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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมเทศบาลนครนครราชสีมา โดยการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายคือสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structural Interview Schedule) จ านวน 5 คน และเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 21 คน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม พ.ศ.2559 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ในการประเมินค่า 5 ระดับ 
  ผลการวิจัยพบว่า สภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาลนคร
นครราชสีมา มีบทบาทในการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ในระดับที่สูงกว่าด้านอ่ืน ๆ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.53 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในด้านการด าเนินกิจกรรมท าให้เด็กและเยาวชนเห็น
บทบาทของสภาเด็กและเยาวชน ที่มาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในด้านการ
วางแผนและตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ย 3.24 และการมีส่วนร่วมในด้านการด าเนินกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.19 
ตามล าดับ โดยสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 
ค าส าคัญ: บทบาท, สภาเด็กและเยาวชน, การขับเคลื่อนกิจกรรม 
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ABSTRACT 

This researchaims to study The role of the Council on children and youth 
movement activities Nakhon Ratchasima Municipality. The qualitative and quantitative 
research. The target audience is children and Youth Council, municipality Nakhon 
Ratchasima and responsible authorities. The information store by using the structured 
interview the number 5 people and collect data by using questionnaires, 21 people. 
During the months of May-October, 2016. Analyzed using descriptive statistics by 
finding the mean and standard deviation comparison criteria to assess the level 5. 

The research found that:  Youth Council to drive activity Nakhon 
Ratchasima. Role in the participation of the beneficiaries at a higher level than the 
other side. Average of 3.53. In particular, the participation of children and youth 
activities, making the role of the Youth Council. The average score was 3.67. The 
second is the participation in planning and decision making. Average 3.24 and 
involvement in environmental activities An average 3.19 respectively in accordance 
with the interview data. 

Key words: role, Council on children and youth, driven activity 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่กรุณาให้ค าชี้แนะและ
ช่วยให้ค าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติมข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในงานชิ้นนี้ ด้วยความ
เอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง ผู้จัดท าการค้นคว้าอิสระตระหนักถึงความทุ่มเทและความเอาใจใส่ของอาจารย์
ที่ปรึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาที่เกี่ยวข้องกับสภา
เด็กและเยาวชนทุกฝ่ายที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการท าการค้นคว้าอิสระ
ในครั้งนี้  ตลอดจนประธานและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมาทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม จนท าให้การค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

อนึ่ง ผู้จัดท าการค้นคว้าอิสระหวังว่า งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่
มากก็น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ ให้แก่เหล่าคณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้มีการ
ค้นคว้าอิสระฉบับนี้ และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
ส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในงานชิ้นนี้นั้น ผู้จัดท าการค้นคว้าอิสระขอน้อมรับไว้แต่
เพียงผู้เดียว และพร้อมที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษาทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาต่อไป 
     

นางสาวปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
   การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในปัจจุบันเรามุ่งเน้นพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งเทคโนโลยี ซึ่งแนวทางการพัฒนาเกิดจากการขับเคลื่อนของภาครัฐที่
จะเป็นผู้ก าหนดแนวนโยบายเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งหนึ่งในนโยบายนั้นคือ
นโยบายด้านเด็กและเยาวชน อันปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545-2549) ทีไ่ด้ใช้แนวคิดการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2540-2544) โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอันจะส่งผลให้กิจกรรมการพัฒนาเด็ก และ
เยาวชนเป็นกิจกรรมที่เป็นระบบ สนองตอบความต้องการในแต่ละช่วงอายุ และครอบคลุมทุก สภาวะ
ความเป็นอยู่ ดังนั้นจึงได้ก าหนดวิธีการหลักส าหรับการจัดบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็กและ
เยาวชนให้เต็มตามศักยภาพ ครอบคลุมความจ าเป็น ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสากลส าหรับกลุ่มเด็ก
ปกติท่ัวไปเช่นเดียวกันกับกลุ่มภาวะยากล าบากและกลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษ เพ่ือให้หน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ให้ สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมเต็ม
ตามศักยภาพ และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย 2) เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับเป็น
พลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 3) เพ่ือให้การคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนมี
ความเป็นเอกภาพ ท าให้การด าเนินงานด้านเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวคิดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน ามาสู่การก าหนดนโยบาย
เยาวชนแห่งชาติฉบับที่ 5 ประกาศเม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ก าหนดให้เยาวชนเป็นทรัพยากร 
บุคคลที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและเปี่ยมด้วยศักยภาพ ซึ่งจะเป็นพลังส าคัญ ในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาเยาวชนจ าเป็นต้องมีนโยบายที่ เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขและหลัก 
ประกันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือให้กระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติด า เนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบนโยบาย
เยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ.2545-2554 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
พ.ศ.2545 ด้วยการประกาศนโยบายระดับชาติ ดังนี้  
   1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีบทบาทหลักในการอบรมเลี้ยงดูเยาวชน 
ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มท่ี 
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   2.  สนับสนุนให้องค์กรส าคัญอ่ืน ๆ ของสังคม เช่นสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันวิชาชีพ สถาบันการเมืองการปกครองทุกระดับ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การ
ภาคเอกชน และสถาบันสื่อมวลชนมีบทบาท และประสานร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องใ น
กระบวนการพัฒนาและในการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตของเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ 
   3.  สนับสนุนให้บริการแก่เยาวชนทั้งภาคราชการและนอกภาคราชการได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ ท างานอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
   4.  สนับสนุนการออกกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเยาวชน 
   5.  สนับสนุนให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเยาวชนโดยมีดัชนีชี้วัดอย่างเป็น
ระบบ 
   6.  ส่งเสริมให้เยาวชนในแต่ละวัย ได้รับบริการตามสิทธิและความต้องการพ้ืนฐานตาม
มาตรฐานสากลทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ 
   7.  สนับสนุนให้เยาวชนรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล มีความคิด ความรับผิดชอบ และกล้า
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม ในกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีความ
เปลี่ยนแปลง ได้อย่างมีความสุข 
   8.  สนับสนุนให้เยาวชนสามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการสมัยใหม่บนพ้ืนฐานภูมิปัญญา
หลักธรรมทางศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและประกอบ
อาชีพ 
   9.  สนับสนุนให้เยาวชนแต่ละวัย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมอย่างสร้างสรรค์ใน
กิจการของชุมชน และการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศ 
   สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาเยาวชน และการสัมมนาวันเยาวชนแห่งชาติ : เสียง
สะท้อนจากเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจ าปี 2547 เยาวชนได้เสนอความต้องการให้มีการ
จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติขึ้น คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 
5/2547 ได้มีมติเห็นชอบให้ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ (สท.) ด าเนินโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดน าร่อง ในปี พ.ศ.2547 รวม 4 
จังหวัด คือ เชียงราย สุรินทร์ ปราจีนบุรี และสตูล โดยต่อมาในปี พ.ศ.2548 คณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานเยาวชนแห่งชาติได้เห็นชอบให้ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ด าเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
ภายใต้หลักการ เด็กน า ผู้ใหญ่หนุน และเพ่ือให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนสู่ระดับชาติ จึงได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549  
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   ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.
2550 ก าหนดให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนรวมทั้ง แก้ไขปัญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชน และให้ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมมือ ส่งเสริมและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบ 
ประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ในการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้ค านึงถึง หลักการและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคมในท้องถิ่นด้วย
และก าหนด แนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
    โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ด าเนินก่อตั้งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2551 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 สังกัด  ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มการพัฒนาสังคมเป็นผู้ดูแล และ
มีกองสวัสดิการและพัฒนาสังคมของเทศบาลนครนครราชสีมาก ากับดูแล โดยภาระงานส่วนใหญ่ของ
สภาเด็กและเยาวชน คือ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้ครอบคลุม
การดูแล สังเกตการณ์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์ทางสังคม ทั้งได้มีการประชุมคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือให้เสนอความคิดเห็นความต้องการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือบรรจุลงในแผนพัฒนา 3 ปีของเทศบาลนครนครราชสีมา รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือขยายเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบลต่อไป แต่ในการ
ขับเคลื่อนดังกล่าวกลับพบปัญหาในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบล การจัดท าแผน
งบประมาณ แผนกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่กลับเป็นหน้าที่ของกองสวัสดิการและพัฒนา
สังคมของเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นผู้ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ได้เป็นการให้สภาเด็กและเยาวชนมีบทบาท
ในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างแท้จริง กล่าวคือตามแผนพัฒนา 3 ปีของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีมีดุลยภาพ มีโครงการตามแผนที่เกี่ยวกับ
เยาวชนบรรจุไว้หลากหลายโครงการ เช่น 1) โครงการอบรมการป้องกันสารเสพติดและโรคเอดส์ใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 2) โครงการสานฝันสู่น้อง 3) โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 4) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 5) โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 
และ 6) โครงการเยาวชนรักดนตรี กลับพบว่าโครงการเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการน าเสนอของสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลในรอบการจัดท าแผนพัฒนา แต่เป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลนครนครราชสีมาเป็น
ผู้ก าหนดเอง 
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   จากประเด็นข้างต้นบทบาทสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาล
นครนครราชสีมาเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนหรือไม่ ผู้ศึกษาจึงได้
ท าการค้นคว้าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนในในเรื่อง 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงปัญหาการด าเนินงานการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาทางด้านบทบาทการท าหน้าที่ของสภาเด็กและ
เยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาว่าบทบาทของสภาเด็กและเยาวชน
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นอย่างไร อันจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการพัฒนาบทบาทสภาเด็กและเยาวชนอันเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
1.2 ค าถามการวิจัย 
 
   สภาเด็กและเยาวชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา
อย่างไร  
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 
   1.3.1  เพ่ือศึกษาสภาพบริบทและบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา 
   1.3.2  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ของเทศบาลนครนครราชสีมา 
   1.3.3 เพ่ือหาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
1.4 ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ  
 
   1.4.1  ท าให้ทราบถึงสภาพบริบทและบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา 
   1.4.2  ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา 
   1.4.3 ท าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชน
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย  
 
   ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ของเทศบาลนครขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้  
   1.5.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
     1.5.1.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
เทศบาลนครนครราชสีมา ตามแนวคิดของอัฟฮอฟ (Uphoff)1 ได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 
4 ประเด็น คือ 
     1.5.1.2 บทบาทการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจเลือกกิจกรรม / โครงการ
เพ่ือ บรรจุในแผนพัฒนา 3 ปของเทศบาลนครนครราชสีมาอย่างไร  
     1.5.1.3 บทบาทการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม/ โครงการของเทศบาลนคร
นครราชสีมาอย่างไร  
     1.5.1.4 บทบาทการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากกิจกรรม / โครงการของ
เทศบาลนครนครราชสีมาอย่างไร  
     1.5.1.5 บทบาทการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลของเทศบาลนคร
นครราชสีมาอย่างไร  
     1.5.1.6 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมบทบาทของสภาเด็กและ
เยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา 
   1.5.2  ขอบเขตประชากรวิจัยและด้านพ้ืนที่  
   ในการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยกลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ
ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากสภาเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ป จ านวน 3 คน (โดย
คัดเลือกจากคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้รับการแต่งตั้ง) 
และเจาหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา จ านวน 2 คน 
และกลุ่มเป้าหมายเชิงประมาณ จ านวน 21 คน (โดยการแจกแบบสอบถามกับคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนในระดับเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้รับการแต่งตั้ง) 
   1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
   เพ่ือศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ชวงเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม พ.ศ.2559  
 
                                           
 1กุลจันทร์ สิงห์สุ, ทฤษฎีแนวคิดและกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนา (กรุงเทพฯ:  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2535), 18. 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  
  
   1.6.1  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนที่ 
ไดร้ับการแต่งตั้ง ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล  
   1.6.2  เด็ก หมายถึง ผู้ซึ่งอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการ
สมรส (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2526, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1990/ พ.ศ. 2533)  
   1.6.3 เยาวชน หมายถึง ผู้มีอายุไมเกิน 25 ปีบริบูรณ์ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2521)  
   1.6.4  บทบาทสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลนคร
นครราชสีมา หมายถึง 
        1.6.4.1 บทบาทการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ และตัดสินใจในการเลือกโครง 
การ หรือกิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา 3 ป ของเทศบาลนครนครราชสีมา 
        1.6.4.2 บทบาทการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม โดยร่วม
ประสานงาน ร่วมแรงงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ  
        1.6.4.3 บทบาทการมีส่วนร่วมในการรับประโยชนด้านความรูที่เกิดจากการเข้า
ร่วมโครงการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้านมนุษยสัมพันธ์และคงหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่อง 
ใช้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/ กิจกรรม หรือเพ่ือประโยชนในการศึกษา  
        1.6.4.4 บทบาทการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลจากการท าโครงการ
หรือ กิจกรรมนั้น ๆ  
   1.6.5 ขอเสนอแนะ หมายถึง การที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมาได้ 
เสนอความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ของเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
1.7  วิธีด าเนินการวิจัย 
 

   การวิจัย บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาลนคร
นครราชสีมา ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้  
   1.7.1  การเก็บข้อมลูจากการสัมภาษณ์  
   1.7.2  การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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   กลุ่มเป้าหมาย 
   เชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ 
   1.  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3 คน ทีไ่ดร้ับการแต่งตั้ง  
   2.  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชน จ านวน 2 คน ที่มี 
ประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
   เชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา จ านวน 21 คน 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม
เทศบาลนครนครราชสีมา ครั้งนี ้
   เชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์  แบบมี
โครงสร้าง โดยสอบถามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของงานวิจัย บทบาทสภาเด็กและเยาวชนใน
ขับเคลื่อนกิจกรรมของจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้  
   ประเด็นที่ 1 บทบทการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจเลือกกิจกรรม/ โครงการ
ของ เทศบาลนครนครราชสีมาอย่างไร  
   ประเด็นที่ 2 บทบาทการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม / โครงการของเทศบาลนคร
นครราชสีมาอย่างไร 
   ประเด็นที่ 3 บทบาทการมีส่วนร่วมในการรับประโยชนจากกิจกรรม/ โครงการของ
เทศบาลนครนครราชสีมาอย่างไร 
   ประเด็นที่ 4 บทบาทการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลของเทศบาลนคร
นครราชสีมาอย่างไร  
   เชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เกี่ยวกับบทบาทสภาเด็กและเยาวชนในขับเคลื่อนกิจกรรมของจังหวัดนครราชสีมา โดยลักษณะของ
แบบสอบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้  
   ส่วนที่  1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท ากิจกรรม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) จ านวน 4 ข้อ 
   ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับบทบาทการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดทฤษฎี มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามเทคนิคของลิเคริ์ท (Likert’s Method) ชนิด 5 ระดับ จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน จ านวน 
20 ข้อ 
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   ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม 
   วิธีการสร้างเครื่องมือ  
   การสร้างเครื่องมือเพ่ือเป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้  
   1.  ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการมีส่วนร่วมและการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
   2.  น าผลที่ได้จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปสร้างแบบ 
สัมภาษณ์ให้ครอบคลุมและสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัยให้เหมาะสมในบทบาทสภาเด็กและ
เยาวชนกับกิจกรรมทางการเมืองของเทศบาลนครนครราชสีมา 
   3.  น าร่างแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาและปรับปรุงแก้ไข  
   4.  น าร่างแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการตรวจสอบเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการ
น าไปใช้ในการเก็บข้อมูล  
   5.  จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณเพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
   การตรวจสอบเครื่องมือ 
   การตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้  
   เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยน าข้อแนะน าแบบสัมภาษณ์ไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 3 ท่าน และน ามาปรับปรุงข้อค าถาม จากนั้นจึงน ามาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาความถูกต้องครอบคลุมของข้อรายการและเลือกเฉพาะข้อแนะน า  
และค าถามที่ต้องการข้อมูลเท่านั้น หลังจากนั้นผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอีกครั้งจน
เหมาะสม  
   เชิงปริมาณ น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา น าแบบสอบถามมาทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างจริง และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) จากแบบสอบถามโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (Coefficient Alpha) โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) พบว่า แบบสอบถามได้ค่า
ความเชื่อมั่น 0.9496 ซึ่งแปลความว่าอยู่ในระดับสูงมาก จึงสามารถน าไปใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้เป็น
อย่างดี 
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   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
   ผู้วิจัยเข้าไปประสานงานกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ นัดหมายผู้ให้ข้อมูลก าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์
ข้อมูล และแจกแบบสอบถาม 
   ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
    ระหว่างวันที่พฤษภาคม – ตุลาคม พ.ศ.2559 จนครบจ านวนผู้ให้ข้อมูลและบันทึก
ข้อมูล ในแบบสัมภาษณ์ 
   การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล 
   การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
   1.  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ ได้มาทั้งหมดตรวจสอบความสมบูรณ 
หากยังไมส่มบูรณผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์  
   2.  น าข้อมูลที่ได้มาสรุปความรวบยอดอย่างมีเหตุผล (Inference Analysis) ตามประเด็น 
ส าคัญ  
   3.  น าเสนอข้อมูลในรูปสรุปความเรียงตามวัตถุประสงค์ 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
 1. โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. การแปลความหมายของข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating-Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
   5 หมายถึง การปฏิบัติการจัดการความรู้มากที่สุด  
   4 หมายถึง การปฏิบัติการจัดการความรู้มาก  
   3 หมายถึง การปฏิบัติการจัดการความรู้ปานกลาง  
   2 หมายถึง การปฏิบัติการจัดการความรู้น้อย  
   1 หมายถึง การปฏิบัติการจัดการความรู้น้อยท่ีสุด  
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   พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ซึ่งจัดชั้นเท่ากัน (Class Interval) ซึ่งแบ่งเป็น 5 
ระดับเท่า ๆ กัน โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) เป็นเกณฑ์ในการแปลความหมาย โดย
พิจารณาขนาดขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยที่ได้ตามวิธีของ เบสท์ (Best)2 ดังนี้  
   4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับการจัดการความรู้มากท่ีสุด  
   3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับการจัดการความรู้มาก  
   2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับการจัดการความรู้ปานกลาง  
   1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับการจัดการความรู้น้อย  
   1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับการจัดการความรู้น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 2 Best, J. W., “Research in Education,” New Jersey: Prentice hall Inc, 3rd ed, 
1977, 174-175.  
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บทที่ 2 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
    การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มุ่งศึกษา บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้วิจัย ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดย
แบ่งสาระส าคัญไว้ดังนี้  
    2.1 แนวคิดทฤษฎี 
       2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม  
       2.1.2 แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
       2.1.3 แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ 
       2.1.4 แนวความคิดว่าด้วยสิทธิเด็กตามหลักการสากล 
       2.1.5 แนวคิดการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 
       2.1.6 แนวคิดในการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 
    2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    2.3 กรอบในการวิเคราะห์ 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎี 
 
    2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  
    การมีส่วนร่วมมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการกิจการใด ๆ ให้ประสบความส าเร็จการ
พัฒนาในยุคท่ีผ่านมาเป็นการพัฒนาที่เน้นหนักในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ท าให้การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพ่ือผลประโยชน์ทางการผลิต ทางธุรกิจ จนเกินขอบเขต ท า ให้
ทรัพยากรร่อยหรอเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว การมีส่วนร่วมเป็นวิธีที่จะระดมประชาชนให้มีบทบาท
ในการพัฒนาได้ดีท่ีสุด นักวิชาการจ านวนมากได้อธิบายความหมายของค าว่าการมีส่วนร่วมไว้มากมาย 
โดยมีรายละเอียดแตกต่างกัน 
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    ความหมายของการมีส่วนร่วม 
    โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff)1 กล่าวถึง การมีส่วนร่วมโดยทั่วไปในขั้นตอน
การตัดสินใจไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้ตัดสินใจควบคู่ไปกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติการด้วยการตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องผลประโยชน์ และการ
ประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนาด้วย จะเห็นว่าการตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติ 
แต่ก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย โดยที่ผลประโยชน์นั้นเป็นผลมาจากขั้นตอน
การตัดสินใจแล้วทั้งสิ้น นอกจากนี้ก็ยังมีผลสะท้อนกลับจากการประเมินผล และการปฏิบัติการกลับ
ไปสู่การตัดสินใจอีกด้วย โดยมีแนวความคิดว่าการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมที่ขั้นตอนการตัดสินใจเป็น
ประการส าคัญ ซึ่งในแนวทางการมีส่วนร่วมนั้นมุ่งให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้ที่มีบทบาทใน
ทุก ๆ เรื่อง ไม่ใช่ว่าก าหนดให้ประชาชนปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทุกอย่างต้อง เป็นเรื่องของ
ประชาชนที่คิด 
    ธนสาร บัลลังก์ปัทมา2 ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้เสียเข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนด าเนินการ การตัดสินใจการ
แก้ไขปัญหาและการประเมินร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ 
    อรทัย ก๊กผล3 ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ได้มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือก และการ
ตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้า
ร่วมในกระบวนการนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
การับรู้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

                                           
 1 Cohen , J. M., & Uphoff, N. T., Rural Development Participation : Concept 
and Measures for Project Design Implementation and Evaluation, (Ithaca, NY: Rural 
Development Committee Center for International Studies, Cornell University, 1981), 
1. 
 2 ธนสาร บัลลังก์ปัทมา, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ: The 
City Journal, 2551), 30. 
 3 อรทัย ก๊กผล, คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรรับนักบริหรารทอองิิ่น (กรุงเทพฯ: 
จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, 2548), 8. 
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    โกวิทย์ พวงงาม4 การมีส่วนร่วม หมายถึงกระบวนการของกลุ่มองค์กรชุมชนมีการร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยมีความเข้าใจในปัญหาของตนและตระหนักถึงสิทธิ์ของตนที่มี
ต่อสิ่งนั้น ซึ่งความรู้สึกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่บุคคลได้รับข้อมูลใหม่ที่ช่วยเพ่ิมอ านาจ 
ความคิด และโอกาสได้ร่วมวิเคราะห์ และตัดสินใจก าหนดเป้าหมายในกิจกรรมเหล่านั้น 
    สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเน้นให้เห็นความส าคัญของประชาชนที่อยู่ร่วมกันชุมชน
ได้แสดงออกถึงความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ชุมชนและโดย
ประชาชนร่วมกันแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมเหล่านั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการ
ร่วมรับรู้ ร่วมท า ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจ ให้เหมาะกับสภาพของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างปกติ
สุข และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
     ลักษณะการมีส่วนร่วม 
     United Nations, Department of International Economic and Social Affairs5 
ได้รวบรวมรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ 3 รูปแบบคือ 1) การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง (Spontaneous) 
เป็นโดยการอาสาสมัครหรือรวมตัวกันเองขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาของตนเอง โดยเป็นการกระท า ที่มิได้รับ
ความช่วยเหลือจากภายนอกซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นเป้าหมาย 2) การมีส่วนร่วมแบบชักน า ( Induced) 
เป็นการเข้าร่วมโดยความต้องการความเห็นชอบหรือการสนับสนุนโดยรัฐบาล เป็นรูปแบบที่เป็น
ลักษณะทั่วไปของประเทศก าลังพัฒนา 3) การมีส่วนร่วมแบบบังคับ(Conceived) เป็นผู้มีส่วนร่วม
ภายใต้การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการ
บังคับโดยตรงรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ผู้กระท า ได้รับผลในทันที่แต่จะไม่ได้ผลในระยะยาวจะมีผลเสียที่
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในที่สุด 
     Cohen และ Uphoff6 ได้แบ่งชนิดของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 4 ชนิด ดังนี้ 
      1.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดความต้องการ การ
จัดล าดับความส าคัญ การเลือกนโยบาย โดยเป็นกระบวนการต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ตัดสินใจใน
ระยะเริ่มต้น ระยะวางแผน ระยะด าเนินการท ากิจกรรม และการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

