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“มูลนิธิเพื่อคนไทย” องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกความร่วมมือ (Collaborative 

Platform) เพื่อให้พลเมืองที่มีส่วนร่วม (Active Citizen) สามารถมีส่วนร่วมลงมือแก้ปัญหา

สังคม ผ่านกลไกที่แตกต่างหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการทำางานร่วมกับองค์กรตัวกลาง (Inter-

mediary Organization) ผสานความร่วมมือ อำานวยความสะดวก และเชื่อมต่อทรัพยากรด้าน

ต่างๆ ทั้งที่เป็นทุนมนุษย์ อันหมายถึง อาสาสมัคร ทุนเครือข่าย ทุนความรู้ และทุนเงิน แก่

ภาคีเครือข่ายผู้ลงมือปฏิบัติ อันนำาไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

วิสัยทัศน์
“ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข” 

พันธกิจ
เพื่อมุ่งสู่การร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข หรือ “ประเทศไทย” ที่ “ดีกว่า” มูลนิธิเพื่อคนไทยจึงมุ่ง

เน้นดำาเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ กลไกความร่วมมือ พลเมืองที่มีส่วนร่วม โดยมีทรัพยากรเป็นจุด

ร่วมที่จะทำาให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม ทั้งหมดนี้ จะนำาไปสู่การสร้างเสริมระบบนิเวศงานพัฒนา

สังคมของประเทศให้เข้มแข็ง...ยั่งยืน

• สร้างเครือข่ายพลเมืองที่มีส่วนร่วม

• สร้างกลไกการแก้ปัญหาสังคมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

• ผสานทรัพยากรร่วมผ่านกลไกความร่วมมือสู่ผู้รับประโยชน์

02 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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ภายใต้พันธกิจดังกล่าว มูลนิธิเพื่อคนไทย จึงมีระบบการจัดการภายในที่เป็นสายงานสนับสนุน การขับเคลื่อนกลไกต่างๆ 
ประกอบด้วย งานสื่อสาร งานจัดการองค์ความรู้ ประเมินผลงาน พัฒนากลไก งานภาคีสัมพันธ์ และสร้างเสริมศักยภาพ
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คนอาสา
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ความรู้
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำ คัญ (Stakeholders)
ระดับบุคคล 

• ผู้รับประโยชน์ 

• ผู้บริจาค

• นักปฏิบัติ/นักพัฒนาสังคม

• อาสาสมัคร 

ระดับองค์กร
• องค์กรสาธารณประโยชน์ (รัฐ/เอกชน/ประชาสังคม) ทั้งระดับชุมชน ระดับประเทศ ระดับ

ภูมิภาค และระดับโลก

• องค์กรกำากับด้านนโยบาย

• องค์กรวิชาการ

• องค์กรสื่อมวลชน
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03 แนวปฏิบัติสำ หรับการทำ งานแบบมีส่วนร่วม

(Collaboration Guideline)

“การมีส่วนร่วม” ในบริบทของมูลนิธิเพื่อคนไทย คือการเพิ่มขีดความสัมพันธ์ร่วมกัน 

(Mutually Empowering Relationships) อันประกอบด้วย การตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำา

ทางสังคม และการมุ่งเน้นสร้างการเติบโตร่วมกัน การพัฒนาองค์กร การเสริมสร้างสถาบันให้

แข็งแกร่ง และเหนือสิ่งอื่นใดคือการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม โดยมูลนิธิฯ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ และ

พัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ให้เติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้น ตามหลักการดังต่อไปนี้

1. วิสัยทัศน์และคุณค่าร่วม (Shared Vision and Values): ความร่วมมือระหว่าง

มูลนิธิฯ กับองค์กรอื่นๆ นั้น นอกจากจะอยู่บนพื้นฐานของการตระหนักและเคารพใน

ความแตกต่าง รวมถึงการเปิดรับให้มีการหารือและอภิปรายแล้ว จะต้องมีแบบแผนหรือ

องค์รวมที่เพียงพอ (Sufficient Common Ground) สำาหรับการเป็นหุ้นส่วน/การเป็นภาคี

เครือข่ายกับผู้อื่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ หรืออย่างน้อยที่สุด ทั้งมูลนิธิฯ และ

หุ้นส่วนที่ทำางานด้วยกันจะต้องมีความเชื่อเหมือนกัน

2. เป้าหมายร่วมและการเพิ่มมูลค่า (Complementarity of Purpose and 
Value Added): มูลนิธิเพื่อคนไทย สร้างความร่วมมือกับผู้เล่นที่หลากหลาย โดยเน้น

การสร้างเป้าหมายร่วมกัน (Common Goal) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เปิดโอกาสให้

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ เพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง และบรรลุ “วัตถุประสงค์

ร่วม” ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง (Real Collaborative Advan-

tage) โดยแต่ละฝ่ายจะใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อสร้างความสำาเร็จอย่าง

ยั่งยืนร่วมกัน

3. ความเป็นอิสระและพึ่งตนเอง (Autonomy and Independence): ภาคีเครือ

ข่ายของมูลนิธิเพื่อคนไทย จะเคารพซึ่งกันและกันในประเด็นการยึดถือหลักคุณธรรม

องค์กรและความเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านการให้ทุนสนับสนุนที่หาก

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอำานาจมากกว่าย่อมส่งผลต่อความเป็นอิสระตามมา ดังนั้นมูลนิธิฯ จะ

ทำาหน้าที่ลดความตึงเครียดในประเด็นดังกล่าวผ่านกระบวนการการสร้างความร่วมมือและ

ระบบความรับผิดชอบ โดยจะไม่กดดันให้ภาคีต้องมีแนวคิดเดียวกับองค์กรฯ รวมถึงการ

ยอมรับในความแตกต่างของภาคีทั้งด้านอัตลักษณ์ ทิศทางการดำาเนินงาน และการลำาดับ

ความสำาคัญ เป็นต้น              
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4. ความโปร่งใสและความรับผิดชอบร่วมกัน (Transparency and Mutual  
Accountability): มูลนิธิเพื่อคนไทยและภาคีเครือข่ายมีความรับผิดชอบร่วมกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ให้การสนับสนุน ผู้บริจาค โดยให้ความสำาคัญกับการ

แสดงผลลัพธ์ทางสังคมและการออกแบบระบบที่ตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะไม่บังคับให้ภาคีรับ

แผนงานและระบบการประเมินผลของมูลนิธิฯ แต่จะสนับสนุนให้ภาคีพัฒนาและดำาเนิน

งานระบบติดตามประเมินผล และการเรียนรู้ (Monitoring Evaluation and Learning 

(MEL) Approach) ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้รับประโยชน์ทั้งหญิง

และชายได้เสนอ “ข้อเสนอแนะ” เกี่ยวกับการดำาเนินงานของภาคีด้วย            

5. ความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Clarity on Roles and 
Responsibilities): ภาคีเครือข่ายของมูลนิธิเพื่อคนไทย ถูกสร้างขึ้นด้วยความเข้าใจที่

ชัดเจนและสัญญาที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจให้การสนับสนุนภาคีต่างๆ 

นั้น มีกระบวนการพิจารณาในทุกแง่มุม นอกจากนี้มีการหารือและตกลงกับภาคีเครือข่าย 

รวมถึงวางยุทธศาสตร์ในการดำาเนินโครงการและกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งอาจมีความแตกต่าง

กันไป อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าความสัมพันธ์จะอยู่ในลักษณะไหน มูลนิธิเพื่อคนไทยจะสร้าง

โอกาส และให้คำาปรึกษาแก่ภาคีเครือข่ายอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าภาคีเครือข่ายมีสิทธิเรียก

ร้องในประเด็นต่างๆ ได้ 

6. พันธสัญญาในการเรียนรู้ร่วมกัน (Commitment to Joint Learning): ใน
ฐานะที่เป็นองค์กรที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มูลนิธิเพื่อคนไทยจะทำาหน้าที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายและมูลนิธิฯ ได้เรียนรู้ร่วมกันใน

งานหรือกิจกรรมที่ดำาเนินการร่วมกัน รวมถึงการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างมูลนิธิฯ และ

ภาคีต่างๆ ด้วย  
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04 งานพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคม

นิยามและผลลัพธ์

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ
นิยาม: กลไกร้อยเรียงความร่วมมือเชื่อมต่อทรัพยากร ทุนมนุษย์ ทุนเครือข่าย ทุนเงินและ

อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ โดยเน้นทำางานร่วมกับองค์กรตัวกลาง ล่าสุดร่วมก่อ

ตั้ง “โครงการร้อยพลังการศึกษา” เป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำา ด้วยการสร้างโอกาสให้เด็กด้อย

โอกาส

ผลลัพธ์: ความเข้มแข็งของระบบนิเวศงานพัฒนาสังคมไทยสะท้อนได้จากจำานวนผู้รับ

ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของคนในสังคมกลุ่มต่างๆ

“Good Society Expo เทศกาลทำ ดี หวังผล” (GSE)
นิยาม: กลไกสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมด้วยการเปิดพื้นที่แนะนำาช่องทางการลงมือทำาให้

ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคม โดยการทำางานร่วมกับองค์กรภาค

สังคม เป็นอาสาสมัคร หรือจะสนับสนุนบริการหรือบริจาคเงินผ่านกลไกการให้ที่มีแนวคิด

ใหม่ๆ ซึ่งทำาได้ทันทีในชีวิตประจำาวัน

ผลลัพธ์: ตลาดนัดพลเมืองที่มีส่วนร่วม หลอมรวมผู้คนทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสังคมแห่งการ

แบ่งปัน สร้างวัฒนธรรมการให้อย่างหวังผล เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม*

เทใจดอทคอม 
นิยาม: กลไกการระดมทุนออนไลน์ www.taejai.com สำาหรับให้ประชาชนทั่วไปสามารถ

บริจาคเงินผ่านช่องทางเทใจร่วมแก้ปัญหาสังคม เลือกทำาดีได้ตามความสนใจ และสำาหรับผู้ให้

บริการทางสังคม หรือนักพัฒนาสังคมที่สามารถใช้บริการนำาเสนอโครงการที่มีคุณสมบัติตรง

ตามข้อกำาหนดเพื่อระดมทุนได้เช่นกัน**

ผลลัพธ์: สังคมแห่งการแบ่งปัน “เงินบริจาค” จากประชาชนทั่วไป ร่วมแก้ปัญหาสังคม
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กองทุนรวมคนไทยใจดี 
นิยาม: กลไกการลงทุนรูปแบบ “กองทุนรวม” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนในหุ้น E-S-G-C โดยมีเป้า

หมายเสริมพลังผู้ถือหน่วยได้มีส่วนแก้ปัญหาสังคม เพราะ “คนไทยใจดี” มีนโยบายแบ่งเงิน

กองทุนผ่านค่าบริหารจัดการจำานวนหนึ่งไปสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่ผ่านเกณฑ์การคัด

เลือกว่าสามารถขยายผลและมีความยั่งยืน*** 

ผลลัพธ์: สังคมแห่งการแบ่งปัน “เงินบริจาค” จากนักลงทุนหรือผู้ถือหน่วยผ่านค่าบริหาร

จัดการกองทุนของ บลจ.บัวหลวง ร่วมแก้ปัญหาสังคม

 
หมายเหตุ 
*กลไก “Good Society Expo เทศกาลทำาดี หวังผล” เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่มุ่งเน้นงานพัฒนาความ
ยั่งยืนทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคีภาคสังคม ภาคธุรกิจ และภาครัฐ มีจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพื่อคนไทย 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจย่านราช
ประสงค์ มาตั้งแต่การริเริ่มงาน “คนไทยขอมือหน่อย” ครั้งแรกเมื่อปี 2556 ก่อนขยายวงสู่ความร่วมมือที่กว้างขึ้นและลึกขึ้นใน
งานนี้
**กลไกเทใจ เป็นความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อคนไทยกับสถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
***กลไกกองทุนรวมคนไทยใจดี เป็นความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อคนไทยกับ บลจ.บัวหลวง และสถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ภายใต้
มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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หมายเหตุ:
*กลไก Good Society Expo เทศกาลทำาดี หวังผล” เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่มุ่งเน้นงานพัฒนาความยั่งยืน 
ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคีภาคสังคม ภาคธุรกิจ และภาครัฐ มีจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพื่อคนไทย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ มาตั้งแต่การริเริ่มงาน “คนไทยขอมือหน่อย” ครั้งแรก
เมื่อปี 2556 ก่อนขยายวงสู่ความร่วมมือที่กว้างขึ้นและลึกขึ้นในงานนี้
**กลไกเทใจ เป็นความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อคนไทยกับสถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
***กลไกกองทุนรวมคนไทยใจดี เป็นความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อคนไทยกับ บลจ.บัวหลวง และสถาบันเช้นจ์ ฟิวชันฯ

กลไก

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ 
จากกลไก

ความเข้มแข็งของระบบ
นิเวศงานพัฒนาสังคม
ไทยสะท้อนได้จาก
จำานวนผู้รับประโยชน์
และการมีส่วนร่วมของ
คนในสังคมกลุ่มต่างๆ

ตลาดนัดพลเมืองที่มี
ส่วนร่วม หลอมรวม
ผู้คนทุกภาคส่วน ร่วม
สร้างสังคมแห่งการแบ่ง
ปัน สร้างวัฒนธรรมการ
ให้อย่างหวังผล เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม

สังคมแห่งการแบ่ง
ปัน “เงินบริจาค” จาก
ประชาชนทั่วไป ร่วมแก้
ปัญหาสังคม

สังคมแห่งการแบ่งปัน 
“เงินบริจาค” จากนัก
ลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ร้อยละ 0.8 ของกอง
ทุนนี้ร่วมแก้ปัญหา
สังคม

ภาคีกลุ่มเป้าหมาย  
117 องค์กร/
โครงการ

พลเมืองที่มีส่วน
ร่วม  
117 คน

อาสาสมัคร  
117 คน

เข้าถึง เงินทุน  
114,181 บาท

ภาคีกลุ่มเป้าหมาย  
42 องค์กร/
โครงการ

พลเมืองที่มีส่วน
ร่วม 6,454 คน

อาสาสมัคร  
1,790 คน

เข้าถึง เงินทุน 
2,397,333 บาท 

ภาคีกลุ่มเป้าหมาย  
63 องค์กร/โครงการ

พลเมืองที่มีส่วนร่วม 
7,017 คน

ผู้รับประโยชน์ 
225,280 คน

เข้าถึง เงินทุน 
12,102,260.48 บาท

ภาคีกลุ่มเป้าหมาย  
7 องค์กร/โครงการ

พลเมืองที่มีส่วนร่วม 
488 คน

ผู้รับประโยชน์  
4,076 คน

เข้าถึง เงินทุน 
6,106,814 บาท

มุ่งเน้นสร้างกลไกความร่วมมือ (Collaborative Platform) เพื่อให้พลเมืองที่มีส่วนร่วม (Active Citizen) 
สามารถมีส่วนร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคมผ่านกลไกที่แตกต่างหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการทำางานกับ
องค์กรตัวกลาง (Intermediary Organization) ผสานความร่วมมือ อำานวยความสะดวก และเชื่อมต่อ
ทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นทุนมนุษย์อันหมายถึง อาสาสมัคร ทุนเครือข่าย ทุนความรู้ และทุนเงิน แก่
ภาคีเครือข่ายผู้ลงมือปฏิบัติ อันนำาไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

1 111

2 2
22

3 3
3

3 4 4
4

4
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* ข้อมูล ณ 21 มีนาคม 2561 
 
 
หมายเหตุ
*จำานวนเงินที่ระดมทุนได้ผ่านมูลนิธิเพื่อคนไทยโดยผู้สนับสนุนกลุ่มต่างๆ จำานวน xxxxx บาท สำาหรับใช้ในการบริหารจัดการ
และจำานวนเงินที่ระดมผ่านโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ “Good Society Expo เทศกาลทำาดี หวังผล” เวบไซต์เทใจดอท
คอม กองทุนรวมคนไทยใจดี รวม 20,720,588.48บาท สำาหรับใช้สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมต่างๆ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ (Outputs & Results)

เข้าถึงผู้รับ
ประโยชน์ 

229,356 คน

เข้าถึงพลเมืองที่มี
ส่วนร่วม 

 13,901 คน
เข้าถึง เงินทุน 

18,716,160.48 บาท

ตลอดปี 2560 กลไกความร่วมมือทั้ง 4 กลไก 
สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมดังนี้

เข้าถึงภาคี 
กลุ่มเป้าหมาย  
229 องค์กร/

โครงการ

เข้าถึง 
อาสาสมัคร 
2,395 คน
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ผลลัพท์กลไกการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคม

“ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ”
(Thailand Collaboration for Change)

ผลผลิต

• เข้าถึงภาคีกลุ่มเป้าหมาย 117 องค์กร/โครงการ

• เข้าถึงพลเมืองที่มีส่วนร่วม 117 คน

• เข้าถึงอาสาสมัคร 117 คน

• เข้าถึงเงินทุน 114,181.00 บาท

ผลลัพธ์ทางสังคม  
ความเข้มแข็งของระบบนิเวศงานพัฒนาสังคมไทย

สะท้อนได้จากจำานวนผู้รับประโยชน์และการมี

ส่วนร่วมของคนในสังคมกลุ่มต่างๆ
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ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

“ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” เป็นกลไกร้อยเรียงความร่วมมือ (Collaborative Platform) ด้านการ

เชื่อมต่อทรัพยากร ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ (คน และอาสาสมัคร) ทุนความรู้ ทุนเครือข่าย ทุน

เงินและอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ เน้นการทำางานร่วมกับองค์กรตัวกลาง และ

มีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ระดับประเทศ โดยล่าสุดได้ร่วมก่อ

ตั้ง “โครงการร้อยพลังการศึกษา” เป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำา ด้วยการสร้างโอกาสให้เด็กด้อย

โอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

ปัญหาและความท้าทาย
จากการทำางานร่วมกับองค์กรตัวกลางตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

ขนาดใหญ่ระดับประเทศนั้น พบว่าได้เกิดความท้าทายหลักๆ ดังนี้

1. ระดับความพร้อมที่แตกต่างกันขององค์กรตัวกลาง เช่น ความพร้อมด้านทรัพยากร ทั้งด้าน

เครือข่าย องค์ความรู้ และทุน ตลอดจนถึงความพร้อมในการทำางานแบบสร้างการมีส่วน

ร่วมกับภาคีเครือข่าย

2. นิยามของการทำางานร่วมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ลักษณะการทำางานแบบสร้างการมีส่วน

ร่วมขององค์กรตัวกลางกับเครือข่ายมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในลักษณะของการบริหาร

จัดการแบบเบ็ดเสร็จ ที่ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการร่วมดำาเนินกิจกรรมตามแผนการที่วาง

ไว้ หรือในรูปแบบที่ให้ภาคีสามารถบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากร

แต่ละด้านอย่างเหมาะสม รวมถึงรูปแบบที่องค์กรตัวกลางให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร 

แต่ทำางานกับภาคีแบบร่วมคิดร่วมทำา และมีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

3. การขาดกลไกผสานความร่วมมือระหว่างองค์กร แม้ว่าองค์กรที่ทำางานในประเด็นเดียวกัน

จะมีอยู่มากมาย และต่างมีจุดแข็งในการทำางานที่แตกต่างกันไป แต่องค์กรเหล่านี้ยังไม่มี

โอกาสหรือมีพื้นที่สร้างความร่วมมือเพื่อริเริ่มให้เกิดประสบการณ์การทำางานร่วมกัน เพื่อ

นำาไปสู่การขยายผลลัพธ์ทางสังคมที่มากขึ้น

4. การขาดพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร โดยส่วนนี้พบว่าแต่ละองค์กรต่างมีฐาน

ข้อมูลของพลเมืองที่มีส่วนร่วม (Acitive Citizen) ของตนเอง ซึ่งหากมีพื้นที่แลกเปลี่ยน

ข้อมูลและผสานความร่วมมือในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน จะเป็นโอกาสให้

คนที่สนใจปัญหาสังคมได้เข้าถึงข้อมูลขององค์กรเพื่อสังคมต่างๆ มากขึ้น และมีกิจกรรม

ให้ลงมือทำาอย่างต่อเนื่อง และอาจสามารถสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ ได้มากขึ้น 

เพื่อพัฒนาระบบที่สร้างแรงจูงใจให้คนออกมาทำางานเพื่อสังคมมากขึ้นอีกได้

จากความท้าทายดังกล่าว ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ ได้ดำาเนินการดังนี้ 
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1. ทำาความเข้าใจ วัตถุประสงค์และความตั้งใจหลักของแต่ละองค์กร รวมถึงระดับความพร้อม

ในการทำางานแบบสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรนั้นๆ และใช้กระบวนการสร้างเป้าหมาย

ร่วม เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมองเห็นโอกาสในการทำางานร่วมกัน ตลอดจนแบ่งปันทรัพยากร

ที่มีซึ่งกันและกันเพื่อนำาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน จากนั้นจึงเชื่อมต่อทรัพยากรในส่วนที่ยัง

ขาดแคลน 

2. นำาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างองค์กร

3. บริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนอกเหนือจากการนำา

เทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือแล้ว การพัฒนาองค์กรประสานงานที่ทำาหน้าที่เป็นหน่วยงาน

กลาง คอยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคี ก็สามารถช่วยบริหารจัดการให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลได้เช่นกัน 

วิธีการทำ งาน
จากแผนการทำางานของร้อยพลังเปลี่ยนประเทศที่ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 

2559 ด้วยการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ จากหลากหลายแหล่ง สู่การเชื่อมต่อทรัพยากรเหล่า

นั้นให้แก่โครงการเพื่อสังคมตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งรวมถึงการทำางานร่วมกับองค์กรตัวกลาง 

(Intermediaries) เชิงประเด็นที่มีเครือข่ายและองค์ความรู้ในประเด็นเพื่อสังคมที่องค์กรนั้นๆ 

ดำาเนินการอยู่ โดยมุ่งเน้นปัญหาสังคมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

1. การศึกษาและพัฒนาเยาวชน 

2. การต่อต้านคอร์รัปชัน 

3. คนพิการ และผู้สูงอายุ  

จากแผนการดำาเนินงานดังกล่าว ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและแนวทางการหนุนเสริม

ศักยภาพ เพื่อขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมตามมา โดยในปี 

2560 ที่ผ่านมา ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศได้ยกระดับการทำางานร่วมกับองค์กรตัวกลางในเชิง

ลึกมากขึ้น มุ่งเน้นไปที่ปัญหาสังคมใน 3 ประเด็นหลักข้างต้น นอกจากนี้ ยังทำางานใกล้ชิดกับ

องค์กรประสานงานที่ทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือ

ข่ายต่างๆ ที่ทำางานร่วมกันในประเด็นนั้นๆ ให้สามารถดำาเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ ในขณะ

เดียวกัน ยังทำางานโดยตรงกับองค์กรเพื่อสังคมควบคู่ไปด้วย
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“ร้อยพลัง
เปลี่ยนประเทศ”
• เชื่อมต่อเครือข่าย

