนรวม  

3) พลเมืองที ่ม ุ งเน นความเปนธรรมในสังคม ( Justice-oriented citizen) เป นพลเมืองที ่ให
ความสำคัญกิจการและการบริหารจัดการของรัฐ มีการวิพากษและตั้งคำถามเชิงโครงสรางตอระบบสังคม ลุกข้ึนมา
สรางการเปลี่ยนแปลงใหกับสังคมโดยมีเปาหมายเพื่อมุงเนนความเปนธรรมใหกับสังคม  

นอกจากนี้ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสรางพลเมืองไทย (Thai Civic Education Foundation) ยังศึกษาและ
จำแนกความแตกตางของพลเมืองกับของพลเมืองประชาธิปไตย ตามแนวคิดของ Westheimer และสรุปเปน
แผนภาพไวดังนี้ 

 
 พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 (มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสรางพลเมืองไทย, 2560) 
 

เมื่อกลาวถึงการสรางพลเมืองผานระบบการศึกษาไทย มีงานวิจัยที่สะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของไทยนั้น คุนเคยกับการสรางการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลเมืองดีมากกวา โดยมีข อคนพบจาก
การสัมภาษณผู บริหารมหาวิทยาลัยจำนวน 6 แหงในประเทศไทย มองวาความเปนพลเมืองนั ้น หมายถึง  
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การเปนพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยผูบริหารมหาวิทยาลัยไดสะทอนวา “ผูใชบัณฑิต” 
หรือนายจางก็ใหคุณคาตอลูกจางที่เต็มใจใหความชวยเหลือและมีความรับผิดชอบตอสังคม (วัชรฤทัย บุญธินันท, 
2560, น. 11)  

ในตางประเทศมีการศึกษาวิจัยพบวาการสรางบรรยากาศประชาธิปไตยในโรงเรียน (Democratic school 

climate) มีความสัมพันธทางตรงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 กับการอภิปราย พูดคุย สะทอนคิด
เก่ียวกับความเปนพลเมือง และการรับรูเรื่องความเปนธรรมในโรงเรียน นอกจากน้ี การอภิปราย พูดคุย สะทอนคิด
เกี ่ยวกับความเปนพลเมืองและการรับรู เรื ่องความเปนธรรมในโรงเรียนยั งมีความสัมพันธทางตรงกับความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมือง และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองก็มีความสัมพันธทางตรงกับความยึดมั่นผูกพันตอ
การเปนพลเมืองในอนาคต (Lenzi et al., 2014, pp. 251-261) 

ในขณะที่บวรศักดิ์ อุวรรโณ (อางถึงใน ปรัชญา ชุมนาเสียว, 2553, น. 32) ไดใหแนวทางการสรางพลเมือง 
4 แนวทาง ดังนี้ 1) การสรางพลเมืองจากพลังอำนาจทางกฎหมาย หมายถึง บทบัญญัติทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญ 
และอื่น ๆ ตองบัญญัติใหรัฐสงเสริมใหพลเมืองมีสวนรวมในระดับนโยบายทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึง
ระดับชาติ พลเมืองสามารถตรวจสอบอำนาจรัฐ และยื่นเสนอรางกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศได 2) การสราง
สำนึกพลเมืองผานการศึกษาที่เปนทางการ และการเรียนรูจากประสบการณจริง โดยเนนใหเด็กและเยาวชนใน
ระบบการศึกษาไดพัฒนาตนเองจากการทำโครงการ (Project) ตาง ๆ  3) การสรางพลเมืองใหมีความเขมแข็ง โดย
เนนใชการสนทนา (Dialogue) การปรึกษาหารือ (Consultation) และการพูดคุยแบบสุนทรียสนทนาเพื่อสราง
กระบวนการปรองดอง 4) การเปดพื ้นที ่การเมืองภาคพลเมือง และสรางเครือขายพลเมือง เพื ่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน และสรางความรวมมือให เกิดความเขมแข็งในภาคพลเมือง 
สอดคลองกันกับศุภรัตน รัตนมุขย (2556) ที่กลาววาการพัฒนาสูความเปนพลเมืองตื่นรูนั้น กระบวนการทางการ
ศึกษาและการทำกิจกรรมจิตอาสาเปนแนวทางที่หลายประเทศกำลังดำเนินการขับเคลื่อน ในรูปแบบของการ
บริการสังคม (Service – learning)  นับเปนแนวทางการเรียนรูเชิงประสบการณที่ทำใหเยาวชนผูปฏิบัติไดมี
โอกาสลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคม และจำเปนตองมีกระบวนการสะทอนความคิดและวิเคราะหใหเห็นความสำคัญ
ของเปาหมายการทำกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือสรางใหเกิดพฤติกรรมการเปนพลเมืองตื่นรู 

จากที่กลาวแลวขางตนวาศึกษาการใหนิยามคำวาพลเมืองหลังป 2000 เปนตนมาพบวามีศึกษาที่ชี้ใหเห็น
วานิยามของพลเมืองนั้นตองขยายขอบเขตใหกวางถึงการเปนพลเมืองโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาพลเมืองใน
กลุมเด็กและเยาวชนตองสรางใหเด็กและเยาวชนมีมโนทัศนและประสบการณในชีวิตประจำวันที่เกี ่ยวกับการ
ยอมรับคุณคาสากล เชน การยอมรับความแตกตางหลากหลายทางเพศ เชื้อชาติ ความสามารถ ศาสนา และชนชั้น
ทางสังคม และใหความสำคัญกับความหลากหลายของกลุมวัฒนธรรมยอย ความเชื่อทางการเมือง และความ
แตกตางทางเศรษฐานะ และตองเชื่อมโยงกิจกรรมชีวิตของเยาวชนเขามาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในการสราง
พลเมือง (Lindstrom, 2010, pp. 48-57)      
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 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางพลเมืองขางตนจึงอาจสรุปไดวา การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหเปนพลเมืองตองยึดถือคุณคาสากลหรือคุณคาประชาธิปไตยเปนสำคัญ เพ่ือใหเยาวชนมีมุมมองตอสังคม
และโลกอยางเขาใจความแตกตางหลากหลายทั้งในแงมุมตาง ๆ ทั้งนี้ กระบวนการท่ีจะทำใหเยาวชนเปนพลเมืองที่
มุงเนนความเปนธรรมใหกับสังคมไดนั้น ตองเริ่มตั้งแตการสรางนิเวศวัฒนธรรมการเรียนรูรอบตัวเยาวชนใหมี
บรรยากาศแบบประชาธิปไตย มีการจัดการศึกษาที่เนนใหเด็กและเยาวชนไดคิดวิพากษ สื่อสาร สนทนาอยางมี
สุนทรียะ และแลกเปลี่ยนมุมมองในลักษณะเปดกวางรวมกับบุคคลอื่น ตลอดจนใชกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ 
และงานอาสาสมัครเปนเบาหลอมตัวตนของเยาวชนเพื่อใหเห็นแกประโยชนสวนรวม และเขาใจปญหาสังคมใน
ระดับโครงสราง ทั้งนี้ กรอบคิดในการพัฒนาเยาวชนสูการเปนพลเมืองตองนำไปสูการเปนพลเมืองโลกที่ยึดถือ
คุณคาประชาธิปไตยเปนสำคัญ 
 

1.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการขับเคล่ือนงานเชิงนโยบาย (Deliverology) 
 ความเปนมาของแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัตินี้เกิดขึ้นเนื่องจากความตองการปฏิรูปการ
บริหารจัดการและการนำใชนโยบายใหเปนรูปธรรมโดยมีการศึกษาทดลองนำใชในสหราชอาณาจักร ดวยปญหา
เรื่องการวางเปาหมายและการใชกลยุทธตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไมไดรับการตอบสนองจากหนวยงานภาครัฐและ
สวนงานที่เกี่ยวของมากนัก ซึ่งเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุ อาทิ แรงกดดันจากภาคการเมือง การวัดผลสำเร็จ
จากนโยบายเปนเรื่องยาก ผลลัพธของความลมเหลวในการสงผานนโยบายภาครัฐสงผลกระทบไมชัดเจนเมื่อเทียบ
กับภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองคนหาวิธีการและจัดการเปาหมายใหสัมฤทธิ์ผลเพ่ือ
ประโยชนสูงสุด 

Barber และคณะ (2011) ไดพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายผานการทำงานรวมกับกลุมผูนำหนวยงาน
ในภาครัฐโดยมุงหวังที่จะบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ ที่สงผลตอผลลัพธที่ตองการซึ่งจะเป นเหมือนคานงัดชวย
สนับสนุนใหเกิดหลักการทำงานสำคัญเพื่อสรางสมรรถนะในการผลักดันนโยบาย เรียกแนวทางนี้วาศาสตรการ
สงผานนโยบาย (Deliverology) ไมเพียงแตใชแนวทางนี้ในการผลักดันนโยบายของรัฐบาลเทานั้น ยังกลาวถึงการ
นำปรับใชเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของโรงเรียนในทองถิ่น เจาหนาที่ในระบบสาธารณสุขสวน
ภูมิภาค และกระทรวงการคมนาคมในการปฏิรูปการบริหารจัดการขององคกรอีกดวย  

องคประกอบของแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 
 การสงผานนโยบายใหสัมฤทธ์ิผลนั้น จำเปนตองมีองคประกอบหลักสำคัญ 3 สวน ประกอบดวย การจัดตั้ง
หนวยสนับสนุนสมรรถนะการปฏิบัติงาน การรวบรวมขอมูลเชิงปฏิบัติการเพ่ือตั้งเปาหมายและกำหนดยุทธศาสตร 
และโครงสรางการปฏิบัติงานที่เปนกิจวัตรเพื่อมุงสูสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งระหวางองคประกอบทั้ง
สามนี้มีการเชื่อมรอยดวยการสรางสัมพันธภาพ นับตั้งแตการเชื่อมสัมพันธระหวางผูนำองคกรและผูที ่ไดรับ
มอบหมายในการสงผานนโยบาย การเชื่อมสัมพันธระหวางผูรับมอบนโยบายตลอดเสนทางจนกระทั่งถึงผูรับ
นโยบายไปปฏิบัติ 
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 องคประกอบท่ี 1 การจัดตั้งหนวยสนับสนุนสมรรถนะการปฏิบัติงาน  
หนวยสัมฤทธิศาสตร (Delivery unit) ถือเปนหนวยสำคัญในการผลักดันนโยบาย ซึ ่งบทบาทของ

ผูปฏิบัติงานในหนวยดังกลาวนี้ จำเปนตองเปนกลุมคนที่มุงมั่นในการสร างแรงกระทบ (Impact) และพัฒนา
ผลลัพธ (Outcome) ของนโยบาย ตองทาทายสมรรถนะในการปฏิบัติงานของหนวยงานสงผานนโยบายอยาง
ตอเนื่อง ตั้งคำถามและกำจัดขออางระหวางทาง ในขณะเดียวกันหนวยสัมฤทธิศาสตรจำเปนตองกระตุนหนวยงาน
สงผานใหสรางความกาวหนาในงานอยางสม่ำเสมอ แมตองยอมรับวาการทำงานในระบบนั้นตองพบกับภาระงาน
แทรก เหตุการณที่คาดไมถึง และภาวะเฉ่ือยของการทำงานตามระบบ  
 รูปแบบของหนวยสัมฤทธิศาสตรนั้นไมควรเปนเพียงหนวยบริหารจัดการโครงการเทานั้น แตควรเปน
หนวยงานที่ผูกตรงอยูในโครงสรางองคกรในรูปของหนวยงานสวนขยายของผูที่มีประสบการณทำงาน (Senior 

leadership) คุณลักษณะของหนวยสัมฤทธิศาสตรจึงตองมีองคประกอบเฉพาะบางประการ ดังนี้ 
1. การมีภาวะผูนำที่นานับถือ (Respected leadership) หนวยจำเปนตองมีผู นำการสงผานประจำ 

(Fulltime delivery leader) ซึ่งสามารถสื่อสารตรงตอผูนำองคกรรัฐและผูบริหารหนวยงานในระบบได ผูนำของ
หนวยตองเปนผูที่ไดรับความไววางใจจากผูนำองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมใชเรื่องแปลกหากผูนำการสงผานจะ
ดำรงตำแหนงสำคัญอยางการเปนที่ปรึกษาผูกำหนดนโยบายมากอน แตอยางไรก็ตามจะตองมีความคุนเคยกับผูรับ
มอบนโยบายไปปฏิบัติดวยเชนกัน ทั้งนี้ระยะหางระหวางผูนำการสงผานและผูนำระดับปฏิบัติการนั้นก็เปนสิ่งที่
ตองระวัง เน่ืองดวยบทบาทหนาที่ของผูนำการสงผานนี้คือการสนับสนุนการทำงาน อีกทางหน่ึงคือการทาทายตอผู
มีบทบาทตองรับผิดชอบในการนำนโยบายไปใชดวย 

2. ขนาดหนวยงานกะทัดรัด (Limited size) คนในหนวยสัมฤทธิศาสตรนั้นหากคงจำนวนบุคลากรไวใหมี
ขนาดเล็กไดจะมีผลดีตอการทำงานไดอยางยืดหยุน สามารถคัดเลือกคนที่เหมาะสมในการทำงานไดเปนอิสระ และ
สามารถสงเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่มีทิศทางเดียวกันได ตัวอยางจำนวนบุคลากรในหนวยสัมฤทธิศาสตรใน
ประเทศตางๆ ดังนี้ ในสหราชอาณาจักร หนวยสัมฤทธิศาสตรของนายกรัฐมนตรี Tony Blair ตองทำงานรวมกับ
ขาราชการผูบริหารราชการแผนดินหลายหนวยงานแตบุคลากรหนวยสัมฤทธิศาตรนั้นมีไมเกินจำนวน 40 คน 
สำหรับหนวยสัมฤทธิศาสตรในการปฏิรูประบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกานั้น ประกอบดวยผูนำการสงผาน
นโยบาย 1 คน และบุคลากรอีก 3 คนเทานั้น ในกลุมเจาหนาที่สาธารณสุขสวนภูมิภาคอเมริกาเหนือนั้นมีบุคลากร
เพียง 2 คนที่บรรจุอยูในหนวยสัมฤทธิศาสตร 

3. การคัดเลือกผูมีความเปนเลิศ (Top talent) ในการคัดกรองคนเขามาทำงานรวมกับหนวยสัมฤทธิ
ศาสตรนั ้น ผู นำองคกรตองมองหาสมรรถนะ 5 ดาน กลาวคือ 1) การแกไขปญหา (Problem solving) 2) การ
วิเคราะหขอมูล (Data analysis) 3) การบริหารความสัมพันธ (Relationship management) จะตองไวตอความรูสึก 
เขาอกเขาใจผูอื่น มีความยุติธรรม และมีความออนนอมถอมตน 4) ความสามารถในการสะทอนขอมูลและเปนพ่ี
เลี้ยง (Feedback and coaching) และ 5) การสงตอทัศนคติรวมในการทำงาน (Delivery mindset) ซึ่งตองเปน
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ทัศนคติเชิงบวก เชื่อในความสามารถของทีม (“Can do” attitude) ซึ่งผูเปนเลิศเหลานี้ ผูนำองคกรตองสามารถ
คัดเลือกไดจากบุคคลท้ังในและนอกระบบการทำงาน ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการนั้นมีความเฉพาะรายกรณี 

4. การทำงานโดยมีความสัมพันธเชิงราบ (Nonhierarchical relationship with the system) หนวย
สัมฤทธิศาสตรไมควรอยูในโครงสรางอำนาจแนวดิ่งกับหนวยงานสงผานนโยบายอื่น ๆ หรือไมควรมีผูนำซึ่งมาจาก
องคกรที ่เกี ่ยวของกับการขับเคลื ่อนโยบาย การบริหารงานอยางเปนอิสระนั ้นจะชวยใหเปนหนวยวิพากษ
กัลยาณมิตร (Critical friend) ที่สามารถสงผานคำถาม ขอความที่อาจสรางความลำบากใจแตในเวลาเดียวกันนั้นก็
สามารถคงไวซึ่งความไวเนื้อเชื่อใจและความนาเชื่อถือได เพราะฉะนั้นระหวางหนวยสัมฤทธิศาสตรและหนวยงานที่
ตองรวมงานตองโปรงใสเรื่องการสื่อสารและความสัมพันธ แนวทางในการสื่อสารเพื่อความโปรงใสวิธีหนึ่งคือการ
ติดตอผานจุดเดียวหรือมีผูจัดการประสานงาน การบริหารงบประมาณในหนวยงานเปนอีกประเด็นที่ตองคำนึงถึง 
เพื่อไมใหเกิดขอกังขาวาหนวยสัมฤทธิศาสตรนั้นเปนหนวยงานที่จัดตั้งเพื่อตัดงบประมาณของโครงการหรือ
หนวยงานหลักอื่น ๆ ของรัฐ ในกรณีของหนวยสัมฤทธิศาสตรของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ สมัย Tony Blaire นั้น มี
การลงขอตกลงการบริการรัฐ (Public Service Agreement: PSA) ซึ่งการจัดตั้งหนวยสัมฤทธิศาสตรนั้นนับเปน
หนึ่งกลไกที่สอดคลองกับการบริการรัฐในรัฐบาลสมัยนั้น   

องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมขอมูลเชิงปฏิบัติการเพื่อตั้งเปาหมายและกำหนดยุทธศาสตร  
การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัตินั้น จะเนนที่ผลลัพธการปฏิบัติงานขององคกรรัฐที่อยูในภาวะวิกฤติ

และยากตอการแกไข เครื่องมือทรงประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ คือ การวางเปาหมาย โดย
จัดลำดับความสำคัญของงานที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได มีความมุงมั่นอยางแรงกลา และสามารถบริหารงานให
สำเร็จในขอบเขตเวลาที่กำหนดได อีกหนึ่งเครื่องมือคือการกำหนดยุทธศาสตร หากตองการผลักดันนโยบายแบบ
รุดหนาจำเปนตองวางแผนการจัดการกิจกรรมแทรกใหเขากับผลลัพธที่คาดหวังใหไดอยางสมดุล เครื่องมือหลักทั้ง
สองมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การวางเปาหมาย (Targets) องคกรรัฐสวนใหญมักมีการวางเปาหมายไวแลว หากแตเปาหมาย
เหลานั้นมีความคลุมเครือ ไมชัดเจน ไมสามารถวัดผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได หรือมีการดำเนินการที่ไมตรงกรอบเวลา 
การวางเปาหมายในเรื่องฉากหรือสถานการณของนโยบาย (Setting) เรื่องเปาหมายเฉพาะในการประชาสัมพันธ 
(Publicizing) และกรอบเวลา (Time-bound) ผูนำองคกรมองเปนภาวะเสี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับองคกร
ภาครัฐ ถึงแมวาการสรางการรับรูเชิงบวกตอสังคมนั้นเปนสิ่งสำคัญและมีอิทธิพลตอผลลัพธของนโยบาย อยางไรก็
ดีสิ่งนี้เปนเร่ืองทาทายตอองคกรภาครัฐอยางยิ่ง 

การวางเปาหมายจำเปนตองมีทั้งความมุงมั่นในการทำใหสัมฤทธิผลและเกิดขึ้นไดจริง เปาหมายที่ขาด
ความมุงม่ันภายในและความเปนไปไดจริง จะสรางเพียงการเปล่ียนแปลงในระดับผิวเผิน ซึ่งอาจเปนการเพิ่มภาระงาน
มากกวาการกอใหเกิดการปฏิรูปที่เขาที่เขาทาง อีกท้ังการวางเปาหมายตองอยูบนหลักฐานขอมูลเชิงประจักษจึงจะ
มุงไปสูความสำเร็จได หนวยสัมฤทธิศาสตรมีบทบาทสำคัญในการวางเปาหมาย และอาจเปนหนวยงานกลางที่ทำ



67 

 

หนาที่เจรจาระหวางฝายนโยบายและฝายปฏิบัติ แตอยางไรก็ตามบทบาทสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือ การผลักดัน
นโยบายนั้น ๆ ใหขับเคล่ือนผานองคกรภาครัฐไดทั้งระบบ 

เพ่ือฉายภาพใหเห็นไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น จะขอกลาวถึงประเทศกำลังพัฒนาที่มุงดำเนินงานเรื่องโครงสราง
สาธารณูปโภค ผูบริหารประเทศอาจจะมุงหมายจะพัฒนาที่อยูอาศัย ที่ทำกิน ไฟฟา ประปาใหแกผูมีรายไดนอยใน
เขตชนบท หนวยสัมฤทธิศาสตรจะตองทำงานรวมกับกระทรวงท่ีเกี่ยวของเพ่ือสรางเปาหมายที่เปนภาพชัดเจนจาก
นโยบายที่ผูบริหารวางไว เชน ยุทธศาสตร 3 ป ประชาชนผูมีรายไดนอยจะมีและไดซอมแซมที่พักอาศัยไดไมต่ำ
กวา 50,000 ครัวเรือน จัดใหกวา 140,000 ครัวเรือนมีไฟฟาใช และ 360,000 ครัวเรือนเขาถึงน้ำประปาสะอาด 

2. การกำหนดยุทธศาสตร (Trajectories) สำหรับเปาหมายที่วางไวนั้น ทุกเปาหมายจำเปนตองมีแนว
ทางการขับเคลื่อนเปนกลยุทธการเคลื่อนนโยบายโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidenced-based projection) 
ในการมุงสูเปาหมายที่วางไว ยุทธศาสตรเปรียบเปนเครื่องมือในการสะทอนความกาวหนาของการมุงสูเปาหมาย
ของนโยบายนั้น ๆ เปนพ้ืนที่โอกาสในการถกวาเปาหมายที่วางไวนั้นมีครบทั้งความมุงม่ันภายในและความเปนไปได
จริง หากสามารถฉายภาพยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบายไดชัดเจนมากเพียงใด จะยิ่งทำใหสื่ อสารภาพ
ชองวางระหวางสภาพการดำเนินงานกับจุดมุงหมายของชวงเวลานั้นไดมากเทานั้น 

องคกรภาครัฐมักจะใชและพัฒนายุทธศาสตรขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานเชิงประจักษ เนื่องจากยากตอการพัฒนา
ใหเห็นเปนรูปธรรม อีกท้ังองคประกอบสำคัญที่ขาดไมได นั่นคือกระบวนการวัดสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบาย
ใหไดอยางตอเน่ือง ตามประสบการณของ Barber และคณะ พบวาแนวทางในการกอรูปเปาหมายและยุทธศาสตร
ไดนั้นมี 2 แนวทางดวยกัน คือ การใชเกณฑมาตรฐานเปนตัวตั้ง (Benchmarks) และการใชปจจัยเงื่อนไขภายนอก 
(Interventions) ที่มีอิทธิพลตอการกอรปูเปาหมายและยุทธศาสตรตอไปได  

การใชเกณฑมาตรฐานเปนตัวตั้งนั้นจะสามารถทำใหวัดสมรรถนะการปฏิบัติงานของกลุมงาน หนวยงาน
ในระบบเดียวกันได ซึ่งมีรูปแบบการเทียบเกณฑมาตรฐานอยู 3 รูปแบบดวยกันคือ 1) การเปรียบเทียบเชิง
ประวัติศาสตร (Historical comparisons) เปนการเปรียบเทียบจากชุดขอมูลที่ผานมาในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
โดยอิงชุดขอมูลเดิมเปนเกณฑมาตรฐานในการวัดพัฒนาการ 2) การเปรียบเทียบระหวางกลุ มภายในระบบ 
(Internal peer comparisons) เปนเปรียบเทียบสมรรถนะในการทำงานระหวางกลุมงานภายในที่มีคุณลักษณะ
ใกลเคียงกัน และเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความรูที่เอื้อตอการปฏิบัติงานใหสำเร็จได 3) การเปรียบเทียบ
เกณฑกลุมนอกองคกร (External peer comparisons) สามารถเปรียบเทียบเกณฑสมรรถนะขององคกรฝายนอก
ทั้งในและตางประเทศได โดยเปรียบเทียบชุดขอมูลการทำงานในปจจุบันและในอดีตระหวางโครงสรางการทำงาน
ในระบบกับระบบอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

อีกแนวคิดหนึ่งคือการใชปจจัยเงื ่อนไขภายนอกที่มีอิทธิพลตอการกอรูปเปาหมายและยุทธศาสตร 
แนวทางนี้จำเปนตองตรวจสอบอิทธิพลของปจจัยเงื่อนไขนั้น วาสงผลตอการกอรูปเปาหมายมากนอยเพียงใด และ
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จำเปนตองเปนเงื่อนไขทีส่ามารถสงผลตอการปฏิบัติงานทั้งระบบไดหรือไม เปนการตรวจวานโยบายหรือกิจกรรมท่ี
ไดวางแผนไวนั้นเพียงพอตอการทำใหบรรลุผลสำเร็จหรือไม 

