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สำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์





 โครงการการพัฒนาสมรรถนะระบบที่ปรึกษาให้สภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
นับเป็นความคิดริเริ่มของสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำาปี พ.ศ. 2554
ได้มีฉันทามติให้มีการผลักดัน ก่อให้เกิดระบบพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาของสภาเด็กและเยาวชน
ทุกระดับ เพื่อช่วยยกระดับของสภาเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสและเพิ่มพื้นที่ในการดำาเนิน
งานกว้างขวางขึ้น มีคุณธรรมและยอมรับได้ ความคิดริเริ่มดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย
และทิศทางของสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะเห็นการสนับสนุน
ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Facilitator) ในกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านงาน
สภาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นขั้นตอน มีระบบ และการเป็นที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะผู้วิจัยได้รับโจทย์นี้มาดำาเนินการตลอดระยะเวลา 1 ปี ทั้งการส่งแบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ การลงพื้นที่ใน 5 จังหวัด การจัดสัมมนากลุ่มย่อย การศึกษาเปรียบเทียบ
การค้นคว้าจากรายงานการวิจัย เอกสารทางวิชาการ และอื่นๆ จนสามารถยกร่างโครงสร้าง
เนื้อหา สาระประสบการณ์ สมรรถภาพ ค่านิยมเจตคติเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมได้ 2
หลกัสตูรตามกรอบระยะเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่เขา้รบัการฝกึอบรมตามความสนใจ   ความพรอ้ม
และปัญหาที่มีอยู่ เพิ่มเติมแหล่งข้อมูล หนังสือ รายงานการวิจัย คู่มือที่เกี่ยวข้อง 
สื่อประสม เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ พร้อมกับกำาหนดสมรรถนะที่เชื่อมโยง
ในการประเมินตนเองให้รู้เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ เกณฑ์มาตรฐานของการเป็นที่ปรึกษา 
บุคลากร พี่เลี้ยงที่ดีควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาจนสามารถเป็นวิชาชีพที่ช่วยเหลืองานสภาเด็กและเยาวชนได้เต็มรูปแบบดังมติ
ที่ประชุมของสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติได้ริเริ่มไว้
 สาระและคุณประโยชน์ของชุดรายการวิจัยโครงการนี้ คู่มือ แบบแผนตาราง
การฝึกอบรม และอื่นๆ น่าจะมีประโยชน์ต่องานของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับได้ 
ขอเพียงให้ทุกฝ่ายเห็นความสำาคัญของทีมผู้ใหญ่ ทีมเด็กและเยาวชน ทำางานเคียงคู่
กันไปตลอดเวลา
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บทที่ 1
บทนำา



 ในปี พ.ศ.2554 ที่ประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติได้มีมติในการ
ประชุมเพื่อนำาเสนอรัฐบาลและสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย
โอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมให้แก่ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงของสภาเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
ในการให้คำาแนะนำา ปรึกษาหารือ สนับสนุนและส่งเสริมงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ
ที่เริ่มได้รับการยอมรับและขยายตัวอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศ จังหวัด อำาเภอ และ
ตำาบล ในระยะนัน้เกดิโครงการ กจิกรรมตา่งๆ มากมายทีส่นบัสนนุใหเ้ดก็มโีอกาส   และพืน้ทีใ่น
การแสดงออก การมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเอง จนเกิดผลงานในรูปของการแสดงในด้าน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและสันทนาการ การแก้ไขปัญหาสังคมด้านการงดเหล้า
ยาเสพติด ความรุนแรง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร และอื่นๆ ในขณะเดียวกันสภาเด็ก
และเยาวชน แทบทุกระดับอยู่ในระยะเริ่มต้นของการจัดตั้งนับแต่มีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ยังคงมีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่มากมายเช่นเดียวกัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างของ
คณะกรรมการ ระเบียบข้อบังคับ ธรรมนูญการประชุม วัฒนธรรม
องค์กร ระบบการเงิน สถานที่ตั้งการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร
เครือข่ายการทำางาน แหล่งทุน การเขียนโครงการ การจัดการประชุม
และอื่นๆ

บทที่ 1
บทนำา

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ



 มติที่ประชุมของสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในปีพ.ศ.2554 นับได้ว่า
เป็นการวางวิสัยทัศน์ทิศทางการทำางานของสภาเด็กและเยาวชนไว้อย่างยาวไกลยิ่ง
สอดรับกับนโยบายและภารกิจของสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่พร้อม
สานต่อกับการสร้างที่ปรึกษา บุคลากรของสภาเด็กและเยาวชนให้มีสมรรถนะ องค์ความรู้
ประสบการณ์ ค่านิยม เจตคติที่พึงประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการเป็นที่ปรึกษา ผู้ให้
คำาแนะนำาที่มีคุณภาพ (Coaching and Facilitator) ในทุกเรื่องที่เด็กและเยาวชนร้องขอ
จึงเปิดโอกาสให้คณะผู้วิจัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างหลักสูตรการฝึก
อบรมครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ประมวลความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ การลงภาคสนาม
เอกสารงานวิจัย คู่มือ ตำาราต่างๆ รวมทั้งสร้างเครื่องมือ แบบสังเกตการณ์ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ในกลุ่มตัวอย่างประชากร 5 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
อุบลราชธานี ตรัง ฉะเชิงเทรา และ เชียงใหม่ เพื่อศึกษาวิจัยสภาพปัญหา ความต้องการ
ในเชิงสมรรถนะ ค่านิยม เจตคติ ค่านิยมที่ควรบรรจุลงในหลักสูตรเบื้องต้นพร้อมกันนั้น
ได้ศึกษาแนวคิด ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้   รูปแบบของการจัดเนื้อหา   
สาระประสบการณ์เพื่อพัฒนาให้เกิดสมรรถนะค่านิยม เจตคติด้วยเครื่องมือการเรียนรู้
อะไรบ้างจากประเทศฮ่องกง สิงค์โปร์ เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร ฯลฯ จนเกิดเป็น
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนที่กำาหนดโครงสร้างของ
เนื้อหา 10 ด้าน ประสบการณ์ 7 ด้านที่พึงประสงค์ พร้อมกับตารางการฝึกอบรม 2 หลักสูตร
อันได้แก่ ตารางอบรมขั้นพื้นฐาน 4 วัน ขั้นองค์รวม 3 วัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานระยะเวลา 4 วัน

 การจัดการฝึกอบรม แผนการดำาเนินการ งานสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
นโยบาย หลักการ ทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง การลงภาคสนาม และการประยุกต์ใช้ได้จริง 
สำาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงที่ได้รับการมอบหมายในบทบาท หน้าที่ 
และบุคคลที่มีความสนใจด้วยตนเอง มีระยะเวลา 4 วันดังต่อไปนี้

วันที่ เวลา รายการ

1

8.30 น.

-   วิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางงานสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
-   สถานการณ์และปัญหาด้านเด็กและเยาวชน
วิทยากร
     ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     รศ.ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ  
สถาบันรามจิตติ

10.00 น. -   พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 น.

-   กฎหมาย พรบ.ส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
-   พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
-   อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
-   มาตรฐานด้านเด็กและเยาวชน ดัชนีบ่งชี้      
วิทยากร                    
     คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก

12.00 น. -   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

-   รูปแบบสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
วิทยากร
     รศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ
     นายสุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.00 น. -   พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 น.

การลงภาคสนาม
สถานที่แนะนำา
สภาเด็กและเยาวชนตำาบลเสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี 
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จ.กรุงเทพมหานคร

17.00 น. -   เสร็จการอบรม

การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานระยะเวลา 4 วัน
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การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานระยะเวลา 4 วัน
วันที่ เวลา รายการ

2

8.30 น.

-   การเขียนโครงการด้านเด็กและเยาวชน รูปแบบ วิธีการ ข้อพึงควรระมัดระวัง
วิทยากร
     ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

10.00 น. -   พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 น.

-   การลงมือปฏิบัติ การเขียนโครงการตามหัวข้อที่กำาหนด การนำาเสนอผลงาน การให้ข้อ
แนะนำา ปรับปรุงแก้ไข
วิทยากร
     ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

12.00 น. -   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

-   จิตวิทยาพัฒนาเด็กวัยรุ่น
-   ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
วิทยากร
     รศ. ศิรางค์ ทับสาย
     รศ. ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.00 น. -   พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 น.

-   การให้คำาแนะนำา การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
วิทยากร
     รศ. ศิรางค์ ทับสาย
     รศ. ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17.00 น. -   เสร็จการอบรม

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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วันที่ เวลา รายการ

3

8.30 น.

-   กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ เกม เพลง ดนตรี กีฬาประเภทต่างๆ สันทนาการ
สนุกสนานสร้างบรรยากาศ
วิทยากร
     อ. เกื้อ แก้วเกตุ และคณะ
สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชนวายพีดีซี

10.00 น. -   พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 น.

-   การฝึกฝนเป็นวิทยากร ผู้นำากิจกรรมกีฬาและสันทนาการ การเป็นผู้อำานวยความสะดวก
วิทยากร
     อ. เกื้อ แก้วเกตุ และคณะ
สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชนวายพีดีซี

12.00 น. -   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.
-    ระบบข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน
วิทยากร
     อ. วรสฤษฏิ์ ปิงเมืองและคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15.00 น. -   พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 น.
-   การลงมือสร้างระบบข้อมูล IT เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน
วิทยากร
     อ. วรสฤษฏิ์ ปิงเมืองและคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

17.00 น. -   เสร็จการอบรม

วันที่ เวลา รายการ

4

8.30 น.

-   แหล่งทุน งบประมาณ ระบบธรรมาภิบาล
วิทยากร
     คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์
ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้ และสุขภาวะองค์กร (สำานัก 4) สสส.
     คุณ อุบลวรรณ เสือเดช
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด

10.00 น. -   พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 น.

สรุปบทเรียน พิธีปิด
สรุปบทเรียน การเรียนรู้ ข้อคิด ประสบการณ์การนำาไปประยุกต์ใช้
วิทยากร
     ผู้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

11.50 น. -   พิธีปิด

12.00 น.
-   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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การฝึกอบรมขั้นองค์รวมระยะเวลา 3 วัน

วันที่ เวลา รายการ

1

8.30 น.

