เอกสารสรุ ปผลวิจัย “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนีม้ ีพลัง ปี พ.ศ. 2554 – 2557
โครงการ “คนไทย มอนิเตอร์ ” เป็ นการสารวจระดับชาติทใี่ หญ่ที่สดุ ซึง่ ริเริ่ มโดยมูลนิธิ เพื่อ “คนไทย” และดาเนินการโดยสมาคมวิจยั การตลาดแห่ง
ประเทศไทย ทังนี
้ ้โครงการ “คนไทย มอนิเตอร์ ” ได้ จดั ทาขึ ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อนาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ ้นโดยอาศัย
การมีสว่ นร่วมของคนไทย ทังนี
้ ้ในปี 2554 – 2557 โครงการ “คนไทย มอนิเตอร์ ” ได้ ทาการสารวจความคิดเห็นของคนไทยจากทัง้ 6 ภูมิภาค ทัว่
ประเทศ โดยการสารวจได้ ถกู จัดทาขึ ้นทังหมด
้
3 ครัง้ ดังนี ้
1. โครงการ “คนไทย มอนิเตอร์ ” ปี 2554 – สารวจความคิดเห็นของคนไทย 100,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-70 ปี ใน 77 จังหวัด
2. โครงการ “คนไทย มอนิเตอร์ ” ปี 2555 – สารวจความคิดเห็นของคนไทย 100,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 15-70 ปี ใน 77 จังหวัด
3. โครงการ “คนไทยมอนิเตอร์ เสียงของเยาวชนไทย” ปี 2557 – การสารวจแบบเจาะลึกเฉพาะกลุม่ เยาวชนไทยจานวน 4,000 คน ทีม่ ีช่วง
อายุระหว่าง 16 – 21 ปี ใน 21 จังหวัด จากทัง้ 6 ภูมิภาคทัว่ ประเทศ
ทังนี
้ ้ จากผลการสารวจความคิดเห็นของคนไทยในวัยต่างๆ จานวน 100,000 คน ในปี 2554 และ 2555 พบว่า แม้ คนไทยจะมีความพึงพอใจต่อ
รายได้ ที่สงู ขึ ้น แต่ความพึงพอใจที่คนไทยมีตอ่ คุณภาพชีวติ และครอบครัวกลับลดลง แต่ก็เป็ นที่นา่ ยินดีที่คนไทยมีความตื่นตัวที่จะมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาสังคม และมีความกังวลเรื่องสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น โดยรายละเอียดหลักของผลงานวิจยั ในปี 2554 และ 2555 สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. ความพอใจต่ อรายได้ สูงขึน้ แต่ ความพอใจในคุณภาพชีวิตน้ อยลง เมื่อเปรี ยบเทียบผลวิจยั ในปี 2554 และ 2555 พบว่า ความพึง
พอใจต่อรายได้ เพิ่มขึ ้นจาก ร้ อยละ 68 เป็ น ร้ อยละ 68.29 ขณะที่ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวติ โดยรวม ลดลงจากร้ อยละ 78.1 เป็ น
ร้ อยละ 74.7 ผลวิจยั นี ้ชี ้ให้ เห็นว่าปั จจัยด้ านเศรษฐกิจมิได้ มีความสาคัญสูงสุดต่อคุณภาพชีวิต แต่ปัจจัยอื่น เช่น การใช้ เวลากับครอบครัว
มีความสาคัญต่อการสร้ างสมดุลในการใช้ ชีวติ

และหากมีการรณรงค์ให้ คนไทยเข้ าใจและนาหลักความพอเพียงมาปฏิบตั ิใน

ชีวิตประจาวันแล้ ว จะเกิดความสมดุลในชีวิตมากขึ ้น พอใจในคุณภาพชีวติ มากขึ ้น
2. ครอบครัวคือพืน้ ฐานสาคัญในการสร้ างคุณภาพชีวติ ที่ดีและคนรุ่ นใหม่ ท่ มี คี ุณภาพ ผลการสารวจในปี 2555 พบว่า คนไทยรู้สกึ
ว่าความเข้ มแข็งของครอบครัวเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความพึงพอใจในความเป็ นอยู่ และสังคมไทยมีสงิ่ แวดล้ อมทางครอบครัวและสังคมที่
ดีพอควร อย่างไรก็ดีพบว่าความพึงพอใจด้ านครอบครัวลดลงเหลือร้ อยละ 82.86 จากร้ อยละ 84.57 ในปี 2554 ส่วนด้ านการพัฒนา
เยาวชนนัน้ คนไทยเห็นว่าควรปลูกฝั งค่านิยมที่พงึ ประสงค์ 5 อันดับ ได้ แก่ ห่างไกลยาเสพติด รักการเรี ยน คุณธรรมและจริ ยธรรม การ
ประหยัดอดออมรู้คา่ ของเงิน และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ซึง่ สิง่ เหล่านี ้มีความสาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาเยาวชนให้ มีคณ
ุ ภาพเป็ นรากฐาน
สาคัญในการพัฒนาสังคมที่มีคณ
ุ ภาพต่อไป
3. คนไทยมีความคิดหวังว่ าชีวติ ใน 1 ปี ข้ างหน้ าจะดีขนึ ้ จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่มีตอ่ ความเป็ นอยูใ่ นอนาคต 1 ปี
ข้ างหน้ า โดยให้ 7 คะแนน คือดีขึ ้นมาก และ 1 คะแนน คือแย่ลงมาก พบว่าประชาชนชาวไทยมีความคิดเห็นว่า ชีวติ ความเป็ นอยูใ่ น
อนาคต 1 ปี ข้ างหน้ าของตนเองค่อนข้ างดีขึ ้นทัง้ 2 ปี โดยในปี 2554 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.95 และในปี 2555 มีคา่ เท่ากับ 4.93 ซึง่ น้ อ ยลง
กว่าปี ก่อนหน้ าเล็กน้ อย ซึง่ มุมมองต่ออนาคตในแง่บวกนี ้ สามารถนามาแปลงเป็ นแรงขับดันในการมุง่ สร้ างให้ ชีวิตและสังคมดีขึ ้นได้
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4. คนไทยพอใจในบทบาทภาครัฐและเอกชนมากขึน้ แต่ เห็นความรุ นแรงของการคอรัปชั่นมากขึน้ ในด้ านภาพรวมและเศรษฐกิจ
การเมือง การปกครองพบว่า แม้ คนไทยจะพอใจมากขึ ้นต่อการทางานของรัฐบาล (เพิ่มจากร้ อยละ 58.43 เป็ นร้ อยละ 64.43) และเอกชน
(เพิ่มจากร้ อยละ 63.29 เป็ นร้ อยละ 65.71) แต่คนไทยยังเห็นว่าการคอรัปชัน่ ยังคงเป็ นปั ญหาสาคัญที่มีความรุนแรงเพิม่ ขึ ้น โดยเป็ น
ปั ญหาใหญ่อนั ดับต้ นๆ ในสังคม แม้ รัฐบาลและภาคเอกชนได้ กาหนดให้ การป้องกันและปราบปรามทุจริ ตเป็ นนโยบายเร่งด่วน แต่ในทาง
ปฏิบตั ิยงั คงมีข้อจากัดอยูม่ าก
5. กังวลเรื่องสิ่งแวดล้ อมมากขึน้ สิง่ ที่คนไทยเห็นว่ายังคงเป็ นปั ญหาสาคัญในชีวิตและสังคม และได้ รับการกล่าวถึงมากคือประเด็นที่
เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม ไม่วา่ จะเป็ นภาวะโลกร้ อน ความแห้ งแล้ ง ภัยน ้าท่วม มลพิษในด้ านต่างๆ
6. ภาคประชาชนตื่นตัวมากขึน้ ที่จะมีส่วนร่ วมในการสร้ างสังคมที่ดกี ว่ า

ผลการศึกษาระบุวา่ คนไทยส่วนใหญ่ยงั กังวลเรื่ องปั ญหา

ส่วนตัวมากกว่าปั ญหาสังคมหรื อประเทศ ซึง่ อาจชี ้ให้ เห็นว่าคนไทยสนใจเรื่ องส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม อย่างไรก็ดี คนไทยส่วนใหญ่เริ่ ม
ตื่นตัวและพยายามมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศมากขึ ้น โดยที่ร้อยละ 82 เน้ นการพัฒนาเพื่อตนเอง เช่น การไปใช้ สทิ ธิ
เลือกตัง้ การไม่สร้ างปั ญหาเพิม่ เติมให้ แก่สงั คม การประพฤติตนอย่างถูกต้ องเหมาะสม ยึดมัน่ ในศีลธรรม เป็ นต้ น มีเพียงร้ อยละ 46 ที่ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาเพื่อสังคม เช่น การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม สร้ างความสามัคคีในชุมชน และการช่วยรักษา
สิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี ความพยายามของท้ องถิ่นและชุมชนในการมีสว่ นร่วมพัฒนายังประสบข้ อจากัด เนื่องจากกระบวนการ
ต่างๆ ต้ องดาเนินไปตามกฎระเบียบที่ไม่ยืดหยุน่ ข้ อมูลดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่ายังมีโอกาสที่จะส่งเสริ มการสร้ างพลเมืองที่มีสว่ นร่วม
เพื่อส่วนรวม (Active Citizen) เพื่อร่วมกันผลักดันให้ สงั คมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
7. โซเชียลมีเดียครองใจคนรุ่ นใหม่ ในปี 2555 ได้ มีการสารวจความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสือ่ เป็ นครัง้ แรก และพบว่า โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ และวิทยุยงั คงเป็ นสือ่ หลัก แต่สาหรับคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี สือ่ ใหม่ เช่น เว็บไซต์และสังคมออนไลน์ กลายเป็ น
สือ่ หลักที่คนกลุม่ นี ้ใช้ ในการรับและค้ นหาข้ อมูล และเป็ นพื ้นที่สาธารณะสาหรับถกประเด็นต่างๆ ได้ อย่างอิสระ ดังนันสื
้ อ่ ออนไลน์จึงเป็ น
ช่องทางสาคัญที่สง่ เสริ มการพัฒนาประเทศ
เพราะเยาวชนเป็ นกาลังสาคัญของชาติ ดังนันเพื
้ ่อส่งเสริ มการพัฒนาประเทศและการสร้ างสรรค์ประชาชนทีม่ ีสว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม มูลนิธิเพื่อ "คน
ไทย" ได้ ขยายประเด็นในการรับฟั งความคิดเห็นให้ มีความเฉพาะเจาะจงสาหรับประชาชนแต่ละกลุม่ มากขึ ้น ในปี 2557 เพื่อให้ เยาวชนไทยได้
สะท้ อนความคิดเห็น และกระตุ้นให้ คนไทยเล็งเห็นถึงประเด็นสาคัญต่างๆ ที่ควรร่วมกันขยายผล และต่อยอดไปสูก่ ารพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้ าง
เยาวชนให้ เป็ นพลเมืองที่มีสว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) ทังนี
้ ้จากการรับฟั งความคิดเห็นและเสียงสะท้ อนของเยาวชนไทยจานวน 4,000
คน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 16 – 21 ปี พบว่า
1.

ครอบครัวมีอทิ ธิพลต่ อเยาวชนอย่ างมาก กว่า 2 ใน 3 ของเยาวชนไทยได้ รับการเลี ้ยงดูแบบรักและเอาใจใส่จากพ่อแม่/
ผู้ปกครอง จึงทาให้ คณ
ุ ค่าทีเ่ กี่ยวกับครอบครัว เช่น ความกตัญญู และความกลมเกลียวกันในครอบครัว ยังคงเป็ นสิง่ ที่เยาวชนไทย
ให้ ความสาคัญสูงสุดในการดาเนินชีวิต ซึง่ สอดคล้ องกับผลวิจยั “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนี ้มีพลังปี 2554 – 2555 ที่พบว่าคุณค่าที่
เกี่ยวกับครอบครัวนันมี
้ ความสาคัญต่อคนไทยทุกช่วงวัย อย่างไรก็ดีนอกจากคุณค่าของครอบครัวแล้ ว ความคิดและทัศนคติตอ่ เรื่ อง
ต่างๆ ของเยาวชนได้ รับอิทธิพลมากจากคนใกล้ ชิดและบุคคลที่เยาวชนให้ ความชื่นชม โดยเกือบ 3 ใน 4 ของเยาวชนไทยยึดคนใกล้
ตัว เช่น พ่อแม่/ผู้ปกครอง เพื่อน และครู/อาจารย์เป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต
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2.

สื่อดิจติ อล/ออนไลน์ ยงั คงมีบทบาทในชีวิตของเยาวชนไทยเป็ นอย่ างมาก ผลสารวจในปี 2557 สอดคล้ องกับผลสารวจในปี
ก่อนหน้ า และตอกย ้าความสาคัญของสือ่ ออนไลน์ในกลุม่ เยาวชน เพราะเยาวชนได้ ใช้ เวลาเฉลีย่ มากถึงร้ อยละ 24.9 ของเวลาที่ใช้
ไปกับการทากิจกรรมต่างๆ (ไม่รวมการนอนหลับ) หรื อคิดเป็ นอย่างน้ อย 4 ชัว่ โมงต่อวันอยูก่ บั สือ่ ดิจิตอล/สือ่ ออนไลน์

3.

แม้ จะอยู่ในวัยที่สดใส เยาวชนส่ วนใหญ่ กลับรู้สกึ เครียด ในขณะที่ผ้ ใู หญ่ประสบปั ญหาความเครี ยดด้ านเศรษฐกิจ เยาวชน
ร้ อยละ 90 ประสบกับปั ญหาความเครี ยด และมีเยาวชนกว่า 1 ใน 3 ที่ประสบกับปั ญหาความขัดแย้ งในตัวเอง และมีความรู้สกึ หด
หู/่ ซึมเศร้ า/หมดหวังในชีวติ ทังนี
้ ้ระบบการศึกษาและการปลูกฝั งของผู้ปกครองซึง่ เน้ นเรื่ องของการเรี ยนและอาชีพการงาน นับเป็ น
สาเหตุหลักประการหนึง่ ที่ทาให้ เยาวชนเกิดภาวะความเครี ยด โดยเยาวชนร้ อยละ 78 กังวลเรื่ องของการเรี ยน

4.

เยาวชนมุ่งหวังต่ อวัตถุมากกว่ าสิ่งอื่น เป้าหมายในชีวิตตลอดจนนิยามของชีวิตที่ประสบความสาเร็ จในมุมมองของเยาวชนเกือบ
ทังหมดที
้
่ร้อยละ 99 จึงยังจากัดอยูก่ บั เรื่ องของการเรียน การได้ ทางานในตาแหน่งดีๆ เพื่อสร้ างความมัน่ คงในชีวติ และทรัพย์สนิ โดย
พบเยาวชนทีเ่ พียงร้ อยละ 1 ที่ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายในชีวติ คือการทาความดี และร้ อยละ 0.3 ที่ต้องการมีชีวิตที่พอเพียง

5.

เยาวชนจานวนมากมีพฤติกรรมการทุจริตคอร์ รัปชัน การทุจริ ตไม่ได้ จากัดอยูใ่ นหมูน่ กั การเมืองเท่านัน้ หากแต่มกี ารเริ่ มต้ น
ทุจริ ตตังแต่
้ วยั เยาว์ โดยเยาวชนร้ อยละ 81 ทุจริ ตโดยให้ เพื่อนลอกข้ อสอบ/ลอกข้ อสอบเพื่อน โดยร้ อยละ 75 เห็นว่าการกระทา
ดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ไม่ผิดมาก/ไม่ผิดเลย และเยาวชนร้ อยละ 63 เซ็นชื่อเข้ าเรี ยนแทนพื่อน/ให้ เพื่อนเซ็นชื่อเข้ าเรี ยนให้ โดยร้ อย
ละ 73 เห็นว่าการกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ไม่ผิดมาก/ไม่ผดิ เลย
นอกจากนี ้ หากสมมติเหตุการณ์ ที่ให้ เยาวชนสอบใบขับขี่ไม่ผา่ น แต่สามารถจ่ายสินบนจานวน 500 บาทเพื่อให้ สอบผ่านได้ พบว่า
เยาวชน 1 ใน 4 ยินดีที่จะจ่ายสินบนเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่สงิ่ ที่เยาวชนไทยต้ องการจากผู้นาประเทศมากที่สดุ กลับเป็ น
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต การปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแท้ จริ ง และการมีธรรมาภิบาลในการบริ หารงานประเทศ ที่ร้อยละ 40

6.

แนวคิดของการเป็ นพลเมืองที่มีส่วนร่ วมเพื่อส่ วนรวม

ยังไม่ ได้ เป็ นที่ร้ ูจกั หรือนาไปปฏิบัติมากนัก

จากการวิจยั พบว่า

เยาวชนที่สารวจประมาณ ร้ อยละ 15 มีความเป็ นพลเมืองทีม่ ีสว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม โดยเช่นเดียวกับคนไทยในวัยอื่นๆ เยาวชนส่วน
ใหญ่นนมี
ั ้ การทาความดีจากัดอยูใ่ นระดับบุคคล เช่นการมีน ้าใจ และการเลือกตัง้ มากกว่าระดับอื่นๆ เช่น ด้ านสังคม รัฐ และ
สิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี เยาวชนส่วนใหญ่ร้ ูสกึ พร้ อมทีจ่ ะปฏิบตั ิตนเพื่อส่วนรวม เพียงแต่พวกเขารู้สกึ ว่าตนเองเด็กเกินกว่าที่
จะก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงได้ และไม่ร้ ูวา่ จะเริ่ มต้ นจากตรงไหน
ทังนี
้ ้ จากงานวิจยั “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนี ้มีพลัง ปี พ.ศ. 2554 – 2557 มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ขอเสนอแนะว่าการพัฒนาสังคมไทย และการสร้ าง
พลเมืองที่มีสว่ นร่วมเพื่อส่วนรวมสามารถประสบความสาเร็จโดย
1. การประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริมการสร้ างสถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่ งเป็ นก้ าวแรกสู่ความสาเร็จ เพราะครอบครัวมีอิทธิพลต่อ
ความคิดและพฤติกรรมของเยาวชน ทุกภาคส่วนต้ องร่วมมือกันเพื่อช่วยสร้ างครอบครัวที่อบอุน่ และเลี ้ยงดูแบบรักและเอาใจใส่ โดย
ครอบครัวควรเลี ้ยงดูบตุ รหลานด้ วยความรักและเอาใจใส่ และปลูกฝั งคุณค่าที่นอกเหนือไปจากระดับส่วนบุคคล แต่ปลูกฝั งถึงในระดับ
สังคมและประเทศชาติให้ แก่บตุ รหลานด้ วย ในขณะที่สอื่ ควรช่วยรณรงค์ให้ คนไทยเห็นถึงความสาคัญ และบทบาทของครอบครัวต่อการ
พัฒนาประเทศ ในขณะที่ภาครัฐและเอกชนสามารถช่วยสนับสนุนให้ เกิดสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวและการทางาน (work-life balance)
โดยการพัฒนาโครงการหรื อสวัสดิการต่างๆ
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2. การขยายเครือข่ ายภาคีและพันธมิตรทัง้ ในภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาสังคมไทยที่ดีขึ ้น และเสริ มสร้ างพลเมืองที่มี
ส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม โดยความร่วมมือสามารถเกิดขึ ้นได้ ในหลายรูปแบบ เช่น การรับนักเรียน/นักศึกษาเข้ าทางานเพื่อสังคมช่วงปิ ด
เทอม หรื อการร่วมมือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ตลอดจนถึงการร่วมมือกันเพื่อศึกษาและป้องกันการมีพฤติกรรมคอรัปชัน่ เป็ นต้ น
3. การสร้ างนโยบายและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมความเข้ าใจในเยาวชนทีม่ ีตอ่ การเป็ นพลเมืองทีม่ ีสว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม

และทาความ

เข้ าใจกับเยาวชนว่าความสาเร็ จในชีวิตมีมากกว่าเรื่ องของวัตถุ แต่ครอบคลุมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการเป็ นพลเมืองที่มี
ส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม โดยการโปรโมทเรื่ องของคุณงามความดี คุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นต้ น
4. การใช้ ส่ อื ดิจิตอล/ออนไลน์ ในการสร้ างความตระหนักถึงและโปรโมทแนวคิด/กิจกรรมของการเป็ นพลเมืองที่มีส่วนร่ วมเพื่อ
ส่ วนรวม เพราะสือ่ ดิจิตอล/ออนไลน์กาลังมีบทบาทมากขึ ้น โดยเฉพาะในกลุม่ เยาวชน สือ่ เหล่านี ้จึงควรนามาใช้ เพื่อแพร่กระจายแนวคิด
กิจกรรม และตัวอย่างทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเป็ นพลเมืองทีม่ ีสว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม
5. การริเริ่มโครงการศึกษาเยาวชนในประเทศไทยให้ มากขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้ างเยาวชนที่มีสว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม โดย
วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้ เยาวชนอีก 85% ยังไม่มีพฤติกรรมที่มสี ว่ นร่วมเพื่อส่วนรวมมากนัก ในขณะเดียวกันก็มีการติดตามเยาวชนที่มี
ความเป็ นส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม เพื่อนาแนวทางของเยาวชนเหล่านันมาประยุ
้
กต์ใช้ ในการเสริ มสร้ างเยาวชนกลุม่ อื่นๆ
ทังนี
้ ้คณะทางานการศึกษานี ้ระบุวา่ การพัฒนาประเทศนันไม่
้ อาจพึง่ รัฐบาลเพียงฝ่ ายเดียว แต่ทกุ หน่วยของสังคม ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานเอกชน
สือ่ สารมวลชน สถาบันศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ครอบครัว” นันเป็
้ นกลไกสาคัญทีจ่ ะเข้ ามามีบทบาทในการผลักดันการพัฒนาสังคมและ
เสริ มสร้ างประชาชนทีม่ ีสว่ นร่วมเพื่อส่วนรวมให้ หยัง่ รากอยูค่ สู่ งั คมไทยสืบไป
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