องคประกอบท่ี 3 โครงสรางการปฏิบัติงานที่เปนกิจวัตรเพื่อมุงสูสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบาย 

สิ่งสำคัญที่หนวยสัมฤทธิศาสตรจำเปนตองสรางใหเกิดขึ้นคูกับระบบการทำงานขององคกรรัฐคือ การจัด
ตารางเวลาและพื้นที่ใหผูนำระบบ ผูสงตอนโยบาย และสมาชิกที่เก่ียวของไดมีโอกาสในการตรวจสอบและตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานรวมกัน โครงสรางการปฏิบัติงานที่เปนกิจวัตรจะประสบความสำเร็จไดขึ้นอยูกับสมาชิกทุก
ภาคสวนไดสรางขอตกลงท้ังในดานกรอบเวลาการปฏิบัติงานและการจัดลำดับความสำคัญของเน้ืองานรวมกัน 

อันที่จริงในหลายองคกรมีการจัดการประชุมรายปเพื่อตรวจสอบและติดตามกรอบการทำงานที่ผานมา 
อาจมีการทิ้งคำถามวาการตรวจสอบและติดตามนั้นตองมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม การตัดสินใจและการเห็นผลลัพธ
จากนโยบายเปนเรื่องคอนขางคาดเดาไดยาก อยางไรก็ตามการเขารวมประชุมเพ่ือตรวจสอบและติดตามจะชวยให
สามารถระบุปญหาไดกอนและปฏิบัติการแกไขไดทันทวงที โครงสรางการปฏิบัติงานที่เปนกิจวัตรนั้นมีความ
แตกตางในดานความถี่ ผูใชระบบ รูปแบบของโครงสรางและประเภทและขอมูลเชิงลึกที่มีอยู ซึ่งการขับเคลื่อนการ
ทำงานที่เปนกิจวัตรนี้ไดรับการพิสูจนแลววาสามารถขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1. รายงานรายเดือน (Monthly notes) รายงานฉบับนี้ตองประกอบดวย 1) สรุปความกาวหนาของการ
ปฎิบัติงานโดยยอ 2) ประเด็นปญหาการสงผานนโยบายทั้งสถานการณปจจุบันและสถานการณเฉพาะหนา 3) 
ปฏิบัติการจำเปน (Key action) พรอมดวยภาคผนวกขอมูลสนับสนุน ในรายงานรายเดือนจำเปนตองแสดง
ประเด็นที่เสนอเปนขั้นตอน ยกตัวอยางเชน การเตรียมรายงานรายเดือนของหนวยสัมฤทธิศาสตรสมัยรัฐบาล 
Tony Blaire ถูกแบงออกเปน 4 สวนตอสัปดาห ซึ่งเปนการสรางโอกาสในการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นระหวางทาง
ไดอยางทันทวงท ี

 2. การประชุมติดตามความกาวหนา (Stocktakes) เปนการพบปะพูดคุยระหวางการดำเนินการสงผาน
นโยบายเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และสนทนาเชิงลึกในเรื่องสมรรถนะการทำงานในแตละภาคสวน การประชุมนี้จะ
เปนพื้นที่ในการสาธิตการปรับใชขอตกลงเพื่อผลักดันนโยบายของผูบริหาร เปดโอกาสใหผูบริหารไดแสดงความ
รับผิดชอบตอแนวทางการดำเนินงานสูเปาหมาย การสนทนาปรับเปลี่ยนตัวเลือกและขอขอพิจารณารวมในการ
คัดเลือกปฏิบัติการที่จำเปน แลกเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานที่สำเร็จ (Best practices) สนับสนุนการทำงาน
รวมกันระหวางหนวยงาน รวมยินดีกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น และระบุสามารถระบุนโยบายใหมที่จำเปนตองมีได ผูที่
เขารวมการประชุมประกอบดวยผูนำในระบบการทำงานนั้น ซึ่งทำหนาที่เปนประธานในการประชุม สมาชิกใน
หนวยสัมฤทธิศาสตร และหัวหนางานในภาคสวนที่เกี่ยวของ การจัดประชุมแตละครั้งจะมีความแตกตางกันไปตาม
ปจจัยบางประการ กลาวคือ การพึ่งพาขอมูลสำคัญเปนหลัก เชน การอาศัยยุทธศาสตรเปนประเด็นการสนทนา 
การมุงพิจารณาประเด็นหลักเปนสำคัญ และภายหลังการประชุมทุกครั้ง ประธานตองสรุปใหไดมติรวมของการ
ผลักดันนโยบายนั้น ๆ ใหเห็นเปนรูปธรรม 
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 3. รายงานการสงผานขอมูลเชิงนโยบาย มีการประเมินเชิงลึกเกี่ยวกับระบบผูนำทุก ๆ 6 เดือน ถึง
สถานการณการจัดลำดับความสำคัญเชิงพื้นที่ทั้งระบบ รายงานการสงผานขอมูลเชิงนโยบายเปดโอกาสใหผูนำ
เปรียบเทียบความกาวหนาของงานเทียบกับการจัดลำดับความสำคัญ เพ่ือที่จะระบุหนาที่ใหกับภาคสวนที่เกี่ยวของ 
ตั้งแตเร่ืองวันเวลาที่จะเกิดกิจกรรมรวมไปจนถึงหนาที่รับผิดชอบตางๆ มีการทบทวนและจัดสรรทรัพยากร รวมถึง
ความเอาใจใสในพื้นท่ีบนพ้ืนฐานของการจัดลำดับความสำคัญความตองการจำเปนของแตละพ้ืนที่  

เปาหมายหลักอยางหนึ่งของรายงานการสงผานขอมูลเชิงนโยบาย คือ การคาดคะเนความเปนไปไดในการสง
ตอสิ่งที่ถูกจัดลำดับความสำคัญ จำเปนจะตองมีการพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับการประเมินความเปนไปไดในการสง
ตอนโยบาย 4 ดาน ไดแก 1) ระดับความทาทายในการสงตอนโยบาย 2) คุณภาพของแผนงาน การนำไปปฏิบัติ การ
ลงมือปฏิบัติ และการจัดการ 3) ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบาย และ 4) สถานะในการสงตอนโยบาย 
(ประเมินในรูปแบบมาตรประมาณคา 4 ระดับ จากระดับ 1 กาวหนานอยที่สุดไปถึง 4 กาวหนามากที่สุด) จากขางตน
จะเห็นถึงการผสมผสานกันระหวางขอมูลในระดับการลงมือปฏิบัติตามนโยบายเขากับขอมูลตัวชี้วัดในประเด็น
สำคัญๆ เพื่อที่จะประมวลผลภาพรวมความเปนไปไดในการสงตอเชิงนโยบายของสิ่งที่ถูกจัดลำดับความสำคัญ ใน
การแบงกลุมความสามารถในการสงตอนโยบาย 4 ดานและการประเมินภาพรวมจะมีการวัด 4 ระดับ เพื่อปองกัน
การถดถอยของระดับการขับเคลื่อนนโยบาย และเปนแรงผลักสูการตัดสินใจคัดเลือกปฏิบัติการที่สำคัญเขาสูระบบ
การทำงาน และปฏิเสธปฏิบัติการชุดอื่น ๆ ที่ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรออกไป การประเมินสถานการณปจจุบัน
ของการสงผานนโยบาย ถึงแมไมเปนที่กระจาง แตถือวาเปนการกระตุนการจัดการที่สำคัญมากสำหรับการยืนยัน
ความรับผิดชอบของระบบตอการพัฒนาที่ผานมา และสามารถกำหนดเสนทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่จำเปน
ได 

ทฤษฎีการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเปนประโยชนตอผูนำของระบบภาครัฐในการยอมรับผลลัพทธ
โดยผูนำควรจะเริ่มจากการวัดผลหรือตีคาประสบการณในอดีต เพ่ือการต้ังเปาหมายและการดำเนินการสำหรับกล
ยุทธใหมและผูบริหารควรจะสะทอนสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ไมบรรลุเปาหมาย กระบวนการสำคัญของการสราง
หนวยสัมฤทธิศาสตรเพื่อจัดการใหเกิดการเปลี่ยนเเปลงนั้น จำเปนตองมีการตั้งเปาหมาย การกำหนดยุทธศาสตร 
และการมีโครงสรางการปฏิบัติงานที่เปนกิจวัตรจึงจะสามารถทาทายและเอาชนะแนวทางการปฏิรูปแบบเกาได 

การขับเคลื่อนงานของโครงการการพัฒนาศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา เกิดจากการออกแบบกระบวนการขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนที่มีฐาน
ทฤษฎีที่เริ่มตั้งแตการขับเคลื่อนเชิงความคิดในรูปแบบกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ซึ่งสะทอน
อยู ในการสนับสนุนการทำกิจกรรมโครงการที ่เยาวชนเปนเจาของและการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
เครือขายตามความตองการของเด็กและเยาวชน และใชรูปแบบการขยายฐานการทำงานแบบแนวราบรวมกับ
เครือขายผูประสานงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวในแตละภูมิภาค ยึดโยงกันผานวิสัยทัศนและเปาหมายการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ตามแนวคิดและทฤษฎีเครือขาย -ผูกระทำ (Actor-network 
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theory: ANT) ผานชองทางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การเยี่ยมเยียน การเขารวมงานของเครือขาย เพื่อประสานการ
ทำงานและแบงปนประสบการณ องคความรู และนวัตกรรมการทำงานรวมกัน ทั้งนี้ เปาหมายสำคัญของการ
ขับเคลื่อนงานรวมกันเปนไปเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในเครือขายใหเปนพลเมืองกระตือรือรนที่มีสมรรถนะใน
การออกแบบกิจกรรม โครงการ และนวัตกรรมสังคมเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงสังคมในฐานะเยาวชนพลเมือง 
(Youth citizenship) นอกจากนี้ ศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ยังพัฒนา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและสงตอสู สังคมตามศาสตรการสงผานนโยบาย (Deliverology) และอาศัยเวที
ระดับชาติตลอดจนชองทางการสื่อสารสาธารณะเพ่ือนำเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นตาง ๆ ที่เกิดจาก
ฐานงานวิจัยและงานวิชาการ  

อาจกลาวไดวา การทำงานวิชาการและการประสานเครือขายวิชาการภายใตความเปนศูนยวิชาการฯ นั้น 
จำเปนตองมีฐานคิดที่ตั้งตนที่มาจากการประยุกตแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ สูการปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรม เพ่ือ
อธิบายขอคนพบที่เกิดขึ้นจากการทำงานในแตละขั้นตอนดวยวิธีคิดเชิงวิชาการ จึงจะสามารถเปนแหลงอางอิง 
ศูนยขอมูล และหนวยสงตอขอมูลที่เปนองคความรูใหม ๆ สูสังคมตอไปได 
 

ตอนที่ 2 บทวิเคราะหเกี่ยวกับผูประสานงานเครือขายภูมิภาค (Node) 

 โครงการการพัฒนาศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวดำเนินการพัฒนา
เด็กและเยาวชนเปนกลุมเปาหมายหลัก ผานการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมสรางสรรค การสงเสริม
ศักยภาพดวยการอบรมทักษะ และการเปดพื้นที่แสดงออกใหแกเยาวชน อยางไรก็ตาม การดำเนินงานของศูนย
วิชาการฯ ตองอาศัยผูประสานงานเครือขายภูมิภาคในการคนหาแกนนำเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ คอยใหคำปรึกษา 
ชวยเหลือและใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ ตลอดระยะการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งการถอดบทเรียนที่เยาวชน
ไดรับจากการทำกิจกรรม 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาดานเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสทำงานวิจัยและ
งานวิชาการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาระยะหนึ่ง ตั้งแตป พ.ศ. 2556 เปนตนมา จนสามารถตกผลึกความคิด
สำคัญเก่ียวกับผูประสานงานเครือขายหรือท่ีรูจักกันในนาม Node ภาษาไทยอานวา “โหนด” วาเปนกลุมคนสำคัญ
ที่จะชวยทำงานเชิงพัฒนาในระดับทองถิ่นใหเกิดประสิทธิภาพได โดย Node งานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนที่เคย
ทำงานรวมกับศูนยวิจัยฯ มาจากหลากหลายกลุมวิชาชีพ มีความรูความสามารถที่หลากหลาย และมีประสบการณ
ทำงานกับเด็กและเยาวชน สามารถจัดกลุม Node ตามรูปแบบการทำงานภาคีได 3 กลุม คือ Node ภาควิชาการ 
Node ภาครัฐ และ Node ภาคประชาสังคม ซึ่งมีบทบาทสำคัญตองานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนอยางยิ่ง   
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 เม่ือถอดบทเรียนรวมกับ Node ทุกกลุมวิชาชีพถึงบทบาทสำคัญในฐานะกลไกความสำเร็จของการทำงาน
พัฒนาดานเด็กและเยาวชน พบวามี 5 ประการ คือ 1) การใหคำแนะนำและ
เชื่อมความสัมพันธระหวางเด็กและเยาวชนกับพี่เลี้ยงในทองถิ่น กลาวคือ 
เจาหนาที่ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลหรือพี่เลี้ยงสภาเ ด็ก
และเยาวชน 2) การสนับสนุนกระบวนการสำรวจตนทุนทางสังคมในพื้นที่ 
อันไดแก แหลงเรียนรูชุมชน ศูนยการเรียน ปราชญชาวบาน เปนตน 3) การ
ใหคำแนะนำดานการบริหารจัดการโครงการ ตั้งแตเทคนิคการเขียนโครงการ 
การจัดระบบการเงินและการบัญชี การถอดบทเรียน และการเขียนรายงาน 4) การเชื่อมประสานเครือขาย
คนทำงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน 5) การเสริมพลังพี่เลี้ยงระดับทองถิ่นในประเด็นตาง ๆ เชน งานดานการ
พัฒนา จิตวิทยาเด็ก การจัดการความขัดแยง การวิจัยภาคสนาม เปนตน (สมพงษ จิตระดับและคณะ, 2559)  

การดำเนินการตามบทบาทท่ีกลาวทั้ง 5 ประการทำใหศูนยวิจัยฯ เห็นกรอบการวิเคราะหองคประกอบท่ีมี
ใน Node งานพัฒนาดานเด็กและเยาวชน ซึ่งจากผลการศึกษาประเด็นผูประสานงานเครือขายภูมิภาคภายใต
โครงการการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนทองถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานเด็กและเยาวชน
ในป 2559 แบงเปน 3 องคประกอบ ไดแก ดานองคความรู ดานทักษะ และดานคุณลักษณะ  

ภายหลังศูนยวิจัยและพัฒนาดานเด็กและเยาวชนในฐานะศูนยวิชาการ
และเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวไดนำเสนอองคประกอบ
ดังกลาวใหแก Node เด็กและเยาวชนรวมวิพากษจนไดขอสรุปและคำอธิบาย
องคประกอบดังกลาว โดยจัดเวทีถอดบทเรียนผูประสานงานเครือขายภูมิภาค 
(Node) ดานเด็กและเยาวชนขึ้นเมื่อวันที่ 13 และ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย
มี Node ผูเขารวมจากทุกภูมิภาค ไดแก 1) Node ภาคเหนือ คือ คุณวัชรพงศ 
พุมชื่น จากจังหวัดเชียงใหม 2) Node ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ประจวบ จันทรหมื่น จากจังหวัดศรีสะเกษ และคุณศุภชัย ไตรไทยธีระ กับ คุณสุวิทย สิงหสี จาก
จังหวัดอุบลราชธานี 3) Node ภาคกลาง คือ อาจารย ดร.สุรศักดิ์ เกาเอี้ยน จากกรุงเทพมหานคร 4) Node ภาค
ตะวันออก คือ คุณบุบผาทิพย แชมนิล คุณมณฑา เขมพิมพ และคุณพจนา ศุภผล จากจังหวัดระยอง และ 5) Node 

ภาคใต คือ ผูชวยศาสตราจารยแวอาซีซะห ดาหะยี จากจังหวัดยะลา  
 

 

 

 

 

การถอดบทเรียนวันที่ 13 สิงหาคม 2562 

การถอดบทเรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
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ในบทนี้จะขยายความท้ัง 3 องคประกอบ รวมถึงอธิบายรูปแบบการทำงานพรอมทั้งใหตัวอยางการทำงาน
ของ Node คนทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชน โดยจะนำเสนอเปน 3 ตอน ไดแก องคประกอบของ Node 

คุณลักษณะของ “ใจ” หรือดานคุณลักษณะทางเจตคติของ Node คุณลักษณะของ “หัว” หรือคุณลักษณะดาน
ความรู และคุณลักษณะของ “กาย” หรือคุณลักษณะดานทักษะ ดังนี้ 

2.1 องคประกอบของ Node 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาดานเด็กและเยาวชนมีประสบการณการทำงานรวมกับ Node หลายครั้ง ทั้ง Node 

วิจัยเพื่อทองถิ่น และ Node ผูประสานงานเครือขายภูมิภาคดานเด็กและเยาวชน จากประสบการณเหลานี้นำไปสู
การศึกษาแนวคิดเรื่องกลุมคนที่ทำงานเปน “โซขอกลาง” หรือ “ชางเชื่อมนวัตกรรมทางสังคม” ตามที่ สมพงษ จิตระดับ 
และนวพร สุนันทลิกานนท (2562) ไดอุปมาและใหคำจำกัดความไววา “Node เปนชางเชื่อมหรือขอตอสำคัญของ
การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมที่สรางความสมดุลระหวางการทำงานแบบบนลงลางและลางขึ้นบน” ซึ่งการทำงาน
เชื่อมประสานที่สำคัญนี้จำเปนตองมีองคประกอบภายในตัวบุคคลหรือกลุมคนทั้งดานความรู ดานทักษะและดาน
คุณลักษณะ หรือที่กระบวนกรมักใชคำอธิบายอยางงายวามีองคประกอบของ “หัว” “กาย” และ “ใจ” อยางไร ใน
ตอนที่ 1 ผูเขียนจะอธิบายถึงคุณลักษณะของ “หัว” “กาย” และ “ใจ” ของ Node ผูทำงานพัฒนาดานเด็กและ

ผูประสานงานเครือขาย 4 ภูมิภาค 6 จังหวัด 
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เยาวชน หากแตจะขอเริ่มที่สวนที่สำคัญที่สุด กลาวคือ “ใจ” หรือดานคุณลักษณะทางเจตคติของผูทำ งาน ตาม
ดวย “หัว” หรือคุณลักษณะดานความรู และปดทายดวย “กาย” หรือคุณลักษณะดานทักษะ โดยแบงเปน 3 
หัวขอ มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1.1 คุณลักษณะของ “ใจ” หรือดานคุณลักษณะทางเจตคติของ Node 

 องคประกอบดานเจตคติ ความคิดจิตใจ และอุดมการณ ถือวาเปนองคประกอบที่สำคัญมากในการทำงาน
พัฒนาทุกประเภท การทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชน Node ตองมีความเขาอกเขาใจอยางลึกซึ้งตอเด็กและ
เยาวชนกลุมเปาหมาย มีความมุงหวังที่ดีตอเด็ก มีความอดทนตอความไมรูและความพยายามพัฒนาตนเองของเด็ก 
ซึ่งอาจไมใชเรื่องงาย บางครั้งตองพบกับความลมเหลว Node ตองคอยชวยเหลือ ใหกำลังใจ ชวยอำนวยความ
สะดวกในการจัดการความคิดและความรูสึกโดยไมครอบงำและคาดหวังผลสำเร็จในครั้งเดียว ควรมองความ
ลมเหลวเปนอีกหนึ่งบทเรียนที่ทำใหเด็กและเยาวชนไดเติบโตขึ้นและเรียนรูจากประสบการณความลมเหลวน้ัน 
Node ควรใหโอกาสในการทดลองทำงานและมีประสบการณใหม ๆ อยูสม่ำเสมอ คุณลักษณะดานเจตคตินี้ถือเปน
หัวใจสำคัญที ่Node ผูประสานเครือขายแทบทุกภูมิภาคลงความเห็นวาจำเปนตองมีอยางยิ่งในผูทำงานพัฒนาดาน
เด็กและเยาวชน  

จากเวทีถอดบทเรียนในประเด็นองคประกอบของ Node ทำใหไดขอสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะดานเจตคติ
วา Node ควรมีอุดมการณและจุดยืนในการทำงานโดยมุงสรางความเปนธรรมทางสังคม รักษาดุลยภาพของ
โครงสรางเชิงอำนาจในสังคม รวมถึงพิทักษสิทธิของกลุมเปาหมาย โดยใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิเด็กเพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดใชสิทธิการมีสวนรวมในสังคมดานตาง ๆ ไดอยางชอบธรรม Node 

ควรมีความเปนกัลยาณมิตรตอผูรวมงานและบุคคลอื่นและรักที่จะเชื่อมประสานคนทำงานเพื่อใหเกิดตนทุน
เครือขายการทำงาน พยายามฝกฝนเพื่อทำความเขาใจตนเองและเขาใจผูอื่น (Empathy) ทั้งในสถานการณปกติ
และสถานการณยากลำบากอันจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการคนและจัดการงาน  มีกรอบความคิดแบบ
เติบโต (Growth mindset) ยอมรับความลมเหลวและเรียนรูจากประสบการณนั้นได เปนนักขยายโอกาสโดยมอง
หาโอกาสและสงตอโอกาสไปยังเด็กและเยาวชนรวมถึงเครือขายคนทำงานดวย มีความใฝรูและสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิตใหทั้งตนเองและเด็กและเยาวชน ที่สำคัญอยางยิ่ง คือ Node ควรมีความเชื่อเรื่องการสรางความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีกวาใหกับกลุมเปาหมายและพื้นที่ทำงาน ตลอดจนสงตอความเชื่อ ความศรัทธาในตัวเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งคนทำงานเพ่ือสรางแรงกระเพ่ือมใหกับคลื่นความเปลี่ยนแปลงใหเปนระลอกท่ีขยายออกไปเรื่อย ๆ 
ไมรูจบ (ศูนยวิจัยและพัฒนาดานเด็กและเยาวชน, 2562)  

ผูเขียนขออธิบายเจตคติของ Node ผูทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนผานทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก 
(Positive psychology) ของ Peterson และ Seligman (2004) ที่ศึกษาคุณลักษณะนิสัยและความแข็งแกรงดาน
คุณธรรมที่มนุษยพึงมีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งสรุปไวเปน 6 คุณลักษณะหลัก ไดแก 1) ความกลาหาญ 2) 

ความยุติธรรม 3) ความยึดมั่นหลักสิทธิมนุษยชน 4) ความสามารถในการจัดการอารมณ 5) ความเขาใจโลกและ
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ชีวิต และ 6) ความมีสติปญญา โดยมีรายละเอียดและบทอภิปรายเชื่อมโยงคุณลักษณะดาน “ใจ” ของ Node 

ดังตอไปน้ี 

ความกลาหาญ (Courage) ตามนัยทางจิตวิทยาเชิงบวก แบงออกเปน 3 สวน คือ ความกลาหาญทาง
กาย อันหมายถึงไมกลัวความเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียนรูหรือการชวยเหลือผูอื่น ความกลาหาญทางมโน
ธรรม ซึ่งหมายถึงการยึดมั่นในความสัตยจริง และความกลาหาญทางจิตใจ กลาวคือการยับยั้งชั่งใจตอความคิดยั่วยุ
เชิงลบ ซึ่งความกลาหาญทางมโนธรรมและความกลาหาญทางจิตใจนี้สอดคลองกับคุณลักษณะสวนที่ Node ตอง
กลาตอสูกับมโนสำนึกรักสบาย ลื่นไหลไปตามกระแสสังคม ขาดจุดยืนในการทำงานเชิงพัฒนา หาประโยชนจาก
กลุมเปาหมายมากกวาชวยเหลือ ซึ่งความกลาหาญนี้สะทอนใหเห็นวา Node ควรมีความกลาเชิงอุดมการณและ
ความกลาในการแสดงจุดยืนในสังคม ซึ่งจะเกิดขึ้นไมไดเลยหากปราศจากการเรียนรูเพื่อคนหาตนเองซึ่งเปน
คุณลักษณะที่ทับซอนอยูภายใต 5 มิติดานลางนี้  

