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สรุปผลงานวิจัย  

การศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยสํารวจ(Survey research) โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคของการพัฒนาบุคลากรดานเด็กในการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมการ

พัฒนาเด็ก 
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2. เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานเด็กในการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริม การพัฒนาเด็ก
ในอํานาจหนาที่ของ สท.ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนพ.ศ. 2550  

 การศึกษาวิจัยนี้ไดทําการวิจัยใน 2 ลักษณะ คือ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และวิจัย
เชิงคุณลักษณะหรือเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในเชิงปริมาณไดใชแบบสอบถาม สอบถาม
ผูบริหาร และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 
ทั้งในสวนกลาง และภูมิภาค ในระดับ กรม สํานักงาน กอง ศูนยจังหวัด และระดับทองถ่ิน ซ่ึงไดแก 
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทั่วประเทศ 76 
จังหวัด จํานวน 612 คน 612 แหง สวนเชิงคุณภาพเปนการสัมภาษณ ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ หรือผูมี
ประสบการณในงานดานเด็กที่เปนที่ยอมรับในวงการของหนวยงานและผูปฏิบัติงานดานเด็ก และมี
ผลงานเชิงประจักษเรื่องเด็กในสาขาตางๆ ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ เปนหนวยงานที่
หลากหลายแตกตางกัน ทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคธุรกิจ องคกรภาคการเมือง องคกรระหวาง
ประเทศ มีจํานวน 10 ทาน  
  ในการวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติพื้นฐานคือ คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตรและอาศัยกรอบแนวคิดจากเอกสาร ทฤษฎี ผลงานวิจัย วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ วเิคราะหคาํตอบ
จากแบบสอบถาม รวมทั้งสรุปแนวคิดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และนําเสนอเปนผลการศึกษา ในแบบ
ของการพรรณนาภาพรวม ไดดังนี้ 
 
 เชิงปริมาณ 

ลักษณะขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง 612 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 
66.0) อยูในชวงอายุระหวาง 31 - 40 ป (รอยละ 36.1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 68.3) ใน
สาขาการศึกษา (รอยละ 30.1) โดยสวนใหญอยูในหนวยงานของรัฐ (รอยละ 51.8) และตั้งอยูในสวน
ภูมิภาคภาคเหนือ (รอยละ 28.1) มีประสบการณในการทํางานดานเด็ก 1 - 5 ป มากที่สุด (รอยละ 47.5 ) 
และดูแลรับผิดชอบกลุมเด็กปฐมวัย 2 - 6 ป มีมากที่สุด (รอยละ 71.4) ซ่ึงเปนกลุมเด็กในสภาวะเด็กปกติ
ทั่วไป (รอยละ 82.5)  

ลักษณะขอมูลหนวยงาน/องคกร สวนใหญเปนหนวยงานในพื้นที่เทศบาล/ตําบล/แขวง (รอยละ 
46.4) มีกระบวนการดําเนินงานดานเด็กแบบสงเสริมเด็ก (รอยละ 88.4 ) และระยะเวลาของหนวยงานที่มี
การดําเนินงานดานเด็กถึงปจจุบันของกลุมตัวอยางพบวาคาเฉลี่ย คิดเปนเวลา 12 ป 6 เดือน มี
วัตถุประสงค/เปาหมายหลักการดําเนินงานดานครอบครัวมากที่สุด (รอยละ73.4) ประเด็นหลักสําคัญ/
เรงดวนที่หนวยงานดําเนินงานในปจจุบันคือการใชส่ิงเสพติด (รอยละ56.2) 
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ปญหาอุปสรรคของการพัฒนาบุคลากรดานเด็กในการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาเด็ก 
ผลการวิเคราห ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาการพัฒนาบุคลากรดานเด็กในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการสงเสริมการพัฒนาเด็กมีความจําเปนมาก (รอยละ 89.1) ที่ผานมาเคยไดรับการอบรม
พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาเด็ก (รอยละ 47.9) และหนวยงานของกลุมตัวอยางมีการ
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานดานเด็กมาก (รอยละ 51.3) สําหรับปญหาของการพัฒนา
บุคลากรดานเด็กในการปฏิบัติงานเพื่อการสงเสริมพัฒนาเด็กโดยภาพรวมพบวา มีปญหาอุปสรรคของ
การพัฒนาบุคลากรดานเด็กในการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาเด็กในหนวยงานมากที่สุดคือ 
ทางดานงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีจํากัดมาก (รอยละ 62.9) ปญหาอุปสรรครองลงมาไดแก 
ปญหาการขาดแคลนผูถายทอดความรูที่ตองการ (รอยละ 45.9) และปญหาอันดับที่สามคือ การไมมีการ
จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมๆ(รอยละ 39.2) สวนปญหาดานผูบริหารไมใหความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรมีนอยที่สุด (รอยละ 11.1)  
 
