มอนิเตอร์ 2557 : เสียงเยาวชนไทย

เยาวชนที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

20 พฤศจิกายน 2557

บทนา
มูลนิ ธิเ พื่อ "คนไทย" (ต่ อ จากนี้เ รีย กย่ อว่า “มูลนิ ธิฯ ”) ได้ถู กจัด ตัง้ ขึ้น เพื่อให้ค นไทยทุ กคนได้เกิดความ
ตระหนัก เข้าใจ และทีส่ าคัญ มีส่วนร่วมในการลงมือทาเพื่อแก้ไขปญั หา และเสริมสร้างปจั จัยทีม่ ผี ลในการสร้างความ
อยู่ดมี สี ขุ ให้สงั คมไทย การทางานของมูลนิธฯิ เน้นถึงการสร้างกลไกหลัก เพื่อให้เกิดการทางานร่วมกันอย่างเป็ นระบบ
โดยประกอบไปด้วยการรับฟงั ลงมือทา แก้ปญั หา และขยายผล
เพราะคนไทยทุกคนมีอทิ ธิพลต่อความอยู่ดมี สี ขุ ในสังคมไทย มูลนิธฯิ จึงมุ่งทีจ่ ะปลูกฝงั ให้คนไทยมีความเป็ น
พลเมืองทีม่ สี ว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizenship) ซึง่ หมายถึง “พลเมืองทีม่ สี ว่ นร่วมในชุมชน สังคม และการเมือง
และมีความสงบ และเคารพซึง่ กันและกัน ตามหลักการของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย” (Bryony Hoskin 2006)
ทัง้ นี้ความเป็ นพลเมืองทีม่ สี ่วนร่วมเพื่อส่วนรวมประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบ ซึง่ ควรปรับตามลักษณะ
ของกลุ่มเป้าหมายในการสารวจ และความเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก ดังนัน้ เพื่อความเหมาะสมต่อสถานการณ์ทาง
สังคมและการเมืองของประเทศไทย มูลนิธฯิ สรุปว่า ความเป็ นพลเมืองที่มสี ่วนร่วมเพื่อส่วนรวม สาหรับประเทศไทย
สามารถแบ่งได้เป็ น 5 ระดับ ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของความเป็ นพลเมืองทีม่ สี ว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizenship) ทัง้ 5 ระดับ
เพราะเยาวชนมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย มูลนิธฯิ จึงได้ร่วมกับ บริษทั จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์
จากัด (ต่อจากนี้เรียกย่อว่า “บริษทั ฯ”) เพื่อสร้างเยาวชนทีม่ สี ว่ นร่วมเพื่อส่วนรวมให้เกิดขึน้ ในสังคมไทยอย่างเป็ นระบบ
และยังยื
่ นผ่าน 2 งานวิจยั และ 1 ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ขอ้ เสนอแนะทีไ่ ด้จากงานวิจยั อันได้แก่ การกระตุน้ ให้เกิด
ความตื่นตัวและปลุกความสนใจในแนวคิดของพลเมืองทีม่ สี ว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม ผ่านแบบทดสอบทาง social media
ทัง้ นี้รายงานฉบับนี้ได้ถูกจัดทาขึน้ เพื่อนาเสนอบทสรุปและข้อแนะนาทีไ่ ด้จากงานวิจยั ตลอดไปจนถึงตัวอย่าง
ของการประยุกต์ใช้ผลงานวิจยั โดยลาดับในการนาเสนอสามารถสรุปได้ตามภาพที่ 2 ในหน้าถัดไป
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ภาพที่ 2 โครงการเพื่อมุ่งสร้าง Active Youth