• เชื่อมต่อแหล่งทุน

• เชื่อมต่ออาสา

สมัคร

• เชื่อมต่องานสนบ

สนุนอื่นๆ

ผลผลิต
• ร้อยพลังการศึกษา 

และโครงการด้าน

การศึกษาอื่นๆ 

• GSE, และ AVPN

• โครงการด้านต่อ

ต้านคอร์รัปชัน

• โครงการด้านคน

พิการและผู้สูงอายุ

“องค์กรตัวกลาง
• การศึกษาและ

พัฒนาเยาวชน

• ต่อต้านคอร์รัปชัน

• คนพิการและผู้สูง

อายุ

ผลลัพธ์
• พลเมืองที่มี 

ส่วนร่วม

• อาสาสมัคร

• ผู้รับประโยชน์

• เงินทุน

ผลผลิต 

1. ประเด็นการศึกษาและเยาวชน 

1.1 โครงการร้อยพลังการศึกษา 

ร้อยพลังการศึกษา เป็นโครงการที่ดำาเนินการต่อเนื่องจากปี 2559 โดยเป็นการรวมตัวเพื่อ

สร้างเครือข่ายองค์กรที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่แตกต่างหลากหลาย มุ่ง

ทำางานกับโรงเรียนด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ปี มีเป้าหมาย

ร่วมลดความเหลื่อมล้ำาและแก้ปัญหาการศึกษาไทยใน 3 ด้านหลัก คือ 

1. การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมระบบพี่เลี้ยงที่คอยให้คำาปรึกษา

2. เสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนและครูด้วยเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ลด

ภาระงานที่ล้นมือครู รวมทั้งลดปัญหาการขาดแคลนครู 

3. การแนะแนวที่ช่วยให้เด็กได้ค้นพบศักยภาพและเลือกอาชีพที่เหมาะกับตนเอง พร้อมทั้งมี

จริยธรรมที่ดีเพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม 

โดยมีมูลนิธิยุวพัฒน์เป็นองค์กรตัวกลาง ทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายเจ้าของเครื่องมือพัฒนา

และแก้ปัญหาการศึกษา ประกอบด้วย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำากัด บริษัท อาชีฟ โซเชียล 

เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำากัด และเครือ

ข่ายจิตอาสา โดยมีองค์กรสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ การระดมทุน การประสานงานความร่วม

มือ การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการประเมินผล ประกอบด้วย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำากัด บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม เอ็ดวิงส์ เอ็ด

ยูเคชั่น จำากัด มูลนิธิเพื่อคนไทย และโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ 

กระบวนการทำ งานร่วมกับองค์กรตัวกลาง
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1.2 โครงการด้านการศึกษาอื่นๆ

นอกเหนือจากการทำางานกับภาคีข้างต้นในโครงการร้อยพลังการศึกษาแล้ว ร้อยพลังเปลี่ยน

ประเทศยังคงเชื่อมต่อโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วม

มือให้กับองค์กรเพื่อสังคมอื่นๆ ที่ทำางานในประเด็นเดียวกันนี้ด้วย ได้แก่ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก 

โรงเรียนเยาววิทย์ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) 

ในปี 2560 ที่ผ่านมาร้อยพลังเปลี่ยนประเทศได้ดำาเนินการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือรวมถึง

เชื่อมต่อทรัพยากรให้กับโครงการต่างๆ ดังนี้ 

เดือน เป้าหมาย วิธีการ ผลลัพธ์

มีนาคม เพื่อสร้างเป้าหมาย
สูงสุดร่วมกันของ
เครือข่ายองค์กร
เพื่อสังคมด้านการ
ศึกษา และก่อให้
เกิดความร่วมมือ
และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ประสานงานคณะวิทยากรกระบวนการ 
“LEGO Serious Play” มาเป็นอาสาสมัครผู้
เชี่ยวชาญ จัดกระบวนการที่ช่วยดึงศักยภาพ
ของทุกคนในเครือข่ายออกมาร่วมกันได้อย่าง
เต็มที่ เพื่อร่วมกันสร้างเป้าหมายและพันธกิจ
ในการทำางานท่ามกลางความแตกต่างในการ
ดำาเนินงานของแต่ละองค์กร อันนำาไปสู่การ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการต่อไป

• วิทยากรกระบวนการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากทั้งในไทยและต่างประเทศ 7 
ท่าน ร่วมเป็นอาสาในงานนี้

• ตัวแทนจากองค์กรเครือข่ายร้อยพลัง
การศึกษา 24 คน จาก 8 องค์กร 
มาร่วมในกระบวนการ

• เกิดเป้าหมาย และพันธกิจร่วมของ
เครือข่ายร้อยพลังการศึกษา

มิถุนายน เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การเชื่อมต่อความ
ร่วมมือกับนักลงทุน
รายใหญ่จากทั่วทั้ง
เอเชีย ให้กับองค์กร
เพื่อสังคมของไทยที่
มีศักยภาพและความ
พร้อมเพื่อระดม
ทรัพยากรทั้งเงินทุน 
ที่ปรึกษา และอาสา
สมัครต่างๆ

ร่วมจัดงาน AVPN (Asian Venture Philan-
thropy Network) Conference และ ร่วม
คัดเลือก และ นำาเสนองาน 4 องค์กรด้าน
การศึกษาได้แก่ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ 
บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำากัด มูลนิธิเกื้อ
ฝันเด็ก และ โรงเรียนเยาววิทย์ ใน “Deal 
Share Live Session”

มีองค์กรมากมายแสดงความสนใจร่วม
สนับสนุน 4 องค์กรดังกล่าว อาทิ

1. Boston University, The Dairu 
Foundation และ Ycab Foun-
dation สนใจร่วมสนับสนุนมูลนิธิ
เกื้อฝันเด็ก  

2. SIE Fund, CARE Philippines 
และ Ashoka Thailand สนใจ
ร่วมทำางานกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทย
แลนด์ 

3. สื่อต่างประเทศ อาทิ Nikkei  
Asia Review สัมภาษณ์ตัวแทน
ของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ 
และบริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำากัด 
ส่งผลให้เกิดการประชาสัมพันธ์
การดำาเนินงานของทั้งสององค์กร
ในวงกว้างยิ่งขึ้น
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เดือน เป้าหมาย วิธีการ ผลลัพธ์

มิถุนายน เพื่อสร้างกลุ่มอาสา
สมัครที่มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
มาร่วมกันพัฒนา
องค์กรเพื่อสังคมใน
ประเทศไทย

ทำางานร่วมกับ Hand-up Network 

1. คัดเลือก บริหารจัดการ อาสาสมัครที่
มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆ ให้
ทำางานร่วมกันเป็นทีม 

2. ทีมอาสาสมัคร ทำางานร่วมกับองค์กร
เพื่อสังคมที่ทำางานด้านการศึกษาและ
พัฒนาเยาวชน จำานวน 3 องค์กร ได้แก่ 
มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
เด็ก (มพด.)  บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น 
จำากัด เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ 
เช่น การระดมทรัพยากร การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ การจัดการระบบข้อมูล 
โดยสุดท้ายแล้วให้องค์กรทางสังคมดัง
กล่าว นำารูปแบบ วิธีการไปดำาเนินการ
ต่อด้วยตัวเอง

• มีอาสาสมัคร 20 คน มาร่วมทำางาน
ในช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 
2560 

• เกิดโครงการ กิจกรรม และแผนการ
พัฒนาศักยภาพพัฒนาองค์กรเพื่อ
สังคม 

ตุลาคม เพื่อระดมทุน และ
สื่อสารสร้างการรับ
รู้โครงการร้อยพลัง
การศึกษาให้แก่
ประชาชน

1. ร่วมกับสถานทูตโคลัมเบีย จัดงาน
ประมูลภาพจากศิลปินชาวอเมริกาใต้ 
ในงานชื่อ “Winds of Peace” โดยร้อย
พลังเปลี่ยนประเทศได้มีส่วนร่วมดังนี้ 

2. นำาเสนอโครงการร้อยพลังการศึกษาใน
งานแถลงข่าววันที่ 2 ตุลาคม 2560 

3. จัดทำาสื่อสิ่งพิมพ์ แจกในงานประมูลฯ

4. บุคลากรของโครงการร้อยพลังการ
ศึกษาและภาคี ร่วมจัดงานประมูลและ
สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ให้แก่
ผู้ร่วมงาน

5. ได้รับเงินบริจาคจำานวน 
114,183 บาท โดยมอบให้มูลนิธิ
ยุวพัฒน์ ผ่านโครงการร้อยพลัง
การศึกษา

6. เกิดการรับรู้เกี่ยวกับโครงการร้อย
พลังการศึกษาผ่านทางสื่อมวลชน 
และผู้ร่วมงานในวงการทูต
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2. ประเด็นต่อต้านการคอร์รัปชัน
 

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศได้ดำาเนินการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือรวมถึงเชื่อมต่อทรัพยากรให้

กับโครงการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้ 

เดือน เป้าหมาย วิธีการ ผลลัพธ์

กุมภาพันธ์ เพื่อสร้างคณะวิทยากร
กระบวนการที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดกระบวนการสร้างความ
ร่วมมือแบบ “Social Lab” เพื่อขับ
เคลื่อนงานและสร้างความร่วมมือ
ให้กับองค์กรที่ทำางานด้านต่อต้าน
คอร์รัปชัน

ทำางานร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบ
ประเทศไทย และ รีออส พาร์ทเนอ
ร์ (Reos Partners) จัดอบรมเข้มข้น
เพื่อสร้างคณะวิทยากรกระบวนการใน
ประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนงานแก้ไข
ปัญหาคอร์รัปชัน

สร้างคณะวิทยากร
กระบวนการที่มีความ
พร้อมและความเชี่ยวชาญ
จำานวน 20 คน

เดือน เป้าหมาย วิธีการ ผลลัพธ์

ตุลาคม เพื่อให้บริษัทเปลี่ยนการจ่ายเงินเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 เป็นการ
จ้างงาน สร้างอาชีพผู้พิการแทน 
โดยเปิดโอกาสให้บริษัทที่มาร่วม
งานได้พบปะและเข้าใจเป้าหมาย
โครงการ/งานขององค์กรภาคีคน
พิการที่มาร่วมงาน รวมทั้งได้เห็น
รายชื่อผู้พิการที่สามารถทำางานเพื่อ
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ที่ผู้พิการ
อาศัยอยู่ทั่วประเทศ โดยให้บริษัท
สามารถจ้างงานผู้พิการที่ต้องการ 
จากหน่วยงานที่มีผู้พิการอยู่ใน
เครือข่ายได้โดยตรง

ทำางานร่วมกับ มูลนิธินวัตกรรม
ทางสังคม จัดงาน “เปลี่ยนการจ่าย
สู่การจ้าง” ให้ผู้พิการมีงานทำา ลด
ความเหลื่อมล้ำาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” 

โดยการขับเคลื่อนนวัตกรรมการจ้าง
งานคนพิการเพื่อทำางานในชุมชน
นี้ นับเป็นปีที่ 3 แล้วโดยขณะนี้มี
องค์กรภาคเอกชนกว่า 400 บริษัท
ที่สนับสนุนให้คนพิการกว่า 7,000 
คน ได้มีอาชีพและทำางานเพื่อสังคม
ใกล้บ้าน แทนการส่งเงินเข้ากอง
ทุนฯ ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายการจ้าง
งานคนพิการให้ได้ 10,000 คน 
ภายในปี 2561

1. มีผู้เข้าร่วมงานจากบริษัทคู่
ค้าของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
และมูลนิธินวัตกรรมทาง
สังคมรวม 32 บริษัท องค์กร
ภาคีคนพิการ 9 องค์กร 
และภาครัฐ 2 องค์กร รวม
ทั้งหมด 42 องค์กร เกิดการ
จ้างงาน 54 อัตรา

2. เกิดความเข้าใจเรื่องการจ้าง
งานผู้พิการ วิธีการจ้างงาน 
และผลลัพธ์ที่ได้จากการ
เปลี่ยนจากการจ่ายเงินเข้า
กองทุนฯ ตามมาตรา 34 สู่
การจ้างงานตามมาตรา 33 
และ 35

3. ประเด็นด้านคนพิการและผู้สูงอายุ
 

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศได้ดำาเนินการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือรวมถึงเชื่อมต่อทรัพยากรให้

กับโครงการด้านคนพิการและผู้สูงอายุดังนี้ 
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พาวิลเลียน องค์กรตัวกลางและแนวคิดการนำ เสนอ จำ นวนภาคีที่ร่วมงาน

การศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วยธีม “Limited Education เพราะการศึกษาถูกจำากัด” 7 องค์กร

ต่อต้านคอร์รัปชัน มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ด้วย ธีม “เงินของชาติ...
เงินของฉัน”

9 องค์กร

ผู้พิการและผู้สูงอายุ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ด้วย ธีม “Social Inclusion สังคมร่วม รวม
เราทุกคน”

12 องค์กร

สิ่งแวดล้อม มูลนิธิเอ็นไลฟ ด้วย ธีม “คุณเท่านั้นที่เปลี่ยนโลกได้” 7 องค์กร

สุขภาพ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วย ธีม “คน
ไทยทุกคนเปลี่ยนแปลงตนเองได้”

19 องค์กร

กลไกการให้อย่าง
มีนวัตกรรม

องค์กรที่ทำางานเป็นกลไกการให้เพื่อสังคม (Platforms) ต่างๆ ได้แก่ ปัน
กัน ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด เทใจดอทคอม เครือข่ายจิตอาสา โซเชียลกีฟเวอร์ และ
กองทุนรวมคนไทยใจดี ด้วย ธีม “Lifestyle of Giving”

7 องค์กร

4. งานสนับสนุนกลไกความร่วมมือ “Good Society Expo  
เทศกาลทำ ดี หวังผล”
 

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศได้ร่วมเป็นคณะทำางานของงาน “Good 

Society Expo เทศกาลทำาดี หวังผล” หรือ GSE ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  

GSE เป็นกลไกสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วม ที่เปิดพื้นที่แนะนำาช่องทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถ

เข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ตนสนใจ โดยการสนับสนุน “ทรัพยากร” ด้าน

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวลา ความรู้และความเชี่ยวชาญ เครือข่าย ทุน ให้แก่องค์กรผู้ขับเคลื่อนงาน 

โดยร้อยพลังเปลี่ยนประเทศมีหน้าที่ในการประสานงาน เชิญชวน และอำานวยความสะดวกให้

กับองค์กรตัวกลางได้พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำาเสนอในแต่ละประเด็นอย่างมีกลยุทธ์ 

และให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของงาน GSE โดยองค์กรตัวกลางได้เชิญภาคีร่วมประเด็น

มาทำางานร่วมกันในพาวิลเลียนเดียวกัน เพื่อร่วมส่งสาร แนวคิดหลักหรือธีม (Theme) ตาม

ประเด็นทางสังคมต่างๆ ไปสู่ประชาชน ดังนี้
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ผลลัพธ์
 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำาเนินงานนั้น ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรตัวกลางและภาคีใน

การสื่อสารปัญหาสังคมในประเด็นเดียวกันร่วมกัน ส่งผลให้ผู้ร่วมงานเกิดความตระหนักและ

เข้าใจเนื้อหาปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ รวมถึงรับรู้วิธีการมีส่วนร่วมที่หวังผลลัพธ์ทางสังคม

ได้

 ภายหลังการจัดงาน คณะทำางาน GSE ได้มีการสรุปบทเรียนการจัดงานร่วมกันระหว่างองค์กร

ตัวกลาง และภาคีในแต่ละประเด็น เพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางความร่วมมือในอนาคต โดย

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศทำาหน้าที่เป็นผู้จัดกระบวนการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลร่วมกับองค์กร

ตัวกลางของแต่ละพาวิลเลียน โดยมีมูลนิธิเพื่อคนไทยและบริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำากัด ทำา

หน้าที่รวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่ได้มาในแต่ละเวที 

จากผลลัพธ์ที่ได้จากการสรุปบทเรียนร่วมกัน ทำาให้เห็นแนวทางการขยายความร่วมมือต่อไปอีก

มากมาย อาทิ 

• องค์กรในประเด็นการศึกษามีโครงการเพื่อการระดมทุนร่วมกันเป็นเครือข่ายรูปแบบใหม่

ภายใต้แบรนด์ “Limited Education” ร่วมกันต่อไป

• แนวทางการพัฒนาวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมสำาหรับการทำางานร่วมกันในประเด็นต่อต้าน

คอร์รัปชัน ซึ่งจะนำาไปใช้เป็นแนวทางติดตามผลของกองทุนรวมธรรมาภิบาลต่อไปใน

อนาคตได้

• องค์กรประเด็นคนพิการและผู้สูงอายุ ยินดีจะร่วมมือพัฒนาต่อยอดในการส่งเสริมการจ้าง

งานคนพิการควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

• องค์กรในประเด็นสิ่งแวดล้อมร่วมกันออกแบบแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคี

อย่างเป็นรูปธรรม 

• เกิดแนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการทำางานขององค์กรที่เป็นแพลตฟอร์ม เน้น

สร้างการมีส่วนร่วมของคนทั่วไปเข้ามาเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม (Active Citizen) ในยุค

เทคโนโลยีที่ทันสมัย
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5. การดำ เนินงานด้านอื่นๆ 
 

นอกเหนือจากภารกิจที่มุ่งเน้นประเด็นปัญหาสังคม 3 ด้านหลักแล้ว ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

ยังได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดแหล่งทรัพยากรอันนำาไปสู่การ

สนับสนุนองค์กรภาคสังคมต่างๆ โดยได้ดำาเนินงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

เดือน เป้าหมาย วิธีการ ผลลัพธ์

กุมภาพันธ์ ฝึกอบรมด้านปฏิบัติ
การเป็นครีเอทีฟ เพื่อ
ให้นักศึกษาสามารถ
สร้างงานโฆษณาในเชิง
สร้างสรรค์เพื่อสังคมได้

ทำางานร่วมกับคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ขยายแนวคิดในการ
ร่วมพัฒนาสังคม ให้นักศึกษามีจิต
อาสาบวกกับจริยธรรมในการรู้จักนำา
เอาความรู้ที่ได้เรียนมาไปสร้างสรรค์ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม

• มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
25 คน

• เกิดสื่อของนักศึกษา 6 ชิ้นงาน 
สามารถนำาไปเป็นต้นแบบ
ความคิดต่อยอดได้

พฤศจิกายน เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เชื่อมต่อความร่วมมือกับ
ภาคีหลากหลายภาคส่วน 
ให้สามารถมาร่วมมือกัน
แบ่งปันทรัพยากรตามที่
ตนเองถนัด

ร่วมออกบูธงาน “Sustainable Brands 
2017 Bangkok” ณ ศูนย์ประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่องค์กร
ทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษาและสังคม
ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในการนำา
พาธุรกิจและประเทศไทยให้ก้าวไปสู่
การเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 
เรื่อง “Redefining the Good Life”  
หรือการนิยามคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนำา
ตัวอย่างโครงการความร่วมมือมาเชิญ
ชวนผู้เข้าชมงานให้ร่วมสนับสนุน ได้แก่ 

• ความร่วมมือขององค์กรเพื่อสังคม 
กับ องค์กรธุรกิจ เช่น Good 
Society Expo เทศกาลทำาดีหวังผล 
(GSE) ปันกัน  
ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด 

• ความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อ
สังคมด้วยกันเอง เช่น ร้อยพลังการ
ศึกษา

• ความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจ 
กับองค์กรเพื่อสังคม และชุมชนท้อง
ถิ่น เช่น การจ้างงานคนพิการเพื่อ
ทำางานในชุมชน

• ความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจ 
กับธุรกิจ เช่น กองทุนรวมธรรมาภิ

บาลไทย

มีองค์กร/บุคคล ที่สนใจพูด
คุยหาโอกาสที่จะร่วมงานใน
กิจกรรมต่างๆ ในอนาคต เช่น 
• บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์

อาหาร จำากัด บริษัท เอส แอล 
อาร์ ที จำากัด ในเครือไมเนอร์
กรุ๊ป รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต  
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเพื่อ
สิ่งแวดล้อม สนใจงาน GSE

• บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
(มหาชน) สนใจเชื่อมต่อร้าน
ปันกัน

• สำานักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า 
สนใจช่วยประชาสัมพันธ์งาน
ด้านความยั่งยืนให้

• TEDXChiangMai สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
และกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี Sustainable Brand 
International มาร่วมแลก
เปลี่ยนข้อมูลการทำางาน
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เดือน เป้าหมาย วิธีการ ผลลัพธ์

ธันวาคม เพื่อให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะการสื่อสารผ่านโซ
เชียลมีเดียแก่องค์กรเพื่อ
สังคม อีกทั้งยังเป็นการ
เชื่อมโยงองค์กรเพื่อสังคม 
และอาสาสมัครเฉพาะ
ด้าน (Pro bono Volun-
teer) มาร่วมกันฝึกปฏิบัติ
ให้เกิดรูปธรรมจริง รวมถึง
การเชื่อมทรัพยากรสำาคัญ
ในการพัฒนาการสื่อสาร
ขององค์กรเพื่อสังคมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ร่วมกับ เฟซบุค ประเทศไทย และ 
Hand-up Network จัดงาน Face-
book Causes Day ซึ่งเป็นเวิร์คชอป
การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียแก่องค์กร
เพื่อสังคม และอาสาสมัครเฉพาะด้าน 
(Pro bono Volunteer) โดยการอบรม
ครั้งนี้มีการวางแผนการทำางานร่วมกัน
ระหว่างองค์กรเพื่อสังคมและอาสา
สมัคร มีการติดตามผลและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องหลังวันเวิร์คชอปเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 1 เดือน

1. มีองค์กรเพื่อสังคมเข้าร่วม
เวิร์คชอปจำานวน 14 องค์กร 
25 คน มีอาสาสมัครเฉพาะ
ด้าน (Probono Volunteer) 
เข้าร่วมจำานวน 44 คน 

2. องค์กรเพื่อสังคมได้ความ
รู้การสื่อสารผ่านโซเชียลมี
เดียพร้อมกับความรู้เฉพาะ
ด้านจากอาสาสมัครที่เข้ามา
ช่วยพัฒนาแผนการสื่อสาร
ขององค์กร ทำาให้เกิดการก
ระตุ้นเพื่อพร้อมรับแนวทาง
การทำางานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพองค์กรในรูปแบบ
ใหม่เพิ่มมากขึ้น  

3. อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน (Probono 
Volunteer) ได้รับความรู้
การสื่อสารบนโซเชียลมีเดีย 
เรียนรู้ประเด็นปัญหาสังคม 
พร้อมได้นำาทักษะและความ
สามารถของตนเองมาช่วย
แก้ไขปัญหาสังคมด้วย
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ผลลัพธ์กลไกการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคม

“Good Society Expo เทศกาลทำ ดี หวังผล” 
(GSE)