แนวทางการพฒันาบุคลากรดานเด็กในการปฏิบตัิงานเพือ่การสงเสริมพัฒนาเด็กประกอบดวย 2 
แนวทางหลัก คือ 

 1. แนวทางการพัฒนาใหกับบุคลากรโดยตรง ผลการวิเคราห ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มี
ตอแนวทางการพัฒนาใหกับบุคลากรโดยตรง จํานวน 10 หัวขอ เมื่อนําคาเฉลี่ยมาเรียงอันดับ พบวา 3 
อันดับแรกมีดังนี้ อันดับที่ 1 การสนับสนุนทุนเพื่อใหศึกษาตอในระดับสูงขึ้น หรือเพิ่มพูนความรูใหมาก
ขึ้น อันดับที่ 2 ไดแก การอบรม ประชุมปฏิบัติการในเรื่องวิชาพื้นฐาน และที่จําเปนเฉพาะที่หนวยงาน
ตองใชปฏิบัติงานเปนพิเศษ และอันดับที่ 3 ไดแก การจัดกิจกรรมสงเสริมทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน  

2. แนวทางการดําเนินงานของหนวยงานเพื่อการสนับสนุนบุคลากร ผลการวิเคราหความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางที่มีตอแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานเพื่อการสนับสนุนบุคลากร จํานวน 12 
หัวขอ เมื่อนําคาเฉลี่ยมาเรียงอันดับ พบวา 3 อันดับแรกมีดังนี้ อันดับที่ 1 สนับสนุนบุคลากรที่ใฝเรียนรู 
และนําความรูมาใชพัฒนาหนวยงาน อันดับที่ 2 ไดแก สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเปนงานสําคัญของ
หนวยงาน โดยสนับสนุนงบประมาณ อันดับที่ 3 ไดแก มีการกระจายโอกาสใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
รูปแบบตางๆอย างทั่ ว ถึงและตามความจํ า เปน  อันดับสุดท ายคือการสนับสนุนใหมีการใช
กระบวนการวิจัยในการทํางานมากขึ้น  
 
ประเด็นของเนื้อหาสาระในแนวทางการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 3 เรื่องคือ ความรู(Knowledge) 
ทักษะ (Skill ) และทัศนคติ (Attitude) ทั้งนี้ความรูแบงเปนสวน 3 สวน คือ สวนที่ 1 วิชาความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับเด็กโดยตรง สวนที่ 2 ความรูที่เปนกรอบทิศทางการดําเนินงานดานเด็ก และสวนที่ 3 ความรูใน
การดําเนินงานดานเด็ก ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

  



  ก-5 
 
 

1.ความรู 
1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กโดยตรง ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอ

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กโดยตรง จากจํานวน 11 หัวขอ เมื่อนํามาเรียงอันดับพบวาความรูพื้นฐาน
เก่ียวกับเด็กโดยตรงที่มีอยูแลว 3 อันดับแรกมีดังนี้ อันดับที่ 1 หลักจิตวิทยาการพัฒนาการเด็กตามวัย 
(รอยละ 69.8) อันดับที่ 2 ไดแก ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน (รอยละ 66.6) อันดับที่ 3 ไดแก การ
เสริมสราง ไอคิว อีคิวของเด็ก (รอยละ 65.1) ทั้งนี้ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอ
ความจําเปนของความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กโดย เมื่อนําคาเฉลี่ยมาเรียงอันดับพบวา 3 อันดับแรกมีดังนี้ 
อันดับที่ 1 หลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กตามวัย อันดับที่ 2 ไดแก การเสริมสราง ไอคิว อีคิวของ เด็ก 
อันดับที่ 3 ไดแก ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน  

1.2 ความรูท่ีเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานดานเด็ก ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางที่มีตอความรูที่เปนกรอบทิศทางการดําเนินงานดานเด็ก จากจํานวน 5 หัวขอเมื่อนํามาเรียงอันดับ 
พบวาความรูท่ีเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานดานเด็กท่ีมีอยูแลว 3 อันดับแรกมีดังนี้ อันดับที่ 1 
สถานการณปญหาและการดําเนินงานดานเด็กในประเทศ (รอยละ 55.2) อันดับที่ 2 ไดแก มาตรฐานการ
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก (รอยละ 46.1) อันดับที่ 3 ไดแก นโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 - 5 ป) ในชวงป 5 ป 2545 - 2554 (รอยละ 41.6) ทั้งนี้ผลการวิเคราะหความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอ ความจําเปนของความรูเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานดานเด็ก เมื่อนํา
คาเฉลี่ยมาเรียงอันดับพบวา 3 อันดับแรกมีดังนี้ อันดับที่ 1 สถานการณปญหาและการดําเนินงานดานเด็ก
ในประเทศ อันดับที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก อันดับที่ 3 ไดแก นโยบาย/ยุทธ
ศาสตร/แผนปฏิบัติการการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 - 5 ป) ในชวงป 5 ป 2545 - 2554  

1.3 ความรูในการดําเนินงานดานเด็ก ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอ
ความรูในการดําเนินงานดานเด็ก จํานวน 22 หัวขอ เมื่อนํามาเรียงอันดับ พบวา ความรูในการดําเนินงาน
ดานเด็กท่ีมีอยูแลว 3 อันดับแรกมีดังนี้ อันดับที่ 1 การจัดทําโครงการ งาน กิจกรรมดานเด็กในรูปแบบ
ตางๆ  เชน  การอบรม  การจัดคาย  การจัดเสวนา/อภิปราย  การประชุม-ปฏิบัติการ การรณรงค/
ประชาสัมพันธ (รอยละ 84.7) อันดับที่ 2 ไดแก การพัฒนาศักยภาพของเด็กในบทบาทการเปนผูนํา (รอย
ละ 78.1) อันดับที่ 3 ไดแก การพัฒนาศักยภาพของเด็กในบทบาทการคิดทําเพื่อคนอื่น/เพื่อสังคม การเปน
อาสาสมัครการบําเพ็ญประโยชน (รอยละ 74.8) ทั้งนี้ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มี
ตอความจําเปนของความรูในการดําเนินงานดานเด็ก เมื่อนําคาเฉลี่ยมาเรียงอันดับพบวา 3 อันดับแรกมี
ดังนี้ อันดับที่ 1 การจัดทําโครงการ งาน กิจกรรมดานเด็กในรูปแบบตางๆ เชน การอบรม การจัดคาย การ
จัดเสวนา/อภิปราย การประชุม-ปฏิบัติการ การรณรงค/ประชาสัมพันธ อันดับที่ 2 การสงเสริม พัฒนา 
ปกปอง คุมครองเด็กที่ตองการการคุมครองเปนพิเศษ ดานเด็กใชสารเสพติด อันดับที่ 3 มี 2 เร่ืองคือ การ
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เฝาระวังปญหาที่เกี่ยวของกับเด็ก และการสงเสริม พัฒนา ปกปอง คุมครองเด็กที่ตองการการคุมครอง
เปนพิเศษ ดานเด็กไดรับเชื้อเอชไอวี/ไดรับผลกระทบจากเอดส  

