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โครงการวิจัยชุด “การส่ือสารจิตสํานึกสาธารณะ” ซ่ึงทานศาสตราจารยสุกัญญา สุดบรรทัด คณบดี
คณะนิเทศศาสตร ในฐานะหัวหนาคณะวิจัย ไดริเร่ิมและเปนผูจุดประกายแนวความคิด “จิตสํานึก
สาธารณะ” จนเกิดเปนงานวิจัยหลากหลายเร่ืองราวท่ีเรียงรอยกันภายใตการวิจัยชุดดังกลาว ซ่ึง
ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาท่ีทานอาจารยสุกัญญา เปดโอกาสใหผูวิจัยไดกาวเขาเปนสวนหนึ่ง
ของทีมวิจัย ผานการเรียนรู และไดรับคําช้ีแนะจากนักวิจัยผูมากประสบการณทุกทาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทานรองศาสตราจารย ดร.พรทิพย ดีสมโชค และดร.อัญชลี จุฬาพิมพพันธุ ท่ีไดกรุณาให
คําปรึกษาจนงานวิจัยช้ินนี้เขารูปเขารอยและเสร็จสมบูรณดวยดี และบุคคลอีกทานท่ีผูวิจัยตอง
ขอขอบคุณในความกรุณา คือ ผูชวยศาสตราจารย สุรางคนา ณ นคร ผูเปนกําลังใจและชวย
ขับเคล่ือนจนงานวิจัยสําเร็จลุลวงลงดวยดี รวมท้ังนักวิจัยอาวุโสและเพ่ือนนักวิจัย ท่ีไดใหคําแนะนํา 
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และแบงปนประสบการณ รวมถึงอุปสรรคนานัปการที่เราตางตองเผชิญ 
อันเปนการเปดโลกทัศนดานการทําวิจัยท่ีชวยใหผูวิจัยไดเห็นถึงกระบวนการคิดและกลวิธีการวิจัย
ไดอยางแจมชัดและทรงคุณคายิ่ง  
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บทคัดยอ 
  
 รายงานการวิจัยเร่ือง การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
ผานกลุมพันธมิตรองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหากําไร มุงศึกษาถึงการ
กําหนดประเด็นปญหา รูปแบบ และแนวทางการดําเนินงานในโครงการรณรงคประชาสัมพันธ
สรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไม
แสวงหากําไร  

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และการสัมภาษณ
เชิงลึก โดยผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหาจากขาว บทความ และโฆษณา ท่ีนําเสนอเกี่ยวกับโครงการ
รณรงคประชาสัมพันธของกลุมพันธมิตร เพื่อการสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ซ่ึงไดมี
การเผยแพรในหนังสือพิมพ ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2549 – 30 เมษายน 2550  

สําหรับการสัมภาษณเชิงลึกนั้น มีผูใหขอมูลหลักจํานวน 18 คน ซ่ึงเปนผูท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินโครงการฯ กลาวคือ เปนตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนแกนหลักของกลุมพันธมิตร เปนตัวแทน
ขององคกรซ่ึงเขารวมในกลุมพันธมิตร และเปนตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกัดหรือมีความ
เกี่ยวของกับกลุมเปาหมายของโครงการ  

ผลการวิจัยพบวา กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ และองคกรธุรกิจเอกชน 
ใหความสําคัญกับประเด็น “การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม” มากท่ีสุดในการรณรงค
ประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ขณะที่กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรไมแสวงหากําไร ใหความสําคัญกับประเด็น “การอาสาทําดีเพื่อสังคม” มากท่ีสุด  

ท้ังนี้รูปแบบการรณรงคท่ีกลุมองคกรพันธมิตรทุกกลุม นิยมเลือกใชมากท่ีสุดคือ การจัด 
“กิจกรรมสาธารณประโยชน” นอกจากนี้ พบวา กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐยัง

ก
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นิยมรณรงคฯดวยรูปแบบ “การละเลนและการแสดง” ขณะท่ีกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรธุรกิจเอกชนนิยมจัดกิจกรรม “การประกวดและมอบรางวัล” สวนกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไรนิยมจัดกิจกรรม “การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ” อีกดวย 

 สําหรับแนวทางการดําเนินงานของกลุมพันธมิตร ซ่ึงเปนการรวมองคกรในลักษณะ “ขาม
ภาคสวน” (Cross – sector alliance) ท่ีอาจมีท้ังองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และองคกรไม
แสวงหากําไร ดําเนินงานภายใตโครงการเดียวกันนั้น มีความรวมมือแบบ “ผสานพลัง” (Synergy) 
กัน โดยแตละองคกรอาจมีศักยภาพและบทบาทท่ีแตกตางและเสริมซ่ึงกันและกัน กลาวคือ องคกร
ภาครัฐซ่ึงมีการบริหารจัดการตามสายการบังคับบัญชาอยางชัดเจน จะเปนกลไกท่ีเอ้ือใหการรณรงค
ประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในพื้นท่ีสวนภูมิภาคและ
ทองถ่ินไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง ขณะท่ีองคกรธุรกิจเอกชนเปนแหลงสนับสนุนทางการเงิน
และองคความรูในดานการบริหารจัดการที่สําคัญ สวนองคกรไมแสวงหากําไรมีทรัพยากรบุคคล
ซ่ึงเปนอาสาสมัครทํางานในประเด็นปญหาตาง ๆ ในระดับท่ีลึกซ้ึงและใกลชิดกับประชาชน 
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Abstract 

 

 This research aims to study the issues, forms, and procedures of public 

relations campaigns to urge people’s public consciousness through the alliances in 

which the public, private, and non-profit organizations are the main organizations. 

 The research methodology is a qualitative study via content analysis and in-

depth interview. 

 For content analysis, the researcher analyzed news, articles, and 

advertisements regarding to public relations campaigns to urge people’s public 

consciousness and appearing on newspapers between May 1, 2006 and April 30, 

2007. 

 For the in-depth interview, there had been 18 key informants involving in the 

conduct of public relations campaigns to urge people’s public consciousness. They 

had worked as the representatives of the main organizations of alliance, the 

representatives of the joint organizations of alliance, and the representatives of the 

organizations of target groups. 

 The findings indicated that the alliances in which the public and private 

organizations were the main organizations mostly concerned the natural resource and 

environmental preservation. Meanwhile, the alliances in which the non-profit 

organizations were the main organizations mostly concerned the volunteering of 

social contribution.  

 All three kinds of alliances in which the public, private, and non-profit 

organizations were the main organizations mostly conducted public-spirited activities. 

Apart from the public-spirited activities, the alliances in which the public 

ข
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organizations were the main organizations frequently conducted play and 

performance, while the alliances in which the private organizations were the main 

organizations frequently conducted contests and rewards. The alliances in which the 

non-profit organizations were the main organizations frequently conducted training 

and workshops.  

 For the campaign procedures of cross-sector alliance of public, private, and 

non-profit organizations, they synergized their capabilities and resources to support 

one another. That is, the public organizations with solid hierarchical management, the 

private organizations with high budget and the body of managerial knowledge, and 

the non-profit organizations with a large number of volunteers could make their 

public relations campaigns efficient and effective to urge people’s public 

consciousness. DPU



   

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

ทามกลางวิกฤติการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีประชาชนชาวไทยกําลังเผชิญอยู
ในปจจุบัน ท้ังจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่าํ การไรเสถียรภาพทางการเมือง สถานการณความไม
ปลอดภัยในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปญหาอ่ืน ๆ อีกนานัปการ 
ไดกอใหเกดิบรรยากาศของความตึงเครียดและกดดันในสังคม หนทางหนึ่งในการแกไขปญหาท่ีมัก
ถูกหยิบยกข้ึนมาคือ การสราง “จิตสํานกึสาธารณะ" เพื่อกระตุนเตือนใหผูคนในสังคมท้ังระดับ
ผูบริหารประเทศ ชนช้ันกลาง หรือแมแตบุคคลในระดบัชุมชนรากหญา ไดตระหนักถึงการรวมมือ
กันเพื่อผลักดนัใหประเทศชาติฝาฟนภาวะวิกฤตท่ีทุกคนกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน  
 อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยเร่ือง “การศึกษาสภาวะครอบครัว ท่ีมีลักษณะครอบครัวท่ีพึง
ประสงคของประเทศไทย” ของ นพ.วิชัย เทียนถาวรและคณะ กลับพบวา กลุมตัวอยาง 4,236 
ครอบครัว จากทุกภาคของประเทศนั้น มีพอแมเพียงไมเกินรอยละ 30 ท่ีเคยแนะนําหรือสอนบุตร
หลานในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณประโยชน เชนการดูแลรักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และมีไมถึงคร่ึงหนึ่งท่ีเขารวมเปนสมาชิกกลุมองคกรชุมชน หรือเขารวมในกิจกรรม
พัฒนาชุมชน เชนการเปนสมาชิกสหกรณ และการเขารวมพัฒนาส่ิงแวดลอมในชุมชน  
 เม่ือพิจารณาถึงการมีจิตสํานึกสาธารณะของผูนําครอบครัว พบวา ประมาณเกือบคร่ึงหนึ่ง
ยังมีความไมพรอมดานจิตใจในการชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม สําหรับผูท่ีมีความพรอมนั้น สวนใหญ
ยังอยูในระดับท่ีเปนการเขารวมโดยออม มากกวาการเขารวมใหการชวยเหลือโดยตรง เชน การแจง
เจาหนา หรือผูรับผิดชอบเมื่อพบเห็นปญหาเฉพาะหนา แทนท่ีจะเขาไปชวยเหลือและรับผิดชอบ
ดวยตนเอง1 
 ขณะท่ีผลการวิจัยเร่ือง “คุณภาพชีวิตวัยรุน : กรณีศึกษานกัเรียนสายสามัญและสายอาชีพ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา และสงขลา” ของ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 
หัวหนาคลินิกวัยรุน สถาบันสุขภาพเด็กแหงมหาราชินี พบวา เด็กวัยรุนไทยกวารอยละ 90 อยูกับพอ
แมและครอบครัวท่ีอบอุน แตเดก็ถูกหลอหลอมจากครอบครัวใหเนนเร่ืองการเรียนเปนหลัก เพราะ
                                                 
1 วิชัย เทียนถาวร และคณะ. การศึกษาสภาวะครอบครัวทีม่ีลักษณะครอบครัวที่พึงประสงคของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สํานัก

สงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2542, ก. 
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เปนส่ิงท่ีทําใหพอแมพอใจ โดยไมไดรับการปลูกฝงในเร่ืองจิตสํานึกสาธารณะ ขาดการมีสวนรวม
ในกจิกรรมของชุมชน ไมไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีท่ีมีประโยชนหรือมีคุณคาตอชุมชน รวมทั้ง
ขาดการมีสวนรวมกับเพื่อนบานและกิจกรรมทางศาสนา2  

 แนวทางในการแกไขคือ สังคมตองเนนหนักในเร่ืองจิตสํานึกสาธารณะ โดยไมใชเพียงแต
คิดวาชุมชนจะทําอะไรใหเยาวชนเพียงอยางเดียว เยาวชนก็ตองคิดวาจะทําอะไรใหชุมชนบาง เพื่อ
เกิดพืน้ท่ีทางสังคม แทนท่ีจะเนนแตเร่ืองเรียนซ่ึงเปนพืน้ท่ีสวนตัว  
 ในทัศนะของผูวิจัย การสราง “จิตสํานึกสาธารณะ” ใหกับผูคนในสังคมถือเปนภารกิจท่ีทาทาย 
เปนส่ิงท่ีแมเราจะยอมรับวาสําคัญและจําเปนในสถานการณบานเมืองยุคปจจุบัน แตกลับมีนอยคน
ท่ีเขามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ อันเปนสาธารณประโยชน การกระตุนจิตสํานึกสาธารณะอาจ
ตองอาศัยกระบวนการ “รณรงค” อยางตอเนื่องและเปนระบบ ดังเชนท่ี ไพบูลย วัฒนศิริธรรม ผูท่ี
คลุกคลีกับงานดานการพัฒนาชนบทอยางถึงแกน ไดชวยขบคิดถึงคําถามท่ีวา “ทําอยางไรใหคนมี
จิตสํานึกท่ีดี และจะเนนท่ีภายในหรือภายนอก” คําตอบของเขาก็คือ ควรมุงเนนท้ังสองดานควบคู
กันไป ทางหนึ่งตองสงเสริมใหคนเกิดความรักและสรางสํานึกท่ีดีใหตนเอง พรอมกันนั้นตอง
พยายามหาวิธีการผลักดัน สงเสริม รณรงคใหสังคมโดยท่ัวไป ท้ังกลุมคนและองคกร มีการสราง
กิจกรรมหรือมีโครงการที่จะนําไปสูการสรางจิตสํานึกท่ีดี 
 

 “ในชวงท่ีประเทศชาติประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ถาตองการ
รณรงคใหผูคนในสังคมใชชีวิตอยางเรียบงาย ประหยัด โดยบอกใหคิดเอง รอให
เกิดสํานึกเองก็อาจชาไปและไมทันการ ดังนั้นจึงตองสรางกระบวนการหนุนชวย 
เชน พยายามรณรงคใหบุคคลช้ันนําทําตัวเปนแบบอยาง จากนั้นใชส่ือมวลชน
กระพือขาวออกไป รวมท้ังจัดกิจกรรมใหเกิดการกระตุน ทําใหเห็นตัวอยางและ
คุณคา ตลอดจนความดีและความงามของการใชชีวิตเรียบงาย เหลานี้จะสงผลให
เกิดจิตสํานึกใหมไดงายข้ึน” (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม 2543 : 70) 
 

 นอกเหนือจากแนวคิดท่ีแสดงใหเห็นถึงพลังของการณรงคสรางจิตสํานึกสาธารณะ ซ่ึงอาจ
ริเร่ิมดําเนินการโดยบุคคลหรือองคกรแลว ไพบูลย วัฒนศิริธรรม ยังไดใหขอเสนอแนะถึงการขยาย
อานุภาพของการณรงคสรางจิตสํานึกผานกระบวนการ “สรางพันธมิตร” ท่ีชวยใหการกอเกิด
จติสํานึกสาธารณะขยายวงกวางออกไปอยางไรขีดจํากัด 

 

                                                 
2 “ผลวิจัยชี้ เด็กไทยอยากเรียนเกง แตขาดจิตสํานึกสาธารณะ.” [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก

(http://www.moe.go.th/webpr/column/column72.html.) 2550. 
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หลักฐานท่ีบงช้ีถึงอานุภาพของ “พลังแหงความรวมมือกัน” ของบุคคลและองคกรตาง ๆ 
ในสังคมไดอยางเดนชัด คือ “กรณีเหตุการณภัยพิบัติสึนามิ” กระแสความชวยเหลือไดหล่ังไหลมา
จากท้ังองคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ดังนี้ 
 
 

ความชวยเหลือจากองคกรภาครัฐ 
รัฐบาล - อนุกรรมการ 9 ชุด ชวยเหลือผูประสบภัยอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
กระทรวงมหาดไทย - ตํารวจ ตชด. พรอมชุดประดานํ้า ตํารวจนํ้า ตํารวจทองเที่ยว เขาคนหา

ผูประสบภัย และเรงอพยพผูตกคางอยูตามท่ีตาง ๆ  
- ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต จัดต้ังศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนและนักทองเที่ยวจนกวาเหตุการณจะสงบ 

กระทรวงกลาโหม - ศูนยบรรเทาสาธารณภัย ระดมใชอุปกรณและเครื่องมือทางทหารเขา
ชวยเหลืออยางเรงดวนและตอเน่ือง  

- กําลังพลชวยลําเลียงผูบาดเจ็บ คนหาและเก็บศพผูเสียชีวิต 
กระทรวงสาธารณสุข - ทีมแพทย พยาบาล ทีมผาตัด ทีมกูชีพ และรถพยาบาลฉุกเฉิน ชวยเหลือ

ประชาชนและนักทองเที่ยวที่ไดรับบาดเจ็บ  
- ศูนยชวยเหลือทางสังคมจิตใจฯเ ดูแลปญหาผูประสบภัยที่มีโรคซึมเศราและ
เสี่ยงตอการฆาตัวตาย 

กระทรวงศึกษาธิการ - ทุนการศึกษาใหกับนักเรียนที่ประสบภัย หรือที่กําพราพอแมจากเหตุการณ 
กระทรวงการตางประเทศ - จัดต้ังศูนยชวยเหลือชาวตางชาติที่ประสบภัย 
กระทรวงแรงงานฯ - สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานเปนแมขายสนับสนุนใหความชวยเหลือ

ซอมแซมเครื่องมือเครื่องจักรตาง ๆ ใหกับชาวบาน 
กระทรวงการคลัง - ธนาคารแหงประเทศไทย อนุมัติเงินกูเพ่ือเปนวงเงินชวยเหลืออัตราดอกเบี้ย

ตํ่าผานสถาบันการเงินตาง ๆ แกผูประสบภัย 
กระทรวงเกษตรฯ - ธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ งดคิดดอกเบี้ยเกษตรกรที่ประสบภัย 3 ป 
กระทรวงอุตสาหกรรม - ศูนยประสานงานและฟนฟูเอสเอ็มอี ใหความชวยเหลือผูประกอบการ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค - ปรับปรุงซอมแซมการจําหนายไฟฟา ติดต้ังหมอแปลงใหใหม 
กระทรวงทรัพยากรฯ - ฟนฟูแหลงนํ้าในพ้ืนที่ประสบภัยสึนามิ 
กระทรวงการทองเที่ยวฯ - มาตรการฟนฟูการทองเที่ยวในจังหวัดที่ไดรับผลกระทบ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม - สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน หนุนเสริมกระบวนการสรางชุมชนใหเขมแข็ง 
กระทรวงวัฒนธรรม - กองทุนพิเศษสงเคราะหวัด พระสงฆ และชาวบานที่ประสบภัย 
กระทรวงเทคโนโลยีฯ - ฝงไมโครชิพเพ่ือชวยเหลือในการพิสูจนศพ 
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ความชวยเหลือจากองคกรธุรกิจเอกชน 
เครือเจริญโภคภัณฑ - มอบเสบียงอาหารและเครื่องด่ืม และรวมบริจาคเงิน 
รักลูกแฟมล่ี กรุป รวมกับ วัง
ทองกรุป และซีเอ็ดยูเคช่ัน 

- จัดทําหนังสือ “เยี่ยวยาใจสูภัยสึนามิ”  แจกจายแกผูประสบภัย 
- โครงการรักลูกเพ่ือสึนามิ เพ่ือทํากิจกรรมฟนฟูชุมชนผูประสบภัย 

ไฟเซอร อิงค - บริจาคเวชภัณฑ จัดหาสถานที่เล้ียงเด็กกําพรา จัดหางานใหมใหผูประสบภัย 

ความชวยเหลือจากองคกรธุรกิจเอกชน 
สถานีโทรทัศนไอทีวี - สรางบานพักถาวรใหผูประสบภัย 
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ - นํารายไดจากคอนเสิรตดวยแสงแหงรัก สรางโรงเรียนใน 6 จังหวัด 
ปูนซีเมนตไทย - มอบปูนสรางบานพักถาวร 
บางกอกไตรวิช่ัน - สรางโรงเรียน 
ธนาคารศรีอยุธยา - ยื่นขอสินเช่ือจาก ธปท. เพ่ือนําไปปลอยกูชวยเหลือผูประสบภัย 
ไลทต้ิง แอนด อิควิปเมท - มอบโคมไฟ พรอมอุปกรณติดต้ังในบานพักถาวรเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย 
มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส, โอบายาชิ กรุป, โทโรอินดัสตรีส, บารคารดี ประเทศไทย, 
เงินทุนธนชาติ, หางสรรสินคาโรบินสัน, โฮมโปร, ยาคูลทฮอนชา 
เพอรเฟค รีซอรสเซส, ไชโยเอ 

- บริจาคเงิน
ชวยเหลือ
ผูประสบภัย 

 
ความชวยเหลือจากองคกรไมแสวงหากําไร 

มูลนิธิราชประชาสันติสุข - ใหใชสถานท่ีต้ังมูลนิธิเปนสถานที่เก็บศพ และต้ังโรงครัวประกอบอาหาร 
มูลนิธิปอเต็กต้ึง - มอบถุงยังชีพ ประกอบอาหารเล้ียงผูประสบภัยและเจาหนาที่

อาสาสมัคร 
สมาคมอยุธยารวมใจ - ชางและอาสาสมัครหนวยกูภัยเดินทางไปคนหาศพ 
คณะแพทย พ ร ะ ร า ชท าน
เฉพาะกิจฯ 

- ใหบริการดานทันตจิตเวชกายภาพและสหเวชแกผูประสบภัย โดยสมเด็จ
พระเทพฯ ทรงพระราชทานยาและเวชภัณฑลงไปชวยเหลือ 

มูลนิธิศุภนิมิต - สรางบานถาวรใหผูประสบภัย 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห - ดูแลเด็กกําพรา 
มูลนิธิสิขาเอเชีย - จัดทําหองสมุดฟนฟูจิตใจ 
เครือขายฟนฟูชุมชนชายฝงอัน
ดามัน 

- โครงการอูตอเรือประมงพ้ืนบาน 
- โครงการฟนฟูหมูบานทับตะวัน 

สมาคมหองสมุดแหงประเทศ
ไทยฯ 

- โครงการจัดต้ังหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ รับบริจาคหนังสือธรรมะ หนังสือ
เก่ียวกับสึนามิ และหนังสือเบาสมอง เพ่ือชวยใหคลายทุกขและมีกําลังใจ 

สมาคมเพ่ือความม่ันคงแหงชาติ และองคการสงเคราะหทหารผานศึก - บริจาคเงินใหผูประสบภัย 
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นอกจากนี้ยังมีประชาชนจากท่ัวประเทศตางรวมกันบริจาคเงิน และเปนอาสาสมัคร
ชวยเหลือแกผูประสบภัยในพ้ืนท่ี ตลอดจนหนวยงานและองคกรตางประเทศ เชน โครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาติ    (ยูเอ็นดีพี) องคการอาหารและยาแหงสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) สหภาพยุโรป 
(อียู) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) กองทัพปลดปลอยประชาชนจีน (พีแอลเอ) กองบัญชาการ
ตํารวจสหพันธออสเตรเลีย (เอเอฟพี) สหพันธธนาคารออมสินฝร่ังเศส  กองทําลังปองกันตนเองทาง
ทะเลประเทศญ่ีปุน กาชาดคูเวต และรัฐบาลจากอีกหลายประเทศท่ัวโลก ตางใหความชวยเหลือ 
รวมบริจาคและสงกําลังใจมาใหผูประสบภัยจากเหตุการณสึนามิ สงผลใหสถานการณสามารถ
คล่ีคลายลงไดอยางรวดเร็ว3 

กรณีเหตุการณภัยพิบัติสึนามิ ไดสะทอนถึงพลังอันยิ่งใหญท่ีองคกรและผูคนตางรวมกันสง
แรงกายแรงใจและกําลังทรัพยไปชวยเหลือผูประสบภัย นับเปนกาวยางท่ีสําคัญในการ “กอรูป
จิตสํานึกสาธารณะ” ข้ึนในจิตใจของคนไทย ซ่ึงชวยใหวิกฤตการณจากภัยพิบัติอันรุนแรงครั้งใหญ
นี้ผานพนไปไดในเวลาอันรวดเร็ว  

อยางไรก็ตาม ส่ิงหนึ่งท่ีผูวิจัยใหความสนใจก็คือ ในสถานการณวิกฤติการณทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม องคกรตาง ๆ ใหความสําคัญกับการสรางจิตสํานึกสาธารณะอยางไร และ
อานุภาพของ “ความเปนพันธมิตร” จะยังทรงพลังและเก้ือหนุนใหการรณรงคประชาสัมพันธสราง
จิตสํานึกสาธารณะสามารถบรรลุผลสําเร็จไดดีเพียงใด  

งานวิจัยนี้จึงจะมุงเนนศึกษาใหครอบคลุมท้ังกระบวนการ นับต้ังแตการกําหนดประเด็น
ปญหาตาง ๆ ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน 
และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร ซ่ึงกลุมพันธมิตรตาง ๆ ดังกลาว อาจ
ใหความสําคัญกับปญหาทางสังคมท่ีควรมีการรณรงคสงเสริมจิตสํานึกของประชาชนในประเด็นท่ี
เหมือนหรือแตกตางกันได  

นอกจากนี้ การท่ีกลุมพันธมิตรตาง ๆ มีการกําหนดประเด็นของการรณรงคประชาสัมพันธ
สรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนในหัวขอท่ีอาจเหมือนหรือแตกตางกันนั้น รูปแบบของการ
ดําเนินกิจกรรมการรณรงคประชาสัมพันธก็อาจมีความแตกตางหลากหลายกันไปไดเชนเดียวกัน 
ซ่ึงอาจเปนไปตามวัฒนธรรมการทํางานขององคกร ท้ังองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และ
องคกรไมแสวงหากําไร ท่ีมีลักษณะการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีแตกตางกัน 

ท้ังนี้ เม่ือองคกรตาง ๆ ท่ีโดยพ้ืนฐานแลวมีวัฒนธรรมการบริหารงานภายในองคกรท่ี
แตกตางกัน รวมทั้งตองดําเนินงานภายใตเง่ือนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีมีอิทธิพล

                                                 
3วรวุฒิ โรมรัตนพันธ. ทุนทางสังคม. กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.), 2548, 171 - 173.  
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สําคัญตองการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน จึงนาสนใจวา กลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน 
และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร มีแนวทางการประสานความรวมมือ
กับองคกรอ่ืน ๆ อยางไร เพื่อการดําเนินกิจกรรมการรณรงคประชาสัมพันธฯ รวมกัน   

  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาถึงการกําหนดประเด็นของการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 

2. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 

3. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการดําเนินงานรวมกันของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร ในการดําเนินโครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การวิจัยในคร้ังนี้ มุงศึกษาถึงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชน โดยศึกษาเฉพาะโครงการซ่ึงมีองคกรมากกวาหนึ่งแหงข้ึนไป เขารวมรณรงคฯ ซ่ึงอาจ
เปนการรวมกันดําเนินงานขององคกรท่ีอยูในภาคสวนเดียวกัน หรืออาจเปนการรวมองคกรขามภาค
สวน (Cross-sector alliance) อันประกอบดวย องคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และหรือองคกร
ไมแสวงหากําไร เพื่อดําเนินการรณรงครวมกัน 

การศึกษาในคร้ังนี้จะไมครอบคลุมถึงการดําเนินกจิกรรมทางสังคมภายในองคกรเอง แตจะ
ศึกษาเฉพาะกรณีท่ีองคกรตาง ๆ รวมมือกันดําเนนิโครงการเพ่ือการรณรงคประชาสัมพันธให
กลุมเปาหมายเกิดจิตสํานกึสาธารณะ  

ท้ังนี้ จะศึกษาเฉพาะโครงการรณรงคท่ีเกิดข้ึนและปรากฏเปนขาว บทความ หรือโฆษณา
ในระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2549 – 30 เมษายน พ.ศ.2550 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การรณรงคประชาสัมพันธ 
 

ประชาชน จิตสํานึกสาธารณะ 

สถานการณการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ประชาธิปไตย ความตื่นตัว การมีสวนรวม
การแขงขันทางการตลาด ฯลฯ 

- นโยบายขององคกร 
- ปจจัย เง่ือนไข และแรงจูงใจในการสรางพันธมิตร 
- กระบวนการดําเนินงาน              

องคกรภาครัฐ 
องคกรเอกชน 

องคกร 
ไมแสวงหากําไร 

- ประเด็นปญหา 
- การใชส่ือ/กิจกรรม 
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ขอจํากัดของการวิจัย 
 

การวิจยัในคร้ังนี้ ผูวิจยัเลือกศึกษาเฉพาะโครงการรณรงคฯ ท่ีไดปรากฏเปนขาว บทความ 
หรือโฆษณา ในหนังสือพิมพมติชน ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2549 – 30 เมษายน พ.ศ.2550 
จึงอาจเปนขอจํากัดท่ีการศึกษาวิจยัไมครอบคลุมไปถึงโครงการฯของกลุมพันธมิตรอ่ืน ๆ ท่ีแมจะมี
ความนาสนใจและมีคุณคา แตไมไดปรากฏในหนังสือพิมพฉบับดังกลาว 

การศึกษาถึงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม
พันธมิตรตาง ๆ นี้ แมจะเกดิข้ึนในชวงเวลาท่ีคาบเกี่ยวระหวางรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
และรัฐบาลของ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี แตเนื่องจากระยะเวลาท่ีส้ันเพียง 1 ป จึงยงั
ไมปรากฏความแตกตางของการดําเนนิโครงการฯ ท่ีจะสามารถนําสนอเปรียบเทียบกันได 
  
 
นิยามศัพท 
 

1. จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง สภาวะทางจติในเชิงเกี่ยวเนื่องกับสังคม หรือความรูสึกนึกคิด
ท่ีเปนไปเพื่อประโยชน เกื้อกูล สงเสริม สนับสนุน ส่ิงท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชนคน
หมูมาก 
 

2. การรณรงคประชาสัมพันธ หมายถึง การดําเนินงานท่ีมุงใหขอมูลขาวสาร โนมนาวใจ หรือ
กระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายกลุมใหญท่ีไดกําหนดไวอยาง
ชัดเจน โดยทั่วไปมักเปนไปเพื่อสังคมโดยรวม ไมแสวงหาผลประโยชนทางการคา 
ดําเนินงานภายในเวลาที่กําหนด และอาศัยกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับส่ือสารมวลชน
และการส่ือสารระหวางบุคคล 
 

3. พันธมิตร หมายถึง องคกรท่ีมีการผูกสัมพันธกันต้ังแต 2 องคกรข้ึนไป เพือ่รวมกัน
ดําเนินงานในโครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดย
ในการผูกสัมพันธกันนัน้ แตละองคกรอาจมีตัวแทนเขารวมในคณะทํางาน หรืออาจใหการ
สนับสนุนในดานแนวความคิด ขอมูล ทรัพยากรและ/หรืองบประมาณ เพื่อใหการจัดทํา
โครงการฯบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

 

4. องคกรภาครัฐ หมายถึง หนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, และกองทัพ 
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5. องคกรธุรกิจเอกชน หมายถึง องคกรท่ีมุงแสวงหาผลตอบแทนจากสินคาและบริการ 
และองคกรผูผลิตส่ือ 

 

6. องคกรท่ีไมแสวงหากําไร หมายถึง หนวยงานท่ีไมใชหนวยงานราชการ มีบทบาทในการ
ชวยเหลือและชวยคล่ีคลายปญหาในสังคม บริการสังคม และพัฒนาสังคม โดยมิได
แสวงหากําไรหรือผลประโยชนใด ๆ  
 

7. ประชาชน หมายถึง กลุมเปาหมายหลักในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
สาธารณะ โดยมิไดมุงเนนกลุมบุคคลในชุมชนหรือพื้นท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งเปนการเฉพาะ แต
หมายถึงประชากรท่ีกระจายตัวอยูในทุกภาคของประเทศ  

 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ผลการวิจัยทําใหทราบถึงจิตสํานึกรับผิดชอบขององคกรตาง ๆ ท้ังองคกรภาครัฐ องคกร
ธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหากําไร ในฐานะขององคกรท่ีเปนกลไกสําคัญในการ
รณรงคสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกสาธารณะเพื่อประโยชนของสังคมโดยสวนรวม 

2. ผลการวิจัยทําใหทราบถึงประเด็นปญหา (Issue) ซ่ึงกลุมพันธมิตรใหความสําคัญในการ
รณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 

3. ผลการวิจัยทําใหทราบถึงรูปแบบของการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะ 
โดยกลุมพันธมิตรองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหากําไร 

4. ผลการวิจัยทําใหทราบถึงแนวทางการดําเนินงานภายใตความรวมมือของกลุมพันธมิตรใน
การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 

5. ขอมูลท่ีไดจากการวิจัย ท้ังในดานการกําหนดประเด็นปญหา รูปแบบการรณรงค และ
แนวทางการดําเนินงานรวมกันของกลุมพันธมิตรเพ่ือการรณรงคประชาสัมพันธสราง
จิตสํานึกสาธารณะของประชาชน จะเปนแนวทางที่สําคัญสําหรับองคกรตาง ๆ ในอันท่ีจะ
บริหารจัดการการรณรงคประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และจะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาเร่ือง “การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ผาน
กลุมพันธมิตรองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหากําไร” มีแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี ้
 

- แนวคิดเกีย่วกบัจิตสํานึกสาธารณะ (Public Consciousness) 
- แนวคิดทฤษฎีการรณรงคประชาสัมพันธ (Public Relations Campaign) 
- แนวคิดเกีย่วกบัการรวมกลุม “พันธมิตร” (Alliance/Partnership) 
- แนวคิดเกีย่วกบัการรวมมือกนัขามภาคสวน (Cross – Sector Collaboration) 
- แนวคิดทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคม (Social Exchange Theory) 

 
แนวคิดเก่ียวกับจิตสํานึกสาธารณะ (Public Consciousness) 
  