ความยุติธรรม (Justice) หมายถึง การเทิดทูนและยึดมั่นหลักความเทาเทียมเที่ยงธรรมในการปฏิบัติตอ
เพื่อนมนุษย ไมเลือกปฏิบัติกับคนตามฐานะ ชนชั้น ชาติพันธุ เพศวิถี และการจัดกลุมทางสังคมประเภทอื่น ๆ 
เชนเดียวกันกับ Node ซึ่งเมื่อตกลงใจทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนแลว ก็จะพบวาเด็กและเยาวชนเปน
กลุ มเปาหมายที ่ม ีความหลากหลายตามการจัดกลุ มทางสังคมและหลายครั ้งมีความซอนทับของปญหา 
(Intersectionality) อาทิ เด็กชายขอบที่เขาไมถึงการศึกษาเนื่องจากไมมีสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรของ
ประเทศใดประเทศหน่ึงและมีภาษาของกลุมชาติพันธุเปนภาษาแม อยางเชนกรณีตัวอยางนี้ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมโดยกำเนิดของเด็กเปนปจจัยสาเหตุของปญหาที่ทับซอนกันอยู Node จึงตองมีคุณธรรมสวนความ
ยุติธรรมในการใหความชวยเหลือ หาแนวทางพัฒนาศักยภาพเด็กใหอยูรวมกับคนในสังคมไดอยางภาคภูมิในฐานะ
มนุษยคนหน่ึง กลาวไดวาคุณลักษณะขอนี้มีนัยทางการเมืองเรื่องอธิปไตย ความเปนพลเมืองและสิทธิมนุษยชนซึ่ง
จะปรากฏในขอตอไป     

ความยึดมั่นหลักสิทธิมนุษยชน (Humanity) หมายถึง คุณธรรมทางจิตใจที่ระลึกถึงความเทาเทียมกัน
ในฐานะมนุษย มีความคลายคลึงกับความยุติธรรม แตตางกันตรงที่คุณธรรมดานการยึดมั่นหลักสิทธิมนุษยชนเปน
หลักคิดที่สะทอนผานการแสดงความรูสึกและพฤติกรรมที่เอ้ืออาธรตอผูอื่นในสังคมที่กวางขึ้น มีความเห็นอกเห็นใจ
ผูอื่น (Sympathy) และมองเห็นประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้งโดยยอมอุทิศตน เสียสละเผชิญความยากลำบากได
โดยไมกังวลวาตนเองจะไดรับผลกระทบอยางใดเพียงเพื่อใหสังคมวงกวางไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม สำหรับ  

Node แลว คุณธรรมทั้งดานความยุติธรรมและความยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนอาจแยกจากกันไมได เพราะเปน
คุณธรรมหลักคิดสำคัญอันจะนำไปสูการปฏิบัติตอกลุมเปาหมาย อีกทั้งยังสรางความหมายในทุกปฏิบัติการใหเกิด
คุณคาเชิงความดีงามตองานพัฒนาดวย คุณธรรมเหลานี้ลวนถูกสงตอในลักษณะนามธรรมผานปฏิบัติการท่ี
ออกแบบใหเยาวชน เชน กิจกรรมสรางสรรควิเคราะหตัวตนหรือประเด็นปญหาทางสังคม เปนตน 
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ความสามารถในการจัดการอารมณ (Temperance) ความหมายตามทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก กลาวถึง
คุณลักษณะดังกลาววาเปนความสามารถในการรับศักยภาพตนเอง (Self-efficacy) รวมถึงการกำกับความรูสึกผิด
ชอบชั่วดี การขมใจตอส่ิงเรา และการอดทนอดกลั้น ซึ่งแตกตางจากความกลาหาญทางจิตใจท่ีคุณลักษณะนี้มุงเนน
ทีก่ารกำกับและควบคุมตนเอง ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะทางใจที่ Node พึงมีในเร่ืองความยับยั้งชั่งใจในอารมณ
หุนหัน ความโกรธ ความไมพอใจอันอาจจะเกิดข้ึนไดในการปฏิบัติงานหรือการสรางปฏิสัมพันธระหวางคนหรือกลุม
คน คุณลักษณะนี้จึงเนนที่วุฒิภาวะทางอารมณมากกวาความกลาหาญนั่นเอง  

ความเขาใจโลกและชีวิต (Transcendence) เปนคุณสมบัติเชิงอภิปรัชญาหรือความเชื่อภายในที่มี
เกี่ยวกับความเปนไปของโลกและเปาหมายในการใชชีวิต ซึ่งเปนแนวคิดที่มีทรงพลังสงผลตอการเลือกดำเนินชวีิต
อยางมีคุณคา มีความหมาย และมองเห็นเปาหมายที่ใหญกวาความกาวหนาในชีวิตของตนเองเพียงอยางเดียว มี
แรงบันดาลใจตอการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีความหวังดีและยินดีตอการพัฒนาขึ้นของผูอื่น หรืออาจกลาวไดวาเปน
ความเชื่อความศรัทธาตอการใชชีวิตเพื่อเติมเต็มความเปนมนุษยของตนเองและผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับคุณสมบัติ
ของ Node ผูมีความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชน เชื่อวาการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นไดทั้ง
ในระดับบุคคล ชุมชนและสังคม รวมถึงความรูสึกเขาอกเขาใจชีวิตที่แตกตางหลากหลายของแตละคน (Empathy) 
พรอมทั้งสรางแรงบันดาลใจในการคนหาเปาหมายในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคาซึ่งอาจมีอยูหลากหลายแบบ
เชนเดียวกัน  

ความมีสติปญญา (Wisdom) ความหมายในทางจิตวิทยาเชิงบวก ไมไดหมายถึงความเชี่ยวชาญเชิง
วิชาการ แตเปนคุณลักษณะที่เกี ่ยวของกับการใชสติปญญาไตรตรอง เรียนรู ถอดบทเรียนประสบการณ คิด
วิเคราะหเชื่อมโยง คิดวิพากษ คิดสรางสรรค หรืออาจกลาวโดยสรุปไดวามีคุณสมบัติเปนนักคิด มีความใฝรูและชาง
สังเกต คุณลักษณะขอนี้ควรมีอยูใน Node ที่ทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนอยางยิ่ง เพราะจะทำใหเกิดการ
ประยุกตใชองคความรูที่เกิดขึ้นจากการใชสติปญญาจนนำไปสูการสรางทักษะการทำงานรวมกับกลุมเปาหมายและ
ผูเกี่ยวของ การรับรูความถูกตองเหมาะสมตอการปฏิบัติงานในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ยอมตองใชปญญา
ในการวิเคราะห ประเมินผลและตัดสินใจรวมดวยทั้งสิ้น เมื่อพบปญหาก็สามารถหาวิธีแกไขได ไมคิดติดกรอบเดิม 
มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) และเรียนรูไปพรอมกับการแกปญหา สรางความงอกงามทาง
ความคิดและจิตใจ คุณลักษณะขอนี้จึงผูกโยงทั้งคุณลักษณะทาง “ใจ” และ “หัว” ไวดวยกัน ซึ่งจะอธิบาย
รายละเอียดในหัวขอถัดไป  

กลาวโดยสรุป คุณลักษณะเชิงเจตคติหรือคุณลักษณะทาง “ใจ” ที่พึงมีของ Node ถือเปนคุณลักษณะ
สำคัญที่สุดเพราะเปนจุดตั้งตนของทุก ๆ การกระทำ เฉกเชนคำกลาวที่วา “ใจเปนนาย กายเปนบาว” หาก
ปราศจากจิตใจที่เขมแข็ง มีอุดมการณหรือหลักยึดสำคัญในชีวิตแลว การดำเนินชีวิตก็อาจเปนไปอยางไรจุดหมาย 
Node ที่มีความแข็งแกรงดานจิตใจ จะมีจุดยืนที่มั ่นคง และจะสามารถดำเนินชีวิตอยูบนเสนทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนอื่นไดอยางอิสระ ไมติดกรอบความคิดเดิม หรือถูกครอบงำดวยวัฒนธรรมทางความคิดแบบเกา มี
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จิตใจมุงมั่นและกลาเผชิญปญหา ไมกลัวความลมเหลว สามารถควบคุมอารมณและจิตใจของตนเองและสนับสนุน
ใหกำลังใจผูอื่นไดอยางเขาอกเขาใจ เรียนรูตลอดเวลาเพื่อหาหนทางสูความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงที่ดีกวา
ใหแกชีวิตของตนเองและผูอื่น รวมทั้งมุงมั่นที่จะยกระดับทางความคิดและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม
ในลำดับตอไป 

 2.2.2 คุณลักษณะของ “หัว” หรือคุณลักษณะดานความรู 
 องคประกอบดานความรูที่ Node งานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนพึงมี ควรเปนความรูที่มีลักษณะสห
วิทยาการ เมื่ออานถึงตรงนี้จะพอสังเกตเห็นไดวาผูที ่ทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชน นอกจากจะเปนผูที ่มี
อุดมการณ มีจิตใจมุงมั่นในจุดยืนเพื่อมนุษยชนแลว พวกเขายอมตองมีความรูเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนเสียกอน 
หากกลุมเปาหมายคือเด็กและเยาวชนแลว ก็หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กดวย 
ไมเพียงหลักการและตัวบทกฎหมายสำคัญ ๆ เทานั้น Node ยอมจำเปนตองมีความรูเกี ่ยวของกับประเด็นที่
ตองการขับเคลื่อนและพัฒนา หรือรูจักบริหารจัดการเพื่อใหไดความรูเฉพาะนั้นมาสื่อสารและสงตอใหกับเด็กและ
เยาวชนกลุมเปาหมาย จากการถอดบทเรียนในประเด็นองคประกอบดานความรูกับผูประสานงานเครือขายภูมิภาค
ทำใหศูนยวิจัยและพัฒนาดานเด็กและเยาวชนไดขอสรุปดานความรูจากผูปฏิบัติงานโดยตรง ซึ่งผูเขียนจะอธิบาย
เพิ ่มเติมและอภิปรายเปรียบเทียบกับความรู เชิงหลักการทำงานพัฒนาสังคมของ Trevithick (2012) ซึ ่งได
สังเคราะหประเภทของความรูในการทำงานพัฒนาสังคมเปน 3 ประเภทตามหัวขอยอยดานลาง อันมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 องคความรูดานแนวคิดทฤษฎี เปนความรูประเภทหนึ่งที่สรุปไดจากการถอดบทเรียน โดย Node ได
สะทอนวาผูทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนจำเปนตองมีความรูดานแนวคิดทฤษฎี อันไดแก ทฤษฎีการมีสวน
รวม ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทฤษฎีการสื่อสาร แนวคิดกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth 

mindset) ทฤษฎีจิตวิทยาเด็กและเยาวชน และแนวคิดการสรางพลเมืองและสิทธิพลเมือง (ศูนยวิจัยและพัฒนา
ดานเด็กและเยาวชน, 2562) ผูเขียนไดศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบดานองคความรูในงานพัฒนาสังคมของ 
Trevithick (2012) พบวาองคความรูดานแนวคิดทฤษฎีถูกระบุเปนความรูทางทฤษฎี (Theoretical knowledge) ซึ่งจะ
เปนประโยชนในการทำงานกับกลุมเปาหมาย โดยสรางคุณคา สรางความหมายและเปาหมายของงาน แบงแนวคิด
ทฤษฎีออกไดเปน 3 กลุมยอย คือ 1) ความรูยืม เปนองคความรูทางทฤษฎีที่ยืมขามศาสตร นำมาปรับและพัฒนา
ใหเขากับการทำงานกับกลุมเปาหมาย 2) ความรูทฤษฎีพัฒนาสังคม ซึ่งเปนความรูทางทฤษฎีของวิชาชีพนักพัฒนา
สังคม และ 3) ความรูทางทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
  เม่ือนำกลุมความรูทางทฤษฎีของ Trevithick มาวิเคราะหรวมกับขอมูลจากการถอดบทเรียน จะสามารถ
สรุปไดวาองคความรูทางทฤษฎีที่ใชในงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนควรมีลักษณะสหวิทยาการโดยยืมและ
ประยุกตขามศาสตร ทั้งทฤษฎีสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และจิตวิทยา เพื่อทำความเขาใจบริบทการใชชีวิตและ
ปญหาที่มีความซับซอนในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุมเด็กที่ดอยโอกาส ยากจน เติบโตอยูใน
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วัฒนธรรมกระแสรอง การใชศาสตรดานจิตวิทยาเพียงอยางเดียวไมสามารถทำความเขาใจหรือตอบโจทยปญหาที่
ตองการแกไขได ไมเพียงองคความรูเชิงทฤษฎีที่ยืมขามศาสตรเทานั้น Node จำเปนตองเขาใจทฤษฎีการทำงาน
พัฒนาสังคมและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติบางสวนรวมดวย เชน ทฤษฎีการสื่อสารกับกลุม เปาหมาย การ
สรางความไววางใจ การตั้งคำถาม การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปความรู เปนตน ซึ่งความรูประเภทน้ี
จะนำไปสูการพัฒนาทักษะใหการทำงานพัฒนารวมกับกลุมเปาหมายตอไป 
 องคความรูดานกฎหมาย เปนความรูที่ Node ระบุวาเปนองคความรูจำเปนของผูทำงานพัฒนาดานเด็ก
และเยาวชน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเด็กโดยปราศจากการกระทำท่ีละเมิดตอเด็กและเยาวชนเสียเอง โดยในบริบท
การทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนในประเทศไทยจำเปนตองรูกฎหมายสำคัญ อาทิ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก ตลอดจนความรูเกี่ยวกับ
โครงสรางการขับเคลื่อนเชิงนโยบายผานองคกรและหนวยงานภาครัฐ (ศูนยวิจัยและพัฒนาดานเด็กและเยาวชน , 

2562) เมื่อวิเคราะหตามคูมือความรูและทักษะงานพัฒนาสังคม  พบวาองคความรูดานกฎหมายถูกจัดกลุมไวใน
กลุมความรูที่เปนขอเท็จจริง (Factual knowledge) ซึ่งเปนความรูที่มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรจนเปน
ขอเท็จจริงและสามารถนำมาบังคับใชเชิงเทคนิคได (Technical knowledge) เชน กฎหมายกฎระเบียบ ขอปฏิบัติ 
นโยบายทางสังคม เปนตน (Trevithick, 2012) 

  ดังนั ้น องคความรู ดานกฎหมายตามการใหขอมูลของ Node สามารถจัดอยู ในกลุ มความรู ที ่ เปน
ขอเท็จจริงหรือความรูเชิงเทคนิคซึ่งเปนความรูที่ใหแนวคิดในการทำงานพัฒนาใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ เปาหมาย
การทำงานพัฒนาใหกับเด็กและเยาวชน อันนำไปสูการวัดและประเมินผลสำเร็จการทำงานตามแบบแผนของ
หนวยงานที่บังคับใชกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้น ๆ ในขณะเดียวกัน Node ใชประโยชนจากการรับรูความรูนี้ใน
การดำเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายเชิงบูรณาการขามองคกรไดซึ่งจะเปนผลใหการสานเครือขาย เชื่อมโยงการ
ทำงานของภาคีใหมีความเหนียวแนนและมีสวนรวมรับผิดชอบระหวางกันอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม Node ยัง
สามารถทำขอตกลงรวมกันระหวางภาคี (MOU) ในการทำงานเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนตามเปาหมายรวมซึ่งอาจ
มีหลักสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก หรือเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) เปนหลักการที่ยึด
รวมกัน โดยนำขอเสนอแนะตามที่ระบุไวในขอตกลงตาง ๆ มาปฏิบัติเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญกับเด็ก
และเยาวชนกลุมเปาหมายได 
 องคความรูเฉพาะทางดานการปฏิบัติ เปนองคความรูเฉพาะดานตามการใหความหมายของ Node โดย
ระบุถึงความรูเฉพาะในประเด็นขับเคล่ือน เชน ความรูเกี่ยวกับกระบวนการสรางการมีสวนรวม กระบวนการเรียน
รูเทาทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล กระบวนการสรางความเปนพลเมือง เปนตน รวมทั้งความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การเปลี ่ยนแปลงทางสังคม อันประกอบดวยปจจัยและเงื ่อนไขที ่สงผลตอการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมและ
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมถึงความรูที่ เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานกับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน 
ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน บริบทสังคมและวิถีชีวิต เปนตน (ศูนยวิจัยและพัฒนา
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ดานเด็กและเยาวชน, 2562)  อยางไรก็ตาม ความรูทางการปฏิบัติตามการสังเคราะหของ Trevithick (2012) คือ
ความรูที่เกิดจากการนำความรูทางทฤษฎีและความรูที่เปนขอเท็จจริงมาปฏิบัติในงานพัฒนาสังคม ซึ่งเปนความรู
ใหมอันเกิดขึ้นพรอมกับการฝกฝนปฏิบัติ อาจเรียกไดวาเปนความรูเชิงทักษะหรือความรูฐานสมรรถนะนั่นเอง เชน 
การคิดไตรตรอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ การวิเคราะหสถานการณ การตั้งสมมติฐาน การสังเคราะหแนว
ทางแกไข การตัดสินใจ การประเมินคุณคา เปนตน ยิ่งไปกวานั้น ความรูดานการปฏิบัติอาจรวมไปถึงการสรางองค
ความรูใหมจากการถอดประสบการณ เปนความรูที่เปนความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของผูปฏิบัติเองดวย    
 องคความรูเฉพาะทางดานการปฏิบัติในบทนี้ จึงมีความหมายรวมทั้งองคความรูที่เกิดจากการประยุกตใช
ความรูเดิมและองคความรูใหมที่ถูกสังเคราะหขึ้นผานการถอดบทเรียนและการสั่งสมประสบการณจนกลายเปน
ความรูเฉพาะดานในทางปฏิบัติ ซึ่งปรากฏเปนองคความรูใหมเชิงกระบวนการ ดังที่ Node ไดสรุปวาเปนองค
ความรูเฉพาะในประเด็นที่ขับเคลื่อนนั่นเอง อยางไรก็ตาม องคความรูที่เกิดจากการประยุกตใชความรูเดิมและองค
ความรูใหมไมสามารถแยกออกจากกันได เนื่องจากเปนผลของกระบวนการเรียนรูของมนุษยในการคิดตอยอด 
เชื่อมโยง หาขอสรุปเพื่อเรียนรูสิ่งใหม ๆ รอบตัว องคความรูเฉพาะทางดานการปฏิบัตินี้จะเปน  “ภาพสะทอน
ประสบการณ” “ความเกา” หรือ “ชั่วโมงบิน” ของ Node ในการแสดงคุณลักษณะดานทักษะนั่นเอง 
 โดยสรุป คุณลักษณะดานองคความรูที่ Node พึงมีจึงประกอบดวยองคความรู 3 ประเภท คือ 1) ความรูที่
เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎีซึ่งเปนแนวคิดนำในการทำความเขาใจความสัมพันธของกลุมเปาหมายกับโครงสราง
สังคม อาทิ ความหลากหลายทางชาติพันธุกับทฤษฎีทางมานุษยวิทยา ปรากฏการณความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับ
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา 2) ความรูที่เกี่ยวของกับกฎหมายซ่ึงหลักการที่เชื่อมคุณลักษณะเชิงเจตคติเขากับความรู 
เชน ความเชื่อความศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปน
ตน และ 3) ความรูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติ เปนความรูเชิงประยุกต ซึ่งเกิดจากการเรียนรู ทำซ้ำ และเชื่อมโยง ตอ
ยอด ถอดบทเรียนจนเปนความรูใหม ชวยแกไขปญหาที่มีความซับซอนไดมากขึ้น อีกทั้งยังนำไปสูการตั้งคำถาม
เพื่อหาขอสรุปในสถานการณปญหาใหม ๆ ไดดียิ่งขึ้น ความรูทั้งสามเปนองคความรูสำคัญที่ Node ควรมีเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ระดับชุมชนและระดับโครงสรางสังคม
ตอไป  
 2.2.3 คุณลักษณะของ “กาย” หรือคุณลักษณะดานทักษะ 

คุณลักษณะดานทักษะในฐานะที่เปนผูประสานงานเครือขายการทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนนั้น
จำเปนตองมีทักษะหลากหลายดาน ไมตางจากการมีคุณลักษณะดานเจตคติและคุณลักษณะดานองคความรู Node 
ผูทำงานดานเด็กและเยาวชนจึงตองเผชิญความทาทายกับความไมรูและความขาดทักษะของตนเอง ทำใหตอง
พัฒนาตนเองอยูเสมอ เชนเดียวกันคุณลักษณะดานทักษะ หรือ “กาย” จึงเปนเรื่องที่ฝกฝนได ซึ่งจากประสบการณ
การทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชน Node ไดระดมความคิดและเสนอชุดทักษะท่ีควรมีไวอยางหลากหลาย ทาง
ศูนยวิจัยฯ ไดสรุปและจัดกลุมชุดทักษะไว 3 กลุมหลัก โดยจะขยายความเพิ่มเติมพรอมเชื่อมโยงกับชุดทักษะใน
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การทำงานพัฒนาสังคมของนักพัฒนาสังคม 2 ทาน คือ Cournoyer และ Trevithick เพื่อใหไดชุดทักษะที่เปน
ขอสรุปยืนยันในการทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชน อันมีรายละเอียดดังนี้  

ทักษะการบริหารจัดการ ในที่นี้ผูเขียนขอแบงอธิบายทักษะนี้เปน 2 สวน กลาวคือ ทักษะการบริหารและ
ทักษะการจัดการซึ่งมีนัยในการจำแนกแตกตางกัน โดยมีรายละเอียดในแตละสวนดังนี้ 

สวนที่ 1 ทักษะการบริหาร ตามการระดมความคิดจาก Node หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรดานงาน 
ดานงบประมาณ และดานกำลังคนหรือทรัพยากรมนุษย (ศูนยวิจัยและพัฒนาดานเด็กและเยาวชน, 2562) ซึ่งการ
บริหารทรัพยากรดานงาน Node ทักษะการคิดวิเคราะห แยกแยะเพื ่อแจกจายและแบงเนื ้องาน สามารถ
บริหารงานเชิงระบบได โดยมีทักษะในการเห็นภาพรวมของกระบวนการและผลลัพธ  รวมถึงการบริหารจัดการ
ความรู อันเกิดจากการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหสรุปขอมูล และการจัดทำฐานขอมูลเพื่อประโยชนในการใช
งาน หรือเรียกอีกอยางวามีทักษะการจัดการขอมูลนั่นเอง (Cournoyer, 2010; Trevithick, 2012) ในสวนการ
บริหารทรัพยากรดานงบประมาณ Node ควรมีทักษะในการบริหารการใชจายโดยใชความรูเรื่องการเงินการบัญชี
หรือหลักการบริหารงบประมาณจากแหลงทุนใหงานเกิดความลื่นไหลราบรื่น และการบริหารทรัพยากรดาน
กำลังคนหรือทรัพยากรมนุษย คือ การบริหารคนใหเหมาะสมกับงาน สามารถดึงศักยภาพในการทำงานไดเต็มที่
และเกิดพัฒนาการในการทำงานของคนในองคกรหรือหนวยงานของตน 

สวนที่ 2 ทักษะการจัดการ โดยนัยตามการระดมความคิดของ Node หมายถึงการจัดการความขัดแยง
และการแกปญหาอันเกิดขึ้นเปนปกติในการทำงานและการประสานงานขามองคกร Node ควรมีทักษะการจัดการ
ระบบความสัมพันธเชิงอำนาจใหม อันเกิดจากการเชื่อมประสานการทำงานระหวางองคกรภาครัฐที่มีอำนาจส่ังการ
กับองคกรภาคประชาสังคมและภาคประชาชนซ่ึงมีความเขาใจปญหาระดับพ้ืนที่ไดดี แตขาดอำนาจกำลังทุนทรัพย
หรือกำลังคนในการจัดการ Node จึงจำเปนตองจัดการความสัมพันธเชิงอำนาจใหม ใหเปนระนาบแนวราบ
มากกวาแนวดิ่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่ตอรองใหกับองคกรภาคประชาชนมากขึ้น ดังนั้น ทักษะการตอรอง ทักษะการไกล
เกลี่ยประนีประนอม ทักษะการจัดการกับปญหาอุปสรรค การตัดสินใจจึงเปนทักษะดานการบริหารจัดการในงาน
พัฒนาสังคมที่นักพัฒนาสังคมจะขาดไมไดดวยเชนกัน (Trevithick, 2012) อยางไรก็ตาม การสื่อสารเพื่อทำความ
เขาใจ หรือทักษะการส่ือสารเพ่ือสันติ เปนทักษะพ้ืนฐานที่ผูทำงานพัฒนาตองมีเพ่ือใชในการดำเนินงานและบริหาร
จัดการงานทุกสวน การสื่อสารเพื่อสันติเปนวิธีคิดในการทำงานพัฒนารวมกับคนหมูมาก ซึ่งมีความเขาใจเบื้องตน
วามีความแตกตางหลากหลายอยูกลุมคนหนึ่ง ๆ ฉะนั้น การสื่อสารเพื่อสันติมีความสำคัญมากและพึงปฏิบัติโดย
การฟงอยางต้ังใจ (Active listening) ตองเปดใจรับฟงและสรางพ้ืนที่ปลอดภัยระหวางผูพูดและผูฟง รวมถึงตองมี
ความไวทางวัฒนธรรม (Cultural sensitivity) รวมดวย ซึ่งเปนทักษะการรับรู  เขาใจและมีปฏิกิริยาตอกลุม
วัฒนธรรมที่แตกตางอยางเหมาะสม (Cournoyer, 2010, 2016; Trevithick, 2012) 

