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บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัโครงสร้างองค์การ กระบวนการท างาน และ

ลกัษณะการท างานของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่โป่งร่วมกบัส่วนงานอ่ืนในปี
พ.ศ.2552-2553 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการท างานของคณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลแม่โป่ง และเพื่อหาแนวทางในการท างานของคณะกรรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลแม่โป่ง โดยศึกษาจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลแม่โป่ง และกลุ่มท่ีปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่โป่ง ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การศึกษาในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสนทนากลุ่ม ตลอดจนการจด
บนัทึกและการบนัทึกเสียง เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสรุปแบบอุปนยัและรายงานผลเชิงพรรณนา  

ผลการวิจยั พบการท างานของคณะกรรมการสภาฯ อยู่สองรุ่น ซ่ึงมีลกัษณะการท างานท่ี
คลา้ยคลึงและแตกต่างกนั กล่าวคือ การจดัโครงสร้างการท างานของคณะกรรมการสภาฯ รุ่นท่ีหน่ึง
มีการก าหนดเฉพาะต าแหน่งของคณะกรรมการสภาฯ ส่วนคณะกรรมการสภาฯ รุ่นท่ีสองมีการ
ก าหนดเพิ่มเติมในเร่ืองแผนผงัโครงสร้างการท างาน การจดับุคคลเขา้มาเป็นคณะกรรมการสภาฯ 
รุ่นท่ีหน่ึงมีการจดักระบวนการสรรหาโดยให้ก านนัและผูใ้หญ่บา้นเป็นผูส้รรหาตวัแทนเยาวชนใน
หมู่บา้นของตนเอง ส่วนกระบวนการคดัเลือกไดมี้การให้ตวัแทนเยาวชนเสนอคนในหมู่บา้นของ
ตนเองมาเป็นคณะกรรมการสภาฯ และมีการเปิดโอกาสให้เยาวชนท่ีต้องการท าหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการสภาฯ เสนอตวัเองดว้ย จากนั้น จึงมีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสภาฯ โดยนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่โป่ง ส าหรับการจดับุคคลเขา้มาเป็นคณะกรรมการสภาฯ รุ่นท่ีสองมี
การปรับกระบวนการสรรหาตวัแทนเยาวชน คือ มีการสรรหาโดยก านันกบัผูใ้หญ่บา้นและมีการ
สรรหาโดยคณะกรรมการสภาฯ รุ่นท่ีหน่ึงดว้ย ส าหรับกระบวนการคดัเลือกมีความเหมือนกบัการ
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คัดเลือกคณะกรรมการสภาฯ รุ่นท่ีหน่ึง แต่ไม่ มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสภาฯ เพราะ
คณะกรรมการสภาฯ ส่วนใหญ่ท่ีได้รับการคดัเลือกไม่ได้เข้าร่วมการท างานจริง ส่วนการวาง
แผนการท างานและการจดับุคคลเขา้มาปฏิบติังานของคณะกรรมการสภาฯ ทั้งสองรุ่นมีการจดั
ประชุมเดือนละคร้ังในช่วงท่ีจะมีการจดักิจกรรมหรือโครงการ ซ่ึงในช่วงของการวางแผนการ
ท างานมีคณะกรรมการสภาฯ และเยาวชนต าบลแม่โป่งท่ีสนใจมาเขา้ร่วมการประชุมวางแผนงาน
ดว้ย มีการตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินงานตามท่ีคณะกรรมการสภาฯ กบัท่ีปรึกษาสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลแม่โป่งและร่วมกันวางแผนไว ้มีการติดตามความคืบหน้าในการท างานของคณะท างาน 
ภายหลงัจากการวางแผนงานและด าเนินจดังานเสร็จส้ิน ท่ีปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่โป่ง
และคณะกรรมการสภาฯ ได้จดัประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินงานพร้อมเสนอแนวทางการ
ท างานในคร้ังต่อไป 

ส าหรับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่ ปัญหาท่ีมีคณะกรรมการสภาฯ คนเดิมซ่ึงมีจ านวนนอ้ย
กวา่คร่ึงของคณะกรรมการสภาฯ ท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือการแต่งตั้งมาปฏิบติังานจริง ปัญหาการ
ท างานแบบรุ่นพี่ท  ารุ่นน้องตาม และปัญหาคณะกรรมการสภาฯ ขาดปฏิสัมพนัธ์ในการท างาน
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง สาเหตุของปัญหาดงักล่าว คือ กระบวนการจดับุคคลเขา้มาเป็นคณะกรรมการ
สภาฯ ท่ีไม่สามารถคดัสรรคนท่ีมีจิตอาสามาท างานได ้วิถีชีวิตเยาวชนต าบลแม่โป่งซ่ึงรวมไปถึง
คณะกรรมการสภาฯ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะในการรวมตวัท างานซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการท างาน
ในรูปแบบขององค์กร รูปแบบการท างานภายใต้ระบบราชการ หรือการท างานท่ีต้องยึดแบบ
แผนการท างานของสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาลท่ีภาครัฐก าหนดไวไ้ด ้และการท่ีทางเยาวชน
ต าบลแม่โป่งไม่ไดรั้บการสนบัสนุนการจดักิจกรรมจากกลุ่มผูใ้หญ่ในต าบลอยา่งเตม็ท่ี 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ควรมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้เร่ืองรูปแบบการท างาน
ในแต่ละรุ่นของคณะกรรมการสภาฯ เพื่อน าไปสู่การปรับโครงสร้างการท างานท่ีเหมาะสม ควรมี
การก าหนดบทบาทหน้าท่ีในแต่ละต าแหน่งให้ชดัเจน ควรมีการจดัปฐมนิเทศโดยเพิ่มเติมในเร่ือง
วิธีการท างานภายใตร้ะบบราชการและควรมีการปลูกฝังให้คณะกรรมการสภาฯ มีจิตส านึกในการ
พฒันาชุมชนของตนเอง ควรปรับวิธีการสรรหาตวัแทนเยาวชนต าบลแม่โป่ง โดยการประสานงาน
เพื่อขอความร่วมมือในการเสนอตวัแทนเยาวชนกบัแกนน าเยาวชนของแต่ละหมู่บา้นโดยตรง และ
ควรมีการจดัเวทีการประชุมอย่างนอ้ยหน่ึงคร้ังในแต่ละปีเพื่อวางแผนการท างานล่วงหนา้และเพื่อ
กระตุน้ใหค้ณะกรรมการสภาฯ เกิดการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง 
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ABSTRACT 
  

This research study aimed to 1) study the organizational structure, work process and the 
working characteristics of the child and youth council of Maepong sub-district committee 
cooperated with the others in the years of 2009 – 2010. 2) analyze the problems and obstacles the 
working characteristics of the child and youth council of Maepong sub-district committee and 
find the ways on the working process of the Child and Youth Council of Maepong sub-district 
sub-district committee. The study was conducted through the main informants: the group of child 
and youth council of Mae Pong sub-district committee and the advisory group of child and youth 
council of Mae Pong sub-district committee. Data collection was conducted through related 
documents, non-formal interview, group discussion, including notes and audio recordings for 
analysis of the inductive data and presented in form of descriptive method. 
                The results found that: The recent two groups of council committees had similar and 
different working characteristics. This revealed that the working structure of the first group of 
council committee had defined certain position of the council committee and the second group ha 
d defined additional diagram of working structure. Responding the recruitment process providing 
the individual to be the council committee, the first group has arranged the recruitment process by 
letting the village headmen’s head and the village headman as the recruitment individuals for 
selecting the representatives of the youths in their own villages. The selection process let the 
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representatives of the youth present their people in their own village be the council committee and 
providing opportunity for the youths that wanted to serve as the council committee presented 
themselves as well. Afterwards, the selected youth would be appointed and signed by the 
chairman of the Mae Pong sub-district administrative organization. Responding arrangement of 
individual to be the second group of council committee, there would be the adjustment of process 
for recruiting the youths through the village headmen’s head and the village headman along with 
the first group of council committee. In relation to the recruitment process was similar to the first 
group but appointment of the council committee was not made due to the appointed committee 
mostly did not attend the real functions. Responding the working plan and the arrangement of 
individuals for working in the council committee, both of the two groups held the meeting once a 
month during the conducted activity or project. In relation to the period of the working plan, there 
would be the interested council committee and the youths of Maepong sub-district attending the 
meeting as well. Also, there would be appointment of the working group for implementation in 
accordance with the council committee and the advisors of the child and youth council committee 
of Maepong sub-district have been planned together. Moreover, there would be the follow-up the 
advantage of the working group after completion of working plan and work implementation, the 
advisors of the child and youth council committee of Maepong sub-district and the council 
committee would hold the meeting for assessing the performance of implementation and 
presented the ways of working in the next session. 
                With relation to the existing problems, they included: the problem that there were 
former council committees less than half the selected or appointed council committees perform 
the actual work, the working problem that the former group did firstly and the subsequent group 
followed, and the problem that the council committee lacked of interaction jointly among groups. 
The cause of such problems was that the recruitment process to assume the council committee 
could not be selected the real volunteer person to work with. As the youth lifestyle of Maepong 
sub-district and the council committees that had certain characteristics in work combination 
which resulted not consistent with characteristic forms of organization, working under 
government service or the work which would be held the work plan under the children and youth 
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council of the sub-district / municipality that the state has defined, and due to the Maepong sub-
district youths were not fully supported the activities from the adult groups in their sub-district. 
               Some suggestions recommended in this study included: there should be exchanges of 
learning on working models in each group of the council committee for leading the proper 
adjustment of working structure, the roles and functions of each position should be clearly 
defined, orientation should be made by adding the approach of working method under the 
government service system and the council committee should be fostered of consciousness on 
development to their own communities. Adjustment of recruitment approach of the youth 
representative in Maepong sub-district should be made through coordination for the cooperation 
with the youth representative and the core youth leaders of each village, directly. Also, the 
meeting should be held at least once a year for planning the work in advance and monitored  the 
council committee to carry out their functions continuously. 
 


