บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การประสานเชื่อมโยงหนวยงานองคกรการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ 5 จังหวัด

โดย
สุกัญญา เวชศิลป
อัจศรา ประเสริฐสิน
ธันวาคม 2551

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ปงบประมาณ 2551
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บทสรุปยอสําหรับผูบริหาร
ชื่อโครงการ

การประสานเชื่อมโยงหนวยงานองคกรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัด

หัวหนาโครงการ
นางสุกัญญา เวชศิลป
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเด็ก
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ
และผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10400
โทรศัพท 089 9968 5910
ผูรวมวิจัย
นางสาวอัจศรา ประเสริฐสิน
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10110
โทรศัพท 08 1438 2474 โทรสาร 0 2262 1745
E-mail: utsara@swu.ac.th
งบประมาณและระยะเวลาดําเนินโครงการ
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ประจําป พ.ศ. 2551 จํานวน 250,000.00 บาท
ระยะเวลาทําการวิจัย 3 เดือน ตั้งแต เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2551
สรุปผลงานวิจัย
ดวยภารกิจที่สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ (สท.) ตองดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลดานเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองคกร
เอกชน องคกรชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน พ.ศ. 2550 รวมทั้งไดรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ใชเครื่องมือวัดตนทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนเพื่อการปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชน จึงได
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รวมกับแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส.จัดทําโครงการการศึกษาขอมูลและความเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัด” โดยแบงเปน 2 ชวงคือ ในชวงแรกจะเปนศึกษาการ
ประสานเชื่อมโยงหนวยงานองคกรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัด และชวงที่สองเปน
การศึกษาขอมูลเชิงลึกของและหนวยงานในรูปแบบแผนที่ (Mapping) หนวยงาน ในการศึกษาครั้งนี้เปน
การดําเนินงานชวงแรกเทานั้น
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อศึกษาขอมูลเบื้องตนของการประสานเชื่อมโยงของหนว ยงาน องคกรการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัด
2. เพื่อศึกษาขอมูลความตองการในการประสานสนับสนุนการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน
ของหนวยงานในพื้นที่ 5 จังหวัด กับ สท. และสสส. ในประเด็นตางๆ เชน การเชื่อมโยงขอมูล เครื่องมือ
วัดตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชน (Developmental Assets : DA) และการเขารับสิทธิจดทะเบียนเปนองคกร
เอกชนหรือองคกรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชการสุมแบบ
คัดเลือกจังหวัดที่เปนตัวแทนของภาค โดยเปนจังหวัดที่ไดทดลองดําเนินงานโครงการการพัฒนากลไก
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่จัดโดยแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส. 4 ภาคและ
ปริมณฑลกรุงเทพมหานคร 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุรินทร และจังหวัดสมุทรปราการ และใหจังหวัดคัดเลือกหนวยงานจากทุกภาคสวนในตั้ง
จังหวัดๆ ละ 130 แหง และใหผูแทนหนวยงานแหงละ1 คนเปนผูแทนหนวยงาน จะไดกลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษาจํานวน 650 แหง
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถามเก็บรวบรวมมีผูที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 486
คน และรายดังนี้ จังหวัดชุมพร 99 คน จังหวัดเชียงราย 126 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 81 คนจังหวัด
สุรินทร 79 คนและจังหวัดสมุทรปราการ 101 คน โดยทําการวิเคราะหขอมูลเปนรายจังหวัด โดยการแจก
แจงความถี่ หาคาสถิติพื้นฐาน นําคาเฉลี่ยที่ไดมาแปลความหมาย นํามาจัดลําดับในแตละหัวขอ และ