-   พิธีเปิด
-   มุมมอง สภาเด็กและเยาวชนต่อที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยง
-   มุมมองที่ปรึกษาต่อสภาเด็กและเยาวชน
-   สรุป ปัญหา อุปสรรค องค์ความรู้
วิทยากร
     ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศ จังหวัด อำาเภอ ตำาบล
     ผู้แทนที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยง ระดับประเทศ จังหวัด อำาเภอ ตำาบล 
วิทยากร
     ทีมงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ดำาเนินการอภิปรายสรุปถอดบทเรียน)

10.00 น. -   พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 น.

-   สมรรถนะ ทักษะ ค่านิยมของที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยง
วิทยากร
     รศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ
     นายสุรศักดิ์  เก้าเอี้ยน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 น. -   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

-   กิจกรรมเฉพาะด้าน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
วิทยากร     
     เครือข่าย มูลนิธิ เยาวชนกลุ่มปลาดาว เด็กพิการ กระจกเงา กลุ่มตะขบป่า มูลนิธิเด็ก 
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (คัดเลือกให้ตรงกับกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย)

15.00 น. -   พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 น.

-   เครื่องมือลงภาคสนาม โจทย์ปัญหา แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ SWOT ANALYSIS 
SOCIAL MAPPING การทดลองใช้ การซักถาม
วิทยากร
     คณะวิทยากรจากสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

17.00 น. -   เสร็จการอบรม

วันที่ เวลา รายการ

2 8.30 น.

-   ศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด อำาเภอ ตำาบล
-   การประชุมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้นำาสภาเด็กและเยาวชนระดับ
ต่างๆ ที่ปรึกษา ผู้นำาส่วนราชการ ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
-    ข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน เครือข่ายในพื้นที่
-    การลงภาคสนาม แผนที่ชุมชน การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ การทำา SWOT ANALYSIS
-   การทำา Focus Group กับแกนนำา

17.00 น. -   เสร็จสิ้นการลงพื้นที่ภาคสนาม

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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วันที่ เวลา รายการ

3

8.30 น.

-   การนำาข้อมูลภาคสนามเสนอในที่ประชุมจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ SWOT 
ANALYSIS แผนที่ชุมชน การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
วิทยากร 
     คณะวิทยากรจากสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้
สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

12.00 น. -   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

-   การจัดการความรู้ การแสดงผลลัพธ์ การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร
     นพ.วิจารณ์ พานิช และคณะ 
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำากัด)

15.00 น. -   พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 น.

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ข้อคิดองค์ความรู้ การนำาไปประยุกต์ใช้
วิทยากร 
     คณะวิทยากรจากสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

16.50 น. -   พิธีปิด

17.00 น. -   เสร็จสิ้นการฝึกอบรม

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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 การนำาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นองค์รวมไปจัดฝึกอบรมหรือศึกษาเพ่ิมเติมจำาเป็น
ต้องปรับและเขียนขึ้นใหม่ โดยอาจยึดแนวทาง 2 หลักสูตรเป็นพื้นฐานและประยุกต์ให้เข้า
กับความเหมาะสมในพื้นที่ หัวข้อต่อไปนี้จะช่วยให้การกำาหนดโครงการฝึกอบรมง่ายและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

1
วิสัยทัศน์

2
พันธกิจ

2.1
การสนับสนุนส่งเสริมให้ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน
ดำาเนินการได้อย่างมีหลักการ สร้างการมี
ส่วนร่วม ให้โอกาสและเพิ่มพื้นที่ในการ

ดำาเนินงานกิจกรรมอย่างกว้างขวาง นับเป็น
เป้าหมายสำาคัญของการเข้ามาเป็นที่ปรึกษา 

บุคลากร พี่เลี้ยงที่ได้รับการฝึกอบรม
ด้านความรู้ ประสบการณ์ สมรรถนะ
ทักษะ ค่านิยมครบถ้วนทุกด้าน เพื่อนำา

ไปปฏิบัติจริงได้ต่อไป

        2.2
การจัดหลักสูตรทฤษฎีการฝึกอบรม
บุคลากรงานด้านเด็กและเยาวชน

มุ่งสร้างสมรรถนะพื้นฐาน องค์ความรู้
ที่จำาเป็น ทฤษฎีการเรียนรู้ที่นำาไปสู่ปฏิบัติได้
เกิดเจตคติค่านิยมที่พึงประสงค์ องค์ประกอบ

ดังกล่าวล้วนมีส่วนช่วยทำาให้ภารกิจของสภาเด็ก
และเยาวชน เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีผลงานที่ได้รับการยอมรับและเกิดคุณูปการ

ในการลดปัญหาสังคมไทยด้านเด็ก
และเยาวชนให้ลดน้อยลง

“เด็กนำาผู้ใหญ่หนุน”
และ “ฟังเสียงเด็กเป็น” 

และ “เด็กมีส่วนร่วมแต่ต้น
ผลงานดีกว่าผู้ใหญ่คิด”

และ “เมื่อเด็กพูด ผู้ใหญ่ต้องฟัง”
 

(การเขียนวิสัยทัศน์นี้เป็นตัวอย่างที่นำามาให้
ศึกษาผู้จัดต้องเขียนขึ้นเองเพียง 1 วิสัยทัศน์

ที่เหมาะสมกับการจัดฝึกอบรม
แต่ละครั้ง)

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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3
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิด
สัมพันธภาพอันดี การทำางาน
ร่วมกันอย่างราบรื่น สร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องไว้วางใจ
สามารถให้คำาแนะนำาที่ก่อประโยชน์

ระหว่างสภาเด็กและเยาวชนกับ
คณะที่ปรึกษาบุคลากร พี่เลี้ยงได้

เพื่อให้เกิดคู่มือ
แนวทาง (Guideline)

แก่ผู้ดำาเนินการผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
ให้กับบุคลากร ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง

ตามความเหมาะสม ยืดหยุ่น
และสอดคล้องกับเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่

เพื่อให้ที่ปรึกษา
บุคลากร พี่เลี้ยงได้รับ

ประสบการณ์ตรงทั้งแนวคิดทฤษฎี
ควบคู่กับการปฏิบัติ การศึกษา

ภาคสนาม จนสามารถนำาความรู้ ทักษะ
ประสบการณต์่างๆ ไปประยุกต์ใช้
ได้จริงกับงานของสภาเด็กและ
เยาวชนที่ตนเองรับผิดชอบ

โดยตรงได้

เพื่อให้งานของ
สภาเด็กและเยาวชนเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มโครงการ
กิจกรรมที่หลากหลายด้วยตนเอง

เป็นการเปิดโอกาส เพิ่มพื้นที่ให้กับ
เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มด้วย
การหนุนเสริมจากที่ปรึกษา

บุคลากร พี่เลี้ยง
เป็นอย่างดียิ่ง

เพื่อให้ที่ปรึกษา
บุคลากร พี่เลี้ยงสามารถ

ประเมินผลสมรรถนะ ทักษะ
ความรู้ ค่านิยมของแต่ละบุคคลได้

อันจักเป็นผลให้เกิดการเรียนรู้
ศึกษาเพิ่มเติมงานของสภาเด็ก
และเยาวชนได้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา

3.13.2

3.3

3.4

3.5

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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เพื่อให้เกิด
สัมพันธภาพอันดี การทำางาน
ร่วมกันอย่างราบรื่น สร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องไว้วางใจ
สามารถให้คำาแนะนำาที่ก่อประโยชน์

ระหว่างสภาเด็กและเยาวชนกับ
คณะที่ปรึกษาบุคลากร พี่เลี้ยงได้

เป็นการประมวลมาจาก
การศึกษาภาคสนาม ทฤษฎี

หลักการทางการศึกษาและฝึกอบรม
ประสบการณ์ตรง จากคณะผู้วิจัย

ที่ดำาเนินการวิจัยงานด้านสภาเด็กและ
เยาวชนมาโดยตลอด นับแต่มี

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ

พ.ศ.2550

4
โครงสร้างเนื้อหา

สาระ ประสบการณ์

10 ด้าน

10 ด้าน
1.  สถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและเยาวชน

2.  กฎหมาย พรบ. สิทธิเด็ก ระบบราชการ มาตรฐานต่างๆ
3.  สภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศ จังหวัด อำาเภอ และตำาบล

4.  การเขียนโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้
5.  จิตวิทยาพัฒนาการเด็กวัยรุ่น ทฤษฎีการมีส่วนร่วม

6.   กิจกรรมกีฬา และสันทนาการ
7.  ระบบข้อมูลข่าวสาร IT ฐานข้อมูลและเครือข่ายการเรียนรู้

8.  แหล่งทุน งบประมาณดำาเนินการ ระบบการเงิน ธรรมาภิบาล
9.  กิจกรรมเฉพาะด้าน เป้าหมายเฉพาะกลุ่ม

10. การจัดการ บริหารองค์กร ผลการเปลี่ยนแปลง 
(ศึกษารายละเอียดของโครงการเนื้อหาสาระ 10 ด้าน จากรายงาน

การวิจัยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะระบบที่ปรึกษา
ให้สภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย)

IT

ß
ß

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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 ในโครงการเนื้อหาสาระองค์ความรู้ 10 ด้านที่จัดขึ้นยังมีการสอดแทรกประสบการณ์
7 ด้านที่พึงประสงค์ เน้นการลงมือปฏิบัติ เครื่องมือ กระบวนการในเนื้อหาสาระเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ควบคู่ปฏิบัติ การสร้างเสริมสมรรถภาพ ทักษะสำาคัญ และการปลูกฝัง 
ทัศนคติ ค่านิยมที่พึงประสงค์ด้วย สำาหรับประสบการณ์ เครื่องมือ กระบวนการ 7 ด้าน
ได้แก่

ภูมิหลัง
ประสบการณ์
ผู้นำาเยาวชน

ลงมือ
ฝึกปฏิบัติใน
สถานที่จริง

ประสบการณ์
เครื่องมือ

กระบวนการ
7 ด้าน

บริหาร
ความขัดแย้ง

แตกต่าง

วิทยากร
Facilitator

บริการชุมชน

ทักษะอนาคต
ศตวรรษที่ 21

ASEAN

คุณธรรม
ความเป็นพลเมือง

(ศึกษารายละเอียดจาก
รายการวิจัยแนวทางพัฒนา
สมรรถนะระบบที่ปรึกษาให้

สภาเด็กและเยาวชน
ในประเทศไทย)

9
รู้จักเด็กเป็น
รายบุคคล

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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วิทยากร
Facilitator

สมรรถภาพ ทักษะสำาคัญ 9 ด้าน
ทัศนคติ ค่านิยมที่เกิดขึ้นภายหลังจากผ่าน
กระบวนการฝึกอบรมเข้มข้นทั้ง 2 หลักสูตร 

