
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

                        มอนิเตอร ์2557 : เสียงเยาวชนไทย 

เยาวชนท่ีมีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม  
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บทน า 
 มูลนิธิเพื่อ "คนไทย" (ต่อจากนี้เรียกย่อว่า “มูลนิธิฯ”) ได้ถูกจดัตัง้ขึ้น เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เกิดความ

ตระหนัก เขา้ใจ และทีส่ าคญั มสี่วนร่วมในการลงมอืท าเพื่อแกไ้ขปญัหา และเสรมิสรา้งปจัจยัทีม่ผีลในการสรา้งความ    

อยู่ดมีสีขุใหส้งัคมไทย การท างานของมลูนิธฯิ เน้นถงึการสรา้งกลไกหลกั เพื่อใหเ้กดิการท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ 

โดยประกอบไปดว้ยการรบัฟงั ลงมอืท า แกป้ญัหา และขยายผล 

 เพราะคนไทยทุกคนมอีทิธพิลต่อความอยู่ดมีสีขุในสงัคมไทย มลูนิธฯิ จงึมุ่งทีจ่ะปลูกฝงัใหค้นไทยมคีวามเป็น

พลเมอืงทีม่สีว่นร่วมเพื่อสว่นรวม (Active Citizenship) ซึง่หมายถงึ “พลเมอืงทีม่สีว่นร่วมในชุมชน สงัคม และการเมอืง 

และมคีวามสงบ และเคารพซึง่กนัและกนั ตามหลกัการของสทิธมินุษยชนและประชาธปิไตย” (Bryony Hoskin 2006) 

ทัง้นี้ความเป็นพลเมอืงทีม่สี่วนร่วมเพื่อส่วนรวมประกอบไปดว้ยหลายองคป์ระกอบ ซึง่ควรปรบัตามลกัษณะ

ของกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ และความเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก ดงันัน้เพื่อความเหมาะสมต่อสถานการณ์ทาง

สงัคมและการเมอืงของประเทศไทย มูลนิธฯิ สรุปว่าความเป็นพลเมอืงที่มสี่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ส าหรบัประเทศไทย

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ระดบั ตามภาพที ่1 

 
 

ภาพท่ี 1 องคป์ระกอบของความเป็นพลเมอืงทีม่สีว่นรว่มเพื่อสว่นรวม (Active Citizenship) ทัง้ 5 ระดบั 

 

เพราะเยาวชนมสี่วนส าคญัในการขบัเคลื่อนประเทศไทย มูลนิธฯิ จงึไดร้่วมกบั บรษิทั จเีอฟเค มาร์เกต็ไว้ส ์

จ ากดั (ต่อจากนี้เรยีกย่อว่า “บรษิทัฯ”) เพื่อสรา้งเยาวชนทีม่สีว่นร่วมเพื่อสว่นรวมใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไทยอย่างเป็นระบบ

และยัง่ยนืผ่าน 2 งานวจิยั และ 1 ตวัอย่างของการประยุกตใ์ชข้อ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากงานวจิยั อนัไดแ้ก่ การกระตุน้ใหเ้กดิ

ความตื่นตวัและปลุกความสนใจในแนวคดิของพลเมอืงทีม่สีว่นร่วมเพื่อสว่นรวม ผ่านแบบทดสอบทาง social media  

ทัง้นี้รายงานฉบบันี้ไดถู้กจดัท าขึน้เพื่อน าเสนอบทสรุปและขอ้แนะน าทีไ่ดจ้ากงานวจิยั ตลอดไปจนถงึตวัอย่าง

ของการประยุกตใ์ชผ้ลงานวจิยั โดยล าดบัในการน าเสนอสามารถสรุปไดต้ามภาพที ่2 ในหน้าถดัไป 
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ภาพท่ี 2 โครงการเพื่อมุ่งสรา้ง Active Youth 

 

บทสรปุเสียงจากเยาวชนไทย 

เพื่อมุ่งสรา้งเยาวชนทีม่สี่วนร่วมเพื่อส่วนรวม มูลนิธฯิ จงึได้จดัท าโครงการ “คนไทย” มอนิเตอร ์ 2557: 

