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บทสรุปย่อ 

การส ารวจองค์กรพันธมิตรจัดท าข้ึนโดยองค์การช่วยเหลือเด็กเพ่ือประเมินคุณภาพด้านความสัมพันธ์ขององค์การ
ช่วยเหลือเด็กและองค์กรร่วมท างานตามหลักการการท างานร่วมกัน (the partnership principles) รวมถึงการ
ระบุข้อท้าทายและค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงการท างานในอนาคต ซึ่งรวบรวมข้อมูลผ่านแบบส ารวจออนไลน์ (online 
google form) จากองค์กรพันธมิตร โดยมีองค์กรและหน่วยงานที่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจทั้งหมดจ านวน 19 
องค์กร ซึ่งเป็นองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศ องค์กรและหน่วยงานในประเทศและองค์กรท้องถิ่น 
แบบสอบถามในการส ารวจครั้งนี้ประกอบด้วยค าถามแบบมาตรประมาณค่า (scales ranking) เพ่ือวัดระดับความ
พึงพอใจและค าถามปลายเปิด (open-ended) 

ข้อค้นพบจากการส ารวจ 

ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าองค์กรและสร้างเสริมความสัมพันธ์ 

▪ องค์กรร่วมท างานให้คะแนนประเมินในระดับสูงต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจและหน้าที่ขององค์กรที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับองค์การช่วยเหลือเด็ก 

▪ องค์กรร่วมท างานส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าองค์การช่วยเหลือเด็กสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพองค์กร
ของตนเอง โดยเฉพาะด้านการด าเนินงาน ด้านการเงินการบัญชี รวมถึงการติดตามประเมินผล  

▪ องค์กรร่วมท างานเห็นคุณค่าในศักยภาพขององค์การช่วยเหลือเด็กในการสนับสนุนองค์กรของตนเอง 
เนื่องจากองค์การช่วยเหลือเด็กมีเครือข่ายระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้านให้ได้เรียนรู้ 

▪ องค์กรร่วมท างานคิดว่าองค์การช่วยเหลือเด็กได้ให้คุณค่า การยกย่องและความส าคัญต่อผลงานและ
ศักยภาพขององค์กรร่วมท างาน อย่างไรก็ตาม องค์กรร่วมท างานแห่งหนึ่งกล่าวว่าผลงานและความทุ่มเท
ของพวกเขาไมเ่คยได้รับการกล่าวถึงในสื่อโซเชียลมีเดียชององค์การช่วยเหลือเด็กเลย 

▪ องค์การช่วยเหลือเด็กแสดงให้องค์กรพันธมิตรที่ร่วมท างานเห็นว่าองค์การช่วยเหลือเด็กให้คุณค่ากับการ
ท างานร่วมกันและปฏิบัติต่อองค์กรร่วมท างานในฐานะองค์กรพันธมิตรที่เท่าเทียมกัน นอกจากนั้น องค์กร
ร่วมท างานมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การช่วยเหลือเด็กอ่อนโยนและให้ความเคารพต่อองค์กรอ่ืนๆ 

▪ ในช่วงระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 องค์กรร่วมท างานเล็งเห็นประโยชน์ที่ได้รับจาก
การร่วมเป็นองค์กรพันมิตรกับองค์การช่วยเหลือเด็ก โดยเฉพาะด้านความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณท่ี
องค์กรร่วมท างานสามารถใช้เพ่ือตอบสนองต่อความจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ข้อท้าทายใน
การท างานคือความล่าช้าของการด าเนินกิจกรรม และขั้นตอนที่ช้าต่อการให้การสนับสนุนด้านความ
จ าเป็นเร่งด่วนของกลุ่มเป้าหมาย 

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ 
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▪ องค์กรร่วมท างานที่เข้าร่วมการส ารวจนี้ ส่วนใหญ่เชื่อวา่องค์การช่วยเหลือเด็กมีการท างานที่โปร่งใสใน
การท างานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรพันธมิตร โดยมีสาเหตุมาจากการที่องค์การช่วยเหลือเด็กมี
นโยบายการท างานที่ชัดเจนและองค์กรพันธมิตรร่วมท างานได้รับการบอกกล่าวเป็นประจ าและได้รับ
ข้อมูลใหม่ที่ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง องค์การช่วยเหลือเด็กก็มีจุดประสงค์ในการท างานของ
ตนเองที่องค์กรร่วมท างานไม่ได้รับทราบ 

▪ องค์กรร่วมท างานโดยส่วนใหญ่ให้คะแนนการประเมินในระดับสูงต่อแผนการด าเนินงานที่ท าร่วมกับ
องค์การช่วยเหลือเด็กที่เป็นไปตามข้อตกลง (สัญญา) ที่มีตั้งแต่เริ่มโครงการ อย่างไรก็ตาม องค์กรพันธมิตร
จ านวนสามแห่งประสบปัญหาที่คล้ายกันเรื่องความล่าช้าในการด าเนินงาน 

▪ มากกว่าครึ่งหนึ่งขององค์กรร่วมท างานให้คะแนนการประเมินในระดับสูงส าหรับการรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานหรือองค์กรร่วมท างานขององค์การช่วยเหลือเด็ก ทั้งนี้ องค์กรร่วมพันธมิตรให้ความเห็นว่า
เจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคน อาจไม่ทราบถึงข้อท้าทายต่าง ๆ เนื่องจากไม่มีช่องทางการสื่อสารโดยตรง 

ผลประโยชน์ร่วมกัน 

▪ ข้อมูลจากการส ารวจแสดงให้เห็นว่าองค์กรร่วมท างานรับรู้ว่าการท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก
ค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันและความยุติธรรมในระดับสูง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

▪ องค์กรร่วมด าเนินงานยอมรับว่ามีกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายในการด าเนินงานเช่นเดียวกับองค์การ
ช่วยเหลือเด็ก เช่น การคุ้มครองกลุ่มเด็กเปราะบางและเด็กชายขอบ การส่งเสริมการศกึษาที่มีคุณภาพ
ส าหรับเด็กข้ามชาติและเด็กพิการ รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจและการให้ความ
ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน 

▪ องค์กรร่วมท างานระบุว่าข้อตกลงร่วมกันกับองค์การช่วยเหลือเด็กมีความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม 
ความยืดหยุ่นของข้อตกลงได้รับการยกย่องจากองค์กรร่วมท างานว่าช่วยให้องค์กรพันธมิตรสามารถด าเนิน
โครงการได้ อย่างไรก็ตาม การส ารวจนี้พบว่ารูปแบบการท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กมีลักษณะ
การท างานแบบบนลงล่าง (top-down) ซึ่งท าให้องค์กรร่วมด าเนินงานมีโอกาสร่วมในกระบวนตัดสินใจได้
อย่างจ ากัด 

▪ องค์กรร่วมด าเนินงานส่วนใหญ่รายงานว่าโครงการต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กจะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวส าหรับเด็ก องค์กรร่วมท างานระบุว่าโครงการขององค์การช่วยเหลือเด็กมี
การออกแบบโครงการที่ดีและเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเยาวชนและเด็ก โดยเฉพาะ
ด้านการคุ้มครองเด็ก, การศึกษา, การพัฒนา และการมีส่วนร่วมของเด็ก อย่างไรก็ตาม องค์กรร่วม
ด าเนินงานบางองค์กรเน้นว่าองค์การช่วยเหลือเด็กจ าเป็นต้องมีโครงการระยะยาวเพ่ือให้บรรลุผลและ
ก่อให้เกิดผลกระทบที่ยาวนานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

การจัดการการท างานร่วมกันขอองค์การช่วยเหลือเด็ก 
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▪ ในภาพรวม องค์กรร่วมด าเนินงานให้คะแนนประเมินระดับดีส าหรับรูปแบบการสื่อสารและการ
ประสานงานกับองค์การช่วยเหลือเด็ก องค์กรร่วมด าเนินงานได้ยกย่องว่าองค์การช่วยเหลือเด็กมีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนเรื่องการด าเนินโครงการ การติดตามประเมินผล การรายงานผล 
การจัดกิจกรรมและการวางแผนกิจกรรม รวมถึงการจัดการด้านการเงินและการบัญชี 

▪ ข้อค้นพบจากการส ารวจนี้สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การช่วยเหลือเด็กมีการประสานงานที่เป็น
ระบบ มีความจริงใจ ทันต่อสถานการณ์และท างานด้วยความกระตือรือล้น 

▪ การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ขององค์การช่วยเหลือเด็กส่งผลลัพธ์เชิงลบต่อการสื่อสารกับองค์กรร่วม
พันธมิตรทีร่่วมท างาน โดยองค์กรร่วมท างานแห่งหนึ่งระบุว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ การส่งต่อ
งานนั้นไม่ราบรื่นและท าให้เกิดช่องว่างในการสื่อสาร 

▪ มากกว่าครึ่งหนึ่งขององค์กรร่วมท างานที่ตอบแบบสอบถามให้คะแนนประเมินในระดับดีต่อการจัดการ
ความขัดแย้งในการท างานร่วมกันขององค์การช่วยเหลือเด็ก อย่างไรก็ดี องค์กรร่วมท างานมีความเห็นว่า
องค์การช่วยเหลือเด็กมีมาตรฐานในการท างานของตนเองซึ่งองค์กรร่วมท างานยังไม่มีศักยภาพเพียง
พอที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นได้ 