วิเคราะหการกระจายของขอมูลในรูปของตารางประกอบความ จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา
โดยใชวิธีการสรุปใจความสําคัญ ใสรหัสกลุมคําที่มีความสําคัญไว (Coding) วิเคราะหจัดกลุมคําถาม
ประเด็น (Theme) ใกลเคียงไวดวยกัน และนําเสนอเปนผลการศึกษาในแบบของการพรรณนารายจังหวัด
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1. จังหวัดชุมพร
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 99 คน เปนเพศชาย
58 คน (รอยละ 58.6) เพศหญิง 41 คน (รอยละ 41.4) สวนใหญมีอายุระหวาง 41 - 50 ป (รอยละ30.3)
สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 59.6) จบการศึกษาสาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร (รอยละ 19.2) ประสบการณในการทํางานดานเด็กฯ 1 - 5 ป มากที่สุด (รอยละ 25.3)
ลักษณะของหนวยงาน/องคกรการพัฒนาเด็กและเยาวชน กลุมตัวอยางปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐบาล มากที่สุด (รอยละ 59.6) หนวยงานของกลุมตัวอยางดูแลรับผิดชอบกลุมเด็กปฐมวัย 2 - 6 ป มี
มากที่สุด (รอยละ 52.5)รองลงมาไดแก วัยเรียน 16 - 18 ป (รอยละ 51.5) และเปนกลุมเด็กในสภาวะเด็ก
ปกติทั่วไปมากที่สุด (รอยละ 78.0) รองลงมาไดแกยากจน (รอยละ 47.5) สวนระยะเวลาของหนวยงานที่
มีการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนถึงปจจุบันพบวากลุมตัวอยางทั้งหมดที่ตอบ 74 คน (รอยละ 74.7) มี
คาเฉลี่ยคิดเปนเวลา 11 ป 10 เดือน และเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเด็กฯในพื้นที่จังหวัดที่เปนที่ตั้งของ
หนวยมากที่สุด (รอยละ 38.4) รองลงมาคือ รับผิดชอบเด็กฯ เฉพาะเทศบาล/ตําบล ที่เปนที่ตั้งของหนวย
(รอยละ 36.4)
กระบวนการดําเนินงานเปนการพัฒนามากที่สุด (รอยละ 63.6) รองลงมาไดแก การสงเคราะห/
ชวยเหลือ (รอยละ 54.5) งานหลักที่ดําเนินการ คือ การใหความรูทางวิชาการ/การใหการปรึกษามากที่สุด
(รอยละ 52.5) รองลงมาไดแกใหบริการในรูปแบบอบรมคายพัฒนาศักยภาพดานตางๆ (รอยละ 46.5)
วัตถุประสงค/เปาหมายหลักการดําเนินงานคือดานการศึกษาในระบบมากที่สุด (รอยละ 58.6)
รองลงมาคือ ดานสุขภาพกาย (รอยละ 56.6) ประเด็นหลักสําคัญ/เรงดวนที่หนวยดําเนินงานในปจจุบัน
คือ การใชสิ่งเสพติดมากที่สุด (รอยละ 53.5) รองลงมาไดแก การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร (รอยละ
27.3)
ขอมูลเกี่ยวกับการประสานการดําเนินงานของหนวยงาน/องคกรการพัฒนาเด็กฯ
หนวยงานมีการประสานรวมดําเนินงานกับหนวยงานองคกรภายนอกอื่นๆ (รอยละ 87.9) ใน 3
ลักษณะคือ ประสานเฉพาะกิจ ประสานใกลชิด และเปนเครือขายโดยเปน การเอื้อเฟอเกื้อกูลในดาน
ความรู/วิทยากร มากที่สุดทั้ง 3 ลักษณะ คิดเปนรอยละ 71.7, 65.7 และ 66.7 ตามลําดับ
รองลงมาสําหรับการประสานเฉพาะกิจคือ ดานทํากิจกรรมตางๆ (รอยละ 46.5) สําหรับการ
ประสานใกลชิด ไดแก การดานเจาหนาที่ (รอยละ 43.4) และสวนที่เปนเครือขาย คือ ทํากิจกรรมตางๆ
(รอยละ 39.4)
ลักษณะของการประสานเฉพาะกิจจะมีการประสานกันในดานขอมูลสารสนเทศฯ (รอยละ
23.2) นอยที่สุด ในขณะที่การประสานใกลชิด และเปนเครือขาย นอยที่สุดคือ ดานทุน (รอยละ 24.2 และ
18.2) ตามลําดับ
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ความตองการพัฒนาประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงานดวยกัน กับ สท. และ สสส. มีความ
ต อ งการพั ฒ นาให มี ห น ว ยงานองค ก รร ว มจั ด กิ จ กรรมสร า งความสั ม พั น ธ ค วามเชื่ อ มโยงระหว า ง
หนวยงานอยางเปนระบบ เปนประจําทุกป มากที่สุด (รอยละ 64.65) รองลงมาคือ การแลกเปลี่ยนความรู
งานศึกษาวิจัยดานเด็กและเยาวชนใหมๆ หรืองานที่ประสบความสําเร็จ (Good Practice) (รอยละ 56.57)
การให ค วามร ว มมื อ กั บ สท. ในการสร า งระบบความเชื่ อ มโยงข อ มู ลด า นเด็ ก ฯ ทํ า ได โ ดยจั ด ให มี
ผูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลในพื้นที่ ใหทันสมัยเปนปจจุบันอยูเสมอ (รอยละ 72.7)
การรับทราบการจัดทําเครื่องมือวัดตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชน (Developmental Assets : DA)
พบวากลุมตัวอยางไมเคยทราบมากที่สุด (รอยละ 52.5) รองลงมาไดแกเคยทราบบาง และยังไมคอยเขาใจ
ชัดเจน แตยินดีสนับสนุน (รอยละ 30.3)
การจดทะเบียนการเปนองคกรเอกชน องคกรชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน สวนใหญ