                                           
 4 โกวิทย์ พวงงาม, “การวางแผนพัฒนาต าบลแบบมีส่วนร่วมท าให้ อบต. เข้มแข็ง,” วารสาร
พัฒนาชุมชน, (2541): 67. 
 5 United Nations, Department of International Economic and Social Affairs, 
Population of the World (Population Studies, 1989), 9. 
 6 Cohen, J. M., & Uphoff, N. T., Rural Development Participation: Concept and 
Measures for Project Design Implementation and Evaluation, 45. 
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      2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเป็นการมีส่วนร่วมปฏิบัติโดยให้การสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร การมีส่วนร่วมบริหารจัดการ การประสานขอความร่วมมือ 
      3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้น นอกจาก
ความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ซึ่งรวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในทางลบที่
เป็นผลเสียต่อโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 
      4. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในการควบคุม
ตรวจสอบการด าเนินการกิจกรรมทั้งหมด สิ่งส าคัญที่จะต้องสังเกต  คือ พิจารณาจากความเห็นชอบ
และความคาดหวังที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได ้
     ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม7 (2547) ได้น าเสนอความคิดเห็นผ่านบทความ “แลหน้า
เศรษฐกิจสังคมไทย” สรุปการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
     1.  การมีส่วนร่วมของประชาชนที่รัฐเป็นผู้น า การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เป็นการมองมา
จากเบื้องบนหรือมาจากรัฐ ประชาชนเป็นเพียงผู้คอยรับนโยบายและปฏิบัติตาม 
     2.  การมีส่วนร่วมที่เกิดจากความต้องการของประชาชนด้วยความสมัครใจโดยที่รัฐคอย
ช่วยเหลือให้ค า แนะน า หรือคอยอ านวยความสะดวกเท่านั้น 
    2.1.2 แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
    ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
    การบริหารแบบมีส่วนร่วม  (Participative  Management)  มีนักวิชาการและนักการ
ศึกษาได้ให้ความหมายในบริบทที่แตกต่างกันไว้หลายประการ  ดังนี้ 
     จันทรานี  สงวนนาม8 ให้ความหมายว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง  การที่
บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการ
ปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินผล 
 
 
 

                                           
 7 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, “แลหน้าเศรษฐกิจสังคมไทย,”  [ระบบออนไลน์] 
http://www.thailabour.org/thai/news/47120601.html. (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559). 
 8 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีแนวปฏิบัติการบริหรารสิานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์, 
2545), 69. 
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     ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์9 ได้กล่าวถึงความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าการให้
สมาชิกทุกคนในองค์กรหรือหน่วยงานเดียวกันได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ทุกคน
คาดหวังและประสบผลส าเร็จ  
     กมล ฉายาวัฒนะ10 ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการ
บริหารที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญต่อ
การบริหารหน่วยงาน 
     เมตต์ เมตต์การุณจิต11 ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า การเปิด
โอกาสให้บุคคลอื่นซึ่งอาจจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งการด าเนินกิจกรรมนั้นมีผลกระทบต่อส่วนรวม 
     สมเดช สีแสง12 ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม (Participative Management) เป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขตหน้าที่ของตน ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการบริหารแบบใหม่
ที่เรียกว่าการควบคุมคุณภาพท่ัวทั้งองค์การ (Total Quality Control หรือ TQC) 
     สมยศ นาวีการ13 ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของ
บุคคล ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการบริหารที่ส าคัญ 
อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดของการแบ่งอ านาจหน้าที่ที่ถือว่าผู้บริหารแบ่งอ านาจหน้าที่การบริหารของ
พวกเขาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขา 
     จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 
กระบวนการที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ 

                                           
 9 ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, การบริหรารงานวิชาการและการนิเทศภายในสิานศึกษา , พิมพ์ครั้งที่ 
5, (ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทยบริการ, 2551), 44. 
 10 กมล ฉายาวัฒนะ, บริหรารคนและงานตามหรลักของพระพุทธเจอา (กรุงเทพฯ: ชบาพับลิซชิ่ง 
เวิร์กส, 2549), 135. 
 11 เมตต์ เมตต์การุณจิต, การบริหรารจัดการแบบมีส่วนร่วม: ประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ทอองิิ่นและราชการ (กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2547), 37. 
 12 สมเดช สีแสง, คู่มือมือการบริหรารโรงเรียนสิานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แหร่งชาติ  (ชัยนาท: ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู, 
2547), 229. 
 13 สมยศ นาวีการ, ทฤษฎีองค์การ (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2547), 1. 
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การรับผิดชอบ การวางแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การบริหารงานในองค์การ 
     แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
     การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ 
(Human Relation  Approach) และการบริหารเชิงพฤติกรรม (Behavioral  Approach)  บุคคลที่
เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดนี้คือ  แมรี  ปาร์คเกอร์  ฟอลเลต (Mary  Parker  Follet) โดยได้เขียนบทความ
ชื่อ  Dynamics  Administration  บรรยายให้ผู้บริหารแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์การด้วยวิธีการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์และพยายามให้นายทุนคิดถึงคนงานบ้างไม่ใช่คิดแต่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียว  
แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเอลตัน  เมโย (Elton Mayo) และเอฟ.เจ.โรธลิสเบอร์เกอร์ 
(F.J.Roethlisberger) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทั้งนี้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
     เดวิด  แมคเคลแลนด์ (David  McClelland)14 นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งจูงใจของมนุษย์ในการท างานให้เกิดผลส าเร็จ ทั้งในระดับบุคคลและระดับ
สังคม ผลของการศึกษาสรุปได้ว่าคนเรามีความต้องการอยู่ 3 ประการ คือ  
     1.  ความต้องการสัมฤทธิผล (need  for  achievement) เป็นความปรารถนาจะท าสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ มีความสบายใจเมื่อประสบความ 
ส าเร็จ  มีความวิตกกังวลเมื่อประสบความไม่ส าเร็จ  
     2.  ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation) เป็นความต้องการการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม  ต้องการความเป็นมิตรและสัมพันธภาพที่อบอุ่น  
     3.  ความต้องการมีอ านาจบารมี (need for power) ได้แก่ความต้องการรับผิดชอบ
บุคคลอื่น ต้องการควบคุมและให้คุณให้โทษแก่ผู้อ่ืนได้  
     โดยสาระส าคัญอีกประการของทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเดวิด แมคเคลแลนด์ 
(David  McClelland) คือ ผู้ที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จต้องมีแรงจูงใจในด้านความต้องการ
สัมฤทธิผลอยู่ในระดับสูงหรือกล่าวได้ว่าความส าเร็จของงานจะท าได้โดยการกระตุ้นความต้องการด้าน
สัมฤทธิผลเป็นส าคัญ  ถ้าแต่ละคนมีความต้องการด้านสัมฤทธิผลสูงก็สามารถท างานได้ส าเร็จและช่วย
ให้งานของหน่วยงานส าเร็จไปด้วย  

                                           
 14 McClelland, David C, The Achieving Society (Princeton: Van Nostrand, 1961), 
100-112. 
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     เรนซิส  ไลเคิร์ท (Rensis  Likert)15 เสนอทฤษฎีการบริหารซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน  4  
รูปแบบ และเรียกว่าการบริหาร 4 ระบบ (System 4) ประกอบด้วย 
     ระบบที่ 1: เผด็จการ (System 1: Exploitative  Authoritative) เป็นการใช้อ านาจ
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว  เป็นการบริหารองค์การที่เน้นหน้าที่และโครงสร้างแบบอ านาจนิยมสูง 
     ระบบที่ 2: เผด็จการแบบมีศิลป์ (System 2: Bebevolent  Authoritative) เป็นการ
ใช้อ านาจแบบเมตตา  ใช้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  นายจ้างต้องท าให้ลูกจ้างมี
ความเชื่อมั่น 
     ระบบที่ 3: การปรึกษาหารือ (System 3: Consultative) ระบบนี้เป็นการบริหารงาน
แบบมีความม่ันคง แต่ฝ่ายบริหารไม่มีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจอย่างเต็มที่ในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา 
     ระบบที่ 4: กลุ่มที่มีส่วนร่วม (System 4: Participative  Group) เป็นระบบการขยาย
ขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นมิตรกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในระดับสูงจากการมีส่วนร่วม
ในการท างานแบบกลุ่ม 
     อุทัย  บุญประเสริฐ16 กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่ามีแนวความคิดพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     1. ความเชื่อเรื่องธรรมชาติมนุษย์ (Assumption  about  human  nature) ตาม
แนวคิดของ แมค  เกรเกอร์ (Mc  Gregor) มี  2  แนวทาง คือ ทฤษฎี x  และทฤษฎี y ตามแนวคิด
ของทฤษฎี x  เชื่อว่ามนุษย์ขี้เกียจและขาดความรับผิดชอบ ดังนั้นต้องใช้วิธีการบังคับหรือควบคุมการ
ท างานอย่างใกล้ชิด ส่วนทฤษฎี y เชื่อว่ามนุษย์มีความขยัน ชอบท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสภาพ
การท างานที่มีความเหมาะสม และคนมีส่วนร่วมในการท างานโดยไม่ถูกบังคับก็จะมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น 
     2. ความคิดเกี่ยวกับความเป็นองค์การ (Concept  of  School Organization) แนว 
ความคดิของการบริหารปัจจุบันเชื่อว่า องค์การมิใช่เป็นเพียงเครื่องมือส าหรับการบรรลุเป้าหมายหรือ
ผลผลิตเชิงปริมาณเท่านั้น  แต่องค์การเป็นสถานที่ส าหรับการด ารงชีวิตและการพัฒนาด้วย 
     3. ในด้านรูปแบบการตัดสินใจ (Decision  Making  Style) การตัดสินใจสั่งการใน
ระดับสถานศึกษาควรมีลักษณะร่วมมือกันใช้อ านาจระหว่างบุคคลเพ่ือสะท้อนสภาวการณ์ปัจจุบัน  

                                           
 15 Likert,Rensis, The Human Organization: Its Management and Value (New 
York: McGraw-Hill Book, 1967), 16-24. 
 16 อุทัย บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหรารและการจัดการของ
สิานศึกษา ในรูปแบบการบริหรารโดยใชอโรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 
2543), 26-31. 
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ความต้องการในอนาคต  ซึ่งจะต้องระดมสติปัญญาและแนวคิดให้สมาชิกได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนา
ให้บริหารโรงเรียนได้ส าเร็จ  อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนด้วย 
     4. แบบภาวะผู้น า (Leadership  Style) ตามทฤษฎีของ  Sergiovanni  ได้จัดระดับ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 5 ระดับ คือ ภาวะผู้น าด้านเทคนิค ภาวะผู้น าด้านมนุษย์ ภาวะ
ผู้น าทางการศึกษา ภาวะผู้น าเชิงสัญลักษณ์ และภาวะผู้น าทางวัฒนธรรม 
     5. กลยุทธ์การใช้อ านาจ (Use  of  Power) ในการบริหารโดยทั่วไปมีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้อ านาจเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  แต่ตามทฤษฎีที่ว่าด้วยที่มาของอ านาจ (Source  of  Power)  
ของ  French และ Raven นั้นได้แบ่งที่มาของอ านาจพ้ืนฐานเป็น 5 แบบ ได้แก่ อ านาจจากการให้
รางวัล อ านาจจากการบังคับ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจจากการอ้างอิง และอ านาจจากความรู้
ความเชี่ยวชาญ 
     6.  ทักษะเฉพาะในการบริหาร (Management  Skills) ทักษะการบริหารแบบใหม่ ๆ 
ที่ได้รับการพัฒนาและน ามาใช้ในองค์การ เช่น การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์เพ่ือการ
ตัดสินใจ  ใช้ทักษะการแก้ไขความขัดแย้ง ใช้กลยุทธ์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ เป็นต้น 
     7.  การใช้ทรัพยากร (Use  of  Resources) สถาบันการศึกษามีอ านาจในการใช้และ
บริหารทรัพยากรด้วยตนเองมากขึ้น  ท าให้สถานศึกษาได้บริหารงานตามสถานการณ์ของตนเองอย่าง
มีประสิทธิผล  ไม่ต้องสิ้นเปลืองบุคลากร  งบประมาณ  เวลาในการควบคุมและตรวจสอบ 
     โดยสรุปแล้ว  การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากความเชื่อเรื่อง
ธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความต้องการพ้ืนฐาน ความคิดเกี่ยวกับความเป็นองค์การของโรงเรียน  
รูปแบบของการตัดสินใจ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบภาวะผู้น า กลยุทธ์ในการใช้อ านาจ ทักษะ
เฉพาะในการบริหารตามทฤษฎีการบริหาร ตลอดจนความมีอิสระในการใช้และบริหารทรัพยากรด้วย
ตนเอง 
     รูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
     วีระ ประเสริฐศิลป์17 ได้สรุปการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า นักบริหารมืออาชีพต้อง
บริหารงานเป็นทีม โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท า และร่วมประเมิน 
     ศิริชัย กาญจนวาสี18 ได้ก าหนดรูปแบบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคคลในองค์กร ดังนี้ 

                                           
 17 วีระ ประเสริฐศิลป์, เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดวิชาผู้บริหารมืออาชีพ (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2546), 5. 
 18 ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2547), 48. 
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     1.  การมีส่วนร่วมในการประชุม 
     2.  การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 
     3.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 
     4.  การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
     5.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆ 
     6.  การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ 
     กมล ฉายาวัฒนะ19 ได้ก าหนดรูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
    1.  การบริหารแบบปรึกษาหารือ 
    2.  การบริหารแบบประชาธิปไตย 
    3.  การบริหารแบบคณะท างาน 
    4.  การบริหารแบบให้ข้อเสนอแนะ 
    5.  การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง 
    6.  การบริหารแบบร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร 
     สรุปได้ว่า รูปแบบของการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมี
ส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
     ระดับของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
     นรินทร์ชัย พัฒนพงศา20 ได้กล่าวถึง ระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไปว่าแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ 
     1.  การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลของตน / ครอบครัว / ชุมชนของตน 
     2.  การมีส่วนร่วมรับข้อมูล-ข่าวสาร  
     3.  การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Co-decision) โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสียด้วย
โดยแบ่งเป็น 3 กรณี แล้วแต่กิจกรรมนั้นของตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 
       3.1  ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 
       3.2  ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการ  
       3.3  ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 
     4.  การมีส่วนร่วมท า คือ ร่วมในข้ันตอนการด าเนินงาน เช่น ร่วมสร้างถนนในชนบท 

                                           
 19 กมล ฉายาวัฒนะ, บริหรารคนและงานตามหรลักของพระพุทธเจอา (กรุงเทพฯ: ชบาพับลิซชิ่ง 
เวิร์กส, 2549), 139. 
 20 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หรลักพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง, พิมพ์ครั้งที่ 
2 (เชียงใหม่: สิริลักษณ์การพิมพ์, 2547), 17-18. 
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     5.  การมีส่วนร่วมสนับสนุน คือ ไม่มีโอกาสร่วมท า แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้านอ่ืน ๆ 
     นอกจากนี้ ยังได้แบ่งระดับของการมีส่วนร่วมตามแนวทางพัฒนาชุมชน เป็นการมีส่วน
ร่วมในการแกป้ัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน โดยแบ่งไว้ดังนี้ 
     1.  ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นสิ่งใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 
     2.  ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นของตน พวกตน ในปัจจุบันคืออะไร 
       2.1  ร่วมคิดช่วยตัวเองในการจัดล าดับปัญหา เพ่ือจะแก้ไขสิ่งใดก่อน-หลัง 
       2.2  วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่อง ๆ 
       2.3  ร่วมระดมความคิดถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม 
       2.4  ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ แล้วร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
       2.5  ร่วมติดตามการด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงาน 
       2.6  ร่วมรับผลประโยชน์ /หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 
      ดูจ์ลาห์ (Douglah)21 เห็นว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการของการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ โดยเน้นเฉพาะที่ปริมาณของอิทธิพลที่บุคคลมีต่อการก าหนดแผน โดย ดูจ์ลาห์มองว่า 
ปริมาณของอิทธิพลที่บุคคลมีต่อการตัดสินใจนั้น เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมในมิติเชิงคุณภาพ และ
การมีส่วนร่วมในมิติเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดได้จากลักษณะของการกระท าที่บุคลากรท าเพ่ือให้บรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของบุคคล หรือกลุ่ม การวัดระดับการส่วนร่วมจ าแนกตามความเข้มข้นของ
การมีส่วนร่วมหรืออาจเรียกอีกอย่างว่า เป็นการวัดในมิติเชิงคุณภาพนี้ สามารถจ าแนกออกเป็นหลาย
รูปแบบ โดยเนื้อหาสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นใหญ่ ๆ ดังกล่าว พอสรุปได้ดังนี้ 
     ระดับท่ี 1 ระดับการมีส่วนร่วมเทียม (Pseudo Participation) หรือการมีส่วนร่วมแบบ
ถูกกระท า (Passive Participation) การมีส่วนร่วมในระดับนี้ ผู้เข้าร่วมไม่มีอ านาจใด ๆ ในการ
ตัดสินใจแต่เป็นฝ่ายกระท าตามการตัดสินใจของบุคคลอ่ืนเท่านั้น 
     ระดับที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมบางส่วน (Partial Participation) การมีส่วนร่วมใน
ระดับนี้ ผู้เข้าร่วมมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น แต่อ านาจการตัดสินใจจะอยู่ที่บุคคลอื่น  
     ระดับที่ 3 ระดับการมีส่วนร่วมที่แท้จริง (Genuine Participation) การมีส่วนร่วมใน
ระดับนี้ ความคิดเห็นของบุคคลที่เข้าร่วมได้รับการรับฟัง และยอมรับเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
อ านาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้เข้าร่วมนั้นเอง 

                                           
 21 Douglah. M., Some Perspective on the Phenomenon of Participation (Adult 
Education Journal, 1970), 88-89. 
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     สรุปได้ว่า ระดับของการบริหารแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ 1) การมี
ส่วนร่วมในระดับมากหรือการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 2) ระดับปานกลางหรือการมีส่วนร่วมเพียง
บางส่วนและ 3) การไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ในองค์กร  
     ขั้นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
     คาร์ดเวล และสปิงค์ (Caldwell and Spinks)22 ได้แบ่งขั้นตอนของการบริหารจัดการ
แบบร่วมคิดร่วมท าไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้คือ 
     ขั้นที่ 1 การก าหนดเป้าหมายและวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ (Goal Setting and 
Need Identification) เป้าหมาย (Goal) เป็นข้อความแสดงทิศทางอย่างกว้าง ๆ รวมทั้งวัตถุประสงค์
หรือความต้องการ ไม่มีก าหนดช่วงเวลาและไม่เกี่ยวกับผลผลิตเฉพาะในช่วงเวลา เป้าหมายของ
โรงเรียนมักจะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน 
     ขั้นที ่2 การก าหนดนโยบาย (Policy-making) นโยบาย (Policy) เป็นข้อความแสดงถึง 
วัตถุประสงค์และแนวทางที่จะด าเนินการเพ่ือให้วัตถุประสงค์นั้นประสบความส าเร็จ รวมทั้งก าหนด
กรอบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติด้วย 
     ขั้นที่ 3 การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) คือ การคิดก่อนท า จะท า
อะไร ท าเมื่อไร ท าอย่างไรและใครเป็นคนท า ทั้งนี้จะต้องมีการจัดท าโครงการ 
     ขั้นที ่4 การก าหนดงบประมาณ (Budgeting) งบประมาณ (Budgeting) ก็คือ แผนการ
เงินซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การประมาณการค่าใช้จ่าย กับการประมาณการรายรับ 
     ขั้นที่ 5 การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) เมื่อทุกฝ่ายยอมรับหรือตกลงในราย 
ละเอียดของแผนที่ฝ่ายนโยบาย ให้ความเห็นชอบแล้ว ฝ่ายโครงการเรียนก็มีอ านาจที่จะน าแผนไป
ปฏิบัติต่อไป 
     ขั้นที่ 6 การประเมินผล (Evaluation) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพ่ือจุด 
ประสงค์ในการตัดสินใจและจะต้องตัดสินใจว่าดีหรือไม่ดี 
     เมตต์ เมตต์การุณจิต23 ไดก้ล่าวถึงข้ันตอนของการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 
     1.  การมีส่วนในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ตลอดจนความต้องการ 
     2.  การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงาน 

                                           
 22 Caldwell,B.J.and Spinks, J.M., The Self – Managing School: Administrative 
Science Quarterly (London: Tayor and Francis (Mimeographed), 1990), 75. 
 23 เมตต์ เมตต์การุณจิต, การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม: ประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและราชการ, 25. 
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     3.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น การประชุม การแสดงความคิดเห็น รวบรวม
ข้อมูลและตัดสินใจ  
     4.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
     5.  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
     6.  การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน 
     สรุปได้ว่าการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีขั้นตอนในการด า เนินการที่
เหมาะสมถูกต้อง โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้เลือกสรรวิธีการต่าง ๆ และให้บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายได้มี
ส่วนร่วมด าเนินการทุกขั้นตอน จึงจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินกิจกรรม 
     วิธีการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
     สมยศ นาวีการ24 ได้สรุปวิธีการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไว้
ดังนี้ 
     1.  การสร้างบรรยากาศองค์การแบบสนับสนุน องค์การควรก าหนดโครงสร้างนโยบาย 
และระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้การท างานง่ายขึ้น ไม่ใช่ยุงยากมากขึ้น องค์การควรให้ความมั่นคง 
และสนับสนุนพนักงาน 
     2. การให้การฝึกอบรมและการศึกษา วิธีนี้ถือว่าเป็นกุญแจส าคัญของความส าเร็จการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจทั้งผู้บริหารและพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
     3.  ความรู้สึกไวต่อสภาพแวดล้อม องค์การจ าเป็นต้องรู้สภาพแวดล้อมขององค์การ
อย่างถูกต้องและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 
     4.  การใช้เวลาเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมองเวลาว่า
เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ข้อจ ากัด ต้องระมัดระวังกับเวลาที่สูญเสียไป ต้องบริหารเวลาอย่าง
รอบคอบเหมือนทรัพยากรอื่น ๆ จะได้ผลตอบแทนหลายอย่างจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
     ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา25 ได้เสนอแนวทางการด าเนินการเพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนราชการสามารถ
ด าเนินการตามตัวอย่างต่อไปนี้ 
     1.  กระบวนการหรือการด าเนินการที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์