ข้อท้าทายในการท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก 

▪ องค์กรร่วมท างานรายงานว่าข้อท้าทายในการท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กคือข้อก าหนดและ
ระเบียบต่าง ๆ ขององค์การช่วยเหลือเด็ก (การจัดซื้อจัดจ้าง, นโยบายการคุ้มครองเด็ก, การเงิน ฯลฯ) 
รวมถึงการประสานงานในโครงการ (การวางแผนโครงการ, การเตรียมการด าเนินงาน, การด าเนินงาน 
ฯลฯ) 

o กฎระเบียบ (ขององค์การช่วยเหลือเด็กและแหล่งทุน) มีความเข้มงวดส าหรับองค์กรร่วมท างาน 
(เนื่องจากข้อจ ากัดขององค์กรและบริบทในท้องถิ่น) 

o ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาอันสั้นท าให้ไม่สามารถพัฒนาแผนการท างานที่ละเอียดได้ ตามที่ก าหนด
โดยองค์การช่วยเหลือเด็ก 

o การสื่อสารที่ผิดพลาดหรือการขาดการสื่อสาร 

o ในบางครั้ง ข้อจ ากัดเรื่องเวลาท าให้การวางแผนงานร่วมกันไม่เพียงพอ 

o การเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่องค์การช่วยเหลือเด็กส่งผลกระทบต่อการประสานงานและการ
สื่อสารระหว่างองค์กรร่วมท างานและองค์การช่วยเหลือเด็ก 
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ข้อเสนอแนะ 

▪ จัดท าช่องทางการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่สนาม และเจ้าหน้าที่ขององค์กรร่วม
ด าเนินงานเพื่อให้มีช่องทางการรายงานผลการท างานและการสื่อสารโดยตรงในการให้ความเห็นและการ
ส่งเรื่องร้องเรียนให้แก่ทีมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การช่วยเหลือเด็ก 

▪ จัดอบรมและมีกิจกรรมทบทวนเนื้อหาเรื่องการท างานร่วมกันส าหรับเจ้าหน้าที่องค์การช่วยเหลือเด็กทุก
คน โดยเฉพาะการน าเสนอองค์การช่วยเหลือเด็กเม่ือสื่อสารกับองค์กรร่วมท างาน หลักการท างานร่วมกัน 
และการรับรองคุณภาพการท างานที่ดีและการท างานร่วมกันที่ก่อให้เกิดผลกระทบระดับสูง 

▪ ควรมีการจัดท าการประเมินศักยภาพขององค์กรร่วมท างานก่อนการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ในข้อตกลงใน
การท างานร่วมกัน องค์การช่วยเหลือเด็กควรให้การสนับสนุนองค์กรพันธมิตรทีร่่วมด าเนินงานใน
ระยะแรกของการท างานร่วมกันในกรณีท่ีองค์กรร่วมด าเนินงานมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรตามข้อค้นพบจากผลของการประเมิน 

▪ ควรมีมาตรการที่ท าให้การลาออกของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อการประสานงานกับองค์กรร่วม
ท างานที่ด าเนินอยู่ ด้วยการจัดท ากลไกท่ีเหมาะสมในการส่งต่องานท่ีรับผิดชอบและการประสานงานเพ่ือ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรร่วมท างานและองค์การช่วยเหลือเด็กในระยะเวลาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ 
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ความเป็นมาและบทน า 

ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2564 องค์การช่วยเหลือเด็กได้จัดท าการส ารวจร่วมกับองค์กรพันธมิตรร่วมท างานในประเทศไทย 
จ านวน 23 องค์กร โดยองค์กรร่วมท างานได้ให้คะแนนประเมินและให้ความเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การช่วยเหลือเด็กกับองค์กรพันธมิตรตามหลักการท างานร่วมกันของ
องค์การช่วยเหลือเด็ก ซึ่งการส ารวจนี้ได้จัดจ้างที่ปรึกษาอิสระเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ รายงานฉบับนี้
สะท้อนความเห็นขององค์กรพันธมิตรที่ท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทยและได้ร่วมตอบ
แบบสอบถามจ านวน 19 องค์กร รายงานฉบับนี้จัดท าตามโครงสร้างของหลักการท างานร่วมกันขององค์การ
ช่วยเหลือเด็กนานาชาติ ได้แก่ การขับเคลื่อนด้วยคุณค่าองค์กรและสร้างเสริมความสัมพันธ์, ความโปร่งใสและ
ความรับผิดชอบ และผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ รายงานนี้ได้สะท้อนถึงข้อท้าทายที่องค์กรร่วมท างานประสบ
และข้อเสนอแนะส าหรับแนวปฏิบัติในอนาคตเพ่ือให้สอดคล้องกับเสียงสะท้อนขององค์กรพันธมิตร 

วิธีการส ารวจ 

การส ารวจนี้ไม่มีการระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามโดยแต่ละองค์กรทีเ่ข้าร่วมในการส ารวจจัดส่งค าตอบเพียง
หนึ่งชุดเท่านั้น แบบสอบถามท่ีใช้ในการส ารวจนี้ประกอบด้วยค าถามเชิงปรนัยที่มีค าตอบให้เลือกและค าถามเชิง
อัตนัยที่ผู้ตอบสามารถให้ข้อมูลหรือเขียนความเห็นได้ การส ารวจนี้เป็นการส ารวจออนไลน์ด้วย Google form 
หลังจากได้รับค าตอบ ทีมงานจากองค์การช่วยเหลือเด็กได้น าข้อมูลออกมาในรูปแบบ excel ซึ่งที่ปรึกษาได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อค้นพบและรวบรวมการวิเคราะห์ไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์นี้ 

รูปแบบของหน่วยงานหรือลักษณะองค์กรพันธมิตรที่ร่วมตอบแบบสอบถาม 

องค์กรร่วมท างานระบุลักษณะขององค์กรตนเองว่าเป็นองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศ, องค์กรระหว่าง
ประเทศ, องค์กรพัฒนาชุมชน, องค์กรเครือข่าย/สมาคมเครือข่าย, สถาบันการศึกษา, องค์กรส าหรับเด็กและ
เยาวชน, องค์กรเพ่ือผู้หญิง เป็นต้น เกือบครึ่งหนึ่งขององค์กรร่วมท างานที่เข้าร่วมการส ารวจในครั้งนี้ (9 องค์กรจาก
จ านวนทั้งหมด 19 องค์กร) ระบุว่าตนเองเป็นองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศ 
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ภาพประกอบ 1: ประเภทขององค์กร 

 

จ านวนองค์กรร่วมท างานเกือบครึ่ง (ร้อยละ 47) ท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กมานานมากกว่า 6 ปี ตามด้วย
ร้อยละ 21 ท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กเป็นเวลา 2-3 ปี, ร้อยละ 11 ท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก
น้อยกว่า 1 ปี และร้อยละ 5 ท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กเพียงหนึ่งปี 

ภาพประกอบ 1: จ านวนปีที่ท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก 

 

องค์กรท างานร่วม (ร้อยละ 74) เห็นว่าองค์การช่วยเหลือเด็กเป็นพันธมิตร ร้อยละ 21 เห็นว่าองค์การช่วยเหลือเด็ก
เป็นองค์กรผู้ให้ทุน และร้อยละ 5 เห็นว่าองค์การช่วยเหลือเด็กเป็นทั้งองค์กรพันธมิตรและองค์กรผู้ให้ทุน 

ข้อค้นพบ 

การขับเคลื่อนด้วยคุณค่าองค์กรและสร้างเสริมความสัมพันธ์ 

หลักการข้อแรกในการท างานร่วมกันขององค์การช่วยเหลือเด็กหมายถึง คุณค่าขององค์กรที่ตรงกันหรือเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และการเห็นความส าคัญของผลงานที่ต่างมีส่วนร่วม 
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2

1

1

1
1

ลักษณะขององคก์รร่วมด ำเนินงำน

Local NGO

INGO

Educational institution

Community based

organization

Women's organization

องคก์รภาคประชาสงัคมในประเทศ

องคก์รภาคประชาสงัคมระหว่างประเทศ

สถาบนัการศกึษา

องคก์รพฒันาชมุชน

องคก์รเพื่อผูห้ญิง

47%

21%

16%

11%

5%

จ ำนวนปีท่ีท ำงำนร่วมกับองคก์ำรช่วยเหลือเด็ก

6 years or more

2-3 years

4-5 years

Less than a year

One year

6 ปีหรอืมากกว่า

2-3 ปี

4-5 ปี

นอ้ยว่า 1 ปี

หนึ่งปี 
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คุณค่าขององค์กรที่ตรงกัน 

วิสัยทัศน์ขององค์การช่วยเหลือเด็กคือ โลกที่เด็กทุกคนมีสิทธิ์มีชีวิตรอด ได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม การพัฒนา
และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พันธกิจขององค์การช่วยเหลือเด็กคือ การจุดประกายให้เกิดยุทธศาสตร์เพ่ือสร้าง
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็ก ๆ อย่างรวดเร็วและยั่งยืน องค์กรร่วมท างานทั้งหมดให้คะแนนการประเมินใน
ระดับสูง (มากท่ีสุด = 9, มาก = 10) เมื่อถามว่าการท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างไร 

ภาพประกอบ 2: ระดับความสอดคล้องของวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานร่วมท างานและองค์การช่วยเหลือเด็ก 

 

การเห็นความส าคัญของผลงานที่ต่างมีส่วนร่วม 

มากกว่าครึ่งหนึ่งขององค์กรร่วมท างาน (มากที่สุด=5, มาก=8) คิดว่าผลงานหรือความเชี่ยวชาญขององค์กรได้ถูกให้
คุณค่า ชื่นชมและเน้นย้ าโดยองค์การช่วยเหลือเด็ก 