ขององคกรเอกชนตองการการจดทะเบียน และตองการสนับสนุนอันดับที่ 1 คือ การพัฒนาความรู อันดับ
ที่ 2 คือ ทุน/เงินอุดหนุน อันดับที่ 3 คือ ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล

2. จังหวัดเชียงราย
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 126 คน เปน เพศชาย
56 คน (รอยละ45.2) เพศหญิง 66 คน (รอยละ52.4) สวนใหญมีอายุระหวาง 31 - 40 ป (รอยละ 38.1)
สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 59.5) โดยจบการศึกษาสาขาการศึกษามากที่สุด (รอยละ
24.6) และประสบการณในการทํางานดานเด็กฯ 1 - 5 ป มากที่สุด (รอยละ 41.3)
ลักษณะของหนวยงาน/องคกรการพัฒนาเด็กและเยาวชน กลุมตัวอยางปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของเอกชน มากที่สุด (รอยละ 50.0) หนวยงานของกลุมตัวอยางดูแลรับผิดชอบกลุมเด็กปฐมวัย 2 - 6 ป มี
มากที่สุด (65.9) รองลงมา ไดแก วัยเรียน 13 - 15 ป (รอยละ 65.1) ดูแลรับผิดชอบกลุมเด็ก และเปนกลุม
เด็กในสภาวะเด็กยากจนมากที่สุด (รอยละ 69.8) รองลงมาไดแกเด็กปกติทั่วไป (รอยละ 66.7) กลุม
ตัวอยางดูแลรับผิดชอบนอยที่สุด เทากันใน 3 ประเภท ไดแก เด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือมีความ เปน
เลิศ เด็กเลนการพนัน ติดเกม และเด็กที่อยูในกระบวนการยุติธรรม (รอยละ 7.9) สวนระยะเวลาของ
หนวยงานที่มีการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนถึงปจจุบันพบวากลุมตัวอยางทั้งหมดที่ตอบ 116 คน
(รอยละ 92.1) มีคาเฉลี่ยคิดเปนเวลา 12 ป 3 เดือน และเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเด็กฯในพื้นที่เทศบาล/
ตําบลที่เปนที่ตั้งของหนวย มากที่สุด (รอยละ 39.7) รองลงมาคือ รับผิดชอบเด็กฯระดับจังหวัดที่เปนที่ตั้ง
ของหนวย (รอยละ 27.8)
กระบวนการดําเนินงานเปนการพัฒนามากที่สุด (รอยละ 88.1) รองลงมา ไดแก การสงเคราะห/
ชวยเหลือ (รอยละ 68.3) งานหลักที่ดําเนินการ คือ ใหบริการกับเด็กโดยตรง ในรูปแบบอบรม คายพัฒนา
ศัก ยภาพดานต างๆ มากที่สุด (ร อยละ65.1) รองลงมาได แ กใ หทุ นการศึกษา อุปกรณ (รอยละ 59.5)
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วัตถุประสงค/เปาหมายหลักการดําเนินงานคือดานสุขภาพกายมากที่สุด (รอยละ 73.8) รองลงมาคือ ดาน
การศึกษาในระบบ (รอยละ 71.4) ประเด็นหลักสําคัญ/เรงดวนที่หนวยดําเนินงานในปจจุบันคือ การใช
สิ่งเสพติดมากที่สุด (รอยละ 37.3) รองลงมา ไดแก การไดรับเชื้อเอชไอวี/เอดส (รอยละ 27.8)
ขอมูลเกี่ยวกับการประสานการดําเนินงานของหนวยงาน/องคกรการพัฒนาเด็กฯ
หนวยงานมีการประสานรวมกับหนวยงานองคกรอื่น(รอยละ 87.9) ใน 3 ลักษณะคือ ประสาน
เฉพาะกิจ ประสานใกลชิด และเปนเครือขายโดยเปนการเอื้อเฟอเกื้อกูลในดานความรู/วิทยากร มากที่สุด
คิดเปนรอยละ 57.9, 51.6 และ 56.3 ตามลําดับ
รองลงมาสําหรับการประสานเฉพาะกิจคือ ทํากิจกรรมตางๆ (รอยละ 48.4) สําหรับการประสาน
ใกลชิด ไดแก ดานเจาหนาที่ (รอยละ 43.4) และเครือขาย เปนทํากิจกรรมตางๆ เทากับ และดานเจาหนาที่
(รอยละ 34.9)
ลักษณะของการประสานเฉพาะกิจจะมีการประสานกันในดานขอมูลฯ (รอยละ 29.4) นอยที่สุด
ในขณะที่การประสานใกลชิด และเปนเครือขาย นอยที่สุดคือ ดานอุปกรณทุน (รอยละ 23.8 และ 22.2)
ตามลําดับ
ความตองการพัฒนาการประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงานดวยกันเอง กับ สท. และ สสส. มี
ความตองการพัฒนาในดานการแลกเปลี่ยนความรู งานศึกษาวิจัยดานเด็กเยาวชนใหมๆ หรือผลงานที่
ประสบความสําเร็จ (Good Practice) มากที่สุด (รอยละ 66.7) รองลงมาคือ จัดทําระบบและศูนยขอมูล
สารสนเทศฯ (รอยละ 59.0) และการมีหนวยงานองคกรรวมจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ ทนอยที่สุด
(รอยละ 58.7)
ความเห็นตอการใหความรวมมือกับ สท. ในการสรางระบบความเชื่อมโยงขอมูล เห็นวาทําได
โดยจัดใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลในพื้นที่ ใหทันสมัยเปนปจจุบันอยูเสมอ (รอยละ
70.6) (รอยละ 59.5)
การรับทราบการจัดทําเครื่องมือวัดตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชน (Developmental Assets : DA)
พบวากลุมตัวอยางไมเคยทราบมากที่สุด (รอยละ 57.1) รองลงมาไดแกเคยทราบบาง และยังไมคอยเขาใจ