เสียงเยาวชนไทย (Youth Today) และพลงัเสียงของเยาวชนท่ีมีต่อการขบัเคลื่อนประเทศไทย โดยโครงการ “คน

ไทย” มอนิเตอร ์2557: เสยีงเยาวชนไทย (Youth Today) ไดถู้กจดัท าขึน้เพื่อศกึษาและเผยแพร่ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการพฒันาเยาวชนทีม่คีุณภาพ ในขณะทีโ่ครงการพลงัเสยีงของเยาวชนทีม่ต่ีอการขบัเคลื่อนประเทศไทย ไดเ้กดิขึน้

เพื่อวเิคราะหแ์รงขบัดนัของเยาวชนทีม่สีว่นร่วมเพื่อสว่นรวม ซึง่สามารถน าไปสูก่ารสรา้งการมสีว่นร่วมเพื่อสงัคมในหมู่

เยาวชนและกลุ่มคนอื่นๆ เพื่อการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืต่อไป  

ทัง้นี้โครงการ “คนไทย” มอนิเตอร ์2557 เสยีงเยาวชนไทย (Youth Today) ด าเนินการเกบ็ขอ้มูลดว้ยวธิกีาร

สมัภาษณ์เยาวชนแบบตัวต่อตัว จ านวนทัง้หมด 4,000 คน โดยอาศยันิยามความเป็นเยาวชนในระดบัสากลของ

สหประชาชาต ิซึ่งก าหนดให้เยาวชนคอืผู้ที่มอีายุตัง้แต่ 15 ปีบรบิูรณ์จนถึง 24 ปี นอกจากนี้เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลที่เป็น

ตัวแทนของเยาวชนทัว่ประเทศ โครงการ “คนไทย” มอนิเตอร์ 2557: เสียงเยาวชนไทย (Youth Today)                        

ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากเยาวชนใน 21 จงัหวัด จากกรุงเทพมหานคร และ 5 ภูมิภาค ได้แก่ 1. ภาคเหนือ                           

2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3. ภาคกลาง 4. ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก 5. ภาคใต้ โดยการสุ่มตวัอย่างในแต่ละ

ภูมภิาคไดจ้ดัท าอย่างเป็นระบบตามสดัสว่นประชากรจรงิ และสมัภาษณ์เฉพาะผูท้ีพ่ านักอาศยัอยู่ใน จงัหวดันัน้ๆ เป็น

เวลาอย่างน้อย 5 ปี โดยไดม้กีารจดัเกบ็ขอ้มลูถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์2557  

จากการรบัฟงัเสยีงของเยาวชนจ านวน 4,000 คน มูลนิธฯิ สามารถสรุปประเดน็หลกัเกีย่วกบัการด าเนินชวีติ 

ทศันคต ิพฤตกิรรม ตลอดจนความตอ้งการต่างๆ ของเยาวชน ไดด้งันี้ 

1. ครอบครวัมีอิทธิพลสูงสุดด้านความคิด – โดยมสี่วนส าคญัต่อการปลูกฝงัค่านิยม และคุณค่าแก่เยาวชน 

เยาวชนส่วนมากเหน็ว่าคุณค่าทีเ่กีย่วกบัครอบครวั เช่น ความกตญัญู และความกลมเกลยีวในครอบครวั มี

ความส าคญัสูงสุดในการด าเนินชีวติ อย่างไรก็ตามครอบครวัมกัเน้นปลูกฝงัด้านการเรยีนและการพฒันา

ตนเอง มากกว่าความรบัผดิชอบต่อสงัคมและความรกัต่อประเทศชาติ ดงันัน้เยาวชนกว่า 90% ต้องประสบ

กบัความเครยีด โดย 78%  ของเยาวชนทัง้หมดนัน้เครยีดกบัเรื่องของการเรยีน ในขณะที ่33% มคีวามหดหู่ 

ซมึเศรา้ และหมดหวงัในชวีติ และ 99% ของเยาวชนใหค้ านิยามของความส าเรจ็ว่าการไดผ้ลการเรยีน หน้าที่
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การงานและเงนิเดอืนทีด่ ีทัง้นี้เยาวชนส่วนมากยดึคนใกล้ตวั เช่น พ่อแม่/ผู้ปกครอง เพื่อน และครู/อาจารย์