ภาพประกอบ 3: ระดับการไดร้ับการยอมรับผลงานและความเช่ียวชาญขององค์กรพันธมิตร 
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ระดับควำมสอดคล้องของวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของหน่วยงำนร่วมท ำงำน
และองคก์ำรช่วยเหลือเด็ก
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มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย
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องค์การช่วยเหลือเด็กได้รับค าชื่นชมเรื่องการสื่อสารที่ดีและการเปิดรับความคิดเห็น รวมถึงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน องค์กรพันธมิตรบางองค์กรระบุว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์กับองค์การช่วยเหลือเด็ก 

องค์กรร่วมท างานแห่งหนึ่งให้คะแนนประเมินต่ าในหัวข้อนี้ โดยเปิดเผยว่าผลงานและความตั้งใจของพวกเขาไม่ได้
รับการกล่าวถึงในแพลตฟอร์มออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดียขององค์การช่วยเหลือเด็ก 

องค์กรร่วมท างานที่ให้คะแนนประเมิน “ปานกลาง” ได้ให้ความเห็นดังนี้ 

“รูปแบบการท างานโดยสั่งการแบบบนลงล่างที่ได้ระบุไปก่อนหน้านี้ บางครั้งประกอบกับการสื่อสารที่ไมม่ีการ
ปรับปรุงรูปแบบมากนัก ส่งผลให้ทีมงานภาคสนามรู้สึกว่างานของตนเองไม่ได้รับความส าคัญ ทีมงานไม่สามารถ

บอกถึงปัญหาท้าทายต่าง ๆ ได้และสุดท้ายก็ต้องลาออกไป” 

“พวกเรารู้สึกว่างานของพวกเราไม่ได้รับการให้คุณค่ามากนักจากเจ้าหน้าที่ระดับสูง แต่พวกเรามีความสัมพันธ์ที่ดี
กับเจ้าหน้าที่ที่แม่สอด” 

“คะแนนปานกลางเหมาะสมแล้ว เพราะองค์การช่วยเหลือเด็กมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนขององค์กร” 

การให้การเคารพซึ่งกันและกัน 

จากองค์กรที่ร่วมตอบแบบสอบถามจ านวน 19 องค์กร ร้อยละ 79 ขององค์กรร่วมท างานรับรู้ว่าองค์การช่วยเหลือ
เด็กให้ความเคารพและปฏิบัติต่อองค์กรร่วมท างานด้วยความเหมาะสม 

ภาพประกอบ 4: ระดับของการใหค้วามเคารพและปฏิบัติอย่างเหมาะสมขององค์การช่วยเหลือเด็ก 

 

องค์กรร่วมท างานเห็นว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การช่วยเหลือเด็กอ่อนโยนและให้การเคารพองค์กรพันธมิตร องค์การ
ช่วยเหลือเด็กแสดงให้เห็นถึงคุณค่าขององค์กรพันธมิตรและปฏิบัติต่อองค์กรร่วมท างานในฐานะองค์กรท างานที่
เท่ากัน โดยองค์กรร่วมท างานได้ระบุเพ่ิมเติมว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การช่วยเหลือเด็กให้ความเคารพต่อการตัดสินใจ
และความเห็นขององค์กรพันธมิตร รวมถึงให้การสนับสนุนใกล้ชิดอย่างสม่ าเสมอและให้ค าแนะน าที่ดีส าหรับการ
ท างานขององค์กร 

ในทัศนะขององค์กรพันธมิตรร่วมท างาน ปัญหาท้าทายในหัวข้อนี้มากจากความเข้าใจผิดที่เกิดจากการสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์การช่วยเหลือเด็ก องค์กรร่วมท างานสองแห่งระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ขององค์การช่วยเหลือ
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มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง
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เด็ก ที่ไม่ได้ท างานกับองค์การฯแล้ว ปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไม่เหมาะสม เช่น ไม่ให้ความเคารพการท างานของพวก
เขา หรือใช้น้ าเสียงที่ก้าวร้าว ซึ่งองค์กรร่วมท างานดังกล่าวแนะน าให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ประสานงานในกรุงเทพและเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ในอนาคต 

การส่งเสริมศักยภาพขององค์กร 

ข้อมูลจากการส ารวจแสดงให้เห็นว่าองค์กรพันธมิตรส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าองค์การช่วยเหลือเด็กได้ส่งเสริม
ศักยภาพขององค์กร ซึ่งร้อยละ 47 รายงานว่า “พัฒนาขึ้น” ตามด้วยร้อยละ 37 ที่ระบุว่าศักยภาพขององค์กร 
“พัฒนาขึ้นอย่างมาก” และร้อยละ 16 ระบุว่า “ไม่เปลี่ยนแปลง” 

ภาพประกอบ 5: การท างานร่วมกบัองค์การช่วยเหลือเด็กท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงในเชิงศักยภาพขององค์กรอย่างไร? 

 

 

ประเภทของศักยภาพที่องค์การช่วยเหลือเด็กได้พัฒนาให้กับองค์กรร่วมท างาน คือ ด้านการด าเนินโครงการ (ร้อย
ละ 68) ด้านการเงินและบัญชี (ร้อยละ 47) และด้านการติดตามประเมินผล (ร้อยละ 32) ศักยภาพด้านอื่น ๆ ที่
องค์การช่วยเหลือเด็กได้ช่วยพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง, การรณรงค์เชิงนโยบาย, ความรู้เชิคเทคนิคต่าง 
ๆ, ความรู้ด้านการคุ้มครองเด็ก, การสื่อสารองค์กร, การช่วยเหลือในภาวะฉุเฉิน, การจัดการองค์กร, การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์ดังรายละเอียดในภาพประกอบ 7 
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กำรท ำงำนร่วมกับองคก์ำรช่วยเหลือเด็กท ำฝห้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในเชิง
ศักยภำพขององคก์รอย่ำงไร?
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ภาพประกอบ 6: ประเภทของศักยภาพองค์กรทีอ่งค์การช่วยเหลือเด็กได้ให้ความช่วยเหลือ 

 

จากองค์กรที่เข้าร่วมการส ารวจจ านวน 19 องค์กร มากกว่าครึ่งเห็นว่าองค์การช่วยเหลือเด็กมีศักยภาพที่เกี่ยวข้อง
ต่อการสนับสนุนองค์กรของตนเอง (ร้อยละ 53 เลือกตอบ “มาก” ตามด้วยร้อยละ 21 เลือกตอบ “มากท่ีสุด”) ร้อย
ละ 21 ตอบปานกลางและร้อยละ 5 ตอยว่าไม่ค่อยเกี่ยวข้อง 

ภาพประกอบ 7: ระดับศักยภาพขององค์การช่วยเหลือเด็กต่อการสนับสนุนองค์กรพันธมิตร  

 

องค์การช่วยเหลือเด็กเป็นองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่มีเครือข่ายระดับโลกซึ่งมีความเชี่ยวชาญหลายด้านให้
องค์กรพันธมิตรได้เรียนรู้ เช่น ระบบการจัดการบริหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางเทคนิค และทักษะการระดมทุน 
องค์กรพันธมิตรที่ร่วมท างานกล่าวว่าองค์การช่วยเหลือเด็กได้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กร  พัฒนา
เนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 
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องค์กรร่วมท างานองค์กรหนึ่งระบุถึงปัญหาท้าทายเกี่ยวกับศักยภาพของค์การช่วยเหลือเด็กในการจัดการปัญหา
เจ้าหน้าลาออกจากต าแหน่งซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และการท างานเครือข่ายกับองค์กรพันธมิตรและ
กระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในองค์กรพันธมิตร 

องค์กรร่วมท างานจ านวนสององค์กร กล่าวว่า องค์การช่วยเหลือเด็กมีความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับโครงการของ
องค์กรแต่ไม่ทราบถึงลักษณะการท างานในประเด็นอ่ืน 

องค์กรร่วมท างานที่ให้คะแนนประเมิน “น้อย” เนื่องจากองค์การช่วยเหลือเด็กไม่มีศักยภาพในการสอนให้แก่
กลุ่มเป้าหมายขององค์กร 

การท างานร่วมกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ร้อยละ 79 ขององค์กรพันธมิตรเล็งเห็นประโยชน์หรือ
ประเด็นทา้ทายเพ่ิมเติมในการท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก และร้อยละ 26 กล่าวว่าไม่เห็นประโยชน์ หรือมี
ประเด็นท้าทาย 

ประโยชน์ที่องค์กรร่วมท างานระบุถึง ได้แก่ 

▪ งบประมาณโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้เพ่ือให้องค์กรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น การจัดอบรมเด็กเรื่องการท าหน้ากากอนามัย และการแจก
หน้ากากอนามัยในชุมชน 

▪ การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยให้เด็กเรียนที่บ้าน (homeschooling) ในช่วงที่โรงเรียนปิด 

▪ ความยืดหยุ่นของการจัดซื้อจัดจ้างและแผนงานของโครงการ 

▪ เครือข่ายขององค์การช่วยเหลือเด็กสามารถระบุโรงเรียนเป้าหมายใหม่เพ่ือเข้าร่วมโครงการในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคนี้ 

▪ องค์การช่วยเหลือเด็กมอบคู่มือการกลับเข้าเรียนในโรงเรียนที่ปลอดภัยและได้ช่วยองค์กรพันธมิตรในการ
จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่บ้าน 