ผลผลิต

• ข้าถึงภาคีกลุ่มเป้าหมายได้ 42 องค์กร/โครงการ 

• เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ 15,939 คน

• เข้าถึงพลเมืองที่มีส่วนร่วม 6,451 คน/องค์กร

• เข้าถึงอาสาสมัคร 2,395 คน

ผลลัพธ์ทางสังคม  
ตลาดนัดพลเมืองที่มีส่วนร่วม หลอมรวมผู้คน

ทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 

สร้างวัฒนธรรมการให้อย่างหวังผล เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในสังคม  
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“Good Society Expo เทศกาลทำ ดี หวังผล” (GSE)

Good Society Expo เทศกาลทำาดี หวังผล หรือ GSE เป็นกลไกสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วม

ด้วยการเปิดพื้นที่แนะนำาช่องทางการลงมือทำาให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามามีส่วนร่วมแก้

ปัญหาสังคม โดยการทำางานร่วมกับองค์กรภาคสังคมเป็นอาสาสมัคร หรือจะสนับสนุนบริการ

หรือบริจาคเงินผ่านกลไกการให้ที่มีแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งทำาได้ทันที ในชีวิตประจำาวัน   

แม้จะดำาเนินการครั้งแรกในปี 2560 ก็จริง แต่ต่อยอดมาจากงาน “คนไทยขอมือหน่อย” ที่ได้

ดำาเนินการมา 3 ปี ต่อเนื่อง โดยในปีนี้ GSE จัดภายใต้ธีมหรือแนวคิด “ให้ความตั้งใจดี เปลี่ยน

เป็นผลดีในสังคม” ซึ่งแนวคิดนี้มาจากงานวิจัยต่างๆ รวมทั้ง “คนไทยมอนิเตอร์” ที่ระบุว่า คน

ไทยส่วนใหญ่พร้อมลงมือแก้ปัญหาสังคมแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร? ดังนั้น GSE จึงถูกออกแบบ

ให้เป็นพื้นที่แนะนำาช่องทางการลงมือทำาให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหา

สังคมกับองค์กรหรือผู้คนกลุ่มต่างๆ ที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม ขณะเดียวกัน ยังสามารถ

แก้ปัญหาสังคมผ่านช่องทางต่างๆ ที่มีแนวคิดใหม่ด้านการให้ ซึ่งทำาได้ทุกเมื่อเชื่อยามในชีวิต

ประจำาวัน โดยทุกพื้นที่การจัดงานกว่า 10 โซน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไม่ได้จัดเพื่อให้ 

“ภาคีผู้ร่วมจัดงาน (Exhibitors)” มาบอกเล่าเรื่องราวขององค์กรตัวเอง แต่เพื่อแนะนำาและเชิญ

ชวนประชาชน หรือ “ผู้เข้าร่วมงาน (Visitors)” ให้รู้จักช่องทาง และวิธีการลงมือทำาแก้ปัญหา

สังคม นำามาสู่การเกิดความตระหนักรู้ร่วมกันของสาธารณชนว่า ทุกคนสามารถเป็น “พลเมือง

ที่มีส่วนร่วม” หรือ Active Citizen ได้ ตามความถนัด และความสนใจ ในบทบาทต่างๆ

ปัญหาและความท้าทาย 
 

จากงานวิจัยต่างๆ รวมทั้ง “คนไทยมอนิเตอร์” ระบุว่า คนไทยส่วนใหญ่พร้อมลงมือแก้ปัญหา

สังคมแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร จึงต้องหากลไกที่ทำาให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

สังคมได้ 

นี่คือที่มาของงาน GSE ที่คาดหวังว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนว่าทุกคน

สามารถเป็น ”พลเมืองที่มีส่วนร่วม” ได้ 

เนื่องจาก GSE เน้นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เกี่ยวข้องสำาคัญระดับประเทศ ดังนั้นความ

คาดหวังที่จะให้เกิดความร่วมมือและการลงมือปฏิบัติ (Action) ที่จับต้องได้เพื่อนำาไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นจึงเป็นเรื่องท้าท้ายเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้นเพื่อให้สามารถวัดความสำาเร็จของงาน GSE ได้ จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องมีการประเมิน

ผล ซึ่งยังถือเป็นเรื่องใหม่สำาหรับภาคีเครือข่ายอีกเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีช่องว่างในการเชิญชวน

ภาคเอกชน หรือบริษัทต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคีภาคสังคม ซึ่งงาน GSE ที่ผ่านมามีภาค

29 

�รายงานประจำ�ปี�มูลนิธิเพื่อคนไทย�2560



เอกชนเข้าร่วมงานเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลสำาหรับการพัฒนา

งาน GSE ครั้งต่อไป ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ดังนี้ 

1. การปรับวิธีการทำางานแบบใหม่ โดยให้ภาคีเป็นเจ้าของงาน และพัฒนาแผนการทำางานของ 

ตนเอง รวมถึงการให้ภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น ยังเป็นเรื่องใหม่สำาหรับภาคี 

ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการทำาความเข้าใจเป้าหมาย และตัวชี้วัด รวมถึงการนำาผลที่ได้รับจาก

การประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องท้าทายสำาหรับคณะผู้จัดงานหลักใน

การโน้มน้าวให้ผู้จัดงานรวมทั้งภาคีเครือข่าย นำาผลการประเมินไปปรับปรุงการทำางานต่อไป

2. งาน GSE ยังไม่สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนหรือบริษัทกับภาคีภาค

สังคมต่างๆ ได้มากนัก จากการที่มีบริษัทหรือภาคเอกชนเข้าร่วมงานค่อนข้างน้อย คิดเป็นร้อย

ละ 1 ของผู้ร่วมงานเท่านั้น 

วิธีการทำ งาน  
 
ด้วยเหตุที่งาน GSE เน้นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เกี่ยวข้องสำาคัญในทุกๆ ด้าน จึงมีองค์

ประกอบของคณะทำางาน 6 ชุด ได้แก่

1. งานเนื้อหา โดยโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ ซึ่งมีบทบาทในการประสาน/เชิญชวน 

และอำานวยความสะดวกให้กับองค์กร ตัวกลางและภาคีเครือข่าย ได้พัฒนาเนื้อหาและรูป

แบบการนำาเสนอในแต่ละประเด็นให้สอดคล้องกับธีมหรือแนวคิดหลักของงาน ประกอบ

ด้วย 

1.1 ประเด็นการศึกษา: องค์กรตัวกลาง-มูลนิธิยุวพัฒน์

    เนื้อหาที่นำ เสนอ: นำาเสนอสารสำาคัญเกี่ยวกับ “ความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา” ที่เป็นปัญหา 

ใหญ่ในสังคมไทย โดยร่วมกับ “เกรฮาวด์ ออริจินอล” เเบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำา ของไทย เปิดตัว

แคมเปญ “Limited Education เพราะการศึกษาถูกจำากัด” ที่สะท้อนให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหา

การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเยาวชน อันเป็นผลมาจาก “ปัญหาความเหลื่อมล้ำาทางการ

ศึกษา” โดยชักชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมปลดล็อคปัญหาดังกล่าวผ่านการสนับสนุน เสื้อยืดเกร

ฮาวด์ ที่พิมพ์ ด้วยข้อความที่ “สะกดผิด” (คำาที่คุ้นเคยกันดี เช่น “ประเทศไทย” แต่สะกดเป็น 

“ประเทดไทย”) ซึ่งเขียนจากลายมือจริงของเด็กๆ ที่มีปัญหาการอ่าน-เขียนไม่คล่อง นอกจาก

นี้ด้านหลังเสื้อรุ่น “Limited Education” จะพบข้อความที่ชี้ถึงผลการสำารวจของกระทรวง

ศึกษาธิการ ปี 2558 เกี่ยวกับปัญหาการศึกษาของไทย ที่พบว่าเด็กไทยกว่า 140,000 คน

อ่านหนังสือไม่ออก และกว่า 270,000 คน เขียนไม่ได้ แคมเปญนี้ถูกนำาเสนอต่อสังคมไม่

เฉพาะที่พาวิลเลียนการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมีช่องทางออนไลน์ www.limitededucation.org 

และเทใจดอทคอม (www.taejai.com) เป็นอีกช่องทางให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมแคมเปญนี้ด้วย 

ตั้งเป้าหมายการระดมทุนไว้ที่ 2,000,000 บาท นอกจากนี้พาวิลเลียนนี้ยังเปิดโอกาสให้ 
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ผู้ร่วมงานเขียนไปรษณียบัตรถึงเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อเป็น

ขวัญและกำาลังใจให้แก่พวกเขารวมทั้งยังสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรผู้ให้บริการทาง

สังคมด้านการศึกษาอีกด้วย

1.2  ประเด็นการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน: องค์กรตัวกลาง-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 

(ประเทศไทย)

เนื้อหาที่นำาเสนอ: นำาเสนอสารสำาคัญเกี่ยวกับการลดปัญหาคอร์รัปชัน ด้วยการสร้าง “พลเมือง

ที่มีส่วนร่วม” เนื่องจากคนไทยมักจะคิดว่าปัญหาทุจริตเป็นเรื่องไกลตัว จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่

ต้องแก้ปัญหานี้ที่ระบบ โดยจัดนิทรรศการขึ้นภายใต้ หัวข้อ “เงินของชาติ เงินของฉัน” เพื่อเชิญ

ชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลและหวงแหนเงินของชาติ นอกจากนิทรรศการ

แนะนำาภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว ภายในพาวิลเลียน ยังมีการนำาเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างคดี และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน (Inter-active) หลากหลายรูปแบบ เช่น 

การเล่นเกมตอบคำาถาม บอร์ดเกม กระดานแสดงความคิดเห็น และวงเสวนาในประเด็นที่น่า

สนใจ เพื่อให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมมากขึ้น นอกจากนั้นยังเปิดรับอาสาสมัครเกี่ยวกับการต่อต้าน

คอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตเพื่อรับข่าวสารจาก ป.ป.ช. หมาเฝ้าบ้าน และ 

อื่นๆ

1.3 ประเด็นสิ่งแวดล้อม: องค์กรตัวกลาง-มูลนิธิเอ็นไลฟ

เนื้อหาที่นำ เสนอ: นำาเสนอสารสำาคัญเกี่ยวกับ “ชีวิตประจำาวันกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม” โดย

เชิญชวนให้ประชาชนช่วยกันลงมือแก้ปัญหา รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับปัญหาสิ่ง

แวดล้อม ภายใต้แนวคิด “คุณเท่านั้นที่เปลี่ยนโลกได้” ผ่านนิทรรศการที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสิ่งใกล้ตัว เวทีเสวนา (ซึ่งได้เชิญบุคคลที่เป็นที่รู้จักมาเป็นผู้นำาเสนอ

และบอกเล่า ประสบการณ์) รวมทั้งกิจกรรมเวิร์คชอปต่างๆ เช่น กิจกรรมประดิษฐ์ถุงผ้าจาก

เสื้อยืดที่ไม่ใช้แล้ว การตัดกระดาษลังเพื่อร่วมโครงการห่มผ้าให้กล้าไม้ เป็นต้น โดยเชิญชวนให้

คนเมืองลงมือปฏิบัติแบบง่ายๆ ด้วยการน้อมนำา ศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN 

Sustainable 

Development Goals หรือ SDGs) นอกจากนี้ ภาคีต่างๆ ยังเปิดรับอาสาสมัครในงานเพื่อ

ร่วม   กิจกรรมอาสาในอนาคต เช่น กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติทับลาน 

จังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดสมุทรปราการ

1.4 ประเด็น Social Inclusion สังคมร่วม รวมเราทุกคน: องค์กรตัวกลาง-มูลนิธินวัตกรรม

ทางสังคม

เนื้อหาที่นำ เสนอ: นำาเสนอสารสำาคัญเกี่ยวกับศักยภาพของคนพิการ ภายใต้แนวคิด “สังคมร่วม 
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รวมเราทุกคน หรือ Social Inclusion” ที่เน้นสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนถึงความต่างและ

ศักยภาพของคนพิการเพื่อลดการแบ่งแยกในสังคม ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมในโซนต่างๆ 

เช่น โซนการรับรู้ และการเคลื่อนไหว ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสความรู้สึกและเรียนรู้

การดำาเนินชีวิตของคนพิการ นอกจากนี้ยังมีโซนที่แสดงเรื่องราวและผลงานคนพิการรวมทั้ง

ผู้สูงอายุ ลานกิจกรรมเพื่อจัดเสวนาและกิจกรรมอื่นๆ เช่น การฟ้อนรำาของน้องอิ่มบุญ จาก

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ตลาดแห่งการแบ่งปัน (ร้านค้าของคนพิการและผู้สูง

อายุ) ทั้งนี้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมได้เปิดรับสมัครอาสาสมัครเพื่อช่วยขับเคลื่อนงานคนพิการ

อีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรทำาประโยชน์เพื่อสังคมด้านการจ้างงานปี 

2560 ให้กับบริษัทที่จ้างงานคนพิการและสนับสนุนอาชีพตามมาตรา 33 และ 35 โดยมีผู้

แทนจากกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้มอบ

เกียรติบัตร เพื่อให้บริษัทเหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจที่จะให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ

ต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบริษัทอื่นๆ  

1.5 ประเด็นสุขภาพ: องค์กรตัวกลาง-สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เนื้อหาที่นำาเสนอ: สื่อสารผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเวิร์คชอป (Workshop) เน้นให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพ ตามประเด็น

สร้างเสริมสุขภาพทั้ง 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

อาหารการกิน – รณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคหวานและเค็ม ซึ่งมีกิจกรรมทดสอบ

ปริมาณน้ำาตาลในเครื่องดื่ม การลดการบริโภคโซเดียมที่ให้ผู้เข้าชมตอบคำาถามในบูธเพื่อ

ชิงรางวัล รวมทั้งการส่งเสริมให้คนเมืองปลูกผักที่บ้าน ด้วยการเพาะต้นอ่อนงอกสำาหรับ

พื้นที่และแสงจำากัด และกิจกรรมให้คำาแนะนำาสำาหรับผู้ปลูกมือใหม่ นอกจากนี้ยังเปิด

ให้คนเข้าชมงานได้ร่วมลงชื่อเพื่อขับเคลื่อนกฎหมายสารเคมีและรณรงค์ยกเลิกสารเคมี

อันตรายอีกด้วย 

การออกกำ ลังกาย - มีบริการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและให้คำาแนะนำาเบื้องต้น และ

ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนออกกำาลังกายมากขึ้น เช่น มีผู้เชี่ยวชาญให้

คำาปรึกษาและสร้างแรงบันดาลใจในการวิ่งและเกมถามตอบที่ให้ความรู้ด้านโภชนาการ 

เป็นต้น 

ปัจจัยเสี่ยง – มีกิจกรรมทดสอบคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอด และกิจกรรมพิษของสุรา

ที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในการสูบบุหรี่และดื่มสุรา นอกจากนี้ยังมีภาคีต่างๆ มาให้คำา

ปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ฟรี รวมทั้งรับสมัครผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ภายในงานด้วย 

สุขภาวะทางเพศ - นำาเสนอวิธีการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกเชิงบวก ทำาให้เรื่องเพศเป็นเรื่อง

ที่พูดคุยได้ในครอบครัว และมีเกมช่วยสร้างทักษะและให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องการป้องกัน

และวิธีคุมกำาเนิด นอกจากนี้บนเวทียังมีการเสวนาและเวิร์คชอปที่หลากหลายตลอด
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ทั้งสามวัน เช่น กิจกรรมประมูลแว่นตา เพื่อนำารายได้ไปจัดซื้อแว่นตาให้เด็กนักเรียนที่

ขาดแคลนของมูลนิธิฟอร์เวิร์ด เวิร์คชอปสอนการเตรียมและปรุงอาหาร สาธิตการนวด

กดจุดสะท้อนเท้า และมีเหล่าดารานักแสดงมาพูดคุยในประเด็นสุขภาพ ฯลฯ

1.6 กลไกการให้เพื่อสังคมอย่างมีนวัตกรรม 

เนื้อหาที่นำ เสนอ: นำาเสนอสารสำาคัญเกี่ยวกับการแบ่งปันให้สังคมที่สามารถทำาได้ทุกจังหวะชีวิต 

ภายใต้แนวคิดที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทำาความดีในหลากหลายรูปแบบ และตลอด 24 ชั่วโมง

ผ่านช่องทางหรือวิธีการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตัวเอง เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น หรือ “24/7 

Lifestyle of Giving” ผ่านแพลตฟอร์มการให้อย่างมีนวัตกรรม ประกอบด้วย

ปันกัน: กลไกสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่มี “หน้าร้าน” เป็น “ร้านปันกัน” เปิดรับบริจาค

สิ่งของเครื่องใช้แล้วนำาไปจำาหน่ายเพื่อนำารายได้เป็นทุนการศึกษานักเรียนทุนมูลนิธิยุว

พัฒน์และรับอาสาสมัครนักปัน 

ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด (FOOD4GOOD): กลไกสร้างสังคมแบ่งปันที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง

เจ้าของธุรกิจอาหาร/โรงแรมกับผู้บริโภคที่เป็นลูกค้า ร่วมบริจาคส่วนแบ่งรายได้จาก

การจำาหน่าย “เมนูอาหาร” ที่ร่วมโครงการ เพื่อช่วยเหลือเรื่องโภชนาการให้กับเด็กๆ ที่

ขาดแคลนในประเทศไทย

เทใจดอทคอม: กลไกระดมทุนออนไลน์ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ 

ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ผู้พัฒนาโครงการเพื่อสังคมที่ต้องการระดมเงินจากคนทั่วไป และผู้

ต้องการสนับสนุนเงินเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม

เครือข่ายจิตอาสา: องค์กรตัวกลางด้านการเชื่อมโยงงานอาสาสมัครแก่ผู้ที่ต้องการอาสา

สมัครและผู้สนใจจะเป็นอาสาสมัครร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาสังคมด้วยกัน อีก

ทั้งยังเป็นผู้ให้บริการจัดการอาสาสมัครและเป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงองค์กรด้านอาสา

สมัครระดับประเทศอีกด้วย

โซเชียลกีฟเวอร์ (Socialgiver): กลไกสร้างสังคมแบ่งปันที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง

เจ้าของโรงแรม รีสอร์ต หรือสถานบริการด้านการท่องเที่ยว ที่พร้อมจะแบ่งปันอัตรา

ว่างของห้องพักไปให้โซเชียลกีฟเวอร์ ได้จำาหน่ายต่อกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่จะ

ภาคภูมิใจกับการเที่ยวอย่างมีคุณค่าเพราะทราบว่าเงินค่าที่พักจำานวนหนึ่งจะถูกนำาไป

สนับสนุนองค์กรหรือโครงการเพื่อสังคม

กองทุนรวมคนไทยใจดี: กลไกการลงทุนในรูปแบบกองทุนรวมที่มีเป้าหมายลงทุนใน

กิจการที่มุ่งเน้นการดำาเนินงานด้าน E-S-G-C และมีวัตถุประสงค์การก่อตั้งเพื่อนำาเงินส่วน

หนึ่งจากนักลงทุนผ่านค่าบริหารจัดการกองทุนไปสนับสนุนองค์กรหรือโครงการเพื่อสังคม

ที่มีเป้าหมายด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีเงื่อนไข 

สำาคัญจะต้องเป็นโครงการที่สามารถขยายผลและมีแผนความยั่งยืน 
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2. งานสื่อสารสังคม โดยคณะทำางานมูลนิธิเพื่อคนไทย ซึ่งมีบทบาทในการวางกลยุทธ์การ

สื่อสารงาน GSE ประกอบด้วยข่าว (News) ได้แก่ ข่าวความเคลื่อนไหวก่อนงาน วันงานและ

หลังวันงาน และที่ไม่ใช่ข่าว (Non-news) ได้แก่ อินเทอร์เน็ตฟิล์ม ดิจิทัล โพสต์ รวมทั้งบริหาร

ช่องทางการสื่อสารที่เน้นช่องทางของตัวเอง (Owned Media) และช่องทางที่ได้รับความ

อนุเคราะห์จากภาคีเครือข่าย รวมทั้งสื่อกระแสหลัก (Earned Media) ที่เน้นช่องทางออนไลน์

เป็นหลัก ตลอดจนการจัดงานเปิดเวทีเทศกาลทำาดีหวังผล การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานทุก

ชิ้น

3. งานระดมทุน โดยคณะทำางานมูลนิธิเพื่อคนไทย ที่มีหน้าที่ค้นหาผู้สนับสนุนทรัพยากร ทั้งที่

เป็นเงินและที่ไม่ใช่เงิน ได้แก่ สถานที่จัดงาน สถานที่ประชาสัมพันธ์งาน ทุนสนับสนุนการจัด

งาน ฯลฯ 

4. งานอาสาสมัคร โดยเครือข่ายจิตอาสา ที่มีบทบาทในการสรรหาอาสาสมัครและบริหาร

จัดการงานอาสาสมัครเพื่อระดมความร่วมมือในการจัดงานกว่า 200 ตำาแหน่งงานตลอด 3 วัน

5. งานความคิดสร้างสรรค์และโครงสร้าง โดย บริษัท วาย น็อต โซเชี่ยล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำากัด 

ซึ่งมีหน้าที่สร้างสรรค์แนวคิดงาน GSE ทั้งหมด ออกแบบพื้นที่การใช้งาน พัฒนางานโครงสร้าง 

งานบริหารพื้นที่ งานอาคาร และงานบริการ สิ่งอำานวยความสะดวกทั้งหลายของงาน GSE ให้

เกิดความราบรื่นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้อย่างสอดรับกับแนวคิดและวัตถุประสงค์งาน

6. งานประเมินผล โดย บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำากัด และคณะทำางานมูลนิธิเพื่อคนไทย ที่

มีบทบาทในการออกแบบและกำาหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางสังคมงาน GSE ร่วมกับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องสำาคัญ นอกจากนั้นยังรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งจัดทำา

รายงานเชิงสังเคราะห์การประเมินผล

ทั้งนี้ ยังมีคณะทำางานชุดอำานวยการ ประกอบด้วย คณะทำางานจาก มูลนิธิเพื่อคนไทย 

โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ บริษัท วาย น็อตฯ และ บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ฯ โดยมีคณะ

กรรมการ กำากับทิศทาง อันประกอบด้วย คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทยเป็นผู้ให้คำาปรึกษา
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ผลลัพธ์
 

งาน GSE มีผู้เข้าร่วมงานด้วยตนเอง (Physical) รวมทั้งหมด 15,939 คน สูงกว่าเป้าหมายที่

ตั้งไว้ 2 เท่า ในจำานวนนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงานรวม 11,659 คน หรือร้อย

ละ 73 ของผู้เข้าร่วมงานนี้ทั้งหมด ขณะเดียวกันมีผู้รับรู้เกี่ยวกับงาน GSE และแคมเปญต่างๆ 

ของงาน ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ เวบไซต์ และเฟซบุค (เกิดการอ่าน การแชร์ และไลค์) อีก 

