
คิด for คิดส์
ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

ศนูยว์จิยัและสือ่สารความรูเ้พือ่ตอบโจทยอ์นาคต มุง่วเิคราะห ์เผยแพรค่วามรู ้ออกแบบ และขบัเคลื่อน
นโยบายสาธารณะดา้นเดก็ เยาวชน ครอบครวั และการเรยีนรู ้เพือ่เป็นฐานสนบัสนุนทางวชิาการใหก้บั

สสส. ภาคเีครอืขา่ย และประชาชน

ความร่วมมือ

“

”



- รายงานติดตามและวิเคราะหน์โยบาย
- รายงานวิจัย
- รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว 
ประจ าปี

แหล่งผลิตงานวิชาการ 

- นักวิชาการ
- เอ็นจีโอ (ระดับชาติ และชุมชนท้องถ่ิน)
- สื่อมวลชน
- ผู้ก าหนดนโยบาย 
- พ่อแม่ ครูอาจารย ์เด็กและเยาวชน

แหล่งสร้างเครือข่าย
ความรู้

- ข้อมูลพ้ืนฐาน
- ข้อมูลล่าสุด
- ข้อมูลการส ารวจเยาวชน
- ข้อมูลเปรียบเทยีบไทยและโลก
- ข้อมูลเชิงสังเคราะห์

แหล่งรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ 

- ท างานต่อเนื่อง 
- เป็นระบบ 
- ทันสมัย ตอบโจทย์ตรงจุด 
- เข้าถึงได้สะดวก ใช้ประโยชน์ง่าย

แหล่งความรู้ของสังคม
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กรอบแนวคิด: ระบบนิเวศการพัฒนาเด็ก

เด็กและเยาวชน
(C/SE)

การวิเคราะห์
3 ระดับ

ระบบนิเวศการ
พัฒนาเด็ก (E)

ประเด็นท้าทาย
(CH)
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สร้างพ้ืนทีแ่ห่งการเปลีย่นแปลง:
Acceptance
Authority

Ability

Policy Agenda-setting
การก าหนดวาระเชิงนโยบาย

ตั้งโจทย์ที่ ‘ใช’่ ในเรื่องส ำคัญต่อชีวิตของ
ผู้คนและสังคม 

สร้ำงบทสนทนำสำธำรณะเกี่ยวกับประเด็น
ปญัหำและทำงเลือกเชิงนโยบำย

1

ใช้ควำมรู้ใหม่และเครือ่งมือใหม่
เป็นฐำนในกำรออกแบบและ
จัดท ำนโยบำย 

กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่ำงทั่วถงึ 

ประเมินควำมเป็นไปได้และ
วิเครำะห์ผลกระทบ

Policy Formation
การก าหนดนโยบาย2

Policy Implementation
การแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ

บังคับใช้ตรงตำมเจตนำรมณ ์ตอบโจทย์
เร่ืองประสิทธภิำพ และควำมยุติธรรม

ปรับแก้ปญัหำช่องว่ำงและผลพวงที่ไม่ได้
ตั้งใจจำกนโยบำย

3

ระบบประเมนิผลที่มีคุณค่ำ
ควำมหมำยแท้จริง และส่งผล
สะท้อนกลับถึงผู้รับผิดชอบ

พลวัตกำรปรับตัวของนโยบำย 
– กลไกปฏิรูปสถำบันและ
แก้ปญัหำปฏิบัติกำร

Policy Evaluation
การประเมินผลนโยบาย4

4

โลกใหม่ ความท้าทายใหม่ ต้อง ‘คิดใหม่-ท าใหม่’
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ด้วย ‘ความรู้ใหม่’ 
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ดีเอ็นเอ ของ คิด for คิดส์

นโยบายเด็กและครอบครัว 
คืออนาคตของเด็กท้ังชีวิต คืออนาคตของสังคม

เปา้หมายสุดท้าย 
คือการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพสูงสุดตามเส้นทางท่ี
แต่ละคนได้เลือกเอง

โลกสร้างเด็ก เด็กสร้างโลก
นโยบายเด็กและครอบครัวแยกไม่ออกจากโครงสร้างการเมือง เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และสังคมวัฒนธรรม

