ความสัมพันธระหวางความรูและการมีสวนรวม
กับความคิดเห็นตอการดํา เนิ น งานสภาเด็ ก และเยาวชนแห ง ประเทศไทย ป 2555
นางเทพวัลย ภรณวลัย
การศึ ก ษา “ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความรู แ ละการมี ส ว นร ว มกั บ ความคิ ด เห็ น ต อ การ
ดํา เนิ น งานสภาเด็ ก และเยาวชนแห ง ประเทศไทย ป 2555” มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความ
คิดเห็น ของสมาชิก ที่มีตอการดําเนินงานสภาเด็ก และเยาวชนแหง ประเทศไทย (สดย.ท.) ป 2555 และ
ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความคิ ด เห็ น ดั ง กล า ว เพื่ อ เป น แนวทางในการพัฒนา สดย.ท. โดยศึกษาทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ เก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยการสัมภาษณสมาชิก
สดย.ท. จํานวน 115 คน ในชวงเดือนธันวาคม 2555 ประกอบดวยประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและ
กรุง เทพมหานคร 77 คน และผูแทนเด็ ก และเยาวชนซึ่ ง คัดเลื อกกัน เองจากกลุม เด็ก และเยาวชนที่ไ ด
ลงทะเบียนไวตามระเบียบที่กระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด 38 คน ไดขอมูลที่
สมบูรณทั้งสิ้น 97 คน คิดเปนรอยละ 84.3 ของประชากรทั้งหมด วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS for Windows version 15 สถิติวิเคราะหที่ใชคือ ความถี่ รอยละ มัชฌิมเลขคณิต เปอรเซนตไทล
และไคสแควร โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และเก็บ ขอมูล เชิง คุณภาพโดยการสัม ภาษณเ ชิง
ลึก (In - depth interview) กับ สมาชิก สดย.ท. จํานวน 23 คน
ผลการศึกษาในเชิงปริมาณและคุณภาพ สรุปผลได ดังนี้
1. ขอมูล ทั่วไปของสมาชิก สดย.ท. โดยสรุป ในภาพรวม สวนมากเปนเพศชาย มากกวา
เพศหญิง อยูในชวงอายุที่เปนกลุมเยาวชนที่กําลังศึกษามากกวาเปนกลุมเด็ก สวนมากนับถือศาสนาพุทธ และ
อาศัยอยูกับบิดามารดาซึ่งสวนใหญมีสถานภาพอยูดวยกัน และประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร ครอบครัว
มีรายไดเพียงพอ ตัวเด็กและเยาวชนมีรายรับเพียงพอสําหรับการใชจาย ดังนั้นอาจสรุปไดวาสมาชิก สดย.ท.
สวนใหญครอบครัวมีความมั่นคง มีรายไดเพียงพอ และบิดามารดาอยูดวยกัน
2. ขอมูล การมีสวนรวมกับ สดย.ท. พบวา 3 ใน 4 ทําหนาที่เ ปนสมาชิก สดย.ท. ที่เหลือ
ทําหนาที่เปนคณะบริหาร สดย.ท. สวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ระหวาง
1 ป แตไมเกิน 2 ป และประมาณ 3 ใน 4 เขารวมกิจกรรมของ สดย.ท. ทั้งที่เปนทางการและไมเ ปนทางการ
บอยครั้งถึงทุกครั้ง โดยเขารวมกิจกรรมที่เปนทางการมากกวากิจกรรมที่ไมเปนทางการ แตเปนที่นาสังเกตวา
มีส มาชิก ไมเ คยเขารวมกิจกรรมทั้ง ที่เ ปนทางการและไมเ ปนทางการเลย คิดเปนรอยละ 4.10 และ 9.30
ตามลําดับ ชี้ใหเห็นวามีสมาชิกที่ไมมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ สดย.ท. ทั้งที่สมาชิก สดย.ท. เหลานี้ ลวน
เปนผูนําเด็กและเยาวชนระดับประเทศ
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ประโยชนที่สมาชิก สดย.ท. ไดรับจากการเขารวมเปนสมาชิก สดย.ท. 5 อันดับแรกคือ
1) มีจิตอาสามากขึ้น 2) มีภาวะผูนําเพิ่มขึ้น 3) มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น 4) คิดอยางมีเหตุผลมากขึ้น
และ 5) กลาแสดงออกมากขึ้น
3. ความรู เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญ ญัติสงเสริม การพัฒ นาเด็ก และ
เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 พบวามีคาเฉลี่ยความรู 11 คะแนน จาก 19 คะแนน และสวนใหญรอยละ 91.7
มีความรูในระดับปานกลางคอนไปทางต่ํา กลาวคือสวนใหญจะตอบถูกอยูระหวาง 7 – 12 คะแนน สมาชิกที่
มาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปนกลุมที่มีความรูในระดับปานกลางคอนไปทางสูงมากที่สุด สวนสมาชิกที่
มาจากภาคตะวันออก และภาคใต มีกลุมที่มีความรูในระดับปานกลางคอนไปทางต่ํา มากที่สุด
ประเด็นที่นาสนใจคือ สมาชิก สดย.ท. สวนมาก มีความรูเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชบัญ ญัติสงเสริม การพัฒ นาเด็กและเยาวชนแหง ชาติ พ.ศ. 2550 ไมม ากนัก ซึ่งประกอบดวย
เรื่องโครงสราง อํานาจหนาที่ ภารกิจ และความเชื่อมโยงของสภาเด็กและเยาวชนในแตละระดับ ทั้งที่สมาชิก
เหล า นี้ ล ว นเป น ผู นํ า เด็ ก และเยาวชนระดับ ประเทศ ถู ก คาดหวั ง ว า น า จะมี ค วามรูม าก เนื่ อ งจากเป น
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัด และผูแทนเด็กและเยาวชนซึ่งคัดเลือกกันเองจากกลุมเด็กและ
เยาวชน ในประเด็นนี้อาจทําใหการดําเนินกิจกรรมหรือการประสานงานระหวางเครือขายของสภาเด็กและ
เยาวชนทั่วประเทศ หรือการดําเนินกิจกรรมของกลุมเด็กและเยาวชนตาง ๆ ไมเปนไปตามบทบาท อํานาจหนาที่
ตามเจตนารมณของกฎหมายเทาที่ควร โดยเฉพาะผูนําเด็กและเยาวชนที่มาจากภาคตะวันออก และภาคใต
4. ดานความคิดเห็นตอการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย ป 2555
สมาชิก สดย.ท. สวนใหญห รือ รอยละ 81.5 มีความคิดเห็นวา สดย.ท. มีก ารปฏิบัติงานตามปกติ และ
ปฏิบัติงานไดมากกวาปกติ โดยในรายละเอียด พบวาที่สมาชิกมีความคิดเห็นวา สดย.ท. ปฏิบัติงานไดตามปกติ
หรือมากกวาปกตินั้นเปนเรื่องภายในของ สดย.ท. เชน การประชุม การประสานงานภายใน แตกับสังคม
ภายนอกที่ตองประสานเชื่อมโยงการดําเนินงาน สมาชิกมีความคิดเห็นวายังปฏิบัติไดนอย ไดแก การประสาน
กับหนวยงาน องคกรอื่น ๆ รวมทั้งผูแทนเด็กและเยาวชนที่เปนกรรมการใน กดยช.
5. การทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย ป 2555 มีดังนี้
5.1 ขอมูลทั่วไปของสมาชิก สดย.ท. มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ของสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย ป 2555 พบวามีตัวแปรความเพียงพอของรายไดครอบครัวเฉลี่ย
ตอเดือน ที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือสมาชิก สดย.ท. ที่ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
เพียงพอ จะมีความคิดเห็นวา สดย.ท. ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามปกติ หรือปฏิบัติงานไดมากกวาปกติ
ในขณะที่สมาชิก สดย.ท. ที่ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเพียงพอ กลับมีความเห็นวา สดย.ท. ยังปฏิบัติงาน
ไดไมมากเทาที่ควร
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5.2 การมีสวนรวมกับสภาเด็กและเยาวชนแหง ประเทศไทย พบวามีตัวแปร 2 ตัว ที่มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
5.2.1 บทบาทหนาที่ของสมาชิก สดย.ท. กลาวคือกลุมที่มีบทบาทเปนคณะบริหาร
สดย.ท. มีความคิดเห็นวา สดย.ท. ยัง ปฏิบัติงานไดนอยถึงไมป ฏิบัติเลย ในขณะที่กลุม ที่เปนสมาชิก กลับ มี
ความคิดเห็นวา สดย.ท. มีการปฏิบัติงานเปนไปตามปกติอยูแลว
5.2.2 การเขารวมกิจกรรมที่เปนทางการกับ สดย.ท. พบวากลุมสมาชิก สดย.ท.