จะบังเกิดผลดังนี้

1
ฟังเสียง
เด็กเป็น

2
การมี

ส่วนร่วม

3
จัดการ
ประชุม

4
ปรึกษา
หารือ

5
ติดตาม

ข่าวสารข้อมูล

6
ติชม

ให้กำาลังใจ

7
ยกย่อง

ผลงานเด็ก

8
ให้โอกาส
เพิ่มพื้นที่

9
รู้จักเด็กเป็น
รายบุคคล

ทัศนคติ
ค่านิยมที่ปลูกฝัง

7 ด้าน

1
เข้าใจ รัก
ผูกพัน

2
ทุ่มเท

เอาใจใส่

3
ลูกหลาน
ในชุมชน

4
อดทน
ให้อภัย

5
เสียสละ
อุทิศตน6

ความ
รับผิดชอบ

7
ความ

ซื่อสัตย์

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา
การฝึกอบรม 4 วัน เหมาะสมกับที่ปรึกษา บุคลากร

พี่เลี้ยง ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนโดยตรง

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น
หรือผู้ที่สนใจปัญหาสังคม องค์กรเอกชน ผู้ใหญ่ อดีตข้าราชการ 

รุ่นพี่ที่เคยผ่านงานด้านเด็กและเยาวชนมาบ้าง แต่ทั้งหมดนี้
ล้วนมีภูมิหลัง ประวัติการทำางาน การมีประสบการณ์โดยตรง

ในฐานะการเป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง (Coaching and Facilitator)
ค่อนข้างน้อยและจำากัด เนื้อหาจึงครอบคลุม ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน 

จนลงลึกไปถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริงในภาคสนาม
เป็นการฝึกฝนโดยตรง หลักสูตรนี้เน้นทฤษฎี องค์ความรู้

ควบคู่ การลงมือปฏิบัติ ทักษะ เครื่องมือต่างๆ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ประมาณ

30-40 คน

5
ระยะเวลาการ

ฝึกอบรม จำานวน
ที่เหมาะสม

5.1

หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นองค์รวม
ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วันเป็นขั้นสูง

ขึ้นไปต่อจากหลักสูตรที่ได้รับการฝึกอบรม
เข้มข้น แล้วได้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบ

ปัญหาที่ซับซ้อนหลายด้าน องค์ความรู้ทักษะ
ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น รวมทั้งต้องการพบปะ

ปรึกษา (Dialogue) พูดคุยในกรณีศึกษา
ที่ประสบความสำาเร็จเพื่อเป็นแนวทาง

ในการไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่
ประมาณ 25-30 คน

5.2

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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6
กระบวนการ

ฝึกอบรม 

ในการฝึกอบรม
ได้เน้นทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติ กิจกรรม

การเรียนรู้ที่นำามาใช้มีหลายด้าน กลุ่มกิจกรรม
สื่อการสอน การลงภาคสนาม และอื่นๆ

กิจกรรมหลักที่นำามาใช้ในการฝึกอบรม ได้แก่
6.1   การบรรยายประกอบการซักถาม

6.2    การดู DVD ตัวอย่าง Best Practice ประกอบการอภิปราย
6.3   การฝึกฝนแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง

6.4   การทดลองฝึกฝนเขียนโครงการ กิจกรรมต่างๆ
6.5   การลงภาคสนาม ศึกษานอกสถานที่ใกล้เคียง

6.6   การเชิญวิทยากรเฉพาะด้าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน

6.7   การจับคู่เป็น Coaching and Facilitator
การให้ข้อติชม วิพากษ์วิจารณ์

อย่างสร้างสรรค์

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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7
การวัด

และประเมินผล

7.1  แบบสำารวจความต้องการหลักสูตรการฝึกอบรม

ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงงานสภาเด็กและเยาวชนระดับต่างๆ

7.2   Pre-test และ Post-test ก่อนและหลังการฝึกอบรม

7.3   แบบสำารวจความพึงพอใจตลอดโครงการฝึกอบรม

ข้อควรปรับปรุง จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะต่างๆ

7.4   แบบฟอร์มการสำารวจตนเอง การประเมินผล

ความก้าวหน้าความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติม การฝึกอบรม

เพิ่มในองค์ความรู้ที่ต้องการนำาไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน และอื่นๆ

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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“ฟังเสียงเด็กเป็น

เห็นตัวตนของเด็กได้”
รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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บทที่ 2
การนำาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้

 การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงงานสภาเด็กและเยาวชน
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ยาวไกลของสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติปี พ.ศ.2554 
“เด็กนำ�ผู้ใหญ่หนุน” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ องค์ความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม เจตคติ
ที่พึงประสงค์ให้กับผู้ใหญ่ทุกคนได้ทำาหน้าท่ีบทบาทของตนเองให้สอดคล้องกับภารกิจงาน
ของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ การดำาเนินการสร้างหลักสูตรเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว 
สำาหรับบทนี้เป็นการขยายความ เพิ่มเติมในเรื่องของการนำาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้กับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมซึ่งอาจมาจากหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกัน หรือหลายหน่วยงาน ภูมิหลัง 
ประสบการณ์แตกต่างกันไป เพศ ระดับการศึกษา ความสนใจเฉพาะ ความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามการนำาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จำาเป็นที่ต้องเตรียมการ
วางแผนดังต่อไปนี้

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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  การสำารวจความต้องการ พื้นฐานความรู้ ทักษะและประสบการณ์
 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การเข้ารับการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์อะไร ดังเช่น
 หน่วยงานต้นสังกัดส่งเข้ามาอบรมเพิ่มเติมงานที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชน
เข้ารับการฝึกอบรมตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ขาดความกระตือรือร้นเท่าที่ควร
จับกลุ่มที่มาด้วยกัน พูดคุยกันเอง ฟังการอบรมเงียบไม่โต้ตอบ (Passive) กลุ่มนี้
นอกจากจะให้ความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับการปฏิบัติแล้ว จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะบอกข้อมูล
พ้ืนฐานผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้คณะผู้จัดตารางฝึกอบรมเพื่อปรับแผนให้ดียิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในส่วนของวิทยากรที่เข้ามาบรรยายประกอบการซักถามให้เน้นหลักสูตรแฝง
(Hidden Curriculum) เรื่องเจตคติ ค่านิยมที่สอดแทรกระหว่างการบรรยาย ศึกษา
กรณีตัวอย่าง อภิปรายซักถามและเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วให้เกิดผลในทางบวก
      ความรู้สึก ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป การรู้จักคุณค่าของวิชาชีพ
       ตนเอง มุมมองต่องานสภาเด็กและเยาวชนไปในทิศทางสร้างสรรค์ส่งเสริม
      มีความต้องการพัฒนาปรับปรุงตัวเองมากยิ่งขึ้น ผู้จัดหลักสูตร
      ต้องทำาให้บรรยากาศเรียนรู้ตื่นตัวขึ้น (Active) วิทยากรต้องได้
        นักวิชาการที่มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง
        รู้องค์รวมของปัญหาและสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน งานสภาเด็ก
      และเยาวชน วัฒนธรรมองค์กร และอื่นๆ มีตัวอย่างที่ดีประสบความสำาเร็จ
(Best Practices) สอดแทรก มีอารมณ์ขัน รู้จักการให้กำาลังใจและเสริมสร้างค่านิยม
เจตคติเข้าไปในการบรรยายอภิปรายอย่างละมุนละม่อม ค่อยเป็นค่อยไป จนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมซึมซับยอมรับค่านิยมเหล่านี้ไปโดยไม่รู้ตัว

1

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
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 ในเวลาเดียวกัน คณะผู้จัดการฝึกอบรมอาจได้พบที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยง
ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าใจและเห็นความสำาคัญในบทบาทของตนเองต่อการช่วยเหลือ
งานของสภาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี มีทัศนคติ ค่านิยมที่ดีต่องานที่ตนเองรับผิดชอบ
อยู่ บรรยากาศจะแตกต่างไปอีกรูปแบบหนึ่งจะเดินทักทาย พูดสนทนาเพราะรู้จักกัน
มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน ทำางานภาคสนามเหมือนกัน เป็นเพื่อนกัน
รู้จักกันเพราะเคยอบรมร่วมกันมาก่อน การจัดหลักสูตรจึงต้องเน้นการบรรยายปะทะ
สังสรรค์ (Dialogue) การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่าง การนำาผลการศึกษาวิจัยมาช่วย
ให้เกิดทางเลือกทางออกทีส่ร้างสรรค์ เน้นการศึกษาดูงานการลงพื้นที่
ที่ซับซ้อนมากขึ้น และหัวข้อการเรียนรู้ต้องเป็นปัญหาเฉพาะเจาะจง
กระบวนการแก้ไขต้องไม่มีบทสรุปเดียวกัน การเชิญวิทยากรจึงต้อง
ให้รับรู้ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มนี้เพื่อปรับวิธี
การบรรยาย กระบวนการเรียนรู้ให้เน้นการมีส่วนร่วม การสนทนา
ปะทะสังสรรค์ และกรณีศึกษาที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น
 
 การฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการจำานวนไม่น้อยจะพบผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นกลุ่มคละ (Heterogeneous Groups) มาจากหลายหน่วยงาน หลายต้นสังกัด
ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานแตกต่างกัน วัตถุประสงค์หลากหลายความต้องการ เพศอายุ
ไม่ใกล้เคียงกัน ผู้สูงอายุ คนหนุ่มสาว เพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย จำานวนผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมีมาก บรรยากาศจะเห็นการจับกลุ่มเล็กๆ ในหน่วยงานเดียวกัน จะมีรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ต่างกลุ่มไม่มากนัก ต่างฝ่ายต่างมีรูปแบบ อัตลักษณ์ในกลุ่มของตนเอง
คณะผู้จัดทำาหลักสูตรต้องเน้นการสร้างสัมพันธ์ การละลายพฤติกรรม การสนทนากลุ่มย่อย
การเพิ่มกิจกรรมสันทนาการในช่วงพัก ยามเช้าและดำาเนินกิจกรรมทำาความรู้จักกัน
ในช่วงพักตอนเย็นระหว่างเวลา 19.00 – 20.30 น. เป็นต้น ทั้งนี้เป็นการแยกกลุ่มย่อย
สังกัดเดียวกันให้รู้จักสมาชิกกลุ่มอื่น เพื่อให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นในขณะเข้ารับ
การฝึกอบรม ควรมีเทคนิคการแบ่งกลุ่มให้คละกันไปทั้งในเชิงแยกจากหน่วยงานที่มา
ด้วยกัน เพศ วัย และประสบการณ์อื่นๆ ทั้งนี้ให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
อย่างกว้างขวาง ผู้ที่เริ่มเข้าสู่งานด้านนี้ได้แนวคิด ประสบการณ์จากผู้อาวุโสที่ผ่านงาน
ด้านนี้มาก่อน การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นจากกรณีศึกษา (Case) การมอบ
บทบาทสำาคัญในการเป็นผู้นำาเสนอ ผลการประชุมกลุ่มย่อย สรุปผลการลงภาคสนาม
และอื่นๆ การสร้างบรรยากาศเรียนรู้ ความเป็นกันเอง สนุกสนาน มีสมาชิกใหม่ วิทยากร
เป็นที่ยอมรับ กรณีศึกษาน่าสนใจ การลงภาคสนามมีประเด็นสำาคัญในการนำาไปประยุกต์
ใช้ได้ ล้วนมีส่วนสำาคัญต่อความสำาเร็จและการนำาไปใช้ได้จริงต่อการฝึกอบรมแต่ละครั้ง
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2  การนำาหลักสูตรไปใช้ในการฝึกอบรม โครงสร้างของเนื้อหา 10 กลุ่ม
 ประสบการณ์ 7 เรื่องที่พึงประสงค์ สมรรถนะทักษะ 9 ด้านและทัศนคติค่านิยม
 ที่ปลูกฝัง 7 ด้านล้วนเป็นมวลประสบการณ์ที่สร้างขึ้นจากการวิจัยภาคสนาม
ประสบการณ์ยาวนาน การศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และอื่นๆ การนำาหลักสูตร
ที่เสนอแนะนี้นำาไปใช้ จำาเป็นต้องปรับและให้ยืดหยุ่นไปตามความสนใจ (Interest)
ความต้องการ (Need) และปัญหาที่มีอยู่ (Problem) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้เป็นสำาคัญกระบวนการศึกษาเรียนรู้ต้องเป็นการเรียนรู้ที่ต่ืนตัว
มีบรรยากาศประชาธิปไตย (Active Learning) การบรรยายเป็นการสนทนาปะทะสังสรรค์
(Dialogue) เป็นการเรียนรู้ในลักษณะทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติ 50:50 การบรรยายต้องไม่เป็น
ลักษณะการสื่อสารทางเดียว ที่เน้นแต่เนื้อหา ทฤษฎีที่ขาดการประยุกต์ใช้ จำาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องมีกรณีศึกษาที่ดี (Best Practice) การศึกษาภาคสนาม สื่อประสม การเตรียมโจทย์
คำาถามสำาคัญเพื่อเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดนอกกรอบ
สร้างทางเลือกทางออกที่หลากหลายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กล้าแสดงออก การสะท้อน
ความคิด (Reflexing) จากสิ่งที่พบเห็น กรณีศึกษาที่นำามาใช้ การนำาวิธีการสนทนาปะทะ
สังสรรค์เป็นการสนทนาเชิงปัญญาที่ดีกว่าการบรรยายประกอบ Power Point
การถ่ายทอดในความแตกต่างแต่เสมอกัน     การเชื่อมั่นในองค์ความรู้
ประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง แต่เปิดกว้างและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่อยอด
เพื่อพัฒนาความคิดของตนเองอย่างตื่นตัวตลอดเวลา
 เมื่อพิจารณาจากภูมิหลัง ประสบการณ์ของผู้ทำาหน้าที่พี่เลี้ยง บุคลากร
ล้วนเคยมีส่วนร่วมในกรรมการ สภานักเรียน นิสิตนักศึกษา เคยเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง
มาก่อน มีความต้องการลดปัญหาด้านเด็กและเยาวชน มีเจตคติที่ดีต่อภาระงาน
ด้านนี้ ต้องการเป็นต้นแบบระบบคุณธรรม ฯลฯ องค์ประกอบดังกล่าวทำาให้เห็น
ต้นทุนทางสังคม ความรู้สึกนึกคิด ความปรารถนา ความพึงพอใจในบทบาทหน้าที่ในเชิง
สมรรถนะ ค่านิยม ทักษะประสบการณ์สามารถสร้างเสริมพัฒนาและต่อยอดได้โดยไม่ยาก
สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ การเน้นค่านิยมทัศนคติที่ดี บทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลืองานสภาเด็ก
และเยาวชนให้เกิดเป็นค่านิยมแท้ ชัดเจน และแน่วแน่มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นรากฐานทั้งด้าน
ความคิดความเชื่อ การแสดงออก พฤติกรรมที่เหมาะสมอันจักเป็นผลสืบเนื่องต่อการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน นอกจากนั้นสัดส่วนของเนื้อหา เวลาก็ควรปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังเช่นการเขียนโครงการ
การจัดกิจกรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน จิตวิทยาการใหค้ำาปรึกษา การบริหารการเงิน
การสร้างสัมพันธภาพที่ดี และอื่นๆ อาจจัดตารางมากกว่าครึ่งวันก็เป็นไปได้
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ดังเช่น การเขียนโครงการเน้นปัญหาที่ประสบในพื้นที่ การเขียนโครงการที่ดี ตัวอย่าง
โครงการที่ประสบผลสำาเร็จ การฝึกลงมือเขียนปฏิบัติ  การนำาเสนอในที่ประชุม
การสนทนาให้ข้อวิจารณ์ คำาแนะนำาการประยุกต์ใช้ เป็นต้น
 
 การนำาโครงร่างหลักสูตรนี้ไปใช้อย่างถูกต้อง จึงมิใช่ลอกเลียนแบบหรือทำา
ตามที่คณะผู้วิจัยเสนอไว้ทุกขั้นตอน ผู้จัดจำาเป็นต้องพิจารณาสร้างหลักสูตรการฝึก
อบรมของตนเองขึ้นมา โดยอาศัยคู่มือแนวทางหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงร่างพิมพ์เขียว 
(Guideline) เบื้องต้นเท่านั้น การสร้างหลักสูตรจึงต้องชัดเจนในเชิงปรัชญา เป้าหมาย
พันธกิจ วัตถุประสงค์ว่าจัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสำาคัญอะไร มุ่งหวังให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปใช้ด้านใด วิสัยทัศน์ด้านเด็กและเยาวชนในอนาคตที่ชัดเจนคือ
อะไร หลักการและเหตุผลของการพัฒนาที่ปรึกษา บุคลากรงานสภาเด็กและเยาวชน 
ความคิดหลัก แก่นสาระสำาคัญเพื่ออะไร จะจัดเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรู้เช่นไร
จึงจะบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ การเริ่มต้นคำาถามเชิงปรัชญาหลักสูตรจึงเป็น
ปฐมบทของการสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่ส่งผลต่อการนำาไปใช้สอดแทรกค่านิยม 
ความพึงพอใจและความสำาเร็จที่ยั่งยืนของการเข้าฝึกอบรมแต่ละครั้ง
 
 เมื่อเกิดจุดเริ่มเชิงปรัชญาของหลักสูตรการฝึกอบรมได้ ผู้จัดจะสามารถจัดการ
(Organize) หลักสูตรอย่างเป็นระบบ เรียงลำาดับความสำาคัญก่อนหลัง ยากง่าย
การเน้นสาระสำาคัญ สมรรถนะ ประสบการณ์ ค่านิยม เจตคติในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจ
ตรงกัน โดยเฉพาะวิทยากรที่เชิญมาให้ความรู้ข้อคิด ประสบการณ์ต่างๆ ต้องรับรู้ร่วมกัน
การบูรณาการการเชื่องโยง ยกตัวอย่าง เสริมแนวคิด หลักการเพื่อทำาให้ปรัชญา
เป้าหมายทุกประเด็นในแต่ละช่วงเวลา (Session) นำาไปสู่ความสมบูรณ์ของหลักสูตร
มากที่สุด

3

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ

23



3  วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายให้ความรู้ สำาหรับ
 หลักสูตรการฝึกอบรมเป็น มวลประสบการณ์ สาระความรู้ เนื้อหาที่ผู้จัด
 สร้างขึ้นด้วยความมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกฝนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตาม
กรอบเวลาและกิจกรรมที่จัดขึ้น อย่างไรก็ตามคุณภาพ การได้รับการยอมรับการเป็น
ต้นแบบที่ดีของวิทยากรในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องนับเป็นแบบอย่างที่มี
อำานาจในการสร้าง ถ่ายทอดหล่อหลอมให้รับแนวคิด หลักการทางด้านวิชาการให้ง่ายขึ้น
และสิ่งที่สำาคัญที่สุด คือ การสอดแทรกบูรณาการ เชื่อมโยงด้านค่านิยม ทัศนคติ
ความรู้สึกระบบคุณค่าในวิชาชีพของตนผ่านศาสตร์การถ่ายทอด (Dialogue) อย่างเข้มข้น
และประณีตอันช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีค่านิยมแท้เกิดขึ้น องค์รวมของวิทยากร
จึงเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่ง การเชิญวิทยากรด้านเด็กและเยาวชนจึงมิใช่แค่นักวิชาการ
ที่รู้ทฤษฎีตะวันตกมากมายแต่ไม่มีประสบการณ์ด้านการทำางานในพื้นที่ เป็นวิทยากร
มีชื่อเสียงโด่งดังทำาให้ผู้ฟังสนุกสนาน ขำาและหัวเราะต่อเนื่องแต่แทบไม่มีสาระอะไร หรือ
เป็นวิทยากรด้านเด็กและเยาวชน มีผลงานทางวิชาการมากมายแต่กลับไม่ใส่ใจครอบครัว
ตนเอง ลูกมีปัญหาสังคมที่ตัววิทยากรเองแก้ไขไม่ได้ คุณสมบัติของวิทยากรจึงเป็น
เรื่องสำาคัญที่จะช่วยให้การปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติในแต่ละคนที่เข้าฝึกอบรมมีความหมาย
ในเชิงคุณค่าวิชาชีพของตนเองเป็นอย่างยิ่ง
  
     การเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่ดีเข้ามาให้ความรู้ ทักษะ
     ประสบการณ์จึงต้องมีการเตรียมการแต่เนิ่นๆ ไม่ฉุกละหุก กระชั้นชิด ผู้จัด
      ต้องดำาเนินการเรื่องการเชื้อเชิญในทางวาจา การออกจดหมายราชการ
      ติดต่อยืนยันเป็นระยะล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน สิ่งที่ควรพูดคุยกับ
     วิทยากรในหัวข้อการฝึกอบรมคือ การบอกวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
ครั้งนี้คืออะไร ผู้เรียนต้องการอะไรเป็นพิเศษ จุดเน้นที่เด่นเฉพาะ รวมทั้งการบูรณาการ
เชื่อมโยงกับหัวข้ออื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มิฉะนั้น
วิทยากรจะบรรยายไปในลักษณะหัวข้อที่ตนเองรับผิดชอบโดยเฉพาะเท่านั้นเอง
ยิ่งกว่านั้นผู้จัดจำาต้องอำานวยความสะดวกให้กับวิทยากรในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น
เอกสาร บทความ บทสรุปที่นำามาใช้อ่าน การเตรียมตัวกรณีศึกษา ในงานการแบ่งกลุ่ม
การใช้สื่อประสม การฉาย DVD ประกอบการบรรยาย การนำาเสนอข้อมูลด้วย
Power Point เป็นต้น
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 การอบรมหลักสูตรที่ปรึกษา พี่เลี้ยง บุคลากรงานด้านเด็กและเยาวชน วิทยากร
มิได้จำากัดแคบอยู่ที่ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นแต่วิทยากร
หลายท่านที่ทำางานและมีประสบการณ์ในภาคสนาม ทำางานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่มายาวนาน ล้วนสั่งสมข้อมูล สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น กระบวนการแก้ไข
จุดแข็ง จุดอ่อน ทางเลือก ทางออก คำาแนะนำาที่ประสบความสำาเร็จ หลายบุคคลสามารถ
พัฒนาขึ้นเป็นวิทยากรได้ ดังเช่น อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศ
จังหวัดและท้องถิ่น ปราชญ์ด้านเด็ก อดีตข้าราชการ ผู้นำาธรรมชาติ และอื่นๆ การฝึก
อบรมจึงต้องดึงเอาประสบการณ์ภาคสนามบูรณาการกับเนื้อหา กิจกรรม
ในกระบวนการ จนสามารถสร้างนวัตกรรมการแก้ไขปัญหางานสภาเด็ก
และเยาวชนได้อย่างสมดุลลงตัวมากที่สุด
 
 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม คณะผู้จัดควรเน้นการมี
ส่วนร่วมของวิทยากรบางท่านในการให้คำาแนะนำาติชมในตารางที่
กำาหนดไว้ การปรึกษาหารือหัวข้อที่จะนำามาใช้ รายชื่อ ภูมิหลัง
ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เป้าหมายวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเพื่อลดปัญหาอุปสรรคด้านใดบ้าง รูปแบบการฝึก วันเวลา
ที่เหมาะสม รวมทั้งผลก่อนและหลังการฝึกอบรมเพื่อปรับเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ ระดับพัฒนาการและความพึงพอใจของการจัดการ เพื่อนำาผลที่เกิดขึ้นไปใช้
ในการอบรมครั้งต่อไป

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ
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4  สมรรถนะ สาระความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม ผู้อำานวยความสะดวก
 และระบบสารสนเทศ เครือข่ายทำางานด้านเด็กและเยาวชนระดับประเทศ 
 จังหวัด อำาเภอและตำาบล ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงในแต่ละระดับควรศึกษา
ทำาความเข้าใจถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ว่าตนเองมีครบถ้วนมากน้อยเพียงใด
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำาคัญในการประเมินผลตนเองว่ามีคุณลักษณะดังกล่าวครบถ้วน
มากน้อยเพียงใด เป็นเพียงบรรทัดฐานเบื้องต้นสำาหรับบุคคลที่ทำาหน้าที่ในการเป็น
ที่ปรึกษา ให้คำาแนะนำาแก่สภาเด็กและเยาวชนที่ตนเองดูแลรับผิดชอบอยู่และถ้าท่าน
มีโอกาสและเวลาอาจเข้าร่วมการฝึกอบรมงานด้านเด็กและเยาวชนที่หลายหน่วยงาน
จัดขึ้นหรือสำารวจแล้วพบว่ายังมีองค์ความรู้ สมรรถนะ ค่านิยมที่ท่านมีความประสงค์
จะศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง คณะผู้วิจัยได้รวบรวมหนังสือ รายงานการวิจัย
พระราชบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือการจัดตั้งและการดำาเนินการ แหล่งทุน
งบประมาณ หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสถานที่ติดต่อ ชุดสื่อประสมที่จัดหมวดหมู่
นำาเสนอในลำาดับถัดจากแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดังนี้
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 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่ปรึกษาให้กับสภาเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทยเป็นเพียงกรอบแนวคิดการสำารวจตนเองให้กับที่ปรึกษา 
บุคลากร พี่เลี้ยงในระดับประเทศ จังหวัด อำาเภอ และตำาบลมีรายข้อ (Items) 
ประเมินตนเอง 5 ด้าน ได้แก่

5 ด้าน
1

นโยบาย
และทิศทางการ

บริหารงาน

2
องค์ความรู้ สาระ
ประสบการณ์ด้าน
เด็กและเยาวชน 3

ระบบข้อมูล
สารสนเทศ ICT
และเครือข่าย

4
การเป็นผู้อำานวย

ความสะดวก
(Facilitator)

5
  คุณธรรมและ

  จริยธรรม

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
ที่เด็กไว้วางใจ

27



เกณฑ์การประเมินผลสมรรถภาพ ทักษะ ค่านิยม

เรื่อง เนื้อหาสาระ ประสบการณ์ 
เครือข่าย ค่านิยม

จำานวนข้อ 
ที่มี

คิดเป็น %
ระดับ

ปรับปรุง พอใช้ ดี

1. นโยบายและการบริหาร

2. องค์ความรู้ สาระ ประสบการณ์

3. ข้อมูลข่าวสาร ICT เครือข่าย

4. การเป็นผู้อำานวยความสะดวก

5. คุณธรรมและจริยธรรม

ลำาดับ

    พระราชบัญญัติ กฎหมายต่างๆ

    1   พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
    
    2   พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
    
    3   อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
    
    4   แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559
         (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ)  

 เนื่องจากโครงสร้างเนื้อหาสาระ นโยบายและบริหาร ข้อมูลข่าวสาร ICT เครือข่าย 
การเป็นผู้อำานวยความสะดวก คุณธรรมและจริยธรรมของที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงของ
สภาเด็กและเยาวชนมีหลายระดับ แตกต่างกันทั้งระดับประเทศ จังหวัด อำาเภอ และตำาบล
ในแต่ละกลุ่ม 5 กลุ่ม มีจำานวนข้อที่กำาหนดไว้ไม่เท่ากันตามลักษณะของเนื้องานและ
การนำาไปใช้ ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงอาจสำารวจตนเองเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมินผลระดับ
ตนเองที่มีอยู่และไม่มี บันทึกจำานวนที่มีกี่ข้อ แล้วคิดออกมาเป็นเกณฑ์ ดังนี้

- ตำากว่าร้อยละ 50  --> ขั้นปรับปรุง  -->  ควรเข้าฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตร
- ร้อยละ 50-75      --> ขั้นพอใช้     -->  ฝึกอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
       หรือทั้ง 2 หลักสูตร
- ร้อยละ 75 ขึ้นไป  --> ขั้นดี      -->  จำาเป็นต้องเข้าฝึกอบรมหลักสูตร
      องค์รวมด้านเด็กและเยาวชน 

่
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เกณฑ์การประเมินผลสมรรถภาพ ทักษะ ค่านิยม 4.1    พระราชบัญญัติ กฎหมายต่างๆ

    1   พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
    
    2   พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
    
    3   อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
    
    4   แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559
         (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ)  

4.2  รายงานการวิจัยสถานการณ์และปัญหาด้านเด็กและเยาวชน
  รูปแบบสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

 1    ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพและคณะ. รายตัวบ่งชี้/รายจังหวัด สภาวการณ์
เด็กและเยาวชนระหว่าง ปี พ.ศ.2549-2553. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2553.   
 2   รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ
วิจัยพัฒนารูปแบบสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย: พ.ศ.2553.
 3   สมพงษ์  จิตระดับ  สุอังคะวาทิน. การวิจัยสู่การปฏิบัติ:  รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย:พ.ศ.2553.
 4   รศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการ
สร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น: พ.ศ.2555.
 5   รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ.ฟังเสียงเด็กเป็น...ฟังเสียงเด็กไม่เป็น:
พ.ศ.2555.
 6     รศ.ดร.สมพงษ์  จิตระดับ  สุอังคะวาทิน. สิทธิเด็กไม่ใช่เรื่องเด็กๆ:พ.ศ.2550.
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ)  

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
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4.3

4.4

  คู่มือการจัดตั้ง การทำางานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน

1     คู่มือ การดำาเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550.

2   คู่มือการสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น สำาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553.

3   คู่มือท้องถิ่น สำาหรับผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น

  หนังสือ

1     ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กบ้านกาญจนาภิเษก. สิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก, 2552.

2     พ.ต.อ.ดร.สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล. เด็กลอยล่อง...ความท้าทายที่ดำารงอยู่
กรุงเทพมหานคร: รังสีการพิมพ์, 2556.