 จิตสํานึก (Consciousness) คือ ผลท่ีไดจากการประเมินคา การเห็นความสําคัญ ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
ไดมาจากทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม ความเห็น และความสนใจ เปนส่ิงท่ีเกิดจากประสบการณตาง ๆ 
ของมนุษย ท่ีมีการรวบรวมและสัมพันธกัน ทําหนาท่ีประเมินคาจิตใจวา ส่ิงใดบางท่ีมีความสําคัญ 
หากวาประเมินคาแลวตระหนักถึงความสําคัญท่ีมีตอตน นั่นแสดงวาเกดิความสํานึกแลว1  
 ตามทฤษฎีบูรณาการของจิตสํานึก ของ Ken Wilber และของ Edmund Hesserl ไดนยิาม
จิตสํานึกวา หมายถึง เจตนารมณ/ความต้ังใจ อุดมการณ ความรูสึกนึกคิดภายในบุคคล และเปน
ความรู ความจริง แบบแผน โครงสราง กฎเกณฑ (Pattern/ structure/ order) ท่ีกํากับใหบุคคลกระทํา 
แสดงออก สรางประสบการณ เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกาํหนดไว2 
 

                                                 
1 พรศักดิ์ ผองแผว. ใน ความสัมพันธระหวางการชมรายการโทรทัศนทางดานส่ิงแวดลอม กับจิตสํานึกทางส่ิงแวดลอมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ของ ชัชชัย ศิลปสุนทร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2540, 31. 
2 ทวี เชื้อสุวรรณทวี. บทวิพากษจิตสํานึกและความหมายของ CBR ดวยปรากฏการณวิทยา. สังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การ
บริหารสังคม) คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549, 129.  
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ขณะท่ีจติสํานกึจากแนวคิดของฟรอยด (Sigmund Freud) ไดแก 
 

- จิตสํานึก (Consciousness) คือ การท่ีคนรูตัวตลอดเวลาวากําลังทําอะไรอยู รูวา
รอบตัวเรามีอะไรเกดิข้ึน 

- จิตกอนสํานกึ (Pre-consciousness) เปนลําดับข้ันท่ีอยูระหวางจิตสํานึกและจิตใต
สํานึก ภาวะทางจิตยังไมถึงจิตสํานึก แตพรอมจะไปถึงจติสํานึก 

- จิตใตสํานึก (Unconsciousness) ความคิดความรูสึกในดานลบเปนสวนใหญ  
 

 บารบู (Barbu) ใหความหมายจิตสํานึกวา คือ ภาพในใจของบุคคลท่ีกลายเปนความรูสึก
ของบุคคลแตละคนท่ีมีตอเร่ืองราวของตนเอง ส่ิงแวดลอม ท้ังท่ีเปนเร่ืองงาย และสลับซับซอน อัน
ไดแก 

1. ความรูสึกและการรับรูเกี่ยวกบัสติปญญาและการทํางานของรางกายในสวนตาง ๆ  
2. ความรูสึกและการรับรูเกี่ยวกบัเร่ืองราวตาง ๆ รอบตัว 
3. ความรูสึกและการรับรูเกี่ยวกบัตนเองในฐานะบุคคลหน่ึง 
4. ความรูสึกและการรับรูเกี่ยวกบัตนเองในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคม 

  

 เปาโล แฟร (Paulo Freire) จิตสํานึก เปนความรูสึกท่ีเปนสัจจการ (Objective) แบงเปน 4 
ระดับ 

1. จิตสํานึกท่ียังไมเปล่ียนแปลง (Intransitive Consciousness) ยังเช่ือโชคลาง ส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิ โชคชะตา 

2. จิตสํานึกกึ่งเปล่ียนแปลง (Semi-intransitively Consciousness) คนลดคาตัวเอง มี
ความคิดท่ีไมเช่ือม่ันในตนเอง รับคานิยมท่ีมีการถายทอดมาอยางเต็มที่ ใชความ
รุนแรงและอารมณตัดสินปญหา 

3. จิตสํานึกเปล่ียนแปลงท่ีไรเดยีงสา (Naive-transitiveness Consciousness) เร่ิม
ตระหนกัเหน็ปญหาของตนเอง มีการประทวง วิพากษวจิารณ อาจถูกปลุกระดม
และเปนเคร่ืองมือกลุมผลประโยชน 

4. จิตสํานึกข้ันวพิากษวิจารณ (Critical Consciousness) มีความคิดใครครวญ 
วิพากษวจิารณปญหาตาง ๆ ในสังคมอยางลึกซ้ึง มีความเช่ือม่ันในตนเอง ยอมรับ
ฟงผูอ่ืน และไมหลีกเล่ียงภาระหนาท่ีของตนเอง 
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 ท้ังนี้ องคประกอบของ “จิตสํานึก” ของบุคคล มีดังนี้ 
1. องคประกอบทางดานความคิด (Cognition) เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับความคิดท่ีเปน

สวนของการรู หรือเกดิความรับรูของความสํานึกเปนหลัก เชน การรับรู 
(Perception) ความทรงจํา (Memory) ความมีเหตุผล (Reasoning) และการใช
ปญญา (Intellect) เปนตน 

2. องคประกอบดานความรูสึก (Affection) เปนสวนประกอบทางดานอารมณ 
ความรูสึก ซ่ึงจะเปนส่ิงกระตุนความคิดอีกตอหนึ่ง เปนสวนของความรูสึกทางใจ
ของความสํานึก ท่ีรวมเอาความรูสึกของบุคคลในดานบวกหรือดานลบ 

3. องคประกอบดานการปฏิบัติหรือการกระทํา (Behavior) เปนองคประกอบท่ี
กอใหเกิดแนวโนมในทางปฏิบัติหรือปฏิกิริยาตอบสนองเม่ือมีส่ิงเราท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงสวนนี้ตองอาศัยความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Concept) เกี่ยวกับส่ิงนั้น
เปนพื้นฐาน3 

 
 การกอเกดิของสํานึก 

 สํานึกของคน สํานึกของชุมชน และสํานึกของสังคม ลวนอยูภายใตอิทธิพลของปจจัย
แวดลอมมากมาย อาจจําแนกเปนปจจัยภายนอกและปจจัยภายในไดดงันี้ 

1. สํานึกท่ีกอเกดิจากปจจยัภายนอก เม่ือมนุษยอยูในสังคมยอมไมอาจหลีกเล่ียง
อิทธิพลของภาวะแวดลอมได ภาวะทางสังคมไดอบรมกลอมเกลาและสะสมอยูในสวนของการรับรู
ทีละเล็กทีละนอยจนเกิดเปน “รูปแบบอันหลากหลายของสํานึก” ในลักษณะของการตัดสินและ
แยกแยะวา อะไรด-ีเลว ควร-ไมควร ปกติ-ผิดปกติ ถูกประเพณ-ีผิดประเพณ ี เปนตน จะเห็นไดวา
กระบวนการทางจิตสํานึกในคน ๆ หนึ่งมีท่ีมาจากภาวะแวดลอมทางสังคม เร่ิมต้ังแตพอแม พี่นอง 
ญาติ เพื่อน ครู ส่ือมวลชน คนท่ัวไป ฯลฯ ตลอดจนระดับท่ีสูงข้ึนไป เชน องคกร วัฒนธรรม 
ประเพณ ีความเช่ือ กฎหมาย ศาสนา ฯลฯ และภาวะแวดลอมเลานี้ลวนมีสวนสรางสํานึกไดท้ังทางดี
และทางเลว 

2. สํานึกท่ีกอเกดิจากภายใน หมายถึง การครุนคิด ไตรตรอง ตรึกตรองของคนแตละ
คนในการพจิารณาตัดสินเชิงการใหคุณคาและความดีงาม ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมและการประพฤติ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจเพ่ือขัดเกลาตนเองใหเปนไปทางใดทางหน่ึง ท้ังนี้ มนุษยทุก
คนลวนสามารถสรางจิตสํานึกใหตนเองได โดยนําพาการรับรูจากการเรียนรู การมองเห็น การคิด 
ฯลฯ แลวนํามาพิจารณาเพ่ือตัดสินใจวา ตองการสํานึกแบบใด ก็จะฝกฝนและส่ังสมสํานึกแบบนัน้ 
                                                 
3 ชัชชัย ศิลปสุนทร, เร่ืองเดียวกัน, 29 – 30. 
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เหลานั้น ตัวอยางเชนคน ๆ หนึ่ง แมจะเคยใชชีวติฟุงเฟอฟุมเฟอยมาเน่ินนาน แตอยูมาวนัหนึ่งเกดิ
ไดสติวาพฤตกิรรมอยางนั้นเปนส่ิงไมดี กส็ามารถปรับเปล่ียนสํานึกของตนเองใหยดึถือในเร่ืองของ
การประหยัด อดออม การมีวินัยในการใชจาย เปนการสรางสํานึกใหม เรียกวา ใชปจจัยภายในเพือ่
สรางสํานึกตัวเอง 

3. ปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายในตอการกอเกิดจติสํานึก สํานึก
ภายในมีผลตอปจจัยภายนอก และปจจยัภายนอกก็มีผลตอสํานึกภายใน ถาถามวา “ทําอยางไรใหคน
มีจิตสํานึกท่ีด ี และจะเนนท่ีภายในหรือภายนอก” คําตอบถือจะตองทําท้ังสองทางพรอมกัน ทาง
หนึ่งตองสงเสริมใหคนเกิดความรักและสรางจิตสํานึกท่ีดใีหตนเอง พรอมกันนั้นตองพยายามหา
วิธีการผลักดัน สงเสริม รณรงคใหสังคมท่ัวไป ท้ังกลุมคนและองคกรมีการสรางกิจกรรมหรือมี
โครงการที่จะนําไปสูการสรางจิตสํานึกท่ีดีดวย4 

 
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
Gramsci แบงอุดมการณ/จิตสํานึก เปน 4 ระดับ โดยเรียงจากท่ีมีระเบียบมากท่ีสุด ไปยัง

นอยท่ีสุด ดังนี ้
1. Philosophy มีคําอธิบายอยางเปนระบบ เชน ลัทธิมารกซ, พุทธ, คริสต 
2. Religion เปนพิธีกรรม 
3. Commonsense จากประสบการณชีวติ 
4. Folklore เปนระบบนอยท่ีสุด5 

 

                                                 
4 ไพบูลย วัฒนศิริธรรม. สํานึกไทยท่ีพึงปรารถนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเดือนตุลา, 2543. 
5 ทวี เชื้อสุวรรณทว,ี เร่ืองเดียวกัน, 129 – 130. 

 
อิทธิพล 

จากภายนอก 

สํานึกที่เกิด
จากภายใน 

พฤติกรรมและ
การแสดงออก 
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ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาถึงหลักคําสอนทางศาสนาอันเปนรากฐานสําคัญท่ีหลอหลอม “จิตสํานึก” 
ของคนในสังคม ปรากฏวา ท้ังศาสนาพุทธ คริสต และอิสลาม ตางสงเสริมจิตสํานึกของ “การให” 
แกผูอ่ืนในสังคมไว ดังตอไปน้ี 

 

 หลักคําสอนทางพุทธศาสนา 
 พรหมวหิาร คือ ธรรมประจําใจของผูประเสริฐหรือผูมีจิตใจยิ่งใหญกวางขวางดุจพระ
พรหม 4 อยางตอไปนี ้
 1. เมตตา คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบประโยชนและ
ความสุข 
 2. กรุณา คือ อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข ใฝใจท่ีจะปลดเปล้ืองยํายัดความทุกข
ยากของคนและสัตวท้ังปวง 
 3. มุทิตา คือ ความเบิกบานยินดี เม่ือเห็นผูอ่ืนอยูดีมีสุข ก็มีจิตใจแชมช่ืน เบิกบาน เม่ือเห็น
เขาทําดีงามประสบความสําเร็จกาวหนายิ่งข้ึนไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย พรอมท่ีจะชวยสงเสริม
สนับสนุน 
 4. อุเบกขา คือ ความมีใจเปนกลาง มองตามท่ีเปนจริง โดยวางจิตเรียบสม่ําเสมอ ม่ันคง 
เท่ียงตรงดุจตาชั่ง มองเห็นการท่ีบุคคลจะไดรับผลดี หรือช่ัวสมควรแกเหตุท่ีตนประกอบ พรอมท่ี
จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามหลักการ เห็นผล และความเท่ียงธรรม 
 

 นอกจากนี้ ในทางพุทธศาสนายังมีหลักธรรมเพ่ือบําเพ็ญการสงเคราะห ซ่ึงเปนธรรมเคร่ือง
ยึดเหน่ียวใจคน ท่ีเรียกวา สังคหวัตถุ 4 อยาง ดังตอไปนี ้
 1. ทาน คือ การเอ้ือเฟอเผ่ือแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือสงเคราะห ดวยปจจัยส่ี ทุน หรือ
ส่ิงของ ตลอดจนใหความรู ความเขาใจ และศิลปวิทยา 
 2. ปยวาจา คือ กลาวคําสุภาพ ไพเราะ นาฟง ช้ีแจงแนะนําส่ิงท่ีเปนประโยชน มีเหตผุล เปน
หลักฐาน ชักจูงในทางท่ีดีงาม หรือคําแสดงความเหน็อกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจกัพูดใหเกิดความ
เขาใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
 3. อัตถจริยา คือ ชวยเหลือดวยแรงกาย และขวนขวายชวยเหลือกิจการตาง ๆ บําเพ็ญ
สาธารณประโยชน รวมท้ังชวยแกปญหา และชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรม 
 4. สมานัตตา คือ ทําตัวใหเขากับเขาได วางตนเสมอตนเสมอปลาย ใหความเสมอภาค 
ปฏิบัติเสมอกันตอคนท้ังหลาย ไมเอาเปรียบ และเสมอในสุขทุกข คือ รวมสุข รวมทุกข รวมรับรู 
รวมแกไขปญหา เพื่อใหเกดิประโยชนสุขรวมกัน6   

                                                 
6 พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโต). ธรรมนูญชีวิต.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2540, 10 – 11. 

DPU



 15

 คําสอนพระศาสนจักคาทอลิก ไดบัญญัติถึงการทําดีสวนรวม ดังนี ้
 “ความดีของแตละคนนั้นมีความสัมพันธกบัความดีสวนรวมโดยความจําเปน เพื่อให
สอดคลองกับธรรมชาติของมนุษยทางสังคม เร่ืองนี้ไมอาจใหคําจํากัดความเปนอ่ืนไปไดนอกจาก
ความสัมพันธกับมนุษย” 
 ความดีสวนรวม มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 

- ประการแรก ความดีสวนรวมนั้น หมายถึง ความเคารพสวนบุคคลในแงท่ีเปนบุคคล 
- ประการท่ีสอง ความดีสวนรวมเรียกรองความเปนอยูท่ีดีของสังคม และการพัฒนากลุม

ของตน 
- ประการสุดทาย ความดีสวนรวมนั้น หมายถึงสันติสุข กลาวคือ ความม่ันคงและ

ปลอดภัยของกฎระเบยีบอันชอบธรรม 
 

นอกจากนี้ยังไดบัญญัติถึง “ความรับผิดชอบและการมีสวนรวม” ดังนี้ 
1. การมีสวนรวมนั้น เปนภาระรับผิดชอบของบุคคลในการแลกเปล่ียนกนัทางสังคม โดย

สมัครใจและดวยใจกวางขวาง เปนส่ิงจําเปนท่ีผูมีสวนรวมทุกคน และแตละคนตาม
ตําแหนงหนาท่ีท่ีทําอยู และมีบทบาทนั้น มีสวนรวมในการท่ีจะคํ้าจนุความดีสวนรวม 

2. ผูนับถือศาสนาคริสต จึงแสดงออกถึงจิตสํานึกแหงการใหอยางเปนรูปธรรม ผานการ
รณรงคท่ีเรียกวา Lenten Campaign ในเทศกาลมหาพรต ซ่ึงเปนการระดมทุน เสียสละ 
แบงปน เพื่อชวยเหลือผูประสบความทุกขยาก7 

  
 

 คัมภีรอัลกุรอานของศาสนาอิสลาม  
ปลูกฝงจิตสํานึกของการใหและแบงปน ดวยการบริจาคท่ีเรียกวา “ซะกาตฟตเราะห” โดย

กําหนดคุณสมบัติตาง ๆ ไว โดยผูท่ีจะบริจาตซะกาตฟตเราะหไดนั้น ตองเปนมุสลิม, มิใชทาส เปน
ผูท่ีมีอิสระ, มีชีวิตอยูจนถึงดวงอาทิตยตกของวันสุดทายเดือนรอมฏอน (หากตายกอนดวงอาทิตยตก 
ของวันสุดทายเดือนรอมฏอนนั้น ไมตองบริจาค เชนเดยีวกับเดก็ท่ีคลอดหลังดวงอาทิตยตก ของวนั
สุดทายเดือน ไมตองจายซะกาตนี้) และเม่ือไดทําการบริจาคซะกาตไปแลว ผูท่ีบริจาคตองมีอาหาร
และเคร่ืองนุงหม เหลืออยูเพียงพอสําหรับตนเอง และผูท่ีอยูในความปกครองของตน 

  
 
 

                                                 
7  “คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก.” [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก (Http://www.catholic.or.th/archive/catechism/,) 2551. 
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บุคคลท่ีจะไดรับการบริจาคทานนั้น ในคัมภีรอัลกุรอานไดกําหนดไว มี 8 ประการ คือ 
 

1. คนยาจกหรืออนาถา (ฟะกีรฺ) คือผูท่ีไมมีทรัพยสิน หรือแทบจะไมมีรายไดประจําเลย  
2. คนขัดสนยากจน คือ ผูท่ีมีทรัพยสินหรือรายไดประจําบาง แตก็ไมเพียงพอท่ีจะดํารง

ชีพ 
3. ผูท่ีเขาศรัทธาในอิสลาม ท่ีเราเรียกกนัวา มูอัลลัฟ เพื่อเปนการสนับสนนุ และเปนการ

ใหกําลังใจแกเขา หรือเพ่ือเปนตัวอยางท่ีดี แกหมูคณะของเขา ใหเล่ือมใสในอิสลาม 
4. ผูท่ีมีหนี้สินเพราะการใชจายในการกุศล ไมใชหนีพ้นัน 
5. ผูเดินทางไกลรอมแรมมาจากตางถ่ิน 
6. ในการพลีเพื่ออัลลอฮ (ฟยซะบีล้ิลละห) บางทานหมายความวา เปนการบริจาคเฉพาะ 

แกผูทําสงครามเพื่อศาสนาอิสลาม หรือเกี่ยวกับกจิการนี ้บางทานอาจหมายความกวาง
กวานี ้

7. พนักงาน เจาหนาท่ีของรัฐบาล ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหเก็บซะกาต 
8. ทาสที่จะเอาทรัพยไปไถตัวเปนอิสระ8 

 
 อยางไรก็ตาม แมวาจิตสํานึกแหงการใหและแบงปนในสังคมจะเปนส่ิงท่ีไดรับการปลูกฝง
มากอยางยาวนานในสังคมไทย แตหากพิจารณาถึง “จิตสํานึกสาธารณะ” (Public Consciousness) 
กลับพบวา  ถือเปนเ ร่ืองใหมสําหรับชาวไทย  ดังเชนท่ี  สุชาดา  จักรพิ สุทธ์ิ  กลาวยอนถึง
ประวัติศาสตรชาติไทยวา รากฐานการเมืองการปกครองของไทยในอดีต มีลักษณะของไพรทาสท่ี
ตองข้ึนตรงตอเจาขุนมูลนาย แมแตชีวิตก็เปนของเจาแผนดินเจามหาชีวิต ไพรทาสทุกคนตองมี
สังกัดข้ึนตรงตอจาขุนมูลนาย ซ่ึงเปนผูบงการชีวิตทุกดาน สํานึกของการขีดเสนแบงระหวาง
สวนตัวกับสวนรวมจึงไม ใชรากฐานทางความคิดของชนชาวไทยในอดีต  ส่ิ งใดท่ีอยู
นอกเหนือไปจากความสัมพันธกันในเครือญาติแลว ก็ถือวาเปนของเจาแผนดินท้ังส้ิน  
 เม่ือมาถึงยุคของการเกิดรัฐชาติ คนไทยไดเรียนรูหนาท่ีพลเมืองจากส่ิงท่ีรัฐกําหนดให ไม
วาจะเปนการเพาะปลูก การเสียภาษี หรือแมแตการที่ตองแจงเกิดแจงตาย การเปนพลเมืองดี ถูก
นิยามไวท่ีความรวมมือกับรัฐ เช่ือฟงนโยบาย และคลอยตามผูมีอํานาจ นับเปนการกอรูปของ
จิตสํานึกแบบ “คนเปนของรัฐ” ท่ีฝงรากลึกมาถึงปจจุบัน กลาวคือ เปนสํานึกและความเขาใจวารัฐมี

                                                 
8 “Zakat”. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก (http://www.pundok.com/comments.php?y=06&m=10&entry=entry061023-154836,) 2551. 
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หนาท่ีบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล ใหบริการ และแกไขสารทุกขสุขดิบแกอาณาประชาราษฎรท้ัง
ปวง ประชาชนเพียงรับผิดชอบแตภายในเขตขอบร้ัวบานของตนเองเทานั้น9 
 ขณะท่ีแบบเรียนในระบบการศึกษา สอนนักศึกษาแตหนาท่ีพลเมืองซ่ึงเปนลักษณะ
พลเมืองดีท่ียอมตามการปกครองของรัฐ ทําใหคิดวาหนาท่ีในการแกปญหาตาง ๆ ของชุมชนและ
ประเทศชาติตองกระทําโดยรัฐหรือผูแทนราษฎร เปนคานิยมของประชาชนที่ตองพึ่งพาผูอ่ืน 
(passive) ไมสามารถแกปญหาของสังคมดวยตนเองหรือรวมกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมได แมมี
แนวคิดและความปรารถนาในการชวยเหลือสังคม แตก็ไมปฏิบัติ ไมรวมมือเพื่อสรางพลังในการ
แกไขปญหา เนื่องจากคิดวาเปนหนาท่ีของชนช้ันปกครองเทานั้น ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมจึงไมได
รับการแกไขเทาท่ีควร  
 สมบัติสาธารณะ อยางเชนโทรศัพทสาธารณะ สวนสาธารณะ หองสมุดสาธารณะ สวม
สาธารณะ ธรรมชาติส่ิงแวดลอม ดิน น้ํา ปาท่ีเปนสาธารณะท้ังหลายจึงมักเสียหาย ไมมีใครรูสึกเปน
เจาของท่ีตองดูแลรักษา แมแตขยะมูลฝอยก็มักขวางท้ิงใหพนบริเวณบานตน เม่ือเกิดมลพิษหรือ
ปญหาข้ึนในสังคม คนจึงมักคิดแตเพยีงวา ไมใชเร่ืองของตัว เปนปญหาของรัฐท่ีจะตองจัดการดแูล 
 ท้ังนี้ แนวคิด “จิตสํานึกสาธารณะ” นั้น ธีรยุทธ บุญมีอธิบายวา เร่ิมเปนท่ีรูจักและกลาวถึง
ในประเทศไทย ชวงพุทธศักราช 2500 คือ ชวงเร่ิมมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แตเร่ิมเหน็เปนรูปธรรมข้ึนหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 กอนหนานัน้กิจกรรมการชวยเหลือ
สังคมซ่ึงเสริมงานบําบัดทุกขบํารุงสุขของรัฐ กระทําโดยสถาบันทางศาสนา มูลนิธิ ซ่ึงจัดโดย
เอกชน จดัต้ังเพื่อชวยเหลือคนในเช้ือชาติหรือจากภูมิภาคเดียวกัน เปนลักษณะผูใหกบัผูรับ แตหลัง
เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ประชาชนท่ีมีฐานะยากจนเร่ิมตระหนักถึงพลังของตนเอง และสํานึกตอ
สังคมของชนช้ันกลางถูกยกระดับสูงข้ึน และตอมาการพัฒนามุงเนนคนเปนศูนยกลางในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540 – 2544) ใหความสําคัญกับการพัฒนา
คน ซ่ึงกลไกที่จะทําใหพัฒนาคนไดนั้นคือ ระบบการศึกษา จึงมีการกลาวถึงจิตสํานึกสาธารณะ ใน
ดานการศึกษา และตอมาเม่ือถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545 – 2549) 
ไดกลาวถึงการมีจิตสํานึกสาธารณะไวอยางชัดเจนวา เปนคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ซ่ึง
จะชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยกลาวไวในเร่ืองของประชาสังคมและการมี
สวนรวมของชุมชน 
 
 
 

                                                 
9 สุชาดา จักรพิสุทธิ์. “จิตสํานึกสาธารณะ.”ศิลปวัฒนธรรม ปที่ 22, ฉบับที่ 9 (กรกฎาคม 2544) : 22 - 23.  
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 การ “กอตัว” ของจิตสํานึกตอสวนรวมของคนในสังคม แบงออกเปน 2 ระดับ คือ 
1. จิตสํานึกระดบัชุมชน เปนส่ิงท่ีมีอยูมาแตเดิมในสังคมไทย ท้ังในเขตเมืองและใน

ชนบท ในรูปของกลุมบาน ตรอก ซอย ยาน การมีวิถีรวมกันในระดับชุมชนนี้ ชุมชนจะควบคุมซ่ึง
กันละกนั รวมกันรับผิดชอบในปญหาศีลธรรม คุณธรรมอ่ืน ๆ รวมกัน ภาพชีวติในลักษณะของการ
รวมมือรวมใจในระดับชุมชนน้ีเกดิข้ึนอยางเปนปกติในสังคมไทยสมัยโบราณ แตเร่ิมจะขาดหายไป
ในยุคของการพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเกิดข้ึนในป 2504 และเร่ิมมีการฟน
คืนกลับมามีบทบาทท่ีชัดเจนมากข้ึนภายใตแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ประชาคมตําบล และ
ทฤษฎีใหม 

2. จิตสํานึกระดบัสังคม เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือสังคมไทยไดดําเนนิการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปแลวชวงเวลาหนึ่ง และเผชิญ
กับปญหาและสังคมท่ีเกิดข้ึนตามมา อาทิ ปญหาความยากจน ปญหาแรงงานเด็ก ปญหาโสเภณ ี
ปญหาสภาพแวดลอมเส่ือมโทรม ฯลฯ สมาชิกในสังคมท่ีรับรูและตระหนักในความรุนแรงของ
ปญหาไดมีการเรียกรองใหมีการแกไขปญหารวมกนั เนื่องจากมีสํานกึวาตนเองเปนสวนหนึ่งของ
วิถีชีวิตที่ใหญกวาชุมชนดั้งเดิม ซ่ึงทุกคนมีความรับผิดชอบรวมกันท่ีตองแกไขปญหา และทุกคนมี
สิทธิท่ีจะเรียกรองเพื่อทําใหสวนรวมดีข้ึน การกอตัวของจิตสํานึกระดบัสังคมนี้ เกิดข้ึนคอนขางชา
และเปนไปในลักษณะท่ีกระจุกตัวในสังคมไทย 
 การท่ีคนในสังคมท่ีปกครองดวยระบอบเสรีประชาธิปไตยมีจิตสํานกึพลเมืองของ
ประชาชน จะทําใหสังคมมีการพัฒนาไปในแนวทางที่เหมาะสม การมีจิตสํานึกพลเมือง หมายถึง 
ประชาชนมีความตระหนักรูถึงสิทธิและหนาท่ีของตน รูจักเรียกรองแสดงความตองการของสิทธิท่ี
พึงได และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม10   
  ศ .นพ .ประเวศ  วะสี  กลาวถึงคุณคาของจิตสํานึกสาธารณะวา เปน “ทุนทางสังคม” เปน
พลังทางสังคมในการแกปญหาวิกฤติของสังคมได  ในลักษณะของ  “การที่คนมารวมกัน  เอาความดี
มารวมกัน  เพื่อแกไขปญหาของสังคม” เปนพลังของคนในสังคม รวมคิด รวมใจ และรวมทํา เพื่อ
แกไขปญหาและสรางสรรคส่ิงดีงามใหกับสังคมท่ีทุกคนตางรวมเปนเจาของ เม่ือทุกฝายทุกสวนใน
สังคมตระหนักถึงปญหาสาธารณะรวมกัน  มองเห็นผลประโยชนของสวนรวมรวมกัน  มีความไวใจ
ซ่ึงกันและกัน มองเห็นคุณคา มีความคาดหวัง และมีความสํานึกรวมกันท่ีจะกาวไปขางหนา  ก็จะทํา
ใหคนหรือสถาบันสรางระบบความสัมพันธทางสังคม  ท่ีเรียกวา  “ทุนทางสังคม”  ซ่ึงจะชวยให

                                                 
10 หฤทัย อาจปรุ. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะผูนํา รูปแบบการดําเนินชีวิต และความสามารถในการเรียนรูดวย
ตัวเอง กับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พยาบาลศึกษา คณะพยาบาลศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2544, 12. 
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สามารถทํางานรวมกันจนบรรลุเปาหมายท่ีตั้งใจไว  พรอมกันนี้ได เสนอกลยุทธ ท่ีนําไปสู
ความสําเร็จในการปลุกจิตสํานึกสาธารณะ 3 ประการ ดังนี้ 
 

1. ความรัก : กลยุทธหรือแนวคิดท้ังหลายไมอาจสําเร็จได หากบุคคลท่ีกระทําหรือปฏิบัติ
หนาท่ีปราศจากความรัก ความรักเอาชนะความเห็นแกตัว ไดแกความรักในเพื่อน
มนุษย ความรูสึกยินดีท่ีไดเปนสวนหนึ่งของสังคม 

2. ความรู : เปนสวนสนับสนุนโอกาสสรางความรัก ความรูอยางแทจริงเกิดจากการ
เรียนรูดวยตัวเอง เรียนรูจากการกระทํา (Learning by doing) 

3. ความเปนธรรมชาติ และการดําเนินการตาง ๆ : การพัฒนาของภาครัฐท่ีไมประสบ
ความสําเร็จ  เพราะการเรงรัดเพื่อใหถึงเปาหมายอยางรวดเร็ว  โดยมีเวลาและ
งบประมาณเปนขอจํากัด การปลุกจิตสํานึกดวยความรักและการใหความรูตองเติบโต
จากพ้ืนฐานจากธรรมชาติ เพื่อความเปนอิสระและความตอเนื่องยั่งยืนดวยความ
ซาบซ้ึงในจิตใจ11 

  

 จิตสํานึกสาธารณะอาจเกิดข้ึนในขอบเขตที่แตกตางกัน ดังนี ้
1. ดานความตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึนในสังคม บุคคลเกิดการรับรูวาสภาพทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง วาอยูในภาวะไมปกติ ซ่ึงมีผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว 
ประเทศชาติ เปนภาวะท่ีจําเปนตองแกไขใหอยูในภาวะปกติสุข 

2. ดานการวิเคราะห วิพากษ วิจารณ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงการคิด
จําแนกสาเหตุ และกระบวนการทําใหเกิดปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทําใหอยูใน
ภาวะไมปกติ รวมถึงผลกระทบของปญหาในดานตาง ๆ วามีความสัมพันธกันอยางไร 
และรวมกับการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืน ถึงสภาพปญหา แนวทาง
ปองกันและการแกไข 

3. ดานความรัก ความเอ้ืออาทร และความสามัคคี การรวมกลุมของบุคคลในสังคม มี
ความหลากหลาย จึงจําเปนตองสรางข้ึนบนฐานแหงความรัก ความเมตตา ความเอื้อ
อาทรและสามัคคี 

4. ดานการรับรูความสามารถของตนในการผลักดันเพื่อแกปญหาสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ม่ันใจในความสามารถของตนในการท่ีจะชวยเหลือ แกไขปญหาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กระตือรือรน ตองการหาวิธีการ แนวทาง และทรัพยากรในการแกไข
ปญหา 

                                                 
11 วรวุฒิ โรมรัตนพันธ. ทุนทางสังคม. กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข สรส., 2548, 22. 
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5. ดานการลงมือปฏิบัติ หรือรวมมือในการแกไขปญหาสังคม เศรษฐกจิ การเมือง เขารวม
ในกจิกรรมตาง ๆ โดยการริเร่ิมของตนเอง หรือเขารวมในกลุมตาง ๆ เพื่อชวยเหลือ
สังคม โดยการใหทุนทรัพย การชวยในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ชวยเสนอความคิด แนว
ทางการแกไขปญหา หรือการกระทําอ่ืน ๆ ท่ีกระทําแลวมีผลทําใหเกิดการผลักดัน 
และการเคล่ือนไหวในการพัฒนาสังคมตามความรูความสามารถของตนเอง 

6. ดานการมีเครือขายในการทํากิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม ตองมีการประสานเพื่อ
ดําเนินการตามแนวทางในการชวยเหลือสังคม โดยการจัดต้ังกลุม ชมรม ชวยเหลือ
สังคม และรวมมือกับองคกรของรัฐบาลและเอกชน ในการกระทําเพ่ือชวยเหลือ
สังคม12  

 

 ท้ังนี้ การมีจิตสํานึกสาธารณะเกิดจากระบวนการเรียนรู และตองมีแรงจูงใจภายใน เพื่อ
ผลักดันใหกระทําพฤติกรรมท่ีไดตั้งใจไว ซ่ึงกระบวนการเรียนรูเร่ิมตนจากการับรูเหตุการณหรือ
บุคคล แลวแปลความหมายเขาสูระดับจิตสํานึก ใชแรงผลักดันและแรงจูงใจใหกระทํา หลังจากคิด
วิเคราะหจนซาบซึ้ง สรางสรรค และหาแนวทางในการแกไขปญหาสาธารณะเหลานั้น บุคคลท่ีมี
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและแรงจูงใจภายใน เปดกวางตอประสบการณ จึงเปน
คุณลักษณะท่ีทําใหเกิดการมีจิตสํานึกสาธารณะ ซ่ึงไมไดอยู เพียงระดับจิตสํานึกเทานั้น แต
กอใหเกิดพฤติกรรม จึงทําใหปญหาตาง ๆ ไดรับการแกไข สังคมก็จะมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 หฤทัย อาจปรุ, เร่ืองเดียวกัน, 14. 