บทสรุปเสียงจากเยาวชนไทย
เพื่อมุ่งสร้างเยาวชนทีม่ สี ่วนร่วมเพื่อส่วนรวม มูลนิธฯิ จึงได้จดั ทาโครงการ “คนไทย” มอนิ เตอร์ 2557:
เสียงเยาวชนไทย (Youth Today) และพลังเสียงของเยาวชนที่มีต่อการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยโครงการ “คน
ไทย” มอนิเตอร์ 2557: เสียงเยาวชนไทย (Youth Today) ได้ถูกจัดทาขึน้ เพื่อศึกษาและเผยแพร่ขอ้ มูล ทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเยาวชนทีม่ คี ุณภาพ ในขณะทีโ่ ครงการพลังเสียงของเยาวชนทีม่ ตี ่อการขับเคลื่อนประเทศไทย ได้เกิดขึน้
เพื่อวิเคราะห์แรงขับดันของเยาวชนทีม่ สี ว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม ซึง่ สามารถนาไปสูก่ ารสร้างการมีสว่ นร่วมเพื่อสังคมในหมู่
เยาวชนและกลุ่มคนอื่นๆ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยังยื
่ นต่อไป
ทัง้ นี้โครงการ “คนไทย” มอนิเตอร์ 2557 เสียงเยาวชนไทย (Youth Today) ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธกี าร
สัมภาษณ์ เยาวชนแบบตัวต่ อ ตัว จ านวนทัง้ หมด 4,000 คน โดยอาศัยนิย ามความเป็ น เยาวชนในระดับสากลของ
สหประชาชาติ ซึ่งกาหนดให้เยาวชนคือผู้ท่ีมอี ายุตงั ้ แต่ 15 ปี บริบูรณ์จนถึง 24 ปี นอกจากนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ น
ตัว แทนของเยาวชนทัวประเทศ
่
โครงการ “คนไทย” มอนิ เ ตอร์ 2557: เสียงเยาวชนไทย (Youth Today)
ได้ดาเนิน การเก็บข้อมูลจากเยาวชนใน 21 จังหวัด จากกรุงเทพมหานคร และ 5 ภูมิภาค ได้แก่ 1. ภาคเหนื อ
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ภาคกลาง 4. ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 5. ภาคใต้ โดยการสุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ภูมภิ าคได้จดั ทาอย่างเป็ นระบบตามสัดส่วนประชากรจริง และสัมภาษณ์เฉพาะผูท้ พ่ี านักอาศัยอยู่ใน จังหวัดนัน้ ๆ เป็ น
เวลาอย่างน้อย 5 ปี โดยได้มกี ารจัดเก็บข้อมูลถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557
จากการรับฟงั เสียงของเยาวชนจานวน 4,000 คน มูลนิธฯิ สามารถสรุปประเด็นหลักเกีย่ วกับการดาเนินชีวติ
ทัศนคติ พฤติกรรม ตลอดจนความต้องการต่างๆ ของเยาวชน ได้ดงั นี้
1. ครอบครัวมีอิทธิ พลสูงสุดด้านความคิ ด – โดยมีส่วนสาคัญต่อการปลูกฝงั ค่านิยม และคุณค่าแก่เยาวชน
เยาวชนส่วนมากเห็นว่าคุณค่าทีเ่ กีย่ วกับครอบครัว เช่น ความกตัญญู และความกลมเกลียวในครอบครัว มี
ความสาคัญสูงสุดในการดาเนินชีวติ อย่างไรก็ตามครอบครัว มักเน้นปลูกฝงั ด้านการเรียนและการพัฒนา
ตนเอง มากกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและความรักต่อประเทศชาติ ดังนัน้ เยาวชนกว่า 90% ต้องประสบ
กับความเครียด โดย 78% ของเยาวชนทัง้ หมดนัน้ เครียดกับเรื่องของการเรียน ในขณะที่ 33% มีความหดหู่
ซึมเศร้า และหมดหวังในชีวติ และ 99% ของเยาวชนให้คานิยามของความสาเร็จว่าการได้ผลการเรียน หน้าที่
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การงานและเงินเดือนทีด่ ี ทัง้ นี้เยาวชนส่วนมากยึดคนใกล้ตวั เช่น พ่อแม่/ผู้ปกครอง เพื่อน และครู/อาจารย์
เป็ นแบบอย่าง โดยนอกเหนือจากคนใกล้ตวั ศิลปิ น ดาราถือเป็ นแบบอย่างทีส่ าคัญ เพราะมีเยาวชนจานวน
25% ยึดถือศิลปิ น ดาราเป็ นแบบอย่าง
2. การทุจริ ตคอร์รปั ชันเริ่ มตัง้ แต่วยั เยาว์ – จากผลสรุปในภาพที่ 3 เยาวชนจานวนมากมีพฤติกรรมทุจริต
คอร์รปั ชัน และเห็นว่าเป็ นเรื่องทีไ่ ม่ผดิ มาก/ไม่ผดิ เลย นอกจากนี้จากเหตุการณ์สมมุติพบว่า เยาวชน 25%
ยินดีจ่ายสินบนเพื่อให้สอบใบขับขีผ่ ่าน