2. ทักษะของบุคลากรดานเด็กในการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาเด็ก ผลการวิเคราะหความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางตอทักษะของบุคลากรดานเด็ก จํานวน 11 หัวขอ เมื่อนํามาเรียงอันดับ พบวา 
ทักษะที่มีอยูแลว 3 อันดับแรกมีดังนี้ อันดับที่ 1 ทักษะการทํางานกับผูอ่ืน และทํางานเปนทีม (รอยละ 
86.4) อันดับที่ 2 ไดแก ทักษะในการทํางานกับเด็กอยางมีความสุข (รอยละ 72.8) อันดับที่ 3 ไดแก ทักษะ
การประสานความรวมมือ/สรางเครือขาย (รอยละ 70.0) อันดับสุดทายคือทักษะการถอดบทเรียน/การ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (รอยละ 41.5) ทั้งนี้ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอระดับ
ความตองการพัฒนาทักษะ เมื่อนําคาเฉลี่ยมาเรียงอันดับพบวา 3 อันดับแรกมีดังนี้ อันดับที่ 1 ทักษะการ
แกไขปญหาเชิงบวกในภาพกวางและระยะยาว อันดับที่ 2 มี 2 หัวขอที่ไดคะแนนเทากัน คือ ทักษะใน
การทํางานกับเด็กอยางมีความสุข และทักษะการถอดบทเรียน/การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน อันดับ
สุดทายคือทักษะในการคนหาแหลงบริการและประสานสงตอ  

3. ทัศนคติของบุคลากรดานเด็กในการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมการพัฒนาเด็ก ผลการวิเคราะห
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอทัศนคติของบุคลากรดานเด็ก จํานวน 6 หัวขอ เมื่อนํามาเรียงอันดับ
ความเห็นตอทัศนคติ พบวาเห็นดวย 3 อันดับแรก มีดังนี้ อันดับที่ 1 คือ การใหความสําคัญในการมีสวน
รวมของเด็ก (รอยละ 99.2) อันดับที่ 2 คือ การยอมรับในความเปนเด็ก ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
ไดแก การมีชีวิตรอด การพัฒนา การมีสวนรวม และการปกปองคุมครอง (รอยละ 99.0) อันดับที่ 3 คือ
การใหความเทาเทียมเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติตอเด็ก (รอยละ 98.7) ทั้งนี้ผลการวิเคราะหความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอระดับความจําเปนของทัศนคติ เมื่อนําคาเฉลี่ยมาเรียงอันดับพบวา 3 
อันดับแรกมีดังนี้ อันดับที่ 1 มีสองเรื่อง คือ การใหความเทาเทียมเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติตอเด็ก 
และการใหความสําคัญในการมีสวนรวมของเด็ก อันดับที่ 3 ไดแก ยอมรับในความเปนเด็กตามอนสัุญญา
วาดวยสิทธิเด็ก ไดแก การมีชีวิตรอด การพัฒนา การมีสวนรวม และการปกปองคุมครอง  
 
เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณจํานวน 10 คน สรุปผลการศึกษาพบ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานเด็กแบงเปน 2 แนวทางหลัก คือ 

1. แนวทางสนับสนุนใหท่ีบุคลากรพัฒนาตนเอง โดยการเสริมสรางทัศนคติอยางถูกตองตอเด็ก 
ทัศนคติตอการทํางานเรื่องเด็กเพื่อใหทํางานอยางมีความสุข และใฝเรียนรูใฝศึกษาหาความรูใหมๆจาก
ชองทางตางๆรวมทั้งทางเทคโนโลยี  