ทักษะการทำงานเชิงเทคนิค เปนกลุมทักษะที่ระบุในงานดานการพัฒนาสังคมในคูมือความรูและทักษะ
งานพัฒนาสังคมของ Trevithick (2012) โดยเนนกลุมทักษะที่จำเปนตองใชกับหนางาน เชน ทักษะการสัมภาษณ
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และจัดการขอมูล ทักษะการใหคำปรึกษา ซึ่งนักพัฒนาสังคมจำตองปฏิบัติกับกลุมเปาหมายการทำงาน Node 

เชนเดียวกับนักพัฒนาสังคมที่ตองทำงานกับกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชน รวมถึงผูเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายที่มี
ความหลากหลายสูง ยอมจำเปนตองมีทักษะเชิงเทคนิคเพื่อใหการสรางปฏิสัมพันธระหวาง Node และกลุมคนที่ 
Node เขาไปทำงานดวยรวมงานกันไดอยางราบร่ืน เมื่อมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกันแลว การพัฒนานวัตกรรมแกไข
ปญหายอมเกิดขึ้นไดไมยาก อยางไรก็ตาม ทักษะการส่ือสารเพ่ือสันติดังกลาวไปแลวขางตน อาจไมไดอธิบายลงลึก
ถึงทักษะการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจภายในตนเองและผูอื่น ( Intrapersonal and Interpersonal skills) ซึ่ง
สะทอนผานการพูดใหกำลังใจและใหการสนับสนุนทางอารมณความรูสึก รวมถึงการฟงอยางตั้งใจจนเกิดความ
เขาอกเขาใจลึกซึ้ง (Empathy) ทักษะนี้ไมอาจแยกออกจากทักษะการทำงานเชิงเทคนิคได เนื่องจากเปนทักษะ
สำคัญในการสรางความสัมพันธระหวาง Node และกลุมองคกรอื่น ๆ  

ทักษะการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจตนเองและผูอื่นนับเปนทักษะตนทุนของทักษะการเชื่อมประสาน
เครือขาย เนื่องจาก Node ตองวิเคราะหความตองการและเปาหมายของตนเองและของภาคีใหชัดเจนเสียกอน จึง
ทำใหเห็นวาการทำงานในลักษณะเครือขายน้ีจะชวยใหเกิดประโยชนทั้งสองฝายหรือเกิดปะโยชนตอสาธารณะมาก
นอยเพียงใด หรืออาจเรียกไดวาเปนทักษะการทำงานแบบหุนสวน (Partnership) กลาวคือการทำงานแบบรวมรับ
ผิดรับชอบ (Accountability) ในบทบาทหนาที่อันจะชวยสงเสริมกันใหบรรลุเปาหมายการทำงานที่วางไวรวมกัน 
ซึ่งพัฒนาไปสูทักษะการทำงานแบบรวมแรงรวมใจ (Collaborative skills) ที่มุงบรรลุเปาหมายเพื่อประโยชน
สาธารณะมากกวาผลประโยชนของภาคีใดภาคีหนึ่งเพียงอยางเดียว อีกทักษะสำคัญที่ Node และเครือขายควรมี 
คือทักษะการประเมิน กลาวคือ การประเมินสถานการณ การประเมินปจจัยเสี่ยงและปจจัยสำเร็จของการทำงาน 
เพื่อออกแบบและแกไขปฏิบัติการหรือนวัตกรรมที่ใชในระดับพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงทักษะการ
ประเมินผลลัพธที่เกิดภายหลังการใชนวัตกรรมเพ่ือพัฒนานวัตกรรม กระบวนการ หรือปฏิบัติการหนุนเสริมตาง ๆ 
ใหดียิ่งขึ้นไป  

ทักษะกระบวนกร นับวาเปนทักษะสำคัญอีกทักษะหนึ่งของผูทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชน เพราะ
หลายครั้งที่ปฏิบัติการของ Node มักเกี่ยวของกับการพัฒนาและเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน ทั้งความรู 
ความคิดและทักษะตาง ๆ ในการดำรงชีวิตอยูอยางมีความหมาย รูเทาทันสถานการณของโลกและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ ้น ทักษะกระบวนกรตามการวิเคราะหของศูนยวิจัยฯ มีสวนประกอบคลายการสรางกระบวนการเรียนรู 
กลาวคือ Node ตองเรียนรูที่จะเปนผูอำนวยความสะดวกในการสรางองคความรูจากประสบการณ เปนผูนำการ
เชื่อมโยงประสบการณดวยทักษะการพูดถายทอดและสื่อความ การจัดกระบวนการฝกอบรมเปนขั้นเปนตอน
เพื ่อใหเด็กและเยาวชนไดเชื ่อมโยงและตอยอดการเรียนรู ผานประสบการณได การสรางบรรยากาศในการ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางผูรวมกระบวนการฝกอบรม รวมถึงการสรางแรงบันดาลใจในการคนหาตนเองและ
ความหมายของชีวิตเด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายตามศักยภาพของแตละบุคคล  
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กลาวโดยสรุป Node ผูทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนตองมีชุดทักษะ 3 ทักษะ กลาวคือ ทักษะการ
บริหารจัดการซึ่งเปนประโยชนดานการจัดการทรัพยากรในการดำเนินงานและจัดการความสัมพันธของกลุมคน
ผูเกี่ยวของกับงานใหทำงานรวมกันไดอยางราบรื่น รวมทั้งทักษะการทำงานเชิงเทคนิคซึ่งเปนความสามารถของผู
ทำงานในการประยุกตใชความรูที่เกี่ยวของกับการทำงาน อาจเปนการทำโครงการกิจกรรม โครงการวิจั ยหรือการ
พัฒนานวัตกรรมแกไขปญหา ซึ่งตองมีทักษะการจัดการขอมูล การสื่อสารและประสานเครือขาย การทำงานเปน
ทีม การประเมินสถานการณและอื่น ๆ และทายที่สุด Node ยอมหลีกเลี่ยงในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพไมได 
ฉะนั้น ทักษะกระบวนกร การสรางการเรียนรู การสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจึงเปนอีกทักษะที่ 
Node ควรฝกฝนหรืออาจใชวิธีการประสานงานใหนักจัดกระบวนการมาชวยในสวนการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนได   

เมื่อพิจารณาจากองคประกอบคุณลักษณะทุกดานทั้ง “ใจ” “หัว” และ “กาย” แลว จะพบวาทั้งสาม
องคประกอบควรหลอมรวมอยูในคนทำงานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางไมสามารถแยกจากกันได อยางไร
ก็ตาม การมีองคประกอบทั้งสามครบถวนในคนทำงานหนึ่งคนอาจเปนเรื่องเหนือธรรมชาติ เพราะมนุษยยอมมี
ความรูความเชี่ยวชาญที่แตกตางกันไป ฉะนั้น การทำงานของ Node จึงจำเปนตองหลอมรวมคนท่ีมีคุณลักษณะทั้ง
ดานเจตคติ ความรูและทักษะใหอยูในทีม Node ใหครบองคประกอบ จึงจะสามารถดำเนินงานอยางราบร่ืนได จึง
เปนขอสรุปขององคประกอบของ Node วามีความจำเปนที ่ตองรวบรวมคนทำงานลักษณะเชื ่อมประสาน 
ประนีประนอมและพ่ึงพาอาศัยความเชี่ยวชาญขามศาสตรหรือสหวิทยาการ Node ควรเรียนรูที่จะทำงานกับคนที่
หลากหลาย ในขณะที่พรอมทำความเขาใจในความแตกตางหลากหลายแลว ก็ตองพรอมที่จะแสดงเจตนารมณ 
จุดยืนในการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาที่มีรวมกันระหวางเด็ก เยาวชน 
รวมถึงภาคีและผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน    

2.2 บทบาทหนาที่และรูปแบบการทำงาน 

 ดวยบทเรียนการทำงานกับผูประสานงานเครือขาย หรือ Node งานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนตั้งแตป 
พ.ศ. 2556 เปนตนมา ทำใหศูนยวิจัยฯ สั่งสมประสบการณและไดวิเคราะหบทบาทการทำงานรวมถึงรูปแบบการ
ทำงานของ Node โดยในตอนนี้ ผูเขียนขอลำดับการนำเสนอขอมูลออกเปน 3 หัวขอ คือ บทเรียนเรื่องบทบาท
และหนาที่ของ Node และนำเสนอรูปแบบการทำงานของ Node แตละภูมิภาคท่ีปฏิบัติงานภายใตการดำเนินงาน
ของโครงการศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว นับตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนมา 
พรอมทั้งปดทายดวยบทสรุปการทำงานในฐานะผูประสานงานเครือขายภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 2.2.1 บทบาทหนาที่ของ Node 

 ตามที่ไดกลาวตอนตนของบทถึงบทบาทสำคัญของ Node ในฐานะกลไกขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาดาน
เด็กและเยาวชนแบบบูรณาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งมี 5 ประการ กลาวโดยสรุปคือ 1) 
ใหคำปรึกษาและเชื่อมความสัมพันธของเยาวชนและพี่เลี้ยงอปท. 2) สนับสนุนการสำรวจตนทุนทางสังคมในพื้นที่ 
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3) ใหคำแนะนำดานการบริหารจัดการโครงการ 4) เชื่อมเครือขายคนทำงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน และ 5) 
เสริมพลังพี่เลี้ยงอปท. ในเชิงประเด็น (สมพงษ จิตระดับ และคณะ, 2559) อยางไรก็ตาม สมพงษ จิตระดับและ นว
พร สุนันทลิกานนท (2562) ไดกลับมาวิเคราะหบทบาทของ Node อีกครั้งหลังจากที่ไดสัมผัสการทำงานรวมกัน 
Node ที่ทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนและ Node ที่ทำงานพัฒนาเชิงประเด็นดานอื่น ๆ เชน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตชาวบาน การพัฒนาการศึกษาของกลุมชาติพันธุ การจัดการทรัพยากรในทองถิ่น เปนตน จึงพบวา 
Node มีบทบาทการทำงานแบบ “ชางเชื่อม” คือ ทำงานเชื่อมประสานระหวางกลุมคน ในขณะเดียวกันก็ถักทอ
เครือขายคนทำงานท้ังในเชิงกลุมเปาหมายและเชิงประเด็น เชื่อมโยงและถายโอนองคความรูที่สั่งสมจากปฏิบัติการ
ระหวางภาคีเครือขาย ตลอดจนพัฒนาสูแนวทางปฏิบัติและขอเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งเปนการทำงานที่ทั้งเชื่อมโยง 
แปรผัน และเปลี่ยนผานองคความรูสูแนวทางปฏิบัติและนโยบาย อันเปนการจัดสมดุลอำนาจใหมในการสื่อสาร
ระหวางองคกรปฏิบัติการและองคกรนโยบาย Node จึงมีบทบาทใหการสรางพื้นที่ปะทะสังสรรคทางแนวคิดและ
เปดโอกาสใหมีการสื่อสารสงตอความคิดสองทาง (Two-way delivery) ของภาคปฏิบัติและภาคนโยบายนั่นเอง 
 แนวคิดตอบทบาทหนาที่ของ Node สวนหนึ่งไดรับการยืนยันจากผูประสานงานเครือขายภูมิภาคของ
โครงการฯ ในเวทีถอดบทเรียน Node ในวันที่ 13 และ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผานการสนทนากลุมระหวางทีม
นักวิชาการของศูนยวิจัยฯ กับ Node จำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยสรุปบทบาทหนาที่ของ Node ตามการรับรูของ
ผูปฏิบัติงาน ดังนี้ 

มีบทบาทในการเชื่อมประสานเครือขาย ซึ่งจากการสนทนากลุมนับวาบทบาทนี้เปนบทบาทหลักของ 
Node การเชื่อมเครือขายในที่นี้ นับรวมเครือขายงาน คน และงบประมาณ Node ตองเปนผูขยายโอกาสใหกับ
กลุมคนทำงานของตนเองไปสูกลุมงานใหม เนื่องจากการทำงานสายพัฒนานั้นจำเปนตองใชความรูหลากหลายดาน 
ไมเพียงเทานั้น Node ยังไดเชื่อมกลุมคนใหม ๆ ซึ่งมาพรอมกับกลุมงานใหมดวย การขยายเครือขายงานและ
คนทำงานยอมนำไปสูแหลงทุนและงบประมาณท่ีสามารถขับเคลื่อนงานตอไปได แหลงทุนที่กลาวถึงอาจเปนแหลง
ทุนของภาครัฐ หนวยงานราชการ แหลงทุนภาคเอกชนและภาคธุรกิจ และแหล งทุนภาคประชาสังคม แหลงทุน
ของหนวยงานไมหวังผลกำไรในระดับชาติและจากองคกรนานาชาติ อยางไรก็ตาม การทำงานในระดับพื้นที่เล็ก ๆ 
อยางหมูบานและชุมชนเพื่อเอื้อประโยชนตอเด็กและเยาวชนในชุมชน ก็อาจเกิดแหลงทุนจากภาคประชาชน เปน
ลักษณะกองทุนหมูบานหรืองบประมาณจากกำไรสหกรณวิสาหกิจชุมชนรวมดวยได ในบทบาทการประสาน
เครือขายนี้ เมื่อวิเคราะหแลวตองใชองคประกอบทั้งดานเจตคติตองานพัฒนา ความรูและทักษะในการส่ือสารสราง
ความเขาใจอันดี จึงจะเกิดการเชื่อมประสานความคิดจิตใจ ความรวมแรงรวมใจระหวางกลุมงาน กลุมคนและกลุม
แหลงทุนใหรวมเดินทางสายพัฒนาไปดวยกันไดอยางตลอดรอดฝง   

มีบทบาทในการจัดการความสัมพันธ อันเปนบทบาทตอเนื่องจากการเชื่อมประสานเครือขาย เมื่อมี
ความจำเปนตองทำงานกับหลากหลายกลุมองคกร ทำใหปญหาความขัดแยง ความไมลงรอย อาจมีปญหาความคิด
ความตองการที่แตกตางกัน Node ตองระลึกเสมอวาสภาพปญหาดังกลาวเปนเรื่องปกติในการทำงานและตอง
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จัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นใหได โดยไมปฏิเสธหลักการหรือความคิดเห็นที่เปนปฏิปกษ แตตองสรางพ้ืนที่กลางที่
สามารถสื่อสารความคิดขัดแยงนั้นไดอยางตรงไปตรงมาโดยผูที่นำเสนอความคิดที่แตกตางรูสึกปลอดภัยในการ
สื่อสาร ในขณะเดียวกัน Node ที่ทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนควรมีบทบาทในการจัดการความสัมพันธเชิง
อำนาจระหวางกลุมผูมีอำนาจนำกับกลุมไรอำนาจ  เชน ความสัมพันธระหวางผูใหญกับเด็ก ความสัมพันธระหวาง
หนวยงานรัฐอยางฝายบริหาร อปท. กับสภาเด็กฯ หรือแกนนำเยาวชน ความสัมพันธระหวางแหลงทุนกับภาค
ประชาชน เปนตน กลาวโดยสรุป คือ Node มีบทบาทเปนผูจัดสมดุลอำนาจระหวางกลุมวัฒนธรรมเกาใหมใหอยู
และทำงานรวมกันตอไปไดนั่นเอง 

มีบทบาทในการจัดการความรู โดยการทำงานของ Node ซึ่งอาจมีรูปแบบหลากหลาย เชน การทำงาน
วิชาการ งานเชิงกิจกรรมสรางสรรค งานพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน หรือคนทำงานกับเด็กและเยาวชน เปน
ตน ลวนตองมีกระบวนการถอดบทเรียนเพื่อสรุปองคความรูและบทเรียนที่ไดเรียนรูจากกระบวนการ Node จึงมี
หนาที่เปนทั้งผูจัดประสบการณ ผูอำนวยความสะดวกตอการเรียนรู สรางโอกาสในการติดตั้งชุดความคิดสำคัญของ
การทำงานพัฒนากับเด็กและเยาวชน ตลอดจนเปนผูชวนทบทวนสรุปบทเรียนใหกับเด็กและเยาวชนรวมทั้ง
คนทำงานดานเด็กและเยาวชนดวย องคความรูที่สรุปไดเปนองคความรูที่เปนประโยชนหลายทาง กลาวคือ 1) องค
ความรูเชิงประเด็นลึกและกวางจะเปนประโยชนตอ Node ในฐานะคนทำงาน 2) องคความรูในลักษณะชุดความรู
หรือชุดเครื่องมือจะเปนประโยชนตอเด็กและเยาวชนหรือคนทำงานดานเด็กและเยาวชน และ 3) องคความรูที่
เก่ียวของกับแนวปฏิบัติหรือขอเสนอแนะเชิงนโยบายจะเปนประโยชนตอองคกรภาครัฐและเอกชนที่ทำงานพัฒนา
เด็กและเยาวชน  

มีบทบาทในการสื่อสารเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง บทบาทนี้ Node สามารถนำองคความรูที่สรุปไดไป
สื่อสารเพื่อสรางความเขาใจตอสังคม หากขอสรุปความรูเกี่ยวของกับประเด็นปญหา Node มีหนาที่สื่อสารทำ
ความเขาใจและสรางความรวมมือกับสาธารณะ คนหาเจาภาพหลักเจาภาพรองในการแกไขปญหารวมกัน อีกทั้ง 
Node ยังตองสื่อสารเพื่อกระตุนการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย สงตอขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกระตุนให
เกิดการสรางกลไกปองกัน กลไกขับเคลื่อนสงตอ และกลไกการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ หรืออาจ
สรุปอยางสั้นวา Node มีบทบาทเปนทั้งตัวเรง (Catalyst) และผูสรางการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ในเวลา
เดียวกัน    
 2.2.2 รูปแบบการทำงานของ Node แตละภูมิภาค 

 เม่ือพิจารณรูปแบบการทำงานของ Node แตละภูมิภาค จะพบวารูปแบบการทำงานของ Node โดยสวน
ใหญเปนการทำงานแบบบูรณาการขามองคกร ซึ่งสามารถจำแนกไดเปนการทำงานแบบบูรณาการ 4 รูปแบบ คือ 1) 

การทำงานบูรณาการระหวางหนวยวชิาการกับหนวยงานภาครัฐ 2) การทำงานบูรณาการระหวางหนวยงานวิชาการ
กับหนวยงานภาคประชาสังคม 3) การทำงานบูรณาการระหวางหนวยงานภาคประชาสังคมกับหนวยงานภาครัฐ 
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และ 4) การทำงานบูรณาการระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานภาคประชาสังคมและหนวยงานภาครัฐ โดย
ผูเขียนจะอธิบายรายละเอียดแตละรูปแบบพรอมยกตัวอยางการทำงานของ Node แตละภูมิภาค ดังตอไปน้ี 

 การทำงานบูรณาการระหวางหนวยวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ  ซึ ่งมี
ตัวอยางความโดดเดนในการทำงานฐานะ Node วิชาการของพื้นที่จังหวัดศรสีะ
เกษ โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ จันทรหมื่น ศูนยวิจัยเเละบริการ
วิชาการดานเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไดทำงานรวมกับ
เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีจุดเดนใน
เรื่องการขับเคลื่อนงานบนฐานงานวิจัยเนนการนำความคิดของเด็กและเยาวชน

บูรณาการเขากับการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่น รวมถึงมีศักยภาพในการใหความรู เสริมทักษะ 
(Empower) ทีจ่ำเปนในการทำงานเด็กใหกับเครือขายเด็ก พ่ีเลี้ยงอปท. และชุมชน  
 การขับเคลื่อนงานของ Node ในระดับตอไปเปนการนำเอาองคความรูจากการวิจัยนำเสนอภูมิปญญา
การละเลนหมากซีบาของอำเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ ตอผูมีสวนเกี่ยวของและสรางความรวมมือเพื่อบรรจุลงใน
หลักสูตรภูมิสังคมของโรงเรียน ตลอดจนระบุใหเปนนวัตกรรมทางสังคมกระชับความสัมพันธกลุมคนตางวัยใน
หมูบานและเอกลักษณของชุมชนเพ่ือประโยชนในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษตอไป กระบวนการทำงานเชิงบูรณาการ
ของหนวยวิชาการเชื่อมโยงภาครัฐผานระบบโรงเรียนและระบบการปกครองทองถิ่นเขาดวยกันนั้นถือเปนจุดเดน
ในการทำงานของ Node ที่เปนนักวิชาการ เพราะสามารถมองเห็นจุดเชื่อมของทรัพยากรทั้งเรื่องคน งานและ
งบประมาณ เห็นภาพรวมความเปนไปไดในการทำงานกับระบบกลไกที่มีอยูเดิมในสังคมที่จะทำใหเกิดวงจรพัฒนา
ที่ตอเนื่องไปได 

 การทำงานบูรณาการระหวางหนวยงานวิชาการกับหนวยงานภาคประชาสังคม  สะทอนในภาพการ
ทำงานของหนวยวิชาการอยางมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสถาบันการศึกษาที่มีโครงสรางชัดเจนถือเปนจุดเดนหนึ่งของ 
Node วิชาการ เพราะสามารถชวยหนุนเสริมการทำงานพัฒนาโดยเชื ่อมโยงเขากับ
แนวคิดทฤษฎี จึงทำใหเกิดความเขาใจปรากฏการณทางสังคมในเชิงลึกไดมากยิ่งขึ้น 
เชนเดียวกับ Node ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผูชวยศาสตราจารย แวอาซีซะห 
ดาหะยี อาจารยประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการที่เลือกใชศาสตร
ความรูดานวิทยาการการสื่อสาร เชื่อมประเด็นทางสังคมกับการเรียนรูของนักศึกษาผาน
กิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนจัดทำสื่อวีดิทัศนเรื่องราวของชุมชน 25 เรื่องที่สะทอนวิถี
ชีวิต อาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ตนทุนทางธรรมชาติที่ตอบโตภาพลักษณที่ถูกถายทอดผาน
สื่อกระแสหลักเรื่องความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดยะลาใหสาธารณชนไดรับรู 
 ดวยกระบวนการเรียนรูผานการลงพ้ืนที่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต ทำใหทั้งตัวนักศึกษา ชุมชน ภาครัฐ 
และภาคประชาสังคมในพื้นที่ อาทิ ตัวแทนฝายความมั่นคง อบต.อัยเยอรเวง และเยาวชนกลุมลูกเหรียง ไดมีสวน

ภาพกิจกรรมหมากซีบา 
วันที่ 27 เมษายน 2562 

กิจกรรม “ชมสื่อ”  
วันที่ 20 มีนาคม 2562
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รวมในการสงเสียง เลาเรื่องความเปนจริงของวิถีชีวิตคนในพื้นที่ชายแดนใต จนไดเห็นภาพชัดเจนแบบปราศจาก
มายาคติเรื่องสงคราม ความรุนแรงและความขัดแยง การทำงานแบบบูรณาการของหนวยวิชาการกับภาคประชา
สังคมจึงกอประโยชนสาธารณะในเชิงการเปดเผยขอเท็จจริง การสรางความเขาใจที่ลึกซึ ้งผานการเห็นภาพ
ปรากฏการณทั้งกวางและลึกเพ่ือเปาหมายในการอยูรวมกันบนความแตกตางอยางสันติ  

การทำงานบูรณาการระหวางหนวยงานภาคประชาสังคมกับหนวยงานภาครัฐ  Node สวนหนึ่งที่
ศูนยวิจัยฯ รวมงานมาอยางตอเนื่อง คือกลุมคนทำงานภาคประชาสังคมที่ทำงานยึดโยงกับกลุมแกนนำเด็กและ
เยาวชนและชุมชนอยูเสมอ เปนกลุมที่มีพื้นที่ทำงานและคนกลุมใหมที่รวมจับมือกันขยายขอบขายงานออกไป ใน
การทำงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนของ Node ภาคตะวันออกอยางกลุมรักษเขาชะเมา ไดสรางพ้ืนที่การเรียนรู

และสรางเสริมประสบการณนอกเหนือหองเรียนใหแกเครือขายเด็กและเยาวชน
ทั้งจากในระบบโรงเรียนและเด็กจากชุมชนใกลเคียง กลุมรักษเขาชะเมาเปนภาค
ประชาสังคมที่เสริมการเรียนรู ดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา ผานรูปแบบคาย
วัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูบนฐานชุมชน ใหเด็กและเยาวชนรุนใหมเห็น
คุณคาของวิถีชีวิตของทองถิ่น อีกทั้งตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ ่งแวดลอมใหมที ่มาพรอมการเปนระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะว ันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ตาม
นโยบายของรัฐ อยางไรก็ตาม กลุมแกนนำเยาวชนรักษเขาชะเมาใชโรงเรียนโรง
เลน สราง “ระเบียงการเรียนรูภาคตะวันออก” (Eastern Learning Corridor: 