                                           
 24 สมยศ นาวีการ, ทฤษฎีองค์การ, 36-37. 
 25 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, แนวทางการด าเนินการเพื่อเปิดโอกาสใหรอ
ประชาชนเขอามามีส่วนร่วมผ่านกระบวนการหรรือกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนราชการ (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555), 4. 
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หรือภารกิจหลักของส่วนราชการ และการก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยว 
ข้อง เพื่อก าหนดเทคนิคหรือวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การด าเนินการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ การด าเนินการโครงการที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลักการจัดหรือให้บริการสาธารณะ เป็นต้น  
     2.  การก าหนดให้มีช่องทาง/วิธีการในการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร และรับฟังความ
คิดเห็น รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานของส่วนราชการ เช่น 
เว็บไซต์การประชุมสัมมนา เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
     3.  การก าหนดให้มีคณะกรรมการ/คณะท างานที่มาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องและหลากหลายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยสามารถท างานร่วมกันได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น คณะกรรมการในรูปแบบต่าง ๆ ของส่วนราชการที่มีองค์ประกอบมาจากผู้แทนจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
     4.  การจัดกิจกรรมขององค์กรที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และสร้างความไว้วางใจและการยอมรับระหว่างกัน เช่น 
การเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนและการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการของส่วนราชการ ซึ่งอาจ
เป็นการท างานร่วมกันของคณะกรรมการ/คณะท างานชุดเดียวกันกับข้อ 3 โดยมีอ านาจหน้าที่
ครอบคลุมไปถึงเรื่องการติดตามประเมินผลด้วย 
     สรุปได้ว่า วิธีการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระท าได้โดยการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในคณะท างานหรือคณะกรรมการ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างกว้างขวางรวมทั้ง
จัดหาทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการบริหารงานให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
     เงื่อนไขของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
     ดุสิต สาลี26 กล่าวถึงเงื่อนไขของการบริหารแบบมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความปรารถนาร่วมกันที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วม การมี
ส่วนร่วมจึงจะเกิดข้ึนได้ ในทางกลับกันถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายไม่พึงปรารถนาจะให้เกิดการ
มีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมย่อมจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยทั้งสองดังกล่าวเป็น
เงื่อนไขส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

                                           
 26 ดุสิต สาลี, “บริหารแบบมีส่วนร่วม,” (ออนไลน์ 2552) 
http://www.gotoknow.org/posts/259345  (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559). 
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     1.  ผู้บริหารหรือผู้น า นับว่าส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรก เพราะถ้าหากว่าผู้บริหารไม่มี
ความต้องการที่จะให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมแล้ว ก็คงยากที่จะเกิดบรรยากาศการท างานแบบ
ประชาธิปไตย แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะเรียกร้องก็ตาม แต่ถ้าผู้บริหารมีบุคลิกและ
ปรารถนาที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมแล้ว การมีส่วนร่วมในการบริหารย่อมเกิดขึ้นได้อย่าง
ง่ายดาย นอกจากนี้ ผู้บริหารจะต้องมคีวามสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงาน เพราะการจะ
น าวิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้นั้น มิใช่ว่าจะใช้ได้ ทุกสถานการณ์ บางครั้งน า ไปใช้กับองค์กร
หนึ่งแล้วเกิดความส าเร็จ แต่เมื่อน าไปใช้กับอีกองค์กรหนึ่งอาจไม่ประสบผลส าเร็จก็ได้ ทั้งนี้ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ เช่น เวลา สถานที่ ภาวะผู้น า สถานการณ์ วิถีชีวิตของ
คนแต่ละสังคม เป็นต้น ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้น าจะต้องตระหนักในเรื่องเหล่านี้และพิจารณาว่าใน
สถานการณ์ใดควรจะใช้เทคนิคการบริหารแบบใด  
     2.  ผู้ปฏิบัติหรือผู้ตาม แม้ว่าผู้บริหารปรารถนาจะให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท างาน
เพียงใด ไม่ว่าจะสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยหรือออกค าสั่งก็ตาม แต่หากผู้ปฏิบัติหรือผู้ตามไม่เต็ม
ใจ ไม่สนใจหรือไม่เห็นความส าคัญ การมีส่วนร่วมในการบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ 
ผู้บริหารที่จะต้องชี้แจงท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
เช่น ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้เกิดผลงาน องค์กรจะอยู่ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพนักงานหรือผู้
ตามถ้าหากไม่ร่วมมือไม่ทุ่มเทการท างานให้แก่องค์กร องค์กรก็จะต้องสิ้นสลาย และเมื่อนั้นทุกคนใน
องค์กรก็จะหมดงานท า เป็นต้น ถ้าหากผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ตามเข้าใจในวัตถุประสงค์ ก็จะให้ความ
ร่วมมือและทุ่มเทก าลังสติปัญญา ความสามารถเพ่ือความเจริญกาวหน้าขององค์กรเพราะโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ต่างก็มีความรักและความผูกพันกับองค์กรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การตบมือข้างเดียว
ไม่ดังฉันใด เปรียบได้กับผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีการประสานร่วมมือกันฉันนั้น ดังนั้นทั้ง 2 
ฝ่ายจะต้องมีความตระหนักร่วมกันในสิ่งส าคัญดังกล่าว ผู้บริหารมีหน้าที่ใช้กลยุทธ์ในการสร้าง
บรรยากาศในองค์กรให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมเ พ่ือสร้างเป็นวัฒนธรรม ในการท างาน เมื่อ
บุคคลมีโอกาสแสดงความสามารถในศักยภาพของตนร่วมก าหนดเป้าหมายหรือ ร่วมตัดสินใจในการ
ท างาน ยอมจะท าให้เกิดการผูกมัดในเชิงจิตวิทยา (Psyhological Commitment) และจะเป็นพลัง
ใจให้เกิดความกระตือรือร้นให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายมากไปกว่านั้นและจะเป็นผลให้องค์กรมีการ
พัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป ผลของการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร ก าหนดปัญหาและความต้องการของตนเองและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
ถ้าหากสามารถบริหารการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสมแล้ว การบริหารงา นก็จะเกิดผลดีมี
ประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม หากเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมากจนเกินไปก็จะท า ให้เกิดข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะหลากหลายจนเกินขอบเขต ซึ่งจะท าให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดก็
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ไม่สามารถด าเนินการอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ว่าการมีส่วนร่วมนั้นจะกระท าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมในรูปแบบลักษณะใด ๆ ก็ตาม 
     ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
     สมเดช สีแสง27 ได้สรุปถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นการเปิดโอกาส
ให้พนักงานรวมกลุ่มกันใช้ความรู้ความสามารถ สติปัญญาและประสบการณ์ของแต่ ละคนร่วมกัน
ปรับปรุงงานในหน่วยงานของตน ซึ่งมีข้อดี ดังต่อไปนี้ 
     1.  ผู้ที่รู้ปัญหาดีที่สุดและสามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด
จะแก้ปัญหาได้ถูกต้องที่สุด 
     2.  บุคลากรได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการบริหาร 
     3.  ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่ามีความภาคภูมิใจและท างานเต็มความสามารถ 
     กมล ฉายาวัฒนะ28 ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 5 ประการ 
     1.  การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
ท าให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลายท าให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้มากกว่าคิดเพียงคนเดียว 
     2.  การมีส่วนร่วมในการบริหาร มีผลทางจิตวิทยาคือท าให้เกิดการต่อต้านน้อยลงใน
ขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ผู้บริหารสามารถใช้ทดสอบว่าสิ่งที่
ตนเองรู้ตรงกับสิ่งที่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชารู้หรือไม่ 
     3.  เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดีกว่า สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกันตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
     4.  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องใช้ความสามารถและทักษะในการท างาน
ร่วมกัน เกิดความมีน้ าใจ และความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากขึ้น 
     5. การมีส่วนร่วมจะท าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้นและ
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงาน มีความเป็นไปได้สูง ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 
     สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารที่ดี สามารถแกไขปัญหาได้ตรงประเด็น การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง 
อีกท้ังยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกภาคภูมิใจ และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรมากยิ่งข้ึน 
 

                                           
 27 สมเดช สีแสง, คู่มือมือการบริหารโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ, 89. 
 28 กมล ฉายาวัฒนะ, บริหารคนและงานตามหลักของพระพุทธเจ้า, 135. 
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     ข้อจ ากัดของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
     สมยศ นาวีการ29 ได้น าเสนอไว้ดังต่อไปนี้ 
     1.  ข้อจ ากัดด้านองค์การ ในตัวขององค์การเองมีข้อจ ากัดในด้านต่างๆ ดังนี้ 
       1.1  ประเพณี ประเพณีขององค์การอยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารแบบเผด็จการเป็น
ส่วนใหญ่ ดังนั้น ถ้าหากว่าประเพณีถูกให้ความส าคัญและการรักษาฐานะเดิมเอาไว้ว่า มีความส าคัญ
กว่าการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ แล้วข้อเสนอแนะของการบริหารแบบใหม่ เช่น การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะ
ถูกปฏิเสธทันที 
       1.2  ปรัชญาและค่านิยมขององค์กร ปรัชญาและค่านิยมของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงใน
องค์การอาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้ ปรัชญาขึ้นอยู่กับค่านิยมเป็น
ความเชื่อถือโดยกลุ่มผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและปรัชญาของการบริหารเป็นสิ่งที่ท า ได้ยาก
มาก 
       1.3  คุณภาพของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน องค์การบางแห่งเชื่อในนโยบาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือครอบคลุมถึงสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น คู่มือ
นโยบายถูกผู้บริหารใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธความคิดเห็นหรือวิธีการใหม่  ๆ อยู่เสมอ เนื่องจาก
นโยบายเป็นสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นผู้ก าหนด จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามขัดแย้งไม่ได้ 
       1.4  คุณภาพของเจ้าหน้าที่ องค์การอาจจะมีพนักงานที่ไม่มีความสามารถทางด้าน
การมีส่วนร่วม เนื่องจากขาดทักษะ ความรู้ ความต้องการ การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ในการเป็น
ผู้บริหารหรือพนักงานแบบมีส่วนร่วมเลย ชอบท าตามค าสั่ง ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ 
       1.5  โครงสร้างขององค์กร โครงสร้างขององค์การไม่เพียงแต่ประกอบขึ้นด้วยอ านาจ
หน้าที่เท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์ทางด้านการรายงานผล การมอบหมายงานอย่างเป็นทางการการ
จัดระเบียบกลุ่มงานที่เป็นทางการ ช่องทางติดต่อสื่อสารและขนาดของการควบคุม องค์การทุกแห่ง
ต้องการโครงสร้างที่มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติอย่างราบรื่น แต่องค์การ
บางแห่งให้ความส าคัญกับโครงสร้างมากจนเกินไป โครงสร้างจึงตายตัว มีการละเมิดการบังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์ทางด้านการรายงานผลอย่างเป็นทางการ เป็นสิ่งที่ถูกห้ามและถูกลงโทษอย่างร้ายแรง 
       1.6  การขาดบรรยากาศสนับสนุน บรรยากาศขององค์การคือความรู้สึก ทัศนคติและ
ความเชื่อที่บุคคลในองค์การมีต่อองค์การ บรรยากาศยังเป็นภาพพจน์ที่พนักงานและประชาชนมีต่อ
องค์การด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่ง 
 
 

                                           
 29 สมยศ นาวีการ, ทฤษฎีองค์การ, 25-37. 
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     2. อุปสรรคทางด้านการบริหาร 
       2.1  นิสัยด้านการบริหาร ผู้บริหารหลายคนบริหารงานบนพ้ืนฐานของนิสัย ท าสิ่ง
ต่าง ๆ ตามแนวทางที่ตนท าอยู่เสมอ การปฏิบัติเหล่านี้เป็นนิสัยและจิตใต้ส านึกคล้ายคลึงกับการ
ปฏิบัติแบบตอบโต้ ที่เรียกว่า การบริหารแบบตอบโต้ (Management by Reflex) 
       2.2  ผู้บริหารไม่เข้าใจการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารหลายคนต้องการ
เปลี่ยนแปลงแบบของตนและต้องการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม แต่ไม่มีความเข้าใจไม่รู้จะน ามา
ประยุกต์ใช้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่รู้วามีประโยชน์ 
       2.3  สมมติฐานของทฤษฎี X ผู้บริหารหลายคนเชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเกียจคร้าน
และไม่ต้องการท างาน ผู้บริหารจึงต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดเพ่ือมั่นใจว่าพวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้ดี 
และจะไม่ยอมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารเชื่อว่าพนักงานไม่มี 
ความสามารถในการมีส่วนร่วม หรือไม่มีความเต็มใจในการมีส่วนร่วมเลย และการให้มีส่วนร่วมเป็นสิ่ง
ที่เสียเวลา 
       2.4  การขาดความมันคง ผู้บริหารหลายคนขาดความมั่นคงในงานของตน มี
ความรู้สึกกลัวต่อสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาในงานของตน กลัวผู้อื่นล่วงรู้การท างานของตน 
       2.5  ความกลัว สิ่งที่ผู้บริหารบางคนกลัวในการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีอยู่  5 
ประการ คือ 
        2.5.1  กลัวจะมีอ านาจน้อยลง คือกลัวอ านาจถูกแบ่งให้ผู้ร่วมงาน 
        2.5.2  กลัวถูกบดบังรัศมีโดยผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้ตนเองลดความส าคัญลง
บางครั้งยอมให้ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในงานท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับรองลงมาขององค์การเท่านั้น 
        2.5.3  กลัวความยุ่งยากในการควบคุมก ากับ เพราะทุกคนมีความคิดอิสระ มีความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็นทั้งทางบวกและทางลบ 
        2.5.4  กลัวการสูญเสียการมองเห็นภาพตัวเอง กลัวว่าจะถูกบดบัง โดยผู้ใต้บังคับ 
บัญชา ผู้บริหารเหล่านี้มีความเชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับการยกย่องเชิดชูมากกว่าตน การ
ปฏิบัติงานจึงเป็นการแข่งขันกบผู้ใต้บังคับบัญชาแทนที่จะเป็นการร่วมมือกัน 
        2.5.5  กลัวว่างานจะไม่ส าเร็จ เนื่องจากเชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะปฏิบัติงานไม่
ประสบผลส าเร็จ ท าให้เกิดความสูญเสียทั้งเวลาและความพยายาม จึงท าให้ผู้บริหารบางคนเชื่อว่า ถ้า
หากว่าต้องการให้งานส าเร็จและถูกต้องควรจะต้องท าด้วยตนเอง 
      3.  ข้อจ ากัดด้านผู้ใต้บังคับบัญชา 
       3.1  การขาดความสามารถในการมีส่วนร่วม คือไม่มีความรู้ ความเข้าใจ 
       3.2  การขาดความต้องการ คือ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ต้องการเข้าร่วม 
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       3.3  การขาดความรู้เนื้อหาหรือความเชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนร่วมต้องมีความรู้ในสาขาวิชา
เพ่ือท าให้งานประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริง 
       3.4  การไม่รู้ว่าถูกคาดหวังให้มีส่วนร่วม พนักงานบางคนล้มเหลวในการมีส่วนร่วม 
เพราะไม่รู้ว่าตนเองถูกคาดหวังให้มีส่วนร่วม การไม่รู้ตัวมักจะเกิดขึ้นกับพนักงานใหม่ ผู้บริหารเข้าใจ
ว่าพนักงานรู้และมองว่าเป็นหน้าที่ แต่พนักงานบางคนไม่รู้ จึงท าให้การมีส่วนร่วมขาดประสิทธิภาพ  
       3.5  ความกลัวซึ่งอาจพิจารณาได้จากหลายประการด้วยกัน เช่น กลัวความล้มเหลว 
กลัวความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น กลัวต่อการคว่ าบาตรของกลุ่ม กลัวท างานหนักมากขึ้น และประการ
สุดท้ายกลัวว่าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ดีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานจะยกเลิกงาน
บางอย่างที่ก าลังด าเนินการอยู ่
      4.  ข้อจ ากัดดา้นสถานการณ์ 
       4.1  เวลาการมีส่วนร่วมต้องเสียเวลามากในการประชุม การวางแผน การประสาน 
งานการอ านวยการ 
       4.2  งานบางอย่างต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานบางอย่างควรปฏิบัติโดย
บุคคลตามล าพัง 
       4.3  อิทธิพลทางด้านสภาพแวดล้อม บางครั้งข้อจ ากัดต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมเป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อตกลง และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 
       โดยสรุป ข้อจ ากัดของการมีส่วนร่วมมีหลายประการ อุปสรรคเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้น
จากองค์การ ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นหน้าที่
ส าคัญท่ีผู้บริหารจ าเป็นต้องรู้และต้องหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นในการท างาน
ในองค์การของตน 
     2.1.3 แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ 
     กรอบแนวคิดของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติมีแนวความคิดพ้ืนฐานหลัก 2 แนวทาง 
คือ นโยบายไปสู่การปฏิบัติแบบบนลงล่าง (top - down approach) และแนวทางแบบล่างขึ้นบน 
(bottom - up approach) ซึ่งมีนักวิชาการท าการศึกษา และก าหนดเป็นตัวแบบ (model) ต่าง ๆ 
ไว้หลายตัวแบบ ซึ่งในที่นี้ขอน าเสนอแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร30 อันได้แก ่
     ตัวแบบยึดหลักเหตุผล (Rational model)  
     ตัวแบบนี้ยึดฐานคติอยู่ที่การก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชัดเจน มีการมอบหมาย
งาน มีการก าหนดมาตรฐานการท างานให้แก่หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ขององค์การตลอดจนระบบการให้

                                           
 30 วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟ
ฟิค, 2554), 129-145. 
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คุณให้โทษ มีระบบวัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ผู้
ก าหนดนโยบายต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถก าหนดภารกิจมอบหมายงานหรือก าหนดความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้สอดคลองกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งจะช่วยให้การประสานการ
ปฏิบัติงานเป็นไปโดยราบรื่น นอกจากนี้การก าหนดมาตรฐานในการท างานยังอ านวยประโยชนให้เกิด
ระบบการประเมินผลที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ เป็นการง่ายที่ผู้บริหารนโยบายสามารถควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายได้อย่างตลอดเวลาและต่อเนื่อง ในประเด็นสุดท้าย ระบบการ
ประเมินผลที่สมบูรณ์และการมีมาตรฐานในการท างานที่เด่นชัดจะช่วยเสริมสร้างให้มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้นอีกด้วย  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 ตัวแบบยึดหลักเหตุผล, วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
(กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2554), 131. 
 
     ตัวแบบการจัดการ (Management Model) 
     ตัวแบบนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีองค์การ เน้นให้ความสนใจไปที่สมรรถนะ
ขององค์การเพราะเชื่อว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับองค์การที่รับผิดชอบใน
การน านโยบายไปปฏิบัติว่ามีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใด 
นโยบายที่จะประสบความส าเร็จได้จะต้องอาศัยโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสม บุคลากรที่อยู่ใน
องค์การจะต้องมคีวามรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและด้านเทคนิคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้
องค์การยังต้องมีการวางแผนเตรียมการหรือมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่เครื่องมือ
เครื่องใช้ และงบประมาณ 
 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

การก าหนดภารกิจและ

มอบหมายงาน 

มาตรฐานในการปฏิบตัิงาน 

มาตรฐานในการให้คุณใหโ้ทษ 

ระบบการวดัผล 

การวางแผนและการ

ควบคุม 
ผลของการน า

นโยบายไปปฏบิัติ 
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ภาพที่ 2.2 ตัวแบบการจัดการ, วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
(กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2554), 134. 
 
     ตัวแบบการพัฒนาองค์การ (Organization Development model) 
        ตัวแบบนี้เน้นศึกษาปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติในแง่ของการสร้างความผู้พันธ์
และการยอมรับ เพ่ือมุ่งสนองตอบตามความต้องการทางจิตวิทยาและทางสังคมของมนุษย์ เน้นที่การ
มีส่วนร่วมขององค์การเป็นส าคัญ โดยมาจากความเชื่อพ้ืนฐานว่าการน านโยบายมาปฏิบัติให้บังเกิด
ความส าเร็จน่าจะเป็นเรื่องของการจูงใจ การใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสม การสร้างความผูกพันของ
สมาชิกในองค์การ การมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการยอมรับ ตลอดจนการสร้างทีมงานมากกว่าการมุ่งใช้
การควบคุม หรือใช้อ านาจทางรูปนัยของผู้บังคับบัญชาทั้งนี้เพราะการแบ่งแยกว่าการก าหนดนโยบาย
เป็นเรื่องที่ควรมาจากระดับสูง และการปฏิบัติตามนโยบายเป็นเรื่องของผู้ที่อยู่ในระดับล่างเป็นเรื่องที่
ขัดกับสภาพความเป็นจริง การท าให้ผู้ปฏิบัติตระหนักในความส าคัญของนโยบายและเห็นว่า
ความส าเร็จของนโยบายคือความส าเร็จของผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจึงน่าจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่ากลยุทธ์อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้าง 

บุคคลากร 

วัตถุประสงค์

และเครื่องมือ 

งบประมาณ 

สถานท่ี 

ผลของการน า

นโยบายไปปฏิบตั ิ
สมรรถนะองค์กร 



Ref. code: 25595803011328OSR

31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ: ตัวแบบการพัฒนาองค์การ, วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการ
น านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2554), 136. 
 
    ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (bureaucratic processes model)  
    ตัวแบบนี้พัฒนามาจากแนวคิดของนักสังคมวิทยาองค์การที่พยายามสร้างกรอบการมอง
หาสภาพความเป็นจริงทางสังคมในองค์การโดยมีความเชื่อว่าอ านาจขององค์การไม่ได้อยู่ที่ต าแหน่งที่
มีอยู่อย่างเป็นทางการแต่มีอยู่กระจัดกระจายในองค์การ กล่าวคือ สมาชิกขององค์การทุกคนมีอ านาจ
ในแง่ของการใช้วิจารณญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่มีหน้าที่ต้องติดต่อและให้บริการ
ประชาชนโดยที่ผู้บังคับบัญชาไมอาจควบคุมได้ การส่งนโยบายใหม่ ๆ ที่จะไปมีผลกระทบหรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวันของข้าราชการเหล่านี้มักจะไร้การจูงใจ ภาวะผู้น า การ
ท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมความผูกพันและการยอมรับผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ ผลนอกจาก
ข้าราชการเหล่านี้จะยอมรับหรือปรับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติเหล่านั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
หน้าที่ประจ าวัน ดังนั้นความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการบริหารที่
ขาดประสิทธิภาพ แต่เกิดจากผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้บริหารนโยบายไมเข้าใจสภาพความเป็นจริงของ
การปฏิบัติในหน่วยงานราชการมากกว่า 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะผู้น า 

การจูงใจ 

การมีส่วนร่วม 

ผลของการน า

นโยบายไปปฏิบตั ิ

การท างานเป็นทีม 

ความผูกพันและ

การยอมรับ 
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ภาพที่ 2.4 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ: ตัวแบบกระบวนการของระบบราชการ (bureaucratic 
processes model), วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: พริก
หวานกราฟฟิค, 2554), 138. 
 
    ตัวแบบทางการเมือง (political model)  
    ตัวแบบนี้เชื่อว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดจากความสามารถของผู้เล่น 
หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนองค์การ กลุ่ม หรือสถาบัน และความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกองค์การ โดย
เห็นว่าการสร้างการยอมรับ และการมีส่วนร่วม เป็นสิ่งที่ยากที่จะเกิดขึ้น ได้ แต่ความขัดแย้ง เป็น
ปรากฏการณธรรมชาติเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในองค์การและในระบบสังคมทั่วไป การ
หวังที่จะให้ทุกฝ่ายเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายเป็นสิ่งที่ยาก เพราะนโยบายคือการเมือง เป็นเรื่อง
ของการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่สังคม ซึ่งจะมีทั้งผู้ได้ประโยชนและผู้เสียประโยชน์ และเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ทุกฝ่ายจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเองก่อน  
    ดังนั้นการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของการเผชิญหน้า การบริหารความขัดแย้ง 
การแสวงหาผู้สนับสนุนหรือการยอมรับการโฆษณาชวนเชื่อ การรู จักสร้างเงื่อนไขและการหาข้อ
ต่อรองในการจัดสรรทรัพยากรทั้งระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ตลอดจนองค์การต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความเข้าใจสภาพความเป็นจริงในการให้บริการของ

รัฐ 

ระดับของการยอมปรับนโยบายเข้าเป็นส่วนหน่ึง

ของหน้าท่ีประจ าวันของผู้ปฏิบตั ิ

ผลของการน านโยบาย

ไปปฏิบตั ิ
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ภาพที่ 2.5 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ: ตัวแบบทางการเมือง (political model), วรเดช จันทศร, 
ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2554), 140. 
 