2. แนวทางที่หนวยงานจัดพฒันาบุคลากรให ซ่ึงมีรูปแบบกิจกรรมการพัฒนา ที่หลากหลาย 
สรุปเปน 2 แนวทางคือ  
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2.1 ระยะสั้น เปนการจัดเวทแีลกเปลี่ยนอยางตอเนื่อง การระดมหาวิทยากรเชี่ยวชาญ
ผูชํานาญการ ดานเดก็เพื่อเปนผูถายทอด การจัดทําฐานขอมูลหนวยงานและบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญ
ผูชํานาญการที่ประสบความสําเร็จ การสนับสนุนใหมกีารจัดทําส่ือ คูมือ ตําราจากผูเชี่ยวชาญดังกลาว  

2.2 ระยะยาว เปนการจัดหลักสูตรการฝกอบรม ทั้งนี้กรอบหลักสูตร เนือ้หาสาระในการ
พัฒนาบุคลากรขึ้นอยูกับกลุม เปาหมายทีเ่ขาอบรม แตควรมีหลากหลาย และประกอบ ดวย 2 สวน คือ  

2.2.1 ความรูเกี่ยวกับกรอบแนวคิดทิศทางภาพรวมของประเทศ เชน มาตรการ กฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบใหมๆ  

2.2.2 ความรูเกี่ยวกับเด็กโดยตรง ประกอบดวย 3 หัวขอ 
1) ความรูพื้นฐานที่เกี่ยวกับเด็ก เชน การพัฒนาเด็ก ความสามารถในการเปนพอ

แม/ผูปกครอง และครอบครัว และดูแลปจจัยแวดลอม  
2) ความรูและทักษะเชิงลึก ไดแก บทบาทหนาที่เฉพาะตาํแหนงในความ

รับผิดชอบ เทคนิคเฉพาะในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน การสงตอ การประเมิน
สภาวะเด็ก  

3) ความรูและทักษะในการดําเนินงาน เชน การจัดทําโครงการกิจกรรมตาม
ประเด็น หรือตามลักษณะของกิจกรรม เชน การพัฒนาความเปนผูนํา การอาสาและบําเพ็ญประโยชน 
เปนตน 

ท้ังนี้มีขอเสนอแนะที่สําคัญในการจัดอบรมของสท.ไดแก ควรเปนหลักสูตรที่ตางจากหนวยงาน
อ่ืนๆ และควรนาสนใจ และเปนหลักสูตรเชิงรุกที่สามารถนําไปใชในสถานการณปญหาดานเด็กที่
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา หรือหลักสูตรที่สรางคุณคาของเด็กหรือใหคนสนใจเรื่องงานดานเด็กใน
มุมมองใหมๆ มิใชแคเร่ืองการแกไขปญหาเทานั้น แตเปนเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาสังคม นอกจากนี้
ควรมีกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อไดเห็นงานที่เปนรูปธรรม และกิจกรรมการสรางความสัมพันธใน
ลักษณะเครือขาย เพราะการทํางานดานเด็กตองทํางานแบบมีเพื่อนรวมทํา ยิ่งมีเพื่อนมีเครือขายที่
กวางขวางทําใหการปฏิบัติงานดานเด็กเปนเรื่องที่ไมยากเลย 

นอกจากนี้ควรมีการประเมินแนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งหลักสูตร ชุดความรู เนื้อหา และผู
ถายทอดความรู และมีการจัดหลักสูตรทบทวนเพิ่มเติมเพื่อเปนการติดตามผลและพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
ไดเสนอแนวคิดในการกําหนดจุดยืนหรือเปาหมาย  กลุมเปาหมาย และบทบาทของ สท.ในการ
ดําเนินงานตามแนวทางดังกลาวดังนี้  

1. จุดยืนหรือเปาหมาย สท.ตองกําหนดจุดยืนที่ชัดเจนวาตองการสรางบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน
อยางไร เพื่อใหตอบรับสอดคลองตรงกับปรัชญาของ สท.พม. ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อบุคลากรนั้นๆ 
จะไดนําความรูไปใชปฏิบัติงานและทําใหงานสท.บรรลุภารกิจ หนาที่ และเกิดประโยชนกับเด็กไดอยาง
แทจริง  
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2. รูปแบบบทบาทของสท. กับการพัฒนาบุคลากรดานเด็ก มี 3 รูปแบบ 
2.1 รูปแบบการรวมอํานาจการพัฒนาบุคลากรดานเด็กและเยาวชนไวหมดโดย สท. ทํา

หนาที่เปนหนวยทําการบริหารจัดการและจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเองทุกอยาง  
2.2 รูปแบบของการวางกรอบขอบเขต แตกระจายอํานาจความรับผิดชอบการมีสวนรวม

ใหกับหนวยงานอื่น ๆที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงกับเด็กเปนผูจัด และดําเนินการในฐานะหนวย
อํานวยการ (Facilitator) และจัดสงวิทยากรใหในหัวขอที่เปนหัวใจ  

2.3. รูปแบบผสมผสาน โดยสท.ทําหนาที่อบรมพัฒนาบุคลากรตนแบบ (training for 
trainer) หรือบางหลักสูตรเอง เชน ดานนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติใหกับบุคลากร
ระดับเชี่ยวชาญหรือแกนนํา และอาจจัดทําหลักสูตรกลางสงใหหนวยงานทองถ่ินรับไปปรับให
สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน บางหลักสูตรประสานขอใหหนวยงานจัดเองหรือจัดชวงเวลาให โดย สท. 
สนับสนุนชวยวางหลักสูตรรวมกัน ทั้งนี้นาจะเปนรูปแบบการการกระจายอํานาจไปใหมากที่สุด 

3. กลุมเปาหมายบุคลากรดานเด็กหรือหนวยงานดานเด็ก เพื่อการกําหนดแผนยุทธศาสตรที่
ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหเหมาะสมสําหรับองคกรหนวยงานดานเด็ก กลุมเปาหมาย
ประกอบดวย 3 กลุมหรือ 3 C 4 สายงานดังนี้  
 C ที่ 1 คือ Child ซ่ึงหมายถึงเด็ก หรือกลุมเด็กที่ตองไดรับการพัฒนาไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง 
การพัฒนาตนเอง 

 C ที่ 2 คือ Change Agent หรือที่เรียกวา ผูนําการเปลี่ยนแปลง กลุมนี้คือผูที่มีความสัมพันธอยาง
ใกลชิด และผูที่ทํางานเกี่ยวของโดยตรงกับเด็ก ซ่ึงมีหลากหลายสายงาน เชน พอ แม ญาติพี่นอง 
เจาหนาที่ชุมชน ทองถ่ิน คณะกรรมการดานเด็กชุดตางๆ เชน คณะกรรมการคุมครองเด็ก กลุมคนทํางาน
ดานพัฒนาเด็ก กลุมคนทํางานดานคุมครองเด็กกลุมพิเศษตาง ๆซ่ึง แบงเปน 4 สายงานคือ 

 (1) บุคลากรสายวิชาอาชีพเฉพาะที่เกี่ยวของกับเรื่องเด็กโดยตรง เชน แพทย พยาบาล นักสังคม
สงเคราะห ครู ผูพิพากษา ตํารวจ เปนตน 

 (2) บุคลากรสายบริหารงานดานเด็ก คือ เจาหนาที่ นักบริหารจัดการแผนงาน นโยบาย ของ
หนวยงานองคกร รวมทั้งผูบริหารของหนวยงานองคกร รวมทั้งนักการเมือง เจาหนาที่ในชุดกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎร 

 (3) บุคลากรสายการพัฒนาบุคคล Capacity Building ที่ทําหนาที่ในการจัดการพัฒนาโครงการ
ดานการพัฒนาบุคลากร 

 (4) บุคลากรสายปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมโดยตรงกับเด็ก เชน เจาหนาที่บริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ผูนํากิจกรรมเด็กและเยาวชน (Child/Youth Leader) ที่เรียกวาเปนกลุมดานหนาเพราะ
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ใกลชิดเด็กโดยตรงที่เกี่ยวกับกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม กีฬา รวมทั้งเจาหนาที่ของทองถ่ิน ชุมชน ซ่ึงใน
กลุมนี้มีทั้งผูที่มีประสบการณชํานาญอยูแลว และยังขาดประสบการณ  
 C ที่ 3 คือ Context หรือบริบท ซ่ึงคือกลุมคนที่แวดลอมหรือมีผลกระทบใหเกิดการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงกับเด็ก กลุมคนที่เกี่ยวของกับการผลิตส่ือ ผูประกอบการธุรกิจ เปนตน  
  

โดยสรุปผลจาการศึกษาในเชิงปริมาณพบวา ปญหาอุปสรรคของการพัฒนาบุคลากรดานเด็กคือ 
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจํากัด การขาดแคลนผูถายทอดความรูที่ตองการ และไมมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหมๆ แนวทางหลักของการพัฒนาบุคลากรดานเด็ก คือ บุคลากรตองพัฒนาตนเอง 
และการสนับสนุนของหนวยงานซึ่งแบงเปน 2 แนวทางคือ แนวทางการสนับสนุนพัฒนาบุคลากร
โดยตรง เชน การใหทุนศึกษาตอหรือฝกอบรม การสงเสริมทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน การสนับสนุน
บุคลากรที่ใฝเรียนรูและนําความรูมาใชพัฒนาหนวยงาน และแนวทางดําเนินการของหนวยงานเพื่อจัด
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร การสนับสนุนใหมีการผลิต
คูมือ ส่ือ จากผูเชี่ยวชาญเพื่อถายทอดและตอยอดงาน การจัดฝกอบรมที่เปนหลักสูตรเชิงรุก การ
สนับสนุนใหกิจกรรม/งานพัฒนาบุคลากรเปนงานสําคัญของหนวยงานโดยสนับสนุนงบประมาณ การ
กระจายใหโอกาสบุคคลไดรับการพัฒนารูปแบบตางๆอยางทั่วถึงตามความจําเปน สําหรับแนวคิดที่วาให
บุคลากรพัฒนาตนเองนี้ มีความสอดคลองกับผลการศึกษาเชิงปริมาณที่วาหนวยงานควรสนับสนุน
บุคลากรที่ใฝรูและนําความรูมาพัฒนาหนวยงาน นอกจากนี้การศึกษาเชิงคุณภาพ ใหความสําคัญที่สท.
ในฐานะมีหนาที่ในเรื่องพัฒนาบุคลากรดานเด็กในภาพรวมของประเทศที่ตองกําหนดเปาหมายของการ
พัฒนาบุคลากรใหชัดเจน ซ่ึงอาจตองจัดอบรมเอง เชน หลักสูตรดานนโยบายและตองโดดเดนนาสนใจ
ตางจากที่มีอยู และจัดสรางวิทยากรตนแบบพรอมกับกระจายความรวมมือใหหนวยปฏิบัติ สําหรับ
ความรูที่บุคลากรเห็นวาจําเปนมากที่สุดคือ พัฒนาการของเด็ก สถานการณและการแกไขปญหา การ
จัดทําโครงการพัฒนารูปแบบตางๆ สวนทักษะที่จําเปนคือ การแกไขปญหาเชิงบวก การถอดบทเรียน 
และการทําคูมือ การทํางานอยางมีความสุข และที่สําคัญคือ บุคลากรตองมีทัศนคติที่ใหความเทาเทียม
เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติตอเด็ก และใหเด็กมีสวนรวม 
 
ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย มีดังนี้ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. สท.ควรนําเสนอผลการศึกษาตอคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ
(กยช.) เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2550 เพื่อเปนกลไกในการประสานขับเคลื่อนดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
ในระดับประเทศใหรูปธรรม 
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2. สท.โดยคณะอนุกรรมการดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 ควรนําผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานเด็ก เปนขอมูลใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานเด็กทั้ง แผนระยะสั้นหนึ่งป และระยะยาวทุก 5 ป 
  
ขอเสนอแนะดานการดําเนินงานของสท.  

1. ควรจัดทําฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญผูชํานาญการ องคความรู รูปแบบการดําเนินงานดานเด็ก ที่
ประสบความสําเร็จ (Best Practices) สาขาตางๆ เพื่อสงเสริมการถายทอดหรือการตอยอดการปฏิบัติงาน
เชิงลุมลึก รวมทั้งศึกษาสํารวจหนวยงานและหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรดานเด็ก ใน
ประเทศไทย และเผยแพรใหกวางขวางซึ่งบุคลากรดานเด็กเขาถึงไดอยางรวดเร็ว 

2. รวมกับ พมจ.และองคกรพัฒนาเด็กภาคเอกชนจัดสัมมนา หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ใน
ประเด็นเกี่ยวกับความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานดานเด็ก หรือประเด็นการทํางานอยางมี
ความสุข โดยควรดําเนินการทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อนําผลการสัมมนาเปนขอมูลใน
การสรางพลังขับเคลื่อนความเขมแข็งของบุคลากรดานเด็ก ทั้งนี้ควรเชื่อมตอกับคณะทํางานดานเด็กของ
หนวยงานตางๆ ที่มีอยูเดิม  

3. ควรมีการศึกษาปรับปรุงโครงสรางภายในสท.ใหมีหนวยรับผิดชอบการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานเด็กและเยาวชนใหมีความเปนเอกภาพชัดเจน เพื่อรองรับอํานาจหนาที่ของ สท. ตาม 
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 มาตรา 19 (3)  

4. ควรมีการจัดทําโครงการจัดตั้งสถาบันอํานวยการการพัฒนาบุคลากรดานเด็กและเยาวชนใน
รูปของการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการรองรับการขยายเปนหนวยรับผิดชอบการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานเด็กและเยาวชนระดับประเทศ โดยประสานรวมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีการ
เ รี ยนการสอนที่ เ กี่ ย วกับด านการพัฒนา เด็ กและ เย าวชน  เ ชน  จุฬาลงกรณมหาวิทย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยภาคเอกชน รวมทั้งสภาองคกรพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนยพัฒนาเยาวชน (YPDC) สภาเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งภาคธุรกิจ เปนตน 

5. สนับสนุนผลักดันใหบุคลากรดานเด็กไดรับโอกาสการสรางสรรคงานนวัตกรรม รวมทั้ง
นําเสนอผลงานความสําเร็จที่มีอยูใหปรากฏแกสังคมมากขึ้น ทั้งระดับจังหวัด ระดับประเทศ  

6. ควรสงเสริมแนวทางการพัฒนาบุคลากรใหพัฒนาตนเองโดยตรง โดยใชแนวคิดทฤษฎีการ
จัดการความรูและการสรางองคกรแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางจริงจังในหนวยงานองคกรดานเด็ก
โดยเฉพาะองคกรพัฒนาเด็กภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เกิดขึ้นใหมๆ รวมทั้งกลุมเด็กและเยาวชน เชน 
สภาเด็กและเยาวชนในระดับตาง ๆ 
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7. ควรศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหาดานการพัฒนาบุคลากรในดานการขาดแคลน
งบประมาณ โดยการศึกษาหาแหลงทุนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และควรจะนําแนวทางการมี
สวนรวมรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)มาเปนกลยุทธในการพัฒนา
บุคลากรดานเด็ก สําหรับปญหาดานขาดบุคลากรผูเช่ียวชาญในการถายทอดความรู นอกจากการสํารวจ
วิทยากร ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานองคกรและผลิตส่ือประเภทตางๆ อยางทั่วถึงในระดับจังหวัดและจัด
เวทีแสดงผลงานแลว ควรจะใชกลยุทธการสนับสนุนกลุมเด็กและเยาวชนคนรุนใหมทํางานรวมกับ
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีประสบการณที่เปนคลังสมอง และผูปฎิบติงานในปจจุบันในลักษณะ “สามวัยใจ
เพื่อเด็ก ” 
  

---------------------------------------------------------------------- 
  
 

  