ELC) ขึ้นเพ่ือเปนพื้นที่ระดมความคิดในการสรางการเรียนรูสูความเปนมนุษยของ
เด็กและเยาวชนในจังหวัดระยอง นับวาเปนการแสดงพลังของคนในพื้นที่ สงเสียงจากผูคนที่ไดรับผลกระทบจาก
นโยบายบนลงลาง และตอสูเพื่อแสดงความตองการใหรัฐเคารพสิทธิมนุษยชนในการมีสวนรวมทางการเมืองผาน
กิจกรรมดานการศึกษา 

คายวัฒนธรรมวันที ่9 ธันวาคม 2561  
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นอกจากกลุมรักษเขาชะเมาแลว ยังมีสถาบันเสริมสรางการเรียนรูอยางยั่งยืน (SILC) จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
เปนสถาบันอิสระ มีรูปแบบการทำงานแบบองคกรเอกชนกึ่งประชา
ส ังคม มีจ ุดเด นในการขับเคล ื ่อนงานที ่ม ีความคลองต ัวส ูง มี
ประสบการณและความเชี่ยวชาญการพัฒนาเด็กและเยาวชน และมี
ความสามารถในการประสานการทำงานระหวางกลุ มงานทั ้งใน
แนวราบและแนวด ิ ่ ง  (Horizontal and vertical cooperation) 
กลาวคือ มีความสามารถในการทำงานรวมกับชุมชน หนวยงานภาค
ประชาสังคม กลุมแกนนำเด็กและเยาวชน และหนวยงานภาครัฐที่มี
โครงสรางแนวดิ ่งอยางโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานราชการฝายมหาดไทยในระดับจังหวัด เปนตน ลักษณะการ
ทำงานของสถาบัน SILC เนนการทำงานเชิงพ้ืนที่กับกลุมเปาหมายเด็ก
และเยาวชน ตลอดจนสานสัมพันธกับกลุมผูเกี่ยวของกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชนของภาครัฐ ซึ่งขอดีคือการขยายเครือขายและเชื่อมการ
ทำงานแบบบูรณาการความเชี ่ยวชาญเชิงสหวิทยาการไปพรอมกัน เมื ่อ Node ถอดบทเรียนจะพบวาระบบ
ความสัมพันธที่ไดถักทอไวชวยใหเห็นเจาภาพการทำงานเชิงกลไกขับเคลื่อนในระดับชุมชนพื้นที่ อำเภอและจังหวัด 
อีกท้ังยังชวยกระตุนความรวมมือและลดอคติในการทำงานระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนได  

การทำงานบูรณาการระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานภาค
ประชาสังคมและหนวยงานภาครัฐ พบในการทำงานของ Node ภาค
ประชาสังคมทางภาคเหนือ ผานการทำงานของมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย 
จังหวัดเชียงใหม โดยมีคุณวัชรพงศ พุมชื่น เปนผูสนับสนุนการดำเนินงาน
แบบบูรณาการหลายฝายเขาดวยกัน ที่ผานมามีการดำเนินงานรวมกับ
แกนนำเยาวชนในระดับมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคม เชื่อมโยง
การรวมกลุมชมรมระหวางมหาวิทยาลัยทำกิจกรรมสรางสรรคเพื่อเปด
พื้นที่ถกเถียงประเด็นทางสังคม อาทิ ประเด็นยาเสพติด อบายมุข ความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการทำงานรวมกับเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เปนตน ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ ขอ ง
เยาวชนนักศึกษายอมตองมีการประสานงาน ขอความอนุเคราะหจากหนวยงานราชการ มีการสื่อสารพูดคุยกับ
หนวยงานภาครัฐที ่เกี ่ยวของกับประเด็นดังกลาว พรอมทั้งรวมกับอาจารย นักวิชาการในมหาวิทยาลัย หรือ
ผูเชี่ยวชาญชวยใหขอคิดในการถอดบทเรียนจากการทำกิจกรรมของนักศึกษาดวย จะเห็นไดวา Node ภูมิภาคนี้มี
รูปแบบการเชื่อมประสานความรวมมือของทุกภาคสวน อีกทั้งสนับสนุนใหเกิดกลไกทางสังคมในการมีสวนรวมแกไข
ปญหา ถกเถียง หาขอสรุปที่เปนแนวทางขับเคลื่อนสังคมตอไปอยางเขมแข็ง ซึ่งมีบทบาทเปนศูนยกลางประสานงาน

ภาพกิจกรรม “เรื่องเลาหลังเลิกเรียน” 
วันที่ 22 ธันวาคม 2562 

รูปแบบการขับเคล่ือนงานของสถาบัน SILC  
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และสื่อสารขอมูลที่สำคัญอันเปนแหลงพึ่งพาของภาคีเครือขายหรือองคกรทางสังคมอื่น ๆ ได  หากจะสรุปการ
ทำงานบูรณาการ 3 หนวยระหวางภาคประชาสังคม ภาครัฐและหนวยวิชาการ ก็ เปรียบเสมือนการทำงานแบบ
หนวยขอตอหรือโซขอกลางท่ีเชื ่อมรอยภาคประชาชน ภาคประชาสังคม หนวยวิชาการและภาครัฐใหเห็น
ความสัมพันธเชิงโครงสรางอำนาจ เพื่อสรางพื้นที่การปะทะสังสรรคเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและพื้นที่กลางในการ
ตอรองอำนาจในการดำเนินการอันจะเปนประโยชนรวมกันทุกฝาย  

2.2.3 สรุปการทำงานในฐานะผูประสานงานเครือขายภูมิภาค 

จากรูปแบบการทำงานของ Node ในแตละภูมิภาค จะเห็นการทำงานแบบผูประสานงานเครือขายใน
ระดับภูมิภาค โดยบางสวนเชื่อมความสัมพันธระหวางองคกรภายในพื้นที่ องคกรในระดับตำบล อำเภอ และ
จังหวัด บางสวนประสานงานกับองคกรระหวางประเทศขึ ้นอยู กับประ เด็นในการขับเคลื ่อนงานพัฒนาใน
กลุมเปาหมายที่เปนเด็กและเยาวชน การทำงานในฐานะผูประสานงานเครือขายภูมิภาคเริ่มตนจากตัวตนการ
ทำงานทั้ง 3 รูปแบบ คือ หนวยงานวิชาการ หนวยงานภาครัฐ และประชาสังคม ซึ่งตัวตนที่เปนตนทุนในการทำงาน
แตกตางกันนี้ นำไปสูการทำงานเชื่อมประสานเชิงบูรณาการ ซึ่งขอมูลจากการสนทนากลุมยอยกับผูประสานงาน
เครือขายภูมิภาค สะทอนใหเห็นตนทุนที่เขมแข็งของ Node แตละรูปแบบในประเด็นบทบาทการทำงานซึ่งเมื่อ
จำแนกตามรูปแบบผูประสานงานเครือขายภูมิภาค พบวา Node วิชาการ มีบทบาทที่สำคัญในเรื่องความรูเชิง
วิชาการ ที่สามารถสรางและสรุปองคความรู ขยาย สงตอ และขับเคลื่อนเชิงนโยบายไปสูชุมชน หนวยงาน หรือ
องคกรทางสังคมอื่น ๆ ได สวน Node หนวยงานภาครัฐ มีบทบาทที่สำคัญในเรื่องการใชอำนาจสั่งการ ความรู
ความเขาใจกฎหมาย กฎระเบียบ ความรูเชิงเทคนิคการดำเนินงานตามระเบียบราชการทั้งในสวนงานบุคลากร 
งบประมาณ และการจัดการระบบ ในขณะที่ Node ภาคประชาสังคม ที่มีประสบการณทำงานดานเด็กและ
เยาวชนจะมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องการทำงานในเชิงรุก คนหาประเด็น คนทำงาน ที่เขาใจในพื้นที่การทำงานของ
ตนเอง รวมถึงสรางองคความรู ขยายไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ได 

จากบทบาทการทำงานของจำแนกตามรูปแบบผู ประสานงานเครือขาย พบวา การทำงานของผู
ประสานงานเครือขายตองมีลักษณะพึ่งพาอาศัยและตองสามารถทำงานรวมกันได อันเนื่องมาจากตองใชความรู
และทักษะแบบสหวิทยาการ โดยสรุปบทบาทที่มีรวมกันของผูประสานงานเครือขายภูมิภาค ปรากฏดังแผนภาพ 
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บทบาทการทำงานของผูประสานงานเครือขายภูมิภาค 

 

กลาวโดยสรุป Node มีบทบาทเปนผูสรางการเปล่ียนแปลงโดยตองพึ่งพาอาศัยผูที่มีความรูเชิงวิชาการ ผู
มีความเช่ียวชาญทางเทคนิคตามวิชาชีพ ผูที่มีเครือขายทำงานกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับงานที่ทำ และผูที่
มีเครือขายภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เพื่อเปาหมายการพัฒนามนุษย ซึ่งในที่นี้มี เด็กและเยาวชนเปน
กลุมเปาหมายสำคัญ การทำงานแบบบูรณาการระหวางกันจะชวยใหหนวยวิชาการสามารถชวยหนุนเสริมงานของ
ภาครัฐใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพผานการออกแบบการดำเนินการและการประเมินผล อีกทั้งมี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถปรับเหมาะกับสภาวการณปจจุบันได ในขณะเดียวกัน การสรางการมีสวน
รวมกับภาคประชาสังคมและภาคประชาชนจะชวยเสริมสรางสังคมประชาธิปไตยที่มีความรวมรับผิดชอบตอสังคม 
รวมรับรูปญหาและเริ่มคนหาทางแกไขไดในระดับปจเจก ชุมชน และสังคมตอไป การสรางการมีสวนรวมของทุก
ฝายจะชวยใหเกิดสำนึกรวมและเปนหนึ่งเดียวกันในการทำงานเชิงพัฒนา เมื่อมีพื้นที่ใหไดแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนระหวางทุกฝายแลว ยอมจะเกิดการแบงปนทรัพยากรในการจัดการปญหา การสรางสรรควิธีการ
แกปญหาที่หลากหลาย เกิดการจัดลำดับความสัมพันธเปนระนาบใหมที่แผขยายไปไดไกลขึ้น เกิดเครือขาย
คนทำงานที่เขมแข็งขึ้นที่จะทำงานแบบรวมแรงรวมใจเพื่อบรรลุเปาหมายอันเปนประโยชนรวมกันซึ่งยังผลใหเกิด
การพัฒนาท่ียั่งยืนตอไปได  
 

2.3 นิยามของ Node ในฐานะนักพัฒนา 
ถึงแมวา Node จะเปนที่รูจักกันในวงการคนทำงานดานการพัฒนาอยูแลว แตกลับไมไดมีการนิยามชัดเจน

วา Node คือกลุมคนที่มีหนาที่หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะอยางไรในสังคม และการนิยามถึง Node ในฐานะผู
ประสานงานดานเด็กและเยาวชนก็ยังไมปรากฏมากนัก จึงจำเปนตองคนหาความหมายผานการทบทวน
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วรรณกรรม พบวาคูมือจิตวิทยาทางสังคมและวัฒนธรรมของ Cambridge (2007) ไดใหนิยามถึง Node หมายถึง 
หนวยหรือศูนยกลางที่ทำหนาที่สื่อสาร เชื่อมประสานระหวางหนวยงานหนึ่ง ๆ เขาดวยกัน เปนจุดเชื่อมตอและ
สานความสัมพันธเพื่อใหเกิดการทำงานรวมกันเปนเครือขายความรวมมือที่ใหญขึ้น โดย node อาจเกิดจากการ
รวมกลุมทำงานกลุมเล็กไวดวยกันก็ได  

ทั้งนี้ การใหนิยามความเปน Node ในบริบทการทำงานดานเด็กและเยาวชนของประเทศไทย ยังไมมีการ
กลาวถึงในเชิงวิชาการมากนัก จึงเปนที่มาของประเด็นการนิยาม Node ตามประสบการณทำงาน รวมถึงการระบุ
บทบาทในการขับเคลื่อนงานดานเด็กและเยาวชนใหเห็นภาพแจมชัดยิ ่งขึ ้น ซึ่งจากการสนทนากลุมยอยกับ 

ผูประสานงานเครือขายภูมิภาค ไดใหนิยามความเปน Node หมายถึง หนวยหรือศูนยกลางที่ทำหนาที่สื่อสาร 
เชื่อมประสานระหวางหนวยงานหนึ่ง ๆ เขาดวยกัน ทำหนาที่สนับสนุนคนในพื้นที่ที่ยังเขาไมถึงแหลงทุน เพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรม ทักษะ และเติมเต็มการทำงานเชิงขับเคลื่อนในพ้ืนที่ เปนจุดเชื่อมตอและ
สรางสมดุลความสัมพันธเพ่ือใหเกิดการทำงานรวมกันเปนเครือขายความรวมมือสหวิทยาการ (ศูนยวิจัยและพัฒนา
ดานเด็กและเยาวชน, 2562) 

อยางไรก็ตาม ผูเขียนชวนขยายคำนิยาม Node ออกไปถึงผูที่ทำงานเพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน จึงคนหา
ความหมายของนิยามนักพัฒนาสังคมเพื่อพิจารณาความหมายใหม ซึ่งนิยามของนักพัฒนาสังคมตามเปาหมาย
วิชาชีพและการทำงานพัฒนาสังคมตามการตกลงระหวางสมาคมนานาชาติแหงคณะการพัฒนาส ังคม 
(International Association of Schools of Social Work: IASSW) และสมาพันธนานาชาติแหงนักพัฒนาสังคม 
(International Federation of Social Workers: IFSW) ซึ่งไดขอสรุปนิยามของงานพัฒนาสังคม (Social Work) 
วาเปน  

“วิชาชีพการพัฒนาสังคมมุงเปลี่ยนแปลงสังคม แกไขปญหาดานความสัมพันธของมนุษย และ
เสริมศักยภาพรวมถึงปลดเปลื้องพันธนาการที่บีบรัดใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใชความรูทาง
ทฤษฎีดานพฤติกรรมมนุษยและระบบทางสังคมในการสรางนวัตกรรมที่ตอบโจทยกับปญหาอันเกิด
จากปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมอันเปนบริบทในการดำเนินชีวิต ยึดมั่นหลักการดานสิทธิ
มนุษยชนและความยุติธรรมทางสังคมเปนหลักการพื้นฐานในการทำงานพัฒนาสังคม” (IFSW/IASSW, 

2000 อางถึงใน Trevithick, 2012, p.3) 
เมื่อพิจารณาจากนิยามวิชาชีพนักพัฒนาสังคมและการทำงานของ Node ที่กอตัวขึ้นตามธรรมชาติในงาน

พัฒนาสังคมในบริบทประเทศไทยแลวทำใหเห็นวาเปาหมายของการทำงานสอดคลองเปนเปาหมายเดียวกัน คือ
การเปลี่ยนแปลงสังคม โดยเริ่มตนที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ นของมนุษย และสงเสริมใหสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ผูเขียนจึงขอสรุปนิยามของ Node ในฐานะนักพัฒนา คือ คนหรือกลุมคน
ที่มุงสรางการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกระดับโครงสรางทางสังคมตั้งแตระดับปจเจกชน ชุมชนและสังคม มุงสราง
สังคมที่อยูรวมกันอยางสันติและยุติธรรม โดยสรางพื้นที่โอกาสจัดการความสัมพันธเชิงอำนาจในระนาบใหม 
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เปลี่ยนโครงสรางอำนาจบนลงลางเปนการสรางความรวมมือแนวขวาง (Horizontal collaboration) กลาวคือ 
เสริมพลังของชาวบาน ชุมชนทองถ่ิน หรือกลุมผูถูกครอบงำจากระบบ ใหมพ้ืีนที่แสดงออกทางความคิดและใชสิทธิ
พลเมืองสงเสียง สรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดโดยตนเอง 
 

ตอนที่ 3 บทวิเคราะกลไกการทำงานของศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

สำหรับการดำเนินการของโครงการศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็กเยาวชน และครอบครัว มี
การดำเนินการมาเปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแต 1 สิงหาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงคโครงการ 
ไดแก 1) เพื่อสังเคราะหและรวบรวมขอมูล องคความรูที ่ไดจากการศึกษาวิจัยผานรายงานการวิจัย หนังสือ
บทความวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวของกับประเด็นเด็ก เยาวชนและครอบครัว 2) เพื่อสรางระบบเครือขาย
ประสานงานวิชาการครอบคลุม 4 ภูมิภาคและพัฒนานักวิจัยหนาใหม 3) เพ่ือเชื่อมประสานการทำงานแบบบูรณา
การระหวางองคกรวิชาการ องคกรภาครัฐและองคกรภาคประชาสังคม และ 4) เพื่อใหขอเสนอในเชิงนโยบายตอ
รัฐบาล องคกรภาคีในเรื่องการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัย และการจัดการขอจำกัดในการปฏิบัติงานผานการทำงาน
แบบบูรณาการ สำหรับบทน้ีจะขอนำเสนอแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้  

3.1 โครงสรางของศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
การดำเนินโครงการจะสำเร็จบรรลุภารกิจสำคัญไปไดนั้น ตองมีคนทำงานโดย โครงสรางในศูนยวิชาการฯ 

ประกอบดวย 4 โครงสรางหลัก กลาวคือ 1) ผูอำนวยการ คือ หัวหนาศูนยวิชาการฯ บริหารงานและควบคุม
ตรวจสอบความกาวหนาของหนวยฯ เพื่อใหงานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพ จัดเตรียม
แผนงาน และกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของบุคลากร รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่จำเปนเพื่อใหการบริหาร
โครงการดำเนินไปโดยไมติดขัด ผลิตงานวิชาการทั้งรายงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ สื่อสารสาธารณะ
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษาและงานพัฒนาดานเด็กและเยาวชน เขียนบทความลงคอลัมนกระแสทรรศน 
หนังสือพิมพมติชน 2) นักวิจัย/นักวิชาการ ดำเนินการวิจัยตามขอบเขตเวลา ลงศึกษาและเก็บขอมูลภาคสนาม 
เขียนรายงานความคืบหนางานวิจัยและรายงานฉบับสมบูรณใหแกแหลงทุนภายนอก ตีพิมพบทความลงคอลัมน
กระแสทรรศน หนังสือพิมพมติชน จัดการประชุมเชิงวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดเวทีเสวนา
สาธารณะ และเปนวิทยากรในประเด็นการพัฒนาดานเด็กและเยาวชน 3) เจาหนาที่สื่อสารสาธารณะ ทำ เผยแพร
ภาพกิจกรรมและเนื้อหาทางวิชาการออกสูสาธารณะ โดยจัดทำเปน Infographic หรือ Motion graphic เพื่อให
เขาถึงสาระทางวิชาการไดงายขึ้น ผลิตสื่อสิ่งพิมพอื่น ๆ เชน แผนพับ โปสเตอรประชาสัมพันธ จุลสาร วิดี โอ และ 
4) ผูประสานงานและเจาหนาที่บัญชีและการเงิน ดำเนินการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณของโครงการวิจัย
ใหเปนไปตามกรอบเวลา ประสานงานกับแหลงทุนภายนอกเพื่อจัดทำรายงานการเงินและบัญชี ติดตามและ
ประสานงานกับหนวยงานที่ไดรับสนับสนุนทุนเพื่อทำกิจกรรมในโครงการยอย 
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3.2 กลยุทธการขับเคล่ือนงานของศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ศูนยวิชาการฯ มีกลยุทธในการขับเคลื่อนงานภายใต 3 ภารกิจสำคัญ ไดแก ภารกิจดานการขับเคลื่อนงาน
วิชาการ ภารกิจดานการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และภารกิจดานการสื่อสารสาธารณะ โดยขับเคลื่อนทั้ง 3 ภารกิจ
แบบเชื่อมประสานตลอดเวลา (Synchronous coordination) ซึ่งการขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ จำเปนตองอาศัย
การทำงานของบุคลากรตามที่กลาวไวในองคประกอบเชิงโครงสรางของศูนยวิชาการฯ ดวยการทำงานแบบเชื่อม
ประสานจึงทำใหเกิดเนื้องานภายใตแตละภารกิจดังตอไปน้ี 

3.2.1 ภารกิจดานการขับเคล่ือนงานวิชาการ  
ศูนยวิชาการฯ ไดขับเคลื่อนงานวิชาการผานการถอดองคความรูการทำงานของเครือขายคนทำงาน ทั้ง

จากผูประสานงานเครือขายภูมิภาค (Node) ประกอบดวยนักวิชาการซึ่งเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย คนทำงาน
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน และจากเครือขายแกนนำเด็กและเยาวชน ศูนยวิชาการฯ ใชการลงสังเกตการณ 
ติดตาม ลงพื้นที่ สอบถาม จัดเวทีสนทนากลุมเพื่อใหไดขอมูลประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับสถานการณปญหาและ
แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน จากนั้นนำประเด็นที่เปนสาระสำคัญมาสังเคราะหเพ่ือสื่อสารตอใหกับผูมีสวน
เก่ียวของทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับนโยบายและสื่อสารสูสาธารณชน  

นอกจากการวิเคราะหประเด็นสำคัญจากกิจกรรมท่ี Node และแกนนำเด็กและเยาวชนไดดำเนินการแลว 
ทางศูนยวิชาการฯ ไดเล็งเห็นถึงความซับซอนของประเด็นปญหาดานเด็กและเยาชนบางประเด็น อาทิ การ
พัฒนาการรูเทาทันสื่อที่ประกอบสรางในสังคม การพัฒนาเยาวชนกลุมเปราะบางทั้งที่เปนเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรมหรือเยาวชนกลุ มชาติพันธุ  ประเด็นเฉพาะหรือกลุ มที ่มีความตองการเฉพาะเหลานี ้จำเปนตองให
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีความสามารถเฉพาะดาน ทำใหเกิดโครงการวิจัยระยะสั้นที่ทางศูนยวิชาการฯ สนับสนุนเพื่อสราง
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องคความรูใหมและไดแนวปฏิบัติการเชิงรุกในการแกไขประเด็นปญหา อีกทั้งยังเปนการขยายเครือขายวิชาการที่
จะทำงานรวมกับศูนยวิชาการในอนาคต 

สำหรับโครงการวิจัยระยะส้ันที่ทางศูนยวิชาการฯ ไดสนับสนุนไปนั้นมี 3 โครงการ ไดแก  
1. โครงการวิจัยแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดย 

รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปน
โครงการที่นำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เนื่องจาก
แนวทางพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมที่อยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนใน
รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในปจจุบันยังไมครอบคลุมกับเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูตาม
ศักยภาพความถนัดและความสนใจของเด็กและเยาวชนในกลุมนี้ หลักสูตรการเรียนรูยังแข็งตัวกับระบบกระแส
หลัก จึงไดมีการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบท ตัวตน และความสามารถของเด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรมตามแนวทางของการจัดการศึกษาทางเลือก การจัดการศึกษาบนฐานกิจกรรมหรือกลุมประสบการณ 
(Project-based) เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาภาคบังคับ อาชีพ ทักษะความสามารถ ทักษะชีวิต วุฒิภาวะ และ
คุณธรรม จริยธรรม (วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, 2563) 

  
 

2. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเครือขายการเรียนรู พลเมืองเด็กและเยาวชน
รูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก โดยอาจารย ดร.อรรฏชณม สัจจะพัฒนกุล สาขาวิชา
การสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนงานวิจัยที่ใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (Participatory Action Research) มุงพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนท่ีเขามีสวน
รวมในการวิจัย สรางและพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูเชิงเครือขายเพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองเด็กและเยาวชน
รูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากในปจจุบันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นเด็ก
และเยาวชนใชเวลาหนาจอกับโทรศัพท คอมพิวเตอร เปนเวลา 6 ชั่วโมง หรือมากกวา 1 ใน 4 ของแตละวัน ภูมิ
ทัศนการเรียนรูของผูเรียนเปลี่ยนไปพรอมกับภูมิทัศนสื่อ แตภูมิทัศนในการจัดการเรียนการสอนของครู รวมถึงการ
เรียนรูของเด็กในระบบการศึกษายังไมเปลี่ยน เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
ของเด็กในเมืองและชนบท สงผลตอการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จึงเกิดการพัฒนาเครือขายการเรียนรู 
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สรางคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเปนพลเมืองรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (อรรฏชณม 
สัจจะพัฒนกุล, 2563) 

  
 

3. โครงการวิจัยพฤติกรรมเสี่ยงการฆาตัวตายในมุมมองของวัยรุนในจังหวัดนครพนม โดยอาจารย ดร.
สุรชัย เฉนียง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา
รับรูเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงการฆาตัวตายและความตองการรูปแบบวิธีก ารปองกันการฆาตัวตายใน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดนครพนม เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนตองอยู
ทามกลางสังคมที่ถูกกดดันจากครอบครัว โรงเรียน สังคม และความคาดหวังของตนเอง ตองเรียนใหไดเกรด 4 
สอบเขาคณะสายสุขภาพ ระหวางเรียนตองไมมีความรัก สงผลใหไมสามารถจัดการกับเครียดของตนเองได
เนื่องจากขาดทักษะในการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ จึงหาทางออกดวยการไปพ่ึงพาสารเสพติดและที่รุนแรงไป
กวานั้นคือภาวะซึมเศรา การพยายามทำรายตนเองหรือถึงขั้นฆาตัวตาย งานวิจัยชิ้นนี้ทำใหผูเกี่ยวของกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงผูที่เกี่ยวของสามารถนำองคความรู สาร
เทศที่ไดไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการปองกันและการสงเสริมสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนตอไป 
(สุรชัย เฉนียง, กมลนัทธ คลองดี, ยุพเรศ โจมแพง, และ ปาริชาติ เมืองขวา, 2563) 

  

ทางศูนยวิชาการฯ ยังมีบทบาทในการสงเสริมศักยภาพคนทำงานดานเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แกนนำเด็กและเยาวชนผานการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เครือขายเยาวชนลงความเห็นวาตองการไดรับการสงเสริม 
ตลอดการดำเนินโครงการทางศูนยวิชาการฯ ไดจัดการอบรมเพ่ือเสริมศักยภาพเครือขายแกนนำเยาวชนแลว 3 ครั้ง 
กลาวคือ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน: เสริมพลังเยาวชน สรางนวัตกรรุนใหม โดยมุง
ใหแกนนำนำกระบวนการ Design Thinking ไปใชออกแบบนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งอาจมีรูปแบบเปนชุดกิจกรรม
หรือชุดเครื่องมือที่สามารถนำไปใชกับบริบทชุมชนของตนเองได 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน: การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนตอองคกร โดยศูนยวิชาการฯ ใชกระบวนการถอดบทเรียน 
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อภิปรายและบรรยายเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเรื่องการเขียนโครงการของบประมาณจากแหลงทุน
ตาง ๆ ทั้งแหลงทุนของภาครัฐและจากแหลงทุนภายใตกำกับรัฐ รวมถึงใหแกนนำเยาวชนไดทดลองเขียนและ
นำเสนอโครงการดวย เนื่องดวยศูนยวิชาการมีเครือขายนักวิชาการ กอปรกับมี ศ.ดร.สมพงษ จิตระดับ ซึ่งเปน
ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาโครงการตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐและแหลงทุนตาง ๆ ภายใตกำกับของรัฐ จึงเปน
โอกาสดีตอเครือขายแกนนำเยาวชนในการไดรับบทวิพากษและขอเสนอแนะจากอาจารยเพื่อนำไปปรับปรุงการ
เขียนโครงการใหสอดคลองความตองการของพื้นที่ทำงานและตอบโจทยของแหลงทุน และ 3) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน: เยาวชนรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล โดยมุงใหแกนนำเด็กและ
เยาวชนรูเทาทันตนเอง รูเทาทันสื่อและสารสนเทศและสามารถประยุกตใชองคความรูในประเด็นเหลานี้เพ่ือชวยให
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอตนเองและตอการผลิตสื่อสูสาธารณะได  

3.2.2 ภารกิจดานการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย  

ศูนยวิชาการฯ เขาไปมีสวนรวมทำงานกับคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ นำโดย  ศ.ดร.
สมพงษ จิตระดับ ในฐานะผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในการใหคำปรึกษา การใหขอเสนอแนะบนฐานงานวิจัย
และงานวิชาการ และนักวิชาการของศูนยวิชาการเปนผูรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสังเคราะหจนเกิดชุดความรูที่
สามารถนำเสนอสูสาธารณะได ซึ่งตลอดการดำเนินงานมีการเสนอใหประเด็นการสรางกรอบความคิดแบบเติบโต 
(Growth mindset) ใหเปนประเด็นขับเคลื่อนในการทำงานดานเด็กและเยาวชนผานคณะกรรมการสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (กดยช.) และมีการจัดทำเอกสารเพ่ือใหทำความเขาใจเรื่องการสรางกรอบความคิด
แบบเติบโตไดงายขึ้น ผานการทำงานรวมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย รวมทั้งผลวิจัยที่ไดจากโครงการวิจัยทั้ง 3 โครงการ ยังสามารถพัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบายใน
การแกปญหาเด็กและเยาวชนตามประเด็นในแตละพ้ืนที่ 

นอกจากนี้ นักวิชาการของศูนยวิชาการฯ ยังมีสวนรวมในการเปนวิทยากรใหกับกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนในการเผยแพรความเขาใจเรื่องการสงเสริมกระบวนการทางความคิดแบบเติบโตของเด็ก เยาวชน และผู
ทำงานดานเด็กและเยาวชนอยางตอเน่ือง 

การขับเคลื่อนเชิงนโยบายของศูนยวิชาการฯ ไมเพียงแตทำงานรวมกับภาครัฐโดยตรงเทานั้น ยังทำง าน
รวมกับเครือขายวิชาการ หนวยงานภาคประชาสังคม รวมทั้งหนวยงานภาคเอกชน เพื่อผลักดันใหมีการทบทวน
นโยบายที่จะสงผลกระทบตอเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาโดยตรง เชน นโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 
นโยบายสอบเขาโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แบบ 100% จากการทำงานรวมกับเครือขายวิชาการอยาง
ศูนยวิจัยการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และสภาการศึกษาทางเลือกผานเวทีภาคี 
Equal Stand ยืนหยัดเพื่อเทาเทียม สามารถสรางแรงกระเพื่อมทางสังคมและเปนจุดเริ่มตนในการสรางกระแส
สังคมในการทวงถาม และทำใหผูเกี่ยวของเชิงนโยบายทบทวนนโยบายดังที่กลาวไวแลวขางตน 
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งานวิชาการท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการลวนเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
แทบท้ังสิ้น มีการสงผานผลวิจัย นโยบายที่ตองการเหมือนเปนคานงัดชวยสนับสนุนใหเกิดหลักการทำงานเพ่ือสราง
สมรรถนะในการผลักดันนโยบายที่เกิดขึ้น (ประเวศ วะสี, 2560) อีกท้ังแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบายภายหลัง
การดำเนินโครงการวิจัยระยะสั้นซึ่งมีประเด็นเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนกลุมเปราะบางจะถูกสื่อสาร
ออกไปในรูปของการจัดประชุม Policy Focus ซึ่งเปนการเนนย้ำวานโยบายการสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชนที่ภาครัฐใชอยูปจจุบัน มีสวนที่ตองปรับใหมีปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อแกไขปญหาหรือไม อยางไร ทั้งนี้ ภารกิจ
ดานการส่ือสารจึงเปนอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ศูนยวิชาการฯ ดำเนินการอยูเสมอมา 

3.2.3 ภารกิจดานการสื่อสารสาธารณะ 
 กลยุทธการสื ่อสารที ่ศูนยวิชาการฯ ดำเนินการอยูในปจจุบันมี 3 ชองทาง คือ การสื่อสารผานเพจ 
Facebook “ศ ูนย  ว ิ จ ั ยและพ ัฒนาด  าน เด ็ กและ เยาวชน  CYD หร ื อ  @CYDEDUCHULA”  เ ว ็ บ ไซต  
www.cydcenter.com และ ชอง Youtube “CYD CHULA” โดยสาระที่เปนประเด็นถกเถียงทางสังคม (Hot 

issues) งานวิชาการที่สื่อสารในรูปแบบ Infographic บทความที่ตีพิมพในคอลัมนหนังสือพิมพกวา 24 จะสื่อสาร
ผานเพจ Facebook เปนชองทางหลัก ทางศูนยวิชาการฯ เห็นความสำคัญตอการสรางความเคลื่อนไหวผานการ
สื่อสารในระบบออนไลน เนื่องจากผูรับขาวสารสามารถสงตอและแสดงความคิดเห็นปอนกลับ ถือเปนการสื่อสาร
สองทางและสามารถสรางความรวมมือในวาระตอไปได  
 ศูนยวิชาการฯ ใชเวทีเสวนาสาธารณะเปนอีกหนึ่งกลยุทธในการสื่อสารสาระวิชาการ เพิ่มพื้นที่ในการ
วิพากษและถกเถียงประเด็นที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน ในระหวางการดำเนินงาน ศูนยวิชาการฯ ไดจัดและเขา
รวมเวทีเสวนาสาธารณะถึง 4 เวที โดยเวทีที่ศูนยวิชาการฯจัดขึ้นเอง 4 เวที คือ  

- เวทีที่ 1 เวทีเสวนาทางวิชาการในวาระวันเด็กแหงชาติ “วันเด็ก...ขอนโยบายดีกวาคำขวัญ” เปนเวทีที่
ริเริ่มตั้งคำถามเรื่องอำนาจที่แทจริงของเด็กอยูที่ไหน ผูใหญควรมีบทบาทมากนอยเพียงใดในการพัฒนาเด็กแล ะ
เยาวชน และจะมีนโยบายใดที่ชวยสงเสริมศักยภาพท่ีซอนอยูในเด็กและเยาวชนไทย 

- เวทีที่ 2 เวทีเสวนาสาธารณะ “ผลิตเด็กไทย 4.0 สรางสรรคหรือติดกรอบ” เปนการสื่อสารและชวน
คิดถึงประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย กระบวนการเปลี่ยนผานรูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเกิด
กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) รวมทั้งทิศทางและนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ สสส. ดวย  

- เวทีที่ 3 เวทีเสวนาสาธารณะในวาระวันเยาวชนแหงชาติ “การปฏิรูปการศึกษาที่เยาวชนเปนเจาของ” 
เปนพื้นที่สงเสียงของเยาวชนถึงรูปแบบการศึกษาที่พวกเขาตองการ สะทอนความรูสึกตอระบบการศึกษาใน
ปจจุบัน พรอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอการศึกษาที่เยาวชนตองการและมีสวนรวมเปนเจาของการเรียนรูของ
ตนเองได 

- เวทีที่ 4 เวทีเสวนา Policy Focus “เปลี่ยนโลกสีเทาของเด็กและเยาวชน” เปนเวทีเชิงนโยบายที่มาจาก
งานวิจัยเปนฐาน งานวิจัยระยะสั้นทั้ง 3 โครงการ ไดแก โครงการแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็ก
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และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเครือขายการเรียนรู 
“พลเมืองเด็กและเยาวชนรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และโครงการพฤติกรรม
เสี่ยงการฆาตัวตายในมุมมองของวัยรุนในจังหวัดนครพนม  เพื่อสงตอทิศทางและขอเสนอเชิงนโยบายใหผู ที่
เก่ียวของในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

อยางที่ไดกลาวไวแลววาศูนยวิชาการฯ ทำงานรวมกับเครือขายวิชาการอื่น ๆ ผานเวทีเสวนาสาธารณะ 
Equal Stand ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อความเทาเทียมกับโรงเรียนที่หายไป” เปนการเปดพื้นที่รับฟงเสียงสะทอน
จากผูไดรับผลกระทบจากนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก และหาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือสู
วิกฤตการณปดโรงเรียนของรัฐ และเวทีออนไลน Webinar “ปรับเรียนเปลี่ยนรู: บทบาทชุมชนกับการสนับสนุน
การเรียนรูของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต” เปนเวทีที่เปดโอกาสใหอาจารยมหาวิทยาลัยดานครุศาสตร 
ศึกษาศาสตร องคกรที่ทำงานดานการศึกษาบนฐานชุมชน องคกรที่ทำงานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  รวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือใหเกิดมุมมองการสรางกลไกการจัดการศึกษาที่ทุกคนตางก็รวมกันเปนเจาของ 

การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการและเวทีเสวนาสาธารณะเปนเวทีที่ทำใหไดเนื้อหาสาระในประเด็นสำคัญ ๆ 
ในสังคมและสามารถสื่อสารตอไปไดผานหลายชองทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการสื่อส ารผานการสัมภาษณจาก
สื่อมวลชน ชองโทรทัศน สำนักขาวออนไลนและสำนักหนังสือพิมพอันทำใหเกิดการขยายวงผูรับขอมูลออกไปได
อยางกวางขวาง   

3.2.4 ภารกิจการสรางเครือขายวิชาการ  
การสรางเครือขายวิชาการเปนอีกหนึ่งภารกิจหลักของทางศูนยวิชาการฯ ในการเชื่อมประสานการทำงาน

แบบบูรณาการระหวางองคกรวิชาการ องคกรภาครัฐและองคกรภาคประชาสังคม สรางระบบเครือขาย
ประสานงานวิชาการครอบคลุม 4 ภูมิภาคและพัฒนานักวิจัยหนาใหม ตลอดจนสรางโอกาสใหเกิดความรวมมือ
ระหวางองคกรวิชาการ องคกรภาครัฐและภาคประชาสังคมในระดับพ้ืนที่ 

เวทีเสวนา Policy Focus “เปลี่ยนโลกสีเทาของเด็กและเยาวชน” ทำใหเกิดเครือขายคนทำงานดานเด็ก
และเยาวชนทั้งที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประสังคม ภาควิชาการ นักวิชาการ สภาเด็กและเยาชน และอ่ืน 
ๆ ไดแก หนวยปฏิบัติการวิจัยเพ่ือการพัฒนาดานเด็กและเยาวชน มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย กลุมรักษเขาเขาชะเมา 
บริษัท เอส ไอ แอล ซี จำกัด สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย ศูนยประสานสิทธิ์การศึกษาบานเรียนและศูนย
การเรียนไทย สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย อาจารยมหาวิทยาลัย ไดแก อาจารย ดร.อรรฏชณม สัจจะพัฒ
นกุล คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.แวอาซีซะห ดาหะยี คณะวิทยาจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา อาจารย ดร.สุรชัย เฉนียง กลุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจิจและจิตเวชศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผศ.ดร.ประจวบ จันทรหมื ่น วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ นักวิชาการ ไดแก พญ.วิมลรัตน วันเพ็ญ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราช
นครินทร วรรณวิไล ภูตระกูล สำนักวิชาการสุขภาพจิต ดร.เฉลิมชัย พันธเลิศ สถาบันสังคมศึกษา สพฐ. พญ. กุสุมา
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วดี คำเกลี้ยง สำนักวิชาการ กรมสุขภาพจิต ภายใตแนวคิด การทำงานรวมกัน นั่นคือ “ฟงเสียงเด็กใหเปน เคารพ
และขยายเสียงเด็กใหดังขึ้น” “สรางการเรียนรูรวมกันระหวางเด็กกับผูใหญ” “สรางนวัตกรรมการทำงานดานเด็ก
และเยาวชน แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางโอกาสในการฟงเสียงเด็กเปน” “สรางพื้นที่สรางสรรคและพื้นที่ปลอดภัย
สำหรับเด็ก” “ประสานความรวมมือการทำงานรวมกันแบบเครือขาย” “ทุกคน ทุกภาคสวนในสังคม มีสวน
เกี่ยวของในการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมกัน” “สงตอเสียงของเด็กและเยาวชนสูสาธารณะและระดับนโยบาย
เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลง” “สรางนวัตกรรมการทำงานดานเด็กและเยาวชน แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางโอกาสใน
การฟงเสียงเด็กเปน” 

 

 
 

การจัดเวที เวทีเสวนา Policy Focus ในครั้งนี้ทำใหไดเครือขายคนทำงานดานเด็กและเยาวชน ที่พรอม
จะรวมดวยชวยกันในการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชนที่ตองไดรับการแกอยางเรงดวน รวมทั้งการแกปญหาใน
เชิงพ้ืนที่ที่จะขยายผลตอยอดนำไปสูระดับประเทศได 
 

ตอนที่ 3 บทวิเคราะหผลกระทบของการมีศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็กเยาวชนและครอบครัว 

 จากการดำเนินงานมาเปนระยะเวลา 3 ป ศูนยวิชาการฯ ไดสรางผลกระทบเชิงบวกใหเกิดขึ้นในมิติตาง ๆ 
ไดแก ผลกระทบเชิงวิชาการ ผลกระทบเชิงนโยบาย ผลกระทบตอสาธารณะ และผลกระทบตอสุขภาวะเด็กแล ะ
เยาวชน ดังนี้ 

3.1 มิติผลกระทบเชิงวิชาการ ศูนยวิชาการฯ ขับเคลื่อนงานงานวิชาการผานการสงเสริมศักยภาพ 
(Capacity building) ภาคีเครือขายในระดับแนวคิดในประเด็นการสงเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) 
ในรูปแบบกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) และทักษะกระบวนการทำงานดวยเครื่องมือ Design 

Thinking   การเขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนทุนตามแหลงทุนตาง ๆ และการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัลใหกับภาคีเครือขายที่เปนเด็กและเยาวชน 

 3.2 มิติผลกระทบเชิงนโยบาย ตั้งตนจากผลการสังเคราะหสภาวการณดานเด็กและเยาวชน ในมิติตาง ๆ 
ทำใหไดประเด็นขับเคล่ือนงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับประเทศ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (กดยช.) และมติใหขับเคลื่อนตอใหเห็นผลเปนรูปธรรมผานประเด็นการสงเสริม
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กระบวนการทางความคิด (Mindset) นอกจากนี้ยังไดเขารวมการวางแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัดดานเด็กและ
เยาวชนที่จังหวัดอุบลราชธานีในวาระจังหวัดนาอยูสำหรับเด็กและเยาวชน ทำใหเกิดภาพการเชื่อมโยงหนวยงานที่
ทำงานเด็กและเยาวชนเพ่ือการทำงานแบบบูรณาการ ในระดับอำเภอ ศูนยวิชาการฯ ไดเขาสนับสนุนการทำงานที่
อำเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นการละเลนพ้ืนบานเพื่อสานสัมพันธคนแตละชวงวัยใน 5 ตำบลของอำเภอ
พยุห และในระดับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต ที่พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดวยการจัดเวทีสื่อสารการทำงาน
ของนักศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสื่อสรางสรรคเพื่อบอกเลาเรื่องราวอัตลักษณชุมชนกับคนทำงานในพื้นที่ ทั้ง โฆษก
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ตัวแทนองคกรปกครองทองถิ่น ตัวแทนเยาวชน 
และสถาบันการศึกษา เพ่ือสรางความเขาใจการทำงานกับกลุมเปาหมายที่เปนเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่และสรางชุด
ความคิดใหมเกี่ยวกับความม่ันคงในพ้ืนที่ 
 นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารเชิงนโยบายการศึกษารวมกับองคกร ภาคี เครือขายที่ทำงานดานการศึกษา 
เชน มูลนิธิ Actionaid Thailand เครือขายสมัชชาการศึกษาทางเลือก มูลนิธิการศึกษาเพื่อสรางพลเมืองไทย 
(Thai Civic Education) ศูนยว ิจัยและพัฒนาดานการศึกษาเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (ESD) คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในประเด็นการยุบโรงเรียนขนาดเล็กและการสอบเขาศึกษาตอ 100% 

 3.3 มิติสรางการรับรูสาธารณะ ศูนยวิชาการฯ ไดสรางชองทางการสื่อสารขอมูลการทำงานผานโซเชียล
มีเดีย เพื่อสื่อสารกิจกรรมสำคัญ ๆ ของศูนย ขอมูลวิชาการ การเชื่อมโยงกับกลุมเด็กและเยาวชนดวยการทำโพล
สำรวจความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับเด็กและเยาวชนโดยตรง เชน คำขวั ญวันเด็ก นโยบาย
การศึกษาที่เด็กตองการ การปฏิรูปการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารขอมูลวิชาการผานบทความทั้งออนไลน
และออฟไลน 24 บทความ ที่ชักชวนผูอานใหเกิดการวิเคราะหและวิพากษสถานการณเด็กและเยาวชนในปจจบุัน 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา แนวทางปรับปรุงพัฒนาในการสื่อสารประกอบในบทความดวย 

 3.4 มิติสุขภาวะเด็กและเยาวชน จากมิติสุขภาวะที่ สสส. ไดขับเคลื่อนมาโดยตลอด ประกอบดวยสุข
ภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปญญา ศูนยวิชาการฯ ที่เนนการขับเคลื่อน
สังคมดวยงานวิชาการเปนสำคัญ ไดเพิ่มสุขภาวะทางจิตดวยการเติมพลังใจใหกับเครือขายคนทำงานดานเด็กและ
เยาวชนทั่วประเทศ ผานการลงพ้ืนที่เขารวมงานสำคัญตาง ๆ ใหคำปรึกษา สนับสนุนงาน และการเปนกัลยาณมิตร
ดานวิชาการ เสริมสุขภาวะทางปญญาใหกับเครือขายผานการติดตั้งชุดวิธีคิดและเครื่องมือในการทำงานในกับเด็ก
และเยาวชน และสงเสริมสุขภาวะทางสังคมดวยการสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอม การทำงานดานเด็กและ
เยาวชนบนฐานความเชื่อเรื่องการสรางพื้นที่ปลอดภัยทั้งในเชิงกายภาพและเชิงความคิด  ดวยกิจกรรมของศูนย
วิชาการฯ ทำใหเด็กและเยาวชนในเครือขายมีกิจกรรมสรางสรรค มีสุขภาวะที่ดี ลดพฤติกรรมเสี่ยง เชน การด่ืม
สุรา สูบบุหรี่ เสพยาเสพติด เลนเกม พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและความรุนแรง  
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ตอนที่ 4 บทบาทของศูนยวิชาการฯ กับแผนยุทธศาสตรของ สสส. สำนัก 4 

 การดำเนินงานของศูนยวิชาการฯ ตลอด 3 ปที่ผานมาพบวามีความสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนสุขภาวะ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยยุทธศาสตรแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประกอบดวย  
4 ยุทธศาสตร  คือ ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางพลังภาคียุทธศาสตรและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับสุขภาวะเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว เพื ่อใหเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหไดรับการพัฒนาคุณภาพเต็มศักยภาพ โดย
กระบวนการมีสวนรวมของภาคียุทธศาสตรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน และมี
การเชื่อมโยงระบบ กลไกการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว อยางมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรที่  2 สนับสนุน
การรวบรวม พัฒนาองคความรู และการจัดการความรู รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางความ
รอบรูดานสุขภาพ ใหแกเด็ก เยาวชน และครอบครัว ยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุนการสื่อสารสาธารณะเพื่อสราง
ความตระหนักและทัศนคติที ่ถูกตองแกสังคม ในดานการพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางพลังการทำงานใน สสส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของภาคี โดยเนนผลลัพธเชิง
พฤติกรรมสุขภาวะที่เปนรูปธรรมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่สอดคลองกับสถานการณและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล 

สำหรับความสอดคลองการดำเนินงานของศูนยวิชาการฯ กับยุทธศาสตรแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางพลังภาคียุทธศาสตรและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหไดรับการพัฒนาคุณภาพเต็มศักยภาพ โดยกระบวนการมีสวนรวม
ของภาคียุทธศาสตรและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน และมีการเชื่อมโยงระบบ 

กลไกการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว อยางมีประสิทธิภาพ โดยศูนยวิชาการฯ สามารถทำหนาที่ผูเชื่อม
ประสานและหนุนเสริมการทำงานในดานวิชาการระหวางภาคีเครือขายกับภาคียุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวยกรม
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กิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ สถาบันอุดมศึกษาภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนการรวบรวม พัฒนาองคความรู และการจัดการความรู รองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื ่อสรางความรอบรู ดานสุขภาพ ใหแกเด็ก เยาวชน และครอบครัว และยุทธศาสตรที่ 3 