ชัดเจน แตยินดีสนับสนุน (รอยละ 37.3)
การจดทะเบียนเปนองคกรเอกชน องคกรชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน สวนใหญองคกร
เอกชนตองการการจดทะเบียน และตองการสนับสนุนอันดับที่ 1 คือ การพัฒนาความรู อันดับที่ 2 คือ
ทุน/เงินอุดหนุน อันดับที่ 3 คือ การใหความชวยเหลือในดานอื่นๆ แกเด็กและเยาวชนที่ถูกละเมิด
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3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 99 คน เปน เพศชาย
22 คน (รอยละ 27.2) เพศหญิง 58 คน (รอยละ 71.6) สวนใหญมีอายุระหวาง 41 - 50 ป (รอยละ 29.6)
ส ว นใหญ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ร อ ยละ 43.2) จบการศึ ก ษาสาขาการศึ กษา (ร อยละ 24.7)
ประสบการณในการทํางานดานเด็กฯต่ํากวา 1 ป มากที่สุด (รอยละ14.8)
ลักษณะของหนวยงาน/องคกรการพัฒนาเด็กและเยาวชน กลุมตัวอยางปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐบาล มากที่สุด (รอยละ 59.3) หนวยงานของกลุมตัวอยางดูแลรับผิดชอบกลุมเด็กปฐมวัย 2 - 6 ป มี
มากที่สุด (รอยละ 61.7) รองลงมา ไดแก วัยเรียน 13 - 15 ป (รอยละ 59.3) และเปนกลุมเด็กในสภาวะเด็ก
ปกติทั่วไปมากที่สุด (รอยละ 77.8) รองลงมา ไดแก ยากจน (รอยละ 42.0) สวนระยะเวลาของหนวยงาน
ที่มีการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนถึงปจจุบันพบวากลุมตัวอยางทั้งหมดที่ตอบ 51 คน (รอยละ 63) มี
คาเฉลี่ยคิดเปนเวลา 25 ป 9 เดือน และเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเด็กฯ ในพื้นที่จังหวัดที่เปนที่ตั้งของ
หนวยมากที่สุด (รอยละ 40.7) รองลงมาคือ รับผิดชอบเด็กฯ เฉพาะเทศบาล/ตําบล ที่เปนที่ตั้งของหนวย
(รอยละ 30.9)
กระบวนการดําเนินงานเปนการพัฒนามากที่สุด (รอยละ 69.1) รองลงมา ไดแก การมี สวนรวม
(รอยละ 67.9) งานหลักที่ดําเนินการ คือ ใหบริการในรูปแบบอบรม คายพัฒนาศักยภาพดานตางๆ มาก
ที่สุด (รอยละ 58.0) รองลงมา ไดแก ใหความรูทางวิชาการ/ที่ปรึกษา (รอยละ 55.6) วัตถุประสงค/
เปาหมายหลักการดําเนินงานคือดานบริการสุขภาพจิตมากที่สุด (รอยละ 72.8) รองลงมาคือ ดานสุขภาพ
กาย (รอยละ 70.4) ประเด็นหลักสําคัญ/เรงดวนที่หนวยดําเนินงานในปจจุบันคือ การใชสิ่งเสพติดมาก
ที่สุด (รอยละ 53.1) รองลงมาไดแก การติดเกม (รอยละ 32.1)
ขอมูลเกี่ยวกับการประสานการดําเนินงานของหนวยงาน/องคกรการพัฒนาเด็กฯ
หนวยงานดําเนินการโดยมีการประสานรวมดําเนินงานกับหนวยงานองคกรองคกรภายนอก
อื่นๆ ใน 3 ลักษณะคือ ประสานเฉพาะกิจ ประสานใกลชิด และเปนเครือขายโดยเปนการเอื้อเฟอเกื้อกูล
ในดานความรู/วิทยากร มากที่สุดทั้ง 3 ลักษณะ คิดเปนรอยละ 76.5, 61.9 และ 61.9 ตามลําดับ
รองลงมาสําหรับการประสานเฉพาะกิจ การประสานใกลชิด และเปนเครือขาย ได แกดาน
กิจกรรม รอยละ 64.2 46.9 และ 42.0 ตามลําดับ
รองลงมาสําหรับการประสานเฉพาะกิจคือ การเอื้อเฟอเกื้อกูลในดานทํากิจกรรมตางๆ (รอยละ
52.0) สําหรับการประสานใกลชิด ไดแก การดานเจาหนาที่ (รอยละ 43.4) และสวนที่เปนเครือขาย มีการ
เอื้อเฟอเกื้อกูลเหมือนกับการประสานเฉพาะกิจคือ ทํากิจกรรมตางๆ (รอยละ 39.4)
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ลักษณะของการประสานเฉพาะกิจจะมีการประสานเอื้อเฟอเกื้อกูลกันนอยที่สุดคือ ดานอุปกรณ
(รอยละ 28.4) ในขณะที่การประสานใกลชิด และการเปนเครือขายเอื้อเฟอเกื้อกูลกันนอยที่สุดคือดานทุน
(รอยละ 18.5 และ 17.3) ตามลําดับ
ความตองการพัฒนาการประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงานดวยกันเอง กับ สท. และ สสส. มี
ความตองการพัฒนาใหมีหนวยงานองคกรรวมจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธความเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงานอยางเปนระบบ มากที่สุด (รอยละ 64.2) รองลงมาคือ การแลกเปลี่ยนความรู งานศึกษาวิจัย
ดานเด็กและเยาวชนใหมๆ หรือผลงานที่ประสบความสําเร็จ (Good Practice) ตางๆ เพื่อการนําไปปรับใช
ในพื้นที่ (รอยละ 60.49) สวนการมีหนวยงานองคกรทําหนาที่เปนหนวยจัดทําระบบและศูนยขอมูลฯมีผู
ตองการนอยที่สุด (รอยละ 48.1)
ความเห็นตอการใหความรวมมือกับ สท. ในการสรางระบบความเชื่อมโยงขอมูลดานเด็กฯจะทํา
ไดโดยวางระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของดานเด็กในพื้นที่ ที่หนวยงานรับผิดชอบ ทั้งการจัดเก็บ จัดสง
ขอมูลใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูลในภาพรวมของประเทศไดมากกวา(รอยละ 58.0)
การรับทราบการจัดทําเครื่องมือวัดตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชน (Developmental Assets : DA)
พบวากลุมตัวอยางไมเคยทราบ มีคะแนนเทากันกับเคยทราบบาง และยังไมคอยเขาใจชัดเจน แตยินดี
สนับสนุน (รอยละ 32.1)
การจดทะเบียนเปนองคกรเอกชน องคกรชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน สวนใหญองคกรเอกชน
ตองการจดทะเบียน และตองการสนับสนุนอันดับที่ 1 คือ การพัฒนาความรู อันดับที่ 2 คือ ทุน/เงิน
อุดหนุน อันดับที่ 3 คือ การจัดตั้ง/ดําเนินโครงการกิจกรรม

4.จังหวัดสมุทรปราการ
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 99 คน เปน เพศชาย
31 คน (รอยละ 30.7) เพศหญิง 64 คน (รอยละ 63.4) สวนใหญมีอายุระหวาง 41 - 50 ป (รอยละ 29.7)
สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 62.4) จบการศึกษาสาขาสาขาการศึกษา (รอยละ28.7)
และ มีประสบการณในการทํางานดานเด็กฯ 1 - 5 ป มากที่สุด (รอยละ 42.6)
ลักษณะของหนวยงาน/องคกรการพัฒนาเด็กและเยาวชน กลุมตัวอยางปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐบาล มากที่สุด (รอยละ 58.4) รองลงมาคือ หนวยงานทองถิ่น (รอยละ 25.7) หนวยงานของกลุม
ตัวอยางดูแลรับผิดชอบกลุมเด็กปฐมวัย 2 - 6 ป มีมากที่สุด (รอยละ 59.4) รองลงมา ไดแก วัยเรียน 7 - 12
ป (รอยละ 54.5) และเปนกลุมเด็กในสภาวะเด็กปกติทั่วไปมากที่สุด (รอยละ 72.3) รองลงมา ไดแก เด็ก
ยากจน (รอยละ 57.4) สวนระยะเวลาของหนวยงานที่มีการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนถึงปจจุบัน
พบวากลุมตัวอยางทั้งหมดที่ตอบ 71 คน (รอยละ 70.3) มีคาเฉลี่ยคิดเปนเวลา 11 ป 6 เดือน และเปน
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หนวยงานที่รับผิดชอบเด็กฯในพื้นที่เทศบาล/ตําบลที่เปนที่ตั้งของหนวย มากที่สุด (รอยละ 52.5)
รองลงมาคือ รับผิดชอบเด็กฯระดับจังหวัดที่เปนที่ตั้งของหนวย (รอยละ 20.8)
กระบวนการดําเนินงานเปนการพัฒนามากที่สุด (รอยละ 64.1) รองลงมา ไดแก การสงเคราะห/
ช ว ยเหลื อ (ร อ ยละ 57.4) งานหลั ก ที่ ดํ า เนิ น การ คื อ การประสาน/ส ง เสริ ม มากที่ สุ ด (ร อ ยละ 53.5)
รองลงมา ไดแกหบริการในรูปแบบอบรม คายพัฒนาศักยภาพดานตางๆ (รอยละ 51.5) วัตถุประสงค/
เปาหมายหลักการดําเนินงานคือดานการศึกษาในระบบมากที่สุด (รอยละ 67.3) รองลงมาคือ ดาน
วัฒนธรรม/ศาสนา (รอยละ 59.4) ประเด็นหลักสําคัญ/เรงดวนที่หนวยดําเนินงานในปจจุบันคือ การใชสงิ่
เสพติดมากที่สุด (รอยละ45.5) รองลงมา ไดแก การติดเกม (รอยละ 22.8)
ขอมูลเกี่ยวกับการประสานการดําเนินงานของหนวยงาน/องคกรการพัฒนาเด็กฯ
หนวยงานมีการประสานรวมดําเนินงานกับหนวยงานองคกรองคกรภายนอกอื่นๆ โดยมีการ
ประสานรวมดําเนินงานกับหนวยงานองคกรองคกรภายนอก(รอยละ 87.9) ใน 3 ลักษณะคือ ประสาน
เฉพาะกิจ ประสานใกลชิด และเปนเครือขายโดยเปนการเอื้อเฟอเกื้อกูลในดานความรู/วิทยากร มากที่สุด
ทั้ง 3 ลักษณะ คิดเปนรอยละ 57.4, 42.6 และ 43.6 ตามลําดับ
รองลงมาสําหรับการประสานเฉพาะกิจคือ การเอื้อเฟอเกื้อกูลในดานทํากิจกรรมตางๆ (รอยละ
41.6) สําหรับการประสานใกลชิด ไดแก สถานที่/พื้นที่ (รอยละ 36.6) และที่เปนเครือขายมีการเอื้อเฟอ
เกื้อกูลคือ ทํากิจกรรมตางๆ (รอยละ 34.0)
ลั ก ษณะของการประสานเฉพาะกิ จ การประสานใกล ชิ ด และการเป น เครื อ ข า ยจะมี ก าร
ประสานกันในดานขอมูลสารสนเทศ/สถิติ (รอยละ 23.8 15.8 17.8) นอยที่สุด ทั้งนี้การเปนเครือขายและ
ยังมีการประสานกันในดานอุปกรณนอยที่สุดอีกดวย
ความตองการพัฒนาการประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงานดวยกันเอง กับ สท. และ สสส.
กลุมตัว อยางมีความต องการพัฒนาใหมี หนว ยงานองคก รร ว มจั ด กิ จกรรมสรางความสั มพั น ธค วาม
เชื่อมโยงระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ เปนประจําทุกป มากที่สุด (รอยละ 61.4)รองลงมาคือ จัดใหมี
หนวยงานองคกรทําหนาที่เปนหนวยจัดทําระบบและศูนยขอมูลสารสนเทศ 51 คน คิดเปนรอยละ การ
แลกเปลี่ยนความรู งานศึกษาวิจัยดานเด็กและเยาวชนใหมๆ หรือผลงานที่ประสบความสําเร็จ (Good