DPU



 21

แนวคิดทฤษฎกีารรณรงคประชาสัมพันธ (Public Relations Campaign) 
 
 การสรางจิตสํานึกสาธารณะไปยังคนกลุมใหญในสังคม นอกเหนือจากทําความเขาใจถึง
แกนแททางจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมแลว  เคร่ืองมือหนึ่งท่ีสําคัญในการส่ือสารไปยัง
สาธารณชน ก็คือ “การรณรงคประชาสัมพันธ” ซ่ึงตองอาศัยการวางแผนอยางเปนระบบ เพื่อใหการ
รณรงคบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 
 

 ปจจัยสําคัญในการส่ือสารรณรงคประชาสัมพันธ ไดแก 
 

 1. ผูสงสาร (Sender) ผูท่ีดําเนินงานรณรงคมักเปนผูท่ีมุงทํางานเพื่อสวนรวม อาทิ พรรค
การเมือง, รัฐบาล และองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) เปนตน 
 2. ผูรับสาร (Receiver) สามารถกําหนดในลักษณะท่ัวไป คือ สาธารณชน (Public) หรือ
กําหนดอยางเฉพาะเจาะจง ซ่ึงอาจหมายถึงผูท่ีมีสวนเกีย่วของโดยตรงตอปญหาตาง ๆ หรือมีความ
สนใจตอประเด็นปญหาใด ๆ รวมกัน โดยแบงเปน 

- กลุมเปาหมายที่มีเปาหมายในการรณรงคดวยโดยตรง (Intended receiver)  
- กลุมเปาหมายที่มีอิทธิพลตอการรณรงคไปยังกลุมเปาหมายท่ีคาดหวัง เรียกวาเปน 

Actual receiver โดยนับเปนกลุมท่ีมีพลังขับเคล่ือนสังคม หรือสามารถผลักดันผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ ท้ังในภาครัฐและเอกชน 

 3. เนื้อหา (Message) ในการณรงค ส่ิงท่ีสําคัญคือ ความหมาย (Meaning) ท่ีมุงสงไปยัง
กลุมเปาหมาย ซ่ึงตองคํานึงถึงการตีความ เปนไปไดท่ีผูรับสารอาจเขาใจในเนื้อหาท่ีสงไปไดไม
เทากับท่ีผูสงสารตองการ โดยปกติคนเรามักจะมีการเลือกรับขาวสาร (Selection of issues) 
โดยเฉพาะการแกไขปญหาในชีวิตประจําวันของตนเอง และอาจใหความสําคัญกับประเด็นท่ี
เกี่ยวเนื่องกับสาธารณะ (Public Affaire) เพียงเล็กนอย การสรางความสําคัญในประเด็นปญหา ดวย
แนวคิดของการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting) จึงนับวามีความสําคัญ  
 ท้ังนี้ การณรงคประเด็นสารธารณะ ซ่ึงมักเกี่ยวของกับการปรับทัศนคติและพฤติกรรมนั้น 
ผูรับสารจะใหความสําคัญกับอารมณความรูสึกนึกคิดท่ีผุดข้ึนมาในหัวเปนอันดับแรก มากกวา
ขอมูลขาวสารท้ังหมดท่ีเคยไดรับมา ดังนั้น การณรงคจึงควรสรางใหประเด็นปญหานั้น ๆ ไดรับ
ความสนใจจากสาธารณชน โดยประเด็นของการรณรงคท่ีมักไดรับการยอมรับวามีคุณคา มักจะเปน
ส่ิงท่ีผูคนเห็นวาจะสามารถแกไขปญหา หรือเห็นวาเขาจะได (Gain) อะไรจากการรณรงค ในทาง
กลับกันหากพบวามีแนวโนมท่ีจะเกิดความเส่ียง (Risk) การรณรงคนั้นก็มักจะถูกปฏิเสธทันที 
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 ในบางคร้ังตองยอมรับวา คนเราอาจมองวาปญหาที่เกิดข้ึนในสังคม แมจะมีท่ีมาจากการ
กระทําท่ีผิดพลาดของบุคคล (Individual) แตภาระในการจัดการกับปญหาดังกลาวมักถูกยกใหเปน
หนาท่ีรับผิดชอบของภาครัฐ 
 4. ส่ือ (Media) เทคโนโลยีเอ้ือใหการส่ือสารเปนไปไดอยางงายดาย เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชวยใหผูสงสารสามารถควบคุมการเผยแพรขอมูลขาวสารได แมแตการการสงขอมูลไปยังบุคคลท่ี
เปนกลุมเฉพาะเจาะจง ท้ังยังเปดโอกาสใหผูรับสารตอบกลับไดอยางสะดวกรวดเร็วอีกดวย ปกติ
แลวผูรับสารมักตองการเขาถึงขอมูลขาวสารโดยใชทางลัด (Shortcut) และมักจะเปนฝายรับขอมูล
ขาวสารแบบต้ังรับ (passive) ดังนั้น แทนท่ีจะมุงใหเกิดการไหลของขาวสารจากผูสงสาร ไปยังผูรับ
สาร ในการณรงคควรกระตุนใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูรับ-ผูสงสาร (The Interactive Model) โดย
เปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนความรูมุมมองความคิดระหวางกัน13  
 

 การวางกลยุทธการณรงค ประกอบดวย 
1. การวิเคราะหสถานการณ (Situation Analysis)  
2. การกําหนดแนวคิดหลัก (Conceptualization) เชน การกาํหนดเปาหมาย, 

วัตถุประสงค, กลุมเปาหมาย แนวคิด, ส่ือ, ระยะเวลาดําเนนิงาน และคาใชจาย 
3. การดําเนนิงาน (Implementation)  
4. การประเมินผล (Evaluation)14 

 

 การกําหนดระดับของการรณรงคประชาสัมพันธ 
 การณรงคมีเปาหมายหลายระดับ หากเปนการรณรงคเชิงขอมูลขาวสาร (Information 
campaign) ท่ีตองการผลในเชิงการตระหนักถึง (Awareness) ก็จําเปนตองใหความสําคัญการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเปนพิเศษ เชน กรณีการณรงคเกี่ยวกับเอดส อันตรายจากการบริโภค
แอลกอฮอลและบุหร่ี และการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีอากร เปนตน  
 หากเปนการณรงคท่ีมุงสรางคานิยมหรือทัศนคติ (Value or attitude campaign) ซ่ึงนับเปน
การรณรงคในประเด็นท่ีออนไหวและยากตอการเปล่ียนแปลง เชน การสรางทัศนคติท่ีมีตอเด็ก 
ผูสูงอายุ ชาวตางชาติ และชนกลุมนอย และการยอมรับผูหญิงในการดํารงตําแหนงผูนาํ เปนตน 

                                                 
13 Voltmer, Katrin and Rommele, Andrea. “Information and Communication Campaigns: Linking Theory to Practice.” in 
Klingemann, Hans-Dieter and Rommele, Andrea, eds. Public Information Campaigns & Opinion Research, 10 – 17. London : 
Sage publications, 2002.  
14 Baerns, Barbara and Raupp, Juliana. “Modeling and Evaluation Public Relations Campaigns.” in Klingemann, Hans-Dieter and 
Rommele, Andrea, eds. Public Information Campaigns & Opinion Research, 19. London : Sage publications, 2002. 
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 การรณรงคอาจมุงเปล่ียนแปลงระดับพฤติกรรม โดยอาจเปนการเรียกรองใหเกดิการกระทํา
ส่ิงหนึ่งส่ิงใด เชน การบริจาคโลหิต และการบริจาคทุนทรัพย เปนตน หรืออาจเปนการรณรงคเพื่อ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม เชน เปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เมาไมขับ และสนับสนุนการมีงาน
ทําของผูหญิง ซ่ึงการณรงคตาง ๆ ดังกลาวจําเปนตองอาศัยระยะเวลาท่ียาวนาน  
 ปญหาน้ําเสีย อากาศเปนพิษ การขาดแคลนทรัพยากร ปญหายาเสพติด การบริโภค
แอลกอฮอล และปญหาโรคภัยไขเจ็บท่ีไมอาจรักษาใหหายขาดได เหลานี้ลวนเปนปญหาทางสังคม
ท่ีตองการการมีสวนรวมเชิงรุก (Active participation) ในการแกไขของคนในสังคม โดยเร่ิมต้ังแต
การสรางการตระหนกัถึง (awareness) ทัศนคติ และพฤตกิรรม หากปราศจากขอมูลขาวสารและการ
ส่ือสาร ก็ยากท่ีการเปล่ียนแปลงก็เกิดผลไดอยางแทจริง15  
 อาจกลาวไดวา การรณรงคประเด็นสาธารณะ (Public Communication Campaign) ตอง
กําหนดเปาหมายอยางชัดเจน ซ่ึงอาจเปนการเปล่ียนแปลงอยางหนึ่งอยางใด ตอไปน้ี 

- เปล่ียนแปลงการรับรู (Cognitive change) ครอบคลุมท้ังการตระหนักถึง ความรู และ
ความเขาใจท่ีมีตอประเด็นการรณรงค 

- เปล่ียนแปลงการกระทํา (Action change) อาจเปนการโนมนาวใจใหกลุมเปาหมายเกิด
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงเปนการเฉพาะ เชน การใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

- เปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavioral change) อาจเปนการรณรงคใหขับรถชาลง หรือ
เลิกสูบบุหร่ี เปนตน 

- เปล่ียนคานิยม (Value change) อาจเปนการเปล่ียนความเช่ือ เชน อคติท่ีมีตอคนบางกลุม16 
 
 

 การรณรงคประชาสัมพันธผานส่ือมวลชนและส่ือบุคคล 
ในการรณรงคประชาสัมพันธนั้น ส่ือมวลชนนับวามีบทบาทสําคัญ ท่ีชวยกระตุนความ

สนใจแกสาธารณชน ซ่ึงจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงทัศนคติได ขอไดเปรียบของส่ือมวลชนกคื็อ 
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง แตก็มีขอเสียตรงท่ีผูรับสารอาจเลือกขอมูลขาวสาร
เพียงบางสวน อาจเกดิการเขาใจผิด หรืออาจมีการปฏิเสธในขอมูลขาวสารนั้น ๆ ได เชน ในการ
สํารวจการใชขอความ “Please Begins with the United Nations - and the United Nations Begins 

                                                 
15 Klingemann, Hans-Dieter and Rommele, Andrea. “Towards a Theory of Campaigns: The Role of Opinion Leaders.” In 
Klingemann, Hans-Dieter and Rommele, Andrea, eds. Public Information Campaigns & Opinion Research, 36 - 37. London : Sage 
publications, 2002. 
16 Rigg, Malcolm. “The Importance of Research in Planning and Developing Communications Campaigns: The UK Government 
Home Office Smoke Alarms Campaign.” In Klingemann, Hans-Dieter and Rommele, Andrea, eds. Public Information Campaigns 
& Opinion Research, 52. London : Sage publications, 2002. 
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with You” มีผูตอบแบบสอบถามวา ไมรูสึกคลอยตามกับคําขวญัดังกลาว เนื่องจากไมเขาใจ
ความหมายท่ีแทจริง  

นั่นเปนเหตุผลวา ในการรณรงคอาจจําเปนตองอาศัย “ผูนําทางความคิด” ผูซ่ึงผูคนใหความ
เช่ือถือและรับฟงความคิดเห็นควบคูไปดวย เพื่อใหบุคคลเหลานี้สงตอขอมูลขาวสารไปยัง
กลุมเปาหมายท่ีตองการ ในลักษณะการส่ือสาร 2 ข้ัน (Two step flow) ซ่ึงเปนแนวความคิดของ 
Katz and Lazarsfeld (1955) จากแนวความคิดดังกลาว หากตองการกระตุนใหเกิดการตัดสินใจของ
บุคคลหรือตองการผานรางกฎหมายเพื่อสรางพฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง ควรใหความสําคัญกับการ
ส่ือสารระหวางบุคคล ซ่ึงในบางครั้งอาจมีความสําคัญมากกวาส่ือมวลชนเสียอีก เนื่องจากบุคคลมัก
ประเมินขอมูลขาวสารท่ีไดรับฟงจากส่ือมวลชน โดยอาศัยความคิดเห็นของบุคคลรอบขางเปน
แนวทาง ยิ่งเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูง ก็ยิ่งมีการพ่ึงพิงความคิดเห็นของผูนําทางความคิดมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น ในการรณรงค อาจตองเร่ิมตนดวยการส่ือสารผานส่ือมวลชน จากน้ันควรให
ความสําคัญกับผูมีอิทธิพลทางความคิด (Influential) การพิจารณาถึงผูนําทางความคิดอาจไม
เกี่ยวของกับระดับการศึกษาหรืออายุ แตเปนบุคคลท่ีมีบุคลิกลักษณะท่ีทําใหคนรับฟงความเห็น ซ่ึง
บอยครั้งมักจะเช่ือมโยงไปถึงสถานภาพของเขาท่ีทําใหคนยอมรับ เม่ือจะดําเนินการรณรงค ก็
จําเปนตองคนหาแหลงขอมูลท่ีสําคัญของผูมีอิทธิพลทางความคิด ซ่ึงโดยปกติแลวผูมีอิทธิพลทาง
ความคิดมักเลือกเปดรับส่ือหนังสือพิมพ นิตยสารขาว และหนังสือ มากกวาโทรทัศนและวิทยุ หรือ
หากจะเปดรับวิทยุและโทรทัศน ก็มักจะเลือกเปดรับขาว รายการสนทนา การอภิปรายทางการเมือง 
และสารคดี เนื่องจากผูท่ีจัดวาเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดนั้น มักจะเปนผูท่ีสามารถใหขอมูล
ขาวสารและความคิดเห็นกับผูอ่ืนไดในมุมมองที่แตกตาง ซ่ึงส่ิงนี้ทําใหบุคคลนี้กลายเปนศูนยกลาง
ท่ีบุคคลแวดลอมมักเขามาขอความคิดเห็น กลาวคือ กลายเปนศูนยกลางในเครือขายการสื่อสาร 
(Communication network) 
 ส่ิงท่ีควรตระหนักถึงในการรณรงคคือ เม่ือเราส่ือสารไปยังบุคคลหน่ึงบุคคลใด ก็เทากับเรา
ไดส่ือสารไปยังเพื่อน เพื่อนรวมงาน และญาติมิตรของบุคคลนั้น ๆ ดวย ยิ่งบุคคลผูนั้นมีอิทธิพลทาง
ความคิดของผูอ่ืนมากเทาไร ก็มักจะเปนบุคคลท่ีมีเครือขายทางการส่ือสารกวางขวางมากเทานั้น 
ดังนั้นเพื่อใหการรณรงคบรรลุผลสําเร็จ อาจเร่ิมตนจากการส่ือสารผานส่ือมวลชนเพื่อทําให
ประเด็นปญหาท่ีตองการรณรงคไดรับความสนใจ จากน้ันอาจเลือกใชส่ือบุคคลซ่ึงเปนผูนําทาง
ความคิดเพื่อสนับสนุนการรณรงคใหบรรลุผลสําเร็จ17  
 

                                                 
17 Klingemann, Hans-Dieter and Rommele, Andrea ,Ibid, 40.  
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 ทฤษฎีการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบ ของแบนดูรา (Bandura) ไดกลาวถึงพฤติกรรมท่ี
แสดงออกวา เกิดจาการสังเกตเห็นบุคคลอ่ืนกระทํากอน จึงนําเอาพฤติกรรมนั้นมาเปนตนแบบ  
 ท้ังนี้ กระบวนการของการเกิดพฤติกรรมการกระทําตามแบบ (Modeling) มีดังนี ้

1. ใหความสนใจในตัวแบบ (Attention) 
2. จดจําจดัเก็บ (Retention) เกบ็ไวในความทรงจํา 
3. กระทําตามพฤติกรรมแมแบบ (Production)  
4. จูงใจ (Motivational process) 
 

 พฤติกรรมแมแบบท่ีคนจดจําไวนั้น คนจะยังไมแสดงออกจนกวาจะมีภาวะ หรือเกิด
เง่ือนไขท่ีมาเปนตัวกระตุน (Incentives) ซ่ึงอาจเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยภายในของบุคคล18 
 
 

 การประเมินผลการรณรงคประชาสัมพันธ 
 

 บอยคร้ังท่ีโครงการรณรงคอาจไมไดรับการประเมินผลอยางเหมาะสม ซ่ึงอาจเนื่องมาจาก
โครงการรนั้น ๆ ถูกริเร่ิมข้ึนโดยผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เชน นักการเมือง ผูบริหารระดับสูงของ
องคกร หรือผูนําทางธุรกิจ โดยบุคคลเหลานั้นเผชิญกับปญหา ซ่ึงอาจจะเปนปญหาสังคมหรือ
เศรษฐกิจ จึงตัดสินใจใหมีการจัดทําโครงการรณรงคเพื่อหาทางออกในการแกไขปญหาดังกลาว 
เม่ือเปนโครงการท่ีมาจากการส่ังการ(Top-down campaign strategy) จึงเปนธรรมดาท่ีโครงการ
รณรงคจะไมไดรับการประเมินผล  
 อุปสรรคสําคัญอีกประการที่กีดขวางการประเมินผลการรณรงคอยางมีประสิทธิภาพ คือ 
เนื่องจากโครงการขาดการวางแผนกลยุทธอยางชัดเจนมาต้ังแตตน หรืออาจเกิดจากผูรับผิดชอบ
โครงการรณรงคขาดประสบการณ จึงมักหันไปพึ่งบริษัทตัวแทนโฆษณา เพ่ือเผยแพรขอความการ
รณรงคไปยังสาธารณชน โดยไมไดตระหนักวา แทจริงแลวบริษัทตัวแทนโฆษณาเองก็มีความ
ชํานาญเฉพาะในดานการสื่อสารการตลาด ซ่ึงอาจไมสอดคลองกับแนวทางการรณรงคเพื่อแกไข
ปญหาสังคมได นอกจากนี้แผนกส่ือสารขององคกรมักจะหลีกเล่ียงท่ีจะประเมินผลการดําเนินงาน
อยางจริงจัง เนื่องจากเกรงวา ความลมเหลวในการดําเนินงานอาจสงผลตอการจัดสรรงบประมาณ
ในปถัดไป 

                                                 
18 กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. รายงานวิจัยเร่ือง ดัชนีวัดความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอสังคมไทย 
โดยใชวิธีเดลฟาย. เอกสารรายงานการวิจัยทางการศึกษา อันดับที่ 308/2546, 2546. 
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 การรณรงคประชาสัมพันธ จําเปนตองวิเคราะหสภาพปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมักมีท่ีมา
จากหลากหลายปจจัย (A multitude of factors) ในการแกไขปญหาจึงตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ อยาง
รอบดาน นี่คือเหตุผลท่ีวา การรณรงคโดยมุงสรางการตระหนักถึง (Awareness) ของสาธารณชน 
หรือการพยายามทําใหเปนประเด็นปญหากลายเปน “ประเด็นสาธารณะ” จึงไมเพียงพอตอการ
แกไขปญหาใหลุลวงลงได  

ท้ังนี้ การรณรงคตองดําเนินงานระยะยาว และหวังผลหลายระดับ ตั้งแตการสรางการ
ตระหนักถึง, ทัศนคติ, และพฤติกรรม การดําเนินการรณรงคโดยไมกอใหเกิดของในทางปฏิบัติใด ๆ 
ถือเปนการใชงบประมาณอยางสูญเปลา กลาวคือ เปนสรางใหสาธารณชนเกิดทัศนคติในเรื่องใด
เร่ืองหน่ึงแลว จะตองสรางใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพฤติกรรม ซ่ึงนําไปสูการแกไขปญหาได
ในท่ีสุด ดังนั้น ในการวางแผนการรณรงคควรระบุใหชัดเจนถึงพฤติกรรมท่ีมุงหวังใหเกิดข้ึนจาก
การรณรงค และทําการประเมินเพ่ือวัดพฤติกรรมดังกลาวดวย 
 ในการประเมินผลการรณรงค เคร่ืองมือหนึ่งท่ีสําคัญคือการสํารวจ (Survey) โดยควรทํา
กอนและหลังการรณรงค เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นถึงระดับของการเปล่ียนแปลงอันเกิดจากการ
รณรงค โดยควรวัดถึงการเปล่ียนแปลงท้ังในระดับความรู ทัศนคติ และทักษะ ตลอดจนพฤติกรรม 
นอกจากนี้ยังควรสํารวจดวยวา มีการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับปญหานั้น ๆ หรือไม โดยควรมีการ
ประเมินท้ังในระยะส้ัน ซ่ึงเปนการสํารวจทันทีภายหลังเสร็จส้ินการรณรงค และควรมีการสํารวจถึง
ผลท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวดวย และควรประเมินใหครอบคลุมทุกดานเพ่ือจะไดทราบวา มีสวนใดท่ี
ไดผลดี และสวนใดท่ีเปนขอบกพรองซ่ึงควรนําไปปรับปรุงแกไขในการรณรงคตอไปในอนาคต 
เชน ผลการสํารวจ ซ่ึงพบวา กลุมเปาหมายเกิดความรูและทัศนคติ แตไมมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม แตเม่ือสํารวจถึงสถานการณปญหา กลับมีระดับของความรุนแรงท่ีลดลง ก็อาจชวยให
เกิดความเขาใจวา แทจริงแลวการรณรงคไมไดมีผลตอการแกไขปญหา หากแตปญหาไดรับการ
คล่ีคลายเนื่องจากปจจัยอ่ืนท่ีอยูนอกเหนือการรณรงคก็เปนได19 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Ostergaard, Leon, Effective Campaign Assessment: How to Learn from Your Failures  In Klingemann, Hans-Dieter and 
Rommele, Andrea, eds. Public Information Campaigns & Opinion Research, 148 - 153. London : Sage publications, 2002. 
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แนวคิดเก่ียวกับการรวมกลุม “พันธมิตร” (Alliance/Partnership) 
 

 การรณรงคประชาสัมพันธสราง “จิตสํานึกสาธารณะ” จําเปนตองดําเนนิการระยะยาว เพื่อ
สงเสริมใหกลุมเปาหมายเกิดการรับรู ทัศนคติ และพฤตกิรรม อันจะนําไปสูการแกไขปญหาสังคม
ไดในท่ีสุด ท้ังนี้ เพื่อใหการรณรงคฯสามารถขับเคล่ือนไปไดอยางมีพลัง หลายองคกร ท้ังองคกร
ภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหากาํไร ตางเล็งเห็นถึงการดําเนินงานรวมกบั
องคกรอ่ืนในลักษณะ “พันธมิตร” เพื่อรวมกันสรางจิตสํานึกอันดงีามสูสังคม ดังเชนท่ี Putnam 
นักวิชาการดานทุนทางสังคมของสหรัฐอเมริกา ผูซ่ึงตระหนักถึงความสําคัญยิ่งตอจิตสํานึกรวมของ
คนในสังคมท่ีถือไดวาเปน “ทุนทางสังคม” โดยหากสังคมใดสามารถสรางความรวมมือกนัใน
ลักษณะพันธมิตรหรือเครือขายดวยความเห็นพองตองกนัของคนในสังคม จะเกิดคุณประโยชน
นานัปการ อาทิ 

1) ทําใหเพิ่มศักยภาพในการทํางาน และชวยลดตนทุนในการทํางานได มากกวาท่ีจะปลีก
ตัวไปทําแบบปจเจกชน 

2) ทําให เกิดจารีตประเพณี ท่ี เกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกัน  หรือการตางตอบแทน 
(reciprocity) ทําใหองคกรชุมชนแข็งแรงและมีพลังมากข้ึน 

3) เม่ือเกิดความไววางใจระหวางกันของคนในเครือขาย ก็ทําใหการติดตอและระบบ
ขอมูลขาวสารมีความสะดวกรวดเร็ว 

4) มีการนําความสําเร็จรวมกันในอดีต มาใชเปนประโยชนเพื่อสรางความรวมมือกันใน
อนาคต 

 

ท้ังนี้ มีงานวิจัยอยู เปนจํานวนไมนอยท่ีศึกษาถึงพลังของความความรวมมือ ดังเชน 
“โครงการกระบวนการฟนฟูทุนทางสังคม : กรณีศึกษากลุมทอผายอมสีธรรมชาติ บานโปงคํา ต.ดูพงษ 
อ.สันติสุข จ.นาน” ซึ่งมีพระสงฆในชุมชนเปนผูริเริ่มโครงการ และไดรับการสนับสนุนจากกลุม
ฮักเมืองนาน สถานทูตแคนาดา มูลนิธิเด็ก และ Global Environment Facility (GEF) ซ่ึงเปนองคกร
พัฒนาเอกชนจากตางประเทศ ไดชวยสะทอนใหเห็นภาพความรวมมือกันขององคกรพันธมิตร 
กอใหเกิดเศรษฐกิจชุมชนท่ีสามารถพึ่งตนเองได เปนเครือขายการเรียนรูรวมกัน ซ่ึงในเวลาตอมาได
ขยายผลสูกิจกรรมอื่น ๆ เชน การรวมกันปองกันปญหายาเสพติด และรวมงานประเพณีตาง ๆ ใน
ชุมชน20  

                                                 
20 วรวุฒิ โรมรัตนพันธ. ทุนทางสังคม. กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.), 2548, 170.  
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  กรณีการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 ต.ค. 2536 เม่ือการกอสรางดําเนินไปไดกวารอยละ 80 ปรากฏวา กลุม
ชาวบานท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสราง เร่ิมประทวงดวยเหตุผลดานความปลอดภัย เสียง
ประทวงยิ่งมีน้ําหนักข้ึนเม่ือชนช้ันกลางในเขตเมืองกาญจนบุรีออกมาเคล่ือนไหวดวย และไดมีการ
ขยายแนวรวมไปยังกลุมคณาจารยและองคกรเอกชน เชน มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหง
ประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร กลุมคณาจารยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม สโมสรนักศึกษา มช. 
เครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ และกลุมนักศึกษาภาคใต ท่ีพุงเปาสรางความตระหนักถึงประเด็น
การอนุรักษผืนสมบูรณนี้เอาไว   
 ประเด็นของการประทวงไดมีการขยายไปสูเร่ืองสิทธิมนุษยชนและละเมิดศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยจากท่ีมีการบังคับใช แรงงานเด็กและสตรีชนกลุมนอยในการกอสรางทอสงกาซ การ
ขยายประเด็นไดนําไปสูการขยายแนวรวมที่มีความเห็นสอดคลองกับประเด็นตาง ๆ มากขึ้น 
เชนกลุมศาสนาและกลุมอนุรักษที่มีสุลักษณ ศิวลักษณ เปนแกนนํา และคณะกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 16 สถาบัน (คอทส.) ซ่ึงเปนกลุมนักศึกษาเคล่ือนไหวดาน
ส่ิงแวดลอม  
 ทามกลางกระแสการคัดคานขององคกรตาง ๆ ทาทีของภาครัฐเองก็เร่ิมมีการเปล่ียนแปลง 
โดยคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานไดแสดงทาทีท่ีไมเห็นดวย
กับการกอสราง หลังจากน้ัน ปตท.ก็เ ร่ิมมีการเปล่ียนจุดยืนและภาพลักษณของตนเองโดย
ปรับเปล่ียนแนวทางไปตามกระแสการต่ืนตัวตอปญหาสภาพแวดลอม เชน มีการณรงคในโครงการ
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ และนําไปสูการปรับตัวตามกระแสการพัฒนาอยางยั่งยืน21 
 กรณีดังกลาวนี้ สะทอนถึง “พลัง” ของกลุมพันธมิตร ท่ีเปนแรงผลักดันอันยิ่งใหญให
สามารถยุติปญหาท่ีคนในชุมชนเผชิญอยูได ซ่ึงแนวความคิดในการดําเนินกิจกรรมการรณรงคดาน
ส่ิงแวดลอมขององคกรพัฒนาเอกชนตาง ๆ ดังกลาว เกิดข้ึนจากความตระหนักของ “ชนช้ันนําและ
ชนช้ันกลางในเมือง” ซ่ึงไดรับแนวคิดมาจากตะวันตก และไดมีโอกาสรับรูถึงผลกระทบของการ
พัฒนาท่ีมีตอส่ิงแวดลอม จึงไดออกมาแสดงบทบาทของตนเองในการปลุกจิตสํานึกของคนใน
สังคม สรางพลังขับเคล่ือนใหเกิดกลไกของรัฐในการแกไขปญหา เชนการออกกฎหมายและ
นโยบายตาง ๆ รวมท้ังสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน22 
 

                                                 
21 ยศ สันตสมบัติ  และอรัญญา ศิริผล, “สภาพแวดลอมนิยมในสังคมไทย”, วารสารสังคมศาสตร, คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ปที่ 12 ฉบับที่ 2, 2543 
22 สัณฐิตา กาญจนพันธุ. “ความเคล่ือนไหวดานสิ่งแวดลอมและความคิดสเีขียวในเมือง.” วารสารสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปที่ 12 ฉบับที่ 2 (2543) : 232. 
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 การสรางพันธมิตรใหเกดิความเขมแข็ง องคกรแตละฝายควรตระหนักถึงศักยภาพที่แทจริง
ของกันและกนั ไมวาจะเปนศักยภาพในดานเทคโนโลยี ประสบการณ ทักษะ และกระบวนการ
บริหารจัดการ ซ่ึงลวนเอ้ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานรวมกนัได ส่ิงท่ีควรคํานึงถึง ไดแก 
 

1. ความรูวาจะทําอยางไร (Know-how) การขยายความรูระหวางกันอยางรอบดาน ชวยให
เกดิความเขาใจในการดําเนนิงานตาง ๆ ไดอยางลึกซ้ึงข้ึน นับต้ังแตความเขาใจในกลยุทธ
และบทบาทขององคกรตาง ๆ เขาใจถึงทางเลือก และการบริหารจัดการพนัธมิตร 
ตลอดจนการจดัการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในกลุมพันธมิตร  

2. โครงสรางและกระบวนการท่ีสนับสนุนกนัและกนั โดยการสรางระบบและโครงสราง
ท่ีเอ้ือใหองคกรในพันธมิตรไดมีโอกาสเรียนรูกันและกนั เกิดการแบงปนความรูและ
ขอมูลขาวสารระหวางกัน 

3. กรอบความคิด (mindset) ส่ิงท่ีสําคัญในการดําเนินงานของพันธมิตรจะตองอาศัยความ
ไวเนื้อเช่ือใจกนั สงเสริมใหเกิดการดําเนินงานรวมกนั มีความรูสึกในดานบวกตอกัน 

4. ทักษะการบริหารจัดการ นับเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีสําคัญในการสรางและคงความเปน
พันธมิตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. การเรียนรูระหวางกันของพันธมิตร ซ่ึงความรูดังกลาว เกิดจากขอมูลซ่ึงนับเปนสมบัติ
ช้ินสําคัญในองคกรท่ีเอ้ือใหเกิดนวัตกรรมหรือความคิดใหม ๆ ได 

 

 ท้ังนี้ ในการดําเนินงานรวมกัน Phillip H. Coombs อธิบายวา ตองแยกใหเห็นอยางชัดเจน
ระหวาง “ความรวมมือ” กับ “การประสานงาน” เพราะความรวมมือมีความหมายและขอบเขตท่ี
กวางและลึกซ้ึงกวา การประสานงานเปนเพียงการกําหนดขอตกลงรวมกันท่ีจะไมกาวกายซ่ึงกัน
และกัน อีกท้ังลดความซํ้าซอนหรือสงเสริมการทํางาน แตความรวมมือเปนเร่ืองของการ
ตั้งเปาหมายและปฏิบัติงานรวมกันอยางใกลชิด  
 

 นิตยา เงินประเสริฐศรี ใหความหมายวา เปนกระบวนการท่ีองคการไดรวมมือกับองคการ
อ่ืน ๆ โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะเจาะจง มีการกระทํารวมกัน ซ่ึงการกระทํารวมกันระดับตํ่าสุดคือ การ
เจรจาแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและบริการตาง ๆ ซ่ึงกันและกัน ระดับสูงข้ึนมาคือ การดึงหนวยงาน
ตาง ๆ มารวมงานดวย หรือเขามาเปนพวก และการรวมกําลัง ซ่ึงเปนระดับของการกําหนดเปาหมาย
รวมกัน จัดเครือขายการทํางาน (Networking) และบทบาทหนาท่ี รวมท้ังเกิดความรูสึกเปนเจาของ
งานรวมกัน (Sense of belonging)  
 