สนับสนุนการสื่อสารสาธารณะเพื่อสรางความตระหนักและทัศนคติที่ถูกตองแกสังคม ในดานการพัฒนาสุขภาวะ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยศูนยวิชาการฯ ไดสนับสนุนใหเกิดโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและจัดการ
ความรูในหลายประเด็น ไดแก การรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล การสรางองคความรูเฉพาะสำหรับกลุมเด็ก
และเยาวชนกลุมเปราะบาง เชน การรับรูพฤติกรรมการฆาตัวตายของวัยรุน แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชน
ในกระบวนการยุติธรรม นอกจากน้ียังไดสื่อสารองคความรูที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย การสังเคราะหขอมูลตามประเด็น
สำคัญตาง ๆ ในรูปแบบของ Infographic วีดีทัศน จัดทำโพลสำรวจความคิดเห็น เพื่อเผยแพรสู สาธารณะใน
ชองทางโซเชียลมีเดีย   
 ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางพลังการทำงานใน สสส. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของภาคี โดยเนนผลลัพธเชิง
พฤติกรรมสุขภาวะที่เปนรูปธรรมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่สอดคลองกับสถานการณและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยศูนยวิชาการฯ ไดสนับสนุนโครงการกิจกรรมในกับภาคี
เครือขายเด็กและเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคจำนวน 13 โครงการ ไดแก 1) โครงการ เบิ่งแญง ณ ฮิมของ 2) โครงการ
ถอดบทเรียนการเรียนรูอยางมีความสุขสูความเปนมนุษย 3) โครงการคืนความสุขใหเยาวชน 4) โครงการ ระเบียงรู 
เติมสุขสูชุมชน 5) โครงการสืบฮีตตวยฮอยวิถีชุมชนบนมิติรายไดครัวเรือนของคนลุมน้ำแมออ  6 ) โครงการสรุป
บทเรียนผลการขับเคล่ือนโครงการ 3 โครงการในพ้ืนที่บานแมออใน บานถ้ำ จังหวัดเชียงราย และศูนยฝกเด็กและ
เยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม7) โครงการแนวทางการฟงเสียงเด็กเพื่อพัฒนาเปนกิจกรรมสรางสรรค กรณีศึกษา
อำเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ 8) โครงการบานสรางสุข พลังเยาวชนนาจะหลวย (NL)  9) โครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิต 10) โครงการสื่อสารสรางสรรคพลังเด็กพลังชุมชนคุมครองเด็ก 11) โครงการถอดบทเรียน
การดำเนินงานดานเด็กและเยาวชนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 12 ) โครงการชวนกันเลาชวยกันสื่อ 13) โครงการ
ลานแลกเปลี่ยน“ชม”สื่อ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพใน 3 ประเด็น ไดแก การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Desing Thinking การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหลง
ทุน และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

จากที่กลาวไปขางตน จะเห็นไดวาศูนยวิชาการฯ มีการดำเนินงานในหลากหลายรูปแบบ ดวยกลยุทธเชิง
รุกแบบมีสวนรวมเพื่อคนหาวิธีการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยง สงตอองคความรูที่
เกิดข้ึนสูองคกร หนวยงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจระดับนโยบาย เพ่ือใหเกิดผลกระทบเชิงบวกตอการขับเคลื่อน
เพื่อสรางการเปลี่ยนสุขภาวะของเด็กและเยาวชนอยางยั่งยืน นอกจากนี้การดำเนินการที่ผานของศูนยวิชาการ ฯ 
ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรการดำเนินงานของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว แตอยางไรก็ตามใน (ราง) 
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แผนการดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2564 แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สามารถวิเคราะหจุดแข็งและ
จุดออนได ดังนี้ 

จุดแข็งของ (ราง) แผนการดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2564 แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 1. วัตถุประสงค 4 ขอ ของ สสส. สำนัก 4 กำหนดบทบาทสำคัญของภาคีเครือขาย การขับเคลื่อนทาง
สังคม และการสรางนโยบายดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวเปนสำคัญ ซึ่งสอดคลองกับภารกิจ หนาที่ และการ
ดำเนินงานของศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว  (CYD) ที่บรรลุครบถวนตาม
วัตถุประสงคดังกลาว ศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว (CYD) อาจจะเปน
ตนแบบของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ได 
 2. การกำหนดเปาหมาย กิจกรรมการสนับสนุนใหมาเนนที ่ระบบครอบครัว เด็กปฐมวัย กลุ มเด็ก
เปราะบาง นาจะถูกตองโดยเฉพาะอยางยิ ่งสถานการณ COVID-19 ที่จะตองอยู กับประเทศไทยอีก 2-3 ป 
สถานการณจึงจะกลับมาปกติไดอีกครั้ง ครอบครัวเปราะบางท่ีแหวงกลาง ยากจนพิเศษ ตกงาน มีรายไดไมแนนอน 
มีมากถึง 40% ที่จะสงผลตอคุณภาพของเด็กและเยาวชนในรูปแบบตาง ๆ ความรุนแรง ภาวะทุพโภชนาการ การ
ออกกลางคัน (Drop out) เด็กผูหญิงแตงงานเร็วขึ้น โสเภณีเด็ก ทองกอนวัยอันสมควร และแรงงานเด็ก เปนตน 
การพัฒนาระบบครอบครัวเปนหนวยสำคัญ โรงเรียนทางเลือก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนเปนฐาน การสราง
เครือขายการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับเล็กลางสุดเชื่อมโยงกับ อสม. และ กศน. ระดับตำบลนาจะมีการ
ขับเคล่ือนคร้ังสำคัญของ สสส. สำนัก 4 และเครือขายที่มีอยู 
 3. การจัดองคกรของ สสส. กับภาคีเครือขายที่ไดรับทุนสนับสนุนมีมากมายหลายกลุม หลายประเด็น
ปญหา กลุมเครือขายเด็กและเยาวชนรุนใหมที่มีความรูความสนใจเฉพาะดานมีอยูมากมาย ตองสรางเครือขาย 
(Network) และขยายแนวราบ (Platform) ในรูปแบบของการผสมผสาน 2 ดานไปดวยกันใหได เกิดเปนระบบ
ขอมูลขนาดใหญ (Big data) ดวยสารสนเทศที่ทันสมัยไวตอปญหาสังคม และการมีสวนรวมของสมาชิกทุกฝาย 
(Active participation) การดำเนินการเรื ่องนี้จะทำให สสส. สำนัก 4 ไดรับการยอมรับ เชื่อมันและมีพลังการ
เปลี่ยนแปลงสรางสรรคอยางแทจริง 

จุดออนของ (ราง) แผนการดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2564 แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 1. การกำหนดแผนการดำเนินงานของ สสส. ป พ.ศ. 2564 ควรนำบทสังเคราะหและวิเคราะหผลการ
ดำเนินงานของสำนัก 4 มาตลอดระยะเวลากวา 10 ป มาเปนพื้นฐานของการกำหนดนโยบายและแผนดำเนินงาน 
เพราะหลายแผนที่ผานมามีโครงการที่ไดรับสนับสนุนจาก สสส. ในเรื่องของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย และแผนงาน
เรื่องครอบครัวซึ่งยังไมปรากฏขอมูล ขอคนพบ และบทสรุปมากนัก ทั้ง ๆ ที่มีงบประมาณสนับสนุนเรื่องนี้เปนอัน
มาก รวมทั้งการนำผลวิจัย บทสรุป องคความรู นวัตกรรมที่คนพบมากมาย ผลักดัน เชื ่อมโยง เปลี่ยนแปลง
นโยบายสาธารณะดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวไดมากเทาท่ีควร นาจะสรุปผลเพื่อตอบวัตถุประสงคท้ัง 4 ขอได
ดียิ่งขึ้น 
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 2. การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ใหคำแนะนำ ขอเสนอแนะแก สสส. สำนัก 4 ในรางแผนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2564 ผานโปรแกรม Zoom ดวยความรวมมือของสมาชิกภาคี เครือขายจำนวนมาก เนื่องจากแผนการ
ดำเนินงานมีรายละเอียดมาก กรอบเวลาสั้น กระชับ และพยายามใหทุกภาคีเครือขายเกา -ใหมไดมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็น กลับมาปรากฏวาแทนที่สมาชิกจะใหขอติชม แสดงความคิดเห็น จุดแข็ง จุดออน ทางเลือก ทางออก 
ขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อใหรางตรงทิศทาง มีคุณภาพ และเกิดประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ทุกภาคี
เครือขายกลับเลาเร่ือง นำเสนอประสบการณ พูดแตเรื่องโครงการที่ปฏิบัติอยูตลอดเวลา จนตัวรางแผนดำเนินงาน
ขาดการวิเคราะหวิจารณอยางสรางสรรค และตรงไปตรงมาจนไมตรงกับวัตถุประสงคของการจัดประชุมในครั้งนี้ 
 3. การดำเนินงานของ สสส. ในปจจุบันอยูในสภาพของการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ จากรัฐบาลมาก
เกินไป มีสภาพเปนระบบราชการมากยิ่งขึ้น ทำใหขาดอิสระ เปนกลาง มีความเปนองคกรภาคประชาสังคมลด
นอยลง ทั้งที่ปญหาสังคม เด็ก เยาวชน และครอบครัว วิกฤตหนักขึ้นในแทบทุกตัวบงชี้ ในขอเท็จจริงรางแผน
ดำเนินการ พ.ศ. 2564 นาจะมีการพิจารณาวงเล็กลง นำผลวิจัยมาเสนออีกครั้ง ยิ่งไปกวานั้น สสส. ตองกลา
นำเสนอประเด็นปญหาตามวาระประจำเดือนหรือประเด็นสาธารณะรวมสมัยที่เกิดข้ึนมากกวานี้ 
 ศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีประวัติศาสตรมายาวนานกวา 28 ป 
มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของผูบริหารของคณะครุศาสตร จุฬาฯ อยางไรก็ตาม ศูนยมีความตอเนื่อ ง
ชัดเจนในการดำเนินงานวิชาการ วิจัย บริการสังคม การเรียนการสอน การลงภาคสนาม สรางเครือขายภาคประชา
สังคม และลงมือปฏิบัติกับหนวยที่มีกิจกรรมดานเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด ไดรับการยอมรับในแวดวงวิชาการ 
งานวิจัย บทความ ขาวสารผานสื่อมวลชนทุกแขนง สรางอาจารยรุนใหม นักวิจัยรวมสมัยไดอยางมีคุณภาพและ
พรอมเติบโตเปนนักวิชาการและนักวิจัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรมของแตละคนไดอยางเชื่อมั่น การสะสมองค
ความรู สรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชื่อมโยงกับกลไกราชการและนโยบายภาคการเมืองได ทำใหศูนยวิชาการ
และเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว (CYD) ไดพัฒนาขึ้นจนเปนหนวยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาดานเด็กและเยาวชนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในทางตรงขามศูนย CYD ก็มีจุดออนหลายเรื่องนับแต
การตองปรับวิธีการดำเนินงานที่เปนอิสระ ยึดถือ ประโยชนฟงเสียงของเด็กและเยาวชนเป นสำคัญตองการเนน
เรื่องของตัวบงชี้เชิงปริมาณของมหาวิทยาลัยมากขึ้น การนำเสนอวาระเชิงนโยบายดานเด็และเยาวชนที่เกี่ยวพัน
กับแหลงทุน ตองระวัดระวังมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผูกอตั้งศูนยและดำเนินการมาอยางยาวนาน รูปลักษณ ชื่อเสียง 
ผลงานมักไมติดกับ CYD มากเทาท่ีควร เปนเชิงปจเจกบุคคลมากไป อันเปนผลใหการสงตอผูบริหารศูนย CYD เต็ม
ไปดวยปญหา อุปสรรค ชองวางที่เกิดขึ้นพอสมควร นักวิชาการ นักวิจัยประจำศูนยวิชาการ CYD ขาดความมั่นคง
ในวิชาชีพ และอื่น ๆ สรุปไดวาศูนยวิชาการ CYD ยังคงตองรักษาจุดแข็ง แกไขจุดออน ของตนเองใหดียิ ่งขึ้น
ตลอดเวลา ถาเปดกวาง จิตใจเปนกลางพรอมรับคำติชมอยางกลาหาญทางวิชาการ และกาวไปขางหนาอยางมั่นใจ
พรอมกับ สสส. สำนัก 4 และเครือขายหนวยปฏิบัติการที่มีอยู 
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บทที่ 4 
สรุปผลการดำเนินงานและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 

โครงการการพัฒนาศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดำเนินการตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 เปนระยะเวลา 3 ป ภายใตกรอบทิศทางการดำเนินงาน ไดแก 1) 
ศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการ 2) การขับเคลื่อนงานวิชาการและงานวิจัยสัมพันธ และ 3) นโยบายและการ
ขับเคลื่อนงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว จะพบวามีการดำเนินงานตอบทุกตัวชี้วัด ตามวัตถุประสงค ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้ 
 

สรุปผลการดำเนินงาน 
 ก. ผลที่ไดตามตัวชี้วัด/เปาหมายของโครงการ 

เปาหมาย ตัวบงชี้ความสำเร็จ ผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง 
วัตถุประสงคหลัก  
2.1.1 เพื่อสังเคราะหและรวบรวมขอมูล องคความรูที ่ไดจากการศึกษาวิจัยผานรายงานการวิจัย หนังสือ
บทความวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวของกับประเด็นเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
2.1.2 เพ่ือสรางระบบเครือขายประสานงานวิชาการครอบคลุม 6 ภูมิภาคและพัฒนานักวิจัยหนาใหม 
วัตถุประสงครอง  
2.2.1 เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทยปญหาสำคัญของประเทศไดดวยระบบเครือขาย และระบบพ่ี
เลี้ยง เชน การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การสรางนวัตกรรมสังคมในระดับพ้ืนที่ 
ศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการ 
1) วิเคราะห และ
สังเคราะหงานวิจัยที่
ดำเนินการมาแลวของสสส.
สำนัก 4 ขอคนพบ ทฤษฎี 
องคความรู จุดแข็ง 
จุดออน ขอควรแกไข และ
สิ่งที่ควรเชื่อมโยงเชิง
นโยบายและการขับเคล่ือน 

- รายงานผลการ
สังเคราะหงานวิจัยสะทอน
ประเด็นสงเสริมสุขภาวะ
เด็ก เยาวชนและครอบครัว
ของงานวิจัย รายงาน
โครงการ บทความวิชาการ 
และเอกสารที่เกี่ยวของ  

- รายงานผลการสังเคราะหงานวิจัยสะทอนประเด็น
สงเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวของ
งานวิจัย รายงานโครงการ บทความวิชาการ และ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
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เปาหมาย ตัวบงชี้ความสำเร็จ ผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง 
2) จัดทำฐานขอมูลเชิง
วิชาการ บทความงานวิจัย 
แหลงขอมูล วารสาร เปน
แหลงอางอิงทางวิชาการท่ี
อิสระเปนกลาง และเช่ือถือ
ได 

- เกิดฐานขอมูลเชิง
วิชาการท่ีสามารถนำไปใช
ประโยชนไดจริง 
- ระบบ E-library เพ่ือ
เผยแพรบทความงานวิจัย 
แหลงขอมูล วารสาร 
ประเด็นที่เกี่ยวของกับสุข
ภาวะดานเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว 

- เกิดศูนยขอมูลสารสนเทศในรูปแบบของเว็บไซต 
www.cydcenter.com รวมถึงเพจ facebook 

https://www.facebook.com/CYDEDUCHULA/ 

- เกิดบทความตีพิมพในหนังสือพิมพมติชนจำนวน 
27 ชิ้น 

- เกิดบทความวิชาการ/บทความวิจัยที่กำลังรอการ
ตีพิมพ 5 บทความ 

3) บูรณาการ เชื่อมโยง 
เครือขาย (Network) ดวย
ระบบขอมูลที่ทันสมัย ทัน
ตอเหตุการณ ตามสภาพ
ปญหา สังคมบริบท และ
ความพรอมในการดำเนิน
กิจกรรม ความเคล่ือนไหว 
และขอคนพบจากงานวิจัย
รวมสมัย รวมทั้งพ้ืนที่
ตนแบบท่ีดำเนินงานได
อยางยั่งยืน 

- เกิดเครือขายอุดมศึกษา 
(node) ครบทุกภูมิภาค 

- เกิดผูประสานงานในระดับภูมิภาค 6 พ้ืนที่ และ
แกนนำคนทำงานเด็กและเยาวชน แบงเปน 1) เด็ก
และเยาวชน 5 พ้ืนที่ ไดแก จังหวัดระยอง เชียงใหม 
เชียงราย อุบลราชธานี และยะลา 2) ภาควิชาการ 
3 พ้ืนที่ ไดแก คณะครุศาสตร จุฬาฯ คณะ 
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

4) การผลิตนักวิจัยหนา
ใหม การเปดโอกาส เพ่ิม
พ้ืนที่ใหอาจารย นักวิจัย 
บุคลากรที่เกี่ยวของได
นำเสนอบทความทาง
วิชาการ ขอคนพบจาก
งานวิจัย นวัตกรรมสุข
ภาวะ การขึ้นโจทยวิจัย
รวมกัน การหาขอมูล และ

- เกิดงานวิจัย/นวัตกรรม
สุขภาวะอยางนอยภูมิภาค
ละ 1 เรื่อง 

- เกิดผูประสานงานในระดับภูมิภาค 6 พ้ืนที่ และ
แกนนำคนทำงานเด็กและเยาวชน แบงเปน 1) เด็ก
และเยาวชน 5 พ้ืนที่ ไดแก จังหวัดระยอง เชียงใหม 
เชียงราย อุบลราชธานี และยะลา 2) ภาควิชาการ 
3 พ้ืนที่ ไดแก คณะครุศาสตร จุฬาฯ คณะ 
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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เปาหมาย ตัวบงชี้ความสำเร็จ ผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง 
คำตอบของงานวิจัยใน
ระดับมหาภาคและจุลภาค
รวมกันเพื่อใหทุกทานไดรู
ความถนัด ความสามารถ 
และการเขาสูเสนทาง
นักวิชาการท่ีดีตอไป 

- เกิดขอมูลวิชาการของโครงการฯ ถูกนำไปอางอิง
และนำเสนอสูสาธารณะในหลากหลายประเด็น 
ไดแก 
1. กรศึกษาแนวทางการพัฒนาพลเมืองใน 10 
ประเทศ 

2. การสงเสริมกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) 

3. โครงการพฤติกรรมเสี่ยงการฆาตัวตายในมุมมอง
ของวัยรุนในจังหวัดนครพนม 

4. โครงการแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก
สำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

5. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมเพ่ือ
พัฒนาเครือขายการเรียนรู พลเมืองเด็กและเยาวชน
รูเทาทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล ในพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลก 

วัตถุประสงคหลัก  
2.1.3 เพื่อเชื่อมประสานการทำงานแบบบูรณาการระหวางองคกรวิชาการ องคกรภาครัฐและองคกรภาคประชา
สังคม 

วัตถุประสงครอง   
2.2.2 เพื่อสนับสนุนใหเกิดพ้ืนที่กลาง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนประเด็นวิพากษสำคัญตลอดจนสรางโอกาสให
เกิดความรวมมือระหวางองคกรวิชาการ องคกรภาครัฐและภาคประชาสังคมในระดับพ้ืนที่ 
การขับเคลื่อนงานวิชาการและงานวิจัยสัมพันธ 
1) รายงานสถานการณและ
ปญหาที่เก่ียวของ การจัด
ประชุมวิชาการสาธารณะ 
การนำเสนอผลงานวิจัยใน
วาระและโอกาสที่สำคัญ 
หรือตามสถานการณความ
เคลื่อนไหวทางสังคม 

- รายงานผลการติดตาม
สภาวการณความ
เคลื่อนไหวทางสังคม 

- เกิดรายงานสถานการณความเคล่ือนไหวทาง
สังคม/ประเด็นปญหา (Hot Issues) กรณีตัวอยางป
ละ 10-12 ครั้ง โดยใน 3 ป เกิด Hot Issues ไป
แลว 120 ชิ้น สามารถติดตามไดในเพจเว็บไซตและ 
facebook 
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เปาหมาย ตัวบงชี้ความสำเร็จ ผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง 
2) การจัดเวทีสาธารณะ 
เพ่ือสื่อสารเรื่องราวที่สราง
การเปลี่ยนแปลง กรณี
ตัวอยางที่เกิดข้ึนรวมสมัย
ผานสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ 
ที่เก่ียวของ เกิดศูนย
วิชาการท่ีใหคำตอบกับ
สังคมไทย ประชาชน 
บุคคลท่ีเกี่ยวของบนขอมูล
ที่ถูกตอง เชื่อถือได และ
นำไปอางอิงไดกับ
เหตุการณและสถานการณ
ที่เกิดข้ึน นอกจากนี้ยังเกิด
การถกประเด็น ปญหา
สำคัญ (Theme) ของ
ประเทศ เพ่ือนำไปสูการ
ขับเคล่ือนงานวิชาการ และ
ยกระดับความรูสึกของคน
ในสังคม 

- เกิดการสื่อสารสาธารณะ 
โดยทัศนะของนักวิชาการ
สหวิทยาการ  

- เกิดรายงานสถานการณความเคล่ือนไหวทาง
สังคม/ประเด็นปญหา (Hot Issues) กรณีตัวอยางป
ละ 10-12 ครั้ง โดยใน 3 ป เกิด Hot Issues ไป
แลว 120 ชิ้น สามารถติดตามไดในเพจเว็บไซตและ 
facebook 

3) ศูนยกลางของการ
พัฒนาเครือขาย และ 
node ใหเติบโตและพัฒนา
ไปดวยกัน ดวยการ
Coaching and 

Mentoring การพัฒนา
ดวยแอพพลิเคชั่นไลน 
เฟสบุค การสรางเคร่ืองมือ
แบบใหม ประเด็น

- Public Forum  รูปแบบเวทีเสวนาของศูนยวิชาการฯ ที่ผานมาเนน
การนำเสนอผลการศึกษารายประเด็นในระยะส้ัน 
ควบคูไปกับการเปดพ้ืนที่แลกเปลี่ยนในกับเครือขาย
คนทำงานดานเด็กและเยาวชน และตัวเด็กและ
เยาวชนเอง ไดแก 
เวทีระดับชาติ 
- การนำเสนอรายงานการศึกษากระบวนการ
สงเสริมทางความคิดของเด็และเยาวชนสูประเทศ
ไทย 4.0 ในงานสมัชชาการพัฒนาเด็กแลเยาวชน
แหงชาติ 
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สาระสำคัญ ขอมูลเชิง
ระบบพรอมการนำไปใช 

เวทีเครือขาย 

- การนำเสนอผลสำรวจในหลากหลายประเด็น เชน 

สำรวจความพรอมในการเรียนออนไลน นโยบาย
การเลือกตั้งที่เยาวชนโดนใจ ปญหาเด็กและเยาวชน
ที่นาเปนกังวลมากท่ีสุด เปนตน 

วัตถุประสงคหลัก  
2.1.4 เพื่อใหขอเสนอในเชิงนโยบายตอองคกรภาคีในเรื่องการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัย และการจัดการ
ขอจำกัดในการปฏิบัติงานผานการทำงานแบบบูรณาการ 
วัตถุประสงครอง  
2.2.3 เพื่อกระตุนหนุนเสริมการสรางความเปล่ียนแปลงตอสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และปฏิบัติการที่เปน
รูปธรรม 
นโยบายและการขับเคลื่อนงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
1) การบูรณาการ เชื่อมโยง 
งานวิจัยสูกระทรวง กรม 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
นักการเมือง รัฐมนตรี 
เจาหนาที่ระดับสูง ทองถ่ิน 
เพ่ือกำหนดนโยบายท่ีถูกตอง 
สอดคลองกันระหวาง
นโยบายจากบนสูลางและ
จากลางสูบน โดยมี
สถาบันวิจยัและนโยบายดาน
เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
เปนศนูยสงตอ นำสาร และ
เชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน 

- เกิดการลงนามขอตกลง
ความรวมมือในระดับพ้ืนที่ 
อยางนอย 6 ภูมิภาค 

- เกิดขอตกลงการทำงานรวมกันของภาคีเครือขาย
คนทำงานดานเด็กและเยาวชนทั้งองคกรวิชาการ 
องคกรภายในสังกัดของรัฐ และองคกรภาคประชา
สังคม  

3) การเฝาระวังนโยบายดาน
เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
การสนับสนุนสงเสริมการ
ขับเคลื่อนนโยบายใหมี

- เกิดกิจกรรมปฏิบัติการ/
วิชาการ เชน กิจกรรม
รณรงคดานสุขภาวะ การ
สำรวจสภาวการณแบบ

- เวทีสาธารณะ 4 นโยบาย 

   - วันเด็กขอนโยบายดีกวาคำขวัญ 

  - ผลิตเด็กไทย 4.0 สรางสรรคหรือติดกรอบ 

  - การปฏิรูปการศึกษาที่เยาวชนเปนเจาของ 
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ทิศทาง ยุทธศาสตร และ
ตอเนื่องไปดวยกัน 

เรงดวน เปนตน เพ่ือ
สื่อสารสูสาธารณะ  

  - เปลี่ยนโลกสีเทาของเด็กและเยาวชน 

- เกิดชุดความรู ขอมูล สถานการณ รายงานผล
การศึกษา ในรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณและ
อินโฟกราฟกใน 3 ประเด็น ทั้งแนวทางการจัด
การศึกษาทางเลือก การรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล และพฤติกรรมเสี่ยงการฆาตัวตาย 