3     โครงการการสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น

4    “สิทธิเด็ก”   โครงการศึกษาวิจัยศักยภาพท้องถิ่นในการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน: (วิดีทัศน์)
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4.5  หน่วยงาน องค์กรที่ทำางานด้านเด็กและเยาวชน

หน่วยงาน สถานที่ตั้ง วิทยากร/ผู้รับผิดชอบหลัก   

1. รามจิตติ 59/5 ซ.พหลโยธิน 4
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-279-9546-7
โทรสาร 02-278-2954

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

สำานักบริการวิชาการชุมชน
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
34000

นายเจษฎา ชะโกฎ

3.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 02-218-2409

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
นายสุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน

4.  กรมสุขภาพจิต เลขที่ 88/20 หมู่ 4
ถนนติวานนท์ 4 อำาเภอ เมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 02-149-5555-60

พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล

5.  สำานักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพ และพิทักษ์  เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนา
สังคม และความมั่นคงของ
มนุษย์

618/1 ถนนนิคมมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400

ผู้อำานวยการสำานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์  เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษา
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หน่วยงาน สถานที่ตั้ง วิทยากร/ผู้รับผิดชอบหลัก   

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

ถนน พหลโยธิน อำาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-776-000

อ.วรสฤษฏิ์ ปิงเมือง

7.   สสส. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
เลขที่ 99/8
ซอยงามดูพลี แขวง
ทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์

8. สมาคมศูนย์พัฒนา
วายพีดีซี (YPCD)

16/1 ซอย 1 ถนน
รามคำาแหง คลองตัน 
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-719-9191
โทรสาร 02-717-3675

อ.เกื้อ แก้วเกตุ

9. องค์กรเอกชน (NGO) มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
100/475 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210

คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์

10. มูลนิธิสยามกัมมาจล สำานักงานใหญ่
อาคาร Plaza East
เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-9379901-7
โทรสาร  02-937-9900 
อีเมล์  info@scbf.or.th

นพ.วิจารณ์ พานิช และ
คณะ
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ß
ß4.5  แหล่งทุน งบประมาณ

  1 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  2 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

  3 มูลนิธิสยามกัลมาจล

  4 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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  การบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชน กลุ่มเด็กและเยาวชน
 เมื่อมีการรวมตัวเป็นชมรม กลุ่มสนใจเฉพาะ จะค่อยๆ ขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชนระดับตำาบล อำาเภอ จังหวัด และประเทศไทย  พลงันีจ้ะทำางานรว่มกนัตอบโจทย์
ประเด็นสาธารณะได้เป็นการถ่ายทอด หล่อหลอม สืบสาน และต่อยอดความรู้ของ
ชุมชน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
 
 ในขณะที่พลังชุมชนมีลักษณะที่เปรียบได้กับต้นทุนในการขับเคล่ือนของเด็ก
และเยาวชนคือเป็นพลังที่อยู่ในรูปของความรู้สั่งสม ปราชญ์ชาวบ้าน พื้นที่เป้าหมาย 
วิถีชีวิต โจทย์การทำางาน แหล่งทุนและการสนับสนุนต่างๆ ซึ่งเป็นต้นทุนในการคิด
และตอ่ยอดการทำางานของเดก็และเยาวชน     เพือ่ใหเ้ยาวชนพัฒนาศกัยภาพของตนเอง
ได้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
 
 ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงงานสภาเด็กและเยาวชนสังเกตให้ดีพลัง 2 ด้านนี้
ล้วนเป็นการสร้างคุณภาพคนและคุณภาพสังคมชุมชนให้เติบใหญ่ เข้มแข็ง และยั่งยืน
แต่มักแยกส่วนของที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงจึงต้องบริหารจัดการ กำาหนดยุทธศาสตร์
ให้พลังทั้งสองได้เกิดการบูรณาการ (Integration) ในรูปของศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งมี
ความหมายทั้งที่เป็นที่ตั้ง การประชุม การวางแผน องค์ความรู้ชุมชน ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น โครงงานกิจกรรมต่างๆ แผนที่สังคม การเติบโตภาคพลเมือง ห้องสมุดมีชีวิต
และอื่นๆ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Best Practice) เป็นที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน ดังแผนภูมิที่นำาเสนอ

5

 
พลงัอํานาจ เด็กและเยาวชน ชมุชนทอ้งถิ�น

ศูนยก์ารเรียนร ู้

ร.ร.ทางเลือก

การจดัการความร ู้

ลกูหลานชมุชน พลเมืองประเทศไทย

พลเมืองเด็ก

สภาเด็กและเยาวชน 

โครงงาน กิจกรรม 

ลานอเนกประสงค ์

ประเด็นสาธารณะ

ถ่ายทอด หลอ่หลอม 

สืบสาน ต่อยอด

 

   ชมุชนทอ้งถิ�น
สวสัดิการชมุชน

เกษตรกรรมยั�งยืน 

สขุภาพ สขุภาวะ 

ทรพัยากร 

สิ�งแวดลอ้ม 

วฒันธรรม ภยัพิบติั

กองทนุ/งบประมาณ

กลไก/นโยบาย
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“การมีส่วนร่วมแต่ต้น

ผลงานเกินคาดหมาย”
รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
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บทที่ 3
สรุปและประยุกต์ใช้

 ในหนังสือคู่มือที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงของสภาเด็กและเยาวชนได้นำาเสนอ
แนวทางการพัฒนาตนเองที่ดีในระบบและนอกระบบ กล่าวคือที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยง
เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยตรงได้ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ
หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น ดังเช่นหลักสูตรการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน 4 วัน และหลักสูตรฝึกอบรม
ขั้นองค์รวม 3 วัน เป็นต้น ยังมีการสนับสนุนช่วยเหลืองานสภาเด็กและเยาวชนอีกเป็น
จำานวนมากหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันรามจิตติ สสส. กระทรวงศึกษาธิการ และ
อื่นๆ ในคู่มือเล่มนี้ยังช่วยชี้แนะแหล่งสนับสนุนทางวิชาการ หนังสือ รายงานการวิจัย คู่มือ
การจัดตั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประสม แหล่งทุน งบประมาณ สถาบันหลักที่ดำาเนินการ 
เพื่อให้ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงสามารถศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา กล่าวได้ว่า
คู่มือหนังสือเล่มนี้สามารถช่วยเหลือที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงได้ค่อนข้างมากทีเดียว 
อย่างไรก็ตามเมื่อลงมือปฏิบัติงาน ที่ปรึกษา บุคลากร
พี่เลี้ยงจะต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรคพื้นฐาน
ในเรื่องสำาคัญดังต่อไปนี้
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  การก่อตั้ง จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนมักประสบปัญหาค่อนข้างมาก 
 จำานวนไม่น้อยผ่านการล้มเหลวมา 2-3 ครั้งโดยเฉพาะในส่วนของสภาเด็ก
 และเยาวชนระดับตำาบลและอำาเภอ การก่อตั้งจัดตั้งมักดำาเนินการตาม
นโยบายสั่งการมาจากส่วนกลางเบื้องบน ตามโครงสร้าง รูปแบบ และจำานวนรายชื่อ
คณะกรรมการจัดตั้ง สภาเด็กและเยาวชนรูปแบบนี้จะมีการประชุม 1-2 ครั้ง จะค่อยๆ
อ่อนตัวลง และสูญหายไปในเวลาต่อมา ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงควรริเริ่มจากชมรม 
กลุ่มสนใจเฉพาะ สังเกตผู้นำาธรรมชาติ  4-5  คน จากการทำากิจกรรมร่วมกัน ประสาน
สัมพันธ์ พูดคุยอย่างเป็นกันเอง สร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำาธรรมชาติเหล่านี้รวมตัวกัน
ให้เป็นกลุ่มก้อน ขับเคลื่อนสร้างผลงาน สนุกสนานปนสาระ เปิดโอกาส สร้างพื้นที่แก่
เด็กและเยาวชนที่ค่อยๆ ดึงเพื่อนที่รู้จักกันมาสร้างสังคม
เรียนรู้สนุกสนานร่วมกัน จนเกิดเป็นทีมงานและสุดท้าย
จะค่อยๆ พัฒนาเป็นสภาเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็ง
และเติบใหญ่ต่อไป
 ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงต้องรู้สาเหตุ
ของการก่อตั้งจัดตั้งที่ล้มเหลวให้ดี ระดับอำาเภอ
อาจเกิดจากความไม่ชัดเจนของทีมที่ปรึกษา
เจ้าภาพหลักในระดับนี้คือใคร สถานที่ตั้งของสภาเด็ก
และเยาวชนอยู่บริเวณใด การประคับประคองกลุ่มเด็ก
ที่มีอยู่จะดำาเนินการด้วยรูปแบบวิธีการใดจึงจะสร้างกลุ่มผู้นำา ทีมงาน
ให้ทำากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องจนองค์กรสภาเด็กและเยาวชนเป็นรูปร่าง เติบโตด้วย
ผลงานและการเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

1
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  สมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนจำานวนไม่น้อย ติดเรียน ติดสอบ
 ติดเรียนพิเศษเพิ่มเติม มาร่วมประชุม มาร่วมกิจกรรมไม่ได้ ปัญหาและ
 อุปสรรคนี้จะเกิดแทบทุกแห่งและดูเหมือนจะยุ่งยาก เพราะจำานวนสมาชิก
จะน้อยและไม่ครบตามจำานวน ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงงานสภาเด็กและเยาวชน
จะต้องมองปัญหา อุปสรรค ข้อจำากัดนี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่บังคับให้ขาดเรียนหรือ
ขาดสอบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เพียงแต่เปิดโอกาส และแนะนำาให้จัดเวลาว่างเข้าร่วม
กิจกรรมเท่าที่ทำาได้ก่อน ธรรมชาติของปัญหานี้เมื่อกลุ่มผู้นำาธรรมชาติสามารถรวม
กลุ่มเพื่อน สร้างทีมงานขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน   มีเพื่อนและสังคม
ขยายตัวออกไป  เกิดสัมพันธภาพอันดีจะเกิดพลังสังคมของเด็กและเยาวชนที่บอกต่อ
กันไป  สมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนที่เคยติดเรียน  ติดสอบ
ติดเรียนพิเศษจะสามารถปรับตัว  ปรับเวลา  ปรับตารางเรียน
ให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ  ที่สภาเด็กและเยาวชน
จัดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เด็กชวนทำากิจกรรมมีสาระ ได้เพื่อน
สร้างสังคมที่เข้าใจ และรู้จักกันเด็กจะเรียนรู้และปรับทุกอย่าง
ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพลังวัยรุ่นที่มีสังคม เพื่อนท่ี
รู้ใจกันเป็นแกนหลักของการอยู่ร่วมกัน

2
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  การจัดหาสถานที่ตั้ง เครื่องอำานวยความสะดวกสำานักงาน ห้องประชุม
 ลานกิจกรรมงานของสภาเด็กและเยาวชน   เป็นรูปแบบกึ่งราชการที่ได้รับ
 การเลือกตั้งที่มีกฎหมายรองรับแต่มักขาดสถานที่ตั้งศูนย์รวมของการพบปะ
ในการรวมกลุ่ม ปรึกษาหารือ ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงต้องประสานงาน ค้นหาสถานที่
เหมาะสมในการให้เด็กและเยาวชนมาพบได้อย่างสะดวกไม่ไกลจากชุมชน ปลอดภัย 
และช่วยจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำานักงาน อินเตอร์เนต โทรศัพท์ติดต่องาน ห้องประชุม
ลานกิจกรรมในการแสดงออก และอื่นๆ ในหลายพื้นที่จำานวนไม่น้อย สถานที่ราชการ
บางแห่งไม่สามารถจัดหาสถานที่ติดต่อ เครื่องมืออำานวยความสะดวกสำานักงาน
ห้องประชุม ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสมจนนำาไปสู่ความไม่เข้าใจ
เกิดความขัดแย้ง และนำาไปสู่การปฏิเสธบทบาทหน้าที่ซึ่งควรร่วมมือกันในทุกด้าน
สถานที่การทำางานของสภาเด็กและเยาวชนไม่จำาเป็นต้องสวยหรู ทันสมัย ราคาแพง
มีบริเวณที่กว้างขวาง แต่น่าจะเป็นสถานที่เปิด อิสระ มีพื้นที่พบปะพูดคุยได้อย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาจจะเล็กแต่เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจกันเอง
มีความสุขในการอยู่และทำางานร่วมกัน ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงจึงต้องอำานวย
ความสะดวกในการอยู่และทำางานร่วมกัน การหาพื้นที่สถานที่ของการร่วมคิด สุมหัว
เพื่อเป็นศูนย์รวมของการริเริ่มงานแทบทุกด้าน
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  การกล้าคิด ไม่กล้าแสดงออกของเด็กและเยาวชน   ในรายงาน
 การประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ
 สำารวจข้อมูลจากเด็กและเยาวชนไทย 100 คน พบว่า...