▪ การเข้าถึงและการสร้างความตระหนักร่วมกับเด็กและผู้ปกครองในพ้ืนที่ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก
และพ้ืนที่ห่างไกล 

▪ ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ข้อท้าทายของท างานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

▪ จัดกจิกรรมของโครงการร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กได้ล่าช้าหรือไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 

▪ องค์กรพันธมิตรไม่สามารถจัดการประชุม/การอบรมที่พบปะกันตัวต่อตัวได้และต้องเปลี่ยนไปจัดการ
ประชุมหรือการอบรมออนไลน์แทน 
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▪ เมื่อต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน กระบวนการท างานขององค์การช่วยเหลือเด็กมีความล่าช้าและไม่ทัน
ต่อการสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

▪ องค์กรร่วมท างานแห่งหนึ่งไม่ได้รับอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองส าหรับโรงเรียนเนื่องจากมีงบประมาณ
จ ากัด 

▪ การประสานงานกับเจ้าหน้าที่นอกประเทศไทย 

ความต้องการการสนับสนุนเชิงศักยภาพขององค์การพันธมิตรส าหรับโครงการที่เน้นการด าเนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

▪ ให้การสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาการศึกษาของเด็กท่ียั่นยืน เช่น การสนับสนุนด้านการเรียนออนไลน์ 
อุปกรณส์ าหรับการเรียน อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เนื้อหาการเรียนการสอน (ท่ีมีความเหมาะสมด้าน
ภาษา ตามอายุของผู้เรียน) และการเผยแพร่ช่องทางการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว 

▪ ให้การสนับสนุนเด็กชาติพันธุ์และเด็กข้ามชาติที่จ าเป็นต้องได้รับบริการสาธารณสุข รวมถึงการส่งเสริม
ด้านพัฒนาการของเด็ก (ความม่ันคงทางอาหาร/โภชนาการ/อนามัยเจริญพันธุ์) 

▪ จัดตั้งเครือข่ายเพ่ือจัดการพ้ืนที่ท างานในการประเมินความเสี่ยงและการลดการแพร่กระจายของโรค 

▪ เพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายผู้น าเยาวชนและผู้น าอาสาสมัครในชุมชน (รวมถึงเจ้าหน้าที่ในค่ายผู้ลี้
ภัย) เพ่ือช่วยให้เข้าถึงและให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน โดยเฉพาะกลุ่มชาติ
พันธุ์และกลุ่มประชากรข้ามชาติ (แรงงานข้ามชาติ) 

▪ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส เช่น น้ ายาฆ่าเชื้อ, เครื่องมือวัดอุณหภูมิของ
ร่างกาย, อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัยในพ้ืนที่ห่างไกล เช่น ค่ายผู้ลี้ภัย 
เป็นต้น  

▪ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการยกระดับการแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในฐานะโอกาสของการเพิ่มรายได้ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนิน
โครงการร่วมกันในปัจจุบัน 

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ 

หลักการข้อสองคือ ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ หมายถึง ความเปิดเผยและความซื่อสัตย์อันเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญของความเชื่อใจ ผ่านการท างานร่วมกันอย่างโปร่งใสและการแลกเปลี่ยนข้อมูลจึงจะเกิดความรับผิดชอบของ
พันธมิตรนี้ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ความโปร่งใสในการท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก 

องค์กรพันธมิตรที่เข้าร่วมการส ารวจส่วนใหญ่เชื่อว่าองค์การช่วยเหลือเด็กมีความโปร่งใสในการท างานภายใน
องค์กรและการท างานร่วมกับองค์กรพันธมิตร ร้อยละ 42 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความเชื่อม่ันในระดับ 
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“มากที่สุด” และร้อยละ 42 มีความเชื่อม่ันในระดับ “มาก” ต่อความโปร่งใสในการท างานขององค์กรพันธมิตร
ร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก 

 

ภาพประกอบ 8: ระดับความโปร่งใสในการท างานร่วมกับองค์กรพันธมิตร 

 

องค์กรพันธมิตรที่ร่วมท างานกล่าวว่าองค์การช่วยเหลือเด็กมีความโปร่งใสในระดับสูงและมีมาตรฐานการท างาน
ระดับสูงร่วมกับนโยบายการท างานที่ชัดเจน องค์กรร่วมท างานระบุว่าพวกเขาได้รับข้อมูลอย่างสม่ าเสมอและ
ทันท่วงทีเมื่อท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก เมื่อองค์การช่วยเหลือเด็กประสบกับข้อท้าทายต่าง ๆ องค์กร
พันธมิตรที่ร่วมท างานได้รับแจ้งข้อมูลโดยตลอด 

องค์กรร่วมท างานองค์กรหนึ่งที่ให้คะแนน “มาก” เปิดเผยว่า แม้ว่าองค์การช่วยเหลือเด็กเปิดเผยงานขององค์กร
อย่างชัดเจน แต่บางครั้งก็พบว่าองค์การช่วยเหลือเด็กก็มีวาระซ่อนเร้น ซึ่งองค์กรร่วมท างานกล่าวว่าหากพวกเขา
ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าก็จะดีต่อการวางแผนและการตั้งเป้าหมายร่วมกัน นอกจากนี้ องค์กรร่วมท างานองค์กร
หนึ่งแนะน าให้องค์การช่วยเหลือเด็กเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ส่งให้แหล่งทุนกับองค์กรพันธมิตรที่ร่วมท างาน
ด้วย 

โดยส่วนใหญ่แล้ว องค์กรร่วมท างานให้คะแนนประเมินแผนการด าเนินงานที่ท าร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก
เป็นไปตามข้อตกลง (สัญญา) ที่มีตั้งแต่เริ่มโครงการ (มากท่ีสุด = ร้อยละ 32, ระดับมาก = ร้อยละ 47) 
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ภาพประกอบ 9: ระดับของแผนการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามข้อตกลง 

 

องค์กรร่วมท างานให้คะแนนนี้ เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ จากแผนการด าเนินงานที่ท าร่วมกัน กิจกรรม
ของโครงการส่วนใหญ่สามารถด าเนินงานได้ตามที่วางแผนไว้และสร้างผลกระทบต่อเด็ก เนื่องจากองค์กรพันธมิตร
และองค์การช่วยเหลือเด็กท างานร่วมกันตั้งแต่การออกแบบโครงการ การพัฒนาโครงการและการด าเนินงานและ
การใช้งบประมาณในโครงการ ซึ่งหมายความว่าองค์กรพันธมิตรที่ร่วมท างานสามารถวางแผนกิจกรรมตาม
เป้าหมายและวัตถปุระสงค์ของโครงการขององค์การช่วยเหลือเด็ก หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อท้าทายใน
แผนการด าเนินงาน องค์กรพันธมิตรที่ร่วมท างานสามารถปรึกษาหารือกับองค์การช่วยเหลือเด็กเพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

อย่างไรก็ตาม องค์กรร่วมท างานสามแห่งประสบข้อท้าทายที่คล้ายกัน คือความล่าช้าของช่วงเวลาในการด าเนินงาน 
ซึ่งท าให้การด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ล่าช้าออกไปด้วยและท าให้องค์กรร่วมท างานต้องใช้งบประมาณอ่ืนในการด าเนิน
กิจกรรม ข้อท้าทายอีกประการหนึ่งมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ความปลอดภัยในการท างาน และสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 องค์กรร่วมท างานองค์กรหนึ่งให้ความเห็นว่าแผนการด าเนินงานจัดท าเป็น
ภาษาอังกฤษและบางครั้งพวกเขาไม่ทราบว่ามีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ต้องจัดตามแผนด าเนินงานที่ก าหนด 

ความเปิดเผยและความซื่อสัตย์ 

มากกว่าครึ่งหนึ่งขององค์กรร่วมท างานให้คะแนนในระดับสูงส าหรับประเด็นเรื่องการรับฟังความคิดเห็นจาก
องค์กรพันธมิตรขององค์การช่วยเหลือเด็ก (มากท่ีสุด = ร้อยละ 26 และ มาก =ร้อยละ 37) ตามด้วยร้อยละ 32 ให้
คะแนนปานกลาง และร้อยละ 5 ให้คะแนนน้อย 
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ภาพประกอบ 10: ระดบัการรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรพันธมิตร 

 

ส าหรับองค์กรร่วมท างานที่ให้คะแนนมากที่สุดและมากกล่าวว่าพวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหรือ
เมื่อมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนงาน องค์กรร่วมท างานรู้สึกว่าองค์การช่วยเหลือเด็กเปิดโอกาสให้
แลกเปลี่ยนความเห็นและเคารพความคิดเห็นขององค์กรพันธมิตร แม้ว่าความคิดเห็นในบางเรื่องไม่ได้อยู่ใน
ข้อตกลงหรือเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างจากองค์การช่วยเหลือเด็ก 

องค์กรร่วมท างานที่ให้คะแนนปานกลางและน้อยส าหรับค าถามนี้ กล่าวว่า แม้องค์การช่วยเหลือเด็กจะรับฟังความ
คิดเห็นของพวกเขาแต่ประเด็นดังกล่าวไม่ได้รับการสื่อสารต่อภายในองค์กรให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้รับทราบและ
ปัญหาไม่ไดร้ับการแก้ไขตามที่ร้องขอ ซึ่งองค์กรร่วมท างานระบุว่าองค์การช่วยเหลือเด็กควรรับฟังองค์กรร่วม
ท างานให้มากข้ึนและให้การสนับสนุนเชิงเทคนิคตามหัวข้อที่ร้องขอ 

เมื่อสอบถามว่าองค์กรร่วมท างานมีความรู้สึกว่าหน่วยงานหรือองค์กรของตนเองสามารถเจรจาต่อรองกับองค์การ
ช่วยเหลือเด็กในระดับใด ร้อยละ 42 ขององค์กรร่วมท างานตอบว่า “มาก” ร้อยละ 26 ตอบว่า “มากที่สุด” และ
ร้อยละ 16 ตอบว่า “ปานกลาง” 

ภาพประกอบท่ี 11: ระดับความสามารถในการเจรจาต่อรองกับองค์การช่วยเหลือเด็ก 

 

องค์กรร่วมท างานที่ให้คะแนน “มาก” และ “มากท่ีสุด” กล่าวว่าองค์การให้ความช่วยเหลือเด็กเปิดโอกาสให้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแม้ว่าจะไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องทั้งหมดได้ บางครั้ง เจ้าหน้าที่ขององค์การ
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มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย
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ช่วยเหลือเด็กได้ช่วยให้องค์กรร่วมท างานในการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณท่ีไม่สามารถท าการจัดซื้อจัดจ้าง
ไดโ้ดยองค์กรร่วมท างานหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมของโครงการเนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ องค์กรร่วมท างานแห่งหนึ่งระบุถึงการมีพ้ืนที่ปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของพวกเขา 

ส าหรับองค์กรร่วมท างานที่ให้คะแนนปานกลางกล่าวว่า องค์การช่วยเหลือเด็กมีล าดับขั้นของการบริหารงานที่
บางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาต่อรอง แม้ว่าองค์การช่วยเหลือเด็ก ประจ าประเทศไทยเปิดโอกาสให้สื่อสารได้
ตลอดเวลา แต่ในบางครั้ง องค์การช่วยเหลือเด็กก็ยินดีรับฟัง แต่บางครั้งก็ไม่ต้องการรับฟังและองค์กรร่วมท างานไม่
สามารถพบกับเจ้าหน้าที่องค์การช่วยเหลือเด็กเพ่ือเจรจาต่อรองได้ องค์กรร่วมท างานองค์กรหนึ่งกล่าวเพ่ิมเติมด้วย
ว่าพวกเขาไม่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่เพียงพอในการพูดคุยกับองค์การช่วยเหลือเด็ก 

การส ารวจครั้งนี้เสนอให้องค์การช่วยเหลือเด็กมีความยืดหยุ่นในการท างานมากข้ึนและตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง
ขององค์กรร่วมท างาน 

องค์กรร่วมท างานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74) เห็นว่าองค์การช่วยเหลือเด็กได้แจ้งให้องค์กรพันธมิตรที่ร่วมท างานทราบ
ล่วงหน้าด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อมีการจัดประชุมโครงการ การรายงานของโครงการ การแจ้งความคืบหน้า
ของโครงการ การขอเข้าเยี่ยมชมโครงการจากผู้ให้ทุนและค าขออื่น ๆ  

ภาพประกอบ12: ความถี่ในการแจ้งล่วงหน้าด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

ความเชื่อถือได้และการประสานงานที่ราบรื่น 

เกือบครึ่งหนึ่งขององค์กรร่วมท างาน (ร้อยละ 42) ให้คะแนนประเมินระดับสูง เมื่อถามว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ช่วยเหลือเด็กนั้นเชื่อถือได้และสามารถด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรร่วมท างานได้อย่างราบรื่น
หรือไม่ โดยร้อยละ 16 ตอบ “ปานกลาง” ร้อยละ 11 ตอบ “มากที่สุด” และร้อยละ 11 ตอบ “น้อย” 
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ภาพประกอบ 13: ระดบัของความเชื่อถือได้และความราบรื่นในการประสานงาน 

 

ส าหรับองค์กรร่วมท างานที่ให้คะแนน “มากที่สุด” กล่าวว่าการประสานงานกับองค์การช่วยเหลือเด็กท่ีผ่านมานั้น
ราบรื่นมาโดยตลอด ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการท างานร่วมกันที่นานมากกว่า 5 ปีและพวกเขาไม่ประสบกับปัญหา
อะไร 

องค์กรร่วมท างานส่วนใหญ่ให้คะแนน “มาก” เพราะคิดว่าเจ้าหน้าที่องค์การช่วยเหลือเด็กมีความสามารถและมี
ประสบการณ์ในประเด็นที่ตนเองรับผิดชอบ และมีทักษะการประสานงานและทักษะการแก้ปัญหาที่ดี โดยยังกล่าว
เพ่ิมเติมด้วยว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การช่วยเหลือเด็กยินดีรับฟังความคิดเห็นขององค์กรพันธมิตรและสามารถตอบ
ค าถามในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้ ส าหรับการประสานงาน เนื่องจากองค์การช่วยเหลือเด็กมีเจ้าหน้าที่ในหลาย
แผนกและมีเจ้าหน้าที่สนามที่ท าให้การด าเนินงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น 

องค์กรร่วมท างานที่ให้คะแนน “ปานกลาง” กล่าวว่ามีความขัดข้องและไม่ต่อเนื่องในการประสานงานเนื่องจากการ
ลาออกจากต าแหน่งของเจ้าหน้าที่องค์การช่วยเหลือเด็ก องค์กรร่วมท างานแห่งหนึ่งระบุว่ากระบวนการตัดสินใจ
ขององค์การช่วยเหลือเด็กมีความล่าช้า 

ส าหรับองค์กรที่ให้คะแนน “น้อย” ระบุว่า 

“ในระดับการติดต่อประสานงานนั้น เรามีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมในการท างานร่วมกัน แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดแรง
สะเทือนไปถึงการท างานระดับภาคสนามซึ่งการสื่อสารมีปัญหามากกว่า สาเหตุอาจจะมาจากบรรยากาศ
การท างานที่ตึงเครียดในพ้ืนที่เปราะบางและปริมาณงานท่ีมีมากเกินไป อีกท้ัง ปัญหานี้ยังสาหัสมากข้ึนอัน
เป็นผลมาจากกลไกเชิงอ านาจที่มีในพื้นที่เปราะบาง ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีความคิดเห็นอาจได้รับผลกระทบหรือ

มาจากอคติตามบริบททางการเมืองหรือบริบททางวัฒนธรรม” 

ข้อแนะน าเพ่ือการประสานงานที่ราบรื่น คือ เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การช่วยเหลือเด็กและผู้ให้ทุนควรเข้าเยี่ยม
องค์กรร่วมท างานในพ้ืนที่เป้าหมายและสอบถามความคิดเห็นจากองค์กรพัฒนาชุมชนโดยตรง 
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ผลประโยชน์ร่วมกัน 

หลักการการท างานร่วมกันขององค์การช่วยเหลือเด็กข้อที่สาม คือ ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งหมายถึง การท างาน
ร่วมกันควรก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อองค์กรร่วมพันธมิตรนอกเหนือไปจากการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่เด็ก 
องค์การช่วยเหลือเด็กเชื่อว่าวิธีการนี้จะท าให้เกิดความต่อเนื่องและความมุ่งมั่นจากองค์การร่วมท างานและน าไปสู่
ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน 

ผลประโยชน์ร่วมกันและความยุติธรรมในข้อตกลงร่วมกัน 

ข้อมูลจากการส ารวจแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 74 ขององค์กรพันธมิตรรับรู้ถึงผลประโยชน์ร่วมกันและความยุติธรรม
ในข้อตกลงร่วมกันกับองค์การช่วยเหลือเด็ก ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (ภาพประกอบ 15) 

ภาพประกอบ 14: ระดบัของผลประโยชน์ร่วมกันและความยตุิธรรมในการท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก 

 

องค์กรร่วมท างานยอมรับว่ามีกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายเดียวกับองค์การช่วยเหลือเด็ก เช่น การคุ้มครองเด็กกลุ่ม
เปราะบางและเด็กชายขอบ, การส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับเด็กข้ามชาติและเด็กพิการ, การสนับสนุน
การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจและการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ในเรื่องความยุติธรรม องค์กรร่วมท างานจ านวนหนึ่งระบุว่าก่อนการลงนามในข้อตกลงร่วมกัน องค์การช่วยเหลือ
เด็กมีขั้นตอนการปรึกษาหารือที่เป็นระบบเพื่อรวมรวมสิ่งจ าเป็นจากทั้งสองฝ่าย องค์กรร่วมท างานได้ระบุด้วยว่า
ข้อตกลงในการท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กนั้นมีความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม ความยืดหยุ่นของ
ข้อตกลงก็ได้รับการชื่นชมว่าเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการขององค์กรพันธมิตรที่ร่วมท างาน 

อย่างไรก็ตาม องค์กรร่วมท างานสองแห่งกล่าวว่าบางครั้งการท างานมีรูปแบบการตัดสินใจจากบนลงล่าง (top-
down) ที่องค์กรพันธมิตรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างจ ากัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการก าหนดวันจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ, การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผู้รับผลประโยชน์, การแจ้งก าหนดเวลาส่งงานในระยะเวลาอันสั้น 
เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินกิจกรรมและองค์กรร่วมท างานต้องจัดการกับผลกระทบ
เพียงฝ่ายเดียว การเปิดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับทีมงานเชิงเทคนิคจะช่วยให้สามารถระบุแนวทางการ
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แก้ปัญหาที่ดีที่สุดในการหาจุดร่วมที่สมดุลระหว่างความต้องการ/ความส าคัญ/ผลกระทบบนฐานของการท างานที่
ท าได้จริง 

ข้อท้าทายอีกประการหนึ่งคือ ข้อตกลงต่าง ๆ ควรมีการแปลเป็นภาษาไทยเพ่ือให้องค์กรร่วมท างานเข้าใจ
รายละเอียดของข้อตกลงได้ดีที่สุด 

การท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวต่อเด็ก 

องค์กรร่วมท างานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89) รายงานว่าโครงการที่ด าเนินงานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กจะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงระยะยาวต่อเด็ก 

ภาพประกอบ 15: ระดบัของการเพิ่มโอกาสที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระยะยาวต่อเด็ก 

 

องค์กรพันธมิตรร่วมท างานรายงานว่าโครงการขององค์การช่วยเหลือเด็กได้รับการออกแบบอย่างดีและเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการคุ้มครองเด็ก, การศึกษาของเด็ก, การ
พัฒนาและการมีส่วนร่วมของเด็ก เป็นต้น กิจกรรมและหลักสูตรต่าง ๆ ที่ออกแบบและพัฒนาในโครงการสามารถ
สนับสนุนให้เด็กกลุ่มอ่ืน ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กได้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในระดับปัจเจกบุคคลและระดับองค์กรตลอดระยะเวลาในการด าเนินโครงการและ
หลังจากโครงการเสร็จสิ้นลงแล้ว 

องค์กรร่วมท างานจ านวนหนึ่งได้ระบุถึงความจ าเป็นของการจัดท าโครงการระยะยาวเพ่ือติดตามผลกระทบระยะ
ยาวของเด็กกลุ่มเป้าหมาย (เช่น โครงการการให้การศึกษาเด็กข้ามชาติ) รวมถึงร้องขอให้องค์การช่วยเหลือเด็กให้
การสนับสนุนงานรณรงค์ระดับประเทศในระหว่างที่องค์กรพันธมิตรด าเนินโครงการในระดับท้องถิ่น 

การจัดการการท างานร่วมกันขององค์การช่วยเหลือเด็ก 

เนื้อหาในส่วนนี้อภิปรายระดับของการสื่อสารและการประสานงานระหว่างองค์การช่วยเหลือเด็กกับองค์กร
พันธมิตรที่ท างานร่วม รวมถึงค าถามว่าองค์กรพันธมิตรมีการรับรู้ต่อความคาดหวังขององค์การช่วยเหลือเด็กใน
ด้านการท างานร่วมกันอย่างไร องค์การช่วยเหลือเด็กจัดการความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างการท างานร่วมอัน
อย่างไร รวมถึงข้อท้าทายและความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากองค์กรพันธมิตรร่วมท างาน 
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การสื่อสารและการประสานงานกับองค์การช่วยเหลือเด็ก 

โดยรวมแล้ว ร้อยละ 68 ขององค์กรร่วมท างานให้คะแนนประเมินในระดับดี ส าหรับวิธีการสื่อสารและการ
ประสานงานกับองค์การช่วยเหลือเด็ก โดยร้อยละ 26 ให้คะแนนประเมินในระดับดีมาก และร้อยละ 5 ให้คะแนน
ประเมินในระดับพอใช้ 

ภาพประกอบ 16: ระดบัความพึงพอใจของวิธีการสื่อสารและการประสานงานกับองค์การช่วยเหลือเด็ก 

 

 

องค์กรร่วมท างานแสดงความชื่นชมต่อองค์การช่วยเหลือเด็กที่มวีิธีการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในเรื่อง
การด าเนินโครงการ, การติดตามประเมินผล, การรายงานผลการด าเนินงาน, การวางแผนการจัดงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงการจัดการด้านการเงินและบัญชี องค์กรร่วมท างานรู้สึกว่าพวกเขาสามารถพูดคุยและสอบถาม
ความเห็นจากเจ้าหน้าที่องค์การช่วยเหลือเด็กได้ทุกเมื่อ และยังสามารถบอกกล่าวข้อร้องเรียนเมื่อจ าเป็นต้องแจ้ง
อีกด้วย ซึ่งการสื่อสารนี้ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น นอกจากนี้ ข้อค้นพบจากการส ารวจเปิดเผยว่า
เจ้าหน้าที่ขององค์การช่วยเหลือเด็กมีการประสานงานที่เป็นระบบ มีความจริงใจ ทันต่อสถานการณ์และ
ประสานงานด้วยความกระตือรือล้น 

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่ได้กล่าวถึงไปแล้วก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการลาออกของเจ้าหน้าที่องค์การช่วยเหลือเด็กว่า
เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการติดต่อสื่อสารกับองค์กรพันธมิตรที่ท างานร่วม ซึ่งพวกเขากล่าวว่า เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ การส่งต่องานไม่ค่อยราบรื่นและมีช่องว่างในการสื่อสาร องค์กรร่วมท างานได้ระบุด้วยว่าวีธี
การสื่อสารที่ทันต่อสถานการณ์ รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถึงได้เป็นจุดแข็งของการท างานร่วมกัน 

ในประเด็นของความถี่ในการติดต่อสัมพันธ์กับองค์การช่วยเหลือเด็ก เกือบครึ่งหนึ่งขององค์กรร่วมท างาน (ร้อยละ 
42) ระบุว่าพวกเขามีการติดต่อสัมพันธ์กับองค์การช่วยเหลือเด็กหลายครั้งต่ออาทิตย์ (ผ่านการพบปะแบบตัวต่อตัว
skype LINE และโทรศัพท์) ร้อยละ 26 มีการติดต่อสัมพันธ์เดือนละสองถึงสามครั้ง ร้อยละ 21 มีการติดต่อสัมพันธ์
เดือนละครั้งและร้อยละ 5 มีการติดต่อสัมพันธ์ไตรมาสละสองครั้ง 
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ระดับควำมพงึพอใจของวิธีกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนภำยใน
องคก์ำรช่วยเหลือเดก็

ดีมาก ดี คอ่นขา้งแย่
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ภาพประกอบ 17: ความถี่ในการปฏิสัมพันธ์กับองค์การช่วยเหลือเดก็ 

 

องค์กรร่วมท างานโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95) กล่าวว่าเหตุผลในการติดต่อสัมพันธ์กับองค์การช่วยเหลือเด็ก คือ การ
วางแผนและการรายงานโครงการ ตามด้วยร้อยละ 89 ระบุว่าทางองค์การช่วยเหลือเด็กต้องการติดตามความ
คืบหน้าของโครงการ และร้อยละ 89 ระบุว่าเพ่ือท างานร่วมกันกับองค์การช่วยเหลือเด็กในการด าเนินโครงการ 
(เช่นการมีส่วนร่วมหรือจัดกิจกรรมร่วมกัน) เหตุผลอื่น ๆ ในการติดต่อสัมพันธ์สามารถดูได้จากภาพประกอบ 19 
ด้านล่าง 

ภาพประกอบ 18: เหตผุลอื่น ๆ ในการติดต่อสัมพันธ์กับองค์การช่วยเหลือเด็ก 
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Planning and reporting process

 Save the Children wants to follow up on our project implementation

To work together with Save the Children on project implementation (engage and

participate in joint activities and events)

To plan, conduct or collect feedback on thematic capacity building that Save the Children

provides to us (non-compliance)

Save the Children wants to check our spending. Financial management or other

compliance

Sharing learning and or workshops or community of practice or monitoring and

evaluation activities.

To plan, conduct or collect feedback on organizational capacity building that Save the

Children provides to us (not thematic)

To plan, conduct or collect feedback on capacity building that we provide to Save the

Children

Other (consult on child protection cases)

Main reasons for interaction with Save the Children

การวางแผนและกระบวนการรายงานโครงการ

องคก์ารช่วยเหลือเดก็ตอ้งการติดตามความคืบหนา้ของการด  าเนินโครงการ

เพ่ือการท างานรว่มกนักบัองคก์ารช่วยเหลือเดก็ เช่น การมีสว่นรว่มหรือจดักิจกรรมรว่มกนั

เพ่ือวางแผนด าเนินการหรือรวบรวมขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ เฉพาะเรื่องท่ีองคก์ารช่วยเหลือเดก็จดั

องคก์ารช่วยเหลือเดก็ตอ้งการตรวจสอบการใชจ้่าย การจดัการทางการเงิน หรือการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด 

การแบ่งปันสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้หรือการประชมุเชิงปฏิบตัิการ หรือการสรา้งพืน้ท่ีส  าหรบัผูป้ฏิบตัิงาน หรือกิจกรรม

เพ่ือวางแผนการด  าเนินงานหรือรวบรวมขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพท่ีทางองคก์ารช่วยเหลือเดก็

เพ่ือวางแผนการด  าเนินงานหรือรวบรวมขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพท่ีเราจดัใหแ้ก่องคก์าร

อ่ืน ๆ (การใหค้  าปรกึษาเรื่องเดก็ท่ีตอ้งการความคุม้ครอง)
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การรับรู้ต่อความคาดหวังในการท างานร่วมกัน 

องค์กรร่วมท างานโดยส่วนมากรับรู้ความคาดหวังขององค์การช่วยเหลือเด็กในด้านการท างานร่วมกัน โดยร้อยละ 
42 ระบุว่าทราบดีที่สุด ตามด้วยร้อยละ 37 ระบุว่าทราบ ร้อยละ 16 ระบุว่าพอทราบและร้อยละ 5 ระบุว่าไม่แน่ใจ 

ภาพประกอบ 19: จ านวนขององค์กรพันธมิตรที่ทราบเกี่ยวกับความคาดหวังขององค์การช่วยเหลือเดก็ 

 

การจัดการความขัดแย้งในการท างานร่วมกัน  

มากกว่าครึ่งหนึ่งขององค์กรร่วมท างานที่ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 63) ให้คะแนนประเมินระดับดี เมื่อถามว่า
องค์การช่วยเหลือเด็กสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งในการท างานร่วมกันได้ในระดับใด ตามด้วยร้อยละ 21 
ระบุว่าดีมาก และร้อยละ 37 ระบุว่าปานกลาง 

ภาพประกอบ 20: ระดบัของการจดัการความขดัแย้งในการท างานรว่มกัน  

 

องค์กรร่วมท างานที่ตอบ “ดีมาก” กล่าวว่าพวกเขาสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลัก (focal point) ของ
องค์การช่วยเหลือเด็กในทุกเรื่องได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น พวกเขารู้สึกว่าสามารถพูดคุยเพ่ือ
ปรึกษาหารือร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน 
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ระดับของกำรจัดกำรควำมขัดแย้งในกำรท ำงำนร่วมกัน

ดีมาก ดี ปานกลาง
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เหตุผลส าหรับองค์กรที่ตอบ “ดี” ส าหรับค าถามนี้ คือการจัดการความขัดแย้งที่รวดเร็วและแบบมืออาชีพ รวมถึง
การเปิดให้มีการพูดคุยเพ่ือปรึกษาหารือ 

ส าหรับกลุ่มท่ีตอบ “ปานกลาง” ได้ให้ความเห็นดังนี้ 

“ต้องการให้เราใช้มาตรฐานเดียวกันกับ SCI เราเป็นเพียงองค์กรพัฒนาชุมชนซึ่งมีทรัพยากร
มนุษย์ไม่เพียงพอที่จะแบ่งการท างานเป็นแผนก ท าให้บางครั้งการท างานของเราดูเหมือนไม่มีมารตรฐาน

ที่เพียงพอส าหรับ SCI” 

“เมื่อเกิดข้ึนมักน าไปสู่ความสัมพันธ์ที่แย่ลง น าไปสู่การจัดการความขัดแย้งที่ไม่ดี” 

“ตอนที่เราแจ้งเรื่องการลงมือท างานในระยะสั้น องค์การช่วยเหลือเด็กให้การตอบรับด้วยการจัดประชุม
และการวางแผนงานร่วมกันโดยทันที แต่มันไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

นี้ อย่างไรก็ดี วางแผนงานงานร่วมกันแบบเปิด และการใช้อีเมลเป็นช่องทางการสื่อสารหลักจะเป็น
ประโยชน์มาก เพื่อสร้างความโปร่งใสและลดข้อขัดแย้ง” 

“เจ้าหน้าที่สนามขององค์การช่วยเหลือเด็กมีความยืดหยุ่นนิดหน่อยเพราะพวกเขาท างานใกล้ชิด
กับเราและชุมชนของเรา แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อสถานการณ์ของชุมชนและพยายาม

ยึดตามกระวบนการของตัวเองโดยให้เหตุผลว่าสิ่งนี้เป็นความคาดหวังของผู้ให้ทุน” 

ข้อท้าทายในการท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก  

ร้อยละ 37 ขององค์กรร่วมท างานที่เข้าร่วมการส ารวจั้งหมด 19 องค์กรระบุว่าข้อท้าทายในการท างานร่วมกับ
องค์การช่วยเหลือเด็กคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ขององค์การช่วยเหลือเด็ก (การจัดซื้อจัดจ้าง, นโยบาย
การคุ้มครองเด็ก, การเงิน ฯลฯ) ตามด้วยร้อยละ 32 ระบุว่าข้อท้าทายคือการประสานงานในการด าเนินโครงการ 
(การวางแผน, การเตรียมงาน, การด าเนินงาน ฯลฯ) นอกจากนี้ ในอัตราส่วนร้อยละที่เท่ากัน (ร้อยละ 32) บอกว่า
ไม่มีข้อท้าทาย แต่มีองค์กรร่วมท างานแห่งหนึ่งระบุว่าระยะเวลาในการเตรียมข้อเสนอโครงการสั้นเกิดไปและท าให้
เกิดความกดดัน ประมาณร้อยละ 16 กล่าวว่าข้อท้าทายอ่ืน ๆ คือ การตีพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการที่ล่าช้า
การท างานร่วมกันด้วยการสั่งการแบบบนลงล่าง การเสนอผลงานและการเป็นเจ้าของ นอกจากนี้ ร้อยละ 11 กล่าว
ว่ามีข้อท้าทายในประเด็นส่วนบุคคล เช่น รูปแบบการท างานที่แตกต่างกัน และการใช้รูปแบบการสื่อสารที่ไม่เป็น
มิตร 

ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียดของปัญหาที่องค์กรร่วมท างานประสบระหว่างการท างานร่วมกับองค์การ
ช่วยเหลือเด็ก 

ตาราง 1: ข้อท้าทายและเหตุผล 

ข้อท้าทาย จ านวนของ
องค์กร

เหตุผล 



 

 

27 

 

 

พันธมิตรที่
เลือกค าตอบ

นี้ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง 
ๆ ขององค์การช่วยเหลือเด็ก 
(การจัดซื้อจัดจ้าง, นโยบายการ
คุ้มครองเด็ก, การเงิน ฯลฯ) 

7 

▪ กฎระเบียบต่าง ๆ (ขององค์การช่วยเหลือเด็ก
และแหล่งทุน) มีความเข้มงวดส าหรับองค์กร
ร่วมท างาน (เนื่องจากข้อจ ากัดขององค์กรและ
บริบทท้องถิ่น) 

▪ ระยะเวลาการด าเนินงานที่สั้นเกินไปท าให้ไม่
สามารถพัฒนาแผนการท างานอย่างละเอียด
ตามกฎระเบียบขององค์การช่วยเหลือเด็ก 

▪ มีเอกสารข้อมูลที่มีรายละเอียดมากเกินไป 
▪ การเปลี่ยนสัญญาเป็นสัญญารายปีส่งผลต่อ

การด าเนินธุรกรรมทางการเงินและใช้เวลาใน
การด าเนินงานมาก 

▪ ก าหนดส่งงานและความคาดหวังขององค์การ
ช่วยเหลือเด็กและแหล่งทุนไม่สามารถท าได้
จริง 

การประสานงานภายใน
โครงการ (การวางแผนโครงการ, 
การเตรียมกิจกรรม, การ
ด าเนินงาน ฯลฯ) 

6 

▪ การสื่อสารที่ผิดพลาดหรือเข้าใจผิด หรือการ
ขาดการติดต่อสื่อสาร 

▪ ในบางครั้ง ข้อจ ากัดด้านเวลาทท าให้การ
วางแผนงานร่วมกันไม่เพียงพอ 

▪ การลาออกของเจ้าหน้าที่องค์การช่วยเหลือ
เด็ก 

▪ ความคาดหวังที่แตกต่างกันในการด าเนิน
โครงการ 

ไม่มี 6 

▪ แม้ว่าไม่มีข้อท้าทายอื่น ๆ ในการด าเนิน
โครงการ แต่ความท้าทายอยู่ที่การเตรียม
ข้อเสนอโครงการที่มีระยะเวลาสั้นและท าให้
เกิดความกดดันกับทุก ๆ ฝ่าย 
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อ่ืน ๆ (การตีพิมพ์สื่อ
ประชาสัมพันธ์ของโครงการที่
ล่าช้า, การท างานร่วมกันด้วย
ระบบสั่งการแบบบนลงล่าง, 
การเสนอผลงานและการเป็น
เจ้าของ) 

3 

▪ ในการท างานมีขั้นตอนที่ต้องให้องค์การ
ช่วยเหลือเด็กอนุมัติและเวลาที่ใช้ในการ
ออกแบบและตีพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ไม่ต่ า
กว่า 2 เดือน 

▪ ในฐานองค์กรพันธมิตรร่วมท างาน องค์การ
ช่วยเหลือเด็กน่าจะแสดงความเข้าใจและความ
คาดหวังต่อการท างานร่วมกันที่ชัดเจนมากกว่า
นี้ 

▪ ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่าย องค์การ
ช่วยเหลือเด็กน าเสนอผลงานและแสดงความ
เป็นเจ้าของกิจกรรมของเครือข่ายมากกว่า
องค์กรอ่ืน ๆ 

ปัญหาส่วนบุคคล 2 ▪ รูปแบบการท างานที่แตกต่างกัน, การสื่อสารที่
ไม่เป็นมิตร 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ได้รับ
ผลประโยชน ์

1 
▪ บทบาทและความรับผิดชอบระหว่างองค์การ

ช่วยเหลือเด็กและองค์กรพันธมิตรร่วมท างาน
นั้นไม่ชัดเจน 

ความเห็นอื่น ๆ ต่อองค์การช่วยเหลือเด็ก  

เมื่อถามว่าองค์กรร่วมท างานจะแนะน าให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ ท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กหรือไม่ 
ซึ่งทุกองค์กรตอบว่า “แนะน า” (ร้อยละ 100) โดยให้เหตุผลดังต่อไปนี้ 

▪ เพราะองค์การช่วยเหลือเด็กมีความตั้งใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง โดย
ไม่ได้สนใจเรื่องภาพลักษ์หรือความนิยมจากสาธารณะ 

▪ องค์การช่วยเหลือเด็กมียุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ มีโปรแกรมการท างานที่มีคุณภาพและมีโครงการที่มี
ความส าคัญ 

▪ องค์การช่วยเหลือเด็กช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรพันธ์มิตรที่ร่วมท างานและเปิดให้องค์กร
พันธมิตรได้เติบโตและเรียนรู้ 

▪ ด้วยประสบการณ์ในการท างานมานานกว่า 100 ปี องค์การช่วยเหลือเด็กมีความรู้ มีการท างานแบบมือ
อาชีพ มีความสามารถและสนับสนุนทีมท างานด้วยมาตรฐานระดับโลก ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและ
การด าเนินโครงการที่เป็นระบบ 
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▪ องค์การช่วยเหลือเด็กมีชื่อเสียงที่ดีในฐานะองค์กรมืออาชีพที่ช่วยเหลือเด็กข้ามชาติและเด็กในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

▪ การสนับสนุนงบประมาณมีความชัดเจน โปร่งใส่ และเหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ 

▪ องค์การช่วยเหลือเด็กสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของเด็ก 

▪ การรณรงค์ประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็ก 

ข้อความด้านล่างนี้เป็นความเห็นเพิ่มเติมจากองค์กรพันธมิตรที่ท างานร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก 

“องค์การช่วยเหลือเด็กเป็นองค์กรคู่มิตรที่มีความตั้งใจ มีความสามารถและศักยภาพที่จะสามารถ
ช่วยให้เด็กๆ ที่ยังขาดโอกาสได้รับโอกาสมากยิ่งข้ึน ขอบคุณท่ียังคงค ามั่นสัญญาและสานภาระอย่าง

ต่อเนื่องให้แก่เด็กๆ” 

“ขอบคุณที่ได้ร่วมงานกันเป็นประสบการณ์ที่ดี รู้สึกเป็นกันเอง และสามารถคุยสื่อสารได้ทุกเรื่อง 
SCIไม่ใช่แค่แหล่งทุนที่สนับสนุนงบประมาณ แต่เป็นพาร์ทเนอร์และเพ่ือนร่วมงานที่ดีที่คอยสนับสนุนการ

ท างานขององค์กรในแต่ละด้านและมีความเข้าใจบริบทและลักษณะการท างานของพ้ืนที่ จนท าให้การ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จและเป็นที่ยอมรับ” 

“การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ขององค์การช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทยส่งผลกระทบต่อการวางแผน
และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ได้พูดถึงไปแล้วและพวกเราหวังว่า

จะร่วมงานกันในเครือข่ายต่อไป” 

“องค์การช่วยเหลือเด็กท างานได้ดีแล้วแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่จ าเป็นต้องฟังเสียงสะท้อนจากองค์กรร่วมท างาน” 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อองค์การช่วยเหลือเด็กเพื่อปรับปรุงการท างานร่วมกับองค์กรพันธมิตร 

ข้อแนะน าที่ส าคัญ  

▪ จัดท าช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ราบรื่นมากกว่านี้ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่สนาม และ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรพันธมิตรร่วมท างานเพ่ือให้มีช่องทางการรายงานข้อมูลและการสื่อสารโดยตรง
ส าหรับการแสดงความคิดเห็นและการร้องเรียนปัญหาต่อเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสขององค์การ
ช่วยเหลือเด็ก ซึ่งจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสและแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง และข้อท้าทายต่าง ๆ  

▪ จัดอบรมเกี่ยวกับการท างานร่วมกับองค์กรพันธมิตร และการอบรมเพ่ือทบทวนเนื้อหาส าหรับเจ้าหน้าที่
องค์การช่วยเหลือเด็กทั้งหมด โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการน าเสนอองค์กรเมื่อสื่อสารกับองค์กร
พันธมิตรร่วมท างาน หลักการการท างานร่วมกันขององค์การช่วยเหลือเด็ก และการรักษาคุณภาพและการ
สร้างการท างานร่วมกันที่เกิดผลประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ 

▪ ก่อนการออกกฎหรือระเบียบต่าง ๆ ในข้อตกลงการท างานร่วมกัน ควรจัดท าการประเมินศัยภาพของ
องค์กรร่วมท างานด้วย หากองค์กรพันธมิตรที่ร่วมท างานต้องการการเพ่ิมทักษะตามข้อค้นพบท่ีได้รับจาก
การประเมิน องค์การช่วยเหลือเด็กควรให้การสนับสนุนในช่วงสองถึงสามเดือนแรกของการท างานร่วมกัน
เพ่ือสร้างความมั่นใจว่างองค์กรร่วมท างานมีศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตราฐานขององค์การช่วยเหลือ
เด็ก 

▪ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเปลี่ยนผ่านกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ลาออก ควรมีการจัดท ากลไกการส่งต่องานและ
การประสานงานที่เหมาะสมเพ่ือให้กระทบต่อการประสานงานทีด่ าเนินอยู่ให้น้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับองค์การช่วยเหลือเด็กในระหว่างที่มีช่องว่างในการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ 

▪ สร้างความม่ันใจว่าองค์กรพันธมิตรที่ร่วมท างานได้รับแจ้งข้อมูลล่วงหน้า พร้อมกับการแจ้งเตือนเรื่อง
ก าหนดการส่งงานและกรอบระยะเวลาในการจัดท ารายงานโครงการและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

▪ สนับสนุนให้แหล่งทุนเข้าเยี่ยมโครงการในพ้ืนที่เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากองค์กรชุมชน 
ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะขององค์กรพันธมิตร 

▪ ให้เวลาในการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มากข้ึนเพ่ือให้องค์กรร่วมท างานได้พัฒนาแผนการท างานที่
ละเอียดและเหมาะสม รวมถึงลดแรงกดดันให้กับองค์กรร่วมท างาน 

▪ แปลข้อตกลงในการท างานร่วมกัน, แผนการท างาน และเอกสารที่ส าคัญอ่ืน ๆ โดยใช้ภาษาท่ีองค์กร
พันธมิตรร่วมท างานเข้าใจ พร้อมให้ค าอธิบายต่อการเปลี่ยนแปลงแผนการท างานหรือการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในข้อตกลงร่วมกัน เช่น การเซ็นสัญญาเป็นประจ าทุกปี 

▪ ลดระดับความรับผิดชอบโดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่อาวุโสเข้าเยี่ยมโครงการขององค์กรพันธมิตร และได้ลง
พ้ืนที่ท างานจริง 
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▪ ยอมรับศักยภาพและผลงานขององค์กรร่วมท างานโดยประชาสัมพันธ์ผลงานในสื่อโซเชียลมีเดียของ
องค์การช่วยเหลือเด็ก รวมถึงชื่นชมผลงานขององค์กรร่วมท างานให้แก่ผู้บริหารระดับอาวุโสขององค์กร 

▪ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักด้านการรณรงค์เพ่ือเชื่อมประเด็นรณรงค์ในท้องถิ่นให้อยู่ในยุทธศาสตร์
การรณรงค์ระดับประเทศขององค์การช่วยเหลือเด็ก 

▪ เมื่อมีข้อท้าทายต่าง ๆ องค์การช่วยเหลือเด็กควรให้ทีมงานด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องเข้าร่วมในการหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้พิจรณาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและตั้งอยู่บนความสมดุลระหว่างความต้องการ, 
ความส าคัญของปัญหา, และผลกระทบ 

▪ รับประกันว่าองค์การช่วยเหลือเด็กแบ่งปันรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่องค์กรร่วมด าเนินงานด้วย 

ข้อเสนอแนะจากองค์กรพันธมิตรในประเด็นการท างานและความร่วมมืออ่ืน ๆ  

นอกเหนือจากการท างานร่วมกันที่ด าเนินอยู่แล้ว รายละเอียดด้านล่างเป็นประเด็นการท างานที่องค์กรพันธมิตรมี
ความประสงค์ในการขยายความร่วมมือกับองค์การช่วยเหลือเด็ก 

▪ การจัดการศึกษาให้แก่เด็กในค่ายอพยพในพ้ืนที่ชายแดน 

▪ การลดจ านวนเด็กที่ต้องเลิกเรียนกลางคัน 

▪ การสนับสนุนโครงการที่ท างานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย เช่น การป้องกันการใช้ความรุณแรงต่อเด็ก, 
การใช้อินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัย, การส่งเสริมสิทธิเด็กต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี และการพัฒนาเด็กชาติ
พันธุ์และเด็กข้ามชาติ 

▪ การสนับสนุนให้เด็กได้รับสถานะบุคคล 

▪ การจัดตั้งกลไกการคุ้มครองเด็กในทุกด้านในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

▪ การจัดท าต้นแบบทดลองเพ่ือสนับสนุนให้เด็กในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัด เช่น การจัดอบรมพ่อแม่
และการจัดหาหนังสือให้เด็ก 

▪ ประเด็นเรื่องเพศและความหลากหลายทางเพศในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

▪ การสนับสนุนด้านการด าเนินชีวิต 

▪ การพัฒนาหลักสูตรส าหรับพ้ืนที่ชายแดนไทย-พม่า(โดยเน้นการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมและภาษาต่าง ๆ) 

▪ การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ท างานในประเด็นเด็ก 

▪ การป้องกันเด็กจมน้ า 

▪ การพัฒนากระบวนการหรือหลักสูตรส าหรับการดูแลเด็กเล็ก 

▪ การท างานร่วมและให้การสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นที่เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนเพ่ือท างานในชุมชน
ท้องถิ่นโดยสมาชิกของชุมชนเอง 