ที่เขารวมกิจกรรมที่เ ปนทางการจํานวนบอยครั้งหรือทุกครั้ง มีความคิดเห็นวาการดําเนินงานของ สดย.ท.
เปนไปตามปกติ หรือมากกวาปกติ ในทางกลับกัน กลุมสมาชิก สดย.ท. ที่เ ขา รวมกิจ กรรมเพียงบางครั้ง
หรือไมไดเขารวมกิจกรรมเลย มีความคิดเห็นวา สดย.ท. มีการปฏิบัติงานไดนอยถึงไมปฏิบัติเลย
5.3 ความรูเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 พบวากลุมสมาชิก สดย.ท. ที่มีความรูปานกลางคอนไปทางสูง มีความคิดเห็นวา
สดย.ท. มีการปฏิบัติงานคอนขางนอย ในขณะที่สมาชิก สดย.ท. ที่มีความรูปานกลางคอนไปทางต่ํา กลับ มี
ความคิดเห็นวา สดย.ท. มีการปฏิบัติงานไดมากกวาปกติ
6. ขอมูลเกี่ยวกับพี่เลี้ยงของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด (สดย.จ.) ป 2555
เนื่ อ งจากสมาชิ ก สดย.ท.ประกอบด ว ยประธานสภาเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร 77 คน และผูแทนเด็กและเยาวชนซึ่งคัดเลือกกันเองจากกลุมเด็กและเยาวชน 38 คน
ในส วน สดย.จ. กฎหมายกํา หนดให มี ที่ ป รึ ก ษาคณะบริ ห าร สดย.จ. ประกอบดว ยผู วา ราชการจัง หวั ด
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาในจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด นายก
องคการบริหารสวนจังหวัด และผูแทนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง ไมเกิน 5 คน การมีที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในคณะบริหาร
สดย.จ. เปนปจ จัยหนึ่งที่สําคัญที่จะชวยพิจารณากลั่นกรอง ใหคําแนะนํา ชวยเหลือการดําเนินงานใหกับ
สดย.จ. ผลการศึกษาพบวาสมาชิก สดย.ท. ในสวนที่เปนประธาน สดย.จ. ระบุวามีการแตงตั้งองคกรเอกชน
หรือองคกรชุมชนเปนที่ปรึกษารอยละ 80.5 และอีกรอยละ 19.5 ยังไมมีการแตงตั้งดังกลาว และพบวาบุคคล
ที่ประธาน สดย.จ. ไปปรึกษาหารือ ขอคําแนะนํามากที่สุด ไดแก พมจ. รอยละ 66.7 กศน. มีรอยละ 62.5
รองลงมาคือผูแทนองคกรชุมชนและผูแทนองคกรเอกชน มีรอยละ 42.8 และ รอยละ 28.6 ตามลําดับ ดังนั้น
หากมีการจัดระบบ หรือการพัฒนาที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จึงควรเนนใหความสําคัญกับ
กลุมผูใหคําปรึกษาที่ประธาน สดย.จ. ไปปรึกษามากที่สุด เปนลําดับตน ๆ
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7. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth interview) เปนการวิเคราะหการดําเนินงาน
ของสภาเด็ก และเยาวชนแหงประเทศไทย สรุปได ดังนี้
7.1 ปจจัยความสําเร็จ จุดแข็ง มุมมองดานบวกของการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชน
แหงประเทศไทย
7.1.1 สมาชิก สดย.ท. มีศักยภาพเนื่องจากเปนแกนนําเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ
โดยมีลักษณะของความเปนผูนํา กลาคิดกลาแสดงออก มีความรวมมือและการทํางานเปนทีม สามารถเปนตัวแทน
เยาวชนได มีความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่สรางสรรคและที่เปนประโยชนสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน
7.1.2 สดย.ท. เปนกลไก องคกรตามกฎหมายที่มีโครงสรางครอบคลุมตั้งแตระดับ
อําเภอ จังหวัด และแหงประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสภาเด็กและเยาวชนตําบลตามนโยบายของกระทรวง
มีการออกแบบการบริหารตามโครงสราง กฎหมายกําหนดบทบาทหนาที่ไวชัดเจน สามารถเปนศูนยกลางการ
ดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนที่มีความเขมแข็ง
7.1.3 กฎหมายกําหนดใหส ภาเด็ก และเยาวชนทุ ก ระดับ มีพี่เ ลี้ยง คือ ที่ป รึ ก ษา
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ที่สามารถใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวก และประสานความรวมมือจาก
องคกร หนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่
7.2 ขอจํากัด ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
7.2.1 ปญหาการสื่อสาร 1) ระหวางคณะบริหาร เพราะแตละคนมาจากสภาเด็กและ