คิดใหม่ท าใหม่เร่ืองกระบวนการนโยบาย 
เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมตลอดทาง ใช้ความรู้เป็นฐานสร้างการเปลี่ยนแปลง

วิถีท างาน
มุ่งตอบโจทย์ท้าทายแห่งอนาคต น าเสนอระเบียบวิธีและเครื่องมือใหม่ๆ ใน
การท าวิจัย รับมือความซับซ้อนด้วยแว่นตาสหวิทยาการ ระดมความหลากหลาย
และปัญญารวมหมู่แก้โจทย์ยาก แสวงหาทางเลือกและทางออกใหม่ท่ีเป็นไปได้



ออกจากหลุมด า 
"พัฒนาประเทศด้วยถนน พัฒนาคนด้วยตึก"
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สร้างนโยบายเด็กและครอบครัวเพ่ืออนาคตใหม่ ด้วยพลังความรู้และข้อมลู

เด็กและเยาวชน

61.4%
อยู่ในครัวเรือน
รายได้ต่อหัวต ่ากว่า 
6,250 บาท/เดือน

เงินอุดหนุนเด็กเล็ก 

‘ถ้วนหน้า’ เป็นไปได้ 
ไม่สร้างภาระทางการคลัง

(ข้อมูลจาก คิด for คิดส์ ค านวณจาก UN World Population Prospects 2019 Revision)

(ข้อมูลจาก คิด for คิดส์ ค านวณจากผลส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, 2021)



การส ารวจเยาวชน 2022

ประเทศไทยยังเข้าใจ
เยาวชนไม่มากพอ

พอรู้เรือ่ง
กายภาพพ้ืนฐาน

แต่ไม่รู้เรือ่งความรู้สึก ความสัมพันธ์
ชุดคุณค่าและทัศนคติทียึ่ดถือ

ส ารวจเยาวชน 5 ประเด็นใหญ่ 129 ข้อ

1. ความเป็นอยู่ขั้นพ้ืนฐาน

2. ความสัมพันธ์กับคนรอบตวั

3. ความสัมพันธ์กับสงัคมวงกว้าง

4. การศึกษาและการท างาน

5. คุณค่าและทัศนคติ
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ตัวอย่างค าถาม

รายได้, ที่อยู่อาศัย, การรับประทานอาหาร, สุขภาพกายและจิต, 
พฤติกรรมเสี่ยง, ความปลอดภัย, เปา้หมายชีวิต

ความเป็นอยู่
ขั้นพ้ืนฐาน1

ประเด็นต่อไปน้ีท าให้คุณเครียด
มากแค่ไหน?

สุขภาพของตนเอง

สุขภาพของคนในครอบครวั

ความสัมพันธ์ภายในครอบครวั

ความสัมพันธ์กับเพ่ือน

ความรัก

การศึกษาและการท างาน

การเงิน

สังคม การเมืองและประเด็น

ข่าวสารปัจจุบัน

น้อยที่สุด น้อย ค่อนข้าง
น้อย

ค่อนข้าง
มาก

มาก มากที่สุด

9



ตัวอย่างค าถาม

คนในครอบครัว, ความสัมพันธ์กับเพ่ือน, ความรัก การมีบุตร, 
ทัศนคติต่อการมีครอบครัวและบุตร, ที่ปรึกษาในชีวิต

ความสัมพันธ์
กับคนรอบตัว2

คุณจะปรึกษาใครเป็นคนแรกเวลาท่ีชีวิตมีปัญหา?

พ่อแม่/ผู้ปกครอง พ่ีน้อง

คู่รัก/คูส่มรส เพ่ือน

ครูอาจารย์ นักให้ค าปรกึษา/จติแพทย์

นักบวช/หมอด/ู
ที่ปรึกษาด้านจติวิญญาณ

อินเทอร์เนต็
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ตัวอย่างค าถาม

พฤติกรรมการใช้สื่อ, กิจกรรมทางสังคม, กิจกรรมพลเมือง
ความสัมพันธ์กับ

สังคมวงกว้าง3
คุณท ากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มทางสังคมต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน?

