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618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10400
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ผูรวมวิจัย
นางสาวอัจศรา ประเสริฐสิน
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10110
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งบประมาณและระยะเวลาดําเนินโครงการ
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.)
ประจําป พ.ศ. 2551 จํานวน 200,000.00 บาท
ระยะเวลาทําการวิจัย 4 เดือน ตั้งแต เดือนกันยายน-ธันวาคม 2551
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 และระดับทองถิ่น ซึ่งไดแก
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทั่วประเทศ 76
จังหวัด จํานวน 612 คน 612 แหง สวนเชิงคุณภาพเปนการสัมภาษณ ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ หรือผูมี
ประสบการณในงานดานเด็กที่เปนที่ยอมรับในวงการของหนวยงานและผูปฏิบัติงานดานเด็ก และมี
ผลงานเชิ ง ประจั ก ษ เ รื่ อ งเด็ ก ในสาขาต า งๆ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและต า งประเทศ เป น หน ว ยงานที่
หลากหลายแตกตางกัน ทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคธุรกิจ องคกรภาคการเมือง องคกรระหวาง
ประเทศ มีจํานวน 10 ทาน
ในการวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติพื้นฐานคือ คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตรและอาศัยกรอบแนวคิดจากเอกสาร ทฤษฎี ผลงานวิจัย วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ วิเคราะหคาํ ตอบ
จากแบบสอบถาม รวมทั้งสรุปแนวคิดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และนําเสนอเปนผลการศึกษา ในแบบ
ของการพรรณนาภาพรวม ไดดังนี้
เชิงปริมาณ
ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 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) ซึ่งเปนกลุมเด็กในสภาวะเด็กปกติ
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/
เรงดวนที่หนวยงานดําเนินงานในปจจุบันคือการใชสิ่งเสพติด (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
การพั ฒ นาบุ คลากรด า นเด็ ก ในการปฏิบัติ ง านเพื่อส งเสริ ม การพัฒ นาเด็ ก ในหน ว ยงานมากที่ สุด คื อ
ทางดานงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีจํากัดมาก (รอยละ 62.9) ปญหาอุปสรรครองลงมาไดแก
ปญหาการขาดแคลนผูถายทอดความรูที่ตองการ (รอยละ 45.9) และปญหาอันดับที่สามคือ การไมมีการ
จัด แลกเปลี่ ยนเรี ย นรูใ หม ๆ(ร อยละ 39.2) ส ว นปญหาด า นผูบริห ารไม ใ หความสํ าคั ญในการพัฒ นา
บุคลากรมีนอยที่สุด (รอยละ 11.1)
แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานเด็กในการปฏิบตั ิงานเพือ่ การสงเสริมพัฒนาเด็กประกอบดวย 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
รู ป แบบต า งๆอย า งทั่ ว ถึ ง และตามความจํ า เป น อั น ดั บ สุ ด ท า ยคื อ การสนั บ สนุ น ให มี ก ารใช
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 ซึ่งสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
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1.ความรู
1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กโดยตรง ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอ
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กโดยตรง จากจํานวน 11 หัวขอ เมื่อนํามาเรียงอันดับพบวาความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับเด็กโดยตรงที่มีอยูแลว 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 ความรูที่เปนกรอบทิศทางการดําเนินงานดานเด็ก ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางที่มีตอความรูที่เปนกรอบทิศทางการดําเนินงานดานเด็ก จากจํานวน 5 หัวขอเมื่อนํามาเรียงอันดับ
พบว า ความรู ที่ เ ป น กรอบทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานด า นเด็ ก ที่ มี อ ยู แ ล ว 3 อั น ดั บ แรกมี ดั ง นี้ อั น ดั บ ที่ 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