     2.1.4 แนวความคิดว่าด้วยสิทธิเด็กตามหลักการสากล 
     หลักการและความหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กตามหลักการสากล 
      สิทธิเด็กนับเป็นส่วนส าคัญตามหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน พ.ศ.2491 ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาคกัน เพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างสันติสุข มีศักดิ์ศรีและมีเสรีภาพ โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว 
เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกายหรือสุขภาพ ในปี พ.ศ.2467 (ค.ศ.1924) องค์การสันนิ  
บาตชาติได้ประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือปฏิญญาเจนนีวา (the Declaration of Geneva 
1924) ขึ้น ภายหลังเมื่อมีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติแล้ว ก็ได้มีการประกาศปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (the Universal Declaration of Human Rights) ในปี พ.ศ.2491 (ค.ศ.1948) 
หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2502 (ค.ศ.1959) องค์การสหประชาชาติได้ให้ความส าคัญกับสิทธิเด็กภายใต้
หลักการสิทธิมนุษยชน จึงประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (the United Nations Declaration on 
the Rights of the Child 1959) แต่ปฏิญญาดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ 

จ านวนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ในการน านโยบายไปปฏิบัต ิ

การสนับสนุนจาก 
- สื่อมวลชน 
- นักการเมือง 

- หัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ 
- กลุ่มอิทธิพล 

- กลุ่มผลประโยชน์ 
- บุคคลส าคญั 

ความสามารถในการ

ต่อรอง 

ผลการน านโยบาย

ไปปฏิบตั ิ

สถานะ อ านาจ 

และทรัพยากรของ

หน่วยงาน 

ความรู้

ความสามารถ 

บุคลิกภาพ 
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จึงท าให้หลายประเทศไม่มีการน าไปยึดถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จนกระทั้งในปี พ.ศ.2532 (ค.ศ.
1989) องค์การสหประชาชาติจึงได้พัฒนาการคุ้มครองเด็กให้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการ
ประกาศ “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” (Convention on the Rights of the Child 1989) เพ่ือให้มี
การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง การประกาศอนุสัญญาดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่ท าให้
นานาประเทศได้ตระหนักถึงความส าคัญและไม่อาจมองข้ามปัญหาเกี่ยวกับเด็กได้อีกต่อไป 
      สาระส าคัญของสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ทั้งภาครัฐและภาคสังคม
จ าเป็นต้องตระหนักและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเนื้อหาสาระของ
อนุสัญญามีท้ังหมด 54 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1 เริ่มจากข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 41 เป็นข้อที่ว่าด้วยหลักการและเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิ
ต่าง ๆ ที่เด็กพึงได้รับ 
    ส่วนที่ 2 เริ่มจากข้อที่ 42 ถึงข้อที่ 45 เป็นข้อที่ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และแบบพิธี ซึ่ง
ประเทศท่ีให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาต้องปฏิบัติตาม 
    ส่วนที่ 3 เริ่มจากข้อที่ 46 ถึงข้อที่ 54 เป็นข้อเกี่ยวกับกลไกของอนุสัญญา ซึ่งก าหนด
วิธีการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามอนุสัญญาและก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการบังคับใช้ 
    ส าหรับเนื้อหาในส่วนที่หนึ่ง ซึ่งว่าด้วยหลักการและเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิเด็กที่พึงได้รับ 
อาจแบ่งได้เป็น 6 หลักการด้วยกันคือ 
    1.  หลักการทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทั่วๆ ไปในแง่ทั้งส่วนบุคคล การแสดง
ความเห็นศาสนา วัฒนธรรม ความเสมอภาคภายใต้กฎหมายเดียวกัน การศึกษาและอ่ืน  ๆ 
นอกจากนั้นเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลเด็กโดยทั่วไปโดยก าหนดไว้ในรูปหลักพึงปฏิบัติของรัฐ
ภาคี อย่างไรก็ตามมีบทบัญญัติที่ตัดปัญหาผลกระทบทางลบในการบังคับในอนุสัญญานี้ปิดท้ายไว้ว่า 
อนุสัญญานี้ไม่มีผลท าให้เด็กได้รับความคุ้มครองน้อยไปกว่าที่เขามีอยู่ตามกฎหมายอ่ืน ๆ สาระส าคัญ
ของหลักนี้อยู่ในข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 30, 38 และข้อ 41 
    2.  หลักการคุ้มครองร่างกายชีวิต เสรีภาพ และสวัสดิภาพของเด็ก มุ่งคุ้มครองมิให้เด็กถูก
ละเมิดสิทธิเหนือร่างกาย ชีวิต และเสรีภาพ ไม่ว่าจะท าร้าย ฆ่า ล่วงเกินทางเพศ ขูดรีด หาก าไรทาง
เพศ หรือค้าก าไรทางเศรษฐกิจหรือน าเด็กไปเป็นวัตถุซื้อขายหรือปฏิบัติต่อเด็กที่ไม่เหมาะสม จนเป็น
ผลเสียต่อสวัสดิภาพของเด็ก รวมทั้งคุ้มครองให้มีการเยียวยา ฟื้นฟู เด็กที่ถูกละเมิดดังกล่าวให้กลับคืน
สู่สภาพปกติได้ สาระส าคัญของหลักนี้อยู่ในข้อ 19, 32, 33, 34, 35, 36 และ ข้อ 39 
    3.  หลักการให้สวัสดิการสังคมแก่เด็ก มุ่งคุ้มครองการให้เด็กได้รับข่าวสารข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย ได้รับการประกันสังคม ได้รับ
การศึกษาทั้งในแง่ของการเล่าเรียนและโอกาสทีจะศึกษาเล่าเรียนเพ่ือพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ การ
มีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้รับการ



Ref. code: 25595803011328OSR

35 

 

พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรม มีสาระส าคัญในข้อ 17, 24, 26, 28, 29 และ 
ข้อ 30 
    4.  หลักการคุ้มครองสิทธิทางแพ่ง มุ่งคุ้มครองให้เด็กได้รับสิทธิในฐานะพลเมืองของรัฐที่มี
ชื่อ มีสัญชาติ สามารถติดต่อกับครอบครัวมีภูมิล าเนาหรืออยู่อาศัยร่วมกับบิดามารดา ได้รับอุปการะ
เลี้ยงดูจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง โดยมีรัฐช่วยสนับสนุนและให้หลักประกัน มีสาระส าคัญอยู่ในข้อ 
7, 8, 9, 10, 18 และ 27 
    5.  หลักการคุ้มครองเด็กที่มีปัญหาความประพฤติหรือกระท าความผิดทางอาญา มุ่ง
คุ้มครองให้เด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางอาญา ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ต้องหาที่
เป็นผู้ใหญ่โดยให้ได้รับผลกระทบจากการต้องถูกด าเนินคดีและควบคุมตัวน้อยที่สุด ส าหรับเด็กที่มี
ปัญหาความประพฤติ หรือกระท าความผิดทางอาญาคุ้มครองให้ได้รับโอกาสแก้ไขเยียวยาให้สามารถ
เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม โดยมีสมมติฐานว่าเด็กกระท าการใด ๆ เพราะขาดวุฒิภาวะท าให้
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลผลักดันต่อความประพฤติของเด็ก นอกจากนั้นยังมีหลักประกันมิให้เด็กต้องรับ
โทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต มีสาระส าคัญอยู่ในข้อ 37 และข้อ 40 
    6.  หลักการคุ้มครองเด็กผู้ด้อยโอกาส  ู มุ่งคุ้มครองให้เด็กด้อยโอกาส เด็กผู้ขาดไร้ผู้
อุปการะ เด็กผู้ตกอยู่ในเภทภัย และเด็กพิการได้รับการดูแลและอุปการะเลี้ยงดูให้เท่าเทียมกับเด็ก
ทั่วไป มีสาระส าคัญอยู่ในข้อ 20, 21, 22 และข้อ 23  
    หากพิจารณาในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กดังกล่าว พบว่าในการด าเนินการใด ๆ ตาม
หลักการของ “สิทธิเด็ก” จะมีจุดมุ่งหมายตามหลักการส าคัญ 2 ประการ คือ 
    (1)  สิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิด (Inherit right) รัฐจะต้องรับประกันความอยู่รอดและการ
พัฒนาของเด็ก กล่าวคือ เด็กจะต้องได้รับความปลอดภัยจากการคลอดและเมื่อรอดพ้นเป็นทารกแล้ว 
เด็กจะมีสิทธิตามกฎหมายรับรอง และจะต้องจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด มีสิทธิทีจะมีชื่อ ได้สัญชาติ 
และจะต้องมีสิทธิทีจะรู้จักและได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของเด็กเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้น จึงไม่
อาจสามารถจ ากัดการใช้สิทธิอันชอบธรรมของเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็กได้ 
    (2)  หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก (The best interests of the child) กล่าวคือ 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง การพัฒนาทั้งด้านจิตใจและร่างกายให้ได้
มาตรฐานอย่างน้อยที่สุดจะต้องเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนี้ โดยไม่กระท าการใด ๆ ที่จะ
เป็นการท าลายชีวิตและอนาคตของเด็ก แต่จะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กได้มีความสามารถใน
การพัฒนาตนเองตามระดับความสามารถซึ่งจะเป็นการพัฒนาให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต 
ดังนั้น ในการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเด็ก รัฐจะต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ 
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     อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้นิยามความหมายค าว่า “เด็ก” ไว้ว่า “เด็ก หมายถึง มนุษย์
ทุกคนที่อายุต่ ากว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็ก” และ
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ จะต้องคุ้มครองสิทธิเด็ก ซึ่งแบ่งได้ 4 ประการ ดังนี้ 
    1. สิทธิในชีวิตและการอยู่รอด (Rights to survival) เป็นสิทธิในการมีชีวิตและอยู่รอด
นับตั้งแต่คลอดและจะต้องมีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัย ซึ่งในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้รับรองให้เด็ก
ทุกคนมีสิทธิติดตัว (Inherit right) และจะต้องรับรองให้มีการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก รวมทั้งมีสิทธิที่
จะรู้จักและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อและแม่ของเด็ก มิให้เด็กถูกแยกจากบิดามารดาโดยขัดกับความ
ต้องการของพ่อและแม่ของเด็ก ยกเว้นในกรณีที่หน่วยงานที่มีอ านาจอาจใช้วิธีทางกฎหมายในการ
บังคับว่าการแยกจากพ่อและแม่ของเด็กนั้นจ าเป็นต้องท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก (The best 
interests of the child) 
    นอกจากนั้น รัฐจะต้องพยายามเพ่ือให้หลักประกันว่าบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง
จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก รวมทั้งรัฐจะต้องจัดให้มีและพัฒนาสถาบันการ
อ านวยความสะดวกและการบริการต่าง ๆ ส าหรับการดูแลเด็ก ตลอดจนในด้านสาธารณสุข รัฐจะต้อง
มีมาตรฐานด้านสาธารณสุข มีสถานบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู ส่งเสริมการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน รวมไป
ถึงการจัดหาอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และน้ าดื่มที่สะอาดเพียงพอเพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุด และจะต้องด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือมุ่งลดการเสียชีวิตของทารกและ
เด็ก พร้อมกับช่วยเหลือทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพแก่เด็กทุกคนด้วย นอกจากนั้น ในกรณีเด็ก
พิการ รัฐจะต้องช่วยเหลือให้เด็กที่พิการทางร่างกายหรือจิตใจได้มีชีวิตที่สมบูรณ์และปกติสุขอย่างมี
ศักดิศรี ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองและเอ้ืออ านวยให้เด็กได้มีส่วนร่วมในชุมชน 
     2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Rights to protection) กล่าวคือ เด็กจะต้อง
ได้รับความคุ้มครองในทุกรูปแบบที่จะเป็นอันตรายต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองจากการถูกท าร้าย
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และเพศ การถูกทอดทิ้งหรือการปฏิบัติโดยประมาท รวมทั้งการแสวงหา
ผลประโยชน์ต่าง ๆ จากเด็ก ซึ่งรวมไปถึงการกระท าที่จะเป็นการท าร้ายแม้ว่าจะอยู่ในความดูแลของ
บิดาและมารดา ผู้ปกครองตามกฎหมายหรือบุคคลอ่ืนที่ดูแลเด็กอยู่ในขณะนั้น โดยอนุสัญญาได้ระบุ
ไว้ว่ารัฐจะต้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ทางเพศและการกระท าทางเพศที่มิชอบ
ทุกรูปแบบ นอกจากนี้รัฐจะต้องมีมาตรการทางกฎหมายและกลไกทางสังคมในการคุ้มครองและ
ป้องกันเด็กจากถูกใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการค้า การผลิตและการเสพยาเสพติด 
     นอกจากนี้รัฐยังจะต้องค านึงถึงสิทธิของเด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหา ตั้งข้อหาหรือได้ฝ่าฝืน
กฎหมายโดยจะต้องค านึงถึงอายุของเด็ก โดยจะต้องถือว่าเด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหาหรือตั้งข้อหาว่าได้
ฝ่าฝืนกฎหมายนั้น อย่างน้อยท่ีสุดจะต้องได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ามี
ความผิดตามกฎหมาย และหากได้รับแจ้งข้อหา เด็กจะต้องได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทาง
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อ่ืนที่เหมาะสมโดยจะไม่ถูกบังคับให้เบิกความหรือสารภาพผิด และให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนตาม
กฎหมายภายใต้เงื่อนไขของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในกระบวนวิธีพิจารณาคดีความ จะต้องมี
หน่วยงานและสถาบันที่มีภารกิจเฉพาะกับเด็กที่ถูกกล่าวหา ตั้งข้อหาหรือได้ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยการ
ใช้มาตรการที่เหมาะสมและไม่ต้องอาศัยกระบวนการทางตุลาการ แต่ให้ด า เนินการต่าง ๆ อาทิ ดูแล 
แนะแนว ควบคุม ให้ค าปรึกษา การภาคทัณฑ์ โดยจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่สภาพการณ์และ
ความผิดของเด็ก และมุ่งส่งเสริมให้เด็กที่เคยกระท าความผิดได้กลับคืนสู่สังคม และในกรณีเด็กที่ลี้ภัย
ที่เข้ามาภายในประเทศ รัฐจะต้องให้คุ้มครองและให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
     3. สิทธิในการพัฒนา (Rights to development) กล่าวได้ว่า เด็กมีสิทธิที่จะพัฒนา
ตนเองตามความสามารถและศักยภาพเท่าของเด็กที่จะท าได้ ซึ่งรัฐจะต้องจัดบริการสาธารณะให้เด็ก
ได้รับการศึกษาบนพ้ืนฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกันของโอกาสที่เท่าเทียมกันโดยจัดให้การศึกษา
ระดับประถมเป็นการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กทุกคนสามารถเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นยัง
ต้องสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพให้มี
ความหลากหลายและเปิดกว้าง พร้อมกับด าเนินมาตรการเพ่ือสนับสนุนการเข้าเรียนของเด็กและ
ป้องกันการออกจากโรงเรียนก่อนก าหนดด้วย อีกทั้ง ในระบบการศึกษาจะต้องมีมาตรการในระเบียบ
วินัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็ก โดยการศึกษาจะต้องสนับสนุนให้
เด็กได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพความสามารถพิเศษ และความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของ
เด็กอย่างเต็มศักยภาพ มีจิตส านึกที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เด็กมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการรักษาและเคารพเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภาษาและค่านิยมของท้องถิ่น
และต่ออารยธรรมอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากของเด็กด้วย  
     ส าหรับเด็กพิการ รัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือให้เด็กพิการสามารถเข้าถึงและได้รับ
การศึกษา การฝึกอบรม การดูแลสุขภาพ การบริการด้านฟ้ืนฟูสภาพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
จ้างงาน และโอกาสทางด้านสันทนาการที่จะส่งเสริมให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและเพ่ือพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ 
    4. สิทธิในการมีส่วนร่วม (Rights to participate) ภายใต้หลักประชาธิปไตยมีหลักการ
สนับสนุนคุณค่าของมนุษย์เป็นส าคัญ ดังนั้น เด็กในฐานะที่มีศักดิ์ความเป็นมนุษย์จึงควรมีสิทธิ
เสรีภาพที่จะแสดงออก โดยสิทธินี้จะรวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา ได้รับหรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร 
และความคิดทุกลักษณะโดยไม่ถูกจ ากัดเขตแดน พร้อมกันนี้ก็สามารถกระท าได้โดยทั้งทางวาจา ลาย
ลักษณ์อักษร หรือแม้การพิมพ์ในรูปของศิลปะหรือผ่านสื่ออ่ืน ๆ ตามที่เด็กได้เลือกที่จะแสดงออก 
ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงต้องเคารพสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพทางความคิด และเคารพสิทธิและหน้าที่ของ
บิดาและมารดา และผู้ปกครองตามกฎหมาย เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับ
ความสามารถที่จะพัฒนาเป็นไปตามวัยของเด็ก นอกจากนั้น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กยังคุ้มครอง
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สิทธิและเสรีภาพของเด็กในการชุมนุมอย่างสงบ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมาย
และเท่าที่จ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ขณะเดียวกันการมี
ส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รัฐจะต้องส่งเสริมให้เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง
ต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของเด็กทั้งทางสังคม จิตใจและศีลธรรม  
     2.1.5 แนวคิดในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 
     ประเทศไทยมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาพลังเยาวชนของชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454 เมื่อรัชกาลที่ 
6 ได้ทรงพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย ด้วยทรงมีแนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนว่า “เยาวชน
เป็นสมาชิกส าคัญของครอบครัวและสังคมประเทศชาติ มีความต้องการที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่
ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่มและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน” และเมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ประกาศ ใช้นโยบายเยาวชนแห่งชาติฉบับแรก มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในความ
สามัคคี เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่ม นิยมและภูมิใจในความเป็น
ไทย ตลอดจนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ (กลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไกส านักส่งเสริมและ
พิทักษ์เยาวชน พ.ศ.2546) 
      แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 31 ฉบับที่ 
9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้ใช้แนวคิดการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อันจะส่งผลให้กิจกรรมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นกิจกรรมที่เป็นระบบ สนองตอบความต้องการในแต่ละช่วงอายุและ
ครอบคลุมทุกสภาวะความเป็นอยู่ ดังนั้น จึงได้ก าหนดวิธีการหลักส าหรับการจัดบริการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้เต็มตามศักยภาพ ครอบคลุมความจ าเป็น ขั้นพ้ืนฐานที่เป็น
มาตรฐานสากลส าหรับกลุ่มเด็กปกติทั่ วไปเช่นเดียวกันกับกลุ่มภาวะยากล าบากและกลุ่มที่มี
ความสามารถพิเศษเพ่ือให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการ
พัฒนาทั้งทางร่างกายจิตใจและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพและเหมาะสมตามวัย 2) เพ่ือปรับวิธีการ
จัดบริการจากสาขาการพัฒนาเป็นการจัดบริการตามพัฒนาการของแต่ละวัยให้เป็นมาตรฐานสากล 3) 
เพ่ือปรับบทบาทการบริหารของหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวและทุกส่วนของ
สังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

                                           
31 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหร่งชาติ(พ.ศ.2545-2549) (ฉบับที่ 9), (กรุงเทพฯ: สกายบุคส ). 
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      นโยบายเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ประกาศ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และเปี่ยมด้วยศักยภาพ ซึ่งจะเป็นพลัง
ส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาเยาวชนจ าเป็นต้องมีนโยบายที่เหมาะสม
ภายใต้เงื่อนไขและหลักประกันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือให้กระบวนการพัฒนา
เยาวชนของชาติด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมคณะรัฐมนตรีจึง
มีมติเห็นชอบนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว  พ.ศ. 2545-2554 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2545 ด้วยการประกาศนโยบายระดับชาติ ดังนี้ 
     1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีบทบาทหลักในการอบรมเลี้ยงดูเยาวชน
ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มท่ี 
     2.  สนับสนุนให้องค์กรส าคัญอ่ืน ๆ ของสังคม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
สถาบันวิชาชีพ สถาบันการเมืองการปกครองทุกระดับโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การ
ภาคเอกชน และสถาบันสื่อมวลชนมีบทบาทและประสานร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องใน
กระบวนการพัฒนาและในการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตของเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ 
     3.  สนับสนุนให้บริการแก่เยาวชนทั้งภาคราชการและนอกภาคราชการ ได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ ท างานอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
     4.  สนับสนุนการออกกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ และ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเยาวชน 
     5.  สนับสนุนให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเยาวชนโดยมีดัชนีชี้วัดอย่างเป็น
ระบบ 
     6.  ส่งเสริมให้เยาวชนในแต่ละวัยได้รับบริการตามสิทธิ และความต้องการพ้ืนฐานตาม
มาตรฐานสากลทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ 
     7.  สนับสนุนให้เยาวชนรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล มีความคิด ความรับผิดชอบ และกล้า
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผล คุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 
     8.  สนับสนุนให้เยาวชนสามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการสมัยใหม่บนพ้ืนฐานภูมิปัญญา
หลักธรรมทางศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
     9.  สนับสนุนให้เยาวชนแต่ละวัย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมอย่างสร้างสรรค์ใน
กิจการของชุมชน และการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศจากการประชุมคณะกรรมการจัดงาน
วันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6/ 2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547 ซึ่งมีอดีตรองนายกรัฐมนตรี 
(ศาสตราจารย์ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์) เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัดน าร่อง 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสตูล 
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โดยให้ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) 
เป็นเจ้าของเรื่อง ส่วนการด าเนินงานในระดับจังหวัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนินการจัดตั้งสภาเยาวชนจังหวัด เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
เยาวชนแห่งชาติ (กยช.) ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อย ประธาน 
กยช. คือ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/ 2548 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548 ณ ตึกบัญชาการ 
ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ภายใต้
หลักการ “เด็กน าผู้ใหญ่หนุน” และควรผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และกลุ่มเยาวชน ร่วมมือกันจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด รวมทั้ง
สนับสนุนให้เกิดสภาเยาวชนแห่งชาติในโอกาสต่อไป 
     คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (กยช.) ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2548 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานมี
มติให้ทุกจังหวัดจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ให้เสร็จเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ 2549 และให้
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) 
ประสานกับส านักงบประมาณ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด การจัดตั้ งสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล โดยมีสมาชิก
ประกอบด้วย ผู้แทนนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่
อยู่ในเขตต าบลตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ผู้แทนเด็กและเยาวชน หมู่บ้านละ 2 คน และ
ผู้แทนเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดสถานศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 20 คน32  การจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนระดับอ าเภอ โดยมีสมาชิกประกอบด้วย เด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตอ าเภอนั้น ให้มีคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ ประกอบด้วยประธานสภาคนหนึ่งและผู้บริหารอีกไม่เกินสิบห้าคน 
ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้แทนนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติที่อยู่ในเขตอ าเภอ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป และผู้แทนเด็กและเยาวชน ซึ่งไม่ได้
อยู่ในสังกัดสถานศึกษาการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด โดยมีสมาชิกประกอบด้วย ผู้แทน
จากคณะบริหาร สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ จ านวนไม่เกินห้าคนจากแต่ละสภาเด็กและเยาวชน
อ าเภอในจังหวัดให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบด้วย ประธานสภาคนหนึ่งและ
ผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 

                                           
32 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 4. 
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     พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ก าหนดให้
กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้ง
แก้ไขปัญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชนและให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมมือ ส่งเสริมและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นและ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ในการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ค านึงถึง
หลักการและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคมในท้องถิ่นด้วย และก าหนด
แนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพสังคมในปัจจุบัน 
     โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนครราชสีมา ได้ด าเนินก่อตั้งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2551 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 สังกัด ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มการพัฒนาสังคมเป็นผู้ดูแล ซึ่งสภาเด็ก
และเยาวชนระดับจังหวัด มีจ านวน 21 คน สภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ มีจ านวน 32 อ าเภอ 
อ าเภอละ 16 คน และสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล จ านวน 333 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
อปท.ละ 21 คน โดยในแต่ละปีงบประมาณสภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ ได้รับงบสนับสนุนปีละ 
20,000 บาท สภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล จ านวน 12,500 บาทต่อปี โดยภาระงานส่วนใหญ่ของ
สภาเด็กและเยาวชน คือ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้ครอบคลุม
การดูแล สังเกตการณ์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์ทางสังคม โดยสภาเด็กและเยาวชน เป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงกลุ่มเยาวชนที่มีการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
อย่างต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการแสวงหาแนวทาง แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในระดับ
ท้องถิ่นและร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยที่แต่ละกลุ่มยังคงปฏิบัติภารกิจ
หลักของตนต่อไปอย่างไม่สูญเสียเอกลักษณ์และปรัชญาของกลุ่ม การเชื่อมโยงนี้จะอยู่ ในรูปของการ
จัดองค์กรที่มีโครงสร้างของความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน 
     วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 
     1.  เพ่ือให้มีองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ
เยาวชนในจังหวัด ประสานกลุ่มต่าง ๆ ภายในจังหวัด รวบรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการ
พัฒนาและข้อเสนอในการพัฒนาเยาวชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2.  เพ่ือเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเยาวชนที่มีการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพ่ือปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการแสวงหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่
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เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมการเชื่อมโยงนี้จะอยู่ในรูปการจัดองค์กรที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์
กันอย่างชัดเจน ภายใต้ข้อบังคับซึ่งจัดท าด้วยความเห็นชอบของผู้แทนเยาวชนในจังหวัด 
    2.1.6 แนวคิดในการด าเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน33 
     พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ระบุไว้ว่า สภา
เด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา มีหน้าที่ 
     1. ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ของเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด 
     2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 
     3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ และสถานศึกษาในเขตจังหวัด 
ได้มีการจัดกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ แก่เด็กและเยาวชน 
     4. เป็นศูนย์กลางประสานงาน หน่วยงานราชการ เอกชน เพ่ือด าเนินกิจกรรมของสภา
ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา เชิญชวน และชี้แจงให้เด็กและเยาวชน ได้เข้ามารวมพลังจัดกิจกรรม
อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
     5. ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของภาครัฐ และองค์กรเอกชนในจังหวัด เพ่ือการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
     6. ให้ความเห็นในการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
ของรัฐเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
     7. เสนอข้อคิดเห็นในการจัดกิจกรรม การพัฒนาเด็กเยาวชนที่มีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชน จัดท ารายงานการด าเนินงานของสภา ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
     8. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     9. ออกข้อบังคับเก่ียวกับการประชุม และการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ 
 

2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

    ศุภชัย วินิจโกศล34 ปัญหาการด าเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนของ
เทศบาลและเมืองพัทยา เขตภาคตะวันออก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานการส่งเสริม
                                           

33 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิ2550, htp://www.dcy.go.th 
/webnew/upload/laws/law_th_20160410233340_1.doc (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560). 
 34 ศุภชัย วินิจโกศล, “ปัญหาการด าเนินงานการสิ่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนของ
เทศบาลและเมืองพัทยา เขตภาคตะวันออก,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543), บทคัดย่อ. 
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กิจกรรมเด็กและเยาวชนของเทศบาลและเมืองพัทยา เขตภาคตะวันออก และเปรียบเทียบปัญหาการ
ด าเนินงาน ระหว่างผู้บริหารการศึกษาเทศบาลและเจ้าหน้าที่สันทนาการผลการวิจัยพบว่า 
    1.  ปัญหาการด าเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนของเทศบาลและเมือง
พัทยา เขตการศึกษา 12 อยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ 
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
     2. เปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนของเทศบาลและ
เมืองพัทยา เขตภาคตะวันออก ของผู้บริหารการศึกษาเทศบาลและเจ้าหน้าที่สันทนาการพบว่า  โดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
     ขวัญจิตร สิงห์ค า35 ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง 2) เพ่ือ
ทราบความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับประโยชนของโครงการ 3) เพ่ือศึกษาบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองต่อการพัฒนาโครงการ 4) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอ 
แนะต่อการจัดท าโครงการ กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาคือเด็กและเยาวชน เครือข่ายจ านวน 240 คน ผล
การศึกษาพบว่าเด็กและเยาวชนเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้ได้ฝึกการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีมโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เยาวชนต้องการให้มีการด าเนินงานมากที่สุดคือ โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเยาวชนผู้น ากิจกรรมรองลงมาโครงการเยาวชนต่อต้านยาเสพติดโครงการถนน คนเดิน และ
โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเครือข่ายร้อยละ 85 ทราบว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ และร้อยละ 83 เห็นว่า องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองสามารถประสานงานและ สร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานของโครงการสภาเด็กและ
เยาวชนได้ อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนเครือข่ายได้แสดงความคิดเห็นว่า องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิม จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น มี
รถรับส่งเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม เพ่ิมบุคลากรในการจัดกิจกรรม และเพ่ิมแนวทางในการติดต่อและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง  

                                           
 35 ขวัญจิตร สิงห์ค า, “ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2552), บทคัดย่อ. 
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    สุนิสา ไชยกุล36 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษา
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่และ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีและแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี 
จ านวน 135 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและแบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยให้ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16-18 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ต าแหน่งเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนโดยท างานในสภาเด็กและเยาวชนมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี 
และมาจากการเลือกกันเองของเยาวชนหรือมาจาการแต่งตั้ง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการ
ด าเนินงานด้านการประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาในการเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน มีผลกับความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานด้าน การประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และระยะเวลาในการ
เป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนมีผลต่อการออกข้อบังคับการด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชนที่
แตกต่าง ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชนใน
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาอุปสรรคด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มากที่สุด และจาการสัมภาษณ์แกนน าเด็กและเยาวชน ทั้ง 5 คน เสนอ
ว่าแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานควรส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนอย่างจริงจังเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสภาเด็กและเยาวชนต่อหน่วยงานภายนอก ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบและเป็นทางการ
เพ่ือให้ได้เด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพและมีความสามารถมาเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดให้มีความชัดเจน โดยมีการน าทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มีการ
จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับความต้องการของสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน
ด้านกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสถานที่ ที่เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานของสภาเด็กและเยาวชน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

                                           
 36 สุนิสา ไชยกุล,  “แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษา
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บทคัดย่อ. 
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ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เกิด
แนวทางในการช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนต่อไป 
    เกรียงไกร กางก าจัด37  ปัญหาและทางออกในการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนใน
เขตภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะที่เป็นทางออกในการ
ขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนในเขตภาคตะวันออก การวิจัยใช้วิธีการส ารวจประชากรศึกษา
ได้แก่ ประธานสภาและคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกรวม 7 
จังหวัด จังหวัดละ 21 คน รวม 147 คน และประมวลผลการศึกษาด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test และ One-way ANOVA พบว่า 
ประชากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 17-18 ปี มีต าแหน่งเป็นคณะกรรมการ 
บริหารสภาเด็กและเยาวชน มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น -มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. เป็นนักเรียน/ นักศึกษา มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก 1 ปี และมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร
อยู่เป็นประจ า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัญหาและทางออกในการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและ
เยาวชนในเขตภาคตะวันออก ด้านแผนและโครงการอยู่ในระดับน้อย ด้านงบประมาณอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านการประสานงานอยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยด้าน
บุคลากรอยู่ในระดับน้อย และด้านวัสดุอุปกรณ์และสถานที่อยู่ในระดับปานกลาง 
 

2.3  กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 
   

    การศึกษาบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตามแนวคิดการมีส่วนร่วม การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการศึกษาที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ท าให้ผู้ศึกษาสามารถ
น าแนวคิดของการมีส่วนร่วมของอัฟฮอฟ38  มาใช้เป็นแนวทางสร้างกรอบการศึกษา บทบาทของสภา
เด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาลนครราชสีมา ดังนี้ 
 
 

                                           
 37 เกรียงไกร กางก าจัด, “ปัญหาและทางออกในการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนใน 
เขตภาคตะวันออก,” (งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร 
จัดการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), บทคัดย่อ. 

38 Uphoff อ้างถึงใน กุลจันทร สิงหสุ, ทฤษฎีแนวคิดและกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนา 
(กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2535), 18. 
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    ด้านโครงสร้าง 
    ตัวแปรด้านโครงสร้าง หมายถึง ตัวแปรเกี่ยวกับโครงสร้างในองค์การที่เกี่ยวข้องกับสภา
เด็กและเยาวชน ทั้งโครงสร้างส่วนกลาง โครงสร้างส่วนท้องถิ่น ตลอดจนโครงสร้างของสภาเด็กและ
เยาวชน 
    ตัวแปรกฎหมาย หมายถึง กฎหมาย มาตรการตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่ให้อ านาจสภา
เด็กและเยาวชนในการด าเนินการหรือการปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรม  
    ด้านการบริหารงาน 
    ตัวแปรด้านการบริหารงาน ถอดจากแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ อันประกอบ 
    ตัวแบบยึดหลักเหตุผล ประกอบด้วยตัวแปร วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชน ข้อกฎหมายในการด าเนินการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  
    ตัวแบบการจัดการ ประกอบด้วยตัวแปร บุคลากร คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
สภาเด็กและเยาวชน คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน ตลอดจนกระบวนการบริหารงานของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ของเทศบาลนครราชสีมา 
    ตัวแบบการเมือง ประกอบด้วยตัวแปร การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในการประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 
    ด้านกระบวน  
    ตัวแปรด้านกระบวนการ ถอดจากแนวคิดการมีส่วนร่วม และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
อันประกอบด้วย 

โครงสร้าง 
- องค์ประกอบ, กฎหมาย 

บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาลนคร

นครราชสีมา 

การบริหาร 
- คน 
- งบประมาณ 
- ระบบงาน 

กระบวนการ 
- ขับเคลื่อน 
- การมีส่วนร่วม 
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    บทบาทการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ และตัดสินใจในการเลือกโครงการ หรือ
กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา 3 ป ของเทศบาลนครราชสีมา 
    บทบาทการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม โดยร่วมประสานงาน ร่วม
แรงงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ  
    บทบาทการมีส่วนร่วมในการรับประโยชนด้านความรู้ทีเ่กิดจากการเข้าร่วมโครงการ หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ด้านมนุษยสัมพันธ์และคงหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ/ กิจกรรม หรือเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา     
    บทบาทการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลจากการท าโครงการหรือ กิจกรรม
นั้น ๆ 
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บทที่ 3 
ภูมิหลังและความเป็นมา 

 
3.1 การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
   ประเทศไทยมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาพลังเยาวชนของชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454 เมื่อรัชกาลที่ 
6 ได้ทรงพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย ด้วยทรงมีแนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนว่า “เยาวชน
เป็นสมาชิกส าคัญของครอบครัวและสังคมประเทศชาติ มีความต้องการที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่
ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่มและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2516 ประกาศ ใช้นโยบายเยาวชนแห่งชาติฉบับแรก มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มี
คุณลักษณะที่ศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในความสามัคคี เห็น
แก่ประโยชน์ ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่ม นิยมและภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจน
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ (กลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไกส านักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน 
พ.ศ.2546) 
    แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549) ได้ใช้แนวคิดการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อันจะส่งผลให้กิจกรรมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนเป็นกิจกรรมที่เป็นระบบ สนองตอบความต้องการในแต่ละช่วงอายุและครอบคลุมทุก
สภาวะความเป็นอยู่ ดังนั้น จึงได้ก าหนดวิธีการหลักส าหรับการจัดบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชนให้เต็มตามศักยภาพ ครอบคลุมความจ าเป็น ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสากลส าหรับ
กลุ่มเด็กปกติทั่วไปเช่นเดียวกันกับกลุ่มภาวะยากล าบากและกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษเพ่ือให้
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายจิตใจและ
สติปัญญาเต็มตามศักยภาพและเหมาะสมตามวัย 2) เพ่ือปรับวิธีการจัดบริการจากสาขาการพัฒนา
เป็นการจัดบริการตามพัฒนาการของแต่ละวัยให้เป็นมาตรฐานสากล 3) เพ่ือปรับบทบาทการบริหาร
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ของหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวและทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน1 
    นโยบายเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ประกาศ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และเปี่ยมด้วยศักยภาพ ซึ่งจะเป็นพลัง
ส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาเยาวชนจ าเป็นต้องมีนโยบายที่เหมาะสม
ภายใต้เงื่อนไขและหลักประกันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือให้กระบวนการพัฒนา
เยาวชนของชาติด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมคณะรัฐมนตรีจึง
มีมติเห็นชอบนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545-2554 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2545 ด้วยการประกาศนโยบายระดับชาติ ดังนี้2 
    1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีบทบาทหลักในการอบรมเลี้ยงดูเยาวชน 
ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มท่ี 
   2.  สนับสนุนให้องค์กรส าคัญอ่ืน ๆ ของสังคม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
สถาบันวิชาชีพ สถาบันการเมืองการปกครองทุกระดับโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การ
ภาคเอกชน และสถาบันสื่อมวลชนมีบทบาทและประสานร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องใน
กระบวนการพัฒนาและในการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตของเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ 
    3.  สนับสนุนให้บริการแก่เยาวชนทั้งภาคราชการและนอกภาคราชการ ได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ ท างานอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
    4.  สนับสนุนการออกกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ และ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเยาวชน 
   5.  สนับสนุนให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเยาวชนโดยมีดัชนีชี้วัดอย่างเป็น
ระบบ 
    6.  ส่งเสริมให้เยาวชนในแต่ละวัยได้รับบริการตามสิทธิ และความต้องการพ้ืนฐานตาม
มาตรฐานสากลทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ 

                                           
1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหร่งชาติ, ฉบับที่ 9 (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2545), 37. 

2 ส านักงานคณะกรรมการเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, นโยบายเยาวชนแหร่งชาติและ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ.2545- 2554 (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ, 2544). 
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   7.  สนับสนุนให้เยาวชนรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล มีความคิด ความรับผิดชอบ และกล้า
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผล คุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 
    8.  สนับสนุนให้เยาวชนสามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการสมัยใหม่บนพ้ืนฐานภูมิปัญญา
หลักธรรม ทางศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และประกอบ
อาชีพ 
   9.  สนับสนุนให้เยาวชนแต่ละวัย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมอย่างสร้างสรรค์ใน
กิจการของชุมชน และการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศ 
  จากการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6/ 2547 เมื่อวันที่ 13 
กันยายน พ.ศ. 2547 ซึ่งมีอดีตรองนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์) เป็นประธาน
ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดน าร่อง 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสตูล โดยให้ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) เป็นเจ้าของเรื่อง ส่วนการด าเนินงานในระดับ
จังหวัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการจัดตั้งสภาเยาวชน
จังหวัด เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (กยช.) ได้รับการปรับปรุง
โครงสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อย ประธาน กยช. คือ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ์ 
เสถียรไทย) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/ 
2548 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548 ณ ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ภายใต้หลักการ “เด็กน าผู้ใหญ่หนุน” และควร
ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และกลุ่มเยาวชน ร่วมมือกัน
จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดสภาเยาวชนแห่งชาติใน
โอกาสต่อไป3 
   คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (กยช.) ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/ 2548 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานมี
มติให้ทุกจังหวัดจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ให้เสร็จเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ 2549 และให้
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) 
ประสานกับส านักงบประมาณ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด 

                                           
3 ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ, คู่มือ สภา

เด็กและเยาวชน (กรุงเทพฯ: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558), 1-2. 
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    การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล โดยมีสมาชิกประกอบด้วย ผู้แทนนักเรียน
หรือนักศึกษาจากสถานศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่อยู่ในเขตต าบลตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ผู้แทนเด็กและเยาวชน หมู่บ้านละ 2 คน และผู้แทนเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้
อยู่ในสังกัดสถานศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 20 คน4      
  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ โดยมีสมาชิกประกอบด้วย เด็กและเยาวชน
ที่อยู่ในเขตอ าเภอนั้น ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ ประกอบด้วยประธานสภาคนหนึ่ง
และผู้บริหารอีกไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้แทนนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่อยู่ในเขตอ าเภอ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป และ
ผู้แทนเด็กและเยาวชน ซึ่งไม่ได้อยู่ในสังกัดสถานศึกษา 
    การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด โดยมีสมาชิกประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะ
บริหาร สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ จ านวนไม่เกินห้าคนจากแต่ละสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอใน
จังหวัดให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบด้วย ประธานสภาคนหนึ่งและผู้บริหาร
อีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อเด็ก
และเยาวชน และให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมมือ ส่ งเสริมและ
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ในการ
จัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ค านึงถึงหลักการและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ประชาสังคมในท้องถิ่นด้วย และก าหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
   โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา5 ได้ด าเนินก่อตั้งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2551 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 สังกัด ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มการพัฒนาสังคมเป็นผู้ดูแล ซึ่ง
สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด มีจ านวน 21 คน สภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ มีจ านวน 32 

                                           
4 เรื่องเดียวกัน, 19. 
5 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา, ขออมูลพ้ืนฐานสภา

เด็กและเยาวชน (นครราชสีมา: ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา, 
2559). 
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อ าเภอ อ าเภอละ 16 คน และสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล จ านวน 333 องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น อปท.ละ 21 คน โดยในแต่ละปีงบประมาณสภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ ได้รับงบ
สนับสนุนปีละ 20,000 บาท สภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล จ านวน 12,500 บาทต่อปี โดยภาระ
งานส่วนใหญ่ของสภาเด็กและเยาวชน คือ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน ให้ครอบคลุมการดูแล สังเกตการณ์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์ทางสังคม 
   บทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน6 
   ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
              มาตรา 26 วรรคแรก …มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภา และด าเนินกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด รวมทั้งด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งสภา เด็กและเยาวชนจังหวัด 
            มาตรา 24 สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) ส่งเสริม สนับสนุน และ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ และกิจกรรมเกี่ยวกับ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ของเด็กและเยาวชน (2) จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มี
ความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม (3) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นสนับสนุนส่งเสริมของภาครัฐและเอกชน 
            มาตรา 9 เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนอ าเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย 
            องค์ประกอบสภาเด็กและเยาวชน 
            สภาเด็กและเยาวชน คือ เด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนั้น 
            เด็ก หมายความว่า บุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
            เยาวชน หมายความว่า บุคคลที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
            กิจกรรม 
            กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ได้แก่ กิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดเป็น
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม    
ให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้านวิชาการ และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษากีฬา 
วัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการประสานกลุ่ม/ชมรมเด็กและเยาวชน

                                           
6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550, htp://www.dcy.go.th 

/webnew/upload/laws/law_th_20160410233340_1.doc (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560). 
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ด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดประชุม/เวทีเสวนาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ต่อหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
          ประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับ 
             1. เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ตรงกับ
ความต้องการของเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง 
             2. มีศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และ
วัฒนธรรม 
             3. มีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม และจริยธรรม 
             4. มีการรวมตัวของเด็กและเยาวชน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมซึ่งกันและกัน 
             5. ปัญหาเด็กและเยาวชนได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง โดยการใช้กิจกรรมอาสาสมัคร
เป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
             6. เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสฝึกฝนคุณลักษณะภาวการณ์เป็นผู้น าที่มีคุณธรรมท า
ประโยชน์ 
    7. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้อง มีการท างานเป็นกลุ่ม/
คณะท างาน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาการท างาน ฟังเสียงข้างมากบนพ้ืนฐานของความมี
เหตุผล 
   ประโยชน์ที่ชุมชนท้องถิ่นจะได้รับ 
   1. สร้างสังคมชุมชนให้เข้มแข็ง หัวใจการพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาคนให้เข้มแข็ง 
โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ การที่มีสภาเด็กและเยาวชน เป็นการเปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนและ
สังคม พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไป 
   2. เกิดความสามัคคีของเด็กและเยาวชน และคนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันท างานเพ่ือ
สังคม 

  ประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานจะได้รับ 
  1. แก้ไขปัญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชนตรงตามความต้องการของเด็กและเยาวชน 
  2.  เด็กและเยาวชนเกิดส านึกรักษ์ ชุมชนท้องถิ่น พร้อมที่จะเติบโตมาเป็นพลังส าคัญใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
  3.  เด็กและเยาวชนพร้อมที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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3.2 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนครราชสีมา7 
 

   3.2.1 ประวัติความเป็นมา 
   เมืองนครราชสีมาเป็นเมืองชุมชนเมืองโบราณเมืองหนึ่งในราชอาณาจักรไทย ที่สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช แห่งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาโปรดให้สร้างเมืองนครราชสีมาหรือโคราชขึ้น โดยมี
ป้อมปราการและคูน้ าล้อมรอบ และมีการตั้งถิ่นฐานสืบเนื่องเรื่อยจวบจนในรัฐสมัยของพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ จัดตั้ง เขตต าบลโพธิ์กลาง ดังนั้น เขตต าบลโพธิ์กลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จึงกลายเป็นสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และเมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2495 ได้ประกาศยกต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมาให้รวมเข้าอยู่ในเขต
สุขาภิบาล เมืองด้วยอีกต าบลหนึ่งและได้พระราชทานเงินภาษีโรงร้าน ยานพาหนะ และค่าเช่าที่ดิน 
บรรดาที่เก็บจากต าบลในเมืองรวมเข้า ในผลประโยชน์ส าหรับใช้จ่ายในการบ ารุงสุขาภิบาลเมือง
นครราชสีมา ในปี พ.ศ.2478 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเทศบาลขึ้น จึงมีผลให้มีการพิจารณายก
ฐานะ สุขาภิบาลเมือง นครราชสีมาขึ้นเป็นเทศบาลเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2478 
สุขาภิบาลเมืองนครราชสีมาจึงได้ เปลี่ยนมาเป็น เทศบาลเมืองนครราชสีมา เทศบาลเมือง
นครราชสีมา ได้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2480 ให้มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4.397 ตาราง
กิโลเมตร ได้เปลี่ยนแปลงเขตอีกครั้งหนึ่ง ขยายเป็น 37.50 ตารางกิโลเมตร มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2526 เป็นต้นมา และจัดตั้งเป็น เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538. 
   3.2.2 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะท่ีตั้ง 
      เทศบาลนครนครราชสีมา ท าเลที่ตั้งของเทศบาลถือเป็นศูนย์กลางของจังหวัด 
ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 - 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 
101 - 103 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 174 - 206 เมตร มีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 255 กิโลเมตร ทางรถไฟ 264 กิโลเมตร ส่วนลักษณะพ้ืนที่เป็นที่
ราบลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ตอนเหนือของตัวเมืองเป็นที่ราบลุ่มทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ราบ
สูงลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีล าตะคองซึ่งเป็นล าน้ าหลักของแม่น้ ามูล ไหลผ่านตัวเมืองด้าน
ทิศเหนือ ความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร 
      ขนาดพื้นที่ 
      เทศบาลนครนครราชสีมา มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 37.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,437 
ไร่ 2 งาน คิดเป็นร้อยละ 4.96 ของพ้ืนที่อ า เภอเมือง (อ าเภอเมืองนครราชสีมามีพ้ืนที่ประมาณ 

                                           
7แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557), http://www.110.164. 