 ในกลุ่มประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับต่างๆจะอยู่ในกลุ่ม 12% ที่มี
ภาวะผู้นำา กล้าคิด ตัดสินใจมีบทบาทในการแสดงออก การมีส่วนร่วมสูง ในขณะที่
กลุ่ม 63% สมาชิก ผู้ตามในบทบาทอื่นๆ จะแสดงบทบาทและการแสดงออกน้อย
กว่ามาก และจำานวนไม่น้อย 25% จะเงียบ นั่งนิ่งและคล้อยตามผู้นำาเป็นส่วนใหญ่
ที่ปรึกษาบุคลากร พี่เลี้ยงต้องมองเด็กและเยาวชนในองค์กรเด็กและเยาวชนที่ตนเอง
ดูแลอยู่ มีการเตรียมการส่งต่อรุ่นต่อรุ่น ประธานอาจเป็นนิสิตนักศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา ผู้นำาธรรมชาติที่มีวุฒิภาวะพร้อม ตำาแหน่งอื่นๆ กรรมการเป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย การผลัดเปลี่ยน
กันเป็นผู้นำาโครงงาน กิจกรรมการประชุม การอภิปรายผลการนำาเสนอผลงานต่อหน้า
สาธารณชน เด็กและเยาวชนในระดับภูมิภาค คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับ
จังหวัด อำาเภอ และตำาบล เมื่อได้รับโอกาสและพื้นที่ของกิจกรรมที่ต้องดำาเนินการต่อ
ผู้อื่น ผู้ชม ผู้มีส่วนร่วมบ่อยครั้ง จะพัฒนาศักยภาพ ภาวะผู้นำา การพูดในที่สาธารณะ
กล้าและเช่ือมั่นในการดำาเนินงานทุกกิจกรรมจนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างจากเดิมเป็น
อันมาก การให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีโอกาสผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนในการรับบทบาท
หน้าที่ที่มีอยู่มากน้อยแตกต่างกันตามวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ระดับยากง่าย
ของกิจกรรม เนื้อหาที่ต้องรับผิดชอบ ล้วนเป็นบทบาทสำาคัญของที่ปรึกษาที่ต้องรู้จัก
เด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคลและกลุ่มทีมงานเป็นอย่างดียิ่ง

4
สำารวจจากเด็กและเยาวชนไทย 100 คน

กล้าคิดกล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำา 
กล้าคิดไม่กล้าแสดงออก เงียบคิดตามผู้ใหญ่
ครูผู้สอน
คิดอะไรไม่ค่อยได้แสดงออกไม่เป็น