ภาพที่ 3 พฤติกรรมทุจริตคอร์รปั ชันของเยาวชนไทย
(คานวนจากฐานของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 4,000 คน)
3. ชี วิตออนไลน์ กลายเป็ นสังคมของเยาวชน – สื่อออนไลน์มบี ทบาทและอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรม
ของเยาวชนเหนือ สื่อ รูปแบบเดิม ทัง้ นี้เ ยาวชนใช้เวลาเฉลี่ย อย่ างน้ อย 4 ชัว่ โมงต่ อวันกับ สื่อ ดิจิต อล/สื่อ
ออนไลน์ เช่ น การพูด คุ ย /อ่ า นข่า วสารผ่า นแอพพลิเคชัน่ สัง คมออนไลน์ การเล่ น เกมคอมพิวเตอร์/ เกม
ออนไลน์ / เกมในโทรศัพ ท์มือ ถือ และการเล่ น อิน เตอร์เ น็ ต / อ่ า นข้อ มูลข่า วสารผ่ า นเว็บ ไซต์ ท าให้ก าร
ปฏิสมั พันธ์แบบตัวต่อตัวลดลง
4. ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมค่อนข้างจากัด – เยาวชนมีความเข้าใจในหน้าทีข่ องพลเมืองดี
ไม่มากนัก และในกว่า 90% ของเยาวชนนัน้ ความหมายของ “ความดี” จากัดอยู่กบั เรื่องของ “น้ าใจ” ดังนัน้
ความหมายของพลเมืองที่มสี ่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ยังจากัดอยู่ในเรื่องใกล้ตวั มากกว่าบทบาทด้านกิจกรรม
เพื่อสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
5. พร้อมลงมือทาแต่ยงั ไม่แน่ ใจว่าสามารถทาได้ – เยาวชนแสดงออกถึงความพร้อมและความต้องการทีจ่ ะ
ช่วยเปลีย่ นแปลงและพัฒนาประเทศ ด้วยความหวังทีจ่ ะเห็นประเทศไทยเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ ใน
อนาคต แต่เชื่อว่าตนเองยังเด็กเกินไปทีจ่ ะสร้างความเปลีย่ นแปลงต่างๆ และไม่ทราบว่าตนเองสามารถช่วย
เปลีย่ นแปลงประเทศได้อย่างไรบ้าง โดยเยาวชนจานวน 97% กล่าวว่าตนเองยังไม่ได้ทาทุกอย่างทีส่ ามารถ
ทาได้เพื่อช่วยเปลีย่ นแปลงประเทศไทย
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ทัง้ นี้จากการสารวจเยาวชนจานวน 4,000 คน มูลนิธฯิ พบเยาวชนทีม่ สี ่วนร่วมเพื่อส่วนรวม จานวน 14.92%
(597 คน) โดยเยาวชนเหล่านี้สว่ นใหญ่มลี กั ษณะ ดังภาพที่ 4 ด้านล่างนี้

ภาพที่ 4 ลักษณะของ Active Youth ในประเทศไทย

พลังเสียงของเยาวชนที่มีต่อการขับเคลื่อนประเทศไทย
ทัง้ นี้เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ เยาวชนมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม มูลนิธฯิ จึงมอบหมายให้บริษัทฯ ทาการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 5 เยาวชนไทยทีเ่ ป็ นแบบอย่างในการทากิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีประสบการณ์ตรงจากปญั หาชุมชน
ของตนเองมาสู่ความต้องการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ อีกทัง้ ได้รบั การสนับสนุ นจากครอบครัว รวมเป็ นแรงบันดาลใจให้
ขับเคลื่อนการทากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้เพื่อวิเคราะห์และขยายผลความเป็ นพลเมืองที่มสี ่วนร่วมเพื่อ
ส่วนรวมไปสูเ่ ยาวชนและกลุ่มคนอื่นๆ ซึง่ ผลการศึกษาชีว้ ่าองค์ประกอบสาคัญทีผ่ ลักดันให้เยาวชนเหล่านี้เป็ นเยาวชนที่
มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม เริ่มต้นจากการมีจติ สาธารณะ มาสู่การทาประโยชน์เพื่อสังคม และหั นมองสิง่ ใกล้ตวั ที่เป็ น
ชุมชนและสังคมของตนเองจนเห็นช่องทางทีส่ ามารถพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ สร้างสรรค์สงิ่ แวดล้อมทีด่ ใี ห้แก่ชุมชน และ
ขยายผลการทาประโยชน์เพื่อสังคมจากชุมชนตนเองไปสูช่ ุมชนอื่นๆ ยิง่ ไปกว่านัน้ ทัง้ 5 เยาวชนยังมีความกระตือรือร้น
ในการหาโอกาสเข้าร่วมทากิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่าง
ยังยื
่ น
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นอกจากนี้ ยงั พบว่า ครอบครัวเป็ นต้น แบบทางความคิด ในการดาเนิ นชีวิต โดยพ่ อแม่ หรือผู้ป กครองท า
ประโยชน์เพื่อสังคมให้เห็นเป็ นตัวอย่าง และบ่มเพาะ ขัดเกลาเรื่องการทาประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม จนกลายเป็ นการ
ปลูกฝงั ค่านิยมที่ดใี นการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทาเพื่อส่วนรวม โดยสนับสนุ นการทา
กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยให้คาแนะนาในการแบ่งเวลาของการทากิจกรรมเพื่อสังคมและการเรียน
อย่างเหมาะสม
หากเยาวชนไทยมีจิตสานึก ของความเป็ นพลเมืองที่มสี ่วนร่วมเพื่อส่วนรวม เยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็ น
ทรัพยากรมนุ ษย์ทม่ี คี ุณภาพ และพร้อมทีจ่ ะสร้างภูมคิ ุม้ กัน ให้กบั ครอบครัว ชุมชน สังคม นาความเปลีย่ นแปลงมาสู่
การพัฒนาประเทศไทยอย่างยังยื
่ น ดังนัน้ เพื่อเผยแพร่แนวคิดของพลเมืองทีม่ สี ่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ให้เป็ นทีร่ จู้ กั ของ
เยาวชนและบุคคลทัวไป
่ และเห็นควรว่าการเผยแพร่ควรอยู่ในรูปแบบของแบบทดสอบทาง Social media เพื่อให้เกิด
การเข้าถึงและการกระจายของแนวคิดในคนกลุ่มใหญ่