291,477 คน และเข้าร่วมกิจกรรมหรือแคมเปญออนไลน์ต่างๆ ของงานจำานวน 59,662 คน 

โดยรวม มีผู้ร่วมงาน GSE ทั้งหมด 307,416 คน และมีผู้ร่วมกิจกรรมจำานวน 71,321 คน มี

ผู้ที่เป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วม” 6,451 คน หรือร้อยละ 2.1 ในจำานวนนี้ แบ่งเป็นผู้บริจาคเงิน

ร้อยละ 55.5 อาสาสมัครร้อยละ 27.74 และคนที่ทำากิจกรรมต่อเนื่องหลังงานร้อยละ 16.74  

ทั้งนี้ มียอดบริจาคเงินรวมทั้งสิ้น 2.4 ล้านบาท พาวิลเลียนสุขภาพมีคนเข้าชมและร่วมกิจกรรม

ด้วยตนเอง (Physical) มากที่สุด ขณะที่พาวิลเลียนสิ่งแวดล้อม มีผู้ที่ทำากิจกรรมต่อเนื่องหลัง

จบงาน และเป็นอาสาสมัครจริงมากที่สุด จำานวน 1,265 คน ขณะที่พาวิลเลียนการศึกษามีผู้

ร่วมบริจาคเงินมากที่สุดที่ 2,991 คน หรือ 2.006 ล้าน

GSE
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ผู้ร่วมงาน
291,477

คน

ผู้ร่วมงาน
15,939

คน

ผู้ร่วมงาน
307,416

คน
1

2

3

ร่วมกิจกรรม (71,321 คน)

พลเมืองที่มีส่วนร่วม (6,451 คน)

23.17%

2.1%

ผู้ทำากิจกรรมต่อเนื่องหลัง 
จบงาน 16.74%  
(1,080 คน

อาสาสมัคร 27.74% 
(1,790) คน

ผู้บริจาค 55.5% 
(3,580 คน)

1

2

3

ร่วมกิจกรรม (59,662 คน)

พลเมืองที่มีส่วนร่วม (2,139 คน)

20.47%

1%

ผู้บริจาคออนไลน์
(หลังจบงาน) 1%   
(16 คน)

ผู้บริจาคออนไลน์
(ช่วงจัดงาน) 99%
(2,123 คน)

หมายเหตุ:
* กิจกรรมออนไลน์ หมายถึงกิจกรรมของภาคีเครือข่ายที่ร่วมแสดงในงาน GSE และสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค เวบไซต์ ของ
ภาคีเครือข่ายงาน GSE อาทิ แคมเปญ “Limited Education” เกม The Corrupt    เป็นต้น

1

2

3

ผู้ทำากิจกรรมต่อเนื่อง 
หลังจบงาน 25.1 %  
(1,080 คน)

อาสาสมัคร 41.54%  
(1,791 คน)

ผู้บริจาคในงาน 33.42% 
(1,441 คน)

ร่วมกิจกรรม (11,659 คน)

พลเมืองที่มีส่วนร่วม (4,312 คน)

73.14%

27.1%

GSE: ผลลัพธ์การจัดงาน 

GSE: ผลลัพธ์กิจกรรมออนไลน์

GSE: ผลลัพธ์ในภาพรวม
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ตารางแสดงผลลัพธ์การจัดงานในภาพรวม

จำ นวนการมี
ส่วนร่วม

(คน/ผู้ติดตาม)

จำ นวน 
ผู้ร่วมกิจกรรม
(คน/ผู้ติดตาม)

จำ นวน 
ผู้บริจาค/

สนับสนุนสินค้า

จำ นวน 
อาสาสมัคร

ในงาน

จำ นวนผู้ลงชื่อ
ร่วมกิจกรรม/
เป็นอาสาสมัคร

จำ นวน 
ผู้ทำ กิจกรรม/ 

เป็นอาสามัครจริง 
หลังจบงาน

GSE
(At CTW)

15,939 11,659 1,441 1,605 2,062 1,266

กิจกรรม
ออนไลน์*

291,660 59,874 2,139 - - -

รวม 307,416 71,321 3,580 1,605 2,062 1,266

หมายเหตุ:
* กิจกรรมออนไลน์ หมายถึงกิจกรรมของภาคีเครือข่ายที่ร่วมแสดงในงาน GSE และสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค เวบไซต์ ของภาคีเครือข่ายงาน 
GSE อาทิ แคมเปญ “Limited Education” เกม The Corrupt เป็นต้น

จากตารางดังกล่าวข้างต้น งาน “Good Society Expo เทศกาลทำาดี หวังผล” มีผลผลิตดังนี้ 

1. มีผู้เข้าชมงานด้วยตนเอง (Physical) รวม 15,939 คน และมีผู้รับรู้เกี่ยวกับงาน GSE 

ผ่านสื่อออนไลน์จำานวน 29,1660 คน ขณะเดียวกันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานรวม 

11,659 คน และร่วมกิจกรรมออนไลน์ 59,874 คน   

2. เข้าถึงภาคีเป้าหมาย จำานวน 42 องค์กร

3. เข้าถึงพลเมืองที่มีส่วนร่วม จำานวน 6,451 คน

4. เข้าถึงอาสาสมัคร 2,395 คน

5. เข้าถึงผู้บริจาค 3,580 คน

6. ระดมทุนได้ 2,397,333 บาท

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมงาน
 

จากผลการสำารวจผู้เข้าร่วมงานจำานวน 257 คน* จากทั้งหมด 16,151 คน ผ่าน

แบบสอบถาม 4 ข้อ ได้แก่ 

1. คุณรู้จักงานเทศกาลทำาดี หวังผล หรือ Good Society Expo ได้อย่างไร? 

2. คุณคาดหวังอะไรจากงานนี้? 

3. งานนี้ตรงกับความคาดหวังของคุณหรือไม่ เพราะอะไร? 

4. คุณได้อะไรจากงานนี้บ้างและจะนำาผลที่ได้ไปช่วยสังคมต่อไปหรือไม่ อย่างไร?  
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Visitor Survey

วัตถุประสงคในการรวมงาน งานตรงกับความคาดหวังหรือไม

มาเรียนรู
โครงการตางๆ

อื่นๆ ไมมีเปาหมาย

เพื่อมาเปน 
พลเมือง

ที่มีสวนรวม

12%

33%44%

11%
ไมไดคาดหวัง
17%

ตรง
71%

คุณรูจักงานไดอยางไร

เพื่อนแนะนำโซเชียลมีเดีย

วอลคอิน
20%

34%46%

ไมตรง
12%

คุณจะเอาไปทำอะไรตอหลังจากนี้

ไมรู/ไมระบุ
30%

ปรับใชในชีวิต
ประจำวัน/

เปนอาสาสมัคร

44%

จะนำไปบอกตอ
26%
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33%44%
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เพื่อนแนะนำโซเชียลมีเดีย
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ปรับใชในชีวิต
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จะนำไปบอกตอ
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มาเรียนรู
โครงการตางๆ

อื่นๆ ไมมีเปาหมาย

เพื่อมาเปน 
พลเมือง

ที่มีสวนรวม

12%

33%44%

11%
ไมไดคาดหวัง
17%

ตรง
71%

คุณรูจักงานไดอยางไร

เพื่อนแนะนำโซเชียลมีเดีย

วอลคอิน
20%
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ไมตรง
12%

คุณจะเอาไปทำอะไรตอหลังจากนี้

ไมรู/ไมระบุ
30%

ปรับใชในชีวิต
ประจำวัน/

เปนอาสาสมัคร
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Visitor Survey

วัตถุประสงคในการรวมงาน งานตรงกับความคาดหวังหรือไม

มาเรียนรู
โครงการตางๆ

อื่นๆ ไมมีเปาหมาย

เพื่อมาเปน 
พลเมือง

ที่มีสวนรวม

12%

33%44%

11%
ไมไดคาดหวัง
17%

ตรง
71%

คุณรูจักงานไดอยางไร

เพื่อนแนะนำโซเชียลมีเดีย

วอลคอิน
20%

34%46%

ไมตรง
12%

คุณจะเอาไปทำอะไรตอหลังจากนี้

ไมรู/ไมระบุ
30%

ปรับใชในชีวิต
ประจำวัน/
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44%

จะนำไปบอกตอ
26%

หมายเหตุ: 
* อ้างอิงจากขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างนี้มีความน่าเชื่อ
ถือ (Confidence Level) ที่ร้อยละ 95 และมีค่าเบี่ยงเบนประมาณร้อยละ 6 ซึ่งนับว่าเชื่อถือได้

ข้อสังเกต
งาน GSE ยังไม่สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนหรือบริษัทกับภาคีภาค

สังคมต่างๆ ได้มากนัก จากการที่มีบริษัทหรือภาคเอกชนเข้าร่วมงานค่อนข้างน้อย คิดเป็น

ร้อยละ 1 ของผู้ร่วมงานเท่านั้น นอกจากนี้ในส่วนของการสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วม (Active 

Citizen) นั้น ต้องใช้ระยะเวลา และทุกภาคส่วนต้องร่วมกันติดตามและทำาให้เกิดการปฏิบัติจริง

พบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมงานได้รับข่าวสารเกี่ยวกับงาน GSE จากการแนะนำาโดยบุคคล

ที่รู้จักและโซเซียลมีเดียร้อยละ 33 ต้องการมาทำางานอาสาสมัคร บริจาคเงิน สิ่งของ และ

ต้องการนำาข้อมูลและความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันและการทำางาน ส่วนใหญ่เห็นว่างาน GSE 

ตรงกับที่คาดหวัง และหลังจากจบงานแล้วจะไปทำางานเป็นอาสาสมัคร นำาความรู้ที่ได้รับไป

ปรับใช้ในชีวิตประจำาวันและบอกต่อ อย่างไรก็ตาม มีผู้ร่วมงานถึงร้อยละ 30 ไม่ได้ระบุว่าจะทำา

อะไรต่อจากนี้
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“เทใจดอทคอม”
(www.taejai.com)

ผลผลิต

• เข้าถึงผู้รับประโยชน์  225,280 คน

• เข้าถึงภาคีกลุ่มเป้าหมาย  63 องค์กร/โครงการ

• เข้าถึงพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม  7,017 คน

• เข้าถึงเงินทุน  12,102,260.48 บาท

ผลลัพธ์ทางสังคม  
สังคมแห่งการแบ่งปัน “เงินบริจาค” จาก

ประชาชนทั่วไป ร่วมแก้ปัญหาสังคม

05 งานพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมการลงทุนทางสังคม

หมายเหตุ  
รวมเงินที่ระดมได้จากแคมเปญ “Limited Education” ในงาน GSE จำานวน 2.004 ล้านบาท
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เทใจดอทคอม
(www.taejai.com)

“เทใจดอทคอม” เป็นกลไกการระดมทุนออนไลน์ (Crowdfunding Platform) สำาหรับให้

ประชาชนทั่วไปสามารถบริจาคเงินผ่านช่องทางเทใจร่วมแก้ปัญหาสังคม เลือกทำาดีได้ตาม

ความสนใจ ส่วนผู้ให้บริการทางสังคม หรือนักพัฒนาสังคม สามารถใช้บริการเทใจด้วยการนำา

เสนอโครงการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนดเพื่อระดมทุนได้เช่นกัน โดยเป็นความร่วมมือ

ของมูลนิธิเพื่อคนไทยกับสถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ 

ปี 2560 ถือเป็นปีที่ 6 ของการดำาเนินงานเวบไซต์เทใจดอทคอม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วของสังคมโลกออนไลน์เช่นเดียวกับปีก่อนหน้า และทำาให้คณะทำางานต้องปรับ

กลยุทธ์ และทำางานเชิงรุกอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน เพื่อให้เทใจดอทคอมสามารถครองความ

เป็นกลไกการระดมทุนจากมวลชนผ่านช่องทางออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศ โดยปี 2560 

สามารถระดมทุนได้สูงขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 79   

ปัญหาและความท้าทาย  

1. ความเข้าใจเรื่องระบบการระดมทุนออนไลน์ ของผู้ที่มาใช้พื้นที่เทใจยังค่อนข้างน้อย ก่อให้

เกิดความคาดหวังในด้านต่างๆ จากทีมงานเทใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเว้นค่าบริการ 

และประชาสัมพันธ์โครงการให้ประสบความสำาเร็จในฐานะที่เป็นแหล่งระดมทุน ซึ่งตามข้อ

เท็จจริงแล้วเทใจเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้การระดมทุนของโครงการเพื่อสังคมง่ายขึ้น จึง

เป็นหน้าที่ของคณะทำางาน ที่จะต้องสื่อสารกับเจ้าของโครงการเพื่อสังคมให้มากขึ้น โดยมี

เป้าหมายหลักคือการบริจาคซ้ำา 

2. จำานวนโครงการเพื่อสังคมที่มีผลลัพธ์สูงมีจำานวนจำากัด ดังนั้นคณะทำางานฯ ต้องวางแผน

การทำางานอย่างมีกลยุทธ์ โดยการจับกลุ่ม (Cluster) โครงการรายประเด็นให้มากขึ้น 

พร้อมทั้งทำางานในแนวความร่วมมือกับองค์กรภาคสังคม และองค์กรภาคธุรกิจให้มากขึ้น

3. ค่าใช้จ่ายสำาหรับการบริหารจัดการเวบไซต์เทใจ ยังถือว่าอยู่ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับค่า

บริการที่เรียกเก็บเพียงแค่ร้อยละ 10 ส่งผลให้กระแสเงินสดสำาหรับการบริหารงาน/งาน

สนับสนุน เช่น ค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม (Transaction Cost) ค่าซองจดหมายและค่าส่ง ฯลฯ 

มีอยู่ค่อนข้างจำากัด คณะทำางานฯ จึงสร้างความร่วมมือกับบริษัท โอมิส (Omise) ในการ

ลดค่าธรรมเนียมการบริการการบริจาค พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางบริการการทำาธุรกรรมกับ

ธนาคาร โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้

บริจาค
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วิธีการทำ งาน 
 

เพื่อรักษาแบรนด์เทใจให้ยังคงเป็นกลไกการให้ออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทย คณะทำางาน

ได้ปรับกลยุทธ์การทำางานให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกออนไลน์ โดยเน้นสร้าง

ความร่วมมือกับภาคเอกชน และองค์กรเพื่อสังคมให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาโครงการระดมทุน

พิเศษผ่านเวบไซต์เทใจดอทคอม ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา เทใจดอทคอมได้พัฒนาโครงการ

ระดมทุนพิเศษ ร่วมกับองค์กรต่างๆ ดังนี้  

1. ร่วมกับกลุ่มทีวายพีเอ็น (Thai Young Philanthropist Network – TYPN) จัดทำา

โครงการพิเศษ “Life Hero Thailand” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือด้านการศึกษา แก่เด็กไทย

ที่ด้อยโอกาส จำานวน 200 คน โดยเชิญชวนสมาชิกกลุ่มทีวายพีเอ็น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำาทาง

สังคมรุ่นใหม่ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศไทยมาเป็น Life Hero 

2. สนับสนุนระบบการระดมทุนให้โครงการต่างๆ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

(UNDP) ประเทศไทย โดยมีโครงการที่เปิดระดมทุนแล้ว 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ “นก

อยู่ได้คนอยู่ดี” โครงการ “ฟื้นอาชีพ คืนสันติแก่ชาวใต้” โครงการ “ปลูกรากเล็กให้เข้มแข็ง” 

โครงการ “เพื่อคน เพื่อเสือ เพื่อป่า” โครงการ “เปิดไฟให้น้อง” และโครงการ “ท่องเที่ยว

ยั่งยืน พลิกฟื้นวิถีชุมชน”

3. ร่วมกับ มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม ประเทศไทย (ASHOKA) ด้วยการ

สนับสนุนระบบการระดมทุนแก่โครงการต่างๆ ของเครือข่ายอโชก้า อาทิ โครงการร่วมกัน

เยียวยาเด็กๆ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ลูกเหรียง) โครงการนาแลกป่า - ทางออก

ที่ยั่งยืนในการฟื้นฟูป่า และ โครงการเพื่อนยามยาก วันพบรัก (ษา) ระหว่างผู้ช่วยเหลือ

คนไข้และผู้สูงอายุในชุมชน

4. ร่วมกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป (The Mall Group) ดำาเนินกิจกรรมพิเศษด้านซีเอสอาร์ (CSR) 

ด้วยการมอบทุนจัดซื้อจักรยานให้น้องจำานวน 1,500 คน เพื่อให้แต่ละโรงเรียนมีธนาคาร

จักรยานสำาหรับให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลใช้ขับขี่ไปโรงเรียน โดยมีโรงเรียนมากกว่า 40 

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

5. ร่วมกับ Digital2Home ดำาเนินโครงการพิเศษ “พาวีลแชร์เรียนรู้การถ่ายภาพ เปลี่ยนพลัง

ให้สองล้อหมุนสู่โลกกว้าง” ปีที่ 3 ซึ่งนอกเหนือจากสนับสนุนเงินทุนสำาหรับพัฒนาโครงการ

ดังกล่าวแล้ว Digital2Home ยังนำาอาสาสมัครมาร่วมกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจบทบาทการเป็น

ผู้ให้อีกด้วย
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6. ร่วมกับมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ (Teach for Thailand) จัดทำาโครงการพิเศษเพื่อ

ระดมทุนจ้างครูตามโครงการ “หมื่นฝันปันโอกาส” เพราะครูคือแรงบันดาลใจในการส่ง

เสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าทำา กล้าฝัน และทำาทุกอย่างเพื่อให้เด็กมีอนาคตที่ดีกว่า อย่างไร

ก็ตาม โครงการดังกล่าวยังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากงบสนับสนุนหลักจาก

กรุงเทพมหานคร ถูกจัดสรรให้แก่ความจำาเป็นเร่งด่วนด้านอื่น ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน

งบประมาณเพื่อจ่ายเงินเดือนครู ขณะที่เด็กนักเรียนยังต้องได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง

ตัวอย่างแคมเปญการตลาดผ่านเทใจดอทคอมที่ประสบความสำ เร็จ  

เมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมากลุ่มทีวายพีเอ็นยังคงดำาเนินโครงการระดมทุนพิเศษผ่านเทใจดอท

คอมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการ “Life Hero Thailand” ซึ่งเป็นโครงการระดมทุนการ

ศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสชั้น ม.1-ม.3 ใน 3 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงใหม่ เชียงราย 

และแม่ฮ่องสอน โดยมีเป้าหมายระดมทุนสำาหรับทุนการศึกษาจำานวน 200 ทุน (ทุนละ 

33,000 บาท) 

“Life Hero Thailand” ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำาเร็จอย่างสูงในการระดมทุนผ่านเวบ

ไซต์เทใจดอทคอม โดยสามารถระดมทุนได้ถึง 5.3 ล้านบาท (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561) 

สำาหรับเด็กนักเรียนจำานวน 161 คน

ปัจจัยความสำ เร็จของแคมเปญ “Life Hero Thailand”  

1. แชมเปี้ยน หรือคนที่ไปขายแคมเปญ

2. ใช้สมาชิกทีวายพีเอ็น ที่มีเครือข่ายของคนที่เป็นผู้มั่งคั่ง (High Net Worth) จำานวนมากมา

ช่วยระดมทุน

3. แคมเปญการตลาดที่ชัดเจน รวมทั้งข้อความหลักในการสื่อสาร (Key Message) ที่เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย 
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ผลผลิต  

• ระดมทุนได้ 12,102,260.48 บาท

• ปิดโครงการได้ 55 โครงการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 3) 

• พัฒนาโครงการได้ 63 โครงการ

• สมาชิก/ผู้ติดตาม 93,000 คน

- สมาชิกเวบไซต์ 93,064 คน 

- ผู้ติดตามเฟซบุค 16,983 คน

• ผู้บริจาค 7,017 คน

- บริจาค 1 ครั้ง 2,047 คน

- บริจาค 2 ครั้ง 369 คน

- บริจาค 3-5 ครั้ง 266 คน

- บริจาค 6-10 ครั้ง 86 คน

- บริจาคมากกว่า 10 ครั้ง 32 คน

 

• เกิดความร่วมมือในการทำาแคมเปญ ร่วมกับองค์กรต่างๆ รวม 6 องค์กร ได้แก่ เครือข่ายที

วายพีเอ็น องค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (UNDP) มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์

เพื่อสังคม (ประเทศไทย) (ASOKA) เดอะมอลล์ กรุ๊ป (The Mall Group) Digital2Home 

และมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

• สามารถช่วยเหลือผู้รับประโยชน์ที่เป็นคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กว่า 225,280 ชีวิต

ข้อสังเกต 
หากเจ้าของโครงการเพื่อสังคมมีความเข้าใจในระบบการระดมทุนออนไลน์และมีแผนการ

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ หรือนำาลูกเล่นใหม่ๆ มาใช้ รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์

หรือเฟซบุค) เป็นช่องทางการสื่อสาร จะทำาให้โครงการได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทาง

สังคม/ผู้บริจาคดีขึ้น เช่น แคมเปญ “Limited Education เพราะการศึกษาถูกจำากัด” ในงาน 

GSE ที่สะท้อนให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเยาวชน อันเป็นผลมา

จาก “ปัญหาความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา” โดยชักชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมปลดล็อคปัญหา

ดังกล่าวผ่านการสนับสนุนเสื้อยืดเกรฮาวด์ ที่พิมพ์ด้วยข้อความที่ “สะกดผิด” (คำาที่คุ้นเคย

กันดี เช่น “ประเทศไทย” แต่สะกดเป็น “ประเทดไทย”) ซึ่งเขียนจากลายมือจริงของเด็กๆ ที่มี

ปัญหาการอ่าน-เขียนไม่คล่อง เป็นต้น จึงทำาให้แคมเปญนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่าง

ล้นหลาม ส่งผลให้ยอดบริจาคซื้อเสื้อผ่านเทใจดอทคอมสูงถึงสองล้านบาท 

และอีกหนึ่งแคมเปญที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อช่วยระดมทุนคือ “ต่อลม

หายใจให้เด็กที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง A Breathe To Move” ที่นำาวิธีการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย

ผ่านไลน์ (Line) ถึงวิกฤตโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในเด็ก ส่งผลให้เกิดไวรัล (Viral) อย่างรวดเร็ว
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“กองทุนรวมคนไทยใจดี”
(BKIND)

ผลผลิต

• เข้าถึงผู้รับประโยชน์   4,076 คน

• เข้าถึงภาคีกลุ่มเป้าหมาย   7 องค์กร 

• เข้าถึงอาสาสมัคร 488 คน

• เข้าถึงเงินทุน   6,106,814 บาท

ผลลัพธ์ทางสังคม  
สังคมแห่งการแบ่งปัน “เงินบริจาค” จากนักลงทุน

หรือผู้ถือหน่วยผ่านค่าบริหารจัดการกองทุนของ 

บลจ.บัวหลวง ร่วมแก้ปัญหาสังคมBKIND
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กองทุนรวมคนไทยใจดี
(BKIND)

กลไกระดมทรัพยากรทางการเงินผ่านตลาดทุนในรูปแบบ “กองทุนรวม” เพื่อสร้างสังคมแห่ง

การแบ่งปัน “เงินบริจาค” ของนักลงทุน ในการต่อชีวิต สร้างอนาคตแก่ผู้มีความต้องการ ซึ่ง

เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด สถาบันเช้นจ์ 

ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเพื่อคน

ไทย โดยกองทุนฯ ได้ดำาเนินงานสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 

ปัจจุบันได้สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมรวมทั้งสิ้น 40 โครงการ แบ่งเป็นการสนับสนุนในปี 

2558 จำานวน 17 โครงการ ปี 2559 จำานวน 16 โครงการ และปี 2560 จำานวน 7 โครงการ 

ครอบคลุมประเด็นการเกษตร การศึกษา การต่อต้านคอร์รัปชัน เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ  

ผู้พิการและสวัสดิภาพส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อม สามจังหวัดชายแดนใต้ และกลไกสนับสนุน

โครงการเพื่อสังคม (รายละเอียดตามภาคผนวก 4)

ปัญหาและความท้าทาย  

1. กองทุนรวมคนไทยใจดี เป็นเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนกิจการ/โครงการเพื่อสังคม 

ในรูปแบบของกองทุนรวม จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ภาวะเศรษฐกิจจะมีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจของนักลงทุนและขนาดของกองทุน ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา กองทุนฯ มีขนาดเล็กลง 

เนื่องจากผู้ถือหน่วยบางส่วนได้ขายกองทุนออกไปเพื่อเปลี่ยนไปลงทุนในรูปแบบอื่นตาม

ภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้จำานวนเงินที่สนับสนุนโครงการลดลงจากปีที่ผ่านๆ มา 

2. ขณะที่การรายงานผลลัพธ์ทางสังคมของกองทุนฯ จะครอบคลุมถึงต้นปี 2560 เท่านั้น คือ

โครงการคนลำาสนธิไม่ทอดทิ้งกัน ระยะที่สอง และอีก 15 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนใน

ปี 2559 แต่ดำาเนินการต่อเนื่องและสร้างผลลัพธ์ในปี 2560 ส่วนโครงการอื่นๆ ที่ได้รับ

การอนุมัติในปี 2560นั้น ส่วนใหญ่กำาลังอยู่ระหว่างดำาเนินการและต่อเนื่องมาถึงปี 2561 

และอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนในช่วงปลายปีจึงจะเริ่มดำาเนินการในปี 2561 นี้ เช่น

กัน
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วิธีการทำ งาน 

เนื่องจาก ต้นทางแหล่งทุนสนับสนุนโครงการตามหลักการในช่วงก่อตั้ง มาจากเงินของนักลงทุนร้อยละ 0.8 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน (Net Asset Value – NAV) หรือเทียบเท่าร้อยละ 40 ของค่าบริหาร

จัดการกองทุน ดังนั้นการตัดสินใจของนักลงทุนจึงมีผลต่อทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมของกองทุนรวมคนไทย

ใจดีที่ลดลงตามขนาดกองทุน ดังนั้นเพื่อรองรับกับความท้าทายดังกล่าว จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องสร้างผลลัพธ์ทาง

สังคมในลักษณะการบริจาคสมทบกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ซึ่งผู้บริจาคสมทบไม่จำาเป็นต้อง

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนหรือถ้าเป็นก็ดี นอกจากนี้การให้การสนับสนุนโครงการ จะเน้นโครงการที่มีแนวทางสู่ความ

ยั่งยืนทางการเงินมากขึ้น 

สำาหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกกลไกหรือโครงการเพื่อสังคมเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ นั้น ยังคงยึดตามเกณฑ์

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชัน (ESGC) แต่จะเน้นโครงการเดิมที่สามารถขยายผล

ได้มากขึ้นและมีแนวโน้มที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีองค์กรตัวกลาง คือสถาบันเช้นจ์ ฟิวชันฯ และ

มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น มูลนิธิเพื่อคนไทย โครงการ

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ เป็นต้น ทำาหน้าที่เสาะหาโครงการที่น่าเชื่อถือ มียุทธศาสตร์ เป้าหมาย และการดำาเนินงาน

ที่ชัดเจน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 

ขณะเดียวกันสถาบันเช้นจ์ ฟิวชันฯ และมูลนิธิอโชก้าฯ จะมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กองทุนฯ กำาหนด ร่วมกับเจ้าของโครงการ ก่อนที่จะนำาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

โครงการเพื่อสังคมของกองทุนฯ พิจารณาต่อไป ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

1. คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ

2. คุณวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการ

3. คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการ

4. คุณสินี จักรธรานนท์ กรรมการ

5. คุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการ

6. คุณวศิน  วัฒนวรกิจกุล กรรมการ

7. คุณอุบลรัตน์  บุษยะกนิษฐ กรรมการ

8. คุณพีร์   ยงวณิชย กรรมการ 

9. คุณพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา กรรมการ
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เกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา มีดังนี้

1. เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชัน (ESGC Guideline) 

ที่กองทุนฯ พัฒนาขึ้นมา

2. เกณฑ์เบื้องต้น (ข้อใดข้อหนึ่ง) 

2.1 ความจำาเป็น เช่น เป็นโมเดลใหม่ ยังไม่มีองค์กรไหนทำา

2.2 กลยุทธ์ในการสร้างผลกระทบมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมได้ 

     อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถขยายผลได้ (Leverage)

2.3 สามารถยกระดับผลกระทบผ่านการสร้างเครือข่าย (Platform)

ยุทธศาสตร์การสนับสนุน โครงการที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การสนับสนุนของกองทุนฯ ซึ่งมีแก่นคิดหลัก “ต่อชีวิต สร้างอนาคต” 

ไม่เพียงเท่านั้น กลยุทธ์การสนับสนุนยังมุ่งมั่นใน 2 มิติหลักในแง่การขยายผลโครงการ ได้แก่

1. การช่วยเหลือเห็นผลเร็ว (Quick Win): โครงการที่เน้นให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน 

ด้อยโอกาส ให้พ้นจากภาวะนั้นอย่างรวดเร็ว เห็นผลในเวลาอันสั้น ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับความ

ช่วยเหลือสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ

2. การสร้างเชื้อไฟขยายผลได้ (Leverage): โครงการที่เน้นการสนับสนุนในจุดคานงัด 

(Leverage Point) เพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมที่กระจายตัวออกและเพิ่มระดับผลลัพธ์

เป็นทวีคูณได้ด้วยตนเองภายหลังได้รับการสนับสนุน

3. การสร้างพื้นที่กลาง (Platform): โครงการที่เน้นการสร้างพื้นที่ ระบบ หรือการเชื่อมโยง ที่

เป็นกลไกกลางให้ประชาชน และ/หรือ หน่วยงานต่างๆ มาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมที่ขยายผลได้ ด้วยเหตุผลนี้จึงจะให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับโครงการเดิมที่

สามารถขยายผลได้มากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะอยู่รอดด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจาก

เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น การพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ จะเน้นโครงการที่มีแนวทาง

สู่ความยั่งยืนทางการเงินมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โครงการคนลำาสนธิไม่ทอดทิ้งกัน ระยะที่สอง 

ที่มีการพัฒนาแนวทางหารายได้หลายแนวทาง โดยมีสถาบันเช้นจ์ ฟิวชันฯ เป็นผู้สนับสนุนและ

เชื่อมโยงที่ปรึกษาภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาโครงการตามแนวทางดังกล่าว หรือโครงการพัฒนาเกม

ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เพศศึกษาสำาหรับเยาวชน ซึ่งมีแนวทางสร้างรายได้จากโฆษณาและการ

ขายไอเท็มในเกม 
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ผลผลิต
 

ในปี 2560 โครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรวมคนไทยใจดี (ในปี 2559 และ 

2560)  ที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ สามารถเข้าถึงผู้รับประโยชน์ในปัจจุบันได้ 4,076 คน  และเข้า

ถึงอาสาสมัครได้ 488 คน 

โดยในปีที่ผ่านมา กองทุนรวมคนไทยใจดีได้อนุมัติสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมจำานวน 7 

โครงการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 4) คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 6,106,814 บาท ในประ

ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. การศึกษา

2. ต่อต้านคอร์รัปชัน 

3. เด็กและเยาวชน

4. ผู้สูงอายุ 

5. ผู้พิการและสวัสดิภาพส่วนบุคคล

6. สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ รวมถึงการพัฒนาเมือง และผังเมือง
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ลำ ดับ โครงการ 1. การสร้างเชื้อไฟ
ขยายผลได้
(Leverage)

2. การสร้าง
พื้นที่กลาง 
(Platform)

1  คนลำาสนธิไม่ทอดทิ้งกัน ระยะที่สอง x x

2 Crowdsourcing Investigative Journalism x x

3 นำาหนังสือสู่มือน้อง (ปีที่สอง) x x

4 สายไฟใจดี x x

5 ขนส่งมวลชนที่ทุกคนออกแบบได้ x x

6 พัฒนาเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เพศศึกษาสำาหรับเยาวชน x x

7 พัฒนาต่อยอดระบบยากับคุณเพื่อประชาชน (YA & You) x x

หมายเหตุ:
แต่ละโครงการอาจมียุทธศาสตร์การสนับสนุนหลายยุทธศาสตร์ จึงไม่สามารถคำานวณสัดส่วนเงินสนับสนุนรายยุทธศาสตร์เนื่องจากผลรวมจะเกินยอดรวม
ของการสนับสนุน อย่างไรก็ตามสามารถแสดงสัดส่วนที่บ่งบอกถึงการกระจายการสนับสนุนโดยประมาณจากจำานวนและสัดส่วนของโครงการที่อยู่ภายใต้
แต่ละยุทธศาสตร์
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งานสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วม
• งานสื่อสารสังคม (Social Communication)

• งานภาคีสัมพันธ์ (Stakesholders Engagement)

• งานจัดการความรู้และประเมินผล (Knowledge 

Management and Social Impact 

Measurement)

งานสื่อสารสังคม

งานภาคีสัมพันธ์

งานจัดการความ
รู้ และการประเมิน
ผลลัพธ์ทางสังคม



06 งานสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วม

• งานสื่อสารสังคม  

(Social Communication)

• งานภาคีสัมพันธ์   

(Stakesholders Engagement)

• งานจัดการความรู้และประเมินผลลัพธ์ทางสังคม  

(Knowledge Management and Social Impact Measurement)
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งานสื่อสารสังคม
(Social Communication)

ปี 2560 ที่ผ่านมา งานสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคม เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้

เสีย (Stakeholders) ทุกภาคส่วน ด้วยแนวคิด ใช้ “ตัวจริง” เป็น “ตัวช่วย” [peers to  peers 

to public] มุ่งเป้าหมายไปสู่การเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องสำาคัญ รวมทั้งประชาชน ร่วมลงมือทำา แก้

ปัญหาสังคม ผ่านช่องทางสื่อสาร 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย Online, On air และ On ground

ปัญหาและความท้าทาย
 

“งานสื่อสารสังคม” นับเป็นกลไกสำาคัญกลไกหนึ่ง ในการไปหนุนเสริมให้เกิดขีดความสามารถ 

แก่กลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ ทั้งที่มูลนิธิฯ เป็นแกนหลักในการดำาเนินการ และที่มูล

นิธิฯ เป็นภาคีสนับสนุนทรัพยากร ดังนั้น เป้าหมายหลักของงานจึงเป็นการสื่อสารเพื่อสร้าง

การมีส่วนร่วม บอกเล่าเนื้อหาความร่วมมือผ่านกลไกต่างๆ เพื่อระดมทรัพยากรไปมีส่วนร่วม

ในกลไกนั้นๆ  โดยโจทย์สำาคัญคือ จะต้องเป็นการสื่อสารที่บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ความสำาเร็จ ตัวอย่าง

ความสำาเร็จ ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างการรับรู้ หรือเพิ่มการตระหนักรู้ ทั้งนี้ แต่ละกลไกต่างมีแผน

สื่อสารของตัวเอง ประกอบกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาความยั่งยืนของแต่ละกลไก  มุ่งเน้น

ทำางานกับองค์กรตัวกลางมากกว่ามุ่งเน้นไปที่องค์กรภาคี ดังนั้น งานสื่อสารของมูลนิธิจะทำา

หน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนที่กลไกต่างๆ หรือตามที่องค์กรตัวกลางมีความต้องการ และร่วม

กันวางแผนงานสื่อสาร ตลอดจนบูรณาการช่องทางการสื่อสารร่วมกัน ด้วยหวังว่าจะสามารถ

ร่วมสร้าง “พลเมืองที่มีส่วนร่วม”สู่การลงมือแก้ปัญหาสังคมผ่านกลไกต่างๆ ได้ 

อย่างไรก็ตาม จากสมมติฐานแค่เพียง 50,000 คน หรือ 1% ของกลุ่มเป้าหมายของช่อง

ทางการสื่อสารนี้เกิดความตระหนักรู้ในปัญหาสังคม และรู้จักช่องทางการแก้ปัญหาที่พวกเขา

ลงมือทำาได้จริง จากกลไกต่างๆ ที่มูลนิธิฯ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ดังนั้นโอกาสที่จะได้ 

“Active Citizen” จำานวนกี่คน จึงเป็นครั้งแรกของการร่วมสร้างฐานข้อมูลขั้นต้น (Baseline) 

จะเรียกว่า “การทดลอง” เพื่อให้กลไก/ ภาคีนำาไปขยายผลการสร้าง Active Citizen ในลำาดับ

ต่อไปก็ว่าได้
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เป้าหมาย
 

ในปี 2560 มูลนิธิเพื่อคนไทยได้ตั้งเป้าหมายการสื่อสารดังนี้ 

1. เพื่อให้สังคมได้เห็นโอกาสของการทำาดีที่สามารถหวังผลลัพธ์ทางสังคมได้จริง จากกลไกแก้

ปัญหาสังคมที่มีรูปแบบหลากหลาย 

2. เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนว่าทุกคนสามารถเป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วม” (Ac-

tive Citizen) ได้ ไม่ว่าจะเป็น “ผู้บริจาค” หรือ “อาสาสมัคร”

3. เพื่อยกระดับงานพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้น “การมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” (Collaboration) ให้

มีพื้นที่การขยายผลและเพิ่มอัตราเร่งความสำาเร็จ ผ่านการเชื่อมต่อการสร้างพื้นที่ร่วมของ

ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาครัฐ

4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการกระทำาที่จับต้องได้ที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้น 

(Extension) 

วิธีการทำ งาน
 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว มูลนิธิฯ จึงเน้นสร้างระบบนิเวศของงานเนื้อหา (Content Eco-

system) ผ่านงานพัฒนาช่องทาง (Channel) ต่างๆ ดังนี้ 

5. ช่องทางสื่อสารหลัก (Owned Media) พื้นที่หลักเพื่อสื่อสารความก้าวหน้าการขับเคลื่อน

งานกลไกต่างๆ ของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องกับกลุ่มเป้าหมายสาธารณะและภาคีเครือข่าย  

6. ช่องทางสื่อไม่ซื้อ (Earned Media) พื้นที่นำาเสนอข่าวสารจากสื่อกระแสหลัก และโซเชียลมี

เดีย รวมถึงกิจกรรมการสื่อสารเวทีสาธารณะ (On-site Platform) ต่างๆ

7. ช่องทางสื่อซื้อ (Paid Media) สำาหรับแผนรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเป้าหมายสร้าง 

ความผูกพันธ์ (Engage) กับผู้ติดตามให้ลงมือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม

53 

�รายงานประจำ�ปี�มูลนิธิเพื่อคนไทย�2560



ภาพแสดงกลยุทธ์ช่องทางสื่อสารมูลนิธิเพื่อคนไทย

Erned  
Media

Owned 
Media

Paid  
Media

• www.KTF

• www.TCFC

• www.TCFE

• Facebook KTF

• Facebook TCFC

• Facebook TCFE

Mainstream Media
• Online media

• Newspaper/TV

• Radio

• Facebook boost post

• Google Adwords

• Celebrity post

• Onlined media

งานพัฒนาช่องทางสื่อสาร 

1. ช่องทางสื่อสารหลัก (Owned Media)  

พื้นที่แลกเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูลความเคลื่อนไหวของกลไก และความร่วมมือต่างๆ ประกอบด้วย 

งานเชื่อมต่อทรัพยากรของร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ กลไกเทใจดอทคอม กลไกงาน “Good 

Society Expo เทศกาลทำาดี หวังผล” กลไกกองทุนรวมคนไทยใจดี และข่าวสารการขับเคลื่อน

งานภาคสังคมของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำาเสนอให้เห็นถึงระบบนิเวศของการพัฒนาสังคมด้าน

ต่างๆ ที่หลากหลาย ผ่าน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย

1. เวบไซต์มูลนิธิเพื่อคนไทย www.khonthaifoundation.org 

2. เฟซบุคมูลนิธิเพื่อคนไทย Facebook: Khonthaifoundation

3. เวบไซต์ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ www.thailandcollaborationforchange.com

4. เฟซบุคร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ Facebook: Thailandcollaborationforchange 

ผลผลิต: ในที่นี้หมายถึง จำานวนผู้เข้าชม ติดตาม รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินงาน

ของมูลนิธิเพื่อคนไทยอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลาต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ในตาราง ดังนี้

Social Media
• Facebook

• Youtube

• Instagram

• Influencers
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ช่องทาง จำ นวนผู้กดไลค์/ติดตาม อายุ (ปี) Reach Engagement

เว็บไซต์มูลนิธิเพื่อคนไทย 
www.khonthaifoundation.org

16,981 25-34 11,213 N/A

เว็บไซต์ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ 
www.thailandcollaborationforchange.com

1,423 25-34 2,539 N/A

เฟซบุคมูลนิธิเพื่อคนไทย 
Facebook: Khonthaifoundation

กดไลค์ 36,178 
ติดตาม 36,195

18-24 180,508* 1,090*

เฟซบุคร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ 
Facebook: Thailandcollaborationforchang

กดไลค์ 1,730 
ติดตาม 1,736

25-34 1,291** 682**

*เพจมูลนิธิเพื่อคนไทย: การเข้าถึงทั้งหมด: 25 มกราคม2016- 12 มกราคม 2018
**เพจร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ: การเข้าถึงทั้งหมด: 25 มกราคม2016- 12 มกราคม 2018

ตารางแสดงผลผลิตงานสื่อสารเพื่อสังคมผ่านช่องทางการสื่อสารของมูลนิธิ
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2. ช่องทางสื่อไม่ซื้อ (Earned Media) 

มูลนิธิเพื่อคนไทยได้นำาเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวของกลไก และความร่วมมือต่างๆ องค์กร

ตัวกลาง รวมถึงข่าวสารการขับเคลื่อนงานภาคสังคมของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำาเสนอให้เห็น

ถึงระบบนิเวศของการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อนำาเสนอข่าวสารดังกล่าว ผ่าน

สื่อกระแสหลัก และโซเชียลมีเดีย รวมถึงกิจกรรมการสื่อสารเวทีสาธารณะ (On-site Platform) 

ต่างๆ ดังนี้  

1. กิจกรรมการสื่อสารเวทีสาธารณะ (On-site Platform) 

กิจกรรมการสื่อสารที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานขององค์กรตัวกลาง โดยมูลนิธิเพื่อคนไทย

ทำาหน้าที่สนับสนุนงานสื่อสาร เช่น พัฒนาเนื้อหาการสื่อสารร่วมกับองค์กรตัวกลาง เพื่อ

ร่วมกำาหนดสารสำาคัญ (Key Message) รวมถึงการเชิญสื่อมวลชน การจัดทำาและส่งข่าว

ประชาสัมพันธ์หลังงานกิจกรรมเวทีสื่อสารเพื่อขยายผลงานภาคสังคมในวงกว้างผ่านสื่อช่อง

ทางต่างๆ โดยสรุปในปี 2560 มูลนิธิเพื่อคนไทยได้มีส่วนร่วมการขยายผลงานสื่อสารให้กับ

องค์กรหรือกลไก รวมทั้งสิ้น 8 งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 งานสัมมนา “ชวนสังคมร่วมลงทุน” และผลวิจัย “โครงการศึกษาการลงทุนด้านสังคม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคีสุขภาวะ” ดำาเนินการโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 

2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบหรือโมเดล 

และสร้างระบบนิเวศในการลงทุนทางสังคมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ยั่งยืนและ

เหมาะสมของสังคมไทย

1.2  งานการประชุมประกาศเจตนารมณ์รวมพลังภาคตลาดทุนและตลาดการเงิน ร่วมก่อ

ตั้ง “โครงการกองทุนรวมเพื่อการพัฒนาธรรมาภิบาลและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน” ดำาเนินการโดยมูลนิธิเพื่อคนไทยร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กิจการเพื่อสังคม บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำากัด

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอประชุมศุกรี

ย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก โดยมีเป้าหมายเพื่อ

สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่อยู่ในธุรกิจตลาดทุน องค์กรที่มีหน้าที่กำากับภาคตลาดทุน และการ

ธนาคาร เป็นนวัตกรรมการลงทุนทางสังคมที่พัฒนาระบบธรรมาภิบาล

1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์งานเกมคอร์รัป หยุดยั้งหรือปล่อยไป ดำาเนินการโดยบริษัท โอเพ่น 

ดรีม จำากัด

กิจกรรมจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2560 โดยการปล่อยให้ดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Play 

Store และนำาเสนอในรูปแบบซีร่ีย์ มีท้ังหมด 5 Episodes เพ่ือสร้างการเรียนรู้แลตระหนักถึงผลก

ระทบของการคอร์รัปชัน เป็นการปลูกจิตสำานึกท่ีดีกับเยาวชนไทยต่อไปในอนาคต
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1.4 งานเปิดโครงการ “Good Society Expo: เทศกาลทำาดี หวังผล” ดำาเนินการโดยมูลนิธิ

เพื่อคนไทย โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ ร่วมกับองค์กรตัวกลาง 6 ประเด็นหลักทาง

สังคม และ 6 กลไกการให้เพื่อสังคมอย่างมีนวัตกรรม

พิธีเปิดงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ เซ็นทรัลคอร์ต (ลานลิฟต์แก้ว) ชั้น G 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กิจกรรมมีต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 วันคือ 9-11 มิถุนายน 2560 

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกการสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วม หรือ Active Citizen

1.5 งานแถลงข่าวเปิดตัวกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Fund Kick off Confer-

ence) “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย สร้างสรรค์สังคมไทย ใส่ใจผู้ลงทุน” ดำาเนินการโดย

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 11 บลจ.

กิจกรรมจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ช้ัน 

3 อาคาร B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างมิติใหม่และเปิดมุม

มองว่า “ทุกคนสามารถเป็นส่วนหน่ึง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมได้

1.6 งานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ภายใต้หัวข้อ “รัฐบาลใหม่! 

คอร์รัปชันเก่า?” ดำาเนินการโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน

เซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล

เวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักรู้ว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเป็น

สิ่งที่ต้องทำาในทุกๆ รัฐบาล

1.7 งานเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาระบบ “Error No More” ดำาเนินการโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้อง Playhouse 

โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา

ระบบวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของเมืองไทยที่ล้ำาสมัย สามารถวินิจฉัย 

รักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตได้อย่างตรงจุด

1.8 งานเวทีเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “การเปิดเผยทรัพย์สิน และบทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ช. 