DPU



 30

 Thomas & Robert ไดแบงรูปแบบและลักษณะของการปฏิบัติงานรวมกันออกเปน 2 
ลักษณะ คือ  

1. การตกลงรวมกัน (Bargaining) คือการตกลงรวมกันระหวางองคกร 2 องคกรหรือ
มากกวา เพื่อแลกเปล่ียนผลตอบแทนซ่ึงกันและกัน  

2. การเขารวมกัน (Coordination) คือการรวมมือกันปฏิบัติงานระหวางสององคกรหรือ
มากกวา เพื่อเปาหมายอันเดียวกัน 

 

 จิตวิญญาณของความเปนพันธมิตร 
 การเขารวมเปนพันธมิตร อาจประกอบดวยหุนสวน (Partners) ซ่ึงเปนองคกรท่ีเล็กหรือ
ใหญกวา อาจถือหุนใหญหรือเล็กกวากต็าม แตทุกฝายควรมีความเทาเทียมกนั มีสิทธิมีเสียงและ
ไดรับการยอมรับนับถือในคุณคาท่ีแตละฝายสามารถเอ้ือประโยชนตอการทํางานของพันธมิตรได 
อาจกลาวไดวา การดําเนินงานรวมกนัควรอยูบนพื้นฐานของ “จิตวิญญาณของความเปนพันธมิตร” 
(Alliance Spirit) ดังนี้ 

1. ตองมีบรรยากาศของความยืดหยุน (Atmosphere of flexibility) พรอมจะสนับสนุน
ใหเกิดการแกไขปญหา โดยไมจํากัดวาการแกไขปญหานั้นเปนความรับผิดชอบของ
ฝายใดเปนการเฉพาะ 

2. อุทิศตนเพื่อสรางความสัมพันธรวมกัน (Commitment to mutuality) โดยแบงปนท้ัง
ผลประโยชนและภารกิจระหวางกัน  

3. มีสํานึกของความเปนปกแผนอันหนักแนน (Sense of solidarity) โดยการสรางความ
เทาเทียมในการดําเนินงานรวมกัน ไมมีฝายใดพยายามท่ีจะมีอํานาจเหนือหรือ
ควบคุมอีกฝายหนึ่ง 

4. มีใจรักท่ีอยากจะเห็นความกลมเกลียวตอกัน (Preference for harmony) โดยพยายาม
สรางใหเกิดการแลกเปล่ียนและทํางานรวมกันอยางแทจริง23 

 

ท้ังนี้ การเขารวมเปนพนัธมิตร อาจรวมกนัเพียงบางสวน เชน การรวมกันในเปาหมายและ
ผลประโยชนเฉพาะหนา หรือมีกฎเกณฑบางอยางรวมกัน กลาวคือ กลุมในสังคมท่ีมีความตองการ
คลาย ๆ กัน มีความคิดหรืออุดมคติเหมือนกัน มารวมตัวกันเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกับกลุม
หรือบุคคล และองคกรอ่ืน ๆ ท่ีอยูรวมกนัในสังคม ทําใหกลุมตนเองมีความรูสึกวามีพืน้ท่ีทางสังคม
ท่ีชัดเจนมากข้ึน 

                                                 
23 Spekman, Robert E., Isabella , Lynn A. and MacAvoy, Thomas C. Alliance Competence: Maximizing the Value of Your 
Relationships. Unite Stated of America : John Wiley & Sons, Inc., 2000, 42. 
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 การพิจารณาเง่ือนไขของการเขารวมเปนพนัธมิตร 
 การไตรตรองเพ่ือเขารวมเปนพันธมิตรนัน้ ไมควรดําเนนิการอยางเรงรีบหรือคํานึงถึงปจจัย
ดานเงินทุนเพยีงอยางเดียว แตควรใหความสําคัญกับความเปนมา วัฒนธรรม และเปาหมายของแต
ละองคกรดวย โดยใชเวลาศึกษา สอบถามจากองคกรท่ีเคยรวมงานดวย พรอมท้ังแลกเปล่ียนขอมูล
ระหวางกันอยางเปดเผย กอนตัดสินใจรวมเปนพนัธมิตรกัน โดยสามารถสรุปแนวคิดของการ
พิจารณาสรางพันธมิตรจากแนวทางของภาคเอกชนในเชิงการตลาด มาปรับใชกับการสราง
พันธมิตรในกจิกรรมอันเปนสาธารณประโยชน ดังนี ้
 

1. สถานะความม่ันคงขององคกรและรูปแบบการบริหารจัดการ หากองคกรบริหารงานโดยมี
บุคคลเพียงคนเดียวเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ ถือไดวาเปนขอดอยในการรวมพันธมิตร
ดวย  เนื่องจากอาจขาดความยืดหยุนในการดําเนินงาน ควรเลือกองคกรท่ีสามารถ
บริหารงานรวมกันไดอยางลงตัว 

 

2. ความพรอมของการสรางพันธมิตร แมบางองคกรจะเคยมีประสบการณในการทํางานแบบ
พันธมิตร แตก็ไมไดหมายความวาองคกรดังกลาวจะพรอมสําหรับการรวมเปนพันธมิตร
ดวยเสมอไป ควรคนหาขอมูลวาในอดีตนั้นองคกรดังกลาวใหความรวมมือกับองคกรอ่ืน
มากนอยแคไหน มีมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีรวมมือเปนทีมเดียวกันหรือไม มีสวนรวม
รับผิดชอบในความเส่ียงมากนอยแคไหน ใหความสําคัญกับกฎระเบียบตาง ๆ อยางไร และ
มีสวนรวมในการสรางเครือขายความรวมมือหรือไม ซ่ึงอาจพบวา บางองคกรแมจะเคยมี
ประสบการณในการทํางานในลักษณะพันธมิตร แตก็อาจมีประสบการณท่ีลมเหลว จึงได
สรางกฎเกณฑตาง ๆ ข้ึนมากมาย ซ่ึงนั่นอาจเปนอุปสรรคกีดขวางการทํางานของพันธมิตร
ได ขณะเดียวกันบางองคกรท่ีแมจะไมเคยทํางานแบบพันธมิตร ก็อาจเปนพันธมิตรท่ีดีได
ดวยวัฒนธรรมองคกรท่ีเอ้ืออํานวย  

 

3. วิธีการแกไขปญหา ควรศึกษาถึงแนวทางการแกไขปญหาขององคกรท่ีจะเขารวมเปน
พันธมิตร องคกรท่ีมีคุณสมบัติเปนพันธมิตรท่ีดีควรเปนองคกรท่ีสามารถคาดคะเนถึงแนว
ทางการแกปญหาลวงหนาได ท้ังนี้ อาจคนหาขอมูลวา องคกรดังกลาวมีมาตรการรับมือกับ
คําตําหนิติเตียนของลูกคาอยางไร ในอดีตองคกรเคยเผชิญกับปญหาใดบาง และมีวิธีการ
จัดการกับปญหาดังกลาวอยางไร หากในการดําเนินการรวมกันแนวทางในการแกไขปญหา
ระหวางพันธมิตรควรเปนอยางไร เปนตน 
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4. การพิจารณาดานงบประมาณ  ควรศึกษาใหลึกถึงแผนงบประมาณในแตละป การ
เปล่ียนแปลงและการจัดสรรงบประมาณ ความคาดหวังในผลทางการเงินจากการรวมเปน
พันธมิตร และองคกรท่ีจะเขารวมเปนพันธมิตรมีความเต็มใจท่ีจะจัดสรรงบประมาณ 
กําลังคน และทรัพยากร ใหกับกิจกรรมของกลุมพันธมิตรมากนอยเพียงใด  

 

5. ความสามารถในการแลกเปล่ียนความรู ปกติแลวในกรอบความคิดเดิม องคกรมักจะระวัง
ปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเปดเผยขอมูลในเชิงกลยุทธขององคกร ควรทําความตกลง
กันใหชัดเจนวาขอมูลแบบใดท่ีควรแลกเปล่ียนกัน การแลกเปล่ียนขอมูลควรเปนไปแบบ
เปดเผย หรือควรมีกฎเกณฑรองรับและมีกรอบเวลามากําหนด ควรมีการกําหนดชองทาง
การแลกเปล่ียนขอมูล เชน ดวยวาจา, เปนเอกสาร หรือผานเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส ควร
เปดโอกาสใหมีการเขารวมการฝกอบรมภายใน (Internal Training) ขององคกรไดหรือไม 
เปนตน 

 

6. การหวังผลทางการตลาด ในการเขารวมเปนพันธมิตรนั้น บางองคกรอาจเขารวมดวยหวังท่ี
จะแสวงหาผลประโยชนทางการตลาด เชน ตองการอาศัยชองทางการตลาดขององคกรอ่ืน 
ตองการองคความรูขององคกรอ่ืน  ตองการเปนขาว  ซ่ึงเหลานี้จะเปนการทําลาย
ความสัมพันธท่ีดีตอกัน  

 

7. ความยืดหยุน ในการทํางานของพันธมิตร อาจมีส่ิงท่ีไมไดคาดหวังเกิดข้ึน ซ่ึงพันธมิตรควร
จะตกลงกันอยางชัดเจนวาเม่ือเกิดปญหา จะมีความยืดหยุนไดมากนอยเพียงใด อาจคนหา
ขอมูลถึงความยืดหยุนขององคกรดังกลาว เชน ท่ีผานมาองคกรดังกลาวเคยเปล่ียนกลยุทธ
การดําเนินงานบางหรือไม เปนการเปล่ียนแปลงในสวนปลีกยอย ในสวนของการรณรงค
โฆษณา หรือในสวนนโยบายองคกร เม่ือมีส่ิงผิดพลาดเกิดข้ึน สามารถเปล่ียนแปลงการ
ดําเนินงานไดอยางทันทวงทีเพียงใด  

 

8. การเขารวมเปนพันธมิตร ส่ิงท่ีสําคัญองคกรตาง ๆ ควรมีการกําหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อปองกันความคาดหวังท่ีอาจแตกตางกันได ในชวงเร่ิมตน ควรมี
การกําหนดใหชัดเจนดานการเงิน ทรัพยากรซ่ึงครอบคลุมเทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคล 
ระยะเวลา และขอบเขตของการดําเนินงานของพันธมิตร รวมถึงการจัดวางบุคคลท่ี
รับผิดชอบการดําเนินงานของพันธมิตร เปนตน24  

                                                 
24 John K. Conlon, Melissa Giovagnoli, “The Power of Two: How Companies of All Sizes Can Build Alliance Networks That 
Generate Business Opportunities” Jossey-Bass Inc., Publishers, the United States,1998 

DPU



 33

  การพิจารณาคุณคาของความเปนพันธมิตร 
 เม่ือดําเนินงานเปนพันธมิตรรวมกันแลว คุณคาท่ีสําคัญในกระบวนการทํางานรวมกัน 

(Partnering Process) ของพันธมิตร มีดังตอไปนี้  

 

- ความไวเนื้อเช่ือใจ (Trust) ในการดําเนินงานรวมกัน ควรพูดแตความจริง มีความจริงใจ 
นาเช่ือถือ มีความรับผิดชอบ ไมมีขอแกตัวในเร่ืองตาง ๆ ใหเกียรติผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็น 
ยอมรับในความสามารถ และใหความชวยเหลือแนะนํา เหลานี้ชวยใหการทํางานรวมกัน
เกิดความไวเนื้อเช่ือใจกันข้ึน  

- ความอดทนอดกล้ัน (tolerance) ในการทํางานรวมกัน บางคร้ังอาจเกิดส่ิงผิดพลาด หรือ
ความขัดแยง ซ่ึงควรมีความอดทนเพ่ือรักษาสัมพันธภาพตอกัน  

- ความเขาอันดี (understanding) ในการทํางานรวมกันอาจเกิดสถานการณท่ีทําใหเปาหมาย
ของการดําเนินงานตางไปจากเดิม ซ่ึงอาจสงผลใหทิศทางความรวมมือของพันธมิตรตองมี
การปรับเปล่ียน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงคือส่ิงท่ีพันธมิตรควรทําความเขาใจและยอมรับ
เง่ือนไขดังกลาว 

- ความรวมมือ (cooperation) ในการทํางานรวมกัน การเขามีสวนรวมในการดําเนินงาน
รวมกันนับวามีความสําคัญ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุความสําเร็จ 

- การเติบโต (growth) การดําเนินงานรวมกัน องคกรควรรักษาหรือพัฒนาใหเกิดการเติบโต  
- ความใสใจ (caring) การดําเนินงานหรือการส่ือสารกันดวยรูปแบบหรือวิธีการท่ีมุง

ตอบสนององคกรท่ีทํางานรวมกัน ใหความชวยเหลือเพื่อใหการดําเนินงานขององคกร
ดังกลาวบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

- การดําเนินงานตามขอตกลง (Commitment) ในการดําเนินงานรวมกัน อาจมีส่ิงไมพึง
ปรารถนา แตก็ตองกระทํา เชน บางคร้ังในการทํางานอาจตองสวมบทนํา และในบางคร้ัง
ตองสวมบทผูตาม เม่ืออีกองคกรทําหนาท่ีนําอยูในขณะน้ัน  

- การเอ้ือกันและกัน (mutuality) ในการทํางานรวมกัน ยอมมีท้ังการรับและให ซ่ึงในบางคร้ัง
การใหและรับอาจเปนไปอยางไมเทาเทียมกัน ส่ิงสําคัญคือ สามารถบรรลุความตองการ
ของทุกฝาย  

- การประสานพลังกัน (synergy) ในการดําเนนิงานรวมกัน25 
 
 
 
 

                                                 
25 Ed Rigsbee, “PartnerShift: How to profit from the partnering trend”, John Wiley and Sons, Inc, Canada, 2000 
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การดําเนินงานของพันธมิตร ดวยการ “ประสานพลัง” (synergy) กอใหเกิดผลดี ดังนี้ 
 

- กอใหเกิดผลบางอยางท่ีใครคนเดียวทําไมได 
- ทําการรณรงคไดกวางกวาและมีประสิทธิภาพมากกวา 
- สงอิทธิพลตอคนในเครือขายและนอกเครือขาย 
- ทําใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ืองหรือประเด็นหนึ่ง หรือการตอสูหนึ่งชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

เพราะมีแงมุมหลายแงมองจากหลายคนหลายองคกร 
- รวมมือกันทํา แบงงานกันทํา 
- ลดงานท่ีซํ้าซอนลง และลดการส้ินเปลืองทรัพยากร 
- ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิด และประสบการณ แรงบันดาลใจและทักษะตาง ๆ  
- ทําใหเกิดความสามัคคี ใหกําลังใจ และชวยกันในรูปแบบตาง ๆ ในบางกรณีชวยให

สามารถระดมทุนไดดี 
 
ข้ันตอน 8 ข้ันเพื่อการกอต้ังเครือขาย 
องคกรท่ีตองการทํางานเครือขายรวมกับองคกรอ่ืน ๆ ควรดําเนินการดังนี้ 
 

1. รางเปาหมาย (purpose) ใหชัดเจน เพื่อใหรูสาเหตุความเปนมาของการกอต้ังเครือขาย
คืออะไร ทําไมจึงตองมีเครือขายนี้ ตั้งแลวจะทําอะไร 

2. บอกเปาหมาย (goals) และวัตถุประสงค (objectives) 
3. กําหนดแผนการดําเนินงาน (action plan) 
4. กําหนดกฎระเบียบ กฎเกณฑข้ันพื้นฐาน 
5. กําหนดกระบวนการในการตัดสินใจ (define decision making process) 
6. เตรียมแผนการส่ือสารระหวางสมาชิก 
7. เลือกโครงสรางการจัดการองคกร 
8. จัดหาทุนในการดําเนินงาน (secure resources)26 

 
 
 
 
 

                                                 
26 เสรี พงศพิศ, เร่ืองเดียวกัน. 
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การพิจารณาโครงสรางของพันธมิตร 
 การวิเคราะหพันธมิตรเพื่อใหเกิดความเขาใจในโครงสรางการทํางานของพันธมิตรท่ี
ชัดเจน มีดังนี้ 
- พิจารณาถึงระบบความสัมพันธระหวางคนกับคน และคนกับกระบวนการทํางานของ

พันธมิตรในดานตาง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับการจัดการขอมูล การติดตอส่ือสาร และ
ความหมายในการตอบสนองตอการเรียนรูระหวางคนกับกระบวนการของเครือขาย เชน 
กิจกรรม โหนด (node) ชุมทาง (hub) และเครือขายยอย (sub network) ซ่ึงเปน
ความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในและภายนอกเครือขาย 

 

- การรวิเคราะหถึงโครงสรางความสัมพันธของพันธมิตรนั้น เราสามารถพิจารณาไดจาก 
ตัวอยางของกระบวนการทํางานของเครือขายคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต ท่ีเช่ือมโยง
ความสัมพันธระหวางผูคนท่ีอยูในสถานท่ีตาง ๆ เขาดวยกัน และความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของผูคนในการคนหาขอมูล การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ความรู 
ความคิดเห็น การใหคําปรึกษา และกระบวนการเรียนรูในดานตาง ๆ ซ่ึงความเปนขายใยท่ี
เช่ือมโยงของระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตนั้น มีส่ิงท่ีเกี่ยวของในรูปแบบตาง ๆ 
อยางมากมาย ท้ังในดานขอมูล ระบบการติดตอส่ือสาร และระบบการบริหารจัดการใน
เร่ืองของผลิตภัณฑ (hardware and software) รวมท้ังการจัดระบบท่ีเกี่ยวของกับมนุษยและ
สังคม 

 

- การวิ เคราะหโครงสรางความสัมพันธของพันธมิตร  ยังสามารถพิจารณาไดจาก
องคประกอบของพันธมิตรในดานตาง ๆ เชน จิตสํานึกรวม ความสัมพันธของสมาชิก 
หลักการ (principle) จุดมุงหมาย (purpose) ความสัมพันธระหวางบุคคลกับกระบวนการ
ทํางาน กิจกรรม โหนด (node) ชุมทาง (hub) ระบบการติดตอส่ือสาร ปจจัยกระบวนการ
ผลิต และผลผลิตของการดําเนินงาน27  

 
 
 
 
 

                                                 
27 พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน). เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ. กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อ
ชุมชนเปนสุข (สรส.), 2547, 34 
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 ท้ังนี้ โครงสรางของพันธมิตร อาจมีเครือขายการส่ือสารไดหลากหลายรูปแบบ28 ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
           
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Roger, Everett M. Communication in Organizations. New York : The Free Press, 1976, 104. 

เครือขายลักษณะ CIRCLE เหมาะกับสถานการณท่ีตองการ        
การรวมศูนย ในระดับตํ่า และตองการใหมีความเปนอิสระตอ
กันสูง 
(Low Centralization, High Independence) 

เครือขายลักษณะ WHEEL เหมาะกับสถานการณท่ีตองการ        
ใหมีการรวมศนูย เพื่อรวมขอมูลขาวสารในท่ีศูนยกลาง 
(Network centralization, The pooling of information) 

เครือขายลักษณะ Chain  
เปนการส่ือสารท่ีเช่ือมตอกันเปนเสนตรง 

เครือขายลักษณะ All - channel                      
ทุกฝายสามารถส่ือสารถึงกันไดหมด 
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 เม่ือพิจารณาถึงลักษณะขององคกรกับแนวคิดของการดําเนินงานภายใตความเปน 
“พันธมิตร” สามารถจําแนกได ดังนี้ 
 

 พันธมิตรในงานภาครัฐ 
 ในงานสัมมนาวิชาการเวทีนวัตกรรม 2548 (Innovative Forum) ซ่ึงจัดข้ึนโดยสํานัก
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ ศูนยการประชุมองคการสหประชาชาติ ไดมีการ
กลาวถึงยุคสมัยของการบริหารงานแบบลําดับข้ัน (Hierarchical) ท่ีภาครัฐไดนํามาประยุกตใชใน
การบริหารและดําเนินการเพื่อใหบริการแกสาธารณะและสนองตอบนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลมา
เปนเวลากวาศตวรรษกําลังจะจบสิ้นลง โครงสรางรูปแบบใหมท่ีลักษณะแตกตางกันกําลังจะเขามา
แทนท่ีระบบเดิม ซ่ึงเราเรียกระบบใหมนี้วา “การบริหารภาครัฐโดยอาศัยเครือขาย” ซ่ึงในระบบนี้
บทบาทของผูบริหารในภาครัฐจะเปล่ียนจากการบริหารจัดการบุคลากรและโครงการตาง ๆ มาเปน
การประสานงานหนวยงานและทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือทําใหงานสําเร็จลุลวง กอใหเกิดประโยชนตอ
สาธารณะ หนวยงานตาง ๆ ในภาครัฐ อาทิ กระทรวง กรม ฝาย และแผนกตาง ๆ จะมีบทบาทท่ี
ลดลงในฐานะผูใหบริการโดยตรงแกประชาชน แตจะมีบทบาทมากข้ึนในการผลักดันการสราง
คุณคาของการบริการกับสาธารณะ โครงสรางของการบริหารแบบใหมจะมีลักษณะความสัมพันธ
ของหนวยงานตาง ๆ ท่ีคลายใยแมงมุมท่ีเช่ือมโยงการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ท้ังใน
ภาครัฐและเอกชน 
 

 การพลิกโฉมหนาการบริหารจัดการภาครัฐโดยอาศัยเครือขายเกิดข้ึนไดโดยอาศัยการ
ผสมผสานของแนวโนมในการดําเนินงาน 3 แนวทางเขาดวยกัน ไดแก 
 

1. การจางเหมา (Outsourcing) ภาครัฐไดหันมาจางเหมาบุคลากรจากภายนอก เชน 
บริษัทเอกชน หรือองคกรท่ีไมแสวงหากําไรมากข้ึน แทนการใชบุคลากรในภาครัฐ 
เพื่อใหบริการแกสาธารณะและดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล 
แนวโนมในการจางเหมาบุคลากรจากภายนอกของภาครัฐนี้นับวาจะมีเพิ่มมากข้ึนท้ัง
ในดานปริมาณ ขอบเขต และความถ่ีของการจางงาน  

2. การใหบริการแกสาธารณะรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ จุดประสงคของ
แนวทางนี้คือการเชื่อมโยงและผสมผสานการใหบริการตาง ๆ ใหกับประชาชนเขา
ดวยกันโดยการปรับปรุงข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินงานเพื่อการเผยแพรขาวสารและ
การประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐท่ีดีข้ึน 

3. การเขาสูโลกดิจิตอล  ระบบอินเตอร เน็ตและเทคโนโลยีตาง  ๆ ไดชวยใหการ
ติดตอส่ือสารและการทํางานประสานกันระหวางผูรวมงานที่อยูตางองคกรมี
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ประสิทธิภาพดีข้ึน รวดเร็วข้ึนและมีราคาถูกลงอีกดวย สงผลใหขนาดของการ
ประสานงานระหวางกันของผูรวมงานที่อยูตางองคกรมีวงกวางมากข้ึนและบอยครั้ง
ยิ่งข้ึน 

 

วิธีการปฏิบัติในแนวใหมนี้จะประกอบไปดวยองคประกอบหลัก ๆ ดังตอไปนี้ 
1. ยุทธศาสตร : อะไรคือส่ิงท่ีองคกรพยายามจะสรางข้ึนท่ีมีคุณคาตอสาธารณะ การที่จะ

ตอบคําถามนี้ไดเจาหนาท่ีของรัฐจําเปนตองตระหนักวา เปาหมายและบทบาทของพวก
เขาในอันท่ีจะชวยใหบรรลุเปาหมายดังกลาวคืออะไร 

2. รูปแบบเครือขาย : ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหารจัดการโดยอาศัย
เครือขายมักข้ึนอยูกับการออกแบบเครือขายต้ังแตตอนเร่ิมแรก ภายหลังจากการ
กําหนดแนวทางและโครงสรางการบริหารเครือขายแลว โครงสรางดังกลาวก็จะตอง
ใหการสนับสนุนการไหลเวียนของขอมูลและทรัพยากรระหวางหนวยตาง ๆ ภายใน
เครือขายนั้น การออกแบบเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพก็เชนเดียวกันกับการมีแผนท่ีการ
เดินทางท่ีดี ซ่ึงจะชวยใหรับดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและนโยบายท่ีได
กําหนดไว 

3. การเช่ือมโยงของเครือขาย : เทคโนโลยีเปนเสมือนกาวท่ีเช่ือมการดําเนินงานของ
หนวยตาง ๆ ภายในเครือขายเขาไวดวยกัน โดยการอนุญาตใหสมาชิกในเครือขายไดมี
การแลกเปล่ียนความรู รวมกันดําเนินงาน ชวยกันตัดสินใจ แบงปนขอมูลของ
ผูใชบริการรวมกัน ฯลฯ  

4. การสรางความเช่ือถือ : ปญหาดานความนาเช่ือถือเปนส่ิงท่ีทาทายท่ีสุดส่ิงหนึ่งในการ
บริหารจัดการภาครัฐโดยอาศัยเครือขาย การกระจายความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี
ไปยังสวนตาง ๆ ของเครือขาย เม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึนใครควรจะเปนผูถูก
กลาวโทษ การบริหารงานจะประสบผลสําเร็จไดอยางไรหากมีอํานาจท่ีจํากัดในการ
ควบคุมท้ังเครือขาย การสรางความนาเช่ือถือในระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดย
อาศัยเครือขายมีปจจัยสําคัญอยู 4 ประการดวยกัน คือ 1) ส่ิงจูงใจ 2) การวัดผลการ
ดําเนินงาน 3) ความไววางใจ 4) ความเส่ียง หากระบบเครือขายมีผูบริหารท่ีดีท้ังใน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน (บริษัทท่ีไดรับจางเหมา) เปาหมายและผลท่ีคาดหวังของ
การดําเนินการจะเหมือนเดิมไมมีเปล่ียนแปลงไปแตอยางใด แตกระบวนการทํางาน
และการปอนขอมูลตาง ๆ จะมีความยืดหยุนสามารถเปล่ียนแปลงได 

5. การปฏิรูปทรัพยากรมนุษย : การทํางานของภาครัฐในระบบเครือขายจําเปนตองอาศัย
ความสามารถและทักษะการทํางานท่ีแตกตางไปจากเดิม นอกเหนือไปจากความรูใน
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ดานการวางแผน การจัดทํางบประมาณ การจัดหาบุคลากรและภารกิจโดยท่ัวไปที่เคย
ปฏิบัติกันมา การบริหารงานแบบระบบเครือขายยังตองอาศัยความชํานาญในดานอ่ืน ๆ 
ดวย ตัวอยางเชน ความสามารถในการเจรจาตอรองและประนีประนอม การที่บุคลากร
ในภาครัฐจะมีความสามารถดังกลาวนี้ไดนั้นจําเปนตองมาจากการปฏิรูปวัฒนธรรม
ขององคกรอยางจริงจัง มิใชมาจากเพียงการฝกอบรมหรือการจัดหาบุคลากรแตเพียง
เทานั้น ส่ิงท่ีจําเปนเกิดข้ึนโดยการบริหารจัดการภาครัฐโดยอาศัยเครือขายนั้นเปนการ
เปล่ียนคํานิยามของการเปนบุคลากรในภาครัฐจากเดิมอยางส้ินเชิง 

 

โครงรางการบูรณาการเครือขาย 3 แบบ ภาครัฐมีทางเลือก 3 ทางเม่ือตองตัดสินใจวาใคร
ควรเปนผูแบกรับภาระในการบูรณาการเครือขาย ไดแก 

 

1. รัฐสามารถเปนผูลงมือบูรณาการเองและทํางานประจําวันของเครือขายในองคกร 
2. รัฐสามารถมอบหมายงานท้ังหมดใหแกผูรับจางเหมาหลัก 
3. รัฐวาจางเหมาบุคคลท่ี 3 หลาย ๆ สัญญาใหเปนผูประสานงานเครือขาย 
 

Government as an integrator 
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Prime Contractor as an integrator 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Third Party as integrator 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
โดย Williams D. Eggers และ Stephen Goldsmith เนนย้ําวา ภูมิทัศนของภาครัฐได

เปล่ียนแปลงไปแลว ภาครัฐกําลังเปล่ียนจากรูปแบบการใหบริการแบบมีลําดับข้ันไปเปนแบบมี
เครือขาย ซ่ึงวิธีนี้ภาครัฐจะใชเครือขายผูรับการจางเหมาภาคเอกชน หนวยงานที่ไมแสวงหากําไร 
และหนวยงานรัฐอ่ืน ๆ เพื่อใหบริการและบรรลุเปาหมายทางนโยบาย ในเวลาเดียวกันวิธีการท่ีรัฐ
ใชบุคคลท่ี 3 ในการใหบริการมีความซับซอนข้ึน ไมใชแคการจางหนวยงานภายนอกใหดําเนินการ
เทียบกับการดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงตองยึดกฎเกณฑตาง ๆ เปนแนวทางการบริหาร แต
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เปนเร่ืองของการบริหารจัดการเครือขายความสัมพันธท่ีมีความหลากหลายเพ่ือสรางมูลคา ในขณะ
ท่ีรัฐตองเผชิญปญหาท่ีมีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน และการท่ีเทคโนโลยีทําใหเกิดการตอบสนอง
ท่ีดี การจัดการสัญญาแบบทวิภาคีงาย ๆ กําลังใหแนวทางแกเครือขายขามองคกรตาง ๆ 
 การบรรลุเปาหมายในการบริการประชาชนภายใตสภาพแวดลอมใหมเชนนี้ จําเปนตองมี
วิธีการจัดการใหมท้ังหมด ท้ังการใชระบบสารสนเทศเพ่ือเช่ือมตอกับสมาชิกในเครือขาย การวัดผล
และการติดตามตรวจสอบผลงาน และการคิดเร่ืองความจําเปนของทุนมนุษย หนวยงานภาครัฐท่ีมี
ความชํานาญในการจัดการระบบเครือขายจะเติบโต สวนหนวยงานภาครัฐท่ีขาดความชํานาญใน
การจัดการระบบเครือขายจะตองเผชิญกับปญหาภายในองคกรและปญหาการใหบริการท่ีเพิ่มข้ึน29 
 
 

 พันธมิตรภาคเอกชน 
 แนวคิดเร่ืองการดําเนินงานโดยกลุมพันธมิตรไดรับความนิยมและแพรหลายในภาคธุรกิจ
เม่ือประมาณทศวรรษที่ 1970 นี่เอง โดยความหมายในขณะน้ันจํากัดอยูท่ีเร่ืองความสัมพันธของ
บุคคลและองคกรตาง ๆ ท่ีเร่ิมเห็นความสําคัญในการจัดความสัมพันธในรูปแบบใหม (Connection 
– relationship) เปนการเร่ิมตนของการเปล่ียนกระบวนทัศนในการจัดการธุรกิจอยางสําคัญ 
 

 คําวา “เครือขาย” ไดรับความสนใจจากวงการธุรกิจอยางมากเพราะสาเหตุ 3 ประการคือ  
 

 ประการท่ีหนึ่ง การแขงขันใหม (New competition) ในยุคการคาใหมไมสามารถใช
โครงสรางและการบริหารจัดการแบบเกาไดอีกตอไป แบบเกาเปนแบบอํานาจตามลําดับช้ัน 
(hierarchical) จัดการแบบแนวดิ่งจากบนลงลาง แมแตองคกรใหญ ๆ ท่ีมีอํานาจมากก็จัดการตัวเอง
แบบเดิมตอไปไมได อํานาจแนวด่ิงไมสามารถนําองคกรไปสูเปาหมายในยุคใหมนี้ได ตองปรับ
ความสัมพันธใหเปนแนวนอน ใหเปน “เครือขาย” 
 ประการท่ีสอง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีขาวสาร (ไอที) ทําใหองคกรธุรกิจเอกชน
สามารถปรับตัวเองและมีปฏิสัมพันธกับบริษัทอ่ืน ๆ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

 ประการท่ีสาม ความกาวหนาทางวิชาการที่กอใหเกิดเคร่ืองมือในการวิเคราะหโครงสราง
ในลักษณะท่ีเปนเครือขาย และองคกรตาง ๆ ลวนมีลักษณะท่ีเปนเครือขายท้ังภายในตัวมันเองและ

                                                 
29 Eggers, Williams D. and Goldsmith, Stephen. “Government by Network: The New Public Management Imperative” In 
Governing by Network: The New Shape of the Public Sector = การสรางเครือขายและพันธมิตรในการปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จ
ของหนวยงานภาครัฐ, 6 – 11. กรุงเทพฯ : งานสัมมนาวิชาการเวทีนวัตกรรม (Innovative Forum), 2548.  
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ในความสัมพันธกับภายนอก เปนเครือขายท่ีมีการจัดการ เปนเครือขายท่ีขยายความไปถึงทุกคน ทุก
ฝาย ทุกเร่ือง ไมใชแคเร่ืองของผูบริหารไมกี่คนเชนในอดีต 
 เครือขายเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหองคกรไดเปรียบ เพราะความสัมพันธเชิงเครือขาย
ในระดับองคกร เปนความสัมพันธท่ีทําใหมีการแลกเปล่ียน การไหลเวียนของทรัพยากร ขอมูล
ขาวสาร และทําใหเอ้ือประโยชนกันและกันไดเปนอยางดี เครือขายทางธุรกิจเกิดข้ึนมามากมาย
หลายรูปแบบ เครือขายจะอยูไดตอเนื่องยาวนานเพียงใดข้ึนอยูกับพันธะผูกพันของหุนสวนภาคี ซ่ึง
เกี่ยวโยงไปถึงปจจัยทางวัฒนธรรม ทางสังคม และทางการเมืองดวย  
 ความไววางใจกัน (Trust) มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเครือขาย เครือขายจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใด และมีสวนสรางสรรคมากนอยเพียงใด อยูท่ีวาสมาชิกมีความไววางใจกัน
เพียงใด ความไววางใจกอใหเกิดทุนทางสังคมท่ีผูกมัดเช่ือมสมาชิกเครือขาย และทําใหสมาชิก
ม่ันใจวาการรวมกันเปนเครือขายจะทําใหพวกเขากาวไปขางหนาดวยความม่ันคง  
 องคกรธุรกิจตาง ๆ แตเดิมนั้นมีลักษณะเปนลําดับช้ัน Hierarchical) คือ แบงอํานาจตาม
ตําแหนงหนาท่ี ตั้งแตสูงสุดลงมาถึงลางสุด วันนี้เร่ิมเปล่ียนเปนองคกรแบบเครือขาย เปนองคกรท่ี 
“ไมมีขอบเขต” หรือกําแพงมาขวางกั้นผูคนในระดับตาง ๆ อีกตอไป ทําใหเกิดความรวมมือระหวาง
หนวย ฝาย กอง ภายในหนวยงานเอง และกับภายนอก30 
 
 

 พันธมิตรองคกรไมแสวงหากําไร 
 ความเปนมาของการกอต้ังองคกรไมสวงหากําไร ยอนหลังไปชวงทศวรรษกอนเหตุการณ 
14 ตุลาคม 2516 สังคมไทยยังอยูภายใตระบอบเผด็จการ มีการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
อยางมาก องคกรพัฒนาเอกชนในชวงนั้นยังมีอยูเพียงไมกี่องคกร และสวนใหญเนนงานดานการให
ความชวยเหลือแกผูดอยโอกาส เชน การสงเสริมการศึกษา อาชีพ และสุขภาพอนามัย เปนตน ใน
บรรดาองคกรไมแสวงหากําไร สวนหนึ่งถูกจัดต้ังโดยสถาบันทางศาสนาของชาวคริสตในประเทศ
ไทย ภายใตปรัชญาแนวคิดและเจตนารมณของการชวยเหลือเพ่ือนมนุษย  
 การดําเนินงานในนามองคกรพัฒนาเอกชนเร่ิมเปนท่ีแพรหลาย ภายหลังจากยุครัฐบาล
ธานินทร กรัยวิเชียร โดยชวงป 2522 – 2523 มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เม่ือบางสวนของปญญาชน
ฝายกาวหนาท่ีผานประสบการณความรุนแรงทางการเมืองในชวงกอนและหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 
2519 และยังมีความมุงม่ันท่ีจะมีสวนสรางสรรคสังคมท่ียุติธรรม ไดยึดแนวทางการตั้งองคกร
พัฒนาเอกชนเปนทางเลือกในการดํารงความเปนนักอุดมคติของตนเอง ท้ังนี้ ลักษณะงานของ
องคกรพัฒนาเอกชนจะครอบคลุมปญหาสังคมท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน อาทิ ปญหาการใชแรงงานเด็ก 

                                                 
30 เสรี พงศพิศ. เครือขาย. กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพิมพ, 2548, 27 - 29 
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ปญหาสลัม ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปญหาแรงงาน ปญหาสาธารณสุข และปญหาความ
ยากจนในชนบทโดยใหความสําคัญกับการแกปญหาเฉพาะหนาของกลุมผูดอยโอกาสหรือกลุมผู
เสียเปรียบท้ังหลาย สงเสริมการรวมตัวของกลุมคนเหลานี้เพื่อแกปญหาของตนเอง พยายาม
แสวงหาหนทางท่ีจะสรางการเปล่ียนแปลงระดับนโยบาย และกฎหมายของรัฐ เพื่อเปนหลักประกัน
ระยะยาวของการแกปญหา 
 องคกรพัฒนาเอกชนอีกกลุมหนึ่งทํางานในบริบทของชุมชนชนบท จะใหความสําคัญกับ
การวิเคราะหโครงสรางของปญหาชุมชน สรางกระบวนการเรียนรูของชุมชน ควบคูไปกับความ
พยายามท่ีจะแกปญหาเฉพาะหนา ขณะเดียวกันยังเสริมสรางองคกร พัฒนาผูนํา สรางความเช่ือม่ัน
และพัฒนาเครือขาย เพื่อสรางสัมฤทธิผลของชุมชนหนึ่งไปสูชุมชนอ่ืน ๆ โดยผานกระบวนการ
ฝกอบรม และแลกเปล่ียนประสบการณระหวางผูนํา การศึกษาและการดูงาน31 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 ดร.สังสิต พิริยะรังสรรค และดร.ผาสุก พงษไพจิตร, “จิตสํานึกและอุดมการณของขบวนการประชาธิปไตยรวมสมยั”, ศูนยศึกษา
เศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 
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แนวคิดเก่ียวกับการรวมมือกันขามภาคสวน (Cross – Sector Collaboration)   
 

การประสานพลังความรวมมือขององคกรกลุมพันธมิตร มีอนุภาพชวยขับเคล่ือนใหการ
รณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนบรรลุผลสําเร็จได ซ่ึงท้ังองคกร
ภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหากําไร ตางใหความสําคัญกับการรวมกลุม
พันธมิตรเพ่ือสัมฤทธิผลในการดําเนนิงาน โดยในยุคปจจุบัน ไมเพียงองคกรในแตละภาคสวนจะ
ดําเนินงานรวมกัน แตยังเกดิปรากฏการณของการรวมมือในลักษณะ “ขามภาคสวน” อีกดวย  

การท่ีองคกรตาง ๆ รวมกันรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธาระของประชาชนน้ัน 
Alfred Vernis และคณะ ไดกลาวถึงแรงจูงใจขององคกรตาง ๆ ในการดําเนนิกจิกรรมทางสังคม 
รวมกบัองคกรอ่ืน ๆ ในลักษณะขามภาคสวน (Cross-sector collaboration) ดังตอไปนี ้

 

องคกรภาครัฐ 
ภาครัฐมีพันธกิจสําคัญในการใหบริการแกสังคม แตกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกท่ี

เกิดข้ึน สงผลใหปญหาทางสังคมทวีความซับซอนและรุนแรงยิ่งข้ึน บทบาทของภาครัฐในการ
แกไขปญหาตาง ๆดวยรูปแบบเดิม ไมอาจครอบคลุมทุกแงมุมของปญหาไดอีกตอไป จึงนํามาสู
แนวคิดของการท่ีองคกรทุกภาคสวน ท้ังองคกรธุรกิจเอกชนและองคกรไมแสวงหากําไร จะตองยืน่
มือเขารวมแกไขปญหาท่ีเกดิข้ึนในสังคมดวย ท้ังนี้ องคกรภาครัฐมักใหความสําคัญกับการดําเนนิ
กิจกรรมทางสังคม รวมกับองคกรไมแสวงหากําไร ในลักษณะท่ีองคกรไมแสวงหากําไรเปนผูรับ
ชวงตอ (Outsourcing) ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม เนื่องจากเล็งเห็นวา เปนองคกรท่ีมีความ
ยืดหยุนในการบริหารจัดการสูงกวา อีกท้ังมีประสบการณและความสามารถในการเขาถึง
กลุมเปาหมายซ่ึงภาครัฐไมอาจเขาถึงได  

ขณะท่ีความรวมมือจากองคกรธุรกิจเอกชนเกิดข้ึน ทามกลางสถานการณท่ีองคกรภาครัฐ
ถูกจํากัดงบประมาณ โดยมีแรงกดดันใหตองจัดการกับปญหาทางสังคมท่ีเพิ่มพูนข้ึน เง่ือนไขหน่ึงท่ี
องคกรภาครัฐเปดรับความรวมมือจากองคกรธุรกิจเอกชน เกิดจากเล็งเห็นถึงศักยภาพทางการเงินท่ี
จะสนับสนุนใหการดําเนินกจิกรรมทางสังคมสําเร็จลุลวงลงได 

  
องคกรธุรกิจเอกชน 
ในเดือนกรกฎาคม ป 2001 European Commission ไดริเร่ิม “Green Book: Promoting a 

European Framework for Corporate Social Responsibility (CSR) โดยกระตุนใหองคกรธุรกิจ
เอกชนตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม โดยการผสานความหวงใยตอสังคมและส่ิงแวดลอม
ไวในกระบวนการดําเนนิธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียภายใตพืน้ฐานการกระทํา
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ดวยความสมัครใจ ซ่ึงกอนหนาน้ี OECD ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติขององคกรธุรกิจเอกชนที่
ดําเนินกิจการในหลายประเทศ (Multinational companies) ใหตระหนักถึงประเด็น CSR ใน
กระบวนการผลิตหรือการดําเนินงานของตน เชนเดียวกบัท่ี โคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ 
ไดเสนอใหท่ัวโลกทําขอตกลงเพ่ือใหภาคธุรกิจแสดงเจตนารมณเกื้อหนุนผูดอยโอกาสในสังคม  

สําหรับองคกรธุรกิจเอง ก็เร่ิมเปล่ียนมุมมองโดยหันมาตระหนักถึงความจําเปนขององคกร
ในการรวมสรางสรรคสังคม ซ่ึงตองยอมรับวาความคาดหวังตอการท่ีภาคธุรกิจจะตองรวมพัฒนา
สังคมเร่ิมเปนท่ีจับตามองมากข้ึนทุกที ภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจเอกชนในสายตาของสาธารณชน เปนท่ีสนใจและถูกพูดถึงในทฤษฎีธุรกิจสมัยใหมมากมาย 
ซ่ึงองคกรธุรกิจสมัยใหมจะตองพยายามสรางสมดุลระหวางการสรางผลกําไรขององคกรกับการ
สานความสัมพันธอันดีระหวางธุรกิจและสังคม จึงไดเกิดแนวคิดของการคืนกําไรใหสังคม 
(Returning a share of profit to society) และนํามาสูการริเร่ิมกิจกรรมทางสังคม (Proactive social 
action) กันอยางกวางขวาง  

การดาํเนนกิจกรรมทางสังคมขององคกรธุรกิจเอกชน ถือเปน “การตลาดเชิงสถาบัน”  
(Institutional Marketing) ซ่ึงองคกรหวังผลในระยะยาวมากกวาการตลาดท่ีเนนผลิตภัณฑ (Product 
marketing) กลาวคือ เปนการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกรตอสาธารณชน 
(Public image) โดยเปน “สะพาน” ท่ีเช่ือมความสัมพันธอันดีระหวางประชาสังคมและตัวองคกร 
เพื่อใหเกิดการยอมรับสนับสนุนองคกรตอไปในอนาคต นอกจากนี้กิจกรรมทางสังคมยังเอ้ือให
ผลิตภัณฑและตราสัญลักษณสินคาขององคกรสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายใหม ๆ เพิ่มมากข้ึน 
โดยเฉพาะกลุมเปามายท่ีใสใจส่ิงแวดลอม (Socially committed consumer)  

ในอีกแงมุมหนึ่ง การดําเนินกิจกรรมทางสังคมยังเปนเกราะคุมกันท่ีองคกรธุรกิจเอกชน
บางแหงมุงหวงัเพื่อลดแรงเสียดทานจากกลุมเคล่ือนไหวทางสังคม หรือการแทรกแซงจาก
หนวยงานรัฐ ท้ังนี้ ในการดําเนินกจิกรรมทางสังคม องคกรธุรกิจเอกชนอาจคํานึงถึงรายช่ือของ
องคกรท่ีมุงหวังใหเขารวมเปนพันธมิตรกอน จากนั้นจึงจะพิจารณาประเด็นทางสังคมท่ีจะรณรงค
สงเสริมวา มีความเชื่อมโยงถึงผลิตภัณฑขององคกรหรือไม เพยีงใด และเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
และตอเนื่อง บางองคกรก็อาจเปนผูริเร่ิมจดักิจกรรมทางสังคมเอง  

นอกจากนี ้ การเขารวมในกจิกรรมทางสังคมยังถือเปนสวนหนึง่ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (Human resource) ขององคกรอีกดวย โดยเม่ือองคกรมีสวนรวมในกจิกรรมทางสังคม ก็จะ
สงผลใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจวาไดดําเนนิงานในองคกรท่ีดีของสังคม ความจงรักภักดี 
(loyalty) ท่ีมีตอองคกรก็จะตามมา ซ่ึงเคยมีการสํารวจพบวา การทํากิจกรรมเพื่อสังคมสงผลตอ
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แรงจูงใจของพนักงาน (employee motivation) ท่ีเพิ่มมากข้ึนถึง 3 เทาเลยทีเดียว ชวยรักษาบุคลากร
ท่ีมีศักยภาพใหอยูรวมงานในองคกรตอไประยะยาว 

 
องคกรไมแสวงหากําไร  
สภาพปญหาทางสังคมท่ีซับซอนและทวีความรุนแรงข้ึน ขณะท่ีการสนับสนุนทางการเงิน

จากภาครัฐมีแนวโนมท่ีจะลดลงเร่ือย ๆ อันเนื่องมาจากงบประมาณท่ีภาครัฐเองไดรับการจัดสรร
อยางจํากดั ภายใตแรงกดดนัท่ีตองแกไขปญหาซ่ึงเพิ่มพูนข้ึนในสังคม สงผลใหองคกรไมแสวงหา
กําไรเร่ิมตระหนักวาการพัฒนาอยางยัง่ยนืนั้น จาํเปนตองอาศัยการสนับสนนุทางการเงินจาก
แหลงท่ีมาท่ีมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะจากองคกรธุรกิจเอกชน ในฐานะแหลงทุนซ่ึงมี
ความยืดหยุนมากกวา โดยอาจใหการสนับสนุนผานการบริจาคเงิน ซ่ึงชวยใหการบริหารจัดการ
กิจกรรมทางสังคมสําเร็จลุลวงไดอยางคลองตัว อันจะนําไปสูการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม
รวมกัน  

นอกเหนือจากการหาแหลงสนับสนุนทางการเงิน ในการรวมพันธมิตรกับองคกรอ่ืนเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมทางสังคม องคกรไมแสวงหากําไรยังมุงหวังใหสามารถเสริมเพิ่มมุมมองท่ีมีตอ
ปญหาทางสังคมไดอยางกวางขวาง และขยายผลสูการแกไขปญหาท่ีรอบดานยิ่งข้ึน ดังเชนท่ีมีการ
ถายทอดองคความรูและแนวทางการดําเนนิงานรูปแบบใหม ๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชการ
ทํางานของกับองคกรไมแสวงหากําไรเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน การนําแนวคิดของเกีย่วกับ
ผูประกอบการ (Entrepreneur behavior) มาใชในการบริหารกิจกรรมทางสังคม32  

 

ดร .มิชิตา จําปาเทศ รอดสุทธิ จากสถาบันการบริหารและจิตวิทยา ไดอธิบายถึงการเปน
ผูประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) ไววา เกิดจากการเล็งเห็นถึงศักยภาพในการ
ดําเนินงานของผูประกอบการ หรือ Entrepreneur ซ่ึงโดยพ้ืนฐานมักเปนผูท่ีมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคทําในส่ิงใหม ๆ และยืนหยัดท่ีจะดําเนินงานจนเกิดผลเปนรูปธรรมไดอยางไมทอถอย มี
การเคล่ือนไหวเร็ว และปรับตัวเขากับสถานการณตาง  ๆ  ไดทันทวงที ถือเปนกลจักรสําคัญในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศตางๆ  

ศักยภาพที่นาช่ืนชมในตัวของผูแระกอบการดังกลาว ถูกนํามาประยุกตใชกับงานพัฒนา
สังคม โดยใชช่ือวา ผูประกอบการทางสังคม หรือ Social Entrepreneur ซ่ึงมีลักษณะรวมท่ีเหมือน 
Business Entrepreneur ในเร่ืองความคิดสรางสรรค และมีความสามารถในการบริหารจัดการสราง

                                                 
32 Vernis, Alfred, Lglesias, Maria, Sanz, BeatriZ and Saz-Carranza, A’ngle. Nonprofit organizations: Challenges and Collaboration. 
New York : Palgrave Macmillan, 2006, 23 – 27, 46 – 52. 
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ใหเกิดข้ึนไดจริงเปนรูปธรรม เพียงแตวาจุดเร่ิมตนท่ีคิดจะสรางงานน้ันไมใชกําไรเปนตัวต้ังตน แต
เปนการสรางสรรสังคมใหดีงามข้ึน กําไรอาจมีแตก็เพื่อการดําเนินงานใหคงอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพื่องานสรางสรรสังคมท่ีไดผลจริง  ส่ิงท่ีนาสนใจมากสําหรับคนกลุมนี้คือ 
นอกจากจะมีความสามารถในการบริหารจัดการในลักษณะเดียวกับผูประกอบการทางธุรกิจแลว ยัง
เร่ิมตนจากการมีใจอยากจะชวยเหลือสังคม อยากใหแกสังคม หรืออยากจะเปล่ียนแปลงสังคมใหดี
ข้ึน ผลลัพธการทํางานจึงมิใชกําไรเพื่อตัวเอง แตกลับเปนสังคมท่ีงดงามข้ึน สะอาดข้ึน มีความสุข
มากข้ึน แมจะเปนปริมาณเพียงเล็กนอยก็ตาม 33 
 
 วิวัฒนาการของความรวมมือขององคกรแบบ “ขามภาคสวน” 
 

 การดําเนินงานของพันธมิตรท้ังของภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน ท่ีดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อสังคมนั้น มีพัฒนาการมาอยางยาวนาน เร่ิมตั้งแตยุคสมัยกอนการเปล่ียนแปลง
การปกครอง เครือขายภาคประชาชนไดเกิดข้ึนในลักษณะของกลุมอุปถัมภท่ีเปนความสัมพันธเชิง
อํานาจในระบบฐานันดร ไดแก เจา นาย ไพร ทาส และลูกนอง ซ่ึงเปนโครงสรางทางสังคมที่มีอยู
ในสมัยนั้น ตอมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เกิดการรวมตัวกันของชนช้ันกลางท่ี
เร่ิมเขามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ มีแกนนําท่ีสําคัญคือ ปรีดี พนมยงค ท่ีไดเสนอแนวคิดการ
รวมกลุมแบบสหกรณ ซ่ึงถือเปนฐานคิดท่ีสําคัญในการพัฒนาสังคมไทยในเวลาตอมา 

เมื่อมาถึงยุคสมัยที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 -2 
(2504 – 2509, 2510 – 2514) ภาครัฐไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของภาคประชาชนในการสรางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ จึงไดมีการจัดต้ังกรมการพัฒนาชุมชนข้ึน เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมและ
พัฒนาองคกรเครือขายภาคประชาชน อันจะนําไปสูการสรางฐานการผลิตและการสรางระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานในประเทศ ซ่ึงแนวทางดังกลาวไดกอใหเกิดขบวนการจัดต้ังกลุมและ
เครือขายภาคประชาชนอยางมากมาย โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรเพ่ือการผลิต และกลุมทางดานธุรกิจ 
โดยมีการจัดต้ัง “หอการคา” ซ่ึงเปนสถาบันภาคเอกชนท่ีรวมนักธุรกิจทุกสาขาอาชีพ เพื่อการพัฒนา
และเสริมสรางเศรษฐกิจสังคมของทองถ่ินและประเทศชาติไปสูความม่ันคงและความม่ังค่ัง  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 3 – 4 (2515 – 2519, 2520 – 2524) ไดมีการ
ริเร่ิมแนวทางการสงเสริมใหชุมชนพัฒนาตนเอง โดยมีแนวความคิดท่ีวา ชุมชนไมควรไดแตเพียง
รับบริการจากรัฐ แตควรมีการรวมตัวกันเปนกลุม “เครือขายชุมชน” ท่ีสามารถแกไขปญหาของ

                                                 
33 มิชิตา จําปาเทศ รอดสุทธิ (สถาบันการบริหารและจิตวิทยา) หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ คอลัมน การบริหารงานและจัดการ
องคกร  เร่ือง ผูประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurวันที่  23  กุมภาพันธ 2549 
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ตนเองได เชนกรณีของโครงการยกกระบัตร จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีริเร่ิมโดย อาจารยปวย อ้ึง
ภากรณ ท่ีไดดําเนินการโดยเช่ือมโยงสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลับ กับการมีสวนรวมในการ
แกปญหาของภาคประชาชน แนวคิดการพัฒนาดวยพลังชุมชนดังกลาว ไดมีนักวิชาการนํามา
ประยุกตใชอยางตอเนื่อง เชน ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน ศ.นพ.ประเวศ วะสี เปนตน มีการจัดต้ังสถาบัน
ชุมชนทองถ่ินพัฒนา (LDI) นอกจากนี้ในชวงเวลาดังกลาว ไดมีองคกรพัฒนาระหวางประเทศเร่ิม
เขามาดําเนินกิจกรรมในสังคมไทย 

ชวงการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในป 2516 – 2519 ซ่ึงเปนชวงท่ีกลุมนักศึกษาปญญาชน
ไดเขามีสวนรวมกระตุนใหเกิดการแกไขปญหาและการพัฒนา โดยมีขบวนการของกลุมกรรมกร 
ชาวนา และกลุมปญหาเชารวมเหตุการณดวย เม่ือการรวมตัวกันเขมขนข้ึนจึงไดกอตั้งเปนสหพันธ
ชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย หลังจากเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 กลุมนักศึกษาปญญาชน กรรมกร 
และชาวไรชาวนาบางสวนไดไปทํางานพัฒนากับชุมชนชนบทและกลุมปญหาตาง ๆ เม่ือรัฐบาลมี
คําส่ังท่ี 66/2523 ทําใหกระแสของงานพัฒนาชุมชนยิ่งขยายตัวมากข้ึน เกิดเปน “องคกรพัฒนา
เอกชน” (NGO) ซ่ึงมีการกอต้ังข้ึนอยางมากมายและมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงโดยสวนใหญเปน
การแกไขปญหาพื้นฐานของชาวบานในแตละทองถ่ิน เชน  ดานการเกษตร ดานการศึกษาในชนบท 
ดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การศึกษาของเด็กและเยาวชน เปนตน 

จะเห็นไดวา ท้ังองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน มีการดําเนินงาน
ภายใตความรวมมือแบบพันธมิตรมาอยางตอเนื่อง โดยนอกเหนือจากการรวมมือกันตามโครงสราง
หนาท่ีแลว ยังมีการกอรูปของเครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม หรือ Issue Network อีกดวย 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 5 (2525 – 2529) เปนยุคของ “คําตอบอยูท่ี
หมูบาน” เกิดแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน และมีการรวมตัวกันขององคกรชุมชน
อยางเปนขบวนการ จากเดิมท่ีพัฒนาเฉพาะในชุมชนบางพื้นท่ี เฉพาะเร่ือง ก็เปล่ียนเปนการพัฒนาท่ี
เช่ือมโยงองคกรชุมชนในพ้ืนท่ีเดียวกันหรือมีปญหาเดียวกันใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกันมาก
ข้ึน ตอมาในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 6 (2530 – 2534) ทางดานภาคธุรกิจก็ไดมีการรวมตัวกันอยาง
ชัดเจนเชนกัน ในนาม “สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย” เพื่อพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนให
แข็งแกรง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพิทักษผลประโยชนของชาติ
ในวงการเศรษฐกิจโลก 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 7 – 8 (2535 – 2539, 2540 – 2544) 
การดําเนินงานของเครือขายองคกรท้ังของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตางก็มีการพัฒนา
และรวมตัวกันอยางเขมแข็งยิ่งข้ึน จนกระท่ังในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (2545 – 2549) ซ่ึงไดมี
การอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มา
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เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ องคกรพันธมิตรท้ังภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาครัฐ และภาคองคกรพัฒนาเอกชน ไดมีการปรับตัวเขาหากันมากข้ึน มีการเช่ือมโยงเปน
เครือขาย ท้ังในเชิงพื้นท่ีดําเนินการ และเครือขายเชิงประเด็นปญหา โดยอาศัยระบบเทคโนโลยี เชน
ระบบอินเตอรเน็ต กระบวนการสื่อสารผานส่ือมวลชน เปนเคร่ืองหนุนเสริมใหมีการติดตอส่ือสาร
ระหวางกันมากข้ึน ท้ังนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม34 

 

สรุปการกอรูปของพันธมิตรองคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน ดังนี้ 
 

ยุคสมัย กลุมพันธมิตร 
กอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง กลุมอุปถัมภ เจา นาย ไพร ทาส ลูกนอง 
หลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การรวมกลุมแบบสหกรณของชนช้ันกลาง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 2 (2504 – 2509, 2510 – 2514) - ภาครัฐจัดต้ัง “กรมการพัฒนาชุมชน” 

- กลุมธุรกิจรวมกันจัดต้ัง “หอการคา” 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 - 4 (2515 – 2519, 2520 – 2524) - ริ เ ริ่ มแนวคิ ด  “เ ครื อข า ย ชุมชน ” โดยดร .ป วย   

อึ้งภากรณ 
- นักวิชาการแนว  “พลังชุมชน” เชน  ม .ร .ว .อคิน 
รพีพัฒน,  ศ.นพ.ประเวศ วะสี 
- จัดต้ังสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา (LDI) 
- การกาวเขามาขององคกรพัฒนาระหวางประเทศ 

ชวงเปลี่ยนแปลงทางการเมืองป 2516 - 2519 - กลุมกรรมการ ชาวนา กอต้ังสหพันธชาวนาชาวไร
แหงประเทศไทย 
- คําสั่งที่ 66 – 2523 กอเกิด “องคกรพัฒนาเอกชน” 
(NGO) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (2525 – 2529) เกิดเครือขายเชิงพ้ืนที่ และเชิงประเด็นปญหาอยาง
กวางขวาง 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (2530 – 2534) ภาคธุรกิจรวมกอต้ัง “สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย” 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 – 8 (2535 – 2539, 2540 - 2544) เครือขายภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และ
องคกรพัฒนาชุมชน ตางทวีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (2545 – 2549) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กอใหเกิดการปรับตัวและ
เช่ือมโยงเขาหากันของเครือขายภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาชน และองคกรพัฒนาชุมชน 

                                                 
34 พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน), เร่ืองเดียวกัน. 
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 ตัวอยางของการดําเนินงานรวมกันของกลุมพันธมิตรองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน 
และองคกรไมแสวงหากําไร มีดังตอไปนี้ 
 

• AHRN (Asia Harm Reduction Network) เครือขายการลดความเส่ียงแหงเอเชีย  
 

เปนเครือขายท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและสหประชาชาติ ทํางาน
เกี่ยวกับโรคเอดส โดยมีกลุมเปาหมายคือผูติดยาแบบเขาเสน โดยองคกรมุงพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อการ
เช่ือมประสานใหองคกรตาง ๆ ไดรวมมือกัน ไมวาองคกรภาครัฐรัฐ องคกรธุรกิจเอกชน องคกร
ผูใหทุน หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพและการพัฒนา องคกรทางศาสนา และอ่ืน ๆ  ใหเกิดความ
รวมมือกัน ทําความเขาใจรวมกันเร่ืองปญหาตาง ๆ พรอมกับหาทางออกรวมกัน เปนการสราง
ทัศนคติ มุมมอง และจิตสํานึกรวมกัน อันนําไปสูความเห็นชอบรวมกัน (Consensus) การตัดสินใจ
รวมกันเพื่อการแกปญหาหรือตอบสนองตอสถานการณตาง ๆ โดยเฉพาะสถานการณท่ียุงยากและ
ซับซอน ท่ีตองการมุมมอง ความรู ประสบการณ และพลังทางปญญาจากหลายฝาย  
 

• UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS)  
 

โครงการเอดสแหงสหประชาชาติ      หรือ ยูเอ็นเอดส อธิบายความพยายามในการประสาน
เครือขายวา โดยท่ัวไปแลวปจเจกบุคคลและกลุมตาง ๆ มักจะทํางานแกปญหาตาง ๆ แบบทําคน
เดียว หรือตางคนตางทํา มีความจําเปนตองใชความรูเพื่อสูกับโรคเอดสใหดีกวานี้ เพื่อเพิ่มพูน
ความรูนี้ และเพื่อแบงปนความรูดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ และยังอธิบายตอไปอีกวา เปนท่ี
ประจักษชัดวาสถาบันแตละแหง หนวยงานรับแตละหนวย องคกรตาง ๆ ของสหประชาชาติ 
องคกรพัฒนาเอชน กลุมผูติดเช้ือ ไมอาจจะจัดการกับสาเหตุปจจัยตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดโรคเอดสได
โดยลําพังคนเดียว จําเปนตองดําเนินการพรอม ๆ กัน แบบประสานพลัง (synergistically) ใน
ประเด็นตาง ๆ เชนการดําเนินการอยางมีเปาหมายเฉพาะ (Targeted interventions) การใหบริการ
ดานสุขภาพ การส่ือสาร การปฏิรูป กฎหมาย การศึกษา การพัฒนาชนบท และสถานภาพของสตรี 
เพื่อจะทํางานในประเด็นเหลานี้อยางไดผล จําเปนตองประสานความรวมมือดานวิชาการและ
เทคนิคไปพรอมกัน ดวยเหตุนี้ ยูเอนเอดสจึงสนับสนุนใหเกิดเครือขายบุคคลจากสาขาอาชีพตาง ๆ 
จากประชาสังคม สถาบัน กลุม องคกร ท้ังเอกชนและของรัฐ เพ่ือทํางานรวมกันสูจุดหมายเดียวกัน 
คือเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเฉพาะตาง ๆ และปรับการทํางานของโครงการตาง ๆ ใหดียิ่งข้ึน35 

                                                 
35 ปุสตี มอนซอน และคนอื่น ๆ. “กรอบแนวคิด การประเมินศักยภาพเครือขายสังคม” ใน โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ – 
ทองถ่ินนาอยู คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา (LDI), 2547 
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นพ.ประเวศ วะสี เสนอแนวคิดของความรวมมือในลักษณะ “เบญจภาคี” กลาวคือ ทํางาน
แบบมีหุนสวนในการพัฒนา (partnership) ระหวาง 5 ฝาย คือ ชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน 
นักวิชาการ ราชการ ธุรกิจ ซ่ึงความรวมมือระหวางฝายตาง ๆ ถือเปนหัวใจของการพัฒนา ท้ังนี้ 
ภายใตความรวมมือดังกลาว เสนอแนะวาควรเรียนรูและพัฒนาจากการปฏิบัติงานรวมกัน 
(Interactive learning through action)36 

 

ท้ังนี้ การพิจารณาระดับของความเปนพนัธมิตร James E. Austin ศาสตราจารยแหง 
Harvard University Graduate School of Business Administration ไดศึกษาการดาํเนินกิจกรรมทาง
สังคมขององคกรในลักษณะขามภาคสวน หรือ Cross – sector Alliance สามารถจําแนกระดับของ
ความสัมพันธกันในกลุมพันธมิตรไดดังนี ้

1. Philanthropic Stage 
2. Transactional Stage 
3. Integrative Stage 
 
 

Philanthropic Stage คือ การที่องคกรเขารวมกิจกรรมทางสังคมในลักษณะของการบริจาค
เพื่อการกุศล ซ่ึงอาจเปนการขอรับบริจาครายป โดยองคกรผูใหการสนับสนุนทางการเงินอาจให
ความสําคัญกับการติดตามตรวจสอบการใชเงิน หรือผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานเพียงเล็กนอย 
ความสัมพันธขององคกรท่ีเขารวมกลุมพันธมิตรในลักษณะน้ีจึงเปนไปอยางจํากัด โดยแตละ
องคกรอาจมีพันธกิจของตนเองท่ีไมเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธกับองคกรอ่ืน ส่ิงท่ีองคกรผูบริจาคไดรับ 
คือช่ือเสียงในฐานะขององคกรท่ีใหการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม 

 
 

Transactional Stage คือ การที่องคกรเขารวมกลุมพันธมิตรเพื่อการจัดกิจกรรมทางสังคม 
(Cause-related marketing) หรืออาจเปนผูสนับสนุนทางการเงินในกิจกรรมตาง ๆ Event 
Sponsorship) ความสัมพันธขององคกรท่ีเขารวมเปนพันธมิตรในระดับนี้จะมีความเขมขนมากข้ึน 
โดยองคกรมีการแลกเปล่ียนทรัพยากร และคํานึงถึงคุณคาของกันและกัน ซ่ึงบางองคกรอาจไมเพียง
จัดสรรงบประมาณให แตยังสงอาสาสมัครเขารวมในการจัดกิจกรรมอีกดวย สงผลใหเกิดการ
แลกเปล่ียนทักษะความเช่ียวชาญท่ีแตละฝายมีตอกัน นอกจากน้ีอาจมีการกําหนดยุทธศาสตรให
เหมาะสมตอการดําเนินงานรวมกันอีกดวย 