ศิลปะและวัฒนธรรม

กีฬา

วิชาการ

ศาสนา/ความเชื่อ

ผู้น านักเรียน/ผู้น าเยาวชน

อาสาสมัครด้านสังคม

อาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม

แฟนคลับศิลปิน/ไอดอล

งานอดิเรกอ่ืนๆ

ไม่เคยเลย ปีละคร้ัง 3-6 เดือน
/คร้ัง

ทุกเดือน ทุกสัปดาห์

11



ตัวอย่างค าถาม

ทัศนคติต่อการศึกษา, การใช้เวลาและคุณภาพของการศึกษาในระบบ,
พ้ืนที่เรียนรู้นอกห้องเรียน, สถานะและทัศนคติต่อการท างาน

การศึกษาและ
การท างาน4

คุณคิดว่าการเรียนในระบบช่วยพัฒนาทักษะต่อไปน้ีของคุณมากแค่ไหน? (0-5)

การอ่านและเขยีนภาษาไทย การอ่านและเขยีนภาษาอังกฤษ

การพูด/สือ่สารในทีส่าธารณะ การค านวณขัน้พ้ืนฐาน

การคิดอยา่งเป็นวิทยาศาสตร์ การคิดเชงิวิพากษ์/แกปั้ญหา

การคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ ความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัสทิธเิสรภีาพ

การอยูร่ว่มกบัคนตา่งวัฒนธรรม การใชง้านคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี

การค้นขอ้มลูและประเมนิความนา่เชือ่ถือ การบรหิารจดัการเงนิและการลงทุน

การท างานเป็นหมูค่ณะ การเป็นผู้น า
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ตัวอย่างค าถาม

ความไว้ใจต่อกลุ่มคน+องค์กรในสังคม, ศาสนาและความเชื่อ, 
ชาติและความเป็นพลเมือง, ทัศนคติต่อประเด็นเชิงสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจการเมือง และนโยบายสาธารณะ

คุณค่าและ
ทัศนคติ5

คุณเห็นด้วยกับข้อความต่อไปน้ีมากแค่ไหน? (0-5)

ชีวิตคนเราถกูก าหนดไว้ล่วงหนา้แล้วโดยพระเจา้ กรรมในชาตปิางกอ่น หรือดวงชะตา

ชาติและวัฒนธรรมไทยดีกว่าชาติและวัฒนธรรมอื่น

คุณรู้สกึกลัวทีจ่ะต้องแสดงความเห็นแย้งกบัผู้ทีอ่าวุโส มีอ านาจ หรืออยู่ในสถานะสงูกว่า

สังคมไทยวิตกกงัวลกับความเปลี่ยนแปลงมากเกินไป

สิทธเิสรภีาพสว่นบคุคลควรถกูจ ากดั หากกอ่ใหเ้กดิความสงบเรยีบรอ้ยหรอืผลประโยชนส์ว่นรวม

ประชาชนมีสทิธวิิจารณแ์ละตรวจสอบบคุคล/องคก์รที่ใชเ้งนิภาษไีด้เสมอ
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การเก็บแบบส ารวจ

กลุ่มเปา้หมาย

เด็กและเยาวชน
15-25 ปี
ทัว่ประเทศ

กระจายแบบส ารวจผ่าน...

ช่วง เม.ย.-พ.ค. 2022

สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ภาคีเครือข่าย

สือ่โซเชียลมีเดีย
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การกระจายตัวของข้อมูล 19,237 ชุด

เพศ

การเก็บแบบส ารวจ

พ้ืนท่ี
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ตัวอย่าง
การวิเคราะห์
ข้อมูล
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ตัวอย่าง
การวิเคราะห์
ข้อมูล

17



การเข้าถึงข้อมูล

https://www.kidforkids.org

เปิดให้สาธารณะร่วมใช้
ฐานข้อมูลแบบ Open Source

ร่วมกันวิเคราะห์ท าความเข้าใจ
เยาวชน และสร้างข้อเสนอแนะ

ช่วยกันแจ้งหากพบข้อผิดพลาด 
เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล

https://www.kidforkids.org
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