ตามพระราชบัญญัติ ป.ป.ช. ใหม่” ดำาเนินการโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

กิจกรรมจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-15.00 น. ณ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 

(ประเทศไทย) อาคารศรีจุลทรัพย์ ช้ัน 16 ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเปิดเผย

ข้อมูลให้เป็นท่ีรับรู้ต่อสาธารณชน อันจะนำาไปสู่ความเข้าใจและการแก้ไขร่วมกัน

โดยสรุป มูลนิธิเพื่อคนไทยได้มีส่วนร่วมสนับสนุนงานสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนงานของ

องค์กรตัวกลาง รวม 8 งาน โดยมีการนำาเสนอข่าวรวมทั้งสิ้น 151 ชิ้นข่าว คิดเป็นมูลค่าสื่อ

ประชาสัมพันธ์รวม 43,347,337.50 บาท 
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ลำ ดับ งาน จำ นวน 
ชิ้นข่าว

มูลค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์/บาท

1 งานสัมมนา “ชวนสังคมร่วมลงทุน” และผลวิจัย “โครงการศึกษาการลงทุน
ด้านสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคีสุขภาวะ”

20 2,783,755.50

2 งานการประชุมประกาศเจตนารมณ์รวมพลังภาคตลาดทุนและตลาดการเงิน 
ร่วมก่อตั้ง “โครงการกองทุนรวมเพื่อการพัฒนาธรรมาภิบาลและสนับสนุน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

31 4,302,486.00

3 ข่าวประชาสัมพันธ์งานเกมคอร์รัป หยุดยั้งหรือปล่อยไป 18 407,734.00

4 งานเปิดโครงการ “Good Society Expo: เทศกาลทำาดี หวังผล” 53 7,217,658.00

5 งานแถลงข่าวเปิดตัวกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Fund Kick 
off Conference)  “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย สร้างสรรค์สังคมไทย 
ใส่ใจผู้ลงทุน”

18 2,703,568.00

6 งานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ภายใต้หัวข้อ 
“รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?”

5 868,957.50

7 งานเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาระบบ “Error No More” 2 1,284,738.00

8 งานเวทีเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “การเปิดเผยทรัพย์สิน และบทบาทหน้าที่
ของ ป.ป.ช. ตาม พระราชบัญญัติ ป.ป.ช. ใหม่”

4 23,778,440.50

รวม 151 43,347,337.50

ตารางแสดงผลผลิตงานสื่อสารเพื่อสังคมกลุ่ม On-site Platform 

2. การพัฒนาเนื้อหาเฉพาะสำ หรับสื่อกระแสหลัก (Exclusive Contents) 

การนำาเสนอตัวอย่างความสำาเร็จของการเชื่อมต่อทรัพยากรและกระบวนการทำางานของกลไก

ความร่วมมือต่างๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวขององค์กร / กลไกที่ต้องการสนับสนุนทรัพยากร 

ซึ่งมีกำาหนดเวลาต้องการการสนับสนุนที่ชัดเจน โดยมีรูปแบบการทำางานใน 2 ลักษณะคือ

2.1 พัฒนาเนื้อหาสกู๊ปข่าวเพื่อนำาเสนอต่อบรรณาธิการข่าวที่ตรงกับเนื้อหาข่าวนั้นๆ ผ่าน

สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 

2.2 พัฒนาประเด็นและนำาเสนอต่อสื่อมวลชนเพื่อการขยายผลการสัมภาษณ์ผ่านสื่อวิทยุ

และสื่อโทรทัศน์ 

ผลผลิต: 

มูลนิธิเพื่อคนไทยได้นำาเสนอเนื้อหาข่าวต่อบรรณาธิการและได้รับการนำาไปขยายผลผ่านสื่อ

กระแสหลักต่างๆ ที่แสดงในตารางข้างล่าง 
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ลำ ดับ งาน สื่อ

1 เชื่อมต่อการสัมภาษณ์ผู้แทนภาคีเครือข่ายของและพาวิลเลียนในงาน Good 
Society Expo:  เทศกาลทำาดี หวังผล

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

2 สกู๊ปข่าว Limited Education  เพราะการศึกษา (ต้องไม่) ถูกจำากัด ลงวันที่ 
3 กรกฎาคม 2560

กรุงเทพธุรกิจ

3 เชื่อมต่อการสัมภาษณ์ นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ผู้อำานวยการศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ด้านชีววิทยาเชิงระบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSB) ใน
งาน ERROR NO MORE

สำานักข่าวอิศรา

4 เชื่อมต่อการสัมภาษณ์ นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ผู้อำานวยการศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ด้านชีววิทยาเชิงระบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSB) ใน
งาน ERROR NO MORE

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

5 เชื่อมต่อการสัมภาษณ์ นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ผู้อำานวยการศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ด้านชีววิทยาเชิงระบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSB) ใน
งาน ERROR NO MORE

เอ็ดดูโซน

ตารางแสดงผลผลิตงานสื่อสารกลุ่ม Exclusive Contents
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3. ช่องทางสื่อซื้อ (Paid Media) 

ในปี 2560 มูลนิธิเพื่อคนไทย ได้ซื้อพื้นที่สื่อออนไลน์สำาหรับสื่อสารงาน/กิจกรรมของกลไก

ความร่วมมือต่างๆ ดังนี้  

2. งาน “GSE เทศกาลทำ ดี หวังผล”  

มูลนิธิฯ ได้ใช้ช่องทางการโฆษณาโปรโมทโพสต์ (Facebook Boost Post) ในการสื่อสาร

คลิปโฆษณางาน GSE รวมถึงข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่นำาเสนอบนเฟซบุคมูลนิธิฯ 

(Facebook: Khonthaifoundation) ไปยังกลุ่มเป้าหมายหวังผลให้งานนี้เป็นที่รับรู้ของ

ประชาชนมากขึ้น สามารถโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้มาร่วมงานที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 

9-11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  

ผลผลิต: 

จากการใช้ช่องทางการโฆษณาโปรโมทโพสต์ ส่งผลให้มีคนเห็นคลิปวิดีโอ และข้อความ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งหมด 652,526 คน รายละเอียดดังตารางข้างล่าง
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MEDIA BUYING OVERVIEW
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2. กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” หรือ Thai CG Fund  

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อคนไทยได้จัดทำาแผนสื่อสาร

เฉพาะกิจเพื่อประชาสัมพันธ์ “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” หรือ Thai CG Fund เพื่อให้

สังคมเกิดการตระหนักรู้และเห็น “คุณค่า” ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย แล้วเป็น “ผู้ถือ

หน่วย” หรือ “นักลงทุนทางสังคม” ผ่านกองทุนดังกล่าวที่มีทั้งหมด 11 ผลิตภัณฑ์  โดยมีอัตรา

เพิ่มขึ้นของบัญชีผู้ถือหน่วย หรือยอดจำาหน่ายกองทุนฯ อย่างน้อยร้อยละ 100 ภายในเดือน

มกราคม 2561 

ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้ใช้ช่องทางการโฆษณาโปรโมทโพสต์ (Facebook Boost Post) ในการ

ประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอสัมภาษณ์ผู้นำาทางความคิด (Influencer) 13 ท่าน ได้แก่

1. วิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 

2. ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

3. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ประธานเครือข่ายสุจริตไทย

4. วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

5. เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ต่อภัสสร์ ยมนาค ที่ปรึกษาบริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

7. สุภอรรถ โบสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

8. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำานวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9. มานะ นิมิตรมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

10. อรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

11. ปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 

จำากัด

12. วรวรรณ ธาราภูมิ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

13. ต่อตระกูล ยมนาค อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในบรมราชูปถัมภ์

 

นอกจากนี้ยังมีคลิปความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปในประเด็น “ทำาไมต้อง Thai CG Fund” 

ความยาวประมาณ 2 นาที รวมทั้งโค้ดคำาพูด (Quote) และคลิปวิดีโอทีเซอร์ รวมทั้งหมด 20 

คลิปที่นำาเสนอบนเฟซบุคมูลนิธิเพื่อคนไทย
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ผลผลิต: 

1. มีผู้เข้าชมคลิปวิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 25-29 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ 

• จำานวนผู้เข้าถึง 132,591 คน  

• จำานวนผู้เข้าชมคลิปวิดีโอ 44,489 คน

• จำานวนผู้ที่กดถูกใจ 418 คน 

• จำานวนผู้แชร์  73 คน

2. มีผู้เข้าชม โควทคำาพูด (Quote) ที่ได้เผยแพร่ทั้งหมด 13 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม-29 

ธันวาคม 2560 ดังนี้

• ผู้เข้าถึง จำานวน  6,686 คน 

• ผู้กดถูกใจ จำานวน 92 คน 

• ผู้แชร์ จำานวน 16 คน 

จำนวน¼ÙŒà¢Œา¶ÖงวÔ´ÔâÍ

10,072 ¤¹ 3,669
¡ารรับªÁวÔ´ÔâÍ

¡ารÁÕÊ‹วนร‹วÁ

16 ¤ÃÑ้§ 41 ¤ÃÑ้§
¤ÅÔ¡â¾Êµ�

ตัวอย่างคลิปวิดีโอโปรโมทกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย
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งานภาคีสัมพันธ์ (Stakeholders Engagement)

ด้วยบทบาทองค์กรของมูลนิธิเพื่อคนไทยที่มุ่งเน้นการเป็น “กลไก” หรือ “พื้นที่แห่งการสร้าง

ความร่วมมือ” งานบริหารความสัมพันธ์เครือข่ายยิ่งมีความสำาคัญ ทั้งในระดับการค้นหา สู่การ

ระบุองค์กรภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในกลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ ที่มูลนิธิฯ เป็นแกนนำาหรือ

ริเริ่ม แต่ละกลไกมีความต้องการภาคีที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ เช่นเดียวกับองค์กรภาคีที่

มีความสนใจหรือความต้องการมีส่วนร่วมในแต่ละกลไกแตกต่างกัน ทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงต่อ

วิธีการจัดการระดับความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

ปัญหาและความท้าทาย 
ปี 2560  ที่ผ่านมา ระบบนิเวศ “งานภาคีสัมพันธ์” มีการขยายมากขึ้น ตามกลไกความร่วมมือ

ที่เพิ่มขึ้นและหลากหลาย สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายได้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงเกิด

การขยายกลุ่มเป้าหมายขององค์กรภาคีจาก “ภาคประชาสังคม” สู่องค์กรภาคีจาก “ภาคธุรกิจ” 

รวมทั้ง “ภาคตลาดทุน” และเริ่มมีองค์กรระหว่างประเทศแสวงหาความร่วมมือในประเทศไทย

ผ่านทางมูลนิธิฯ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การผสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีร่วมสร้างผลลัพธ์

ทางสังคมในระดับลึกที่เป็นการผนึกพลังเพื่อเป้าหมายร่วม (Collaboration) ซึ่งเป็นการทำางาน

ร่วมกันในระยะยาวจนกว่าจะเห็นผลลัพธ์นั้น ยังมีช่องว่างที่จะต้องพัฒนาต่อเนื่อง เมื่อเทียบ

กับการผสานความร่วมมือกับภาคีที่มีเป้าหมายเดียวตามความต้องการรายกิจกรรมเป็นครั้ง

คราว (Synergy) อย่างไรก็ตาม ถือว่ามีแนวโน้มที่ดี ดังตัวอย่างของกลไกร้อยพลังเปลี่ยน

ประเทศที่มุ่งเน้นพัฒนางานร่วมกับองค์กรตัวกลาง

วิธีการทำ งาน 
ในปีที่ผ่านมา ระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับองค์กรภาคีของมูลนิธิเพื่อคนไทยนั้น 

จะส่งผ่านไปยังกลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ โดยเน้นการปฏิบัติงาน (Action Based) ร่วม

กับองค์กรตัวกลางและกลไกความร่วมมือต่างๆ เพื่อเชิญชวน พลเมืองที่มีส่วนร่วม มาร่วมแก้

ปัญหาสังคม ดังแผนภาพข้างล่าง 
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กลยุทธ์และวิธีการทำ งานภาคีสัมพันธ์

จากแผนภาพ มูลนิธิเพื่อคนไทย จะค้นหา ระบุ และภาคีเครือข่ายกับกลไกความร่วมมือหลักที่

มูลนิธิฯ เป็นแกนริเริ่ม อันประกอบด้วย กลไกร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ กลไก GSE เทศกาลทำา

ดี หวังผล กลไกเทใจดอทคอม กลไกกองทุนรวมคนไทยใจดี ตลอดจนกลไกความร่วมมืออื่นๆ 

เช่น ยุวพัฒน์ เอ็นไลฟ ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด เพื่อทำางานร่วมกับองค์กรตัวกลางเพื่อเชิญชวนพลเมืองที่

มีส่วนร่วม มาร่วมแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ 

ผลผลิต:

จากกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ขึ้น ส่วนใหญ่มาจากงาน GSE 

และโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศดังปรากฏก่อนหน้านี้   

โครงการร้อยพลังเด็กและเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชัน

ในปี 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อคนไทย ได้พัฒนากลยุทธ์งานภาคีสัมพันธ์ มุ่งเน้นที่เด็กและ

เยาวชน จึงเป็นที่มาของ โครงการร้อยพลังเด็กและเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชัน โดยร่วมมือกับ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนที่มีส่วนร่วมด้านการต่อ

ต้านคอร์รัปชัน (Active Youth) จำานวน 1,000,000 คน ภายใน 3 ปี ไม่เกิน 5 ปี เนื่องจาก 

“เด็กและเยาวชน” เป็นเจ้าของอนาคตของชาติ จำาเป็นที่ผู้คนในสังคมจะต้องช่วยกันหล่อหลอม

พัฒนาพวกเขาให้เป็น “พลเมืองที่ปฏิเสธและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต” พร้อมกับเป็น “ผู้ลงมือ

ทำา” ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งการปลูกฝัง ป้องกัน เปิดโปง และร่วมกันยกระดับ

มาตรฐานระบบธรรมาภิบาลให้กับประเทศไทย
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ดังนั้นการจะไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ สำาคัญยิ่งที่จะต้องสร้าง “พื้นที่” ให้เด็กและเยาวชนกลุ่ม

เป้าหมายเป็นผู้ดำาเนินการได้ด้วยตัวเอง โดยที่ภาคีเครือข่ายของโครงการนี้ทำาหน้าที่เป็นผู้

อำานวยความสะดวก ให้การสนับสนุน ด้วยการเชื่อมโยงทรัพยากรและร้อยเรียงพลังความร่วม

มือขององค์กรต่างๆ ประกอบด้วย องค์กรตัวกลางผู้พัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรวิชาการ 

องค์กรผู้ผลิตเครื่องมือหรือกลไกความร่วมมือที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำานวนหลักล้านคน รวม

ทั้ง องค์กรภาคีที่เข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา เพื่อให้เกิด “ระบบนิเวศ” การ

ขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในกลุ่มเยาวชน (Active Youth) ได้อย่างต่อเนื่อง 

และมีผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์โครงการ
1. สร้างความเชื่อมโยงกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อ

อำานวยให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ลงมือปฏิบัติโครงการนี้

2. สร้างความร่วมมือกับ “องค์กรตัวกลาง” และเครือข่าย ประกอบด้วย (1) ภาคีผู้ผลิตและ

พัฒนาเนื้อหา (2) ภาคีผู้ผลิตและพัฒนากลไก (3) ภาคีผู้ประสานงานเครือข่าย เพื่อร่วม

กันอำานวยความสะดวกและสนับสนุนโครงการให้สามารถพัฒนา และขยายผล เกิดความ

ยั่งยืน

3. สร้าง หรือ สนับสนุนการผลิต “กลไก” หรือ “เครื่องมือ” ที่นำาไปสู่การร่วมกัน “ปลูกฝัง-

ป้องกัน-เปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชัน” สำาหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน

4. ร่วมกันสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนจำานวนมากเป็นผู้สร้างเครื่องมือ พร้อมกับเป็นผู้นำาการ

ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรม:

งานประชุมภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1 โครงการร้อยพลังเด็กและเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชัน

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1  

โรงแรมเดอะ สุโกศล

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

ภาคีเครือข่าย “เกิดเป้าหมายร่วม” ที่จะขับเคลื่อนโครงการร้อยพลังเด็กและเยาวชนฯ ด้วยวิธี

การ 

1. ร่วมทำางานบนเป้าหมายเดียวกัน  

2. ทราบถึงบทบาทและความรับผิดชอบร่วมต่อการขับเคลื่อนโครงการ

3. เกิดแผนการทำางานโดยสังเขป  

คุณสมบัติของภาคีเครือข่ายผู้เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 1

1. เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
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2. เป็นองค์กรที่มีตัวอย่างความสำาเร็จด้านการสร้างสรรค์เครื่องมือหรือกลไก หรือมีองค์ความ

รู้ ความเชี่ยวชาญด้านการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และ

ส่งเสริมธรรมาภิบาลกับกลุ่มเด็กและเยาวชน 

3. มุ่งเน้นการทำางานแบบมีส่วนร่วม 

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1

1. ศูนย์คุณธรรม

2. มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

3. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

4. ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

5. มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

6. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

7. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

8. ศูนย์ออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกการสร้างสำานึกต่อสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

10. บริษัท โอเพ่น ดรีม จำากัด

11. บริษัท สุจริตไทย จำากัด 

12. บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

13. บริษัท แบล็คบ็อกซ์ ทีม จำากัด

14. มูลนิธิเพื่อคนไทย 

ผลผลิต: 

เกิดนิยาม และคุณสมบัติ ของ “เยาวชนที่มีส่วนร่วม” (Active Youth) รวมถึงคำานิยามการ

ทุจริตคอร์รัปชัน เป้าหมายร่วมโครงการฯ และแผนปฏิบัติงานต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. คำ นิยาม “Active Youth”

“เด็ก” หรือ “เยาวชน” ผู้มีจิตอาสา มีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้อื่น รักษาชุมชน สิ่งแวดล้อม 

พร้อมจะเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังสังคม

ความหมายโดยรวม: เด็กหรือเยาวชนที่เป็นผู้ตื่นรู้ ผู้ขับเคลื่อน และผู้ริเริ่ม ที่จะต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชัน

คุณลักษณะของ “Active Youth”

1. มีเป้าหมาย ความหวังในชีวิต และมองไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์ และแบ่งปันความสำาเร็จ

2. มีความเป็นผู้นำา

3. มุ่งมั่นตั้งใจ กล้าหาญ หนักแน่น มีความคิดนอกกรอบ ตื่นรู้อยู่เสมอ มีวินัยต่อตนเองและ
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สังคม

4. ใจดี มีเมตตา พอเพียง คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง แบ่งปัน และให้โอกาส

5. มีความรู้พื้นฐานที่แข็งแรง มีความรู้เฉพาะทาง สนใจใคร่เรียนรู้และพร้อมพัฒนาตนเองให้

รอบรู้

6. มีคุณธรรม รู้จักผิดชอบชั่วดี สุจริต 

7. สอดส่อง ดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม

8. มีความสามารถในการสื่อสาร และเชื่อมโยงความร่วมมือ ตลอดจนทำางานร่วมกับผู้อื่น 

2. คำ นิยาม “คอร์รัปชัน” (Corruption)

คือ การตักตวง กอบโกย การเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เพื่อผลประโยชน์ตนเอง การใช้อำานาจใน

ทางที่ผิด การมีอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่น ตัวถ่วงสังคม 

สาเหตุ: มาจากการขาดคุณธรรม ขาดความรู้ ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

ผล: สร้างความสูญเสียต่อสังคมโดยรวมถึงขั้นเสื่อมสลาย

ทางออก: สร้างภูมิคุ้มกันให้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาและเป็นผู้ช่วยกันป้องกัน แก้ไข

ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ

3. เป้าหมายร่วม (Common/Shared Goal)

การสร้างสังคมให้มีความสุข ปราศจากคอร์รัปชัน ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้เด็ก

และเยาวชนผู้มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Youth) เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้ให้คำา

ปรึกษา ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อให้โครงการฯ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

4. แผนงาน/ขั้นตอนการทำ งานต่อไป (Actions/Next Steps) ตามที่แสดงในตารางข้างล่าง 

แผนงาน/ขั้นตอนการทำ งานต่อไป (Actions/Next Steps)

ลำ ดับ แผนงาน องค์กรที่ดำ เนินการ ระยะเวลาดำ เนินการ

ทำ ทันที
ภายใน 1 ปี

2 ปี 3 ปี

1 การพัฒนาและเชื่อมต่อแหล่งทุน ม.เพื่อคนไทย

2 การพัฒนา Backbones/Secretariat เพื่ออำานวย
ความสะดวก

ม.เพื่อคนไทย

3 การจัดเวิร์คชอปที่รวมคนที่มีความคิดเห็นต่างให้เข้า
มาร่วมทำางานด้วย

ทีดีอาร์ไอ

4 การผลิตเครื่องมือที่เข้าถึงเด็ก (ผลตอบแทนที่เด็ก
จะได้รับ และกลไกที่ทำาให้เด็กเห็นว่าคนทำาผิดจะ
ต้องได้รับโทษ และการอบรม

ม.ครอบครัวพอเพียง
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ลำ ดับ แผนงาน องค์กรที่ดำ เนินการ ระยะเวลาดำ เนินการ

ทำ ทันที
ภายใน 1 ปี

2 ปี 3 ปี

5 การนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการป้องกันไม่ให้
ศูนย์กลางอำานาจเข้ามามีอิทธิพลต่อเด็กได้

ศูนย์ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
และกลไกการสร้าง
สำานึกต่อสังคม

N/A             N/A  N/A  

6 ใช้สื่อ/เครื่องมือสร้างภาวะฉุกคิดให้เด็ก ศูนย์สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม นิด้า

7 ใส่วิชาสัมมาทิฐิเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรการเรียน
การสอน

ม.หอการค้าไทย

8 การพัฒนาการอบรมเยาวชน (ที่เชื่อมต่อกับ
แพลตฟอร์ม)

บจ.แบล็คบ็อกซ์ฯ

9 สร้างแพลตฟอร์มประสานความร่วมมือ และนำา
เอางานวิจัยมาใช้

บจ.แฮนด์ฯ

10 สร้างความเข้าใจให้กลุ่มที่เป็นอุปสรรคเพื่อข้ามผ่าน องค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชันฯ

11 ใช้เครื่องมือวัด (ความสุจริต) และสร้างเครื่องมือวัด
ใหม่

บจ.สุจริตไทย

12 สร้างเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่สามารถเข้าถึงคน
ส่วนใหญ่

บจ.โอเพ่น ดรีม

13 สร้างเครือข่ายโดยให้ข้าราชการมาเป็นผู้สอนเด็ก
และเยาวชนในเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน

ศูนย์คุณธรรม

14 สร้างเวทีคู่ขนานสำาหรับเด็กและเยาวชน ศูนย์คุณธรรม
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งานจัดการความรู้และประเมินผล
(Knowledge Management and Social Impact Measurement)
 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีแห่งการเริ่มต้นนำางานจัดการความรู้ และงานประเมินผล มา

ใช้เป็นเครื่องมือประเมินผล และพัฒนาตัวชี้วัด สำาหรับกลไกความร่วมมือที่มูลนิธิฯ ให้การ

สนับสนุน ซึ่งทั้งสองงานมีอุปสรรคและความท้าทายไม่มากไม่น้อยไปกว่ากัน

ปัญหาและความท้าทาย
 
งานจัดการความรู้
1. เป้าหมายของงานและวิธีการจัดกระบวนการไม่ตรงกัน หรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ส่งผลให้ผลที่ได้จากการจัดกระบวนการไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงต้องมีความ

ชัดเจนของยุทธศาสตร์กระบวนการ และเป้าหมาย 

2. งานจัดการความรู้มักจะเป็นรูปแบบเชิงสังเคราะห์ที่มาจากการจัดกระบวนการเป็นส่วน

ใหญ่ โดยหัวใจสำาคัญของงานจัดการความรู้จะอยู่ที่ความสมบูรณ์ของข้อมูลในทุกขั้นตอน 

ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ และปฏิบัติการ ไปจนถึงผลผลิตที่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกเตรียม

การและออกแบบมาอย่างดี รวมถึงความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ด้วยเหตุที่หลายโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่และทำางานกับองค์กรตัวกลางเป็นหลัก 

การเตรียมความพร้อมใน 3 ขั้นตอนดังกล่าวยังมีอุปสรรค เนื่องจากอาจจะมีข้อจำากัดใน

เรื่องเวลาและรายละเอียดของงาน ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องตกลงร่วมกันตั้งแต่เริ่มแรก 

งานประเมินผล 
1. มูลนิธิเพื่อคนไทย จะจับประเด็นที่ยังไม่มีตัวชี้วัดกลางในเชิงประเด็นที่ล้อไปกับบริบทของ

สังคมไทย แต่เป็นบริบทโลกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการที่จะสร้างตัวชี้วัดของแต่ละโครงการ จึง

มีต้นทุนสูง ส่งผลให้องค์กรภาคสังคมส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะลงทุนเพื่อดำาเนินการได้ นอก

เหนือจากประเด็นทางทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการประเมินผลและการวัดผลลัพธ์ทาง

สังคม
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วิธีการทำ งาน 

งานจัดการความรู้
 

ปีที่ผ่านมา งานจัดการความรู้มุ่งเน้นการสังเคราะห์ข้อมูลที่มาจากกระบวนการพัฒนา

กลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัด

กระบวนการ การประชุมระดมความเห็น การสัมมนา หรือการเก็บข้อมูลสำาหรับการประเมิน

ผลเป็นรายงานเชิงสังเคราะห์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสำาคัญหรือคณะทำางานหลักของโครงการนั้นๆ 

นำาไปใช้ในการพัฒนางาน นอกจากนี้ยังสังเคราะห์ หรือสรุปข้อมูลงานวิจัย งานวิชาการ ที่มูล

นิธิฯ หรือภาคีร่วมดำาเนินการ เพื่อนำาไปสื่อสารต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำาคัญ สื่อมวลชน และ

สาธารณชนให้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. งาน “Good Society Expo เทศกาลทำ ดี หวังผล” วันที่ 9 -11 มิถุนายน 2560 ที่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ผลผลิต:

1.1 รายงาน (Quick Report) การถอดบทเรียน คณะทำางานงาน GSE องค์กรตัวกลางผู้

จัดการพาวิลเลียนและภาคีเครือข่าย รวมถึงกลไกการให้อย่างมีนวัตกรรม ที่ร่วมออกงาน 

GSE รายประเด็น หลังจบงาน GSE (28 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 2560) รวมถึงรายงาน

เชิงสังเคราะห์สรุปการถอดบทเรียนดังกล่าว (จุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งที่ต้องปรับ/พัฒนาต่อ

ไป) 

1.2 รายงานฉบับย่อสรุปผลการจัดงาน GSE หัวข้อ “Good Society Expo เทศกาลทำาดี 

หวังผล” ในรูปแบบ Digital Booklet สำาหรับให้ผู้เกี่ยวข้องสำาคัญ รวมถึงองค์กรตัวกลางผู้

จัดการพาวิลเลียน รวมถึงภาคีเครือข่าย และกลไกต่างๆ ที่ร่วมออกงาน ได้ใช้เป็นข้อมูล

สำาหรับพัฒนางานในครั้งต่อไป

รายงานฉบับยอสรุปผลการจัดงาน
Good Society Expo (GSE) 
เทศกาลทำดีหวังผล
วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2560 
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

“ทำดี ไดผล”

สนับสนุนการทำดี หวังผล

71 

�รายงานประจำ�ปี�มูลนิธิเพื่อคนไทย�2560



2. งานประชุมเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล พลเมืองที่มีส่วนร่วม (Active Citizen) ครั้งที่ 1 

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมพรีเมียร์กรุ๊ป   

ผลผลิต: รายงานเชิงสังเคราะห์สรุปผลการประชุมฯ ที่สะท้อนให้เห็นถึงฐานข้อมูลภาคี/

องค์กร  ปัญหาและโอกาสในการแชร์ข้อมูลร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย องค์ประกอบที่

ภาคีต้องทำาร่วมกัน รวมถึงวิสัยทัศน์ร่วมของภาคี

3. งานประชุมภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1 โครงการร้อยพลังเด็กและเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชัน 

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมเดอะ 

สุโกศล 

ผลผลิต: รายงานเชิงสังเคราะห์สรุปผลการประชุมฯ ที่สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายร่วม

โครงการฯ รวมถึงแผนการดำาเนินงาน และคำานิยาม “พลเมืองที่มีส่วนร่วมด้านต่อต้าน

คอร์รัปชัน” คำานิยาม “การทุจริตคอร์รัปชัน” 

4. การจัดการความรู้เพื่อการสื่อสาร 

ผลผลิต: รายงานประจำาปี 2559 มูลนิธิเพื่อคนไทย 

สรุปผลการดำ เนินงานการจัดการความรู้ ปี 2560 

GSE  
เทศกาลทำ ดีหวังผล

รายงานเชิงสังเคราะห์

การถอดบทเรียน
คณะทำางาน GSE 
& องค์กรตัวกลาง 
และกลไกการให้ 
อย่างมีนวัตกรรม 
ที่ร่วมออกงาน

รายงานฉบับย่อ 
ผลลัพธ์  

การจัดงาน GSE

ร้อยพลังเยาวชน  
ต่อต้านคอรัปชัน

รายงานเชิงสังเคราะห์

การประชุมภาคี 
เครือข่าย 
ครั้งที่ 1

การพัฒนาฐานข้อมูล 
พลเมืองที่มีส่วนร่วม

รายงานเชิงสังเคราะห์

การประชุม 
ภาคีเครือข่าย  

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล  
พลเมืองที่มีส่วนร่วม 

ครั้งที่ 1

อื่นๆ

การจัดการความรู้ 
เพื่อการสื่อสาร

รายงานประจำาปี  
2559 

มูลนิธิเพื่อคนไทย
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Reporting Analysis
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Project
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Evaluation
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Impact calculation

Outcome identification

Project investment

Observation

Recommendation

Evaluation

Action plan

งานประเมินผล
ปีที่ผ่านมา ในส่วนงานประเมินผลได้สนับสนุนการวัดผลลัพธ์ งาน GSE เป็นหลัก เนื่องจาก 

GSE เป็นกลไกความร่วมมือขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมประเด็นหลักถึง 6 ประเด็น รวมถึงกลไก

การให้อย่างมีนวัตกรรมอีกหลากหลายกลไก นอกจากนี้ยังเป็นการทำางานร่วมกับองค์กร

ตัวกลางระดับประเทศ ส่งผลให้สามารถประเมินผลความสำาเร็จของโครงการร้อยพลังเปลี่ยน

ประเทศได้ 

ทั้งนี้มูลนิธิเพื่อคนไทยได้นำาเครื่องมือวัดผลลัพธ์ “เบนโตะ” ที่ริเริ่มโดยบริษัทเช้นจ์ เวนเจอร์ 

จำากัด มาใช้วัดผลลัพธ์งาน GSE ซึ่งเครื่องมือ “เบนโตะ” มีจุดเด่นคือ เป็นเครื่องมือที่เน้นให้ผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องสำาคัญ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) ร่วมกำาหนดผลลัพธ์

ที่ต้องการจากโครงการ หรือกิจกรรมที่ดำาเนินการ ซึ่งนับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งต่องาน GSE ซึ่ง

เน้นการมีส่วนร่วม โดยกระบวนการสำาคัญของงานประเมินประกอบด้วย

1. การระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำาคัญเพื่อนำาสู่กระบวนการวัดผลลัพธ์ (Scoping)

2. การพัฒนา/วางแผนการแสดงผลลัพธ์ (Impact Modeling) ของงานในภาพรวมและแยก

ย่อยตามกลุ่มประกอบด้วยผลลัพธ์ระยะสั้น (ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีหลังจบงาน) ระยะกลาง 

(ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 3 เดือนหลังจบงาน) และระยะยาว (ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 6 เดือน หลังจบ

งาน) การกำาหนดตัวชี้วัด เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด 

3. การเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผล (Analysis) กลุ่มเป้าหมายของงานประเมินผลไม่ได้

มีเพียงแค่ภาคีผู้ร่วมจัดงาน (Exhibitors) เท่านั้นแต่ยังมีผู้เข้าร่วมงาน (Visitors) โดยได้

สำารวจความคิดเห็นของ ผู้เข้าร่วมงานผ่านช่องทางออนไลน์www.goodsocietyexpo.com 

และสัมภาษณ์หน้างานตามพาวิลเลียนต่างๆ ในวันงานด้วย

4. การรายงานผลลัพธ์ที่ได้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Reporting)

กระบวนการประเมินผลลัพธ์ด้วยเครื่องมือเบนโตะ
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ข้อสังเกต
1. การวัดผลลัพธ์ร่วม (Shared Measurement) ด้วยเครื่องมือเดียวกันในทุกหน่วยงาน/ภาคี

ที่อยู่ในโครงการเดียวกัน เป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลา

2. เนื่องจากผลลัพธ์ทางสังคม ไม่ได้เป็นตัวเลขทางการเงินเสมอไป จึงมีความพยายามในการ

แปลงผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นหน่วยเงิน หรือคำานวณผลลัพธ์นั้นให้เป็นตัวเลขทางการเงินโดย

เทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป ในรูปของผลตอบแทนทางสังคม (Social Return) ต่อหน่วย

ของเงินลงทุน (Investment) ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่การประเมินโครงการจะให้ผล

ตอบแทนทางสังคมที่ต่างกันขึ้นอยู่กับการเลือกตัวแทนค่าทางการเงิน (Proxies) และค่า

ของตัวแปรที่ใช้ในการระบุผลกระทบ ซึ่งในเมืองไทยยังไม่มีตัวแทนค่าทางการเงินที่ได้รับ

การยอมรับและได้มาตรฐานสากล

3. การใช้ดุลพินิจของผู้ประเมินในการเลือกตัวแทนค่าทางการเงินที่เหมาะสม รวมทั้งการให้

น้ำาหนักของค่าตัวแปรเพื่อปรับสัดส่วนบนค่าผลลัพธ์ ก่อนที่จะนำาไปคำานวณผลตอบแทน

ทางสังคมในขั้นตอนสุดท้าย นั้นถือเป็นประเด็นสำาคัญที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเห็นชอบ

ร่วมกัน

4. การที่องค์กรผู้ดำาเนินโครงการเป็นผู้ว่าจ้างให้หน่วยงานจากภายนอกดำาเนินการประเมิน

ผลลัพธ์ทางสังคมนั้นอาจจะทำาให้องค์กรภายนอกไม่มีความเป็นอิสระ และอาจส่งผลต่อ

ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ที่ได้ตามมา

5. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องทำาความเข้าใจให้ตรงกันถึงผลลัพธ์ที่ออกมา ก่อนนำาไปสื่อสารต่อ

สาธารณะในลักษณะของการประชาสัมพันธ์ เพราะมีแนวโน้มที่จะอวดอ้างเกินจริง (Over-

claim)
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07 รายงานงบการเงิน 

รายรับรวมทั้งสิ้น 39.95 ล้านบาท

รายรับ ปี 2560 

เงินบริจาคออกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
มูลนิธิ เพื่อ“คนไทย”

รายรับ (ล้าน) บาท %

รายได้จากการบริจาค 39.95 99.99

ดอกเบี้ยรับ 0.01 0.01

รวม 39.96 100.00%

สำาหรับช่วงระยะเวลาเดือน มกราคม – ธันวาคม 60

เพื่อสนับสนุนการ
ดำ เนินโครงการ

97% เพื่อสนับสนุน 
การบริหาร

3%

เงินบริจาคออก
เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายต่างๆ  

39.8 ล้านบาท
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เงินบริจาคออกเพื่อสนับสนุนการดำ เนินโครงการ 
มูลนิธิ เพื่อ“คนไทย”

เพื่อสนับสนุนการดำ เนินโครงการ ล้าน (บาท)

โครงการร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น (ร่วมกับ Scenario Thailand) 6.3

สนับสนุนการดำ เนินงาน เทใจ ดอทคอม 3.4

สนับสนุนการจัด การประชุมประจำ ปีของ AVPN 6.9

สนับสนุนการดำ เนินการเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา 1.7

สนับสนุนการดำ เนินการเพื่อจัดตั้งกองทุนธรรมาภิบาล 1.5

สนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน GSE 4.8

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 1.3

สนับสนุนกิจกรรม หัวใจอาสา 0.1

ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำ เนินการโครงการต่างๆ 12.7

อื่นๆ 0.1

รวม 38.6

สำาหรับช่วงระยะเวลาเดือน มกราคม – ธันวาคม 60

เงินบริจาคออกเพื่อสนับสนุนการดำ เนินการโครงการ จำ นวน 38.6 ล้านบาท

97% 
ของเงินบริจาค 
ออกทั้งหมด

33%

16%

18%

4%
4%

13%

3%

0%

0%

9%
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เงินบริจาคออกเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
มูลนิธิ เพื่อ“คนไทย”

เพื่อสนับสนุนการดำ เนินโครงการ ล้าน (บาท)

ค่าเช่า/ค่าบริการพื้นที่ 0.4

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย 0.4

สนับสนุนการจัด การประชุมประจำ ปีของ AVPN 0.1

สนับสนุนการดำ เนินการเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา 0.1

สนับสนุนการดำ เนินการเพื่อจัดตั้งกองทุนธรรมาภิบาล 0.1

สนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน GSE 0.1

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 0.0

รวม 1.2

สำาหรับช่วงระยะเวลาเดือน มกราคม – ธันวาคม 60

เงินบริจาคออกเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจำ นวน 1.2 ล้านบาท

3% 
ของเงินบริจาค 
ออกทั้งหมด30%

12%

10%
8% 5%

4%

31%
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รายงานผู้ตรวจสอบบัญชี
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08 คณะกรรมการและคณะทำ งานมูลนิธิเพื่อคนไทย

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ 

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก

นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ ที่ปรึกษา

นางสาววีณา อ่องจริต กรรมการ

นางกฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ กรรมการ

นางสาววรรณา คลศรีชัย กรรมการ

นางสินี จักรธรานนท์  กรรมการ

นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล กรรมการ

นางณฤดี คริสธานินทร์  กรรมการ

นายสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการ

นายธวัชชัย แสงธรรมชัย กรรมการ

นางสาวปิยาวันทน์ ประยุกต์ศิลป์ กรรมการและเลขานุการ

คณะทำ งานมูลนิธิเพื่อคนไทย

นางสาวปิยาวันทน์ ประยุกต์ศิลป์ ผู้อำานวยการมูลนิธิเพื่อคนไทย

นายจูเลียน วอลเล่ อูเช่ ผู้เชี่ยวชาญโครงการพิเศษ (ที่ปรึกษา)

นางสาวนิตยา กาศเกษม ผู้จัดการฝ่ายงานจัดการความรู้และประเมินผล

นางสาวกมลชนก ทีฆะกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารสังคม

นายกฤดินันท์ โสมะนันทน์ หัวหน้าโครงการ

นางสาวปุณยนุช ศิริกุลวสุ เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพรนภา เชื้อทอง เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม

คณะทำ งานโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย

นางสาวพัดชา มหาทุมะรัตน์  รองผู้อำานวยการ โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

นายแพททริก โยเซฟ วิชนันท์ พงศธร ผู้เชี่ยวชาญงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นางสาวกิ่งกาญจน์ จันทร์สกาวรัตน์ ผู้จัดการงานพัฒนาโครงการ

นางอภิชา ทองธีรกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ

นายชัยภัทร์ ทรงลิลิตชูวงศ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ
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ภาคผนวก

 § ภาคผนวก 1  

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาระบบนิเวศทางสังคมที่สำาคัญ

 § ภาคผนวก 2: Good Society Expo เทศกาลทำาดี หวังผล  

รายชื่อภาคีผู้ร่วมจัดงาน ผู้สนับสนุนงาน 

 § ภาคผนวก 3: เทใจดอทคอม  

รายชื่อโครงการที่ระดมทุนได้ 55 โครงการ

 § ภาคผนวก 4: กองทุนรวมคนไทยใจดี  

รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

 § ภาคผนวก 5: งานภาคีสัมพันธ์ 

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1 โครงการ “ร้อยพลังเด็กและเยาวชน

ต่อต้านคอร์รัปชัน”

 § ภาคผนวก 6: โครงการความร่วมมืออื่นๆ

 § Asian Venture Philanthropy (AVPN) Conference 2017

 § งานเดิน – วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสาครั้งที่ 7

 § กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Fund)
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ภาคผนวก 1: นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาระบบนิเวศทางสังคม 
ที่สำ คัญ 

• “ระบบนิเวศทางสังคม” (Social Eco-System)  

: องค์ประกอบของผู้เกี่ยวข้องสำาคัญ (Stakeholders) และ/หรือ ปัจจัยแวดล้อม หรือความ

เชื่อมโยงที่ส่งผลกระทบระหว่างกันของผู้เกี่ยวข้องสำาคัญในสังคมนั้นๆ ระบบนิเวศทาง

สังคมที่สมบูรณ์ย่อมต้องมีความหลากหลายของผู้เกี่ยวข้องสำาคัญ มีทรัพยากรเพียงพอแก่

ความต้องการ และมีระบบความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

• “นักลงทุนทางสังคม” (Social Investor) 

: ความหมายกว้าง มีหลายบริบท ขึ้นกับว่า “ทุน” นั้นหมายถึงอะไร ถ้าหมายถึง เงิน คือ ผู้

บริจาค ถ้าให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือกำาลัง คือ อาสาสมัคร  

• “ผู้ให้บริการทางสังคม” (Social Service Provider)  

: องค์กรหรือบุคคลที่ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคม จะมาจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคมก็ได้ จะเป็นการบริการแบบให้เปล่า หรือคิดผลตอบแทน เช่น กิจการเพื่อ

สังคมก็ได้ แต่ต้องมีเป้าหมายแก้ปัญหาสังคมมุ่งไปที่ “ผู้รับประโยชน์” เป็นสำาคัญ  

• “ผู้รับประโยชน์” (Beneficiary) 

: ผู้ที่ได้รับประโยชน์/ผู้ได้รับการตอบสนองทรัพยากรจากผู้ให้บริการทางสังคม/นักลงทุน

ทางสังคม/กลไกการแก้ปัญหาสังคม ทั้งที่เป็นคนและที่ไม่ใช่คน เช่น สัตว์ ก็ได้  

• “พลเมืองที่มีส่วนร่วม” (Active Citizen) 

: ประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมด้วยการอุทิศทรัพยากรด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็น ทุนเวลา ทุนความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทุนเครือข่าย และทุนทรัพย์ 

• “องค์กรตัวกลาง” (Intermediary Organization) 

: องค์กรนักปฏิบัติที่เป็นผู้นำาในประเด็นปัญหาสังคมด้านต่างๆ ซึ่งนอกจากขับเคลื่อนงาน

ขององค์กรเองแล้วยังมีเป้าหมายด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ และ/หรือสนับสนุน

ทรัพยากรให้ภาคีเครือข่ายอันนำาไปสู่การแก้ ปัญหาสังคมในประเด็นดังกล่าว 

• “ผู้เกี่ยวข้องสำ คัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” (Stakeholder) 

: องค์ประกอบของบุคคล องค์กร ชุมชน ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในระบบนิเวศหรือ

บริบทต่างๆ จะเป็น นิติบุคคล เป็นปัจเจกชน หรือสาธารณชน ก็ได้ ตามแต่จะร่วมกันระบุ
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ภาคผนวก 2: Good Society Expo เทศกาลทำ ดี หวังผล 
 
รายชื่อภาคีผู้ร่วมทำ ดี หวังผล 

ภาคสังคม

1. กลุ่มโฉนดชุมชนบ้านคลองโยง-ลานตากฟ้า จังหวัดนครปฐม

2. กินเปลี่ยนโลก

3. คาราวานอาหารปลอดสารเคมี (Trust Food Good Truck)

4. เครือข่ายคนไทยไร้พุง

5. เครือข่ายจิตอาสา

6. เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

7. เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช (ThaiPAN)

8. เครือข่ายลดบริโภคเค็ม

9. เครือข่ายสวนผักคนเมือง

10. โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ

ไม่สูบบุหรี่

11. โครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

12. ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

13. โซเชียลกีฟเวอร์

14. เทใจดอทคอม-สถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

15. บริษัท กรีน สไตล์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

16. บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำากัด

17. บริษัท นกฮูกกรุ๊ป จำากัด

18. บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำากัด

19. บริษัท วาย น็อต โซเชี่ยล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำากัด

20. บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม เอ็ดวิงส์ เอ็ดยูเคชั่น จำากัด
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21. บริษัท สุจริตไทย จำากัด

22. บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอนเทอไพรส์ จำากัด

23. บริษัท โอเพ่น ดรีม จำากัด

24. บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

25. ปันกัน

26. ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด

27. มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยเลนด์

28. มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

29. มูลนิธิคนพิการไทย

30. มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

31. มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

32. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

33. มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

34. มูลนิธิเพื่อคนไทย

35. มูลนิธิฟอร์เวิร์ด (Forward Foundation)

36. มูลนิธิเมาไม่ขับ

37. มูลนิธิยุวพัฒน์

38. มูลนิธิยุวรักษ์

39. มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม

40. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

41. มูลนิธิสภาศูนย์การดำารงชีวิตอิสระของคนพิการแห่งประเทศไทย

42. มูลนิธิสยามกัมมาจล (สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกบูธของมูลนิธิ ทีช ฟอร์ 

ไทยเลนด์ และบริษัท อาชีฟ โซเชียล เอนเทอไพรส์ จำากัด)

43. มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

44. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
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45. มูลนิธิออทิสติกไทย

46. มูลนิธิเอ็นไลฟ

47. โครงการเพื่อผู้สูงอายุ-ForOldy

48. ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

49. โรงพยาบาลลำาสนธิ

50. ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (Quitline 1600)

51. สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม (Social Technology Institute)

52. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

53. สภากาชาดไทย

54. สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ไทย  

(Workability Thailand หรือ WTH)

55. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

56. สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

57. สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตของคนพิการแห่งประเทศไทย

58. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย

59. สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

60. สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

61. สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

62. สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

63. ห้องทดลองการออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกสำานึกต่อสังคม (สยามแล็บ) 

ศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

64. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

65. SeedExchange และเครือข่ายอิสระภาพทางพันธุกรรม
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ภาคธุรกิจ 

1. บริษัท เกรฮาวด์ จำากัด 

2. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

3. บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำากัด

4. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) 

5. บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 

6. สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) 

7. ภาคตลาดทุน

8. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำาากัด

10. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

11. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

12. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)

 
ภาครัฐ 

1. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3. กระทรวงแรงงาน

4. สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) สื่อมวลชน (ภาคี

ร่วมจัด)

สื่อมวลชน (ภาคีร่วมจัด) 

1. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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โครงการ เงินบริจาค (บาท)

1.  โครงการแลกป่าเมืองน่าน 184,935.00

2. โครงการอ่านสร้างชาติ: มอบนิทานท้องถิ่นให้เด็ก 14,295.00

3. โครงการโรงพยาบาลสัตว์น้ำาเคลื่อนที่ 306,511.00

4. โครงการ “ฟักฝันเฟส” เทศกาลให้เด็กรู้จักอาชีพที่อยากเป็น 118,800.00

5. โครงการซ่อมแซมประปาภูเขาจากน้ำาป่าทำาลายให้โรงเรียนแม่เงา 30,555.00

6. โครงการอุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 55,000.00

7. โครงการธนาคารเครื่องปั๊มนมยืมคืน  83,550.87

8. โครงการเติมใจเติมออกซิเจน...คุณตาคุณยาย 176,859.00

9. โครงการซ่อม-สร้างห้องน้ำาให้เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกราด 81,850.11

10. โครงการครูอาสาฝรั่งใจดี สอนผ่านออนไลน์ ขยายโอกาสสู่ต่างจังหวัด 18,750.00

11. โครงการมัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำาว่า “ขาดแคลน” 27,863.34

12. โครงการเด็กรักน้ำาตกภูวัว 5,465.00

13. โครงการห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ จ.กระบี่ 46,374.55

14. โครงการแกะสลักสบู่อาชีพเพื่อทุนการศึกษา 64,432.00

15. โครงการคืนครูให้โรงเรียนบ้านไกรเกรียง 82,894.90

16. โครงการทำาหมันแมวสัญจร 188,969.00

17. โครงการยารักษาโรคเพื่อชาวบ้านชายแดนอุ้มผาง 207,174.00

18. โครงการชุดนักเรียนให้น้องที่ประสบอุทกภัยใต้ 145,000.00

19. โครงการโมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุขเราก็สุข 9,520.00

20. โครงการปันน้ำาใจให้พี่น้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย 25,832.23

21. โครงการส่งหนังสือให้โรงเรียนที่ถูกน้ำาท่วมภาคใต้ 52,684.76

22. โครงการวันพิเศษเพื่อแม่ (เด็กป่วย) 88,100.00

23. โครงการThe Food Must Go On อาหารดี เราไม่เท 14,495.00

24. โครงการมอบจักรยาน 1,000 คัน เพื่อน้องที่ห่างไกล 1,500,000.00

ภาคผนวก 3: เทใจดอทคอม  

รายชื่อโครงการที่ระดมทุนได้สำ เร็จ 55 โครงการ
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โครงการ เงินบริจาค (บาท)

25. โครงการพาวีลแชร์เรียนรู้การถ่ายภาพ เปลี่ยนพลังให้สองล้อหมุนสู่โลกกว้าง 76,750.00

26. โครงการสเปรย์ไล่ยุงเพื่อชุมชนปลอดภัย 6,600.00

27. โครงการเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ 170,942.00

28. โครงการส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำาหรับผู้ป่วยสูงอายุ 52,360.47

29. โครงการหมื่นฝันปันโอกาส 1,347,347.00

30. โครงการพาเป็ดขึ้นดอย 24,209.30

31. โครงการสานฝันให้นักกายกรรม (ไร้) สัญชาติ 22,300.00

32. โครงการขอห้องเรียนให้น้องอนุบาล 41,400.00

33. โครงการส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำาหรับผู้ป่วยสูงอายุ (2) 54,890.00

34. โครงการกองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย ผ่าน แคมเปญ Limited Education* 2,004,428.00

35. โครงการกองทุนเพื่อคนเร่ร่อนชายแดนแม่สาย 47,099.00

36. โครงการขอครูอีกคนไปสอนที่โรงเรียนบ้านวัง 15,748.00

37. โครงการที่นี่...มีเด็กหาย 340,950.00

38. โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ 152,788.00

39. โครงการขอไฟฟ้าให้โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 69,416.00

40. โครงการปรับปรุงโรงเรียนบ้านป่าสน 14,538.00

41. โครงการ 1 Help 1 Life: น้ำาสะอาดให้น้อง 30,808.32

42. โครงการหนังสือดีพี่ให้น้อง “100 เรื่องจริงของ (เด็ก) หญิงกล้าเปลี่ยนโลก” 68,358.00

43. โครงการ One-day Speaking English Camp 4,100.00

44. โครงการสร้างโรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อย 82,615.41

45. โครงการบันทึกแห่งความสุขครอบครัว (เด็กป่วย) 103,690.00

46. โครงการ The White Room ค่ายวิทย์สุดสนุกแก่เด็กพื้นที่ห่างไกล 27,770.00

47. โครงการ Help Nepali Girls Flood Victims with Sanitary Napkins & Health! 70,190.00

48. โครงการ Young O Der สูงวัยยังไหวอยู่ 11,220.00

49. โครงการมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี 39,259.00

50. โครงการต่อยอดความรู้ให้น้องด้วยห้องเรียนดิจิทัล 84,000.00

51. โครงการระดมทุนช่วยผู้หนีภัยสู้รบในศูนย์พักพิงอิตุท่า 13,970.00
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โครงการ เงินบริจาค (บาท)

52. โครงการนี่ฉันเรียกว่า ‘บ้าน’ 8,280.00

53. โครงการ Energy Gift Mini  75,400.00

54. โครงการ Audio Theatre 6,320.00

55. โครงการ ร.รถลงพื้นที่แก่กลุ่มลูกเหรียง 520,100.00

รวม 12,102,260.48

ภาคผนวก 4: กองทุนรวมคนไทยใจดี 

รายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนในปี 2560 จำ นวน 7 โครงการ 

• ประเด็นสุขภาพ 1 โครงการ 

1. คนลำ สนธิไม่ทอดทิ้งกัน ระยะที่สอง จำ นวน 1,500,000.00 บาท  

เป็นโครงการที่มุ่งสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ยากไร้ ซึ่งดำาเนินการโดยโรง

พยาบาลลำาสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยใช้พลังของคนในชุมชนดูแลกันเอง ผ่านกลไกอาสา

สมัครนักบริบาลที่ได้รับการอบรมจากโรงพยาบาล หมุนเวียนดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ใกล้บ้าน

ตนเอง ทั้งในเรื่องการให้ยา ให้อาหาร พลิกตัว ดูแลสุขอนามัย พูดคุยให้กำาลังใจ รวมถึง

การปรับบ้านให้เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วย และให้ความรู้ผู้ดูแลหลักซึ่งเป็นญาติหรือคน

ใกล้ชิด  

 

กองทุนรวมคนไทยใจดี ให้การสนับสนุนโครงการฯ ในระยะที่สอง ที่มุ่งพัฒนารูปแบบ 

การดูแลผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลลำาสนธิได้เปิดอาคารบริบาลผู้ป่วยที่สร้างขึ้นจากเงินบริจาค 

สำาหรับเสริมการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงด้วยการให้ผู้ป่วยบางกลุ่ม บางระยะ มารับ 

การดูแลที่อาคารแห่งใหม่นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะกลับบ้านของตนเอง ในขณะ

เดียวกัน โครงการได้รับการสนับสนุนจากโครงการที่ปรึกษาธุรกิจสำาหรับกิจการเพื่อสังคม 

Global Impactors Network ของสถาบัน เช้นจ์ ฟิวชั่น (ChangeFusion) ที่กำาลังอยู่

ระหว่างการพัฒนาแผนการดำาเนินงานที่เน้นการสร้างรายได้และความยั่งยืนทางการเงินให้

แก่โครงการฯ ในระยะยาว 

หมายเหตุ:
* แคมเปญ Limited Education ระดมทุนผ่านเทใจดอทคอม ในงาน Good Society Expo เทศกาลทำาดี หวังผล ในระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561
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• ประเด็นต่อต้านคอร์รัปชัน 1 โครงการ

2. การผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

(Crowdsourcing Investigative Journalism) จำ นวน 1,626,614.00 บาท 

สถาบันอิศรา ผลิตข้อมูลข่าวสารที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงสืบสวน 

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาความร้ายแรงของการคอร์รัปชันที่สร้างความเสียหายต่อ

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน และกระตุ้นหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้ตระหนักถึงปัญหา ความสำาคัญ และความเสียหาย นำา

เสนอเผยแพร่ผ่านเวบไซต์สำานักข่าวอิศรา (www.isranews.org) เป็นหลัก 

  

กองทุนรวมคนไทยใจดีให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของสำานักข่าวอิศราเป็นเวลา 1 ปี 

เพื่อให้สำานักข่าวอิศราสามารถดำาเนินงานสร้างและเผยแพร่ข่าวต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่

ขาดตอน

• ประเด็นเด็กและเยาวชน 2 โครงการ

3. โครงการนำ หนังสือสู่มือน้อง (ปีที่สอง)  

จำ นวน 756,200.00 บาท 

เป็นโครงการนำาหนังสือสู่มือน้อง พัฒนากลไกส่งเสริมการอ่านในเด็กเล็กอย่างเป็นระบบ 

โดยให้เด็กที่โตกว่าอ่านหนังสือให้เด็กเล็กในชุมชนตนเองฟัง การอ่านซ้ำาๆ จะกระตุ้น

ความสนใจที่เด็กมีต่อหนังสือ ปลูกฝังให้เด็กชอบหนังสือ เรื่องราว และภาษา เป็นแนวทาง

ที่ทางวิชาการยอมรับว่าเป็นการปลูกฝังความสนใจในหนังสือและการอ่านได้ดีที่สุด โครง

การฯ เน้นสร้างความมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านการดำาเนินงาน งบ

ประมาณ และการสานต่อกิจกรรมเมื่อโครงการสิ้นสุดลง นำาไปสู่การถอดบทเรียนและการ

ทำาซ้ำาในพื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้นไป  

 

ทั้งนี้กองทุนรวมคนไทยใจดี ได้สนับสนุนโครงการสร้างนักอ่าน 18 คน เพื่ออ่านหนังสือ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 180 คน โดยทำางานร่วมกับองค์กรท้องถิ่น 3 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่  

6 หมู่บ้านในจังหวัดลำาปางและสุรินทร์

4. โครงการพัฒนาเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เพศศึกษาสำ หรับเยาวชน  

จำ นวน 700,000.00 บาท 

เป็นโครงการพัฒนาต่อยอดเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เพศศึกษา และสร้างพื้นที่ออนไลน์เพื่อ

แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเพศที่ถูกต้อง สร้างบทสนทนาเรื่องเพศที่ไม่มีใน

ห้องเรียนแต่จำาเป็น ครอบคลุมทั้งเรื่องความปลอดภัย การวางแผนครอบครัว เพศสภาวะ 

และสิทธิทางเพศ (ใช้เงินสนับสนุนสำาหรับดำาเนินโครงการในปี 2561) 
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• ประเด็นสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ รวมถึงการพัฒนาเมือง และผังเมือง 2 โครงการ 
 

5. โครงการสายไฟใจดี  จำ นวน 494,000.00 บาท 

เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ และเอกชน ในการ

ออกแบบมาตรฐานการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟ โดยน้ำาร่องสามพื้นที่ ที่ กรุงเทพฯ 

(ถนนรัชดา) เชียงใหม่ และเชียงราย เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่และต้นแบบแนวปฏิบัติใน

การตัดแต่งต้นไม้ที่คำานึงถึงสุขภาพของต้นไม้และภูมิทัศน์ (ใช้เงินสนับสนุนสำาหรับดำาเนิน

โครงการในปี 2561) 

6. โครงการขนส่งมวลชนที่ทุกคนออกแบบได้  

จำ นวน 630,000.00 บาท 

เป็นโครงการสร้างกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลและรูปแบบการสื่อสารเส้นทางและการ

ใช้งานระบบขนส่งมวลชน โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ นำาร่องพัฒนา

ไอเดียเพื่อใช้จริงในสามจุด คือ รถเมล์ เรือ และรถไฟ (ใช้เงินสนับสนุนสำาหรับดำาเนิน

โครงการในปี 2561) 

• ประเด็นผู้พิการและสวัสดิภาพส่วนบุคคล 1 โครงการ 

7. โครงการพัฒนาต่อยอดระบบยากับคุณเพื่อประชาชน  

จำ นวน 400,000.00 บาท 

เป็นโครงการสนับสนุนระบบข้อมูล "ยากับคุณ (Ya & You)" ที่เป็นฐานข้อมูลยาและการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลที่น่าเชื่อถือแห่งแรกของประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเองในฐานะบริการสาธารณะ (ใช้เงินสนับสนุน

สำาหรับดำาเนินโครงการในปี 2561) 

 

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติในปลายปี 2559 และใช้เงินสนับสนุนสำาหรับ

ดำาเนินการในปี 2560 จำานวน 2 โครงการดังนี้

8. โครงการนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์แก้จน (ปีที่สอง)  

จำ นวน 1,000,000 .00บาท  

เป็นโครงการสนับสนุนเกษตรกร ให้พัฒนาทักษะและผลิตธัญพืชรวมทั้งไข่อินทรีย์ โดย

ปัจจุบันประกันราคารับซื้อและจัดส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้จัดจำาหน่าย ทั้งนี้กองทุน

กองทุนรวมคนไทยใจดี ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้เป็นปีที่สอง เพื่อขยายการสนับสนุน

เกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ จากเดิมให้ปลูกข้าวอินทรีย์แทนการปลูกด้วยเคมี ขยายมาปลูก

พืชที่ใช้น้ำาน้อยลง โดยการปลูกธัญพืชทนแล้งอายุสั้น (4 เดือน) เช่น งาดำา, ถั่วเหลือง, 
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ทานตะวัน  และปศุสัตว์ขนาดเล็ก (ไก่ไข่) เพื่อเสริมรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่

เกษตรกร ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาสภาพดินฟ้าอากาศจากการปลูกข้าวแต่อย่างเดียว 

นอกจากนั้น ยังพัฒนาความร่วมมือกับร้านค้าปลีกเพื่อให้เกิดการประกันราคาและการรับ

ซื้อสินค้า การสนับสนุนการปลูกพืชอินทรีย์และปศุสัตว์แบบผสมผสานนี้ จะทำาให้เกษตรกร

มีความมั่นใจที่จะเข้าร่วมโครงการมากขึ้น อันจะส่งผลให้โครงการสามารถขยายฐานเกษตร

ที่เข้าร่วมและผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น

9. เครือข่าย อาสาสมัครแฮนอัพ เน็ทเวิร์ค (Hand Up Volunteer Network)   

จำ นวน 986, 000.00 บาท 

เป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายเป็นองค์กรพัฒนาโครงการอาสาสมัคร Pro Bono 

จากภาคธุรกิจที่เข้าไปเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรภาคสังคม โดยเฉพาะในด้านการ

พัฒนาแผนธุรกิจและสร้างความยั่งยืนในการดำาเนินงาน การเชื่อมโยงดังกล่าวเป็นรูปแบบ

ใหม่ของความร่วมมือหลายภาคส่วนที่จะสามารถสร้างผลกระทบทางสังคมด้วยความร่วม

มือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคม  โดยกองทุนรวมคนไทยใจดี  ได้สนับสนุน Hand Up 

Volunteer Network ในการขยายการดำาเนินงานและพัฒนาองค์กรเป็นเวลา 1 ปี  ทั้งนี้ 

เครือข่าย อาสาสมัครแฮนอัพ เน็ทเวิร์ค ได้ร่วมกับสถาบันเชนจ์ ฟิวชัน และโครงการร้อย

พลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย พัฒนาโครงการอาสาสมัครร่วมกับองค์กรภาคีใน

ภาคสังคมต่างๆ

ภาคผนวก 5: งานภาคีสัมพันธ์

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1  โครงการ “ร้อยพลังเด็กและเยาวชนต่อ
ต้านคอร์รัปชัน” 

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิชา มหาคุณ  

ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

2. คุณสิน สื่อสวน  

ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม

3. ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย  

ผู้อำานวยการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) และผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

4. คุณวาสนา สุทธิเดชานัย  

รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง
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5. คุณอริยสิริ พิพัฒน์นรา  

กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

6. ดร.มานะ นิมิตรมงคล  

เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

7. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

8. ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9. ดร.ธานี ชัยวัฒน์  

ศูนย์ออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกการสร้างสำานึกต่อสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10. คุณปฏิพัทธ์ สุสำาเภา  

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเพ่น ดรีม จำากัด

11. ดร.วิริยะ ฤาชัยพานิชย์  

ประธานเครือข่ายสุจริตไทยและกรรมการบริษัท สุจริตไทย จำากัด 

12. คุณสุภอรรถ โบสุวรรณ  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

13. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค  

อาจารย์ประจำาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14. คุณวรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบล็คบ็อกซ์ ทีม จำากัด

15. คุณวิเชียร พงศธร  

ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย
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ภาคผนวก 6: โครงการความร่วมมืออื่นๆ  

1. งาน “AVPN Conference 2017” 

เพื่อมุ่งสู่การสร้างระบบนิเวศการให้ในประเทศไทยที่เห็นผลได้มากกว่าการบริจาค และ

กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการลงทุนเพื่อสังคมของประเทศไทยให้มากขึ้น มูลนิธิเพื่อคน

ไทยและภาคีเครือข่าย ร่วมกับ องค์กร “เอวีพีเอ็น” (AVPN: Asian Venture Philanthro-

py Network) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายนักลงทุนทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จัด

งาน “AVPN Conference 2017” ในวันที่ 7-9 มิถุนายน ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก  เพื่อ

ขยายผลความสำาเร็จการลงทุนทางสังคม (Social Investment) ในประเทศไทยให้เป็นที่รับ

รู้ และถือโอกาสระดมความร่วมมือจากนักลงทุนทางสังคมกว่า 500 คนจากทั่วโลกที่จะ

เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ให้เข้ามาสนับสนุนโครงการ/องค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทย 

2. งานเดิน - วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสาครั้งที่ 7 

มูลนิธิเพื่อคนไทย ร่วมกับ กองทุนเวลาเพื่อสังคม สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ตอบรับเป็นภาคี

ร่วมจัดงาน “เดิน - วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสาครั้งที่  7”  ที่จัดโดย มูลนิธิหัวใจอาสา  

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณสวนป่ารักน้ำา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 

1) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานในหน่วยงาน

ต่างๆ ออกกำาลังกายเป็น วิถีชีวิต เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรค

หัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น 

 

2)  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เห็นคุณค่าของ “การให้” และ “การมี

หัวใจอาสา” ที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้เชิญชวนพนักงานบริษัทเอกชน (กลุ่มบริษัทพรีเมียร์) เข้าร่วมงานเดินวิ่ง 

จำานวน 67 คน 

3. กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Fund)  

มูลนิธิเพื่อคนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เเละ 

บริษัทเช้นจ์ เวนเจอร์ จำากัด  ร่วมพัฒนาแนวคิดเบื้องต้นในการจัดตั้ง กองทุนรวมธรรมาภิ

บาลไทย (Thai CG Fund) เพื่อยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลเเละสนับสนุนการต่อต้าน

คอร์รัปชัน ในภาคตลาดทุนไทย  

 

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย เป็นความร่วมมือระหว่างสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคม

บริษัทจัดการกองทุนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำากัด (บลจ.) 

จำานวน 11 บลจ. ประกอบด้วย  1) บลจ.กรุงไทย 2) บลจ.กรุงศรี 3) บลจ.ทหารไทย 

4) บลจ.ทาลิส 5) บลจ.ทิสโก้ 6) บลจ.ไทยพาณิชย์ 7) บลจ. บัวหลวง 8) บลจ.ยูโอบี 

(ประเทศไทย) 9) บลจ. กสิกรไทย 10) บลจ.เอ็มเอฟซี 11) บลจ.บางกอกแคปปิตอล โดย

ได้เสนอขายกองทุนธรรมาภิบาลไทยแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อเดือนกันยายน 

2560 มูลค่า IPO รวม 1,895 ล้านบาท มูลค่าทรัพยสินสุทธิล่าสุด ณ วันที่ 22 ธันวาคม 

2560 รวม 3,842 ล้านบาท  

 

กองทุนฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมต่อต้านคอร์รัปชันและพัฒนาระบบธรรมาภิบาล

ไทยผ่านการลงทุนในกองทุนรวมที่คัดสรรหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติการกำากับกิจการที่ดี (CG) และถูกคัดเลือกเข้ามาอยู่ในตระกร้า

หุ้นเดียวกัน (ยูนิเวิร์สเดียวกัน) สำาหรับให้กองทุนฯ เลือกลงทุน  

 

ขณะนี้ทุก บลจ. เห็นชอบร่วมกันว่าจะบริจาคเงินร้อยละ 40 ของค่าบริหารโครงการที่ได้รับ

เข้าสู่กองทุน โดยจะเริ่มครั้งแรกในวันที่ 5 มกราคม 2561 ซึ่งมีหลักการและกระบวนการ

จัดการโดยจะบริจาคเงินผ่าน “มูลนิธิยุวพัฒน์” ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเงินบริจาคและดูแล

บัญชีเงินบริจาคของโครงการ คณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อธรรมาภิบาลไทย (Do-

nation Committee) พิจารณากรอบ เงื่อนไข และวิธีการในการให้เงินสนับสนุนโครงการ

ด้าน CG และ Anti-Corruption โดยมอบหมายให้บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม 

จำากัด ทำาหน้าที่สรรหา ติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนั้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 

เป็นต้นไป จะเริ่มนำาเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณา และเริ่มขยายผลได้ โดยคาด

ว่าจะมีเงินประมาณ 2 ล้านบาทต่อเดือน โอนเข้ากองทุนฯ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
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เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 02-301-1038  เวบไซต์: www.khonthaifoundation.org

เฟซบุค: www.facebook.com/khonthaifoundation    อีเมล: khonthaifoundation@gmail.com

ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข


