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░ กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสงัคม 
░ 

 

องค์กรอิสระ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 452 6 โดยเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่

มีความเชื่อว่า คนรุ่นใหม่เป็นค ำตอบและเป็นก ำลังส ำคัญในกำร

พัฒนำสังคมให้ดีขึ้น จากความเชื่อมั่นดังกล่าวจึงท าให้เรามุ่งมั่น

พัฒนากลไกสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ลุกข้ึนมาท ากิจกรรมเพ่ือสังคมใน

ด้านต่างๆ ตามรูปแบบและความสนใจของตนเอง และเราเชื่อว่าการ

สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาท าโครงการเพ่ือสังคมจะท าให้คนรุ่น

ใหม่มีความเข้าใจสังคมอย่างลึกซึ้งมากขึ้น และช่วยพัฒนาศักยภาพ

ของเขาเหล่านั้นให้เติบโตเป็นผู้ประกอบการทางสังคมต่อไป 

 

วิสัยทัศน ์
พัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 
 

พันธกิจ 
ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ ด้วยการกระตุ้นและ
สร้างระบบสนับสนุนที่เน้นการมีส่วนร่วม 
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ด้วยประสบการณ์ “กำรสนับสนุนเด็กเยำวชนท ำกิจกรรม
เพื่อสังคมในแบบของตนเอง” why i why ได้น าองค์ความรู้ต่างๆ 
ที่ได้พัฒนามาแล้วจากการด าเนินงานพัฒนาเยาวชน ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา สร้างให้เป็น องค์กรที่ มุ่งเน้นท ำงำนพัฒนำศักยภำพ
เยำวชน ผ่ำนกลไกส ำคัญที่เรียกว่ำ “กำรสนับสนุนเด็กและ
เยำวชนสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรทำงสังคม” ไม่ว่าจะเป็นในระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
รูปแบบ Training Event (เช่น การจัดสัมมนา / การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ) และ Training Program (โปรแกรมอบรมระยะยาว) 
โดยมีตัวอย่างโครงการที่ด าเนินงาน เช่น โครงการตลาดประกอบฝัน 
โครงการมือใหม่หัดท าดี โครงการเยาวชน1000ทาง โครงการร่วม
สร้างสังคมจิตอาสา เป็นต้น 

 
จากความเชื่อและการด าเนินงานที่ผ่านมานี้ เราได้รับการ

สนับสนุนเป็นอย่างดีจากพ่ีๆ ซึ่งมีความเชื่อในการพัฒนาสังคม

เหมือนกัน ได้แก่ พ่ีๆ จาก สภำองค์กำรพัฒนำเด็กและเยำวชนฯ 

(สอ.ดย.), องค์กำรยูนิเซฟ ประเทศไทย, สถำบันกำรเรียนรู้และ

พัฒนำประชำสังคม (CivicNet), มูลนิธิอโชก้ำ ประเทศไทย, 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ (พม.) โดย

ที่ผ่านมาเราได้รับการสนับสนุนจากส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร

สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส .), บริษัท บ้ำนปู จ ำกัด (มหำชน),      

http://www.thaihealth.or.th/
http://www.thaihealth.or.th/
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มูลนิเอสซีจี, องค์กำรเภสัชกรรม และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ำกัด 

(มหำชน) รวมถึงพ่ีๆ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และ

องค์กรพัฒนาสังคมอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่ งได้กรุณาให้ความ

ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือในการท างานให้เราเสมอมา ด้วยความเชื่อมั่นใน

อนาคตที่ดีของสังคมไทย 

why i why วางสถานะตัวเองไว้ใกล้ๆ สถาบันการศึกษา 
ใกล้สถาบันกวดวิชา หลักสูตรที่ เราสอนให้กับวัยรุ่น คือ วิชำ
เชื่อมโยงตัวเองกับสังคมภำคปฏิบัติสูตรเข้มข้นที่มีทีมวำยไอวำย
เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษำตลอดกำรเรียนนี้ เพ่ือให้พวกเขา “คิดได้และ
ไปเองเป็น” โดยเราเชื่อมโยงผู้สนับสนุนกับเยาวชนที่ผ่านการกวด
วิชาจากเรา ขณะเดียวกันพวกเราเรียนวิชาวัยรุ่นจากเขาเหล่านั้น 
ชาวคณะ why i why จึงมีชีวิตชีวาและใหม่ สด เสมอ 

 
หากเยาวชนอยากท าอะไรสักอย่างเพ่ือสังคม เริ่มด้วย

ค าถามง่ายๆ ท าไม ฉัน ท าไม, ท าไมฉันจึงอยากท า ตอบตัวเองให้ได้
แล้วเดินหน้าไปกับเรา 
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░ YIM MODEL 

░ โครงการตลาดประกอบฝัน 
 
 จำกควำมเชื่อว่ำ “เยำวชน” เป็นวัยที่มีพลัง ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ อยำกมีส่วนร่วมและตั้งใจที่จะพัฒนำสังคมในแบบ
ของตนเองอยู ่แต่ยังขำดโอกำสและพื้นที่ในกำรแสดงออก  

โครงการ “ตลาดประกอบฝัน” หรือ โครงการ 
“ยิ้ม” (Youth Innovation Marketplace : YIM) จึงได้
เริ่มด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน รวม 6 รุ่น เพ่ือ
สนับสนุนและผลักดันให้เยาวชนได้ใช้พลัง ศักยภาพ ความคิด
สร้างสรรค์ด าเนินโครงการเพ่ือสังคมในแบบของตนเอง และ
ก่อให้เกิดแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 942 คนทั่วประเทศ โดยมีกลุ่ม
เยาวชนที่ก าลังเติบโตไปเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 35 กลุ่ม และ
มีผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการเยาวชนเหล่านี้ กว่า 
63,691 คน ผลที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งตอกย้ าการด าเนินงานของเราที่อยู่
บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า “เยาวชน” เป็นวัยที่มีพลัง มีความคิด
สร้างสรรค์ อยากมีส่วนร่วม และตั้งใจที่จะพัฒนาสังคมในแบบของ
ตนเองอยู่” ดังนั้นการสนับสนุนพ้ืนที่ความคิดและการลงมือท า 
ผลักดันให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสังคม จึงยังมี
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ความส าคัญและควรด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจมีรูปแบบ    
ที่แตกต่างหรือถูกปรับเปลี่ยนไปบ้าง เพ่ือความสอดคล้องกับสภาพ
สังคมและกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านประเด็น และวิธีการ
ท างาน ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมที่ริเริ่มโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ
ท าประโยชน์เพ่ือชุมชนและสังคมตามแนวคิดและความสนใจของ
ตนเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในการอุทิศตนเพ่ือ
ส่วนรวมให้แก่คนรุ่นใหม่แล้ว โครงการ “ยิ้ม” ยังถือเป็นก้าวแรก
ของคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่อีกด้วย 
  
กลุ่มนวัตกรรมเยำวชนเพื่อสังคม (why i why) จึงออกแบบกลไก
และช่องทางเพ่ือดึงศักยภาพของเยาวชนเข้ามาสร้างนวัตกรรมใน
การพัฒนาสังคมในรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งการพัฒนาเยาวชนให้เข้าใจ
ตนเอง เข้าใจความสัมพันธ์ของตนเองและสังคมควบคู่กัน  
 

 กระบวนการตลาดประกอบฝัน  
 เริ่มต้นด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือเชิญชวนให้
คนรุ่นใหม่เสนอโครงการ จากนั้นโครงการทั้งหมดจะถูกพิจารณา
โดยกรรมการและผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะในประเด็นต่าง  ๆ จนได้
โครงการที่ผ่านการคัดเลือก หลังจากนั้นแต่ละโครงการจะได้รับการ
สนับสนุนให้ท าโครงการจริง โดยมีที่ปรึกษาและกิจกรรมสนับสนุน
การท างาน ได้แก่การปฐมนิเทศ การติดตามหนุนเสริมโครงการ ไป
จนถึงการถอดบทเรียนและประเมินผลส าหรับทุกโครงการ เพ่ือให้
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ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสร้างผลกระทบต่อสังคมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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░ คณาจารย์ผู้มีบทบาทส าคัญในการ 
░ ผลักดันและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