64.56/koratcity/plan3yrds/55-57/plan3yrds55-57.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560). 
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755,596 ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณร้อยละ 0.18 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด (จังหวัดนครราชสีมามี
พ้ืนที่ประมาณ 20,493.9 ตารางกิโลเมตร) 
    อาณาเขต 
    โดยรอบเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ดังนี้ 
    ทิศเหนือ ติดต่อกับพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหมื่นไวย, องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระทุ่ม และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
    ทิศใต้ ติดต่อกับพ้ืนที่ของ เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม, องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองจะบก และเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับพ้ืนที่ของ เทศบาลต าบลหัวทะเล 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับพ้ืนที่ของ เทศบาลต าบลปรุใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ใหม่และองค์การบริหารส่วนต าบลสุรนารี 
    3.2.3 ประชากร ประชากรภายในเขต 
    ประชากรในพ้ืนที่ปี 2554 ชาย 64,241 คน หญิง 72,866 คน รวม 137,107 คน โดย
แบ่งแยกจ านวนประชากรในระดับเยาวชนได้ดังนี้ 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 284 303 587 

1 - 3 2,054 2,049 4,103 
4 - 6 2,394 2,277 4,671 
7 - 9 2,698 2,586 5,284 

10 - 12 2,828 2,790 5,618 
13 - 15 3,378 3,318 6,696 
16 - 18 3,228 3,193 6,421 

 16,864 16,516 33,380 
ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครนครราชสีมา ณ มิถุนายน 2554 
    3.2.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
     วิสัยทัศน์ (Vision) 
     เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจดี สังคมดี มีความสุข 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
     พันธกิจ (Mission) 
     ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
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     สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
     ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     พัฒนาเศรษฐกิจชองทุกภาคส่วนให้มีเสถียรภาพ 
     ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        3.2.5 โครงสร้างการบริหาร 

 
ภาพที่ 3.1 โครงสร้างเทศบาลนครนครราชสีมา, แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี  
(พ.ศ. 2555 - 2557) (นครราชสีมา: เทศบาลนครนครราชสีมา, 2557). 
 

  เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1. เป้าประสงค์ 
     1.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยึด
หลักนิติธรรม โปร่งใส่ตรวจสอบได้ มีแนวทางการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
     ตัวชี้วัด: ร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล 
     1.2 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้ ให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
     ตัวชี้วัด: ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 
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     1.3 ประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ตัวชี้วัด: ร้อยละของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
     1.4 ยกระดับคุณภาพ จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ได้มาตรฐาน
เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ตัวชี้วัด: ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของครอบครัวอบอุ่น 
     1.5 บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต 
ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ดี เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวรวมทั้งการจัดภูมิทัศน์เมือง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
     ตัวชี้วัด: ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ลดลง 
     1.6 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีการขยายตัว ส่งเสริมเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนให้มี
เสถียรภาพ โดยใช้ศักยภาพด้านหัตถกรรม อุตสาหกรรม ทรัพยากรท้องถิ่น การท่องเที่ยว  
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นเป็นฐานสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐานทั่วถึง 
     ตัวชี้วัด: ร้อยละของรายได้ต่อครัวเรือนที่สูงขึ้น 
     1.7 อนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากร การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ และนานาชาติ 
     ตัวชี้วัด: ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีเพ่ือกระตุ้น 
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง 
   พันธกิจที่ 1 ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
   เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยยึดหลักนิติธรรม โปร่งใส่ตรวจสอบได้ มีแนวทางการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์: ร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล 
   โครงการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 
   1. โครงการจัดประชุมผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
   2. โครงการจัดท าแผนชุมชน 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีดุลยภาพ 
   พันธกิจที่ 2 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าประสงค์ท่ี 2 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมทั้งสร้างแหล่ง
เรียนรู้ ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์: ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
   พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี
   เป้าประสงค์ท่ี 3 ประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์: ร้อยละของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
   พันธกิจที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
   เป้าประสงค์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพ จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์: ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของครอบครัวอบอุ่น 
   พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   เป้าประสงค์ที่ 7 อนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากร การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ และนานาชาติ 
   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์: ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวความเชื่อมโยง 
   1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.: ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
   6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.: ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 
–วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
   7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.: ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
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   โครงการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน  
   1.  โครงการอบรมการป้องกันสารเสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา  
   2.  โครงการสานฝันสู่น้อง  
   3.  โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
   4.  โครงการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
   5.  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
   6.  โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ  
   7.  โครงการอบรมเด็กและเยาวชนชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
   8.  โครงการเยาวชนรักดนตรี 
   9.  โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนรักการอ่านต้นแบบเทศบาลนครนครราชสีมา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
   พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์ที่ 5 บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมต่อการ
ด ารงชีวิตส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ดี เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวรวมทั้งการจัดภูมิทัศน์เมือง เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์: ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ลดลง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
   พันธกิจที่ 6 พัฒนาเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนให้มีเสถียรภาพ 
   เป้าประสงค์ท่ี 6 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีการขยายตัว ส่งเสริมเศรษฐกิจของทุกภาค
ส่วน ให้มีเสถียรภาพ โดยใช้ศักยภาพด้านหัตถกรรม อุตสาหกรรม ทรัพยากรท้องถิ่น การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นเป็นฐานสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐานทั่วถึง 
   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์: ร้อยละของรายได้ต่อครัวเรือนที่สูงขึ้น 
   พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   เป้าประสงค์ที่ 7 อนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากร การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ และนานาชาติ 
   ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์: ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
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บทที่ 4 
วิเคราะห์ 

  
    การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมเทศบาลนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพบริบทและบทบาทของสภาเด็ก
และเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา 3. เพ่ือหา
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
เทศบาลนครนครราชสีมา โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 23 คน ประกอบด้วย คณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนในระดับเทศบาลนครนครราชสีมา จ านวน 21 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา จ านวน 2 คน โดยใช้การศึกษาแบบผสมผสานทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัยออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   ส่วนที่ 2 ระดับบทบาทการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม  
   ส่วนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะทั่วไปเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของสภาเด็กและเยาวชน และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
   ส่วนที่ 4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
4.1 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท ากิจกรรมในสภาเด็กและเยาวชน 
   โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วยสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบลเทศบาลเมือง
นครราชสีมา จ านวน 21 คน พบว่า มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง ร้อยละ 76.20 และเพศ
ชาย ร้อยละ 23.80 ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 100 อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งส่วน
ใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100 และกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
100 มีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมในสภาเด็กและเยาวชน น้อยกว่า 1 ปี 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนร้อยละของประชากรศึกษาแยกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท ากิจกรรมในสภาเด็กและเยาวชน 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ       
   - ชาย          
   - หญิง 

 
5 
21 

 
23.80 
76.20 

อายุ       
   - ต่ ากว่า 18 ปี   
   - 18-25 ปี    

 
21 
- 

 
100 

- 
ระดับการศึกษา  
   - มัธยมศึกษาต้น/เทียบเท่า    

   - มัธยมศึกษาปลาย/เทียบเท่า 
   - อนุปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาตรี 
   - สูงกว่าปริญญาตรี 

 
- 

21 
- 
- 

 
- 

100 
- 
- 

ประสบการณใ์นการท ากิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

   - น้อยกว่า 1 ปี     
   - 1 - 3 ปี 
   - 3 - 5 ปี        
   - 5 ปีขึ้นไป 

 
 

              21 
- 
- 
- 

 
 

             100 
- 
- 
- 

 
 
 

4.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับบทบาทการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครราชสีมา  
 
 

   จากผลการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากสภาเด็กและเยาวชน
ระดับต าบลเทศบาลเมืองนครราชสีมา โดยผลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่ ผู้ศึกษาได้พิจารณาจาก
ค าตอบของกลุ่มประชากรตัวอย่างในแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลด้านความ
คิดเห็นต่อบทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยผลการศึกษา พบว่า 
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   ด้านการวางแผนและตัดสินใจ  
   ความคิดเห็นบทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต่อด้านการวางแผนและการตัดสินใจ โดยแบ่งผล
การศึกษาออกเป็นด้าน ๆ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า 
   1. การมีส่วนร่วมในการงานแผนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนในปีที่ผ่านมา พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.40 มีส่วนร่วมในการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 23.80 มี
ส่วนร่วมในการวางแผนอยู่ในระดับมาก และร้อยละ 4.80 มีส่วนร่วมในการวางแผนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด แสดงว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต่อการมีส่วนร่วมในการงานแผนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
ในปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับปานกลาง 
   2. การมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรม/โครงการลงในแผนกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 61.90 มีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรม/โครงการลงในแผนกิจกรรม อยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมาร้อยละ 23.80 มีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรม/โครงการลงในแผนกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 
และร้อยละ 4.80 มีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรม/โครงการลงในแผนกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 
แสดงว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต่อการมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรม/โครงการลงในแผนกิจกรรม อยู่
ในระดับปานกลาง 
   3. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาเด็กและ
เยาวชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.30 มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ 
อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 28.60 มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
อยู่ในระดับมาก และร้อยละ 14.30 มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง  ๆ อยู่ใน
ระดับน้อย แสดงว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต่อการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
ของสภาเด็กและเยาวชน อยู่ในระดับปานกลาง     
   4. การมีส่วนร่วมในการเสนอข้อปัญหาหรืออุปสรรคของกิจกรรมของสภาเด็ กและ
เยาวชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.10 มีส่วนร่วมในการเสนอข้อปัญหาหรืออุปสรรคอยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมาร้อยละ 28.60 มีส่วนร่วมในการเสนอข้อปัญหาหรืออุปสรรคอยู่ในระดับมาก และ
ร้อยละ 14.30 มีส่วนร่วมในการเสนอข้อปัญหาหรืออุปสรรคอยู่ในระดับน้อย แสดงว่า บทบาทการมี
ส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครราชสีมา ต่อการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อปัญหาหรืออุปสรรคของกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน อยู่ในระดับปานกลาง    
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   5. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนกิจกรรมและร่วมตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมในแต่ละปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.70 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
จัดท าแผนกิจกรรมและร่วมตัดสินใจเลือกกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 14.30 มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนกิจกรรมและร่วมตัดสินใจเลือกกิจกรรมอยู่ ใน
ระดับมาก และร้อยละ 9.50 เท่ากัน คือ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนกิจกรรม
และร่วมตัดสินใจเลือกกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดและน้อย แสดงว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของสภา
เด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา  ต่อการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนกิจกรรมและร่วมตัดสินใจเลือกกิจกรรมในแต่ละปี 
อยู่ในระดับปานกลาง 
     ภาพรวมของระดับความคิดเห็นบทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อ
การขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา  ต่อด้านการวางแผนและ
ตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมด้านการ
วางแผนและตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง (ตารางท่ี 4.2) 
 
ตารางที่ 4.2  จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนและตัดสินใจ 
 

ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น X S.D. แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการ
งานแผนกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชนในปีที่ผ่านมา 

4.80 
(1) 

23.80 
(5) 

71.40 
(15) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

3.33 0.58 ปานกลาง 

1.2 ท่านมีส่วนร่วมในการ
เสนอกิจกรรม/โครงการลง
ในแผนกิจกรรม 

4.80 
(1) 

23.80 
(5) 

61.90 
(13) 

9.50 
(2) 

0.00 
(0) 

3.24 0.70 ปานกลาง 

1.3 ท่านมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆ ของสภาเด็ก
และเยาวชน 
 

4.80 
(1) 

28.60 
(6) 

52.30 
(11) 

14.30 
(3) 

0.00 
(0) 

3.24 0.77 ปานกลาง 
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1.4 ท่านมีส่วนร่วมในการ
เ ส น อ ข้ อ ปั ญ ห า ห รื อ
อุปสรรคของกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน 

0.00 
(0) 

28.60 
(6) 

57.10 
(12) 

14.30 
(3) 

0.00 
(0) 

3.14 0.65 ปานกลาง 

1.5 ท่านมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในการ
จัดท าแผนกิจกรรมและร่วม
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมในแต่
ละป ี

9.50 
(2) 

14.30 
(3) 

66.70 
(14) 

9.50 
(2) 

0.00 
(0) 

3.24 0.77 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.69 ปานกลาง 

  
   ด้านการด าเนินกิจกรรม 
   ความคิดเห็นบทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต่อด้านการด าเนินกิจกรรม โดยแบ่งผลการศึกษา
ออกเป็นด้าน ๆ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า 
   1. การมีส่วนร่วมในด าเนินกิจกรรม/โครงการของสภาเด็กและเยาวชนกับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.20 มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ใน
ระดับปานกลาง รองลงมามีค่าร้อยละ 19.00 เท่ากัน คือ มีส่วนร่วมในการด า เนินกิจกรรม/โครงการ
อยู่ในระดับมากและมากที่สุด และร้อยละ 4.8 มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ในระดับ
น้อย แสดงว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต่อการมีส่วนร่วมในด าเนินกิจกรรม/โครงการของสภาเด็กและ
เยาวชนกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการอยู่ในระดับปานกลาง   
   2. การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการของสภาเด็กและเยาวชน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.40 มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการอยู่ในระดับปาน
กลาง รองลงมาร้อยละ 28.60 มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการอยู่ในระดับมาก 
และร้อยละ 19.00 มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการอยู่ในระดับน้อย แสดงว่า 
บทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลนครราชสีมา ต่อการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการของสภาเด็กและ
เยาวชน อยู่ในระดับปานกลาง    
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   3. การมีส่วนร่วมในการประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 76.20 มีส่วนร่วมในการประสานงานอยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมาร้อยละ 14.30 มีส่วนร่วมในการประสานงานอยู่ในระดับมาก และร้อยละ 9.50 มีส่วนร่วมใน
การประสานงานอยู่ในระดับน้อย แสดงว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา  ต่อการมีส่วนร่วมในการประสาน 
งานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน อยู่ในระดับปานกลาง  
  4. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน เช่น เงิน สิ่งของ แรง 
เป็นต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.70 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมาร้อยละ 23.80 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมอยู่ ในระดับน้อย และร้อยละ 19.00 มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและ
เยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต่อการมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน เช่น เงิน สิ่งของ แรง เป็นต้น อยู่ในระดับน้อย 
   5. การมีส่วนร่วมในการท าและพัฒนากิจกรรม/โครงการของสภาเด็กและเยาวชน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.40 มีส่วนร่วมในการท าและพัฒนากิจกรรม/โครงการอยู่ในระดับปาน
กลาง รองลงมาร้อยละ 28.60 มีส่วนร่วมในการท าและพัฒนากิจกรรม/โครงการอยู่ในระดับมาก และ
ร้อยละ 14.20 มีส่วนร่วมในการท าและพัฒนากิจกรรม/โครงการอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า 
บทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลนครราชสีมา ต่อการมีส่วนร่วมในการท าและพัฒนากิจกรรม/โครงการของสภาเด็กและ
เยาวชน อยู่ในระดับปานกลาง 
   ภาพรวมของระดับความคิดเห็นบทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา  ต่อด้านการด าเนินกิจกรรมมีค่า 
เฉลี่ยเท่ากับ 3.19 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินกิจกรรม อยู่
ในระดับปานกลาง (ตารางท่ี 4.3) 
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ตารางที่ 4.3 จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินกิจกรรม 
 

ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น X S.D. การแปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.1 ท่านมีส่วนร่วมใน
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ของสภาเด็กและเยาวชนกับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ราชการ 

19.00 
(4) 

19.00 
(4) 

57.20 
(12) 

4.80 
(1) 

0.00 
(0) 

3.52 0.87 ปานกลาง 

2.2 ท่านมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/
โครงการของสภาเด็กและ
เยาวชน 

0.00 
(0) 

28.60 
(6) 

52.40 
(11) 

19.00 
(4) 

0.00 
(0) 

3.09 0.70 ปานกลาง 

2.3 ท่านมีส่วนร่วมในการ
ประสานงานระหว่างสภา
เด็กและเยาวชนกับ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

0.00 
(0) 

14.30 
(3) 

76.20 
(16) 

9.50 
(2) 

0.00 
(0) 

3.05 0.49 ปานกลาง 

2.4 ท่านมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน เช่น เงิน 
สิ่งของ แรง เป็นต้น 

0.00 
(0) 

19.00 
(4) 

47.70 
(10) 

23.80 
(5) 

9.50 
(2) 

2.76 0.89 น้อย 

2.5 ท่านมีส่วนร่วมในการ
ท าและพัฒนากิจกรรม/
โครงการของสภาเด็กและ
เยาวชน 

14.20 
(3) 

28.60 
(6) 

52.40 
(11) 

4.80 
(1) 

0.00 
(0) 

3.52 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.19 0.75 ปานกลาง 
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   ด้านการรับประโยชนจากกิจกรรม 
    ความคิดเห็นบทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต่อด้านการรับประโยชน์จากกิจกรรม โดยแบ่งผล
การศึกษาออกเป็นด้าน ๆ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า 
   1. การได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 42.50 มีการได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมาร้อยละ 38.10 มีการได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก และร้อยละ
9.50 มีการได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับน้อย แสดงว่า บทบาทการมีส่วน
ร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา 
ต่อการได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน อยู่ในระดับปานกลาง  
   2. การได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 47.60 มีการได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมาร้อยละ 38.10 มีการได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอยู่ในระดับมาก และร้อย
ละ 9.50 มีการได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอยู่ในระดับน้อย แสดงว่า บทบาทการมี
ส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครราชสีมา ต่อการได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
   3. การด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่กรรมการ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.90 มีการด าเนินกิจกรรมก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่กรรมการอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาร้อยละ 28.60 มีการด าเนินกิจกรรมก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่กรรมการอยู่ใน
ระดับปานกลาง และร้อยละ 14.30 มีการด าเนินกิจกรรมก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่กรรมการอยู่ใน
ระดับน้อย แสดงว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต่อการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนก่อให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่กรรมการ อยู่ในระดับปานกลาง    
   4. การด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 42.90 มีการด าเนินกิจกรรมก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายอยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมาร้อยละ 28.60 มีการด าเนินกิจกรรมก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับมาก และร้อย
ละ 19.00 มีการด าเนินกิจกรรมก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า บทบาท
การมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครราชสีมา ต่อการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
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    5. การด าเนินกิจกรรมท าให้เด็กและเยาวชนเห็นบทบาทของสภาเด็กและเยาวชน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.60 เห็นว่าการด าเนินกิจกรรมท าให้เด็กและเยาวชนเห็นบทบาทของ
สภาเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมามีค่าเท่ากันที่ร้อยละ 23.80 คือ เห็นว่าการด าเนิน
กิจกรรมท าให้เด็กและเยาวชนเห็นบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก และ
ร้อยละ 4.80 เห็นว่าการด าเนินกิจกรรมท าให้เด็กและเยาวชนเห็นบทบาทของสภาเด็กและเยาวชน 
อยู่ในระดับน้อย แสดงว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต่อการด าเนินกิจกรรมท าให้เด็กและเยาวชนเห็น
บทบาทของสภาเด็กและเยาวชน อยู่ในระดับปานกลาง 
   ภาพรวมของระดับความคิดเห็นบทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา  ต่อด้านการรับประโยชน์จาก
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมด้านการรับ
ประโยชน์ จากกิจกรรม อยู่ในระดับปานกลาง (ตารางท่ี 4.4) 
 
ตารางที่ 4.4 จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมด้านการรับประโยชน์ จากกิจกรรม 

 
ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น X S.D. การแปลผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3.1 ท่านได้รับผลประโยชน์
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชน 

9.50 
(2) 

38.10 
(8) 

42.90 
(9) 

9.50 
(2) 

0.00 
(0) 

3.48 0.81 ปานกลาง 

3.2 ท่านได้รับผลประโยชน์
จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชน 

4.80 
(1) 

38.10 
(8) 

47.60 
(10) 

9.50 
(2) 

0.00 
(0) 

3.38 0.74 ปานกลาง 

3.3 การด าเนินกิจกรรมของ
ส ภ า เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น
ก่อให้เกิดความสามัคคีใน
หมู่กรรมการ 

14.20 
(3) 

42.90 
(9) 

28.60 
(6) 

14.30 
(3) 

0.00 
(0) 

3.57 0.93 ปานกลาง 
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3.4 การด าเนินกิจกรรมของ
ส ภ า เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น
ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย 

 
19.00 

(4) 

 
28.60 

(6) 

 
42.90 
(9) 

 
9.50 
(2) 

 
0.00 
(0) 

 
3.57 

 
0.93 

 
ปานกลาง 

3.5 การด าเนินกิจกรรมท า
ให้ เด็ กและเยาวชนเห็ น
บทบาทของสภาเด็กและ
เยาวชน 

23.80 
(5) 

23.80 
(5) 

47.60 
(10) 

4.80 
(1) 

0.00 
(0) 

3.67 0.91 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.86 ปานกลาง 

 
    ด้านการติดตามและประเมินผล 
     ความคิดเห็นบทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต่อด้านการติดตามและประเมินผล โดยแบ่งผล
การศึกษาออกเป็นด้าน ๆ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า      
   1. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินต่างๆ 
ของสภาเด็กและเยาวชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.30 มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
ด้านการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 38.10 มีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผลด้านการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ อยู่ในระดับน้อย และมีค่าเท่ากัน
ที่ร้อยละ 4.80 มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ อยู่
ในระดับน้อย แสดงว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต่อการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการ
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ ของสภาเด็กและเยาวชน อยู่ในระดับน้อย  
   2. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.40 มีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลด้านปัญหา และอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมามีค่าเท่ากันที่ร้อยละ 14.30 มี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านปัญหา และอุปสรรคอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก แสดงว่า 
บทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลนครราชสีมา ต่อการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านปัญหา และอุปสรรคที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน อยู่ในระดับปานกลาง    
   3. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของสภาเด็กและ
เยาวชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.60 มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านข้อมูลสถิติ
ต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 38.10 มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้าน
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ข้อมูลสถิติต่าง ๆ อยู่ในระดับน้อย และร้อยละ 14.30 มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้าน
ข้อมูลสถิติต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก แสดงว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต่อการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลด้านข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของสภาเด็กและเยาวชน อยู่ในระดับน้อย   
  4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ ของสภา
เด็กและเยาวชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.10 มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
ความส าเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 28.60 มีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของกิจกรมต่างๆ อยู่ในระดับน้อย และร้อยละ 28.50 มีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของกิจกรมต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก แสดงว่า บทบาทการมี
ส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครราชสีมา ต่อการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ ของสภา
เด็กและเยาวชนอยู่ในระดับน้อย 
   5. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหาการท างานของสภาเด็กและเยาวชน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 76.20 มีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหาการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมาร้อยละ 19.00 มีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหาการท างานอยู่ในระดับมาก และร้อยละ 
4.80 มีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหาการท างานอยู่ในระดับน้อย แสดงว่า บทบาทการมีส่วนร่วม
ของสภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา  ต่อ
การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหาการท างานของสภาเด็กและเยาวชน อยู่ในระดับปานกลาง 
   ภาพรวมของระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต่อ
การขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต่อด้านการติดตามและประเมิน 
ผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและ
ประเมินผล อยู่ในระดับน้อย (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางที่ 4.5 จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล 
 

ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น X S.D. การแปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4.1 ท่านมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลด้าน
การควบคุ มดู แลการ ใช้
จ่ายเงินต่างๆ ของสภาเด็ก
และเยาวชน 

4.80 
(1) 

4.80 
(1) 

52.30 
(11) 

38.10 
(8) 

0.00 
(0) 

2.77 0.77 น้อย 

4.2 ท่านมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลด้าน
ปัญ หา  แ ล ะ อุป ส ร รค ที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน 

0.00 
(0) 

14.30 
(3) 

71.40 
(15) 

14.30 
(3) 

0.00 
(0) 

3.00 0.55 ปานกลาง 

4.3 ท่านมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลด้าน
ข้อมูลสถิติต่างๆ ของสภา
เด็กและเยาวชน 

0.00 
(0) 

14.30 
(3) 

47.60 
(10) 

38.10 
(8) 

0.00 
(0) 

2.76 0.70 น้อย 

4.4 ท่านมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประ เมินผล
ความส า เร็ จของกิจกรม
ต่ างๆ ของสภาเด็กและ
เยาวชน 

0.00 
(0) 

28.50 
(6) 

38.10 
(8) 

28.60 
(6) 

4.80 
(1) 

2.90 0.89 น้อย 

4.5 ท่านมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะปัญหาการท างาน
ของสภาเด็กและเยาวชน 

0.00 
(0) 

19.00 
(4) 

76.20 
(16) 

4.80 
(1) 

0.00 
(0) 

3.14 0.48 ปานกลาง 

รวม 2.91 0.68 น้อย 
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4.3 ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะทั่วไปเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและ
เยาวชน และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
   1. บทบาทสภาเด็กและเยาวชนในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
    - ไม่ค่อยเหนียวแน่น ไม่ค่อยช่วยกันคิดแก้ปัญหา 
    - อยากให้มีความสามัคคี ท างานเป็นหมู่คณะ โดยไม่มีข้อถกเถียง 
    - มีเสนอที่ดี ช่วยกันท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ 
    - มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันท างาน แบ่งหน้าที่ และขยัน 
    - มีความรับผิดชอบ เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีบทบาทส าคัญ ช่วยพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ส่งเสริมความรู้ บทบาททางสังคม 
    - ยังไม่ดี เนื่องจากสภาเด็กส่วนใหญ่ยังเรียนอยู่ ไม่มีเวลาว่างในการท ากิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาให้เยาวชนในพื้นท่ี 
   2. การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน 
    - กิจกรรมการผ่อนคลาย เนื่องจากเด็กปัจจุบันเรียนหนัก ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ผ่อนคลายเพื่อให้หายเครียดจากการเรียน 
    - ใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหา โดยฟังเสียงข้างมาก 
    - ดูแลผู้สูงอายุ เด็กยากไร้ ความสะอาด 
    - ความสะอาด 
    - อยากมีบทบาทในการอบรม หรือจัดค่ายให้ความรู้น้อง ๆ และเยาวชน 
    - มีส่วนร่วมในด้านกีฬา จัดกิจกรรมออกก าลังกาย ด้านโภชนาการ 
    - มีบทบาทน้อยในการเข้าถึงเด็กและเยาชนในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา ซึ่งยังมี
การลงพ้ืนที่น้อย 
    - ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    - ด้านขยะ ยาเสพติดรายได้ การศึกษา 
    - อบรมด้านเพศศึกษา 
    - ด้านการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเครือข่าย 
   3. บทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องใด 
และควรได้รับการแก้ไขอย่างไร 
    - ในเรื่องการประชุม เนื่องจากในการประชุมในแต่ละครั้ง สมาชิกสภาว่างไม่ตรงกัน 
ทางสภาเด็กและเยาวชนควรท าหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาให้สมาชิกแต่ละคน เพ่ือให้สมาชิกสภา
เข้าร่วมประชุมครบ เพ่ือได้มีการแสดงความคิดเห็นในมากข้ึน และทุกคนมีส่วนร่วมมากข้ึน 
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     - ความคิดเห็นไม่ตรงกัน จึงท าให้เกิดปัญหา แก้ไขโดยการฟังเสียงข้างมาก อย่าใช้
อารมณ์ในการตัดสินใจ 
     - ไม่ค่อยมีเวลาในการประชุมที่ตรงกัน ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม ควรจัดใน
โรงเรียนต่าง ๆ ที่มีห้องประชุม 
     - มีปัญหาเรื่องการประชุม เนื่องจาก สถานที่ประชุมยังขาดความพร้อมและการ
ประชุมสามัญยังเกิดข้ึนแบบฉับพลัน 
     - ความร่วมมือของชุมชนในการท ากิจกรรม 
     - เวลาว่างจะน้อย เนื่องจากติดการเรียนอยู่ แก้ไขโดยให้สภาเด็กมีส่วนร่วมในช่วงปิด
เทอม หรือแบ่งสภาเด็กท างานเป็นตารางไปเลย 
     - ไม่สามารถประสานให้โรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมกิจกรรมได้ 
   4. ข้อเสนอแนะอ่ืน 
 
4.4 ส่วนที่ 4 ข้อมูลสัมภาษณ์ 
 
    1. ประเด็นที่ 1 บทบาทสภาเด็กและเยาวชนในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
      - ไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่ 
      - ไม่ค่อยมีกิจกรรมท าสักเท่าไหร่ 
    2. ประเด็นที่ 2 โครงสร้างการบริหารในปัจจุบัน มีปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ด าเนินการด าเนินการในเรื่องใด เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
      - ปัญหาในการตัดสินใจในหลายๆ ด้าน การที่สมาชิกไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ไม่มี
อะไรกระตุ้นสมาชิกเลย 
      - การบริหารไม่ค่อยดี ไม่ค่อยช่วยกันคิดแก้ปัญหา  
    3. ประเด็นที่ 3 บทบทการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจเลือกกิจกรรม/ 
โครงการของเทศบาลนครนครราชสีมาอย่างไร 
      - ได้ช่วยคิด ส่วนที่เหลือการตัดสินใจไม่ได้ช่วย 
      - ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ 
    4. ประเด็นที่ 4 บทบาทการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม / โครงการของ
เทศบาลนครนครราชสีมาอย่างไร 
      - ได้ช่วยคิด แต่ไม่สามารถช่วยท า 
      - มีบทบาทในบางกิจกรรม ส่วนตัวเพ่ิงเคยท ากิจกรรมมาน้อยกว่า 1 ปี จึงไม่ค่อยรู้ 
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   5. ประเด็นที่ 5 บทบาทการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากกิจกรรม/ โครงการของ
เทศบาลนครนครราชสีมาอย่างไร 
     - ไม่มีประโยชน์ จึงท าให้สภาเด็กบางส่วนลาออก เพราะไม่มีอะไรกระตุ้นและเหมือน
ไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรม 
     - มีบ้างท าให้เป็นประโยชน์ เยอะแยะมากมายในการท ากิจกรรม 
   6. ประเด็นที่ 6 บทบาทการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลของเทศบาลนคร
นครราชสีมาอย่างไร 
     - การติดตามไม่รู้ว่าจะติดตามอะไร 
     - พอมีบทบาทบ้าง ประธานจะเป็นผู้แจ้งตลอดเวลา 
   7. ประเด็นที่ 7 แนวทางในการพัฒนาบทบาทสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ควรด าเนินการอย่างไร 
     - หาสิ่งกระตุ้นให้บางส่วนที่ไม่อยากท ากิจกรรมกลับมาท าอีกครั้ง เช่น มีการจัด
กิจกรรมนอกสถานที่ และเพ่ือให้ทุกคนมีความสามัคคี 
     - ควรจะมีหนังสือแจ้งเวลาท าอะไร เราจะได้มีความคิดเห็นที่หลากหลายขึ้น บางคนไม่
รู้ ไม่สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ 
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บทที่ 5 
อภิปรายผล 

  
    การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมเทศบาลนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
   1. เพ่ือศึกษาสภาพบริบทและบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ของเทศบาลนครนครราชสีมา  
   2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
เทศบาลนครนครราชสีมา  
   3. เพ่ือหาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา  
   โดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนในระดับเทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา ผลการศึกษาสามารถอธิปรายโดยแยกออกเป็น 3 ด้านได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 ด้านโครงสร้าง 
 
   การศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาล
นครราชสีมา ด้านโครงสร้าง พบว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 มาตรา 22 - 40 ก าหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชน 2 ส่วน คือ สภาเด็กและเยาวชนระดับ
จังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ต่อมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์มีนโยบายให้ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
(สท.) มีนโยบายจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบล  ต่อมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
หนังสือที่ มท08934/ว1525 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2553 แจ้งจังหวัดขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบลของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครราชสีมาถือว่าเป็นสภาในระดับต าบลตามประกาศกระทรวง โดยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ.2555 โดยองค์ประกอบในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล โดยมีสมาชิก
ประกอบด้วย ผู้แทนนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่
อยู่ในเขตต าบลตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ผู้แทนเด็กและเยาวชน หมู่บ้านละ 2 คน และ
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ผู้แทนเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดสถานศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 20 คน1 ทั้งนี้สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ด าเนินก่อตั้งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 สังกัด ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มการพัฒนาสังคมเป็นผู้ดูแล ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครราชสีมา มีตัวแทนเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจ านวนทั้งสิ้น 21 คน โดยเป็นตัวแทนที่มาจากโรงเรียน
ในระบบการศึกษาคือโรงเรียนเทศบาล 1 ทั้งหมด 19 คน และเป็นตัวแทนที่มาจากโรงเรียนการศึกษา
นอกระบบอีกจ านวน 2 คน  
   จากการศึกษาพบว่า โดยหลักการในการจัดตั้ งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครราชสีมา ต้องมีโครงสร้างการบริหารที่มาจากตัวแทนกลุ่มนักเรียนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาทั้งในระบบและนอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน) ที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 25 ปี แต่
จากข้อเท็จจริงปรากฏว่าสมาชิกในสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา มีตัวแทนที่มาจาก
โรงเรียนเทศบาล 1 เพียงแห่งเดียวถึง 19 คน ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ดูแลสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา ตอนหนึ่งกล่าวว่า “สภาเด็กและเยาวชนของ
เทศบาลนครราชสีมาส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมจะเป็นเด็กที่อยู่ในระบบโรงเรียนปกติ แต่กลุ่มเป้าหมายอีก
กลุ่มที่เป็นเด็กจากการศึกษานอกโรงเรียนก็มักจะมีปัญหาการติดต่อประสานงานเพราะส่วนใหญ่เขา
ท างานกันแล้วจะไม่ค่อยมีเวลา อยากให้มีหลากหลายกลุ่มเข้ามาร่วมซึ่งมันยังท าไม่ได้ ท าได้เพียงให้
มันเป็นไปตามระบบงานก่อน มันเลยยังไม่มีการพัฒนาไปไหนมันยังไม่มีความเข้มแข็ง”  
   
5.2  ด้านกฎหมาย 

 
   การศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาล
นครราชสีมา ด้านกฎหมาย พบว่า ในการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครราชสีมา ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 มาตรา 24 สภาเด็กและเยาวชนต าบลมีหน้าที่ คือ 
   (1) ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 

                                           
1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหร่งชาติ, ฉบับที่ 9 (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2545), 4. 
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   (2) จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถ และจริยธรรม 
   (3) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในท้องถิ่น 
   ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสภาเด็กและเยาวชนนครราชสีมา 
ตอนหนึ่งกล่าวว่า “ในการจัดตั้งและการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา 
เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550” 
 
5.3 ด้านการบริหาร 
 
    การศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาล
นครราชสีมา ด้านการบริหาร สามารถอภิปรายผลแบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
   5.3.1 ด้านการบริหารคน จากการศึกษาพบว่า การด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนของเทศบาลนครราชสีมาในด้านการบริหารคนนั้นมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการนัดหมาย
ประชุม เนื่องจากช่วงเวลาของสมาชิกไม่ตรงกันรวมถึงความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม ดั งเช่นบท
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา ตอนหนึ่งได้
กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารคนว่า “ปัญหาและอุปสรรคที่พบในสภาเด็กฯของเทศบาล
เราจะเป็นเรื่องเวลาของเด็กแต่ละคนไม่ตรงกัน ยิ่งถ้าเป็นกลุ่มเด็กการศึกษานอกระบบและกลุ่มเ ด็ก
เก่งบางคนเขาท างานแล้วเวลาเขากับเราในการร่วมกิจกรรมกันมันไม่ตรงกัน และเรื่องของการขอ
ความร่วมมือ” 
    5.3.2 ด้านการบริหารงบประมาณ จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนยังไม่สามารถเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณได้เอง เนื่องจากยังไม่เข้าใจรูปแบบโครงสร้าง
การเขียนโครงการและวิธีการของบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแล
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา ตอนหนึ่งกล่าวว่า “ทักษะการเขียนโครงการมาเสนอ
ของเด็กนั้นยังไม่ดีเขียนไม่เป็น” ซึ่งจะเห็นได้ว่า โครงการที่เสนอโดยสภาเด็กและเยาวชน ล้วนแล้วแต่
เป็นโครงการที่ทางเทศบาลนครราชสีมามีอยู่ก่อนแล้ว เช่น โครงการเกี่ยวกับรณรงค์ยาเสพติด 
โครงการรณรงค์ขยะ เป็นต้น 
   5.3.3 ด้านการบริหารระบบงาน จากการศึกษาพบว่า อุปสรรคที่พบในระบบงานและ
การด าเนินสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา  คือ ยังไม่มี
การสอนระบบงานจากสภาเด็กและเยาวชนรุ่นก่อนสู่รุ่นปัจจุบัน ท าให้เด็กขาดความเข้าใจในระบบ
การท างานในลักษณะของสภา รวมทั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนที่เข้ามาด าเนินการปัจจุบัน
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ยังไม่สามารถมองระบบงานทั้งระบบว่ามีความสัมพันธ์การอย่างไร จึงยังไม่สามารถแสดงบทบาทใน
สภาเด็กและเยาวชนได้อย่างเต็มที่ในการคิดริเริ่มเสนอและด าเนินโครงการต่าง ๆ ดังเช่นบทสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา ตอนหนึ่งกล่าวว่า 
“โครงการพวกนี้เป็นโครงการที่ทางเทศบาลเราท าอยู่แล้วทุกปี แต่ว่าสภาเรามันไม่เข้มแข็งก็เลยให้
สภาเข้ามาร่วมโครงการต่าง ๆ ที่มันมีอยู่แล้วในเทศบาลหัวหน้าก็มอบหมายให้พวกผมท า ๆ กัน เราก็
อยากให้สภามันเข้มแข็ง  เมื่อก่อนเราก็จัดตั้งสภาเด็กก็เป็นแบบนี้ยังไม่เข้มแข็งแล้วก็หมดวาระไปมันก็
มีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้ไม่เข้มแข็งเช่นพอเริ่มจะท าโครงการเป็นสภาก็หมดวาระไปแล้วพอมาจัดตั้ง
สภาใหม่มันเลยไม่ต่อเนื่องเพราะเด็กที่เข้ามาในสภามันเป็นชุดใหม่เลย”   
 
5.4 ด้านกระบวนการการมีส่วนร่วม 
 
   การศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาล
นครราชสีมา ด้านกระบวนการการมีส่วนร่วม แบ่งการอภิปรายผลได้ดังนี้ 
   5.4.1 กระบวนการการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนและตัดสินใจ จากการศึกษาพบว่า 
กระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นการเน้นให้เห็นความส าคัญของประชาชนที่อยู่ร่วมกันชุมชนได้
แสดงออกถึงความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ชุมชนและโดย
ประชาชนร่วมกันแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมเหล่านั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการ
ร่วมรับรู้ ร่วมท า ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจ ให้เหมาะกับสภาพของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างปกติ
สุข และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด การมีส่วนร่วมโดยทั่วไปในขั้นตอนการตัด 
สินใจไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้ตัดสินใจควบคู่ไปกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติการด้วยการตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องผลประโยชน์ และการประเมินผลใน
กิจกรรมการพัฒนาด้วย จะเห็นว่าการตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติ แต่ก็เกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย  
   จากการศึกษา พบว่า กระบวนการการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนของสภาเด็กและ
เยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมานั้น เด็กและเยาวชนยังไม่ใช่ตัวหลักใน
กระบวนการการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างแท้จริง ยังคงต้องให้เทศบาลคิดและด าเนินการเป็นหลัก เด็ก
เป็นเพียงผู้เข้ามาร่วมกิจกรรม เนื่องมาจากเด็กและเยาวชนที่เข้ามาร่วมในสภาเด็กและเยาวชนพ่ึงเข้า
มารับต าแหน่งใหม่ จึงไม่ทราบถึงบทบาท กระบวนการในการด าเนินของสภาเด็กและเยาวชนใน
ภาพรวมได้ ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน ที่กล่าวว่า “เรามีหน้าที่ไป
เข้าร่วม เช่น โครงการหนึ่งโครงการที่เราเสนอ เทศบาลท า 90% พวกเราท าแค่แค่ 10 ซึ่งส่วนใหญ่
โครงการทางเจ้าหน้าที่เทศบาลคิดให้เรา เราเหมือนไปเป็นพรีเซนเตอร์” “การเข้าร่วมกิจกรรมเราเป็น
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คนเข้าร่วมไม่ได้เป็นคนด าเนินการ เราไปแค่รับฟังความรู้จากวิทยากร” และสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ 
ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ตอนหนึ่งกล่าวว่า “ในการเริ่มต้น
โครงการ เมื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนยังไม่ได้มีการเสนอโครงการอะไร ทางเทศบาลต้องไปช่วย
กระตุ้นให้คิดและเขียนโครงการ”  
    5.4.2 กระบวนการการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม/ โครงการของเทศบาลนคร
นครราชสีมา จากการศึกษาพบว่า สภาเด็กและเยาวชนได้มีการประชุมรวมกันเพ่ือจัดท าโครงการ
เสนอของบประมาณต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล โดยใช้วิธีการประชุม และออกความคิดเห็นและ
ลงคะแนนอย่างเปิดเผยตามระบอบประชาธิปไตย ถือเสียงข้างมากในการเสนอกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อมูลสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   ผู้รับผิดชอบ “เริ่มต้นโครงการ ยังไม่มีใครเสนออะไรเราต้องไปขุนเขาเราต้องไปกระตุ้น
เขาให้คิดและเขียนโครงการ เด็กอยากท าอะไรให้เขียนมาของบมา ให้เด็กเสนอมาก่อนแล้วเราจึงจะ
ตั้งงบไว้ให้ (งบมีล้านกว่าเลย) ถ้าเด็กเก่งก็เขียนขอกับทางจังหวัดเลย” 
    สภาเด็กและเยาวชน “กิจกรรมที่จะเข้าร่วมไม่ใช่กิจกรรมที่พวกหนูคิดแต่มันเป็น
กิจกรรมต่อเนื่องของสภาฯ ยุคก่อนหน้า เข้ามาในสภาเขามีโครงการอยู่บ้างแล้วด้วย ส่วนใหญ่เป็น
กิจกรรมของทางเทศบาลแล้วให้พวกเราไปเข้าร่วมเฉย ๆ เราก็ไม่รู้อะไรรู้แต่เขาให้ไปร่วมก็ไป เรามี
โครงการเสนอไปเกี่ยวกับกีฬา ขยะ และรณณรงค์เกี่ยวกับการขับขี่ตามกฎหมายการใช้ถนน เราอยาก
ท าโครงการที่โรงเรียนแต่ทางเทศบาลอยากให้ท าที่ชุมชนความคิดเห็นมันไม่ตรงกัน  เรามีการลงมติ
แบบเปิดเผย” 
   5.4.3 กระบวนการการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินกิจกรรม จากการศึกษาพบว่ากระบวน 
การการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน สมาชิกเป็นพียงผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ได้เสนอของบประมาณในการด าเนินโครงการ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งการประสานงาน 
เตรียมงาน ด าเนินกิจกรรมในวันด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลสัมภาษณ์ ดังนี้ 
    ผู้รับผิดชอบ “เมื่อมีการประชุมผู้น าชุมชนทางเทศบาลจะเชิญเด็กมาร่วมประชุมรับฟัง
และเสนอความต้องการ บางครั้งทางจังหวัดขอตัวมาเราก็ส่งเด็กไปร่วมงาน  แต่สภาเราพ่ึงจัดตั้งค่ะ
ต้องเข้าใจส่วนนี้ด้วย” 
   สภาเด็กและเยาวชน “ไปเข้าร่วม คงท าได้แค่นั้น” “เช่นโครงการหนึ่งโครงการที่เรา
เสนอ เทศบาลท า 90% พวกเราแค่ 10  เทศบาลเขาคิดให้เรา เราเหมือนไปเป็นพรีเซนเตอร์” “การ
เข้าร่วมกิจกรรมเราเป็นคนเข้าร่วมไม่ได้เป็นคนด าเนินการ เราไปแค่รับฟังความรู้จากวิทยากร” 
“อย่างวันนี้โครงการยาเสพติดไปแค่โชว์ตัว ไปแบบไม่รู้อะไร ไปตอนเขาจะจบงานแล้วด้วย” 
   5.4.4 กระบวนการการมีส่วนร่วมด้านการรับประโยชน์จากกิจกรรม จากการศึกษา
พบว่า กระบวนการการมีส่วนร่วมด้านการรับประโยชน์จากกิจกรรม สมาชิกสภาเด็กแลเยาวชนมี
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มุมมองความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลสัมภาษณ์ ดังนี้    
    ผู้รับผิดชอบ “ได้ร่วมกลุ่มได้รับความรู้จากทางเทศบาลเราและเขาเข้ามาร่วมเขาก็จะ
รับรู้และสะท้อนให้เห็นว่าผู้ใหญ่หรือประธานชุมชนว่ามีข้อเสนอแนะเพ่ือที่อยากจะให้เด็กช่วยเหลือ
ประเทศชาติและชุมชนอย่างไรบ้าง แล้วให้เขาเอาข้อคิดเห็นตรงนี้ไปคุยกับกลุ่มของเขาเพ่ือช่วยเหลือ
ชุมชนและประเทศชาติในอนาคตต่อไป” สภาเด็กและเยาวชน “ได้รับความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม” 
   5.4.5 กระบวนการการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล จากการศึกษาพบว่า 
กระบวนการการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล สภาเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกิจจกรมโดยการแจกแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถาม และสังเกตจาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง
เป็นไปตามข้อมูลสัมภาษณ์ 
    ผู้รับผิดชอบ “การประเมินโครงการว่าถ้าท าโครงการไปแล้วมันเกิดประโยชน์กับชุมชน
กับสังคมอย่างไรบ้าง และการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของชุมชุนไหมหรือเครือข่าย
ด้วยกัน แต่เรายังไม่มีการประเมินโดยเอกสารแต่เราใช้จากการสังเกต สอบถามจากประธานชุมชน
หรือจากครูที่โรงเรียนที่เด็กสังกัด” 
    สภาเด็กและเยาวชน “ใช้แบบสัมภาษณ์เอา” “สังเกตด้วยว่าเขาฟังเรารึเปล่า เหมือน
ตอนที่เราเข้าร่วมเราก็ไม่ค่อยฟังเขา” 
 