เป็นแบบอย่าง โดยนอกเหนือจากคนใกลต้วั ศลิปิน ดาราถอืเป็นแบบอย่างทีส่ าคญั เพราะมเียาวชนจ านวน 

25% ยดึถอืศลิปิน ดาราเป็นแบบอย่าง 

2. การทุจริตคอรร์ปัชนัเร่ิมตัง้แต่วยัเยาว ์ – จากผลสรุปในภาพที ่3 เยาวชนจ านวนมากมพีฤติกรรมทุจรติ

คอรร์ปัชนั และเหน็ว่าเป็นเรื่องทีไ่ม่ผดิมาก/ไม่ผดิเลย นอกจากนี้จากเหตุการณ์สมมุติพบว่า เยาวชน 25% 

ยนิดจี่ายสนิบนเพื่อใหส้อบใบขบัขีผ่่าน 
 

 
 

ภาพท่ี 3 พฤตกิรรมทจุรติคอรร์ปัชนัของเยาวชนไทย 

(ค านวนจากฐานของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 4,000 คน) 

 

3. ชีวิตออนไลน์กลายเป็นสงัคมของเยาวชน – สื่อออนไลน์มบีทบาทและอทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรม

ของเยาวชนเหนือสื่อรูปแบบเดิม ทัง้นี้เยาวชนใช้เวลาเฉลี่ยอย่างน้อย 4 ชัว่โมงต่อวันกบัสื่อดิจิตอล/สื่อ

ออนไลน์ เช่น การพูดคุย/อ่านข่าวสารผ่านแอพพลิเคชัน่สงัคมออนไลน์ การเล่นเกมคอมพิวเตอร์/เกม

ออนไลน์/เกมในโทรศัพท์มือถือ และการเล่นอินเตอร์เน็ต / อ่านข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ท าให้การ

ปฏสิมัพนัธแ์บบตวัต่อตวัลดลง 

4. ความเข้าใจต่อการมีส่วนรว่มเพื่อส่วนรวมค่อนข้างจ ากดั – เยาวชนมคีวามเขา้ใจในหน้าทีข่องพลเมอืงดี

ไม่มากนัก และในกว่า 90% ของเยาวชนนัน้ความหมายของ “ความด”ี จ ากดัอยู่กบัเรื่องของ “น ้าใจ” ดงันัน้

ความหมายของพลเมอืงที่มสี่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ยงัจ ากดัอยู่ในเรื่องใกล้ตวั มากกว่าบทบาทด้านกจิกรรม

เพื่อสงัคม ชุมชน ประเทศชาต ิ 

5. พรอ้มลงมือท าแต่ยงัไม่แน่ใจว่าสามารถท าได้ – เยาวชนแสดงออกถงึความพรอ้มและความต้องการทีจ่ะ

ช่วยเปลีย่นแปลงและพฒันาประเทศ ดว้ยความหวงัทีจ่ะเหน็ประเทศไทยเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ใน

อนาคต แต่เชื่อว่าตนเองยงัเดก็เกนิไปทีจ่ะสรา้งความเปลีย่นแปลงต่างๆ และไม่ทราบว่าตนเองสามารถช่วย

เปลีย่นแปลงประเทศไดอ้ย่างไรบา้ง โดยเยาวชนจ านวน 97% กล่าวว่าตนเองยงัไม่ไดท้ าทุกอย่างทีส่ามารถ

ท าไดเ้พื่อช่วยเปลีย่นแปลงประเทศไทย 
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ทัง้นี้จากการส ารวจเยาวชนจ านวน 4,000 คน มลูนิธฯิ พบเยาวชนทีม่สี่วนร่วมเพื่อส่วนรวม จ านวน 14.92% 

(597 คน) โดยเยาวชนเหล่านี้สว่นใหญ่มลีกัษณะ ดงัภาพที ่4 ดา้นล่างนี้ 

 

 
ภาพท่ี 4 ลกัษณะของ Active Youth ในประเทศไทย 

 

พลงัเสียงของเยาวชนท่ีมีต่อการขบัเคล่ือนประเทศไทย 
ทัง้นี้เพื่อส่งเสริมและผลกัดนัให้เยาวชนมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม มูลนิธฯิ จึงมอบหมายให้บริษัทฯ ท าการ

สมัภาษณ์เชงิลกึ 5 เยาวชนไทยทีเ่ป็นแบบอย่างในการท ากจิกรรมเพื่อสงัคม โดยมปีระสบการณ์ตรงจากปญัหาชุมชน

ของตนเองมาสู่ความต้องการพฒันาชุมชนใหน่้าอยู่  อกีทัง้ไดร้บัการสนับสนุนจากครอบครวั รวมเป็นแรงบนัดาลใจให้

ขบัเคลื่อนการท ากจิกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้เพื่อวเิคราะห์และขยายผลความเป็นพลเมอืงที่มสี่วนร่วมเพื่อ

สว่นรวมไปสูเ่ยาวชนและกลุ่มคนอื่นๆ ซึง่ผลการศกึษาชีว้่าองคป์ระกอบส าคญัทีผ่ลกัดนัใหเ้ยาวชนเหล่าน้ีเป็นเยาวชนที่

มสี่วนร่วมเพื่อส่วนรวม เริ่มต้นจากการมจีติสาธารณะ มาสู่การท าประโยชน์เพื่อสงัคม และหันมองสิง่ใกล้ตวัที่เป็น

ชุมชนและสงัคมของตนเองจนเหน็ช่องทางทีส่ามารถพฒันาชุมชนใหน่้าอยู่ สรา้งสรรคส์ิง่แวดลอ้มทีด่ใีหแ้ก่ชุมชน และ

ขยายผลการท าประโยชน์เพื่อสงัคมจากชุมชนตนเองไปสูชุ่มชนอื่นๆ ยิง่ไปกว่านัน้ทัง้ 5 เยาวชนยงัมคีวามกระตอืรอืรน้

ในการหาโอกาสเขา้ร่วมท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม พฒันาตนเอง ชุมชน สงัคม เพื่อขบัเคลื่อนประเทศอย่าง

ยัง่ยนื 
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 นอกจากนี้ยงัพบว่าครอบครัวเป็นต้นแบบทางความคิดในการด าเนินชีวิต โดยพ่อแม่ หรือผู้ปกครองท า

ประโยชน์เพื่อสงัคมใหเ้หน็เป็นตวัอย่าง และบ่มเพาะ ขดัเกลาเรื่องการท าประโยชน์เพื่อชุมชน สงัคม จนกลายเป็นการ

ปลูกฝงัค่านิยมที่ดใีนการช่วยเหลอืสงัคม ส่งเสรมิให้เยาวชนมสี่วนร่วมในการท าเพื่อส่วนรวม โดยสนับสนุนการท า

กจิกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยใหค้ าแนะน าในการแบ่งเวลาของการท ากจิกรรมเพื่อสงัคมและการเรยีน

อย่างเหมาะสม  

 หากเยาวชนไทยมจีิตส านึกของความเป็นพลเมอืงที่มสี่วนร่วมเพื่อส่วนรวม เยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็น

ทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณภาพ และพรอ้มทีจ่ะสรา้งภูมคิุม้กนั ใหก้บัครอบครวั ชุมชน สงัคม น าความเปลีย่นแปลงมาสู่

การพฒันาประเทศไทยอย่างยัง่ยนื ดงันัน้เพื่อเผยแพร่แนวคดิของพลเมอืงทีม่สี่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของ

เยาวชนและบุคคลทัว่ไป และเหน็ควรว่าการเผยแพร่ควรอยู่ในรูปแบบของแบบทดสอบทาง Social media เพื่อใหเ้กดิ

การเขา้ถงึและการกระจายของแนวคดิในคนกลุ่มใหญ่ 

 

ข้อเสนอแนะในการสร้างเยาวชนท่ีมีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม 
จากผลการส ารวจนี้ มลูนิธฯิ ไดม้ขีอ้เสนอแนะในการพฒันาเยาวชนไทย ใหม้คีวามเป็น Active Youth ดงันี้   

1. ส่งเสริมสถาบนัครอบครวัให้เป็นก้าวแรกแห่งความส าเรจ็ – เพราะครอบครวัมสี่วนส าคญัในการสร้าง

ทศันคตแิละพฤตกิรรมทีด่ใีหเ้ยาวชน ทุกภาคส่วนควรมุ่งส่งเสรมิใหค้รอบครวัอบอุ่น เน้นการเลีย้งดูแบบรกั

และเอาใจใส่ รบัฟงัเหตุผล สนับสนุนใหเ้ป็นตวัของตวัเอง มทีศันคติเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอ

เยาวชน ยกตวัอย่างเช่น กลุ่มธุรกจิควรสนับสนุนให้เกิดความสมดุลในชีวติ (Work-life balance) เพื่อให้

สมาชกิในครอบครวัไดม้เีวลาใหก้นัมากขึน้ ในขณะทีภ่าครฐัควรมมีาตรการสนับสนุนดา้นสวสัดกิารทีไ่ม่ใช่ตวั

เงนิ (เช่น การหยุดงานเพื่อดูแลบุตรโดยไดร้บัค่าจ้าง หรอืจดัการอบรมดา้นการเลีย้งดูบุตร) เพื่อส่งเสรมิให้

เกดิความอบอุ่นและปรองดองภายในครอบครวั เป็นตน้ 

2. ใช้ส่ือออนไลน์สรา้งสรรค ์กระตุ้นเยาวชนให้รบัรู ้สรา้งกระแส และเป็นแนวรว่มในการมีส่วนร่วมเพื่อ

ส่วนรวม – สื่อออนไลน์ควรกระตุ้นใหเ้ยาวชน ครอบครวั และหน่วยงานอื่นๆ เหน็ถงึความส าคญัของสงัคม

และประเทศชาติ ในขณะเดียวกนัหน่วยงานต่างๆ ควรใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างความเข้าใจและแสดง

ตวัอย่างของคุณลกัษณะของความเป็นพลเมอืงทีม่สีว่นร่วมเพื่อส่วนรวม โดยสื่อควรเชดิชูคุณลกัษณะทีด่ขีอง

เยาวชนและศลิปินดาราทีม่สี่วนร่วมเพื่อส่วนรวม เพื่อโน้มน้าวและท าใหเ้ยาวชนเขา้ใจและเหน็ตวัอย่างการ

ประพฤตตินเป็นพลเมอืงทีม่สีว่นร่วมเพื่อส่วนรวม ในขณะทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรใชค้วามแพร่หลายของ

สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ โดยการใชส้ื่อออนไลน์ในการน าเสนอสถานการณ์ทีม่กีารแสดงการมสี่วนร่วม

เพื่อสว่นรวม หรอืกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจในแนวคดิและการประพฤตตินแบบมสีว่นร่วมเพื่อส่วนรวม รวมไป

ถงึคุณลกัษณะทีด่ขีองบุคคลหรอืสถานการณ์ตน้แบบ ไม่เพยีงเท่านัน้ ควรมกีารใชส้ือ่ออนไลน์เป็น “Platform” 

ในการเชื่อมต่อ สร้างสมัพนัธ์กบักลุ่มเยาวชนเพื่อร่วมขบัเคลื่ อนการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรม/โครงการ

ประเภทต่างๆ   ตลอดจนถึงปลูกฝงัแนวคิดที่มีประโยชน์ต่อการพฒันาตน ชุมชน และประเทศชาติ และ

สนับสนุนให้กลุ่มคนที่สนใจสามารถใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสมัพันธ์โครงการหรือแนวคิดที่น่าสนใจ

เกีย่วกบัพลเมอืงทีม่สีว่นร่วมเพื่อสว่นรวม  
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3. ขยายภาคีเครอืข่าย สรา้งพนัธมิตรองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีส่วนรว่มเพื่อ

ส่วนรวม  - หน่วยงาน หรอืองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนร่วมสรา้งและส่งเสรมิใหเ้ยาวชนไทยมสี่วนร่วมเพื่อ

ส่วนรวมผ่านการท ากจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคมร่วมกนัในรูปแบบ CSR  (Corporate Social Responsibility) 

ขององค์กร หรือสนับสนุนการให้ทุนแก่เยาวชนทัง้ในรูปแบบองค์ความรู้ หรืองบประมาณสนับสนุน  เพื่อ

สง่เสรมิใหเ้ยาวชนมสีว่นร่วมเพื่อสว่นรวม สรา้งสรรคผ์ลงานกจิกรรมเพื่อสงัคมอย่างเป็นรปูธรรม    

4. พฒันานโยบายและกิจกรรมให้เยาวชนมีความเข้าใจและลงมือท าในการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

เพ่ิมขึน้  – ควรมกีารสรา้งความเขา้ใจและค่านิยมในการเป็น Active Citizenship ในหมู่เยาวชนผ่านกจิกรรม

และการศกึษา โดยการผลกัดนัเรื่องพลเมอืงศกึษา (Civic Education) ส าหรบัเยาวชน ก าหนดใหก้ารสรา้ง 

Active Youth เป็นเป้าประสงค์หนึ่งของการศกึษาและตดิตามผล และช่วยให้เขา้ใจและเหน็วธิเีป็น Active 

Youth ผ่านกจิกรรมทีน่่าสนใจและเขา้ถงึได ้ตลอดจนมุ่งสรา้งความรู้ความเขา้ใจเรื่อง ความส าเรจ็ ทีม่ใิช่แค่

การประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน มกีารศกึษาด ีและมเีงนิเดอืนสงูเท่านัน้ แต่ควรปรบักรอบแนวคดิของ

ความส าเรจ็ใหเ้ป็น พลเมอืงทีไ่ม่ท าใหค้นอื่นเดอืดรอ้น มคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และ

มสีว่นร่วมในการท าเพื่อสว่นรวม ซึง่เป็นสิง่ทีน่่ายกย่อง 

5. มุ่งศึกษาและติดตามผลการสร้างเยาวชนท่ีมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมอย่างยัง่ยืน  – ภาครฐัและเอกชน

ควรสนบัสนุนการศกึษาเชงิลกึเพื่อวเิคราะหป์จัจยัทีม่สีว่นผลกัดนัและเป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งเยาวชนที่

มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม และสาเหตุที่ท าให้เยาวชนไทยส่วนใหญ่ไม่มีความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อ

สว่นรวม เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปพฒันาโครงการในการสรา้งเยาวชนทีม่สีว่นร่วมเพื่อสว่นรวมอย่างยัง่ยนื  
 

 

เสริมสร้างพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม 
 

วตัถุประสงคห์ลกัของการจ าท าแบบทดสอบผ่านทาง social media คอื เพื่อเป็นจุดเร่ิมต้นในการต่อยอด

การเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนรว่มเพื่อส่วนรวม ไปสู่ภาคสงัคมอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี้จากผลการส ารวจเยาวชน 4,000 คน 

พบว่าสือ่ออนไลน์มบีทบาทและอทิธพิลต่อเยาวชนมากกว่าสือ่ประเภทอื่นๆ อกีทัง้เยาวชนใชเ้วลาเฉลีย่ 4 ชัว่โมงในแต่

ละวนัไปกบัสือ่ออนไลน์ ดงันัน้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการเป็น “จุดเริม่ต้นในการต่อยอดการเป็นพลเมอืงทีม่สี่วน

ร่วมเพื่อส่วนรวม” ไปสู่ภาคสงัคมอย่างต่อเนื่อง” มูลนิธฯิ จงึได้เสนอแบบสอบถามผ่านทาง social media โดยมี

จุดประสงคย์่อยดงันี้  
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5. หยัง่รากลึกคู่สงัคม 

กระแสและการแชรใ์นหมู่คนทีก่วา้งขึน้ จะท าใหเ้กดิการปลูกผงัความเป็น พลเมอืงทีม่สี่วนร่วมเพื่อส่วนรวมในคน
ไทยกลุ่มหน่ึง ซึง่อาจเป็นจุดเริม่ตน้ของการปลกูฝงัการมสีว่นร่วมเพื่อสว่นรวมใหอ้ยู่คู่สงัคมไทยต่อไปได ้ถ้าไดร้บั
การสนบัสนุนจากทุกภาคสว่นอย่างต่อเนื่อง  

4. เน้นการลงมือท า และสรา้งกระแส 

เน่ืองจากความง่ายของการแชรแ์บบทดสอบผ่านทาง Facebook มูลนิธฯิ คาดว่าการแชรจ์ะก่อใหเ้กดิกระแส และ
การพูดคุยถงึตวัแบบทดสอบ ซึง่อาจน ามาสู่กระแสการพูดถงึความเป็นพลเมอืงทีม่สี่วนร่วมเพื่อส่วนรวมในวงที่
กวา้งขึน้กว่าปจัจุบนั รวมถงึในการแสดงผลของแบบทดสอบมกีารแนะน าถงึกจิกรรมทีส่ะทอ้นความเป็นพลเมอืงที่
มสีว่นร่วมเพื่อสว่นรวมและเวบ็ไซตข์องมลูนิธฯิ 

3. ส่งเสริมและสรา้งความเข้าใจความเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนรว่มเพื่อส่วนรวม 

เพื่อจงูใจใหค้นส่วนหนึ่งมสี่วนร่วมในการท าประโยชน์เพื่อสงัคม เพื่อใหผู้ท้ีท่ าแบบทดสอบสามารถต่อยอดความ
สนใจในการท าความดไีด ้

2. กระตุ้นให้รบัรูค้วามเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนรว่มเพื่อส่วนรวมมากขึน้   
มูลนิธฯิ ไดจ้ดัท าแบบสอบถามผ่านทาง Facebook ซึง่เป็นสื่อออนไลน์ทีไ่ดร้บัความนิยมมากในหมู่เยาวชนไทย 
โดยออกแบบเพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิการแชรท์าง Facebook ซึง่จะท าใหเ้กดิความตระหนักถงึความเป็นพลเมอืงทีม่ี
สว่นร่วมเพื่อสว่นรวมในหมู่คนไทยไดม้ากขึน้ 

1. สรา้งการรบัรู ้
เพื่อสร้างความเข้าใจในคุณลกัษณะของพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม แบบสอบถามจึงถูกออกแบบให้
ครอบคลุมองคป์ระกอบทีห่ลากหลาย นอกเหนือไปจากเรื่องของความมนี ้าใจและสทิธ ิทีไ่ดร้บัการตระหนักถงึแลว้
ในหมู่คนไทย 
 

 ทัง้นี้มลูนิธฯิ หวงัว่าการปลูกฝงัความเป็นพลเมอืงทีม่สี่วนร่วมเพื่อส่วนรวมจะไดร้บัการสนับสนุนจากทุกฝ่าย 

ทัง้ในระดบับุคคล ครอบครวั สถานศึกษา หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และสื่อสารมวลชน เพื่อให้ความเป็น

พลเมอืงทีม่สีว่นร่วมเพื่อสว่นรวม สามารถหยัง่รากอยู่คู่สงัคมไทยสบืไป 
 

สนใจแนวคิด เผยแพร่แนวคิดการมีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม  (Active Citizenship) และ
เผยแพร่ผลวิจยัคนไทยมอนิเตอร ์2557 เสียงเยาวชนไทย หรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม 
โปรดติดต่อ  

1. คุณดารณี เจรญิรชัตภ์าคย ์ 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั จเีอฟเค มารเ์กต็ไวส้ ์จ ากดั  

โทรศพัท ์: 0-2259-0290–4  

Email : Daranee.Charoen-Rajapark@gfk.com 
 

2. มลูนิธเิพื่อ "คนไทย" ตามทีอ่ยู่ดา้นล่าง 

เลขที ่1 ซอยพรเีมยีร ์2 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

โทรศพัท ์: 0-2301-1038 และ 0-2301-1056 

Email : info@khonthaifoundation.org 

 