ดานเด็กที่มีอยูแลว 3 อันดับแรกมีดังนี้ อันดับที่ 1 การจัดทําโครงการ งาน กิจกรรมดานเด็กในรูปแบบ
ต า งๆ เช น การอบรม การจั ด ค า ย การจั ด เสวนา/อภิ ป ราย การประชุ ม -ปฏิ บั ติ ก าร 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 เรื่องคือ 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 ทักษะการทํางานกับผูอื่น 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 ยอมรับในความเปนเด็กตามอนุสญ
ั ญา
วาดวยสิทธิเด็ก ไดแก การมีชีวิตรอด การพัฒนา การมีสวนรวม และการปกปองคุมครอง
เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณจํานวน 10 คน สรุปผลการศึกษาพบ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานเด็กแบงเปน 2 แนวทางหลัก คือ
1. แนวทางสนับสนุนใหที่บุคลากรพัฒนาตนเอง โดยการเสริมสรางทัศนคติอยางถูกตองตอเด็ก
ทัศนคติตอการทํางานเรื่องเด็กเพื่อใหทํางานอยางมีความสุข และใฝเรียนรูใฝศึกษาหาความรูใหมๆจาก
ชองทางตางๆรวมทั้งทางเทคโนโลยี
2. แนวทางที่หนวยงานจัดพัฒนาบุคลากรให ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมการพัฒนา ที่หลากหลาย
สรุปเปน 2 แนวทางคือ
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2.1 ระยะสั้น เปนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนอยางตอเนื่อง การระดมหาวิทยากรเชี่ยวชาญ
ผูชํานาญการ ดานเด็กเพื่อเปนผูถายทอด การจัดทําฐานขอมูลหนวยงานและบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญ
ผูชํานาญการที่ประสบความสําเร็จ การสนับสนุนใหมกี ารจัดทําสื่อ คูมือ ตําราจากผูเชี่ยวชาญดังกลาว
2.2 ระยะยาว เปนการจัดหลักสูตรการฝกอบรม ทั้งนี้กรอบหลักสูตร เนือ้ หาสาระในการ
พัฒนาบุคลากรขึ้นอยูกับกลุม เปาหมายทีเ่ ขาอบรม 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 บทบาทหนาที่เฉพาะตําแหนงในความ
รับผิดชอบ เทคนิคเฉพาะในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน การสงตอ การประเมิน
สภาวะเด็ก
3) ความรู และทักษะในการดําเนินงาน เชน การจัดทําโครงการกิจกรรมตาม
ประเด็น หรือตามลักษณะของกิจกรรม เชน การพัฒนาความเปนผูนํา การอาสาและบําเพ็ญประโยชน
เปนตน
ทั้งนี้มีขอเสนอแนะที่สําคัญในการจัดอบรมของสท.ไดแก ควรเปนหลักสูตรที่ตางจากหนวยงาน
อื่นๆ และควรนาสนใจ และเปนหลักสูตรเชิงรุกที่สามารถนําไปใชในสถานการณปญหาดานเด็ก ที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หรือหลักสูตรที่สรางคุณคาของเด็กหรือใหคนสนใจเรื่องงานดานเด็กใน
มุมมองใหมๆ มิใชแคเรื่องการแกไขปญหาเทานั้น แตเปนเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาสังคม นอกจากนี้
ควรมีกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อไดเห็นงานที่เปนรูปธรรม และกิจกรรมการสรางความสัมพันธใน
ลัก ษณะเครื อ ข าย เพราะการทํ า งานด า นเด็ ก ต อ งทํา งานแบบมีเ พื่ อนรว มทํา ยิ่ ง มี เ พื่ อ นมี เ ครื อ ขา ยที่
กวางขวางทําใหการปฏิบัติงานดานเด็กเปนเรื่องที่ไมยากเลย
นอกจากนี้ควรมีการประเมินแนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งหลักสูตร ชุดความรู เนื้อหา และผู
ถายทอดความรู และมีการจัดหลักสูตรทบทวนเพิ่มเติมเพื่อเปนการติดตามผลและพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
ได เ สนอแนวคิ ด ในการกํ า หนดจุ ด ยื น หรื อ เป า หมาย กลุ ม เป า หมาย 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
ใหกั บ หน ว ยงานอื่ น ๆที่ มี ห นาที่ รับผิ ด ชอบโดยตรงกับ เด็ ก เป น ผูจัด และดํ า เนิ น การในฐานะหน ว ย
อํานวยการ (Facilitator) และจัดสงวิทยากรใหในหัวขอที่เปนหัวใจ
2.3. รูปแบบผสมผสาน โดยสท.ทําหนาที่อบรมพัฒนาบุคลากรตนแบบ (training for
trainer) หรือบางหลักสูตรเอง เชน ดานนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติใหกับบุคลากร
ระดั บ เชี่ ย วชาญหรื อ แกนนํ า และอาจจั ด ทํ า หลั ก สู ต รกลางส ง ให ห น ว ยงานท อ งถิ่ น รั บ ไปปรั บ ให
สอดคลองกับสภาพทองถิ่น บางหลักสูตรประสานขอใหหนวยงานจัดเองหรือจัดชวงเวลาให โดย สท.
สนับสนุนชวยวางหลักสูตรรวมกัน ทั้งนี้นาจะเปนรูปแบบการการกระจายอํานาจไปใหมากที่สุด
3. กลุมเปาหมายบุคลากรดานเด็กหรือหนวยงานดานเด็ก เพื่อการกําหนดแผนยุทธศาสตรที่
ชั ด เจนทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาวให เ หมาะสมสํ า หรั บ องค ก รหน ว ยงานด า นเด็ ก กลุ ม เป า หมาย
ประกอบดวย 3 กลุมหรือ 3 C 4 สายงานดังนี้
C ที่ 1 คือ Child ซึ่งหมายถึงเด็ก หรือกลุมเด็กที่ตองไดรับการพัฒนาไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง
การพัฒนาตนเอง
C ที่ 2 คือ Change Agent หรือที่เรียกวา ผูนําการเปลี่ยนแปลง กลุมนี้คือผูที่มีความสัมพันธอยาง
ใกล ชิ ด และผู ที่ ทํ า งานเกี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ เด็ ก ซึ่ ง มี ห ลากหลายสายงาน เช น พ อ แม ญาติ พี่ น อ ง
เจาหนาที่ชุมชน ทองถิ่น คณะกรรมการดานเด็กชุดตางๆ เชน คณะกรรมการคุมครองเด็ก กลุมคนทํางาน
ดานพัฒนาเด็ก กลุมคนทํางานดานคุมครองเด็กกลุมพิเศษตาง ๆซึ่ง 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) บุ ค ลากรสายปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นากิ จ กรรมโดยตรงกั บ เด็ ก เช น เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารจั ด การ
โครงการ/กิจกรรม ผูนํากิจกรรมเด็กและเยาวชน (Child/Youth Leader) ที่เรียกวาเปนกลุมดานหนาเพราะ
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ใกลชิดเด็กโดยตรงที่เกี่ยวกับกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม กีฬา รวมทั้งเจาหนาที่ของทองถิ่น ชุมชน ซึ่งใน
กลุมนี้มีทั้งผูที่มีประสบการณชํานาญอยูแลว และยังขาดประสบการณ
C ที่ 3 คือ Context หรือบริบท ซึ่งคือกลุมคนที่แวดลอมหรือมีผลกระทบใหเกิดการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงกับเด็ก กลุมคนที่เกี่ยวของกับการผลิตสื่อ 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
คู มื อ สื่ อ จากผู เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ถ า ยทอดและต อ ยอดงาน การจั ด ฝ ก อบรมที่ เ ป น หลั ก สู ต รเชิ ง รุ ก การ
สนับสนุนใหกิจกรรม/งานพัฒนาบุคลากรเปนงานสําคัญของหนวยงานโดยสนับสนุนงบประมาณ การ
กระจายใหโอกาสบุคคลไดรับการพัฒนารูปแบบตางๆอยางทั่วถึงตามความจําเปน สําหรับแนวคิดที่วาให
บุคลากรพัฒนาตนเองนี้ มีความสอดคลองกับผลการศึกษาเชิงปริมาณที่วาหนวยงานควรสนับสนุน
บุคลากรที่ใฝรูและนําความรูมาพัฒนาหนวยงาน นอกจากนี้การศึกษาเชิงคุณภาพ ใหความสําคัญที่สท.
ในฐานะมีหนาที่ในเรื่องพัฒนาบุคลากรดานเด็กในภาพรวมของประเทศที่ตองกําหนดเปาหมายของการ
พัฒนาบุคลากรใหชัดเจน ซึ่งอาจตองจัดอบรมเอง 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
บุคลากรดา นเด็ก และเยาวชนให มีความเปนเอกภาพชั ดเจน เพื่อรองรับอํ านาจหน าที่ของ สท. ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 มาตรา 19 (3)
4. ควรมีการจัดทําโครงการจัดตั้งสถาบันอํานวยการการพัฒนาบุคลากรดานเด็กและเยาวชนใน
รูปของการศึกษาวิ จัยเชิ งปฏิ บัติ การเพื่อเตรีย มการรองรับการขยายเปนหนวยรับผิดชอบการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานเด็กและเยาวชนระดับประเทศ โดยประสานรวมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีการ
เรี ย นการสอนที่ เ กี่ ย วกั บ ด า นการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน เช น จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ภาคเอกชน รวมทั้ ง สภาองค ก รพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนใน
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. ควรศึ ก ษาหาแนวทางในการแก ไ ขปญ หาด า นการพัฒ นาบุ ค ลากรในด า นการขาดแคลน
งบประมาณ โดยการศึกษาหาแหลงทุนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และควรจะนําแนวทางการมี
สวนรวมรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)มาเปนกลยุทธในการพัฒนา
บุคลากรดานเด็ก สําหรับปญหาดานขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญในการถายทอดความรู นอกจากการสํารวจ
วิทยากร ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานองคกรและผลิตสื่อประเภทตางๆ อยางทั่วถึงในระดับจังหวัดและจัด
เวทีแสดงผลงานแลว ควรจะใชกลยุทธการสนับสนุนกลุมเด็กและเยาวชนคนรุนใหมทํางานรวมกับ
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีประสบการณที่เปนคลังสมอง และผูปฎิบติงานในปจจุบันในลักษณะ “สามวัยใจ
เพื่อเด็ก ”
----------------------------------------------------------------------