5.5  ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน 
 
    การศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาล
นครราชสีมา ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน พบว่า 
   5.5.1 เรื่องเวลาของเด็กแต่ละคนไม่ตรงกันยิ่งถ้าเป็นกลุ่มเด็กการศึกษานอกระบบและ
กลุ่มเด็กเก่งบางคนเขาท างานแล้วเวลาเขากับเราในการร่วมกิจกรรมกันมันไม่ตรงกัน  

5.5.2 เรื่องของความร่วมมือ 
  5.5.3  ทักษะการเขียนโครงการมาเสนอของเด็กยังไม่ดีไม่เป็น น่าจะไปอบรมกัน 

    5.5.4 การติดต่อสื่อสารยาก เช่นเราจะไปบอกพ่ีที่เขาอายุเยอะกว่าเราเขาก็จะไม่ฟัง 
ไม่ให้ความร่วมมือ คือว่าประธานสภาฯเด็กกว่าเขา แบบว่ารุ่นน้องเป็นประธานสั่งเขาไม่ได้ 
    5.5.5 การท างานยังไม่ลงตัวค่ะ บางครั้งเป็นช่วงปิดเทอม เวลาไม่ตรงกัน การ
ประสานงานไม่ดี หนูไม่สามารถควบคุมเพ่ือน ๆ ได้ บอกเพ่ือนเข้าร่วมแต่เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือ 
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5.6  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 
 
     การศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาล
นครราชสีมา ด้านกระบวนการการมีส่วนร่วม 
   5.6.1 อันดับแรกคือความร่วมมือความสามัคคี ถ้าเขาร่วมกลุ่มกันได้เวลามีกิจกรรมก็จะ
เข้าร่วมและมีการท าจริง ปฏิบัติจริง มันก็จะเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมา ที่ผ่านมาจะไม่เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ถ้าผู้ใหญ่เห็นว่ามีการท าจริง ปฏิบัติจริงแล้ว จะได้น าสู่คณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะ
สามารถสนับสนุนเขาต่อไป และจะได้พัฒนาในด้านที่เขาถนัดต่อไป 
   5.6.2 การนัดประชุมเด็กอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จะนัดก่อนที่จะท าโครงการเป็นวาระว่า
จะท าอะไรบ้าง ให้เสนอ และมีมติแล้วแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ 
   5.6.3 อยากให้มีเบี้ยเลี้ยงในสภาฯ เวลาเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม อย่างน้อย 100 ก็
ยังดี น่าจะดึงดูดคน 
   5.6.4 ให้มีกิจกรรมร่วมกันบ่อย ๆ ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย” 
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บทที่ 6 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

  
    การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมเทศบาลนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
   1.  เพ่ือศึกษาสภาพบริบทและบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา  
   2.  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
เทศบาลนครนครราชสีมา  
   3.  เพ่ือหาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา  
   โดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนในระดับเทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา ผลการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

   ผลการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบลเทศบาล
เมืองนครราชสีมา จ านวน 21 คน พบว่า มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง ร้อยละ 76.20 
และเพศชาย ร้อยละ 23.80 ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 100 อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่ง
ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100  และกลุ่มตัวอย่าง ร้อย
ละ 100 มีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมในสภาเด็กและเยาวชน น้อยกว่า 1 ปี 
 

6.2 ระดับความคิดเห็นบทบาทการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลนครราชสีมา  
 

   ผลจากการศึกษา ระดับความคิดเห็นบทบาทการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา พบว่า คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล
เทศบาลเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อบทบาทการมีส่วนร่วมในการขับ เคลื่อน
กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมาในระดับปานกลาง แต่มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ในระดับที่สูงกว่าด้านอ่ืน  ๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในด้านการด าเนินกิจกรรมท าให้เด็กและเยาวชนเห็นบทบาทของ
สภาเด็กและเยาวชน ที่มาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในด้านการวางแผนและ
ตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ย 3.24 และการมีส่วนร่วมในด้านการด าเนินกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.19 รายละเอียด
แต่ละด้านปรากฏดังนี้ 
    1. ด้านการวางแผนและตัดสินใจ  
    ผลการศึกษาภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นบทบาทการมีส่วนร่วมของ
สภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา พบว่า 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับมากกว่า ด้าน
อ่ืนๆ ซึ่งพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนใน
ปีที่ผ่านมามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.33 รองลงมาคือมีค่าเท่ากันคือการมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรม/
โครงการลงในแผนกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาเด็ก
และเยาวชน การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนกิจกรรมและร่วมตัดสินใจเลือก
กิจกรรมในแต่ละปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.24 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ด้านการ
วางแผนและการตัดสินใจที่พบว่า เด็กยังไม่ใช่ตัวหลักในกระบวนการการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่าง
แท้จริง ยังคงต้องให้เทศบาลคิดและด าเนินการเป็นหลัก เด็กเป็นเพียงผู้เข้ามาร่วมกิจกรรม 
    2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 
    ผลการศึกษาภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นบทบาทการมีส่วนร่วมของ
สภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต้องมี
ส่วนร่วมในด าเนินกิจกรรม/โครงการของสภาเด็กและเยาวชนกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ และ
ต้องมีส่วนร่วมในการท าและพัฒนากิจกรรม/โครงการของสภาเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับมากกว่า 
ด้านอ่ืน ๆ ซึ่งพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การส่วนร่วมในด าเนินกิจกรรม/โครงการของสภาเด็กและ
เยาวชนกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการและการมีส่วนร่วมในการท าและพัฒนากิจกรรม/โครงการ
ของสภาเด็กและเยาวชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากันคือ 3.52 รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการของสภาเด็กและเยาวชน มีค่าเฉลี่ย 3.09 และการมีส่วนร่วมในการ
ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน มีค่าเฉลี่ย 3.05 ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
พบว่า สมาชิกเป็นพียงผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้เสนอของบประมาณในการด าเนินโครงการ ไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งการประสานงาน เตรียมงาน ด าเนินกิจกรรมในวันด าเนินงาน 
    3. ด้านการรับประโยชนจากกิจกรรม 
     ผลการศึกษาภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นบทบาทการมีส่วนร่วมของ
สภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา พบว่า 
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การด าเนินกิจกรรมท าให้เด็กและเยาวชนเห็นบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับมากกว่า
ด้านอ่ืน ๆ ซึ่งพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การด าเนินกิจกรรมท าให้เด็กและเยาวชนเห็นบทบาทของ
สภาเด็กและเยาวชนมากที่สุด เฉลี่ย 3.67 รองลงมาการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่กรรมการ และการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนก่อให้เกิดการ
สร้างเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.57 และการได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน เฉลี่ย 3.48 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ด้านการมีส่วน
ร่วมด้านการรับประโยชนจากกิจกรรม พบว่า สมาชิกสภาเด็กแลเยาวชนมีมุมมองความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน  
    4. ด้านการติดตามและประเมินผล 
     ผลการศึกษาภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นบทบาทการมีส่วนร่วมของ
สภาเด็กและเยาวชนต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา พบว่า 
การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหาการท างานของสภาเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับมากกว่าด้าน
อ่ืนๆ ซึ่งพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหาการท างานของสภาเด็กและ
เยาวชนมากที่สุด เฉลี่ย 3.14 รองลงมาส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านปัญหา และ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน เฉลี่ย 3.00 ส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลความส าเร็จของกิจกรมต่าง ๆ ของสภาเด็กและเยาวชน เฉลี่ย 2.90 ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ด้านการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า 
สภาเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจจกรมโดยการแจกแบบสอบถาม ตอบ
แบบสอบถาม และสังเกตจาผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
6.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะทั่วไปเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและ
เยาวชน และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
   1. บทบาทสภาเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน พบว่า สภาเด็กและเยาวชนในภาพรวมมี
ความรับผิดชอบ เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีบทบาทส าคัญ ช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความรู้ 
บทบาททางสังคม แต่ยังมีปัญหาในด้านเวลาในการเข้าร่วมเพื่อด าเนินกิจกรรม  
   2. การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน พบว่า ในการจัด
กิจกรรมควรมีรูปแบบกิจกรรมการผ่อนคลาย เพ่ือให้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
รวมถึงต้องการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ อบรม หรือจัดค่ายให้ความรู้น้อง  ๆ และเยาวชน มี
ส่วนร่วมในด้านกีฬา จัดกิจกรรมออกก าลังกาย ด้านโภชนาการรวมถึงการมีส่วนร่วมของโรงเรียนใน
เครือข่าย 
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   3. บทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องใด 
และควรได้รับการแก้ไข พบว่า  
    - ในเรื่องการประชุม เนื่องจากในการประชุมในแต่ละครั้ง สมาชิกสภาว่างไม่ตรงกัน 
ทางสภาเด็กและเยาวชนควรท าหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาให้สมาชิกแต่ละคน เพ่ือให้สมาชิกสภา
เข้าร่วมประชุมครบ เพ่ือได้มีการแสดงความคิดเห็นในมากข้ึน และทุกคนมีส่วนร่วมมากข้ึน 
    - ความคิดเห็นไม่ตรงกัน จึงท าให้เกิดปัญหา แก้ไขโดยการฟังเสียงข้างมาก อย่าใช้
อารมณ์ในการตัดสินใจ 
 
6.4 ผลจากข้อมูลสัมภาษณ์ 
 
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมเทศบาลนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
   1. เพ่ือศึกษาสภาพบริบทและบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา  
   2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
เทศบาลนครนครราชสีมา  
   3.  เพ่ือหาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา  
   โดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะบริหารสภาเด็ กและ
เยาวชนในระดับเทศบาลนครนครราชสีมา และเจ าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบงานกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา ผลการศึกษาสามารถอธิปรายโดยแยกออกเป็น 3 ด้านได้ดังต่อไปนี้ 
   1. ด้านโครงสร้าง 
   การศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาล
นครราชสีมา ด้านโครงสร้าง พบว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 มาตรา 22 - 40 ก าหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชน 2 ส่วน คือ สภาเด็กและเยาวชนระดับ
จังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ต่อมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์มีนโยบายให้ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
(สท.) มีนโยบายจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบล  ต่อมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
หนังสือที่ มท08934/ว1525 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2553 แจ้งจังหวัดขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ที่มีความพรอมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบลของแต่ละท้องถิ่น โดยหลักการในการ
จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ต้องมีโครงสร้างการบริหารที่มาจากตัวแทนกลุ่ม
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นักเรียนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาทั้งในระบบและนอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน) ที่มีอายุ
ระหว่าง 15 ถึง 25 ปี แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่าสมาชิกในสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครราชสีมา มีตัวแทนที่มาจากโรงเรียนเทศบาล 1 เพียงแห่งเดียวถึง 19 คน  ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็นสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชน เพ่ือเสนอประเด็นปัญหา ร่วมคิดร่วมวางแผนในการเสนอโครงการ ร่วมด าเนิน
กิจกรรมในแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนร่วมตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที่มีความรู้ความสามารถ และจริยธรรมมากยิ่งขึ้น 
   2. กฎหมาย 
   การศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาล
นครราชสีมา ด้านกฎหมาย พบว่า ในการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครราชสีมา ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 มาตรา 24 สภาเด็กและเยาวชนต าบลมีหน้าที่ คือ 
   (1) ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 
   (2) จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถ และจริยธรรม 
   (3) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในท้องถิ่น 
   ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนได้มีอ านาจและบทบาทในการด าเนินกิจกรรมตามพระราช 
บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ข้างต้นทุกประการ 
   3. ด้านการบริหาร 
    การศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาล
นครราชสีมา ด้านการบริหาร สามารถอภิปรายผลแบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
     3.1  ด้านการบริหารคน จากการศึกษาพบว่า การด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนของเทศบาลนครราชสีมาในด้านการบริหารคนนั้นมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการนัดหมาย
ประชุม เนื่องจากช่วงเวลาของสมาชิกไม่ตรงกันรวมถึงความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 
     3.2  ด้านการบริหารงบประมาณ จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนยังไม่สามารถเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณได้เอง เนื่องจากยังไม่เข้าใจรูปแบบโครงสร้าง
การเขียนโครงการและวิธีการของบประมาณ 
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     3.3  ด้านการบริหารระบบงาน จากการศึกษาพบว่า อุปสรรคที่พบในระบบงานและ
การด าเนินสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา  คือ ยังไม่มี
การสอนระบบงานจากสภาเด็กและเยาวชนรุ่นก่อนสู่รุ่นปัจจุบัน ท าให้เด็กขาดความเข้าใจในระบบ
การท างานในลักษณะของสภา รวมทั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนที่เข้ามาด าเนินการปัจจุบัน
ยังไม่สามารถมองระบบงานทั้งระบบว่ามีความสัมพันธ์การอย่างไร จึงยังไม่สามารถแสดงบทบาทใน
สภาเด็กและเยาวชนได้อย่างเต็มที่ในการคิดริเริ่มเสนอและด าเนินโครงการต่าง ๆ  
   4. ด้านกระบวนการการมีส่วนร่วม 
   การศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาล
นครราชสีมา ด้านกระบวนการการมีส่วนร่วม แบ่งการอภิปรายผลได้ดังนี้ 
     4.1 กระบวนการการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนและตัดสินใจ จากการศึกษาพบว่า 
เด็กยังไม่ใช่ตัวหลักในกระบวนการการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างแท้จริง ยังคงต้องให้เทศบาลคิดและ
ด าเนินการเป็นหลัก เด็กเป็นเพียงผู้เข้ามาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากเด็กและเยาวชนที่เข้า
มาร่วมในสภาฯนั้นยังไม่ได้รับรู้ถึงกระบวนการท างานในรู้แบบของสภาฯในภาพรวม รวมถึงการที่สภา
เด็กและเยาวชนของเทศบาลนครนครราชสีมาก่อนหน้านั้นมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการให้เกิดความต่อเนื่องได้จึงส่งผลให้สภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลฯที่เข้ามารับงานต่อนั้น
ต้องท าความเข้าใจในหลักของกระบวนการการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนกิจกรรมในรูปแบบของ
สภาเด็กและเยาวชนกันใหม่หรือมองไม่เห็นภาพรวมของการด าเนินงาน รวมถึงเด็กและเยาวชนอาจยัง
เห็นภาพไม่ชัดเจนว่าตนเองได้ประโยชน์อะไรจากการที่ได้เข้าร่วมในสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลฯ 
อันอาจเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนของเทศบาลนครราชสีมาอยู่บ้าง   
     4.2 กระบวนการการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม/ โครงการของเทศบาลนคร
นครราชสีมา จากการศึกษาพบว่า สภาเด็กและเยาวชนได้มีการประชุมรวมกันเพ่ือจัดท าโครงการ
เสนอของบประมาณต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล โดยใช้วิธีการประชุม และออกความคิดเห็นและ
ลงคะแนนอย่างเปิดเผยตามระบอบประชาธิปไตย ถือเสียงข้างมากในการเสนอกิจกรรม 
     4.3 กระบวนการการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินกิจกรรม จากการศึกษาพบว่า 
กระบวนการการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน สมาชิกเป็นพียงผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ได้เสนอของบประมาณในการด าเนินโครงการ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งการ
ประสานงาน เตรียมงาน ด าเนินกิจกรรมในวันด าเนินงาน 
     4.4 กระบวนการการมีส่วนร่วมด้านการรับประโยชนจากกิจกรรม จากการศึกษา
พบว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมด้านการรับประโยชน์จากกิจกรรม สมาชิกสภาเด็กแลเยาวชนมี
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มุมมองความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน 
     4.5 กระบวนการการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล จากการศึกษาพบว่า 
กระบวนการการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล สภาเด็กและเยาวชนยังไม่มีผู้รับผิดชอบ
และกระบวนการติดตามละประเมินผลที่จัดเจนเป็นรูปธรรม มีเพียงการมีส่วนร่วมในการแจก
แบบสอบถาม ตอบแบบสอบถาม และสังเกตผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 
6.5 ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน 
 
    การศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่ อนกิจกรรมเทศบาล
นครราชสีมา ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน พบว่า 
     6.5.1 เรื่องเวลาของเด็กแต่ละคนไม่ตรงกัน เนื่องจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วยกลุ่มเด็กการศึกษานอกระบบและกลุ่มเด็กมัธยมศึกษา ซึ่งเวลาที่นัดหมายในการประชุม
และการท ากิจกรรมจะไม่ว่างตรงกัน  
     6.5.2 เรื่องของความร่วมมือ เนื่องจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนประกอบด้วย
นักเรียนจากทุกชั้นปี จึงมีปัญหาในเรื่องของอาวุโส กล่าวคือ ในการขอความร่วมมือในการเข้าร่วมจัด
กิจกรรม รุ่นพี่จะไม่เชื่อฟังรุ่นน้อง 
     6.5.3 ขาดทักษะการเขียนโครงการ 
      6.5.4 ช่องทางการติดต่อประสานงาน 
 
6.6 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 
 
    การศึกษาบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาล
นครราชสีมา ด้านกระบวนการการมีส่วนร่วม 
     6.6.1 การหากิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือความสามัคคี เพ่ือให้
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองมากข้ึน 
     6.6.2 เจ้าหน้าที่ต้องมีการชี้แจงเรื่องการนัดประชุมเด็กอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดย
ก่อนการประชุมใหญ่ สภาเด็กควรจะทราบถึงวาระการประชุม เพ่ือเตรียมข้อมูลในการแสดงความ
คิดเห็นในทีป่ระชุมเพ่ิมมากข้ึน 
     6.6.3 ควรมีเบี้ยเลี้ยงให้แก่สภาเด็กและเยาวชนในการเข้าประชุม และเข้าร่วม
กิจกรรม  
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     6.6.4  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกันกับสภาเด็กและเยาวชน
มากขึ้น ทั้งในรูปแบบกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย 
     6.6.5  ตัวแทนของเด็กและเยาวชนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชน 
ควรมาจากหลากหลายแห่งในเขตเทศบาลนครราชสีมา เพื่อเป็นตัวแทนในการเสนอความคิดเห็น และ
จะได้สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มของตนเอง 
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แบบสอบถาม 
บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลนครนครราชสีมา 

 
ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ผู้วิจัยขอให้ท่านตอบค าถามแต่ละตอนตามที่ผู้วิจัยให้
รายละเอียดไว้ ดัวยความคิดเห็นที่เป็นอิสระ อย่างตรงไปตรงมา ของท่านเอง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดคุณค่า
ทางวิชาการอย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอยืนยันว่าการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ท่านอย่างเด็ดขาด และผู้วิจัยขอขอบคุณต่อความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ตอนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม (กรุณาท าเคร่ืองหมาย  /  หน้าข้อความต่อไปนี้) 
1.  เพศ     1       ชาย                  2      หญิง 
 

 2.  อาย ุ            1       ต่ ากว่า 18 ป ี 2      18-25 ป ี
      
 3. ระดับการศึกษา  

   1.    มัธยมศึกษาต้น/เทียบเท่า 2.  มัธยมศึกษาปลาย/เทียบเท่า 
  3.   อนุปริญญาหรือเทียบเทา่ปริญญาตรี   4.  สูงกว่าปรญิญาตร ี
 
  4. ประสบการณ์ในการท ากิจกรรมในสภาเด็กและเยาวชน 

 1.  น้อยกว่า 1 ป ี      2.  1 - 3 ป ี
 3.  3 - 5 ปี            4.  5 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ส่วนนี้เป็นระดับบทบาทการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม ขอให้ท่านใส่
เครื่องหมาย × ลงในช่องท่ีท่านต้องการตอบ 

 

           
บทบาทการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกจิกรรม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สดุ 

1. ด้านการวางแผนและตัดสินใจ      

  1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการงานแผนกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนในปีที่ผ่านมา 

     

1.2 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรม/โครงการลงในแผน
กิจกรรม 

     

1.3 ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ ของสภาเด็กและเยาวชน 

     

1.4 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอข้อปัญหาหรืออุปสรรคของ
กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 

     

1.5 ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผน
กิจกรรมและร่วมตัดสินใจเลือกกิจกรรมในแต่ละปี 

     

2. ด้านการด าเนินกิจกรรม      

2.1 ท่านมีส่วนร่วมในด าเนินกิจกรรม/โครงการของสภาเด็ก
และเยาวชนกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ 

     

2.2 ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการของ
สภาเด็กและเยาวชน 

     

2.3 ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานระหว่างสภาเด็กและ
เยาวชนกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

     

2.4 ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน เช่น เงิน สิ่งของ แรง เป็นต้น 

     

2.5 ท่านมีส่วนร่วมในการท าและพัฒนากิจกรรม/โครงการของ
สภาเด็กและเยาวชน 
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บทบาทการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกจิกรรม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สดุ 

3. ด้านการรับประโยชนจากกิจกรรม      

3.1 ท่านได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน 

     

3.2 ท่านได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชน 

     

3.3 การด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนก่อให้เกิด
ความสามัคคีในหมู่กรรมการ 

     

3.4 การด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนก่อให้เกิดการ
สร้างเครือข่าย 

     

3.5 การด าเนินกิจกรรมท าให้เด็กและเยาวชนเห็นบทบาทของ
สภาเด็กและเยาวชน 

     

 

4. ด้านการติดตามและประเมินผล      

4.1 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการ
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินต่างๆ ของสภาเด็กและเยาวชน 

     

4.2 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านปัญหา 
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 

     

4.3 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านข้อมูล
สถิติต่างๆ ของสภาเด็กและเยาวชน 

     

4.4 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลความส าเร็จ
ของกิจกรมต่างๆ ของสภาเด็กและเยาวชน 

     

4.5 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหาการท างานของสภา
เด็กและเยาวชน 
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ตอนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะทั่วไปเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของสภา
เด็กและเยาวชน 
 
1. ท่านคิดว่าบทบาทสภาเด็กและเยาวชนในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... ............................................. 
2. ท่านอยากให้สภาเด็กและเยาวชนมีการพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมในด้านใดเพิ่ม และเพราะ
อะไร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
3. ท่านคิดว่าบทบาทการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องใด และ
ควรได้รับการแก้ไขอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
  

@@@@@ ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้@@@@@ 
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แบบสัมภาษณ์ 
บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเทศบาลนคร

นครราชสีมา 
 

ประเด็นที่ 1  บทบาทสภาเด็กและเยาวชนในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 
ประเด็นที่ 2 โครงสร้างการบริหารในปัจจุบัน มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการด าเนินการใน
เรื่องใด เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 
ประเด็นที่ 3 บทบทการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจเลือกกิจกรรม/ โครงการของเทศบาล
นครนครราชสีมาอย่างไร 
 
ประเด็นที่ 4  บทบาทการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม / โครงการของเทศบาลนครนครราชสีมา
อย่างไร 
 
ประเด็นที่ 5  บทบาทการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากกิจกรรม/ โครงการของเทศบาลนคร
นครราชสีมาอย่างไร 
 
ประเด็นที่ 6  บทบาทการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลของเทศบาลนครนครราชสีมา
อย่างไร 
 
ประเด็นที่ 7 แนวทางในการพัฒนาบทบาทสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลนครนครราชสีมา ควร
ด าเนินการอย่างไร 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นางสาวปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์ 
  

วันเดือนปีเกิด 23 ตุลาคม 2526 
  

ต าแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว 
  

  
 

 