เยาวชนจากทั่ ว ประเทศ การพบปะเพื่ อประชุม ปรึ ก ษาหารื อ ทํา ได นอ ยครั้ง การทํ า งานจึ ง ไม ต อเนื่ อ ง
และไม ค อ ยรั บ รู ป ญ หาด า นการทํ า งานร ว มกั น 2) ระหว า งเครื อ ข า ยที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กั บ เจ า หน า ที่
การประสานงานที่ไมตอเนื่อง ทําใหก ารรับรู ความเขาใจคลาดเคลื่อน ขาดการสนับสนุนอยางจริงจัง จาก
องคกร หนวยงานที่เกี่ยวของ
7.2.2 พี่เลี้ยงในแตละพื้นที่ สวนใหญพบวาเจาหนาที่ พมจ. ที่รับผิดชอบงานสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัด มักจะมีปญหาในการทํางานรวมกับเด็กและเยาวชน แตพี่เลี้ยงอีกสวนที่สภาเด็กและเยาวชน
แตละแหงเลือกกันเอง ไมเกิน 5 คน และเสนอรายชื่อใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง จะทํางานกับเด็กและเยาวชนไดดี
7.2.3 ปญหาดานความตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะบริหาร สดย.ท. เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบอย
7.2.4 เด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนนอย เนื่องจาก
การประชาสัมพันธโครงการไมทั่วถึง ทําใหเด็กและเยาวชนทั่วไปขาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม โครงการที่
เปนประโยชน
7.2.5 ผูปกครอง และหรือสถานศึกษาบางแหงไมใหความสําคัญกับการดําเนินงาน
สภาเด็กและเยาวชน เนื่องจากเกรงวาจะสงผลกระทบตอการเรียน
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7.3 ขอเสนอแนะตอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
7.3.1 ควรมี ก ารเสนอแต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาคณะบริ ห าร สดย.ท. เพื่ อ ทํ า หน า ที่
ใหคําแนะนํา สนับสนุนการประสานความรวมมือจากองคกร หนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่
7.3.2 พัฒ นาศักยภาพคณะบริห ารสภาเด็กและเยาวชน และแกนนําทั่วประเทศ
โดยจัดอบรม ที่ เนนความรูความเขาใจในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ใหความรูในเรื่องกฎหมาย แผน นโยบายที่เกี่ยวของ ใหสามารถดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับเจตนารมณ
ตามกฎหมาย รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดวิเคราะห การมีจิตอาสาใหแกนนําเด็กและเยาวชน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.3.4 ควรจัดระบบการประสานงานที่มีความชัดเจน และใชชองทางสื่อสารที่เด็ก
และเยาวชนเขาถึง เชน Social Media เปนตน มีการปรับปรุงฐานขอมูลสมาชิก สดย.ท. อยูเสมอ
7.3.5 ควรมีการประสานงานกับสถาบันการศึกษา ใหเปนเครือขายในการสนับสนุน
การดําเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
7.3.6 ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
1. เรงสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่ ภารกิจตามกฎหมายของสภาเด็ก
และเยาวชนในทุกระดับ รวมทั้งนโยบาย แผนที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน แกกลุม
ดังตอไปนี้
1) กลุม สมาชิก สดย.ท. โดยการใหความรู สรางความเขาใจอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
เนื่องจากสมาชิก สดย.ท. มีการเปลี่ยนแปลงไปบอย ๆ รวมทั้งการพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห การนําเสนอ
ตลอดจนการพัฒนาบุคลิก ภาพ ทั้ง นี้ สมาชิก สดย.ท. ควรนําความรูที่ไดไปถายทอดตอในองคกรของตน
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน สามารถประสานเชื่อมโยงเครือขายการทํางานระหวางสภาเด็ก
และเยาวชนทุกระดับ รวมทั้งเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชนไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2) กลุมพี่เลี้ยง ที่เปนที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เชน พมจ. กศน. องคก ร
ชุมชน องคกรเอกชน ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชน เนื่องจากเปนผูที่ประธาน สดย.จ.
ระบุวาไปขอรับคําปรึกษามากที่สุด เพื่อใหสามารถใหคําปรึกษาแกสภาเด็กและเยาวชนไดอยางสอดคลองกับ
บทบาทหนาที่ ภารกิจตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น
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2. มีการเตรียมความพรอมใหกับเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนทุกระดับ เนื่องจากเด็กและเยาวชนลวนมีภารกิจตอครอบครัว และการศึกษาเลาเรียน จึงตองเตรียม
ความพรอม คือ ประการแรก ตองไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว โดยการใหความรู ความเขาใจแกสมาคม
ผูปกครองและครูในโรงเรียน เกี่ยวกับเจตนารมณการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ประการที่สอง
ตองไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา โดยอาจจะตองมีการพัฒนาหลักสูตร การเรียน
การสอน ใหเด็กและเยาวชนมีโอกาสคิดสรางสรรค ทํากิจกรรมเพื่อสวนรวมอยางตอเนื่อง
3. ควรมีการประสานงานกับทุกภาคสวน ทุกระดับ ไดแกหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชนที่
เกี่ยวของกับสภาเด็กและเยาวชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสภาเด็กและเยาวชน โดยการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่ ภารกิจตามกฎหมาย
ของสภาเด็ก และเยาวชนในทุกระดับ รวมทั้งนโยบาย แผนที่เกี่ยวของ ใหสามารถรวมออกแบบการพัฒนา
สภาเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ตามกรอบแนวทางของกฎหมาย ในทิศทางของนโยบายและแผนที่เ กี่ยวของ
ใหสอดคลองกับความตองการ ตามศักยภาพ และเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ อันจะมีผลใหเกิดการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนอยางแทจริง
4. มีการจัดระบบพี่เลี้ยงใหส ามารถทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแกสภาเด็กและเยาวชน
ทุกระดับ
5. มีการจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลสมาชิก สดย.ท. เพื่อพัฒนาเปนชองทางการสื่อสารที่
สมาชิกสวนมากเขาถึงได เชน สื่อสังคมออนไลน (Social Media)
6. ควรสงเสริมใหเด็กและเยาวชนหญิง ไดมีโอกาสเขารวมและสามารถแสดงบทบาทในเวที
สภาเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น
7. ควรมีก ารประชาสัม พันธเ พื่อเปดโอกาสใหเ ด็ก และเยาวชนทั่วไปเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมของสภาเด็ก และเยาวชนทุก ระดับ เนื่องจากพบวากิจ กรรมที่สภาเด็ก และเยาวชนดําเนินการนั้น
ทําใหเกิดจิตอาสา การชวยเหลือเกื้อกูล มีภาวะผูนําเพิ่มขึ้น มีทักษะการทํางานรวมกับ ผูอื่น รวมทั้งทักษะ
การคิดวิเคราะห และกลาแสดงออก เปนการเตรียมและพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีศักยภาพเชิงสรางสรรค
ตอไปในอนาคต