░ เพื่อส่งเสริมจิตอาสาในรายวิชาเรียน 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสรฐสุดา ปรีชานนท์  
(อาจารย์รอง) 

 
ชื่อ ‘เสรฐสุดา’ ปู่เป็นคนตั้งให้แปลว่า ‘ผู้หญิงที่ประเสริฐ’ 

เกิดที่ โรงพยาบาลจุฬาฯ กรุงเทพฯ แต่มาโตที่ เชียงใหม่ จบ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย แล้วไปต่อที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการบัญชี หลังจากเรียนจบไปท างาน
บัญชีกับฝรั่งอยู่เกือบปี เลยรู้ตัวเองว่าไม่ชอบท างานด้านบัญชี เลยไป
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เรียนต่อทางด้านสถิติที่นิด้า ก่อนเรียนจบเบื่อกรุงเทพฯ ตั้งใจว่าจะ
ไม่ท างานที่กรุงเทพฯ ขอกลับเชียงใหม่ท าอะไรก็ได้ เมื่อกลับมาอยู่
เชียงใหม่ก็เลยมาสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ สาขาการบัญชี หรือที่คนท้องถิ่น
เรียกว่า เทคโนตีนดอย 

สอนหนังสือตั้งแต่ปี 2533 เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัว
นักศึกษามากมาย เดิมแค่สอนในห้องเรียนแล้วยกตัวอย่างให้
สอดคล้องกับเรื่องที่สอน นักศึกษาก็ตื่นเต้นสนใจฟัง แต่สมัยนี้เด็กๆ
สามารถเรียนรู้ได้จากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย แค่การบอกเล่าเป็น
เรื่องท่ีไม่น่าตื่นเต้นอีกแล้ว จึงคิดว่าถ้านักศึกษาได้ท าจริงเห็นจริง คง
เป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการสอนแบบเดิมมากกว่า และที่ส าคัญ
ในปัจจุบันคนมักให้ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าทางจิตใจ นักศึกษา
มักจะเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ จึงอยากให้นักศึกษาลองน าความรู้ที่มีอยู่
ไปช่วยเหลือผู้อื่น ลองเป็นผู้ให้บ้าง  
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เมื่อปรับรูปแบบการสอนให้นักศึกษาได้ท าจริงๆ พบว่า 
ส่วนใหญ่ชอบกับการสอนแนวนี้ นักศึกษาสะท้อนว่าภูมิใจที่สามารถ
น าความรู้ไปช่วยผู้ อ่ืน ท าให้รู้ว่ายังมีคนที่ด้อยกว่าตนเองและ
ต้องการความช่วยเหลือ 

 

นักศึกษาสามารถน าวิชาการที่เรียน
ในห้องเรียนไปประยุกต์กับการท างาน
นอกห้องเรียนได้จริงๆ และผลที่ส าคัญ

ที่ได้คือนักศึกษามีจิตอาสาที่อยากจะช่วย
ผู้อื่น 

 

  

“ 



 
  139 

นายนพพล ฟูแสง (อาจารย์เอก) 

 

ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี วทบ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
-  ป ริญญา โท  ศศม .  ( ก า ร วั ดและประ เมิ นผลการศึ กษ า )  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

บทบาท 
                            - ผู้ช่วยสอน (Teaching assistant) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ร ายวิ ช า  Business  Research and  Statistics (10003304) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ 
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เหตุผลที่สนใจการเรียนการสอนแบบประยุกต์ 

โดยส่วนตัวมีความเชื่อในเรื่องการเรียนการสอนที่ เน้น
นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง 

การเรียนผ่ านกระบวนการการ
เรียนรู้ จ ะท า ให้นั กศึกษา ไ ด้ แสดง
ศักยภาพที่แท้จริงออกมาและที่ส าคัญ

ยังท าให้เขาเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองซึ่ง
จ ะ เ ป็ น ก า ร  Empowerment ทั้ ง ตั ว
นักศึกษา ผู้สอน และผู้ที่ เกี่ยวข้องใน
กระบวนการเรียนรู้ 

และที่ส าคัญจะท าให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน
โดยที่ทั้งผู้สอนและนักศึกษาต่างมาร่วมเรียนรู้และเติมเต็มซึ่งกันและ
กันในหลากหลายประเด็นจนท าให้การเรียนการสอนไม่เกิดความน่า
เบื่อและท าให้เกิดการเปิดกว้างในเชิงความคิดที่ไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่
สิ่งทีเราจะร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ร่วมกัน  และที่ส าคัญใน
กระบวนวิชา Business  Research and  Statistics เป็นวิชาที่มี
แนวคิดที่เน้นให้นักศึกษาน าทฤษฎีไปประยุกต์กับปัญหาที่เกิดขึ้น
จากชุมชนและน ามาหลอมรวมกันให้เกิดประเด็นวิจัยที่นักศึกษา
ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาซึ่งอาศัยกระบวนการการวิจัยเชิงการ
มีส่วนร่วม ซึ่งแน่นอน งานวิจัยแต่ละชิ้นไม่ได้เป็นงานวิจัยที่อยู่บน
หอคอยงาช้างหรือขึ้นหิ้งแน่นอน เพราะงานวิจัยแต่ละชิ้นมีชุมชน

“ 
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ร่วมใช้และร่วมเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มท าจนถึงงานส าเร็จ ซึ่ง  ในอนาคต
กระบวนการต่างๆ ที่นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้จะเป็นตัวตอบโจทย์
สังคมท่ีว่า “เรียนไปท าไม”  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศรา จันทร์เจริญสุข 

(อาจารย์หน่อย) 

 
 เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นตั้งแต่ กรกฎาคม 4509  ตอนนี้

ท าประโยชน์ให้กับแผ่นดินเกือบจะ 50 ปีแล้ว มีความภูมิใจในอาชีพ

เพราะเม่ือยี่สิบสองปีที่แล้ว เจ้านายเรียกว่า “ยอดเลขา” และตอนนี้

ลูกศิษย์ก็เรียกว่า “ครูใจด”ี  (แต่จริง ๆ แล้วดุ) เป็นครูที่ให้ค าแนะน า 

(ไม่ได้สอน) ด้านวิชาชีพ กลุ่มวิชาการจัดการ-การจัดการส านักงาน  

ใช้ความรู้จากประสบการณ์การท างานจริงในอดีตพร้อมกับความรู้ใน

ปัจจุบันมาถ่ายทอด 
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การเป็นครูที่ดีต้องให้ความรัก การเอา

ใจใส่ ให้ค าแนะน าด้านวิชาการความรู้

และการด าเนินชีวิต ความรู้เชิงทฤษฎี

เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ ได้  แต่สิ่งที่ เรา

เ ปลี่ ย น ไ ด้ ก็ คื อ รู ป แบบวิ ธี ก า รสอนที่

สอดคล้องกับเนื้อหา และสอดคล้องกับ

คุณลักษณะของผู้เรียน 

 

ซึ่งถ้าได้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมแล้วจะช่วยให้ผู้เรียน

เกิดความสนใจ เกิดกระบวนการเรียนรู้ กล้าคิดกล้าแสดงออก 

เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนโดยไม่รู้ตัว รวมถึงผู้สอนเองก็ได้เรียนรู้ใน

ตัวลูกศิษย์มากขึ้น ปรับแนวทางการสอนให้เหมาะสมตามหลักการ

ของ “การยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ”    

 

 

 

“ 