12% 

63% 

25% 
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  การเป็นตัวอย่าง ต้นแบบในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม
 ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงงานด้านสภาเด็กและเยาวชนต้องปฏิบัติตน ให้คำา
 แนะนำาและเป็นต้นแบบคุณธรรมหลายประการที่เด็กและเยาวชนปฏิบัติหย่อนยาน
คิดว่าไม่สำาคัญ และมักคิดว่าผู้ใหญ่ต้องปล่อยผ่านไป ดังเช่นระเบียบวินัย การไม่ตรง
ต่อเวลา ผิดนัด มาประชุมสายล่าช้า นัดผู้ใหญ่เพื่อขอพบ ปล่อยให้ผู้ใหญ่คอย ไม่กล่าว
คำาขอโทษหรือปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น การทำาหลักฐานเบิกจ่าย ใบเสร็จ
รับเงินจะปล่อยให้เนิ่นนาน ขาดความกระตือรือร้น ไม่ใส่ใจจนใช้เงินผิดประเภท สร้าง
หลักฐานเท็จ ส่งรายงานการเงินล่าช้า ไม่ครบ ถูกตักเตือนบ่อยครั้ง ข้อเท็จจริงเรื่อง
การทำาบัญชี การเงิน รายรับ รายจ่ายในโครงการต่างๆ ของสภาเด็กและเยาวชนแทบ
ทุกระดับเป็นจุดอ่อนที่แก้ไขได้ยากยิ่ง และมักอะลุ้มอะล่วยปล่อยให้เกิดความไม่โปรงใส
ในขั้นตอนการเบิกจ่ายจนเด็กหลายกลุ่ม ยอมรับเป็นเรื่องปกติทั่วไป ที่ปรึกษา บุคลากร
พี่เลี้ยง ต้องตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ให้ดี ทั้งการเป็นคนมีวินัย ตรงต่อเวลา ตักเตือน
ให้รู้จักคุณค่าของความมีวินัยในตนเอง การช่วยเหลือ จัดหาเหรัญญิกที่รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายโดยตรง วางระบบการเงินไม่ให้มีการทุจริต ใช้เงินผิดประเภท และต้องมี
หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง ตรวจสอบได้ตลอดเวลา การมีวินัยในการทำางาน ส่งงาน
ตรงเวลา ระบบการเงินมีธรรมาภิบาล ล้วนสร้างความแตกต่าง น่าเชื่อถือ  และเป็น
   ข้อมูลสำาคัญในการพิจารณาให้ทุน
   งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
   ที่สำาคัญดังเช่น  สสส. มูลนิธิองค์การ
ด้านเด็กและเยาวชนที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน
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  การให้คำาแนะนำา ไม่เลือกข้าง ความเป็นกลางในกรณีสมาชิกสภาเด็กและ
 เยาวชนเกิดความไม่เข้าใจ เกิดความขัดแย้ง แบ่งกลุ่มเลือกข้างจนอาจนำาไปสู่
 การทะเลาะวิวาท ความรุนแรง แตกความสามัคคี การเลือกตั้งจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนเป็นเรื่องของการแข่งขัน การเสนอตัว เสนอนโยบาย มีการหาเสียง กลุ่มสนับสนุน
ซึ่งแต่ละกลุ่มจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้กลุ่มของตนเองชนะเลือกตั้ง ปกติการแข่งขันในงาน
สภาเด็กและเยาวชนจะไม่รุนแรงมากนัก เยาวชนที่เคยมีตำาแหน่งต่างๆ จะรู้จักสมาชิก
แต่ละคนเป็นเวลายาวนาน การเลือกตั้งจะดำาเนินไปด้วยดีและได้เสียงสนับสนุนฉันทามติ
จากพี่ เพื่อนและรุ่นน้อง แต่ถ้ามีการแข่งขันอย่างรุนแรง การหาเสียงจะดำาเนินไปอย่างดุเดือด
เข้มข้น อาจมีการกล่าวโจมตีฝ่ายตรงข้ามจนนำาไปสู่ความเข้าใจผิด ไม่ร่วมมือช่วยเหลือกัน
ตั้งแต่แรก ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงอาจช่วยให้คำาแนะนำาปรึกษาหารือหลังการเลือกตั้ง
ต้องรับผลแพ้ชนะ ไม่ติดใจกันแต่ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันต่อไป ในข้อเท็จจริงการทะเลาะกัน
ของกลุ่มเด็กและเยาวชนจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว อาจไม่พอใจเนื่องจากอารมณ์ไม่พอใจ
น้อยอกน้อยใจ พอใจเย็นสงบลงก็รู้จักให้อภัยกัน ไม่โกรธกันยาวนานมิตรภาพสำาคัญกว่า
ข้อเท็จจริงคือ เด็กและเยาวชนทะเลาะกันไม่นานก็จะให้อภัยคืนดีกัน สิ่งที่ทำาให้เด็กและ
เยาวชนมีความขัดแย้งสูง ไม่ถูกกันหลายพื้นที่ หลายองค์กรอาจเกิดจากที่ปรึกษา บุคลากร
พี่เลี้ยงเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนเลือกข้างให้ท้ายกลุ่มเด็กและเยาวชนในสังกัดตนเองมากเกินไป
ให้ข้อมูลไม่เหมาะสม เอนเอียง อคติ เข้าข้างจนขาดหลักการและเหตุผล จนสุดท้ายที่ปรึกษา
ที่หนุนเด็กและเยาวชนยิ่งทำาให้ความขัดแย้ง ไม่พอใจ ทวีความรุนแรงและบาดหมางยิ่งขึ้น
ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงจึงต้องทำาหน้าที่ลดปัญหาให้น้อยลง ไม่ยุยงส่งเสริม ให้ท้ายเด็ก
มีภาวะความเป็นกลาง และพูดจาให้ทุกฝ่ายหันกลับมาคุยกันอย่างเปิดใจ ให้อภัยยกโทษแก่กัน
จนสภาเด็กและเยาวชนเกิดความรัก กลมเกลียวและยอมรับในบทบาทที่มีอยู่
 ความขัดแย้ง การไม่เข้าใจในงานสภาเด็กและเยาวชนมิใช่มีเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนด้วยกันเองเท่านั้น ยังมีข้อถกเถียง โต้แย้ง บาดหมางไม่เข้าใจ ไม่รับรู้บทบาทของผู้ใหญ่
ในระบบราชการอีกด้วย สภาเด็กและเยาวชนจะคิดเร็ว ลงมือปฏิบัติทันที เต็มที่หวังผลงาน
เกิดขึ้นเสร็จในแทบจะทันใดแต่เมื่อเรื่องผ่านขั้นตอนของระบบระเบียบขั้นตอน กรอบงบประมาณ
ดำาเนินงานตามเวลาราชการ ความคับข้องใจต่อความล่าช้า ติดกรอบ และไม่ได้ดั่งใจตามที่เด็ก
และเยาวชนต้องการจะนำามาสู่ความไม่พอใจ ก้าวร้าว แสดงออกอย่างไม่เหมาะสมจนข้าราชการ
ไม่พึงพอใจและไม่ร่วมมือจนเกิดความบาดหมาง ปฏิสัมพันธ์ไปในทางลบต่อกัน ที่ปรึกษา
บุคลากร พี่เลี้ยงต้องเตือนสภาเด็กและเยาวชนให้รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมข้าราชการเป็นอย่างไร
การทำาจดหมายราชการมีระยะเวลาขั้นตอนอนุมัติ สนับสนุนยาวนานแค่ไหน เด็กและเยาวชน
สามารถรับรู้และจำาเป็นต้องปรับตัวกับข้าราชการและองค์กรให้ได้เช่นเดียวกับที่ปรึกษา บุคลากร
พี่เลี้ยงก็ต้องเป็นสื่อกลางให้ข้าราชการรับรู้รับทราบถึงธรรมชาติของเด็กวัยรุ่น ตัวตนที่แท้จริง
องค์กรสภาเด็กและเยาวชนคืออะไร บทบาทนี้มีความสำาคัญในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ
ทั้ง 2 ฝ่ายให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน จุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละฝ่าย
จนสุดท้ายนำาไปสู่การเกื้อกูลช่วยเหลือให้งานลุล่วงไปด้วยดีในที่สุด
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  คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขียนโครงการที่ดีไม่เป็น การริเริ่ม
 กิจกรรมที่หลากหลายยังแคบ งานด้านจิตอาสา จิตสาธารณะจะเน้นรูปแบบ
 เดิมที่เลียนแบบกันมา ปัญหาของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนยังคงคิดติดกรอบ 
คิดคล้อยตามผู้ใหญ่ที่ปรึกษาค่อนข้างมาก เด็กและเยาวชนจะทำาตามที่ผู้ใหญ่ชี้นำาให้
ขาดการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น การเป็นที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยง จึงมีบทบาทต้องอดทน
ตั้งใจฟัง กระตุ้นให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดง
เหตุผล ฝึกฝนวิถีทางประชาธิปไตย การฝึกให้พูดในที่สาธารณะ การละเล่นเกม
กิจกรรมต่างๆ เด็กและเยาวชนจะฝึกฝนตนเองจนมีความมั่นใจ ยิ่งถ้าที่ปรึกษา บุคลากร
พี่เลี้ยง สามารถจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการที่ดี มีการฝึกการเขียน
ลงมือปฏิบัติจริง พาไปศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชนที่ประสบผลสำาเร็จ ให้มี
    โอกาสคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ดูตัวอย่างโครงการด้านเด็กและเยาวชน
    ที่ประสบผลสำาเร็จทั้งในเชิงชื่อของโครงการ หลักการและเหตุผล สภาพปัญหา
  ที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ วิธีดำาเนินการ 
  กรอบเวลา งบประมาณและอื่นๆ การพัฒนาศักยภาพของคณะ
    กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต้องมีแผนดำาเนินการตลอดปี มีเครือข่าย
   งานวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร สถาบันการศึกษาใกล้เคียง รู้จักเด็กและ
  เยาวชน ทีมงาน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการฝึกอบรมเพิ่ม วิเคราะห์โครงการ
 ที่ผ่านมาเห็นประสบการณ์ที่กว้างขวางขึ้น ศึกษาดูงาน พบปะแลกเปลี่ยนจน
 เด็กกล้าและเชื่อมั่นตนเองมากขึ้น ที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงต้องระลึกเสมอว่า
 การเปิดโอกาสเพิ่มพื้นที่ทำาให้เรารู้ศักยภาพ ตัวตนของเด็กและเยาวชนที่เรา
ดูแลมากยิ่งขึ้น
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  บทบาทของที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยงนั้นมาจากการแต่งตั้งตามระบบ
 ราชการบ้าง หรือเกิดจากความสนใจเฉพาะ อาสาเข้ามาทำางานเพื่องานทางสังคม
 มีความปรารถนาดีต่อปัญหาด้านเด็กและเยาวชนให้ลดลง อย่างไรก็ตาม
ในความรู้สึกนึกคิด ค่านิยมของเด็กและเยาวชน ยังคงมองว่าเป็นผู้ใหญ่ เป็นข้าราชการ
คนละพวกกับกลุ่มตนเอง ไม่ค่อยไว้ใจ อยู่ห่างไม่เข้าใกล้ มีช่องว่างของบทบาทที่แตกต่าง
กันอยู่ เด็กและเยาวชนจะไม่ค่อยเข้าพบ ปรึกษาหารือ หรือเข้าหาเพียงต้องการให้เซ็นชื่อ
รับรอง พูดคุยแบบเป็นทางการ ในความห่างเหิน ไม่เป็นกันเองนี้ ที่ปรึกษา บุคลากร
พี่เลี้ยงต้องตัดสินใจเดินเข้าหาสภาเด็กและเยาวชนด้วยตนเองพร้อมกับแนะนำา สร้าง
บรรยากาศ พูดคุย สนุกสนานเป็นกันเอง รู้จักศัพท์และภาษาวัยรุ่นเพื่อให้เกิดการยอมรับ
ว่าใกล้เคียงกัน มีนำาใจเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่มบ้าง ถามหรือให้ความสนใจเรื่องเฉพาะที่
เด็กต้องการผู้ช่วยเหลือ การร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กจัด ดูแลเอาใจใส่จนงานเลิก
กลับเป็นกลุ่มสุดท้าย และอื่นๆ การจะสนิทสนม สร้างความไว้วางใจ (trust) ให้เกิดขึ้น
ในกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนต้องเปิดกว้าง เดินเข้าหา
พูดคุยไม่เป็นทางการ มีอารมณ์ขัน มีนำาใจช่วยเหลือ
เลี้ยงนำาและอาหารบางโอกาส และที่สำาคัญที่สุด
คือ ไม่นำาผลงานที่เด็กและเยาวชนสร้างขึ้นมาเป็น
ผลงานของตนเองโดยไม่รู้จักการให้เกียรติและยกย่อง
ว่าการคิดริเริ่มมาจากเด็กและเยาวชนโดยตรง
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  งานของสภาเด็กและเยาวชนจะไม่ตรงและสอดคล้องกับเวลาทำางาน
 ของผู้ใหญ่ สภาเด็กและเยาวชน จะร่วมกลุ่มกันทำางานหลังเลิกเรียน ช่วงเวลา
 เย็น 17.00 - 20.00 น. เสาร์อาทิตย์ วันหยุดราชการบ้าง แต่ที่ปรึกษา บุคลากร
พี่เลี้ยงต้องปรับเวลาทำางานเพิ่มมากขึ้นจากเวลาปกติของระบบราชการ เด็กและเยาวชน
จะทำากิจกรรมอย่างมุ่งมั่น เต็มที่และทุ่มสุดพละกำาลัง ไม่มีกรอบเวลาและมุ่งหวังให้ผู้ใหญ่
ที่ปรึกษาเห็นผลงานและการยอมรับ การเป็นที่ปรึกษางานสภาเด็กและเยาวชน
ต้องอดทน เสียสละ การทำางานหนักนอกเวลาที่กำาหนด ยิ่งเมื่อเด็กและเยาวชนได้ที่
ปรึกษาที่ดี เชื่อมั่น ไว้ใจได้แล้ว เด็กจะปรึกษาเราแทบทุกด้าน โครงงาน กิจกรรม
งาน events การประชุม การฝึกอบรม
เพิ่มเติม และอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องปัญหา
ส่วนตัว การศึกษาต่อ คณะวิชาที่ต้องการ
เรียน เพื่อนต่างเพศที่สนิทสนม ยาเสพติด
ปัญหาทางบ้าน ความไม่สบายใจ ทะเลาะกับเพื่อน เด็กและเยาวชน
จะมองที่ปรึกษาเหมือนผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด สนิทสนม เล่าสู่กันฟัง ปรึกษาได้ทุกเรื่อง
และช่วยแก้ไขได้ คุณธรรมสำาคัญของที่ปรึกษา บุคลากร พี่เลี้ยง คือ ต้องตั้งใจฟังและ
รักษาความลับของเด็กไว้ ไม่แพร่งพรายบอกต่อหรือนำาความลับไปบอกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต้องเป็นทั้งที่ปรึกษาและนักแนะแนวชีวิตไปในตัวด้วย
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   บิดามารดา ครู ผู้บริหารการศึกษาไม่เห็นความสำาคัญของ
  งานสภาเด็กและเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง จะไม่สนับสนุนให้
  บุตรหลานมาทำากิจกรรมงานสภาเด็กและเยาวชน เพราะเกรงว่าจะ
เสียเวลาเรียน เรียนพิเศษไม่ทัน ไม่ไว้วางใจ มามั่วสุมกัน กลัวลูกจะเสียคน เสียอนาคต
ดุด่า ไม่อนุญาตให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมจนเกิดการโต้เถียง ความไม่ลงรอย
    กันในครอบครัว เช่นเดียวกัน บางครั้งเด็กและเยาวชนจำาเป็นต้อง
  ขาดเรียนในเวลาปกติ เพราะต้องเป็นตัวแทนเข้าประชุม มีกิจกรรม
            สำาคัญที่ต้องนำาเสนอ แต่ครูกับผู้บริหารการศึกษามักไม่ยอมให้เด็กลา
          หรือหยุดเรียนบางขณะ ไม่ออกหนังสือให้เป็นวันลาที่ได้รับอนุญาต 
          ทำาให้เด็กและเยาวชนเกิดสภาวะ ไม่มั่นใจ มีความรู้สึกไม่ดีต่อสิ่งที่
  เกิดขึ้น เสียกำาลังใจทั้งๆ ที่งานสภาเด็กและเยาวชนเป็นความคิด
  สร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคม  เป็นกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ 
  และอื่นๆ บทบาทที่สำาคัญของที่ปรึกษา คือ การประสานงาน
         เยี่ยมบ้าน พบปะพูดคุย ชี้แจงทำาความเข้าใจ ออกหนังสือรับรอง
ให้ความมั่นใจว่าการกลับบ้านมืดคำา เสาร์อาทิตย์ออกมาประชุม ลาเรียนบางคาบ 
ล้วนมีความจำาเป็น และควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
เพิ่มมากขึ้นจนทุกฝ่ายพึงพอใจ     
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“ทีม”งานผู้ใหญ่
“ทีม”งานเด็ก

“ทีม”สร้างสรรค์สังคมไทย
รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
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