 

                                                 
36 ธีระพงษ แกวหาวงษ. การพัฒนารูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐ NGOs และองคกรประชาชน ในการนําสาธารณสุขมูลฐาน
ไปสูการปฏิบัติระดับจังหวัด. ขอนแกน : โรงพิมพคลังนานาวิทยา,  2542, 55 – 58.  
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Integrative Stage คือ การท่ีองคกรกําหนดพันธกิจ และบุคลากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมทาง
สังคมรวมกันอยางชัดเจนในลักษณะ Joint venture ซ่ึงความสัมพันธขององคกรท่ีเขารวมเปน
พันธมิตรในระดับนี้มีความเขมขนในระดบัสูงสุด โดยผูบริหารระดับสูงขององคกรหนึ่ง เชนองคกร
ธุรกิจเอกชน อาจเขารวมเปนกรรมการในองคกรไมแสวงหากําไร ดําเนินงานรวมกนัแบบเช่ือม
ประสานเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ไมมีการแบงแยกเขา (you) หรือตัวเรา (I) แตเปนการดําเนินงาน
รวมกันในฐานะ “เรา” (we) อยางไรก็ตาม มีเพียงไมกี่องคกรท่ีจะสามารถดําเนินงานรวมกันไดถึง
ในระดบันี้ เนือ่งจากไมไดเปนเพียงการเขารวมในกิจกรรม หากแตตองมีการปรับเปล่ียนโครงสราง
ขององคกรเพื่อการดําเนินงานรวมกนัอีกดวย 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Austin, E. James. The Collaboration Challenge: How Nonprofit and Businesses Succeed Through Strategic Alliance. New 
York : HB Printing,, 2000, 20 – 29.   
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แนวคิดทฤษฎกีารแลกเปล่ียนทางสังคม (Social Exchange Theory) 
  
 การรณรงคประชาสัมพันธ  เพื ่อกระตุ นใหกลุ มเป าหมายเก ิดจ ิตสํานึกสาธารณะ 
จําเปนตองอาศัยปจจัยท่ีสําคัญหลายประการ ส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญคือ การสรางแรงจูงใจใหกลุมปาหมาย
เขารวมในกิจกรรมการรณรงค ซ่ึงการสรางแรงจูงใจดังกลานี้สามารถอธิบายไดดวยแนวคิดทฤษฎี 
“การแลกเปล่ียนทางสังคม” โดยบุคคลเขารวมในกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงถือเปน
สวนหนึ่งของพฤติกรรมทางสังคม โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนเปนสําคัญ  
 ดังท่ี Thibaut and Kelley กลาวถึงพฤติกรรมทางสังคม (Social behavior) วา เกิดจาก
ความสัมพันธของบุคคลซ่ึงอยูบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยพฤติกรรมทาง
สังคมที่เกิดข้ึนนั้น อาจไมไดเกิดจากการที่บุคคลแสวงหาผลตอบแทนสูงสุดแกตนเองฝายเดียว 
หากแตเปนการแลกเปล่ียนบนพื้นฐานความสัมพันธท่ีมุงตอบสนองซ่ึงกันและกัน (Reciprocal 
relationship) โดยการประเมินถึงผลท่ีจะตามมา (Outcome) ซ่ึงอาจหมายถึงผลในเชิงความสัมพันธ
กันทางสังคม หรืออาจเปนการตอบสนองความสนใจสวนบุคคล (Individual) ก็เปนได  
 แนวความคิดของการแลกเปล่ียนกันนั้น เกี่ยวของกับการพิจารณาถึงการตอบสนองซ่ึงกัน
และกัน (Reciprocal services) ผลตอบกลับท่ีพึงปรารถนา (return of favors) การแลกเปล่ียนจากการ
เห็นผลดี (Advantage) จากการขมขูใชอํานาจ (Threats, Coercion) หรือแมแตมองเห็นถึงความ
ใกลชิดทางสังคมกับบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (The trivia of casual sociability) ท้ังนี้ การแลกเปล่ียนกันใน
มีอยูดวยกัน 2 รูปแบบ 

1. The trading agreement เปนลักษณะของการสรางขอตกลงซ่ึงกันและกัน โดยมุงส่ิง
ตอบแทน (Rewards) ท่ีเทาเทียมกัน  

2. Power and control โดยบุคคลฝายหนึ่งมีอํานาจ และนําอํานาจนั้นมาบีบบังคับใหอีก
ฝายตองกระทํา โดยมีเปาหมายคือผลตอบแทนสวนใหญท่ีตกอยูกับผูมีอํานาจเอง ซ่ึง
การใชอํานาจ เชน ในเรือนจํา อํานาจทางการทหาร และองคกรอุตสาหกรรม นับเปน
รูปแบบของการควบคุมทางสังคม (behavior control) อยางไรก็ตามหากเปนการใช
อํานาจโดยไมคํานึงถึงบุคคลอีกฝาย อาจกลายเปนขอจํากัด เม่ือบุคคลอีกฝายเห็นวามี
หนทางอื่นท่ีใหผลตอบแทนมากกวา  ก็อาจละท้ิงความสัมพันธ เดิม  แลวเลือก
ความสัมพันธใหมแทน  

 

 ในการสรางพฤติกรรมการแลกเปล่ียนทางสังคม มีส่ิงบงช้ีท่ีสําคัญท่ีควรพิจารณาคือ การ
เรียนรูถึงพฤติกรรมในอดีตของบุคคล  (rewards and punishment) ซ่ึงจะเปนแนวทางสรางโอกาส
ใหเกิดการแลกเปลี่ยน (exchange) ได เนื่องจากการตัดสินใจแลกเปล่ียน อาจเปนผลมาจากการท่ี
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บุคคลพิจารณาจากทางเลือกท่ีมีผูเสนอข้ึนมา โดยการประเมินจากส่ิงท่ีจะไดและเสีย (gains and 
losses)38 
 Richard Marc Emerson กลาวถึงความสัมพันธในเชิงการแลกเปล่ียนกันทางสังคมของ
บุคคลวา เร่ิมตนจากการเกิดโอกาส (Opportunities) ซ่ึงเปนส่ิงกระตุนท่ีสงผลใหเกิดการริเร่ิม 
(Initiations) คือ เกิดพฤติกรรมการแลกเปล่ียนของบุคคล ซ่ึงเปนปฏิกิริยาตอบสนองตอโอกาสท่ี
ไดรับ โดยท่ีการตอบสนองดังกลาวจะยังคงดํารงตอไป เม่ือมีแรงเสริมเชิงบวก หรือท่ีเรียกวา 
Transactions39  
 

 การที่บุคคลจะกระทําหรือมีพฤติกรรมใด มักมีการพิจารณาถึงส่ิงท่ีจะไดรับเปนการ
แลกเปล่ียน โดยมีกระบวนการตัดสินใจ ดังนี้  
 

ระดับท่ี 1 การวิเคราะหถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจากการแลกเปล่ียน (attribution analysis) โดย
พิจารณาจากขอมูลเพื่อประเมินถึงเง่ือนไขท่ีกําหนดไวลวงหนา การกระทําท่ีจะเกิดข้ึน และผลของ
การกระทําดังกลาว ในข้ันตอนนี้จะเปนการพิจารณาถึงเหตุและผลที่จะเกิดข้ึนจากการแลกเปล่ียน 

ระดับท่ี 2 การประเมินถึงการดําเนินงานรวมกัน (Morale evaluation) เปนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของกลุมท่ีจะดําเนินการรวมดวย ซ่ึงบุคคลมักจะพิจารณาจากบรรทัดฐานของตนเอง 
(Internal norm) และจะตัดสินใจที่เขารวมกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใด ม้ิห็นวาเหมาะกับสถานการณของ
การแลกเปล่ียนนั้น40  
   

 อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากการพิจารณาถึงส่ิงจูงใจซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ีนําไปสูความสัมพันธ
ทางสังคมน้ัน การแลกเปล่ียนทางสังคม ควรอยูบนพ้ืนฐานของความเขมแข็งทางสังคม (Social 
solidarity) ดวย กลาวคือ สังคมท่ีมีความเขมแข็งจะสามารถสรางความรวมมือในการดําเนินงานเพ่ือ
สวนรวม (collective effort) ไดดีกวาสังคมท่ีความผูกพันกันอยางหลวม ๆ เนื่องจากความผูกพันทาง
สังคมท่ีเขมแข็งนั้น บุคคลจะมีความไวเนื้อเช่ือใจและการยินยอมพรอมใจในการดําเนินงานตาง ๆ 
รวมกัน41  
 
 
                                                 
38 Chadwick-Jones, J.K. Social Exchange Theory: its structure and influence in social psychology. London : Academic Press Inc 
(London) Ltd., 1976, 74. 
39 Cook, Karen S. Emerson’s Contributions to Social Exchange Theory. United States  : Sage Publications, 1987, 144. 
40 Ibid, 24. 
41 Ibid, 57. 
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 เม่ือพิจารณาถึงพฤติกรรมการแลกเปล่ียนกันทางสังคม ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับจิตสํานึกสาธารณะ 
มีการกลาวถึง การสรางความยั่งยืนในสังคมวา “บุคคลควรเรียนรูท่ีจะให” เม่ือเห็นวาส่ิงท่ีตน
แบงปนนั้น เกิดประโยชนตอผูอ่ืน ดังเชนท่ี Sahlins กลาวถึงการแลกเปล่ียนกันทางสังคมท่ีอยูบน
พื้นฐานของการตอบแทนซ่ึงกันและกัน อาจเปนเพียงความสัมพันธอยางหลวม ๆ ท่ีเกิดผลในวง
แคบและจํากัด เปนความรวมมือท่ีเกิดข้ึนอยางมีเง่ือนไขท่ีฝายหนึ่งจะใหเม่ือตนเองไดรับ ซ่ึง
ประโยชนท่ีตางฝายตางไดรับดังกลาวอาจเกิดข้ึนเพียงในระดับบุคคล แตอาจไมสงผลดีในระดับท่ี
กอใหเกิดความเขมแข็งทางสังคมได  
 ดังนั้น แทนท่ีจะเปนการแลกเปล่ียนกันจากการท่ีใหเนื่องจากไดรับ ควรเปลี่ยนเปนการให
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบุคคลอ่ืนเปนสําคัญ กลาวคือ เปนการปรับความคิดวา ในการ
แลกเปล่ียนกันทางสังคม เรามีอะไรท่ีจะใหผูอ่ืนไดบาง การแลกเปล่ียนในลักษณะนี้จะสงผลใหเกิด
ความเขมแข็งทางสังคม 42 
  

 ท้ังนี้ การพิจารณาถึงการสรางจิตสํานึกสาธารณะ โดยอาศัยแนวคิดการแลกเปล่ียนทาง
สังคม ชวยสะทอนใหเห็นถึงเง่ือนไขสําคัญอันเปนแรงกระตุนใหบุคคล ซ่ึงมีจิตสํานึกท่ีดี ตัดสินใจ
เขารวมในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อรังสรรคประโยชนใหกับสังคมได  
  
 

                                                 
42 เบญจา ยอดดําเนิน และคนอื่น ๆ. กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพเครือขายสังคม. ใน “โครงการวิจัยแลพัฒนาชีวิตสาธารณะ - 
ทองถ่ินนาอยู” คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541, 5. 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ผาน
กลุมพันธมิตรองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหากําไร” เปนการวจิัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการสัมภาษณเชิง
ลึก (In-depth Interview) 

 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร   
 โครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตร
ซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 
 
 กลุมตัวอยาง   
 การวิจยัคร้ังนี้ มีวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง โดยแบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

1. โครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ซ่ึงปรากฏเปน
ขาว บทความ หรือโฆษณา ในหนังสือพมิพ ระหวางวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2549 – 30 
เมษายน 2550 โดยศึกษาทุกโครงการท่ีมีองคกรเขารวมดําเนนิการมากกวา 1 แหงข้ึนไป 

การเลือกหนังสือพิมพเปนแหลงขอมูล เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาถึงการ
รณรงคประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายที่ เปนสาธารณชนคนหมูมาก  ซ่ึง
หนังสือพิมพถือเปนส่ือมวลชนท่ีสามารถเผยแพรการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อ
กระตุนจิตสํานึกสาธารณะไดอยางกวางขวาง อีกท้ังยังเปนเอกสารที่เอ้ือตอการศึกษา
เหตุการณตาง ๆ ท่ีไดเคยเกิดข้ึนยอนหลังได 

ท้ังนี้ เกณฑการเลือกหนังสือพิมพ ผูวิจัยไดนําหนังสือพิมพ 3 ฉบับ ไดแก 
หนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพมติชน โดยพิจารณา
จากจํานวนขาว บทความ และโฆษณา ท่ีนําเสนอเกี่ยวกับโครงการรณรงคประชาสัมพันธ
สรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ภายในเดือนกุมภาพันธ 2550 ปรากฎผลดังนี้ 
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- หนังสือพิมพไทยรัฐ   มีการนําเสนอจํานวน   1 ช้ิน 
- หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  มีการนําเสนอจํานวน   6 ช้ิน 
- หนังสือพิมพมติชน   มีการนําเสนอจํานวน 12 ช้ิน 
 

จากการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงคฯในปริมาณท่ีมากกวาฉบับอ่ืน ๆ นี้ 
ผูวิจัยจึงไดเลือก “หนังสือพิมพมติชน” เปนแหลงขอมูลในการศึกษาถึงโครงการ
รณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสารธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหากําไร ท้ังนี้ 
กลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษาในข้ันแรกนี้ อาจเรียกไดวาเปนระดับ “หนาฉาก” คือ 
การศึกษาถึงการกําหนดประเด็นปญหา (Issue) และรูปแบบของการรณรงคฯ ท่ีไดรับ
การเผยแพรสูสายตาประชาชน 

   

2. นอกเหนอืจากการศกึษาถึงประเด็นและรูปแบบของการรณรงคฯ ตามที่ระบุไวในขอ 1. 
ผูวิจัยยังมุงศึกษาเชิงลึกในระดับท่ีอาจเรียกวาเปน “หลังฉาก” คือ การศึกษาถึงแนว
ทางการดําเนนิงานรวมกันขององคกรตาง ๆ ในการรณรงคประชาสัมพันธสราง
จิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ซ่ึงแตละองคกรอาจมีเปาหมาย แรงจูงใจ และ
บทบาทในการรณรงคฯท่ีเหมือนหรือแตกตางกันกเ็ปนได  

ดังนั้น ผูวิจยัจึงเลือกกลุมตัวอยางอีกคร้ัง แบบแบงกลุมยอย (Stratified 
Sampling) โดยจําแนกออกเปนกลุมยอย ดงันี้ 

- โครงการรณรงคฯ ของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน “องคกรภาครัฐ”  
แบงออกเปน หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกองทัพ  

- โครงการรณรงคของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน “องคกรธุรกิจเอกชน” 
แบงออกเปน องคกรท่ีมุงแสวงหาผลกําไรจากสินคาและบริการ และองคกร
ผูผลิตส่ือ  

- โครงการรณรงคของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน “องคกรไมแสวงหากําไร” 
แบงออกเปน องคกรพัฒนาเอกชน และกลุมเยาวชน  

 

ท้ังนี้ จากแตละกลุมยอย ผูวิจัยจะเลือกศึกษาเฉพาะโครงการท่ีมีองคกรเขารวม
ดําเนินการมากท่ีสุด อยางละ 1 โครงการ รวมท้ังส้ิน 6 โครงการ ดังแผนภาพท่ีปรากฏ
ตอไปนี้ 
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โครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
ที่ปรากฏเปนขาว บทความ หรือโฆษณา ใน น.ส.พ.มติชน ระหวางวันที่ 1 พ.ค. 2549 – 30 เม.ย. 2550 

โดยมีองคกรมากวา 1 แหงรวมกันดําเนินงาน 
                                                                                                                                                
โครงการฯที่มีองคกรภาครัฐ 
เปนแกนหลักผูกรอยพันธมิตร 

โครงการฯที่มีองคกรธุรกิจเอกชน
เปนแกนหลักผูกรอยพันธมิตร 

โครงการฯที่มีองคกรไมแสวงหากําไร
เปนแกนหลักผูกรอยพันธมิตร 

                                                                                                                                                                
ราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ 
กองทัพ องคกร 

สินคา/บริการ 
องคกร 
ผูผลิตสื่อ 

องคกรพัฒนา
เอกชน 

กลุมเยาวชน 

                                                                                                                                                                
แตละกลุมยอย เลือกโครงการฯที่มีจํานวนองคกรเขารวมเปนพันธมิตรมากที่สุด อยางละ 1 โครงการ 

 
การสัมภาษณเชิงลึกในแตละโครงการ จํานวนท้ังส้ิน 6 โครงการนี้ ผูวิจัยจะ

สัมภาษณตวัแทนซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการตาง ๆ ดังกลาว ดังนี ้
1. ตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนแกนหลักในการดําเนินโครงการ  
2. ตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตรในโครงการ  
3. ตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกัดหรือเกีย่วของกับกลุมเปาหมาย  
 

ท้ังนี้ ผูวิจัยจะเร่ิมตนดวยการสัมภาษณตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนแกนหลักใน
การดําเนินโครงการเปนอันดับแรก จากน้ันจะทําการสัมภาษณตัวแทนขององคกรซ่ึง
เขารวมเปนพันธมิตรฯ และตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกัดหรือเกี่ยวของกับ
กลุมเปาหมาย โดยเปนการสัมภาษณบุคคลตามคําแนะนําท่ีตัวแทนขององคกรแกน
หลักฯ เห็นวามีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

1. แบบวิเคราะหเนื้อหา (Categorization) เพื่อใชในการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) ซ่ึงปรากฏเปนขาว บทความ และโฆษณา ในหนังสือพิมพมติชน ระหวาง
วันท่ี 1 พ.ค.2549 – 30 เมษายน 2550 โดยแบบวิเคราะหเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี ้

1) รายช่ือของโครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชน จําแนกเปน  

- โครงการฯ ของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางปน “องคกรภาครัฐ” 
- โครงการฯ ของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางปน “องคกรธุรกิจเอกชน” 
- โครงการฯ ของกลุมพนัธมิตรซ่ึงมีแกนกลางปน “องคกรไมแสวงหากําไร” 

2) รายช่ือองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเขารวมเปนพันธมิตรในโครงการฯ ซ่ึงพิจารณาจาก
องคประกอบ ดังตอไปน้ี 

- ปรากฏชื่อขององคกร 
- ปรากฏตราสัญลักษณ (Logo) ขององคกร  
- ปรากฏตราสัญลักษณสินคา (Brand) ของสินคา 

3) ประเด็นปญหา (Issue) ท่ีโครงการมุงเนนเพื่อการรณรงคฯ จําแนกเปน 
- การอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
- การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
- การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
- การสงเสริมดานสิทธิเสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมือง 
- การอาสาทําดีเพื่อสังคม และการบําเพ็ญสาธารณประโยชน 
- การสมทบทุนทรัพยบริจาค 
- อ่ืน ๆ  

4)  รูปแบบการรณรงคประชาสัมพันธฯ จําแนกเปน 
- กิจกรรมสาธารณประโยชน 
- การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- การประชุม สัมมนา 
- การประกวด มอบรางวัล 
- การละเลน การแสดง 
- อ่ืน ๆ  
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2. แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีรายช่ือผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ดังนี ้
 

การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรภาครัฐ ไดแก 

1) โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณระเบียบ ภผูา นักวิชาการเผยแพร 6 ว กรมสงเสริมคุรภาพส่ิงแวดลอม 

ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงริเร่ิมและเปนแกนกลางในการดําเนินโครงการ  
- คุณภณัฑิดา วทิยาภาเลิศ ผูชวยผูจดัการฝายการตลาด บริษัท บางกอกกลาส จํากัด 

ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินโครงการ  
- คุณอัจฉรา สุขีบุญ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแสมดํา 

ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกัดหรือเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายของโครงการ 
 

2) โครงการ “คุณธรรมนําไทย” 
- พันเอกธเนศ กาลพฤกษ ผูอํานวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา กองทัพบก 
 ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงริเร่ิมและเปนแกนกลางในการดําเนินโครงการ 
- คุณวิไล เคียงประดู ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ สวนงานประชาสัมพนัธ  
 บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส  

 ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินโครงการ 
- คุณเฉลิมชัย ล้ิมสกุล ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัลพบุรี  

ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกดัหรือเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายของโครงการ  
 

 การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน ไดแก 

1) โครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ” 
- คุณศิริพร อวนคํา ผูจัดการฝายกิจกรรมเพื่อสังคม กลุมบริษัทฮอนดา ประเทศไทย 
 ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงริเร่ิมและเปนแกนกลางในการดําเนินโครงการ  
- คุณจีรนันท ชะอุมใบ ผูประสานงานโครงการ บริษัท กลองวิเศษ จํากัด  
 ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินโครงการร 
- คุณชัยมงคล อรรถพลไพศาล ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู  

จ.ขอนแกน 
ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกดัหรือเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายของโครงการ  
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2) โครงการ “I see U มติชน 30 ป” 
- คุณสมหมาย ปาริจฉัตต กรรมการผูจัดการบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)  
 ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงริเร่ิมและเปนแกนกลางในการดําเนินโครงการ 
- คุณสุปรียา ลําเจียก  หัวหนากลุมพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมความรวมมือ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินโครงการร 

- คุณสุปราณี แพรภิญโญ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปนแกว จ.พระนครศรีอยุธยา  
ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกดัหรือเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายของโครงการ  

  

 การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร ไดแก 

1) โครงการ “สงเสริมการใหเพือ่สังคม” 
- คุณกวิน ชุติมา รองผูอํานวยการ มูลนิธิกองทุนไทย  
 ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงริเร่ิมและเปนแกนกลางในการดําเนินโครงการ 
- คุณสุธาสินี เพชรคุม ผูประสานงานสํานักสนับสนุนการสรางสุขภาวะในพ้ืนท่ีและ

ชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินโครงการ 

- คุณวันชยั สวัสดิ์ทิพย รองผูอํานวยการโรงเรียนสองพ่ีนองวิทยา (ฝายกิจการ
นักเรียน) จ.สุพรรณบุรี  

 ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกดัหรือเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายของโครงการ 
 

2)    โครงการ “ตลาดประกอบฝน” 
- คุณดวงรักษ เลิศม่ังมี หัวหนาโครงการตลาดประกอบฝน กลุมวายไอวาย 

ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงริเร่ิมและเปนแกนกลางในการดําเนินโครงการ 
- คุณอุดมลักษณ โอฬาร ผูอํานวยการสายส่ือสารองคกร 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินโครงการ  

- คุณศิริศักดิ ์ชัยเทศ สมาชิกกลุมเยาวชนโครงการเพ่ือนชายรุนใหมใสใจสุขภาพ Mplus 
หัวหนาโครงการชายรักชายรุนใหม ใสใจเอดส เพศศึกษา (จ.เชียงใหม) 

  ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกดัหรือเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายของโครงการ 
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ท้ังนี้ เปนการสัมภาษณในลักษณะท่ีไมมีโครงสรางคําถามตายตัว (Unstructured Interview) 
โดยมุงคนหาขอมูลในประเดน็ตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1) การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตร
ซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน 
และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 
จําแนกเปน 
- กลุมเปาหมายของการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ

ประชาชน 
- เปาหมายของการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
- บทบาทขององคกรในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจติสํานึกสาธารณะของ

ประชาชน 
- การประเมินผลการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
- ปจจัยสําคัญในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 

 

2) การดําเนินงานรวมกันของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรไมแสวงหากําไร เพื่อการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชน 
จําแนกเปน 
- องคกรเปาหมายท่ีมุงหวังใหเกิดการรวมกลุมพันธมิตร 
- เปาหมายของการสรางพันธมิตร 
- บทบาทขององคกรตอการกอเกิดความรวมมือแบบพันธมิตร 
- ผลการดําเนินงานรวมกนัของกลุมพันธมิตร 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้
1. รวบรวมขาว บทความ และโฆษณา เกี่ยวกับโครงการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อ

สรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ท่ีไดมีการนําเสนอในหนังส่ือพิมพมติชน 
ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2549 – 30 เมษายน 2550 

2. จําแนกเนื้อหาขาว บทความ และโฆษณา ตามแบบวิเคราะหเนื้อหา 
3. พิจารณาเลือกโครงการฯท่ีมีจํานวนองคกรเขารวมในกลุมพันธมิตรมากท่ีสุด จํานวน

ท้ังส้ิน 6 โครงการ 
4. สัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก จํานวนท้ังส้ิน 18 คน 
5. ถอดเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ กอนท่ีจะทําการคัดแยกประเดน็ตามท่ีระบุไวใน

แบบสัมภาษณ 
 

การวิเคราะหขอมูล  
 

การวิจัยในคร้ังนี้ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล อัน
ประกอบดวย 

การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ขาว บทความ และโฆษณา ในหนังสือพิมพมติชน 
ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2549 – 30 เมษายน 2550 ผูวิจัยไดจัดทําแบบวิเคราะหเนื้อหา 
(Categorization) ซ่ึงจําแนกเปน  

- รายช่ือของโครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
- รายช่ือขององคกรตาง ๆ ท่ีเขารวมเปนพันธมิตรในโครงการฯ  
- ประเด็นปญหา (Issue) ท่ีโครงการมุงเนนเพื่อการรณรงคฯ  
- รูปแบบของการรรณรงคประชาสัมพันธ  
ท้ังนี้ เพ่ือศึกษาถึงการกําหนดประเด็นปญหา และรูปแบบการรณรงคประชาสัมพันธสราง

จิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไม
แสวงหากําไร  
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การสัมภาษณเชิงลึก ใชวิธิการวิเคราะหแกนหลักของสาร (Thematic Analysis) ซ่ึงจําแนกเปน  
- การรรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ซ่ึงแกนหลักของ

สารท่ีวิเคราะห ประกอบดวย กลุมเปาหมาย, เปาหมายของการรณรงคประชาสัมพันธ, 
บทบาทขององคกรตาง ๆ ในการรณรงคประชาสัมพันธ, การประเมินผลการรณรงค
ประชาสัมพันธ และปจจัยสําคัญในการรณรงคประชาสัมพันธฯ 

- การดํ า เนินงานรวมกันของกลุมพันธมิตร  ซ่ึงแกนหลักของสารท่ีวิ เคราะห 
ประกอบดวย องคกรเปาหมายท่ีมุงหวังใหเกิดการรวมกลุมพันธมิตร, เปาหมายของ
การสรางพันธมิตร, บทบาทขององคกรตาง ๆ ตอการกอเกิดความรวมมือแบบ
พันธมิตร และผลการดําเนินงานรวมกันของกลุมพันธมิตร 

 ท้ังนี้ เพื่อศึกษาถึงแนวทางการดําเนินงานของกลุมพันธมิตรตาง ๆ ในการรณรงค
ประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
 
 
 

 

DPU



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

      
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ผาน

กลุมพันธมิตรองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหากําไร” ในครั้งนี้ ผูวิจัยได
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเคร่ืองมือวิจัยดังนี ้
 1. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ท่ีนําเสนอในหนังสือพิมพมติชน ระหวางวันท่ี 
1 พฤษภาคม 2549 – 30 เมษายน 2550 โดยวเิคราะหเนือ้หาจากท้ังขาว บทความ และโฆษณา ท่ี
นําเสนอเกีย่วกับโครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยจําแนก
ออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี ้

1) โครงการรณรงคฯ ซ่ึงมีองคกรภาครัฐ เปนผูริเร่ิมและเปนแกนกลางในการดําเนิน
โครงการ โดยอาจมีองคกรภาคธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหากําไรเขารวม
เปนพันธมิตรดวย  

2) โครงการรณรงคฯ ซ่ึงมีองคกรธุรกิจเอกชน เปนผูริเร่ิมและเปนแกนกลางในการ
ดําเนินโครงการ โดยอาจมีองคกรภาครัฐ และองคกรไมแสวงหากําไรเขารวมเปน
พันธมิตรดวย 

3) โครงการรณรงคฯ ซ่ึงมีองคกรไมแสวงหากําไร เปนผูริเร่ิมและเปนแกนกลางใน
การดําเนนิโครงการ โดยอาจมีองคกรภาครัฐ และองคกรธุรกิจเอกชนเขารวมเปน
พันธมิตรดวย 

 2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซ่ึง
เปนบุคคลท่ีเขารวมในการดาํเนินโครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกของประชาชน 
ประกอบดวย  

1) บุคคลท่ีเปนตัวแทนขององคกรซ่ึงริเร่ิมและเปนแกนกลางในการดําเนินโครงการ
รณรงคฯ  

2) บุคคลท่ีเปนตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนนิโครงการ
รณรงคฯ  

3) บุคคลท่ีเปนตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกัดหรือเกีย่วของกับกลุมเปาหมาย
ของโครงการรณรงค  
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ท้ังนี้ ผูวิจยัขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาถึงการกําหนดประเด็นของการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก

สาธารณะของประชาชน โดยกลุมพนัธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 

2. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชน โดยกลุมพนัธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 

3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการดําเนินงานรวมกนัของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร ในการดําเนนิโครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชน 
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 วัตถุประสงคการวิจัย ขอ 1 
 เพื่อศึกษาถึงการกําหนดประเด็นของการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลาง
เปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 
 
 จากการวิเคราะหเนื้อหาขาว บทความ และโฆษณา ท่ีนําเสนอในหนังสือพิมพมติชน 
ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2549 – 30 เมษายน 2550 พบวา การรณรงคประชาสัมพันธสราง
จิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไม
แสวงหากําไร ใหความสําคัญกับการกําหนด “ประเด็น” ของการรณรงคประชาสัมพันธฯ ดังนี ้
  
 ตารางท่ี 4.1 แสดงการกําหนดประเดน็ของการรณรงคประชาสัมพนัธสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ 
 

องคกรแกนกลาง องคกรท่ีเขารวมเปนพันธมิตร ประเด็นการรณรงค 
กรุงเทพมหานคร สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว กระทรวง

วัฒนธรรมฯ 
สืบสานประเพณี
สงกรานต 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม 
(TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
- บริษัท ยูนิรีเวอร ไทย เทรดด้ิง จํากัด  
- บริษัท เตดตรา แพค (ไทย) จํากัด 
- บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อก จํากัด 
- บริษัท ทิปโก ฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด 
- บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด 

โครงการธนาคารขยะ 
รีไซเคิล 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) โครงการคายเพาเวอร
กรีน 

กระทรวงพลังงาน - กระทรวงศึกษาธิการ โครงการพลังไทย ฉลาด
ใชพลังงาน...หนารอน 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย โครงการการจัด
การพลังงานสนองแนว
พระราชดําริ “เศรษฐกิจ
พอเพียง”  
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องคกรแกนกลาง องคกรท่ีเขารวมเปนพันธมิตร ประเด็นการรณรงค 
คณะกรรมการจัดงาน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เน่ืองใจโอกาสการจัดงานฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป 

- เครือเจริญโภคภัณฑ 
- บริษัท สิงห คอเปอเรช่ัน จํากัด 
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติฯ เน่ืองในโอกาส
จัดงานฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลัง
แผนดินเชิงคุณธรรม                   
(ศูนยคุณธรรม)  

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
- กลุมกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสรางเครือขายวิถี
พุทธ (กคพ.) 

โครงการทําความดี
ถวายในหลวง 

ธนาคารออมสิน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการออมสินอาสา
พัฒนาสังคม 

คณะสังคมศาสตร ภาควิชาสังคม
วิทยา และคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(มศว.) 

โครงการสวนพระองคของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (ทรงสนับสนุนดานเงินทุน) 

โครงการผลิตบัณฑิต
คืนถ่ิน และโครงการครู
วิทยาศาสตรคืนถิ่น 

คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
(คมช.) 

สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย โครงการ “คุณธรรมนํา
ไทย” 

 
 จากตารางท่ี 4.1 ดังกลาวขางตน พบวา กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐให
ความสําคัญกับการรณรงคประชาสัมพันธในประเด็นการอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงานมากท่ีสุด 
ไดแก โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการคายพาวเวอรกรีน โครงการพลังไทย ฉลาดใช
พลังงาน...หนารอน และโครงการการจัดการพลังงานสนองแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ตามปณิธานรักพอใชพลังงานอยางพอเพียง ซ่ึงท้ัง 4 โครงการดังกลาว เปนการรณรงคในประเด็นท่ี
เกี่ยวของโดยตรงกับภารกิจขององคกร ซ่ึงไดแก กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวง
พลังงาน และ คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ท้ังนี้ องคกรท่ีเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินโครงการรณรงคในประเด็นตาง ๆ 
ดังกลาว มีท้ังท่ีเปนองคกรภาครัฐดวยกัน ตลอดจนมีองคกรธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหากําไร
เขารวมเปนพันธมิตรดวย  
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 ตารางท่ี 4.2 แสดงการกําหนดประเดน็ของการรณรงคประชาสัมพนัธสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน 
  

องคกรแกนกลาง องคกรท่ีเขารวมเปนพันธมิตร ประเด็นการรณรงค 
บริษัท โตโยตา มอรเตอร 
ประเทศไทย จํากัด 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย โครงการลดเมืองรอนดวย
มือเรา (Stop Global 
Warming Project) 

บริษัท เต็ดตรา แพค (ไทย) จํากัด 
(บริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ) 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด (บริษัทผูรับซื้อและ
จําหนายวัสดุประเภทรีไซเคิล) 

โครงการเด็กไทยหัวใจรี
ไซเคิล  

กลุมบริษัทฮอนดา - สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมากจากพระราชดําริ (กปร.) 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร (ที่
ปรึกษาโครงการ) 

โครงการโรงเรียน
สรางสรรคสิ่งแวดลอม
ดีเดนเฉลิมพระเกียรติ 

บริษัท ไบเออร (ไทย) จํากัด โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ กิจกรรม “Bayer Young 
Environmental Enjoy” 

บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด 
(มหาชน) 

กรม อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โครงการรักษนํ้า เพ่ือ
อนาคต (ฝายชะลอนํ้า) 

บริษัท ดับเบิล เอ โรงภาพยนตรอีจีวี  “ยู-โคเวอร ไอเดีย ดีไซน 
2006 (U-Cover Idea 
Design 2006) 

บริษัท เอ็มบีเค จํากัด กรุงเทพมหานคร โครงการ เอ็มบีเค จูเนียร 
เอ็กเซอรไซส แฟนตา รียูส 
หรือ มหัศจรรยเด็กไทย  
รูรักษ...พิทักษโลกสวย 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมู
นิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว 
(FORDEC) 

โครงการ DTAC 
FORDEC…วันน้ีพ่ี ๆ ขอ
เปนพอ 
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องคกรแกนกลาง องคกรท่ีเขารวมเปนพันธมิตร ประเด็นการรณรงค 
บริษัท ดีเอชแอล - ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคม

สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ซีเอ็นเอ็น 

โครงการ DHL YES 
Awards  
YES: Young 
Entrepreneurs for 
Sustainability 

บริษัท เอเชีย เทเลวิช่ัน แอนด 
มีเดีย จํากัด 

- กองทัพบก 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
- มูลนิธินํ้าใจไทย 
-  บริษัท สิงห คอเปอเรช่ัน จํากัด 
- บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย 
- บริษัท ไอ.ซี. ซี. อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด 

โครงการ 60 ลานความดี
เพ่ือในหลวง 

บริษัทเครื่องด่ืมกระทิงแดง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

โครงการกระดานดํากับ
กระทิงแดง 
 

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) - สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน 
- มูลนิธิอาจารยบรรจง พงศศาสตร 
- บริษัท ปูนซีเมนต จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

โครงการโรงเรียน I see U 
มติชน 30 ป 

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย 

- สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ 
- สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
- สมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจ 
- เครือขายนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน 

ประชุมกําหนดทาทีตอ
สถานการณการคุกคามสื่อ
ในปจจุบัน 

 
 จากตารางท่ี 4.2 ดังกลาวขางตน พบวา กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจ
เอกชนใหความสําคัญกับการรณรงคประชาสัมพันธในประเด็นเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ
พลังงานมากท่ีสุด ไดแก โครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา โครงการเด็กไทยหัวใจรีไซเคิล โครงการ
โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ โครงการ Bayer Young Environment Enjoy 
โครงการรักษน้ํา เพื่ออนาคต (ฝายชะลอน้ํา) โครงการยู-โคเวอร ไอเดีย ดีไซน (ประกวดออกแบบ
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สมุดเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน) และโครงการ เอ็มบีเค จูเนียร เอ็กเซอรไซส แฟนตา รียูส 
(มหัศจรรยเด็กไทย รูรักษ...พิทักษโลกสวย)  
 องคกรธุรกิจเอกชนท่ีเปนแกนกลางในการดําเนินโครงการรณรงคประชาสัมพันธสราง
จิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ในประเด็น “การอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงาน” ไดแก 
บริษัทผูผลิตรถยนต บริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ บริษัทผูผลิตผลิตภัณฑเคมี บริษัทผูผลิตวัสดุซีเมนต 
และบริษัทผูผลิตกระดาษ ซ่ึงองคกรธุรกิจเอกชนดังกลาว พบวามีกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑท่ี
สงผลกระทบหรือเกี่ยวพันกับส่ิงแวดลอมโดยตรง  
 ท้ังนี้ องคกรท่ีเขารวมเปนพนัธมิตรในการดําเนินโครงการรณรงคในประเด็นตาง ๆ 
ดังกลาว สวนมากเปนองคกรภาครัฐซ่ึงมีภารกจิท่ีเกี่ยวเน่ืองกับส่ิงแวดลอมโดยตรง เชน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช เปนตน 
นอกเหนอืจากองคกรภาครัฐแลว ยงัมีองคกรธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหากําไร ท่ีเขารวมเปน
พันธมิตรในการดําเนินโครงการดวย โดยองคกรตาง ๆ ดังกลาวมีความสัมพันธเกีย่วของกับดาน
ส่ิงแวดลอมดวยเชนกนั 

 
 ตารางท่ี 4.3 แสดงการกําหนดประเดน็ของการรณรงคประชาสัมพนัธสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 
 

องคกรแกนกลาง องคกรท่ีเขารวมเปนพันธมิตร ประเด็นการรณรงค 
เครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.สมุทรสาคร 

สํานักงานสิ่งแวดลอม ภาค 5 โครงการสรางนักสืบสายนํ้า
เพ่ือทาจีนตอนลาง 

มูลนิธิรักษไทย - สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล 
- อุทยานแหงชาติทางทะเล 

กิจกรรมคายเยาวชนอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ 
(มสช.) ภายใตเครือขายวิจัย
สุขภาพสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางการ
วิจัย (สกว.) 

แผนงานนโยบายสาธารณะเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ประชุมวิชาการ หัวขอ 
“อาหารและนํ้าคือชีวิตและ
โลก” 
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องคกรแกนกลาง องคกรท่ีเขารวมเปนพันธมิตร ประเด็นการรณรงค 
มูลนิธิชัยพัฒนา - สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมากจากพระราชดําริ 
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ประกวดการปลูกหญาแฝก
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เน่ืองในโอกาส
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 
60 ป 

เสถียรธรรมสถาน -  คณะทํางาน 100 ปชาตกาลพุทธทางภิกขุ 
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
- องคNกรเรยูไกนานาชาติ (ITRI) 

คายเยาวชน บมเพาะ แตก
หนอ ตอยอด “เมล็ดพันธุ
แหงปญญา” Seeds of 
Spirituality (SOS)  

สํานักงานอุทยานการเรียนรู 
หรือ ทีเค ปารก (TK Park) 

มูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็ก โครงการอานดี...อานดัง ใน
สัปดาหอาสาอาน 

มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ - กลุมบริษัทยูบีซีทร ู
- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

โครงการจากภาระ...สูพลัง 

เครือขายองคกรงดเหลา - ชมรมแพทยชนบท 
- สมาพันธชมรมว่ิงเพื่อสุขภาพไทย 
- สมาคมหมออนามัย 

กิจกรรม “ว่ิงตานเหลา ทํา
ความดี ปมหามงคล” 

มูลนิธิกองทุนไทย - ชมรมสรางสุขเพ่ือสังคม 
- สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ 16 
- หนวยจัดการตนนํ้าทุงจอ 
- โรงเรียนสองพ้ืนนองวิทยา จ.สุพรรณบุรี 
- มหาวิทยาลัยบูรพา 
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

โครงการสงเสริมการใหเพ่ือ
สังคม 

กลุมวายไอวาย - บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

โครงการตลาดประกอบฝน 
หรือ ยิ้ม 
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 จากตารางท่ี 4.3 ดังกลาวขางตน พบวา องคกรไมแสวงหากําไรใหความสําคัญกับการ
รณรงคประชาสัมพันธในประเด็นเกีย่วกับการอาสาทําความดีเพื่อสังคม ไดแก โครงการคายเยาวชน 
บมเพาะ แตกหนอ ตอยอด “เมล็ดพันธแหงปญญา” โครงการอานดี...อานดัง ในสัปดาหอาสาอาน 
โครงการจากภาระ...สูพลัง โครงการวิ่งตานเหลา ทําความดี ปมหามงคล โครงการสงเสริมการให
เพื่อสังคม และโครงการตลาดประกอบฝน โดยองคกรท่ีเปนแกนกลางในการรณรงคมีความ
หลากหลาย ท้ังองคกรท่ีเกีย่วเนื่องกับศาสนา เชนเสถียรธรรมสถาน องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) 
เชน มูลนิธิเพื่อคนพิการ เครือขายองคกรงดเหลา และมูลนธิิกองทุนไทย นอกจากนี้ยังมี กลุมวายไอวาย 
ซ่ึงเปนองคกรท่ีดําเนินการโดยเยาวชน เพื่อการรณรงคประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายซ่ึงเปน
เยาวชนดวยกนั  
 ท้ังนี้ องคกรท่ีเขารวมเปนพนัธมิตรในการดําเนินโครงการรณรงคในประเด็นตาง ๆ 
ดังกลาว มีท้ังที่เปนองคกรไมแสวงหากําไรดวยกัน ตลอดจนมีองคกรภาครัฐ และองคกรธุรกจิเอกชน
เขารวมเปนพนัธมิตรดวย 
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 วัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 
 เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดย
กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจ
เอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 
 

 จากการวิเคราะหเนื้อหาขาว บทความ และโฆษณา ท่ีนําเสนอในหนังสือพิมพมติชน 
ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2549 – 30 เมษายน 2550 พบวา การรณรงคประชาสัมพันธสราง
จิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไม
แสวงหากําไร มี “รูปแบบของการรณรงคประชาสัมพันธฯ” ดังนี ้
 
 ตารางท่ี 4.4 แสดงรูปแบบของการณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชน 
 

รูปแบบการรณรงค 
องคกรภาครัฐ 

เปนแกนกลางดําเนิน
โครงการ 

องคกรธุรกิจเอกชน 
เปนแกนกลางดําเนิน

โครงการ 

องคกรไมแสวงหากําไร
เปนแกนกลางดําเนิน

โครงการ 
กิจกรรมสาธารณประโยชน 6 7 4 
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 - 3 
การประชุม สัมมนา - 1 1 
การประกวด มอบรางวัล 1 4 2 
การละเลน การแสดง 2 1 - 

รวม 10 13 10 

 
 จากตารางท่ี 4.4 ดังกลาวขางตน พบวา การจัด “กิจกรรมสาธารณประโยชน” ถือเปน
รูปแบบท่ีกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกร
ธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร เลือกใชเพื่อการรณรงค
ประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนมากท่ีสุด ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 การจัด “กิจกรรมสาธารณประโยชน” ของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ 
 

กระทรวงพลังงาน :   จัดโครงการ “พลังไทย ฉลาดใชพลังงาน...หนารอน” 
ดําเนินการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
นํานักศึกษาอาชีวศึกษาชวยตรวจเช็คสภาพเคร่ืองยนต เพื่อชวยกันประหยัด
พลังงาน ลดอุบัติเหตุ และลดมลภาวะทางอากาศ 

 

กระทรวงพลังงาน : จัดโครงการ “การจัดการพลังงานสนองแนวพระราชดําริเศรษฐกจิพอเพียง” 
ตามปณิธานรักพอ ใชพลังงานอยางพอเพียง 

 เปดโอกาสใหหนวยงานระดบัภูมิภาคและชุมชนเสนอโครงการตาง ๆ เพื่อการ
ประหยดัพลังงาน เชน แผนพลังงาน 80 ชุมชน รณรงคประหยัดพลังงาน
ภาครัฐ ไบโอดีเซล 400 ชุมชน และโครงการหมูบานพลังงานชนบท เปนตน 

 

ธนาคารออมสิน :  โครงการ “ออมสินอาสาพัฒนาสังคม” 
 สงเสริมใหนักศึกษานําเสนอโครงการเพ่ือการพัฒนาสังคม เชน โครงการ

สรางศาลาการอานหนังสือ พรอมท้ังมอบอุปกรณการเรียนและเวชภณัฑ โดย
ธนาคารออมสินเปนผูมอบทุนสําหรับดําเนนิการให 

 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) :  
 จัดโครงการ “ทําความดีถวายในหลวง” 
 สงเสริมใหเยาวชนรางโครงการทําความดีถวายในหลวง  โดยนําแนว

พระราชดําริมาประยุกตใช ควบคูกับหลักธรรมพระพุทธศาสนา โดยให
เยาวชนมีโอกาสวางแผนการดําเนินงาน และสงเสริมการทําความดีในหมู
เยาวชนดวยกันเอง 

 

คณะกรรมการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในโอกาสการ
จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป :  
 จัดโครงการ “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริ

ราชสมบัติครบ 60 ป” 
เชิญชวนเยาวชนเขารับคัดเลือกเปนอาสาสมัครในบริเวณการจดังานนทิรรศการ 
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คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) :  
 จัดทําโครงการ “ผลิตบัณฑิตคืนถ่ิน” และ “ครูวิทยาศาสตรคืนถ่ิน” 
 สงเสริมใหผูมีใจรักในการพัฒนาชุมชนและมีภูมิลําเนาในชนบทหางไกลได

กลับไปพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ภายหลังสําเร็จการศึกษาตอระดับปริญญา
ตรีแลว 
 

 การจัด “กิจกรรมสาธารณประโยชน” ของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน 
 

กลุมบริษัทฮอนดา :  จัดโครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกยีรติ” 
 เชิญชวนใหโรงเรียนสงโครงการสรางสรรคและอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยกลุม

บริษัทฮอนดาจัดสรรงบประมาณดําเนินการให 
 

บริษัท ไบเออร (ไทย) จํากดั : จัดโครงการ “Bayer Young Environment Enjoy”  
 สงเสริมใหเยาวชนนําเสนอโครงการดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน 

โครงการคืนชีวิตปะการัง โครงการตนไมเพื่อนรัก และโครงการสานไมตรี 
ชุมชนตานี รักษส่ิงแวดลอม เปนตน โดยเยาวชนเจาของโครงการท่ีไดรับ
คัดเลือก ไดรับการแตงต้ังเปน “ทูตไบเออรเพื่อส่ิงแวดลอม” อีกดวย 

 

บริษัท ปูนซีเมนตไทย (จํากดั) มหาชน : จัดโครงการ “รักษน้ํา เพื่ออนาคต” (ฝายชะลอน้ํา) 
 เชิญชวนใหประชาชนรวมกันสรางฝายชะลอนํ้า  เพื่อคืบสมดุลกลับสู

ธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) :  
โครงการ “DTAC FORDEC…วันนีพ้ี่ ๆ ขอเปนพอ"  

 เชิญชวนใหลูกคาดีแทคและประชาชนท่ีสนใจเขารวมเปนพอแมอุปถัมภ
ใหแกเดก็กําพราของมูลนิธิเพื่อการพื้นฟูพฒันาเด็กและครอบครัว (FORDEC) 
เนื่องในวโรกาสปมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงครองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ป และทรวงเจริญพระชนมายุครบ 79 พรรษา 
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บริษัท เอเชีย เทเลวิช่ัน แอนด มีเดีย จํากดั : โครงการ “60 ลานความดีเพื่อในหลวง”  
 เชิญชวนคนไทยเขียนขอความลงไปรษณียบัตรในหัวขอ “เราจะทําความดีเพื่อ

ในหลวง” เพือ่จัดทําเปนบันทึกความดีท่ีใหญท่ีสุดในโลก ทูลเกลาฯถวายแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

 

บริษัทเคร่ืองดื่มกระทิงแดง : โครงการ”กระดานดํากับกระทิงแดง” 
 เชิญชวนนกัศึกษารวมออกคายอาสาพัฒนาชนบท โดยชวยกันกอสรางอาคาร

เรียนและหองน้ํา ณ บานสะอาด และบานปางหมู จังหวดัเชียงราย 
 

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) : โครงการโรงเรียน I see U มติชน 30 ป” 
 สงเสริมใหคนในสังคมใหความชวยเหลือแกโรงเรียนท่ีไมผานเกณฑการ

ตรวจสอบคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (สมศ.) 
ดวยการบริจาคเงิน  อุปกรณการเรียน  และบูรณะปรับปรุงอาคารและ
สภาพแวดลอมในโรงเรียน โดยการรวมแรงรวมใจของนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ตลอดจนคณาจารยและนักเรียนของโรงเรียนซ่ึงอยูในสถานะตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐานดังกลาว 

 
 การจัด “กิจกรรมสาธารณประโยชน” ของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไม
แสวงหากําไร 
 

มูลนิธิกองทุนไทย :  จัดโครงการ “สงเสริมการใหเพื่อสังคม” 
 สงเสริมใหนักเรียน นกัศึกษา และประชาชนท่ัวไป แสดงออกถึงจิตสํานึกและ

ความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบของ “การให” ผานงานอาสาสมัครใน
กิจกรรมตาง ๆ อาทิ กิจกรรม “หนูนอย Kids D” ซ่ึงนักเรียนจะรวมกันหยอด
กระปุกรวบรวมเงินจัดกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรม “อาสาปองปาจากเปลว
ไฟ” ซ่ึงนักเรียนเปนอาสาสมัครทําแนวกันไฟปาท่ีลุกลามในพื้นท่ีภาคเหนือ 
และกิจกรรม “ทําบุญขาวใหม ปนน้ําใจใหสังคม” ซ่ึงนักศึกษาลงแขกเกีย่ว
ขาว เพื่อขอรับบริจาคขาวมาชวยชาวบานท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ํา
ทวมโคลนถลม ท้ังนี้ สถาบันการศึกษาตาง ๆ เสนอโครงการเพ่ือของบ
สนับสนุนจากมูลนิธิฯเพื่อการดําเนินโครงการ 

 

DPU



 78

กลุมวายไอวาย :  จัดโครงการ “ตลาดประกอบฝน”  
 สงเสริมใหเยาวชนจัดทําโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม โดยโครงการที่ไดรับ

คัดเลือกจะไดทุนสนับสนุนใหดําเนินโครงการ  ภายใตคําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญในดานนั้น ๆ อาทิ โครงการอนาชีค บทเพลงเพื่อสันติภาพ ซ่ึงมุง
สรางสันติภาพใหเกิดขึ้นในสังคม โดยนําเคร่ืองดนตรีทางศาสนาเปนส่ือกลาง
ในการสรางความเขาใจท่ีดีรวมกัน และโครงการละครแนววิทยาศาสตร ซ่ึงมุง
สะทอนปญหาสังคมอันเกิดจากการใชวิทยาศาสตรในทางท่ีผิด เปนตน 

  

สํานักงานอุทยานการเรียนรู หรือ ทีเค ปารก (TK Park) :  
โครงการ “อานดี...อานดัง ในสัปดาหอาสาอาน” 

 สงเสริมใหเยาวชนรวมเปน “อาสาสมัครนอย” โดยการอานหนังสือในสถาน
สงเคราะห ชุมชนแออัด ทัณฑสถาน สถานสงเคราะหคนชรา และ
โรงพยาบาล เนื่องในวันหนงัสือเด็กแหงชาติ 

 

เครือขายองคกรงดเหลา : จัดโครงการ “วิ่งตานเหลา ทําความดี ปมหามงคล” 
 จัดขบวนวิ่งพรอมกัน 4 ภาค เพื่อรวบรวมรายช่ือประชาชนท่ีสนับสนุน

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงจะเขาสูการพิจารณาของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 

 
 ท้ังนี้ จากการจัด “กิจกรรมสาธารณประโยชน” ของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร ดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา การดําเนนิโครงการสามารถ
จําแนกได 2 ลักษณะ คือ  

1) การดําเนินโครงการ โดยองคกรเปนผูริเร่ิมและกําหนดรูปแบบกิจกรรมอยาง
ชัดเจน เชน กิจกรรมอาสาอานหนังสือ กิจกรรมอาสาสมัครในงานนิทรรศการ กิจกรรมการ
ตรวจเช็คสภาพรถ กิจกรรมอาสาเปนพอแมอุปถัมภ กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ํา และกิจกรรมรวม
ฟนฟูโรงเรียนตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน โดยกลุมเปาหมายท่ีสนใจเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาว 

2) การดําเนินโครงการ โดยเปดกวางใหกลุมเปาหมายสามารถกําหนดรูปแบบการ
รณรงคประชาสัมพันธไดตามความสนใจของกลุมเปาหมาย เชน โครงการสงเสริมการใหเพื่อสังคม 
โครงการตลาดประกอบฝน โครงการออมสินอาสาพัฒนาสังคม และโครงการทําความดีถวายใน
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หลวง โดยกลุมเปาหมายสามารถเสนอโครงการยอยเพื่อจัดกิจกรรมการรณรงคตามความสนใจและ
ความถนัดของตนเอง เชน การจัดกิจกรรมลงแขกเก่ียวขาว การแสดงละครวิทยาศาสตร การแสดง
ดนตรีของศาสนาอิสลาม และการจัดคายอาสาชวยปรับปรุงส่ิงปลูกสรางในโรงเรียน โดยกิจกรรมท่ี
ไดรับคัดเลือก จะไดรับทุนสนับสนุนจากองคกรผูดําเนินโครงการฯ 
 

 นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน ท่ีท้ังกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไรจะใหความสําคัญ โดยเลือกจัดกิจกรรมดังกลาวเพื่อการ
รณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนเปนจํานวนมากท่ีสุดแลว กลุม
พันธมิตรตาง ๆ ยังใหความสําคัญกับกิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ ดวย ดังน้ี 
 
 กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ นิยมจัดกิจกรรม “การละเลน และการ
แสดง” ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ดังนี ้
 

กรุงเทพมหานคร : โครงการ “สืบสานประเพณสีงกรานต” 
 เชิญชวนประชาชนเขารวมสืบสานประเพณีสงกรานต ณ ทองสนามหลวง 

โดยมีการจําลองศาลาประเพณีสงกรานตทุกภาค ตกับาตร ลดน้ําผูใหญ สรง
น้ําพระพุทธสิหิงส พิธีสมโภชเวยีนเทียน การกอเจดียทราย และการละเลน
พื้นบานของไทย 

 

คณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ : โครงการ “คุณธรรมนําไทย” 
 คัดเลือกเยาวชนท่ีมีคุณธรรม มีความรูความสามารถ เปนตัวแทนเชิญชวนให

เยาวชนรุนใหมรับรูถึงบทบาทของตนเองในการสรางสรรคสังคม โดย
ตัวแทนเยาวชนรวมตระเวนจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีใน 20 จังหวัดท่ัว
ประเทศ 
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 กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน นิยมจัดกิจกรรม “การประกวด และ
มอบรางวัล” ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ดงันี้ 
 

บริษัท เต็ดตราแพ็ค (ไทย) จาํกัด : โครงการ “เด็กไทยหวัใจรีไซเคิล” 
 กระตุนจิตสํานึกของเยาวชนไทยใหหวงใยส่ิงแวดลอม ภายใตแนวคิด “แกะ-

ลาง-เก็บ กลองเปลา” โดยนํากลองเปลาท่ีชวยกันเก็บสะสมมารวมประกวด
เพื่อสรางสถิติการนํากลองเปลามาเรียงตอกันเปนถนนรีไซเคิลท่ียาวท่ีสุดเปน
คร้ังแรกของประเทศไทย 

 

บริษัท ดับเบิล เอ จํากัด : โครงการ “ยู-โคเวอร ไอเดยี ดีไซน 2006” 
 จัดประกวดออกแบบสมุดเล็กเชอร ภายใตหัวขอ “ยู เซฟ (U-Save)” เพื่อเปด

โอกาสใหเยาวชนใชความคิดสรางสรรคนําเสนอแนวคิดประหยดัพลังงาน
ผานงานศิลปะ โดยผลงานท่ีชนะการประกวด บริษัทจะออกคาใชจายในการ
ผลิตสมุด เพื่อใหกลุมนกัศึกษานําไปจําหนายหารายไดเขากลุมหรือชมรมของ
ตนเอง 

 

บริษัท เอ็มบีเค จํากัด : โครงการ “เอ็มบีเค จูเนียร เอ็กเซอรไซส แฟนตา รียูส” หรือ มหัศจรรยื
เด็กไทย รูรักษ...พิทักษโลกสวย 

 จัดประกวดโดยเปดเวทีใหเยาวชนไดนําเสนอรูปแบบการรณรงครักษา
ส่ิงแวดลอม ผานการเตนและเส้ือผาท่ีส่ือถึงการประหยัดทรัพยากร ทีมท่ีชนะ
การประกวดจะไดรับถวยรางวัลเกียรติยศจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
พรอมทุนการศึกษา 

 

บริษัท ดีเอชแอล จํากัด : โครงการ “DHL YES Awards” 
 มอบรางวัลยกยองเชิดชูผลงานของ “ผูนําองคกรทางสังคม” ซ่ึงเปนผูนําการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมรุนใหม ท่ีไดริเร่ิมโครงการหรือวิธีการใหม ๆ อันนํามา
ซ่ึงความเปล่ียนแปลงในทางสรางสรรคแกสวนรวมในชุมชนของตน 
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 กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร นิยมจัดกิจกรรม “การฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ” ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ดังนี ้
 

เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมฯ : 
 โครงการ “สรางนักสืบสายน้ํา เพื่อทาจีนตอนลาง” 
 สงเสริมใหเยาวชนมีจิตสํานกึชวยกันดูแลรักษาคูคลองสาขาแมน้ําทาจีน โดย

ไดรับการถายทอดความรูเกีย่วกับการตรวจคุณภาพน้ํา เพื่อใหเยาวชนไดฝก
การรายงานขอมูลการตรวจคุณภาพน้ําใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเปน
ระยะ ๆ เพื่อดแูลน้ําใหมีคุณภาพท่ีดกีอนไหลลงสูแมน้ําทาจีน 

 

มูลนิธิรักษไทย :  โครงการ “กิจกรรมคายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเฉลิม
พระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” 

 จัดคายเยาวชน ซ่ึงเปรียบเสมือนโรงเพาะพนัธุเมล็ดนักคิดและนกัอนุรักษช้ันดี 
โดยมีกิจกรรมในลักษณะฐานสอดแทรกความรูดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

 

เสถียรธรรมสถาน :  โครงการ “คายเยาวชน บมเพาะ แตกหนอ ตอยอด “เมล็ดพันธุแหงปญญา 
Seeds of Spirituality (SOS)” 

 จัดอบรมเยาวชนเพ่ือเตรียมการสําหรับการประชุมผูนําเยาวชนนานาชาติทาง
สติปญญา SOS เปนสัญญาณแหงการบมเพาะเยาวชนท่ีพึ่งตนเองได กลาอาสา
ออกรับใชผูอ่ืน โดยแตกหนอสรางเครือขายของจิตอาสาท่ัวโลก และสามารถ
ตอยอดการทํางานระดับนานานชาติเพื่อสันติภาพโลกตอไป 
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 วัตถุประสงคการวิจัยขอ 3 
 เพื่อศึกษาถึงแนวทางการดําเนินงานรวมกันของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกร
ภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรไมแสวงหากําไร ในการดําเนินโครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชน 
 
 จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงเปน
บุคคลท่ีเขารวมในการดําเนนิโครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกของประชาชน 
ประกอบดวย  
 

การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรภาครัฐ ไดแก 

 

1. โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณระเบียบ ภผูา นักวิชาการเผยแพร 6 ว กรมสงเสริมคุรภาพส่ิงแวดลอม 

ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงริเร่ิมและเปนแกนกลางในการดําเนินโครงการ  
- คุณภณัฑิดา วทิยาภาเลิศ ผูชวยผูจดัการฝายการตลาด บริษัท บางกอกกลาส จํากัด 

ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินโครงการ  
- คุณอัจฉรา สุขีบุญ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแสมดํา 

ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกัดหรือเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายของโครงการ 
 

2. โครงการ “คุณธรรมนําไทย” 
- พันเอกธเนศ กาลพฤกษ ผูอํานวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา กองทัพบก 

ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงริเร่ิมและเปนแกนกลางในการดําเนินโครงการ 
- คุณวิไล เคียงประดู ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ สวนงานประชาสัมพนัธ  

บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส  

ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินโครงการ 
- คุณเฉลิมชัย ล้ิมสกุล ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัลพบุรี  

ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกดัหรือเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายของโครงการ  
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 การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน ไดแก 
 

1. โครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ” 
- คุณศิริพร อวนคํา ผูจัดการฝายกิจกรรมเพื่อสังคม กลุมบริษัทฮอนดา ประเทศไทย 

ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงริเร่ิมและเปนแกนกลางในการดําเนินโครงการ  
- คุณจีรนันท ชะอุมใบ ผูประสานงานโครงการ ในนามบริษัท กลองวิเศษ จํากดั  

ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินโครงการร 
- คุณชัยมงคล อรรถพลไพศาล ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู  

จ.ขอนแกน 
ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกดัหรือเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายของโครงการ  

2. โครงการ “I see U มติชน 30 ป” 
- คุณสมหมาย ปาริจฉัตต กรรมการผูจัดการบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)  

ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงริเร่ิมและเปนแกนกลางในการดําเนินโครงการ 
- คุณสุปรียา ลําเจียก  หัวหนากลุมพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมความรวมมือ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินโครงการร 

- คุณสุปราณี แพรภิญโญ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปนแกว จ.พระนครศรีอยุธยา  
ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกดัหรือเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายของโครงการ  

  

 การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร ไดแก 
 

1. โครงการ “สงเสริมการใหเพือ่สังคม” 
- คุณกวิน ชุติมา รองผูอํานวยการ มูลนิธิกองทุนไทย  
 ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงริเร่ิมและเปนแกนกลางในการดําเนินโครงการ 
- คุณสุธาสินี เพชรคุม ผูประสานงานสํานักสนับสนุนการสรางสุขภาวะในพ้ืนท่ีและ

ชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินโครงการ 

- คุณวันชยั สวสัดิ์ทิพย รองผูอํานวยการโรงเรียนสองพ่ีนองวิทยา (ฝายกิจการ
นักเรียน) จ.สุพรรณบุรี  

 ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกดัหรือเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายของโครงการ 
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2.   โครงการ “ตลาดประกอบฝน” 
- คุณดวงรักษ เลิศม่ังมี หัวหนาโครงการตลาดประกอบฝน กลุมวายไอวาย 

ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงริเร่ิมและเปนแกนกลางในการดําเนินโครงการ 
- คุณอุดมลักษณ โอฬาร ผูอํานวยการสายส่ือสารองคกร 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินโครงการ  

- คุณศิริศักดิ์ ชัยเทศ สมาชิกกลุมเยาวชนโครงการเพ่ือนชายรุนใหมใสใจสุขภาพ Mplus 
หัวหนาโครงการชายรักชายรุนใหม ใสใจเอดส เพศศึกษา (จ.เชียงใหม) 

  ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเปนตนสังกดัหรือเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายของโครงการ 
 

 ท้ังนี้ เพื่อเปนพื้นฐานความเขาใจถึงการดําเนินโครงการรณรงคประชาสัมพันธสราง
จิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 6 โครงการ โดยผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึก
จํานวน 18 คนดังกลาวขางตน ผูวิจัยขอนําเสนอถึงภาพรวมของแตละโครงการ อันประกอบดวย  
 

1. ท่ีมาของโครงการ  
2. รายละเอียดขององคกรท่ีเขารวมเปนพนัธมิตรในการดําเนินงาน  
3. แผนภาพแสดงการเช่ือมโยงขององคกรตาง ๆ ในกลุมพนัธมิตร  
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 โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” 
ท่ีมาของโครงการ  

 โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” เร่ิมข้ึนในป 2544 โดยแรกเร่ิมเดิมทีกรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีแนวคิดท่ีจะจดัทําโครงการฝกอบรม
บุคลากรจํานวน 1 หมื่นคน ดวยงบประมาณท้ังส้ิน 10 ลานบาท หากแตเม่ือพิจารณาถึงการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานแลวเห็นวา เปนการยากท่ีจะทราบวาภายหลังการฝกอบรมรมแลว 
เกิดพฤติกรรมการแยกขยะหรือไม จึงไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนนิงานโดยการจดั
กิจกรรมในโรงเรียนแทน โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” จึงไดเร่ิมข้ึน 
 ธนาคารขยะรีไซเคิล คือ รูปแบบหนึ่งในการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย 
โดยเร่ิมตนท่ีเยาวชนและชุมชนเปนหลัก และใชโรงเรียนเปนสถานท่ีดําเนินการ เพื่อใหเยาวชนเกิด
ความเขาใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย หลักการของธนาคารขยะ คือ ใหนักเรียนสมัครเปนสมาชิก
ของธนาคารขยะ และนําขยะรีไซเคิลมาฝากที่ธนาคาร โดยมีเจาหนาที่ธนาคารทําการคัดแยก 
ช่ังน้ําหนัก คํานวณเปนจํานวนเงิน และบันทึกลงสมุดคูฝาก โดยใชราคาท่ีโรงเรียนประสานกับราน
รับซ้ือของเกาเปนเกณฑในการกําหนดราคา รายไดของกิจกรรมมาจากผลตางของราคาท่ี
คณะทํางานของโรงเรียนกําหนดกับราคาท่ีสามารถขายใหกับรานรับซ้ือของเกา ซ่ึงตองมีการหัก
คาใชจายอ่ืน ๆ เชน การใชจายในการประชาสัมพันธ ติดตอประสานงาน ซ่ึงรายไดสามารถใชเปน
ทุนหมุนเวียนและจัดต้ังเปนกองทุนเพื่อใชในการศึกษา 
 