ข้อเสนอแนะในการสร้างเยาวชนที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
จากผลการสารวจนี้ มูลนิธฯิ ได้มขี อ้ เสนอแนะในการพัฒนาเยาวชนไทย ให้มคี วามเป็ น Active Youth ดังนี้
1. ส่งเสริ มสถาบันครอบครัวให้เป็ นก้าวแรกแห่งความสาเร็จ – เพราะครอบครัวมีส่วนสาคัญในการสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมทีด่ ใี ห้เยาวชน ทุกภาคส่วนควรมุ่ง ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่น เน้นการเลีย้ งดูแบบรัก
และเอาใจใส่ รับฟงั เหตุผล สนับสนุ นให้เป็ นตัวของตัวเอง มีทศั นคติเพื่อส่วนรวม และเป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อ
เยาวชน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มธุร กิจควรสนับสนุ นให้เกิดความสมดุล ในชีวติ (Work-life balance) เพื่อให้
สมาชิกในครอบครัวได้มเี วลาให้กนั มากขึน้ ในขณะทีภ่ าครัฐควรมีมาตรการสนับสนุ นด้านสวัสดิการทีไ่ ม่ใช่ตวั
เงิน (เช่น การหยุดงานเพื่อดูแลบุตรโดยได้รบั ค่าจ้าง หรือจัดการอบรมด้านการเลีย้ งดูบุตร) เพื่อส่งเสริมให้
เกิดความอบอุ่นและปรองดองภายในครอบครัว เป็ นต้น
2. ใช้สื่อออนไลน์สร้างสรรค์ กระตุ้นเยาวชนให้รบั รู้ สร้างกระแส และเป็ นแนวร่วมในการมีส่วนร่วมเพื่อ
ส่วนรวม – สื่อออนไลน์ควรกระตุ้นให้เยาวชน ครอบครัว และหน่ วยงานอื่นๆ เห็นถึงความสาคัญของสังคม
และประเทศชาติ ในขณะเดีย วกัน หน่ ว ยงานต่ า งๆ ควรใช้ส่อื ออนไลน์ ใ นการสร้างความเข้า ใจและแสดง
ตัวอย่างของคุณลักษณะของความเป็ นพลเมืองทีม่ สี ว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม โดยสื่อควรเชิดชูคุณลักษณะทีด่ ขี อง
เยาวชนและศิลปิ นดาราทีม่ สี ่วนร่วมเพื่อส่วนรวม เพื่อโน้มน้าวและทาให้เยาวชนเข้าใจและเห็นตัวอย่างการ
ประพฤติตนเป็ นพลเมืองทีม่ สี ว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม ในขณะทีห่ น่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรใช้ความแพร่หลายของ
สื่อออนไลน์ให้เป็ นประโยชน์ โดยการใช้ส่อื ออนไลน์ในการนาเสนอสถานการณ์ทม่ี กี ารแสดงการมีส่วนร่วม
เพื่อส่วนรวม หรือกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในแนวคิดและการประพฤติตนแบบมีสว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม รวมไป
ถึงคุณลักษณะทีด่ ขี องบุคคลหรือสถานการณ์ตน้ แบบ ไม่เพียงเท่านัน้ ควรมีการใช้สอ่ื ออนไลน์เป็ น “Platform”
ในการเชื่อมต่ อ สร้างสัมพันธ์กบั กลุ่มเยาวชนเพื่อร่วมขับเคลื่ อนการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรม/โครงการ
ประเภทต่ างๆ ตลอดจนถึงปลูกฝงั แนวคิดที่มีประโยชน์ ต่อการพัฒนาตน ชุมชน และประเทศชาติ และ
สนับ สนุ น ให้ก ลุ่มคนที่สนใจสามารถใช้ส่อื ออนไลน์ ใ นการประชาสัมพันธ์โ ครงการหรือ แนวคิดที่น่าสนใจ
เกีย่ วกับพลเมืองทีม่ สี ว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม
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3. ขยายภาคีเครือข่าย สร้างพันธมิ ตรองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีส่วนร่วมเพื่อ
ส่วนรวม - หน่ วยงาน หรือองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนร่วมสร้างและส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีส่วนร่วมเพื่อ
ส่วนรวมผ่านการทากิจกรรมสร้างสรรค์สงั คมร่วมกันในรูปแบบ CSR (Corporate Social Responsibility)
ขององค์กร หรือสนับสนุ นการให้ทุนแก่เยาวชนทัง้ ในรูปแบบองค์ความรู้ หรืองบประมาณสนับสนุ น เพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชนมีสว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม สร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็ นรูปธรรม
4. พัฒนานโยบายและกิ จกรรมให้ เยาวชนมี ความเข้าใจและลงมือทาในการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
เพิ่ มขึน้ – ควรมีการสร้างความเข้าใจและค่านิยมในการเป็ น Active Citizenship ในหมู่เยาวชนผ่านกิจกรรม
และการศึกษา โดยการผลักดันเรื่องพลเมืองศึกษา (Civic Education) สาหรับเยาวชน กาหนดให้การสร้าง
Active Youth เป็ นเป้าประสงค์หนึ่งของการศึกษาและติดตามผล และช่วยให้เข้าใจและเห็นวิธเี ป็ น Active
Youth ผ่านกิจกรรมทีน่ ่ าสนใจและเข้าถึง ได้ ตลอดจนมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความสาเร็จ ทีม่ ใิ ช่แค่
การประสบความสาเร็จในหน้าทีก่ ารงาน มีการศึกษาดี และมีเงินเดือนสูงเท่านัน้ แต่ควรปรับกรอบแนวคิดของ
ความสาเร็จให้เป็ น พลเมืองทีไ่ ม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
มีสว่ นร่วมในการทาเพื่อส่วนรวม ซึง่ เป็ นสิง่ ทีน่ ่ายกย่อง
5. มุ่งศึกษาและติ ดตามผลการสร้างเยาวชนที่ มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมอย่างยังยื
่ น – ภาครัฐและเอกชน
ควรสนับสนุนการศึกษาเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ สี ว่ นผลักดันและเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างเยาวชนที่
มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม และสาเหตุ ท่ที าให้เยาวชนไทยส่วนใหญ่ ไม่มีความเป็ น พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อ
ส่วนรวม เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปพัฒนาโครงการในการสร้างเยาวชนทีม่ สี ว่ นร่วมเพื่อส่วนรวมอย่างยังยื
่ น

เสริมสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
วัตถุประสงค์หลักของการจาทาแบบทดสอบผ่านทาง social media คือ เพื่อเป็ นจุดเริ่ มต้นในการต่อยอด
การเป็ นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ไปสู่ภาคสังคมอย่างต่อเนื่ อง ทัง้ นี้จากผลการสารวจเยาวชน 4,000 คน
พบว่าสือ่ ออนไลน์มบี ทบาทและอิทธิพลต่อเยาวชนมากกว่าสือ่ ประเภทอื่นๆ อีกทัง้ เยาวชนใช้เวลาเฉลีย่ 4 ชัวโมงในแต่
่
ละวันไปกับสือ่ ออนไลน์ ดังนัน้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเป็ น “จุดเริม่ ต้นในการต่อยอดการเป็ นพลเมืองทีม่ สี ่วน
ร่วมเพื่อส่วนรวม” ไปสู่ภาคสังคมอย่างต่อเนื่อง” มูลนิธฯิ จึงได้เสนอแบบสอบถามผ่านทาง social media โดยมี
จุดประสงค์ย่อยดังนี้
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5. หยังรากลึ
่
กคู่สงั คม
กระแสและการแชร์ในหมู่คนทีก่ ว้างขึน้ จะทาให้เกิดการปลูกผังความเป็ น พลเมืองทีม่ สี ่วนร่วมเพื่อส่วนรวมในคน
ไทยกลุ่มหนึ่ง ซึง่ อาจเป็ นจุดเริม่ ต้นของการปลูกฝงั การมีสว่ นร่วมเพื่อส่วนรวมให้อยู่ค่สู งั คมไทยต่อไปได้ ถ้าได้รบั
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

4. เน้ นการลงมือทา และสร้างกระแส
เนื่องจากความง่ายของการแชร์แบบทดสอบผ่านทาง Facebook มูลนิธฯิ คาดว่าการแชร์จะก่อให้เกิดกระแส และ
การพูดคุยถึงตัวแบบทดสอบ ซึง่ อาจนามาสู่กระแสการพูดถึงความเป็ น พลเมืองทีม่ สี ่วนร่วมเพื่อส่วนรวมในวงที่
กว้างขึน้ กว่าปจั จุบนั รวมถึงในการแสดงผลของแบบทดสอบมีการแนะนาถึงกิจกรรมทีส่ ะท้อนความเป็ นพลเมืองที่
มีสว่ นร่วมเพื่อส่วนรวมและเว็บไซต์ของมูลนิธฯิ
3. ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจความเป็ นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
เพื่อจูงใจให้คนส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในการทาประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อให้ผทู้ ท่ี าแบบทดสอบสามารถต่อยอดความ
สนใจในการทาความดีได้
2. กระตุ้นให้รบั รูค้ วามเป็ นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมมากขึน้
มูลนิธฯิ ได้จดั ทาแบบสอบถามผ่านทาง Facebook ซึง่ เป็ นสื่อออนไลน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมมากในหมู่ เยาวชนไทย
โดยออกแบบเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแชร์ทาง Facebook ซึง่ จะทาให้เกิดความตระหนักถึงความเป็ น พลเมืองทีม่ ี
ส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมในหมู่คนไทยได้มากขึน้

1. สร้างการรับรู้
เพื่อ สร้า งความเข้า ใจในคุ ณลัก ษณะของพลเมือ งที่มีส่ว นร่ ว มเพื่อ ส่ว นรวม แบบสอบถามจึง ถู ก ออกแบบให้
ครอบคลุมองค์ประกอบทีห่ ลากหลาย นอกเหนือไปจากเรื่องของความมีน้าใจและสิทธิ ทีไ่ ด้รบั การตระหนักถึงแล้ว
ในหมู่คนไทย
ทัง้ นี้มลู นิธฯิ หวังว่าการปลูกฝงั ความเป็ นพลเมืองทีม่ สี ่วนร่วมเพื่อส่วนรวมจะได้รบั การสนับสนุ นจากทุกฝ่าย
ทัง้ ในระดับ บุค คล ครอบครัว สถานศึกษา หน่ วยงานราชการ บริษัทเอกชน และสื่อสารมวลชน เพื่อให้ความเป็ น
พลเมืองทีม่ สี ว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม สามารถหยังรากอยู
่
่ค่สู งั คมไทยสืบไป

สนใจแนวคิ ด เผยแพร่แนวคิ ดการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizenship) และ
เผยแพร่ผลวิ จยั คนไทยมอนิ เตอร์ 2557 เสียงเยาวชนไทย หรือต้องการข้อมูลเพิ่ มเติ ม
โปรดติ ดต่อ
1. คุณดารณี เจริญรัชต์ภาคย์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จากัด
โทรศัพท์ : 0-2259-0290–4
Email : Daranee.Charoen-Rajapark@gfk.com
2. มูลนิธเิ พื่อ "คนไทย" ตามทีอ่ ยู่ดา้ นล่าง
เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1038 และ 0-2301-1056
Email : info@khonthaifoundation.org
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