4) การสรางขอตกลงความ
รวมมือระหวางองคกร
วิชาการ องคกรภาครัฐ และ
องคกรภาคประชาสังคม 

- เกิดการลงนามขอตกลง
ความรวมมือ ขององคกร
วิชาการ องคกรภายในสังกัด
ของรัฐ และองคกรภาค
ประชาสงัคม 

- เกิดขอตกลงการทำงานรวมกันของภาคีเครือขาย
คนทำงานดานเด็กและเยาวชนทั้งองคกรวิชาการ 
องคกรภายในสังกัดของรัฐ และองคกรภาคประชา
สังคม 

  
ข. ผลอ่ืน ๆ ที่ไดนอกเหนือจากเปาหมาย/ที่คาดการณไว 
เกิดรายงานประจำป “10 ประเด็นสีเทาของเด็กและเยาวชน” ที่สอดคลองกับสภาพปญหา ขอเท็จจริง

ของเด็กและเยาวชนผานการสังเคราะหงานวิจัยและงานวิจัย การลงพื้นที่ติดตาม การรวบรวมสภาวการณ การ
พัฒนาเครือขายที่เกาะติดกับพื้นที่ การทำวิจัยระยะสั้นโดยผานกระบวนการมีสวนรวมจากเครือขาย node ภาค
ประชาสังคม ระดับลางข้ึนบน 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1. ในการสนับสนุนงบประมาณโครงการตอไป ควรเนนประเด็นการขยายเครือขายศูนยวิชาการดานเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวในระดับภูมิภาค เพ่ือวิเคราะหประเด็นการขับเคล่ือนงานตามบริบทของพื้นที่ 
  2. ปรับกิจกรรมโครงการใหเนนการศึกษาวิจัยองคความรูใหม ๆ และสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่
ตอบโจทยการแกไขปญหาอยางเทาทันสถานการณ รวมถึงการผลิตชุดความรูและนวัตกรรมเผยแพรสูสาธารณะ 

  3. เชื่อมประสานบุคลากรวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวใหมากขึ้น เพ่ือพัฒนาศูนยวิชาการและ
เครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหเปนศูนยขอมูลดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของประเทศ 
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those five books named “The Children Book of Finding Indigeneity through Community Based 
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วิชาเอก การศึกษานอกระบบโรงเรียน-คณิตศาสตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เบอรที่สามารถติดตอได  095-429-6317  Email-address: cyd.educhula@gmail.com  
ประสบการณทํางาน 

1. ผูชวยนักวิจัยโครงการการสังเคราะหกระบวนการฝกอบรมตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญผานโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ (2560)  

2. เปนหน่ึงในคณะทํางาน เอกสารวิชาการ การสงเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและ
เยาวชนสูประเทศไทย 4.0” (2562) 

3. นักวิชาการโครงการศูนยว ิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2561 ถึง 2563) 

4. นักวิชาการโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กลไก และแนวโนมผลกระทบของนโยบายพื ้นที
นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2561 ถึง 2563) 
ปจจุบัน 

1. นักวิชาการโครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 
(พ.ศ. 2563 ถึงปจจุบัน) 

2. ผูชวยนักวิจัยหนวยปฏิบัติการวิจัยเพ่ือการพัฒนาดานเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2563 ถึงปจจุบัน) 
 
บทความวิจัย 

ชุติมา ชุมพงศ และรศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ. (2559). การวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุและผลของการมี
ปฏิสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี. An Online Journal of Education, 
11(4), 297-312. เขาถึงไดจาก https://www.tci-
thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84723/67473 
 
 
 



สื่อสิ่งพิมพ 
สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ ชุติมา ชุมพงศ. (2560, 24 มีนาคม). ฟงเสียงเด็กเปน. มติชน

ออนไลน. เขาถึงจาก https://www.matichon.co.th/columnists/news_504277 
สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ ชุติมา ชุมพงศ. (2560, 22 กันยายน). คณิตศาสตรชุมชน.  

มติชนออนไลน. เขาถึงจาก https://www.matichon.co.th/columnists/news_670155 
สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ ชุติมา ชุมพงศ. (2560, 29 ธันวาคม). การศึกษาไทย กระบวน

ทัศนที่หลงทาง. มติชนออนไลน. เขาถึงจาก https://www.matichon.co.th/education/news_783532 
สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ ชุติมา ชุมพงศ. (2561, 31 พฤษภาคม). ผูสูงอายุตื่นรู. มติชน, 

41(14690). น.17. 
สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ ชุติมา ชุมพงศ. (2561, 21 สิงหาคม). โรงเรียนอิสระในพ้ืนท่ี

นวัตกรรมการศึกษา. มติชนออนไลน. เขาถึงจาก https://www.matichon.co.th/columnists 
/news_1092807 

สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ ชุติมา ชุมพงศ. (2562, 25 กุมภาพันธ). หลักสูตรภูมิสังคม : 
Geopark Geoschool. มติชนออนไลน. เขาถึงจาก https://www.matichon.co.th/news-
monitor/news_1376562 

สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ ชุติมา ชุมพงศ. (2562, 13 เมษายน). สื่อสงบ ลดอคติชายแดน
ใต. มติชนออนไลน. เขาถึงจาก https://www.matichon.co.th/article/news_1446971 

สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ ชุติมา ชุมพงศ. (2562, 15 มิถุนายน). วัฒนธรรมถุงผา. มติชน
ออนไลน. เขาถึงจาก https://www.matichon.co.th/article/news_1446971 

สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ ชุติมา ชุมพงศ. (2562, 28 พฤศจิกายน). อาหารเชา กลางวัน 
กับการพัฒนาเด็กสู IQ 120. มติชนออนไลน. เขาถึงจาก 
https://www.matichon.co.th/article/news_1770524 

สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ ชุติมา ชุมพงศ. (2563, 25 มกราคม). คุณทําอะไร หลังเลิกเรียน 
?. มติชนออนไลน. เขาถึงจาก https://www.matichon.co.th/article/news_1913731 

สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ ชุติมา ชุมพงศ. (2563, 17 สิงหาคม). เปลี่ยนโลกสีเทาของเด็ก
และเยาวชน. มติชนออนไลน. เขาถึงจาก https://www.matichon.co.th/article/news_2311207 
 
เอกสารวิชาการประกอบการเสนอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (กดยช.) 

สมพงษ จิตระดับ, กมลวรรณ พลับจีน, พจนา อาภานุรักษ และชุติมา ชุมพงศ. (2562) รายงาน
การศึกษาการสงเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและเยาวชนสูประเทศไทย 4.0. การประชุม 
คณะกรรมการส ง เสร ิมการพ ัฒนาเด ็กและเยาวชนแห งชาต ิ  (กดยช . ) .  ว ันท ี ่  29 ม ีนาคม  2562.  
กรุงเทพมหานคร. 

 
 
 



หนังสือ 
สมพงษ จิตระดับ, กีรติ คุวสานนท, นวพร สุนันทลิกานนท, กมลวรรณ พลับจีน, พจนา อาภานุรักษ 

และ ชุติมา ชุมพงศ. (2561). การวิจัยทองถิ่นลางสูบน: แนวปฏิบัติเชื่อมรอยนโยบาย. ศูนยวิจัยและพัฒนาดาน
เด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ISBN: 978-616-417-081-0 

สมพงษ จิตระดับ, กีรติ คุวสานนท, นวพร สุนันทลิกานนท, กมลวรรณ พลับจีน, พจนา อาภานุรักษ 
และ ชุติมา ชุมพงศ. (2561). เรื่องเลา...จากพื้นที่. ศูนยวิจัยและพัฒนาดานเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ISBN: 978-616-417-082-7 

สมพงษ จิตระดับ , กีรติ คุวสานนท, ภาวิณี โสธายะเพ็ชร, นวพร สุนันทลิกานนท และชุติมา  
ชุมพงศ. (2560). โรงเรียนอินเตอรติดดิน. ศูนยวิจัยและพัฒนาดานเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. ISBN: 978-616-407-109-4 
 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

สมพงษ จิตระดับ, กีรติ คุวสานนท, ภาวิณี โสธายะเพ็ชร, นวพร สุนันทลิกานนท และชุติมา ชุมพงศ. 
(2560). รายงานฉบับสมบูรณโครงการการสังเคราะหกระบวนการฝกอบรมตามแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนโดยเนนผู เร ียนเปนสําคัญผานโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู ความเปนเลิศ , พิมพครั ้งที ่ 1, 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท นัชชาวัตน จํากัด, จํานวน 149 หนา. (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิชิน โสภณพนิช) 

สมพงษ จิตระดับ, กีรติ คุวสานนท, สุรศักดิ์ เกาเอี้ยน, นวพร สุนันทลิกานนท, ชุติมา ชุมพงศ และ 
ดานา โมหะหมัดรักษาผล. (2563). รายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กลไกและแนวโนม
ผลกระทบของนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดสตูล , พิมพครั้งที่ 1, กรุงเทพมหานคร: บริษัท  
พรณีพริ้นติ้งเซ็นเตอร จํากัด, จํานวน 339 หนา. (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)) 

สมพงษ จิตระดับ, นวพร สุนันทลิกานนท, พจนา อาภานุรักษ, ชุติมา ชุมพงศ, อรสุมน ศานติวงศสกุล, 
ดานา โมหะหมัดรักษาผล และศรัญยภัทร แซหวอง. (2563). รายงานฉบับสมบูรณโครงการการพัฒนาศูนย
วิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว , พิมพครั้งที่ 1, กรุงเทพมหานคร: บริษัท  
พรณีพริ้นติ้งเซ็นเตอร จํากัด, จํานวน 152 หนา. (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํางานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.)) 

 
 
 
 

 



ORNSUMON SANTIWONGSAKUL
Graphic designer

ABOUT & CONTACT

Birthday : 9 September 1987

Address : 77/62 M.6 Khoukhod

Lumlukka Pathumthani 12130

E-mail : gizzard_dox@hotmail.com

Mobile : +6685-110-1135

EDUCATION

2005 - 2010 :

CHULALONGKORN UNIVERSITY, 

Bachelor of Education

(Second Class Honors) ,

Major : Secondary Education

(Social Studies and Education 

Technology)

2016 :

PIERCE COLLEGE, CA, USA

Major : Graphic Design (1 semester)

 

EXPERIENCE

Coordinator and Graphic Designer 
(Full-time staff)
Education for Sustainable Development Center,

Chulalongkorn University

2010
-

2016

Working on Publication, Infographic, 
Cartoon Characters, Photographer 
and Social Media Developer.

2012
-

2015

Media Creative (Freelancer)
Thai Civic Education Foundation2014

-
Present Working on Publication, Infographic 

and Social Media Developer.

Artwork Designer and Editorial Team
(Freelancer)
E.Q. Plus Publishing

Working on Publication.

Graphic Designer (Freelancer)
2014
-

Present
Working on Advertising, Publication, 
Infographic, Package Design, Motion
Graphic and Cartoon Characters.

SKILL

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

GIF Animation

Video Editing

Id

Ai

Ps

GIF

2019
-

Present

Walk on Cloud Co.,Ltd
Co-Founder

Design and Printing House

Graphic Designer and Social
Communication (Part-time staff)
CYD Center, Chulalongkorn University

2017
-

Present

Working on Publication, Infographic, 
Cartoon Characters, Photographer 
and Social Communication



นางสาวดานา โมหะหมัดรักษาผล 
ชื่อ  นางสาวดานา โมหะหมัดรักษาผล 
การศึกษา สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต (สส.บ.) วิชาเอกสังคมสงเคราะห  

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
เบอรที่สามารถติดตอได   092-081-0680 Email-address: lovelyday.dana@gmail.com 

ประสบการณทำงาน 
1. ผูชวยนักวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กลไก และแนวโนมผลกระทบนโยบายพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล (ป 2561 - ปจจุบัน) 
2. เจาหนาที่ผูประสานงานและบัญชีและการเงิน โครงการการพัฒนาศูนยวิชาการและเครือขาย

วิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ป 2561 - ปจจุบัน) 
3.  นักพัฒนาการสอน “โมเดลครูตู” และนักบริหารจัดการชอง มูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ (ป 2561) 
 4. ครูในโครงการ Teach for Thailand สอนวิชาคณิตศาสตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

โรงเรียนลอยสายอนุสรณ กรุงเทพมหานคร (ป 2558 - 2560) 

สื่อสิ่งพิมพ 
 สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ ดานา โมะหมัดรักษาผล. (2562, 8 มิถุนายน). เด็กเรรอนบน
ทองถนน. มติชนออนไลน. เขาถึงจาก https://www.matichon.co.th/columnists/news_1527070 

สมพงษ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ ดานา โมะหมัดรักษาผล. (2562, 10 สิงหาคม). ครูสามเสา.  
มติชนออนไลน. เขาถึงจาก https://www.matichon.co.th/article/news_1617144 

 

 

  

 



Photography & Video Editor                                                              
company : Education for Sustainable Development Center,
Chulalongkorn University

Photography & Graphic Designer                                                               
company : FES Friedrich Ebert Stiftung

Graphic Designer & Video Editor & Photography                                                                                                                                     
company : Thai Civic Education At Jurarongkorn Univercity 

3D & Graphic Designer & Video Editor
company : Freelance

Work Experience

Siam Technology College
Computer Business                                                     

Sripatum University                                                         2010-2014
Digital Media (Animation)

Education

2007-2010

Friedrich Ebert Stiftung
Thatsanavanh Banchong
Programme Officer
Phone: 087 706 5030
Email:  thatsanavanh@fes-thailand.org

Friedrich Ebert Stiftung
Thatsanavanh Banchong
Programme Officer
Phone: 087 706 5030
Email:  thatsanavanh@fes-thailand.org

References

SARUNPAT
SAEWONG

Graphic & Vdo editor

0866212101

soy.phetkasem 44

www.ggproduction2016.wixsite.com
/ggproduction

sarunmmm@gmail.com

Contact

Photoshop

Premiere Pro

Maya

3ds Max

Skill Program

Facebook
Facebook.com/Sarunpat Saewong

Follow Me

2015-2016

2016-2019

2016-Present

2015-Present



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

โครงสรางการบริหารจัดการโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสรางการบริหารจัดการโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

การกำกับติดตามและประเมินผลภายในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลภายในโครงการ 
 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วิธีการกํากับติดตามและ
ประเมินผล 

ศูนยวิชาการและเครือขายวิชาการ 
1. วิเคราะห และสังเคราะหงานวิจัยที่ดําเนินการมาแลวของสสส.สํานัก 4 ขอคนพบ ทฤษฎี องคความรู จุดแข็ง 
จุดออน ขอควรแกไข และส่ิงที่ควรเชื่อมโยงเชิงนโยบายและการขับเคล่ือน 
- สังเคราะหจากเอกสารงานวิจยั เกี่ยวของกับดาน
เด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ไดรับทุนสนับสนนุ
จากสํานัก 4 สสส. รวมทั้งเอกสารงานวิจัยหรือ
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวของ 

- นักวิชาการโครงการ - นําเสนอผลการสังเคราะหตอ 
สสส. สํานัก 4 โดยมีผูทรงคุณวุฒิ
ใหคําแนะนํา 

- การรวบรวมสภาวการณประเด็นดานเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวจาก 4 ภูมิภาค 

- นักวิชาการโครงการ 
- เครือขายผูประสานงานระดับ
พื้นที ่
 

- การลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ 
ความเคลื่อนไหวดานเด็กและ
เยาวชนในภูมิภาคตาง ๆ  

2. จัดทําฐานขอมูลเชิงวิชาการ บทความงานวิจัย แหลงขอมูล วารสาร เปนแหลงอางอิงทางวิชาการท่ีอิสระเปน
กลาง และเช่ือถือได 
- การพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับศูนยขอมูล
สารสนเทศ 

- ทีมสื่อสารของโครงการ - ติดตามการเขาถึงเว็บไซตของ
ศูนยวิชาการฯ 

3. บูรณาการ เชื่อมโยง เครือขาย (Network) ดวยระบบขอมูลที่ทันสมัย ทันตอเหตุการณ ตามสภาพปญหา สังคม
บริบท และความพรอมในการดําเนินกิจกรรม ความเคลื่อนไหว และขอคนพบจากงานวิจัยรวมสมัย รวมทั้งพ้ืนที่
ตนแบบท่ีดําเนินงานไดอยางย่ังยืน 
- ประชุมเครือขายภูมิภาค (node) เพ่ือหา 
ทิศทางการขับเคล่ือนประเด็นดานเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว 

- นักวิชาการโครงการ 
- เครือขายผูประสานงานระดับ
พื้นที ่

- ความคิดเห็นของผูเขารวม
ประชุมหลังจัดเวทีประชุม
เครือขาย 

- ประชุมพัฒนาเครือขายภูมิภาค  
 

- นักวิชาการโครงการ 
- เครือขายผูประสานงานระดับ
พื้นที ่
- ทีมสื่อสารของโครงการ 

- ความคิดเห็นของผูเขารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการของแกนนํา
เด็กและเยาวชน 
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- ประชุมและจัดทํารายงานรายงวด รายงาน
วิชาการสภาวการณเชิงพ้ืนที่ประเด็นดานเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 

- นักวิชาการโครงการ - การรายงานความคืบหนาในการ
จัดทํารายงานทุก ๆ  1 สัปดาหตอ
หัวหนาโครงการ 

- รายงานรายเดือน - นักวิชาการโครงการ - การรายงานกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ในแตละเดือน และแผนการจัด
กิจกรรมเดือนถัดไปใหกับผู
ประสานงานของ สสส. สํานัก 4 

- รายงานรายงวด  - นักวิชาการโครงการ - การรายงานความคืบหนาในการ
จัดทํารายงานทุก ๆ  1 สัปดาหตอ
หัวหนาโครงการ 

- รายงานสถานการณ (บทความวิชาการ/
บทความวิจัย) 

- นักวิชาการโครงการ - การรายงานความคืบหนาในการ
จัดทํารายงานทุก ๆ  1 สัปดาหตอ
หัวหนาโครงการ 

การขับเคลื่อนงานวิชาการและงานวิจัยสัมพันธ 
1. ศูนยกลางของการพัฒนาเครือขาย และ node ใหเติบโตและพัฒนาไปดวยกัน ดวยการ Coaching and 
Mentoring การพัฒนาดวยแอพพลิเคชั่นไลน เฟสบุค การสรางเครื่องมือแบบใหม ประเด็นสาระสําคัญ ขอมูลเชิง
ระบบพรอมการนําไปใช 
1.1 จดัเวทีนําเสนอโครงการตามภูมิภาค  
(4 ภูมิภาค) 

- นักวิชาการโครงการ 
- เครือขายผูประสานงานระดับ
พื้นที ่
- ทีมสื่อสารของโครงการ 

- ความคิดเห็นของผูเขารวม
ประชุมหลังจัดเวทีประชุม
เครือขาย 

1.2 สนับสนุนโครงการวิจัยดานเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว รวมทั้งประชุมพิจารณาความกาวหนา 
ไมตํ่ากวา 7 ประเด็น 

- นักวิชาการโครงการ 
- เครือขายผูประสานงานระดับ
พื้นที ่
- ทีมสื่อสารของโครงการ 

- การลงพ้ืนที่ติดตามความ
คืบหนาของโครงการ   
- การจัดเวทีนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของโครงการยอย 

1.3 ระบบติดตามและประเมินผลการดําเนิน
โครงการวิจัยดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

- นักวิชาการโครงการ - การลงพ้ืนที่ติดตามความ
คืบหนาของโครงการ   
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- การจัดเวทีนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของโครงการยอย 

1.3 Public Forum (Local และ National)  - นักวิชาการโครงการ 
- เครือขายผูประสานงานระดับ
พื้นที ่
- ทีมสื่อสารของโครงการ 

- ความคิดเห็นของผูเขารวมหลัง
จัดเวทีเสวนาสาธารณะ 
 

2. การจัดเวทีสาธารณะ เพ่ือส่ือสารเรื่องราวที่สรางการเปลี่ยนแปลง กรณีตัวอยางที่เกิดขึ้นรวมสมัยผานสื่อมวลชน
แขนงตาง ๆ ที่เก่ียวของ เกิดศูนยวิชาการที่ใหคําตอบกับสังคมไทย ประชาชน บุคคลท่ีเกี่ยวของบนขอมูลที่ถูกตอง 
เชื่อถือได และนําไปอางอิงไดกับเหตุการณและสถานการณที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ยังเกิดการถกประเด็นหัวขอวิจัย 
ปญหาสําคัญ (Theme) ของประเทศเพื่อนําไปสูความรวมมือของเครือขาย พี่เลี้ยง ในการศึกษาเชิงพื้นที่ การข้ึน
โจทยวิจัยรวมกัน การหาขอมูล และคําตอบของงานวิจัยในระดับมหาภาคและจุลภาครวมกัน 
2.1 ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงาน
เก่ียวกับ Hot Issues 8-12 ครั้ง/ป เฉลี่ยเดือน
ละ 1 ครั้ง (ประเด็นดานเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว) ผานการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของอยาง
นอย 3 คน 

- นักวิชาการโครงการ 
- ทีมสื่อสารของโครงการ 

- รายงานยอดการเขาถึงขอมูลใน
ชองทางตาง ๆ ทั้ง Facebook 
Page, Website, Youtube 

นโยบายและการขับเคลื่อนงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
1. แนวทางการจ ัดท ําย ุทธศาสตร ด านเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว จากการมีสวนรวมภาค
ราชการ ทองถิ ่น  ประชาส ังคม สื ่อมวลชน 
นักวิชาการ ผูแทนเด็กและเยาวชน และอื่น ๆ 
เพื ่อน ําเสนอร ัฐบาล ร ัฐมนตร ี ขาราชการ
ระดับสูง และผูกําหนดนโยบายระดับตาง ๆ  

- นักวิชาการโครงการ 
- เครือขายผูประสานงานระดับ
พื้นที ่
- ทีมสื่อสารของโครงการ 

- ความคิดเห็นของผูเขารวม
ประชุมหลังจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

2. การเฝาระวังนโยบายดานเดก็ เยาวชน และ
ครอบครัว การสนบัสนนุสงเสรมิการขับเคลื่อน
นโยบายใหมีทิศทาง ยุทธศาสตร และตอเนื่องไป
ดวยกัน 

- นักวิชาการโครงการ 
 

- การประชุมเพ่ือติดตาม
สถานการณสําคัญ ๆ ของเยาวชน
พรอมจัดทําโพลสํารวจความ
คิดเห็นในประเด็นสาธารณะที่
เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน 
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2.1 Policy Focus - นักวิชาการโครงการ 
- เครือขายผูประสานงานระดับ
พื้นที ่
- ทีมสื่อสารของโครงการ 

- ความคิดเห็นของผูเขารวมเวที 
Policy Focus 

2.2 การสรางขอตกลงความรวมมือระหวางองคกร
วิชาการ องคกรภาครัฐ และองคกรภาคประชา
สังคม 

- นักวิชาการโครงการ 
- เครือขายผูประสานงานระดับ
พื้นที ่
- ทีมสื่อสารของโครงการ 

- การลงนามสรางขอตกลงการ
ทํางานรวมกันระหวางภาค
เครือขายดานเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
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เวที “เปลี่ยนโลกสีเทาของเยาวชน” วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุม ไมดาส 1 โรงแรม

ไมดา ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมมีการนำเสนอผลการวิจัย และรวมกันพัฒนาขอตกลงการ
ทำงานรวมกันระหวางภาคีเครือขายคนทำงาน และเครือขายวิชาการ รวมถึงถอดบทเรียนการทำงานของศูนย
วิชาการฯ ตลอดท้ัง 3 ป  

 
วันที ่ 18 มกราคม 2563 ศูนยว ิชาการและเครือขายวิชาการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

ลงพื้นที ่ติดตามผลการดำเนินโครงการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ พลเมืองเด็กและเยาวชนรู  เทาทันสื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก” ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
จ.พิษณุโลก 



 

เขารวมงาน The After-class Story เรื่องเลาหลังเลิกเรียน สะทอนปรากฏการณสังคมไทยผานสื่อ 
สรางพลังการรับรู สูสังคมสุขภาวะที่จัดโดยมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย รวมกับเครือขายเยาวชนคนมือดี  คน มือ 
ดี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ คุมเจาบุรีรัตน (มหาอินทร ณ เชียงใหม) จ.เชียงใหม   

 

การอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน: การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุน
ตอองคกร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน สามยาน โดยมีเครือขายเยาวชนเขารวมจาก
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ระยอง และยะลา  



 

เวทีสาธารณะ “การปฏิรูปการศึกษาที่เยาวชนเปนเจาของ” วันที่ 24 กันยายน 2562 มีการสงเสียงจาก
เยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ผานเวที Ed Talk สุขของการเรียนอยูที่ไหนในการศึกษาไทย  
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