Practice) ตางๆ เพื่อการนําไปปรับใชในพื้นที่ (รอยละ 50.5) สวนการมีหนวยงานองคกรทําหนาที่เปน
หนวยจัดทําระบบและศูนยขอมูลนอยที่สุด (รอยละ 49.0)
ความเห็นตอการใหความรวมมือกับ สท. ในการสรางระบบความเชื่อมโยงขอมูลดานเด็กและ
เยาวชนฯ จะทําไดโดยจัดใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลในพื้นที่ ใหทันสมัยเปนปจจุบัน
อยูเสมอไดมากกวา การวางระบบฐานขอมูล (รอยละ 67.3) (รอยละ 51) ตามลําดับ
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การรับทราบการจัดทําเครื่องมือวัดตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชน(Developmental Assets : DA)
พบวากลุมตัวอยางไมเคยทราบมากที่สุด (รอยละ 57.4) รองลงมาไดแกเคยทราบบาง และยังไมคอยเขาใจ
ชัดเจน แตยินดีสนับสนุน (รอยละ 28.7)
การจดทะเบียนการเปนองคกรเอกชน องคกรชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
สวนใหญองคกรเอกชนตองการการจดทะเบียน และตองการสนับสนุนอันดับที่ 1 คือ การพัฒนาความรู
อันดับที่ 2 คือ ทุน/เงินอุดหนุน อันดับที่ 3 คือ การจัดตั้ง/ดําเนินโครงการกิจกรรม

5. จังหวัดสุรนิ ทร
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 99 คน เปน เพศชาย
38 คน (รอยละ 48.1) เพศหญิง 36 คน (รอยละ 45.6) สวนใหญมีอายุระหวาง 31 - 40 ป (รอยละ 35.4)
รองลงมา ไดแก ผูที่มีอายุระหวาง 21 - 30 ป (25.3) สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ
73.4) จบการศึกษาสาขาการศึกษา (รอยละ 29.1) ประสบการณในการทํางานดานเด็กฯ 1 - 5 ป มากที่สุด
(รอยละ 38.0)
ลักษณะของหนวยงาน/องคกรการพัฒนาเด็กและเยาวชน กลุมตัวอยางปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐบาล มากที่สุด (รอยละ 54.4) หนวยงานของกลุมตัวอยางดูแลรับผิดชอบกลุมเด็กวัยรุนตอนกลาง
16 - 18 ป มีมากที่สุด (รอยละ 59.5) รองลงมาไดแก เด็กปฐมวัย 2 - 6 ป (รอยละ53.2) และเปนกลุมเด็ก
ในสภาวะเด็กปกติทั่วไปมากที่สุด (รอยละ 73.4) รองลงมาไดแกยากจน (รอยละ55.7) สวนระยะเวลาของ
หนวยงานที่มีการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนถึงปจจุบันพบวากลุมตัวอยางทั้งหมดที่ตอบ 57 คน
(รอยละ 72.2) มีคาเฉลี่ยคิดเปนเวลา 12 ป 4 เดือน และเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเด็กฯในพื้นที่จังหวัดที่
เปนที่ตั้งของหนวยมากที่สุด (รอยละ40.5) รองลงมาคือรับผิดชอบ เด็กฯเฉพาะเทศบาล/ตําบล ที่เปนที่ตั้ง
ของหนวย (รอยละ 35.0) กระบวนการดําเนินงานเปนการพัฒนามากที่สุด (รอยละ 74.7) รองลงมา ไดแก
การมีสวนรวม (รอยละ 64.6) งานหลักที่ดําเนินการ คือ ใหบริการกับเด็กในรูปแบบอบรมคายพัฒนา
ศักยภาพดานตาง มากที่สุด (รอยละ 52.5) รองลงมาไดแกรูปแบบการประสาน/สงเสริม คิดเปนรอยละ
(รอยละ 57.0) และการใหที่พักอาศัยและเลี้ยงดูมีนอยที่สุด (รอยละ 7.6) วัตถุประสงค/เปาหมายหลักการ
ดําเนินงานคือดานวัฒนธรรม/ศาสนามากที่สุด (รอยละ 64.6) รองลงมาคือ ดานสุขภาพกาย (รอยละ
63.3) ประเด็นหลักสําคัญ/เรงดวนที่หนวยดําเนินงานในปจจุบันคือ การใชสิ่งเสพติดมากที่สุด (รอยละ
36.7) รองลงมาไดแก การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร (รอยละ 32.9 )
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ขอมูลการเกี่ยวกับการประสานการดําเนินงานของหนวยงาน/องคกรการพัฒนาเด็กฯ
หนวยงานมีการประสานรวมดําเนินงานกับหนวยงานองคกรองคกรภายนอกอื่นๆ (รอยละ 87.3)
ใน 3 ลักษณะคือ ประสานเฉพาะกิจ ประสานใกลชิด และเปนเครือขายโดยเปน การเอื้อเฟอเกื้อกูลใน
ดานความรู/วิทยากร มากที่สุดทั้ง 3 ลักษณะ คิดเปนรอยละ 65.8, 55.7 และ 44.3 ตามลําดับ
รองลงมาสําหรับการประสานเฉพาะกิจคือ การเอื้อเฟอเกื้อกูลในดานดานเจาหนาที่ (รอยละ
48.1) สําหรับการประสานใกลชิด ไดแก ดานกิจกรรม 36 คน (รอยละ 45.6) สวนที่เปนเครือขาย มีการ
เอื้อเฟอเกื้อกูลคือ ทํากิจกรรมตางๆ (รอยละ 41.8)
ลักษณะของการประสานเฉพาะกิจจะมีการประสานกันในดานอุปกรณขอมูลสารสนเทศ/สถิติ
(รอยละ 31.6) นอยที่สุด ในขณะที่การประสานใกลชิด นอยที่สุด ไดแก ดานทุน (รอยละ 30.4) และเปน
เครือขาย นอยที่สุดคือ ดานอุปกรณ ดานทุน (รอยละ 22.8)
ความตองการพัฒนาการประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงานฯดวยกันเอง กับ สท.และ สสส.
กลุ มตัว อยางมีความต องการพัฒนาใหมี หนว ยงานองค ก รรว มจั ด กิ จกรรมสรางความสั มพั น ธค วาม
เชื่อมโยงระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ มากที่สุด (รอยละ 74.68) รองลงมาคือ การแลกเปลี่ยนความรู
งานศึกษาวิจัยดานเด็กและเยาวชนใหมๆ หรือผลงานที่ประสบความสําเร็จ (Good Practice) ตางๆ เพื่อ
การนําไปปรับใชในพื้นที่ (รอยละ 55.7)
ความเห็นเกี่ยวกับการใหความรวมมือกับ สท. ในการสรางระบบความเชื่อมโยงขอมูลดานเด็กฯ
จะทําไดโดยจัดใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลในพื้นที่ ใหทันสมัยเปนปจจุบันอยูเสมอ
เทากันกับ การวางระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของดานเด็กในพื้นที่ ที่หนวยงานรับผิดชอบ ทั้งการจัดเก็บ
จัดสงขอมูลใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูลในภาพรวมของประเทศ (รอยละ 64.6)
การรับทราบการจัดทําเครื่องมือวัดตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชน(Developmental Assets : DA)
พบวากลุมตัวอยางไมเคยทราบมากที่สุด (รอยละ 57.0) รองลงมา ไดแกเคยทราบบาง และยังไมคอย
เขาใจชัดเจน แตยินดีสนับสนุน (รอยละ 39.2)
การจดทะเบียนการเปนองคกรเอกชน องคกรชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน สวน ใหญ
องคกรเอกชนตองการจดทะเบียน และตองการสนับสนุน อันดับที่ 1 คือ การพัฒนาความรู อันดับที่ 2 คือ
ทุน/เงินอุดหนุน อันดับที่ 3 คือ การจัดตั้ง/โครงการกิจกรรม
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การอภิปรายผลการศึกษา
1. จากผลการศึกษาทั้ง 5 จังหวัด พบวาหนวยงานองคกรดานเด็กและเยาวชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน ภาคทองถิ่นสวนใหญเกือบทั้งหมด มีการประสานเชื่องโยงรวมมือกันทั้งแบบเฉพะกิจ อยาง
ใกลชิด หรือเปนเครือขายกัน ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศรัณย ลีฬหเกรียงไกร (2546) ที่
วิจัยเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ดีในการบริหารขององคกรพัฒนาเอกชนไทยศึกษากรณีเฉพาะองคกรเด็กและ
เยาวชน 10 องคกร ที่พบวา การทํางานรวมระหวางองคกรพัฒนาเอกชนดวยกันจะเปนไปในรูปแบบการ
ทํางานร วมกั นอยางเปน กิจจะลั กษณะในลักษณะเปนเครือข ายแบบไมเ ปนทางการโดยตางฝายตาง
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ในขณะที่ภาครัฐควรมุงเนนการทํางานในระดับภาพรวม องคกรพัฒนาเอกชนก็
ไมควรมุงขัดแยงและตอบโตภาครัฐเพียงอยางเดียว แตทั้งสองฝายควรเปนพันธมิตรในการทํางานที่
สงเสริมซึ่งกันและกัน
2. ในภาพรวมของกลุมตัวอยางหนวยงานองคกรดานเด็กและเยาวชนที่การศึกษาทั้ง 5 จังหวัด
ที่มีการประสานกันทั้งแบบเฉพาะกิจ แบบใกลชิดหรือแบบเครือขาย สวนใหญประสานรวมมือโดยมีการ
เอื้อเฟอเกื้อกูลกันในดานความรูและวิทยากรสูงที่สุด รองลงมาเปนเรื่องของเจาหนาที่ และการทํา
กิจกรรม (ตารางที่15, 34, 53, 72 และ 91) ในประเด็นกิจกรรมนั้นตรงกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล, สท. (2550) ที่ศึกษาเรื่อง การเสริมสรางทุนทางสังคม : บทบาทและกลไกภาคี
เครือขายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนและพบวา รูปแบบการบูรณาการ การประสานความรวมมือ การ
เชื่อมโยง และการสนับสนุนการทํางานของภาคีเครือขายดานเด็กและเยาวชนคือ จังหวัดสวนใหญจะมี
การบูรณาการโดยแผนงาน และกิจกรรม/โครงการ
สําหรับดานทุนจะมีการเอื้อเฟอเกื้อกูลกันคอนขางนอยบาง เชน จังหวัดชุมพร สุรินทร (ตารางที่
15 และ 91) ทั้งเปนผลวิจันที่สนับสนุน กาญจนา แกวเทพ (2547) ที่วา “เครือขาย” เปนรูปแบบหนึ่งของ
การประสานงานของบุคคล กลุมหรือองคกรหลายๆองคกรที่ตางก็มีทรัพยากรของตนเอง
สวนการประสานเชื่องโยงดานขอมูลสารสนเทศ/สถิติเกือบทั้ง 5 จังหวัด มีการประสานเกื้อกูล
กันนอยมากที่สุด ยกเวนในจังหวัดเชียงรายที่มีการประสานกันในลักษณะเครือขาย ทําใหมองเห็นถึง
ประโยชนของการประสานงานในเชิงคุณภาพของการดําเนินงานดานเด็กที่วาหากมีการประสานงานกัน
มากก็จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนของขอมูลขาวสารระหวางกันดวย ศรีสวาง พั่ววงศแพทย (อางจากพันธ
ศักดิ์ ศรีเทพ, 2538 : 67) ชวยสรางขวัญและกําลังใจ รวมทั้งอุดมการณในการทํางานรวมกัน ขณะเดียวกัน
ก็ชวยปองกัน การทํางานที่ซ้ําซอน อันจะเกิดความขัดแยงและยังเปนโอกาสตรวจสอบดูไดวามีงานที่ควร
ทําหรือไมควรทํา เพื่อจะไดเสริมสรางการทํางานที่สมบูรณ และ Alter and Snow (2534) ที่กลาววา สิ่งที่
ไดจากการ มีปฏิสัมพันธของเครือขายก็คือขาวสารขอมูล ดังนั้น ในการสนับสนุนใหมีการดําเนินงาน
ดานเด็กของหนวยงานดังเชน สท. อาจตองใหความสําคัญในดานการประสานขอมูลระหวางกันมากขึ้น
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3. ในเรื่องความตองการพัฒนาการประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงานดานเด็กและเยาวชน
ดวยกันเอง กับ สท. และ สสส. กลุมตัวอยางทั้ง 4 ใน 5 จังหวัดตองการมากที่สุด คือ ใหมีการพัฒนาใหมี
หนวยงานองคกรรวมจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ
เปนประจําทุกป เชน วันพบคนทํางานดานเด็กและเยาวชน กิจกรรมวิชาการดานเด็กและเยาวชนมาก
ที่สุด มีความสอดคลองกับ ขนิษฐา กาญจนรังสีนนท (2547) ที่วา กิจกรรมที่ชัดเจน พลังขับเคลื่อน
เครือขายที่สําคัญคือการที่กิจกรรมที่ทําใหสมาชิกทํารวมกันอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการสงเสริมการมีสวน
รวมอยางกระตือรือรนของสมาชิก
สวนการประสานให ความรวมมือกับ สท. ในดานการสรางระบุความเชื่อมโยงขอมูล กลุม
ตัวอยางจาก 4 ใน 5 จังหวัด ใหความรวมมือโดยจัดใหมีผูรับผิดชอบพัฒนาขอมูลที่เกี่ยวของกับดานเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่มากกวาการวางระบบขอมูลในพื้นที่ทั้งการจัดเก็บ จัดสงของประเทศใหสอดคลอง
กับระบบฐานขอมูลในภาพรวมของประเทศ
4. จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางทั้ง 5 จังหวัด เรื่องการรับทราบการจัดทําเครื่องมือวัด
ตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชนพบวา สวนใหญยังไมทราบเรื่องนี้เลย ยกเวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีกลุม
ตัวอยางที่ไมเคยรับทราบเลยเทากับที่ไดรับทราบบาง และพบวาสวนใหญยินดีสนับสนุนการใช ทําให
เปนโอกาสในการประสานความรวมมือสรางความเขาใจ แตทั้งนี้ควรนําผลการทดลองเครื่องมือดังกลาว
ตามโครงการสรางกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับตําบล มาเปนแบบการเรียนรู (lessons learn)
5. สวนผลการศึกษาของความคิดเห็นตอการลงทะเบียนเปนองคกรเอกชน องคชุมชนดานการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนชน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ ทั้ง 5 จังหวัด ตองการการจดทะเบียนโดยตองการ
ประสานสนับสนุน ดานพัฒนาความรูมากที่สุด ในขณะที่ดานทุนเปนอันดับที่ 2 ซึ่งเปนสิ่งที่บงบอกถึง
การตื่นตัว เรื่องการพัฒนาการทํางานในเชิงคุณภาพอาศัยปญญาและสอดคลองกับแนวคิดตองการเรียนรู
ประสบการณในการทํางานรวมกัน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
การจั ด ทํ า ระบบฐานข อ มู ล ด า นเด็ ก และเยาวชนในภาพรวมของประเทศ ควรกํ า หนดเป น
โครงการขนาดใหญ (Mica project) ของ สท.เพราะนอกจากจะเปนหนาที่ตามกฎหมายแลว นับวาเปน
ความจําเปนยิ่งเพราะปจจุบันยังไมมีหนวยงานใดดําเนินการในภาพรวมทุกดานที่เกี่ยวกับเด็กจะมีแต
เฉพาะบางดานบางเชนสุขภาพ การศึกษา แตไมครอบคลุมทุกชวงวัย ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาหารูปแบบ
การวางจัดทําฐานขอมูลดานเด็กและเยาวชน และการวางระบบตั้งแตการที่จะไดมาซึ่งขอมูล การใช
ขอมูล และของบประมาณเปนการเฉพาะขึ้น นอกเหนือจากงบประจําโดยมีสท.เปนหนวยงานประสาน
รวมกับหนวยงาน องคกรที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดทําและวางระบบฐานขอมูล ทั้งภายใน เชน ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และทุกกระทรวงที่เกี่ยวของ
กับเด็กและเยาวชน แตในระยะเรงดวน สท. ควรศึกษาปญหาพรอมเหตุผลความจําเปนในการจัดทํา
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ฐานข อ มู ล ด า นเด็ ก และเยาวชนในภาพรวมของประเทศ และนํ า เสนอเป น มาตรการเร ง ด ว น ต อ
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ เพื่อมอบหมายใหหนวยงานที่ปฏิบัติงานดาน
เด็กโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานที่ตองมีสวนรวมรับผิดชอบการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนไปดําเนิการ
ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ
1. สท. พมจ. และ สสส. ควรเรงรัดเรื่องการจัดทํา Mapping เพื่อคนหาคลัง ความรู วามีใครที่เปน
ผูรู ผูชํานาญการ ภูมิปญญาทองถิ่นทั้งหลายใน5จังหวัดหรือหากมีการสนับสนุนใหมีการจัดการความรู
ดานเด็กในแตละจังหวัด อยางเปนระบบ จักเกิดประโยชนทั้งในจังหวัดและอาจขยายการแลกเปลี่ยน
เรียนรูขามหนวยขามจังหวัดกันมากขึ้น
2. สท. และ สสส. ควรรวมกับจังหวัด (พมจ.) 5 จังหวัดที่มีกลไกคณะทํางานพัฒนาเด็กและ
เยาวชนและกําลังทดลองใชเครื่องมือวัดตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชน ในการประสานเชื่อมโยงใหเกิดการ
เสริมสรางระบบฐานขอมูลดานเด็กและเยาวชนขึ้นจริง นอกเหนือจากการทํากิจกรรมรวมกันเพราะหาก
มีการจัดทําระบบฐานขอมูลจังหวัด จะเกิดการเชื่อมโยงกันมากขึ้น และจะชวยลดความซับซอน โดย
อาจจะเริ่มตนจากเรื่องฐานขอมูลตนทุนชีวิตที่ดําเนินการอยูนี้ ซึ่งอาจเปนชองทางหนึ่งที่สามารถพัฒนา
ไปสูการจัดทําระบบฐานขอมูลดานเด็กตามมาตรา 19 (5) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน พ.ศ.2550
3. สท.ควรมีคณะทํางานรับผิดชอบการสนับสนุนองคกรเอกชน องคกรชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่ไดรับการจดทะเบียนเปนองคกรดานการพัฒนาเด็ก ใหไดรับความรูหรือไดเขาถึงแหลง
ความรูดานเด็กและเยาวชน เพื่อใหสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยที่องคกรเอกชน องคกรชุมชนเพื่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนมีความตองการดานความรู/วิทยากรมากกวาการสนับสนุนดานงบประมาณ ทั้งนี้
ควรเปนสวนหนึ่งของโครงการจัดตั้งสถาบันอํานวยการพัฒนาบุคลากรดานเด็กและเยาวชน ที่สท.กําลัง
จะดําเนินการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2550 ตอไป