 ท้ังนี้ จากการใหสัมภาษณของ คุณระเบียบ ภูผา นักวิชาการเผยแพร 6 ว (หัวหนา
โครงการฯ) ไดใหรายละเอียดของการเร่ิมตนโครงการ ดังนี ้
 

 พอดีทางกรมฯรูขาวจากพิษณุโลกวาโรงเรียนเทศบาลวัดจําป เปนโรงเรียนท่ี
ครูใหคะแนนเด็กท่ีแยกขยะ เราก็มาคิดตอวา เราจะใหเงินดีม๊ัย เด็กจะไดมีแรงจูงใจวา
ขยะท่ีเขาแยกออกมาเปนของมีคา แตเม่ือพิจารณาวา ถาใหเปนเงินไป เขาอาจไมรูจัก
การออม จึงไดนึกถึงธนาคาร เม่ือเห็นวาทําแลวไดผล จึงไดคิดขยายผลไปถึงภาค ลง
ไปยังชุมชนดวย โดยจัดงบประมาณไวภาคละ 1 แสนบาท เราเขียนกรอบคราว ๆ วา
สนับสนุนใหโรงเรียนมีธนาคารขยะ มีการแยกขยะในชุมชน ใหมีการทําปุย 

 

 ตอมาไดมีการพัฒนารูปแบบของการแลกเปล่ียนขยะและส่ิงของใหดึงดูดความสนใจมาก
ยิ่งข้ึน 

DPU



 86

 เร่ืองขยะแลกส่ิงของ ท่ีฮิตมากท่ีสุดคือ ขยะแลกไข คือเดก็นักเรียนกเ็อาขยะมา
จากบาน เอามาแลกไข หลังจากนั้นเร่ิมมีการปรับเปล่ียน มีขยะแลกน้ําปลา น้ํามันพืช 
ลูกบอล ปากกา ดินสอ บางโรงเรียนอาจใชเปนคะแนนสะสม เปนคะแนนความดีท่ี
สะสมในธนาคารความดี เม่ือไดถึง 100 แตม ก็จะไดรางวัล 

 

 จากนั้นปพ.ศ.2549 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ไดจัดทําโครงการประกวดธนาคาร
ขยะรีไซเคิล เพื่อมอบรางวัลใหแกโรงเรียนท่ีดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสมควรไดรับการยกยองช่ืนชม ใหเปนแบบอยางแกโรงเรียนอ่ืน ๆ และเปนขวัญ
กําลังใจในการดําเนินงาน โดยแบงการประกวดออกเปนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
ในรอบแรกเปนการประกวดคัดเลือกในระดับจังหวัด จากน้ันคัดเลือกจากผูชนะท่ี 1 ของแตละ
จังหวดั แลวตดัสินเพื่อใหไดธนาคารขยะรีไซเคิลดีเดนระดับภาค และเขาสูการตัดสินระดับประเทศ 
ท้ังนี้การดําเนนิโครงการดังกลาว มุงสงเสริมใหโรงเรียนและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของ
การมีสวนรวมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากข้ึน และพัฒนากิจกรรม
ธนาคารขยะรีไซเคิลใหมีการดําเนินงานท่ียั่งยืนตอไป 
 
 รายละเอียดขององคกรหลักท่ีเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินงาน 
 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  
 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการดําเนนิโครงการ “ธนาคาร
ขยะ รีไซเคิล” กอต้ังเม่ือ พ.ศ.2535 อันเปนผลสืบเนื่องจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 โดยมีการปรับปรุงสวนราชการใหมเปน 3 กรม 
ไดแก กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม และกรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม โดยท้ังสามหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ตอมา ป
พ.ศ.2545 ไดมีการปรับปรุงแบงสวนราชการใหม กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมจึงไดโอนยายไป
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 วิสัยทัศน ของกรมสงเสริมส่ิงแวดลอม ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป คือ สงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนมีจติสํานึกและมสีวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 พันธกิจ 

1. สงเสริมเผยแพรและประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมดานส่ิงแวดลอม 
2. พัฒนาบุคลากรและกระบวนการมีสวนรวม และเครือขายดานส่ิงแวดลอมเพื่อการสงเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอม 
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3. ใหบริการสารสนเทศส่ิงแวดลอม 
4. วิเคราะห วิจยั พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

 บริษัท บางกอกกลาส จํากัด 
 การรักษาส่ิงแวดลอมถือเปนนโยบายหลักขององคกร โดยบริษัทเปดดําเนินกิจการมาเปน
เวลา 25 ป และมีการจัดต้ังหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบการรณรงคใหเกิดการรีไซเคิลแกวมาแลว 
23 ป ซ่ึงบริษัท บางกอกกลาส เปนโรงงานเดียวในประเทศไทยท่ีมีเทคโนโลยีในการบําบัดแกวเพือ่
นํากลับมารีไซเคิลได ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยการนําแกวมาผลิตรีไซเคิล 
ชวยประหยดัพลังงานในการหลอมแกวข้ึนมาใหม จึงเปนการชวยโลกอีกทางหนึ่งจากภาวะโลก
รอน 
 
 โรงเรียนวัดแสมดํา 
 โรงเรียนวัดแสมดํา ตั้งอยูท่ีแขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เปนโรงเรียนท่ี
ผานเขารอบการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา) จากโรงเรียนท่ีเขา
ประกวดท้ังส้ิน 401 โรง 
 
 แผนภาพท่ี 4.1 แสดงการเชือ่มโยงขององคกรตาง ๆ ในกลุมพันธมิตรในโครงการ “ธนาคาร
ขยะรีไซเคิล”  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวง
ทรัพยากรฯ

กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม

สํานักงาน
สวนภูมิภาค

กระทรวง
มหาดไทย

ผูวาฯ

เทศบาล

โรงเรียน บริษัท บางกอกกลาส

สถาบันการ
บรรจุภัณฑ

ชุมชน

บริษัท ยูนิลีเวอรฯ

บริษัท เต็ดตาแพ็ค

บริษัท เอสไอจี

บริษัท ทิปโกฟูดส
บริษัท ไทยน้ําทิพย

กระทรวง
ทรัพยากรฯ

กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม

สํานักงาน
สวนภูมิภาค

กระทรวง
มหาดไทย

ผูวาฯ

เทศบาล

โรงเรียน บริษัท บางกอกกลาส

สถาบันการ
บรรจุภัณฑ

ชุมชน

บริษัท ยูนิลีเวอรฯ

บริษัท เต็ดตาแพ็ค

บริษัท เอสไอจี

บริษัท ทิปโกฟูดส
บริษัท ไทยน้ําทิพย
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โครงการคุณธรรมนําไทย 
ท่ีมาของโครงการ  

 โครงการ “คุณธรรมนําไทย” เปนหนึ่งในโครงการท่ีจัดทําโดยคณะมนตรีความม่ันคง
แหงชาติ ท่ีมีเจตนารมณในการสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีอยูดีมีสุข และรวมสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินชีวิตบนวิถีแหงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ตามแนวพระราชดําริ โดยยึดม่ัน
คุณธรรมเปนหัวใจสําคัญในการนําประเทศกาวไปสูความสมบูรณพนูสุข และมุงหวังปลูกฝงใหคน
ในสังคมทุกภาคสวนเล็งเหน็ถึงการมีสวนรวม มีคานิยมและสํานกึแหงอุดมการณรักชาติ ศาสน 
กษัตริย รวมสรางประโยชนสุขแกสวนรวม 
 การดําเนนิโครงการคุณธรรมนําไทย มุงเนนการปลูกฝงอุดมการณสูการประพฤติปฏิบัติ 
ดวยการสรางพลังมวลชนขับเคล่ือนสูสังคมแหงคุณธรรม 3 ประการ คือ ความซ่ือสัตยสุจริต ความ
กตัญูรูคุณ และความสมานฉันทอยูรวมกนัอยางสันติสุข โดยประชาสัมพันธถายทอดความรู ความ
เขาใจ ผานส่ือมวลชนในหลายแขนง รวมถึงการจัดกิจกรรมในพื้นท่ีตาง ๆ ซ่ึงกระจายอยูท่ัวประเทศ 
เพื่อสรางเครือขายแนวรวมพฒันาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงคุณธรรม มีความเขมแข็ง และยั่งยืน 
 ท้ังนี้ จากการใหสัมภาษณของพันเอกธเนศ กาลพฤกษ ผูอํานวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา 
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ถึงท่ีมาของการจัดทําโครงการ “คุณธรรมนําไทย” ดังนี ้
 

 สถานการณทางการเมืองเปนตัวบงช้ีวาสังคมไทยเร่ิมมีความแตกแยกแบง
พรรคแบงพวกกันมากมาย สภาพสังคมเกิดความฟุงเฟอ นับถือทุนนิยมมากกวา
คุณธรรม สังคมบริโภคทําใหคนเกิดความอยากไดใครมีกันหมด อะไรก็ไมสําคัญเทา
เงิน สังคมเร่ิมแตกแยก ลูกก็ไมรูบุญคุณผูมีพระคุณ สังเกตไดจากมีขาวออกมาเสมอ ๆ 
วาไดมีการทํารายบุพการี ทํารายครู อีกท้ังฝายเจาหนาท่ีรัฐไมอาจบริหารประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ มีการโกง ไมโปรงใส หยิบฉวยผลประโยชนเขาหมูเขาพวกเปน
หลัก ในสังคมใหญ ความกตัญูตอผูมีพระคุณตอแผนดินยังไมคอยเห็น มีการเอา
ประโยชนใสพวกพองตัวเองสบายกอนแลวคอยวากัน นี่คือสังคมท่ีเร่ิมอันตราย เร่ิม
วิกฤต  
 จากสถานการณดังกลาวจําเปนตองมีองคกรใดองคกรหน่ึงเขามาชี้นําสังคม 
เพื่อสะทอนใหเห็นวาสังคมไทยขาดคุณธรรมท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ ความซ่ือสัตย 
ความกตัญูรูคุณ และความสมานฉันทสามัคคี ซ่ึงถือเปนหลักสําคัญท่ีชวยคํ้าจุน
สังคมไทย โครงการ “คุณธรรมนําไทย” จึงไดถือกําเนิดข้ึนมา 
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 ท้ังนี้ โครงการคุณธรรมนําไทย มุงสรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับเยาวชนประชาชนระดับรากแกว
ของสังคม เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมของประชาชนไทยใหรูจกัหนาท่ีพลเมือง
ดี จนเกิดการเปล่ียนแปลงไปสูการสรางพลังชุมชนใหเขมแข็ง (Social Alliance)  
 

 รากแกวถูกครอบงํามานาน รากแกวไมไดคิดวาใครจะมาบริหารประเทศได
อยางไรไมสน ขอใหมีกนิไปวัน ๆ กอน เพราะฉะน้ันก็ถือวาใครก็ไดท่ีมาใหประโยชน
ตอพวกเขา เขาก็ถือวาเปนพระคุณแลวท่ีเปนท่ีพึ่งใหกบัชุมชนเขาได เขาก็เลือกผูท่ีมา
ใหประโยชน แตเขาไมไดคิดวาผูท่ีใหประโยชนนั้น จะมาตักตวงประโยชนตอ มันเลย
ตองลงไปท่ีรากแกว 
 

 โครงการ “คุณธรรมนําไทย” ริเร่ิมโดยประธานคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ (คมช.) 
พลเอกสนธิ บุญรัตนกลิน ท่ีเล็งเห็นวา ในขณะท่ีคณะรัฐมนตรีดาํเนินงาน คมช. ก็ควรใหการ
สนับสนุนเกื้อกูล ถือเปนการทํางานในลักษณะคูขนานกนัไป 
 

 ในสภาพสังคมท่ีจะชวยทําใหคณะรัฐบาลทํางานไดสะดวกข้ึน ในขณะท่ี
รัฐบาลอาจจะมะงุมมะงาหราในแตละกระทรวง ทบวง กรม อาจจะยังตั้งตังไมติด กวา
จะจับโครงการโนน โครงการนี้ มาเคลียรปญหาเดิม ๆ ของรัฐบาลเกา ทีนี้ คมช.มี
เคร่ืองมืออยูท่ัวประเทศ ก็คือ ทหาร มีท้ังบุคลากร อุปกรณ และศักยภาพในการท่ีจะเขา
ไปสูชุมชนนัน้ ๆ  

 
 รายละเอียดขององคกรหลักท่ีเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินงาน 
 คณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ 
 คณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ ช่ือยอ คมช. (Council of National Security - CNS) เปน
คณะบุคคลท่ีแปรสภาพมาจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงไดกระทําการยึดอํานาจการปกครองประเทศไทยสําเร็จเม่ือวันท่ี 
19 กันยายน พ.ศ. 2549 คณะมนตรีฯ บัญญัติข้ึนตามมาตรา 34 ของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2549 มีหนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงแหงชาติ 
 ประธานคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ี เปนผูรับสนองพระบรมราช
โองการ แตงต้ังและถอดถอนนายกรัฐมนตรี ประธานสภา และรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 
สมาชิกสมัชชาแหงชาติ และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ รวมท้ังยังสามารถประชุมรวมกบั
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีไดดวย โดยอํานาจหนาท่ีเหลานี้ มีในบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแหง
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ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2549 
 

บริษัท บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส  

 เอไอเอส คือหนึ่งในกลุมบริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) ซ่ึงดําเนินธุรกิจอยูในสาย
ธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมไรสาย โดยเปนผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี  นอกจากนี้ยัง
ไดขยายการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมในบริษัทยอยตางๆ เพื่อเสริมความแข็งแกรง
ใหกับบริษัท  
 ท้ังนี้ การดําเนนิกิจการของกลุมบริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด เดิมในป พ.ศ. 2526 พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร ไดกอต้ัง และเปนประธานกรรมการ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร จํากัด (ช่ือเดิม 
หางหุนสวนจาํกัด ไอซีเอสไอ (ICSI)) ปจจุบันไดเขาจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และ เปล่ียนช่ือเปน บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจ ใหเชาคอมพิวเตอร 
แกสํานักงานตางๆ และไดขยายกิจการไปสูการใหบริการวิทยุตดิตามตัว โทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ดาวเทียม และโทรคมนาคมครบวงจร ปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงผูถือหุน โดยมีบริษัท ซีดาร โฮลดิ้งส 
จํากัด ถือหุนใหญ ซ่ึงบริษัทดังกลาวมี เทมาเส็ก โฮลดิ้งส จากสิงคโปรถือหุนอยูอีกทีหนึ่ง ซ่ึงใน
ปจจุบันไดลงทุนในหลากหลายกิจการตางกลุมอุตสาหกรรมมากมาย 
 สําหรับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เคยดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยในวนัท่ี 19 กนัยายน 
เวลาประมาณ 21.00 น. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ซ่ึงมี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก เปนหวัหนาคณะ ทํารัฐประหาร ยดึ
อํานาจจากรัฐบาลของพ.ต.ท.ทักษิณ ซ่ึงอยูระหวางรวมการประชุมสหประชาชาติ ณ นครนวิยอรก 
สหรัฐอเมริกา 
 

 สํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีภารกิจเกีย่วกับการดําเนนิงานสนองงานคณะสงฆ
และรัฐโดยการทํานุบํารุง สงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภ คุมครองและสงเสริม
พัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลาง
ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งใหการสนบัสนุนสงเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยมีอํานาจ
หนาท่ีดังตอไปน้ี  
 (1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคณะสงฆ กฎหมายวาดวยการกําหนดวิทยฐานะ
ผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมท้ังกฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วของ  
 (2) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกจิการและการบริหาร การปกครอง 
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คณะสงฆ  
  (3) เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพุทธศาสนา  
  (4) สงเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา  
 (5) ดูแลรักษา และจัดการวดัรางและศาสนสมบัติกลาง (6) พัฒนาพุทธมณฑลใหเปน
ศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา  
 (7) ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรูคูคุณธรรม  
  (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานหรือ
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี (สวนภูมิภาค) เปนหนวยงานในสังกัดสํานกังาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ซ่ึงข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี แบงสวนราชการออกเปน 3 กลุมงาน คือ  

1. กลุมอํานวยการและการประสานงาน  
2. กลุมพุทธศาสนศึกษาและการคณะสงฆ  
3. กลุมพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ  

 
 แผนภาพท่ี 4.2 แสดงการเชื่อมโยงขององคกรตาง ๆ ในกลุมพนัธมิตรในโครงการ 
“คุณธรรมนําไทย” 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คมช.กระทรวง
มหาดไทย

ผูวาฯ

ขาราชการ

นักเรียน

ทหารในสังกัด
กองทัพ

รากแกว

กระทรวง
ศึกษาฯ

กระทรวง
วัฒนธรรม

กระทรวง
พัฒนาสังคม

กระทรวง
สาธารณสุข

อสม.

บรษิทั ทีโอที

บรษิัท เอไอเอส

การทา
อากาศยาน

บริษทั สิงห
คอเปอเรชัน่ 

สํานักงาน
ก.พ.

หนวยงาน
สวนภูมภิาค

หนวยงาน
สวนภมูิภาค

สภาเด็กและเยาวชน
แหงประเทศไทย 

คมช.กระทรวง
มหาดไทย

ผูวาฯ

ขาราชการ

นักเรียน

ทหารในสังกัด
กองทัพ

รากแกว

กระทรวง
ศึกษาฯ

กระทรวง
วัฒนธรรม

กระทรวง
พัฒนาสังคม

กระทรวง
สาธารณสุข

อสม.

บรษิทั ทีโอที

บรษิัท เอไอเอส

การทา
อากาศยาน

บริษทั สิงห
คอเปอเรชัน่ 

สํานักงาน
ก.พ.

หนวยงาน
สวนภูมภิาค

หนวยงาน
สวนภมูิภาค

สภาเด็กและเยาวชน
แหงประเทศไทย 
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โครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ”   
 ท่ีมาของโครงการ 
 โครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดน เฉลิมพระเกียรติ” ริเร่ิมโดยกลุม
บริษัทฮอนดาในประเทศไทย เพื่อรวมเฉลิมพระเกยีรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในวาระท่ีทรง
มีพระชนมายคุรบ 6 รอบ เม่ือป พ.ศ.2542 เพื่อสนองพระราชปณิธานท่ีทรงหวงใยตอปญหา
ส่ิงแวดลอมท่ีประเทศตองเผชิญอยู โดยไดรับพระบรมราชานุญาต พระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศ
ใหกับโรงเรียนท่ีมีผลงานการสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนท่ีสุด 
 กลุมบริษัทฮอนดาฯ ซ่ึงเปนผูใหการสนับสนุนดานงบประมาณ การวางแผน และสงเสริม
กิจกรรมในโครงการดังกลาว ไดมอบหมายใหสมาคมสรางสรรคไทย หรือตาวิเศษ ซ่ึงภายหลังไดมี
การกอต้ังในนาม บริษัท กลองวิเศษ จํากัด เปนผูดําเนนิโครงการ 
 โครงการฯเปดโอกาสใหโรงเรียน อันประกอบดวยครู นักเรียน ไดคิดริเร่ิมสรางสรรคและ
เสนอโครงการยอยเพื่อการดูแล รักษา พัฒนา ตลอดจนหาแนวทางแกไขปญหาส่ิงแวดลอมท่ี
โรงเรียนนั้น ๆ เผชิญอยู ซ่ึงในการจดัทําโครงการคร้ังลาสุด (ระหวางป พ.ศ.2549-2550) กําหนดให
มีการดําเนนิการภายใตแนวคิด “ตามรอยเทาพอ...กับฮอนดา” มุงกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอม 3 ดาน คือ น้ําเสีย ขยะ และพลังงาน อยางเปนรูปธรรม โดยโครงการยอยท่ีผาน
การคัดเลือกจะไดรับทุนสนบัสนุน เพื่อการดําเนินโครงการใหสําเร็จเปนรูปธรรม สําหรับโรงเรียน
ท่ีดําเนินโครงการเปนผลสําเร็จตามวัตถุประสงค สามารถขยายผลไดในระยะยาว และสามารถ
บูรณาการเขาสูหองเรียนใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูและมีสวนรวม จะไดรับการคัดเลือกเขาชิงรางวัลถวย
พระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั โดยโรงเรียนท่ีชนะเลิศจะไดรับการประกาศเปน 
โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดน เฉลิมพระเกยีรติ ในระดับประเทศ 
  
 รายละเอียดขององคกรหลักท่ีเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินงาน 
 กลุมบริษัทฮอนดาในประเทศไทย 
  ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตวิสัยทัศน “การเปนองคกรท่ีสังคมตองการใหดาํรงอยู” 
โดยประเด็นหนึ่งท่ีองคกรใหความสําคัญคือ “ส่ิงแวดลอม” โดยในป พ.ศ.2535 บริษัท ฮอนดา 
มอเตอร จํากัด ไดประกาศปณิธานเพื่อส่ิงแวดลอม ซ่ึงฮอนดาท่ัวโลกตางยึดถือเปนพนัธสัญญา ดังนี้ 
 

 ในฐานะท่ีเปนสมาชิกท่ีมีความรับผิดชอบองคกรหนึ่งในสังคม ซ่ึงมีหนาท่ีใน
การชวยอนุรักษส่ิงแวดลอมของโลก บริษัทจะทุมเทความพยายามในการสรางสุขภาพ
ท่ีดีใหกับมนษุยชาติและปกปองสภาพแวดลอมโลกในทุกกิจกรรมขององคกรท่ีเกดิข้ึน 
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 ขณะเดียวกนักลุมบริษัทฮอนดาในประเทศไทย ยังมุงปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะใหกับ
เยาวชน บนพืน้ฐานความคิดท่ีวา หากเยาวชนมีความรู และเรียนรูการใหอยางเหมาะสม เยาวชนจะ
เติบโตข้ึนเปนผูใหญท่ีทําประโยชนใหกับสังคม จึงไดริเร่ิมจัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียน ตั้งแตป 
2542 ในโครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดเีดน เฉลิมพระเกยีรติ” 
 
 บริษัท กลองวเิศษ จํากดั   
 สมาคมสรางสรรคไทย หรือตาวิเศษ มุงรณรงคสรางจิตสํานึกอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยใช
บทเพลง “อะ อะ อยาท้ิงขยะ ตาวิเศษ เหน็นะ” เปนส่ือกลางในการส่ือสารไปยังกลุมเปาหมาย  โดย
กิจกรรมดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีตาวเิศษดําเนนิงานรวมกับกลุมบริษัทฮอนดา คือ โครงการ 
“โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดน เฉลิมพระเกยีรติ” 
 อยางไรก็ตาม เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 ตาวิเศษไดประกาศยุติบทบาทของตนเองลง 
เจาหนาท่ีของตาวิเศษกลุมหนึ่ง ไดรวมกันกอต้ังบริษัท กลองวิเศษ จํากดั โดยมี คุณสินชัย เทียนศิริ 
ทูตรักเจาพระยากับตาวิเศษรุนแรก ท่ีไดซึมซับและส่ังสมประสบการณการทํางานในฐานะ
อาสาสมัครและเจาหนาท่ีของตาวิเศษมากวา 15 ป เปนแกนนําคนสําคัญ ภายใตคําขวัญขององคกร
ท่ีวา “เรียนรูการดํารงชีวติ อยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม” โดยไดสานตอการดําเนินโครงการ 
“โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนฯ” รวมกับกลุมบริษัทฮอนดาฯ อยางตอเนื่อง รวมท้ังดําเนนิ
โครงการตาง ๆ เพื่อรณรงคสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
  

 โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู จังหวดัขอนแกน 
 กอต้ังเม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2513 สังกัดเทศบาลนครขอนแกน เปนโรงเรียนขนาดกลาง 
ปจจุบันมีนกัเรียน 540 คน เปดการเรียนการสอนต้ังแตระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปท่ี 6 คณาจารย
มีจํานวน 35 คน  
 โรงเรียนฯไดดําเนินการเก่ียวกับการจัดการดานพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางเปนรูปธรรม
เม่ือป พ.ศ.2542 โดยการเขารวมกจิกรรมโครงการลดปริมาณของเสียในองคกร รวมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ซ่ึงในการประกวดคร้ังนั้นใชกจิกรรมขยะท่ีช่ือ
วา “กิจกรรมเรียกคืนบรรจภุัณฑ” และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ไดดําเนนิกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง ในป พ.ศ.2543 โรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอม
ดีเดนเฉลิมพระเกียรติ” รวมกับกลุมบริษัทฮอนดา และสมาคมสรางสรรคไทย โดยใชกิจกรรมหลัก 
4 กิจกรรม ซ่ึงเปนกจิกรรมท่ีตอยอดมาจากกิจกรรมเรียกคืนบรรจุภณัฑ โดยกิจกรรมในคร้ังนี้
ประกอบดวย กิจกรรมอนรัุกษน้ํา, กิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ, กจิกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม 
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และกิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน ซ่ึงผลปรากฏวาโรงเรียนไดรับทุนสนับสนุนเปนเงิน 284,000 
บาท ในป 2549 ไดเสนอโครงการสํานึกรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม “ตามรอยพอ” ซ่ึงยังคงไดรับ
ทุนสนับสนุนจากกลุมบริษทัฮอนดา และไดรับรางวัลโรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมยอดเยีย่ม 
ประเภทพลังงาน 
 
 
แผนภาพท่ี 4.3 แสดงการเชื่อมโยงขององคกรตาง ๆ ในกลุมพันธมิตรในโครงการ “โรงเรียน
สรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ” 
 

 
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลองวิเศษ

ตาวิเศษ

กระทรวงศึกษา

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงทรัพยากร

กระทรวงเกษตร

โรงเรียน

กลุมบริษัท
ฮอนดา

กปร.

โรงงาน
กระดาษ

ชุมชน

องคกร
ทองถิ่น

กลองวิเศษ

ตาวิเศษ

กระทรวงศึกษา

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงทรัพยากร

กระทรวงเกษตร

โรงเรียน

กลุมบริษัท
ฮอนดา

กปร.

โรงงาน
กระดาษ

ชุมชน

องคกร
ทองถิ่น
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โครงการ “I see U มติชน 30 ป”  
ท่ีมาของโครงการ  

 โครงการ “I see U มติชน 30 ป” ริเร่ิมโดย บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ในวาระท่ีกอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพมติชนไดดําเนินกจิการเขาสูปท่ี 30 และมีประสงคท่ีจะจดักิจกรรมเพ่ือ
สาธารณะตอบแทนคุณของแผนดิน ดวยการชวยเหลือเพ่ือนพี่นองรวมชาติท่ียังขาดโอกาส และขาด
แคลนส่ิงของจําเปน โดยเล็งเห็นวา การศกึษาเปนจุดเร่ิมตนของชีวิต และตองการสนับสนุนใหคน
ไทยทุกคนมีจดุเร่ิมตนท่ีด ี ซ่ึงโรงเรียนนับวามีความสําคัญสําหรับการเร่ิมตนทางการศึกษา แต
ปรากฏวา ในประเทศไทยยงัมีโรงเรียนท่ีไมสามารถผลักดันใหผานเกณฑมาตรฐาน โดยท่ีผานมา 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนท่ัวประเทศ พบวา มีโรงเรียนท่ีต่าํกวาเกณฑมาตรฐานอยูถึงกวา 500 แหงท่ัว
ประเทศ ดังนัน้ บริษัท มติชน จํากดั (มหาชน) จึงมีแนวคิดท่ีจะจดักิจกรรมเพื่อชวยเพิ่มมาตรฐาน
ของโรงเรียนเหลานี ้
 

 ทางมติชนไดมีการหารือกัน โดยพิจารณาอยู 3 โครงการ ไดแก โครงการ
โรงเรียนพระดาบส, โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ของเณรและพระ 
อยางไรก็ตามในทายท่ีสุดไดขอตกลงท่ีจะจดัทําโครงการ I See U โดยผูบริหารของมติ
ชน เชน คุณเรืองชัย ทรัพยนรัินดร และคุณเกยีรติชัย พงษพานิช ไดเขาไปชวยงานใน
กระทรวงศกึษาธิการ และไดขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอยูกวา 
500 แหง โดยผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ (อ.จรวญพร รองปลัดกระทรวงใน
ขณะนัน้) เรียกโรงเรียนเหลานี้วาอยูในสภาพ ICU แตปรับมาใชวา I See U ใหมี
ความหมายเชิงบวกวา ฉันเห็นคุณ คุณอยูในสายตาฉัน ซ่ึงเปนท่ีมาของช่ือโครงการ
ดังกลาว 

 

 ท้ังนี้ การดําเนนิโครงการ “I see U มติชน 30 ป” มุงจุดประกายใหสังคมไดตื่นตัวกับปญหา
ดานการศึกษาที่ยังตองการความชวยเหลือจากทุกฝายในสังคม ในการระดมทุน ส่ิงของ และกําลัง
งาน เพื่อชวยกนัฟนฟูพัฒนาโรงเรียนท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐานดังกลาว 
 

 มติชนเปนส่ือ แลวคนอื่นก็มองวาเราเปนหนึ่งในกระบวนการเรียนรูนอก
ระบบ เราก็พยายามทําในส่ิงท่ีมันเปนทิศทางของเรา ผูบริหารที่นี่ก็เติบโตมาจากแวด
วงการศึกษา และสายสัมพันธท่ีมีตอกระทรวงศึกษาธิการก็นับวาไดรับการเช่ือถือ โดย
มติชนมีจุดแข็งในการนําเสนอขาวสารดานการศึกษา ซ่ึงส่ิงท่ีเราทําไดคือการตีฆอง
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รองปาววามีปญหาอยางนี้นะ เราชวยกันได และความรวมมือไมรวมมือในการจัดการ
ตรงนี้จะเปนตนแบบใหคนอ่ืนเอาไปสานตอได เราเปนเหมือนผูจุดประกายวาคนอ่ืนก็
ทําไดคนละเล็กละนอย ซ่ึงความชวยเหลืออาจมีไดหลายรูปแบบ ไมจําเปนตองเปนเม็ด
เงินอยางเดียว ชวยแรงชวยในรูปแบบอ่ืน ๆ ทําไดท้ังนั้น แตวาตองมีตนแบบ ตองมี
การสรางกระแส 

 

 สําหรับการคัดเลือกโรงเรียนท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเพ่ือเขารวมในโครงการนั้น ทาง
กระทรวงศกึษาธิการทําหนาที่คัดเลือกโรงเรียนท่ีเหมาะสมจํานวน 100 โรงเรียน ซ่ึงอยูในเกณฑต่ํา
กวามาตรฐานในเร่ืองคุณภาพของครู สภาพอาคารสถานท่ีท่ีอาจไมเอ้ือตอการเรียนการสอน 
ตลอดจนขาดแคลนส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน โดยผูบริหารของโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือก
จะตองเปนผูมีวิสัยทัศน กระตือรือรน และเอาจริงเอาจัง เพื่อใหพรอมกับการปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียนใหผานเกณฑมาตรฐาน 
  
 รายละเอียดขององคกรหลักท่ีเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินงาน 
 บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 
 เปนผูผลิตส่ือส่ิงพิมพหลายประเภท ท้ังหนังสือพิมพ ไดแก มติชน ขาวสด ประชาชาติ
ธุรกิจ และนิตยสาร ไดแก มติชนสุดสัปดาห เสนทางเศรษฐี ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบาน 
ตลอดจนพ็อกเก็ตบุคส   โดยบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) มีแนวคิดในการทําโครงการท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับหนังสือมาโดยตลอด เชน เม่ือคราวท่ีกองบรรณาธิการหนังสือพิมพมติชนดําเนนิกิจการ
ครบรอบ 25 ป (ป 2546) ไดจัดทําโครงการระดมทุนและหนังสือใหกบัหองสมุดตาง ๆ จํานวน 250 
แหง หนึ่งปถัดมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริวา ควรมี
หองสมุดในเรือนจําตาง ๆ จึงไดเกดิโครงการ “หองสมุดพรอมปญญา” ในเรือนจําท้ังหมด 130 แหง 
และลาสุดในโอกาสท่ีดําเนินกิจการครบรอบ 30 ป จึงไดมีการจัดทําโครงการ “โรงเรียน I see U มติ
ชน 30 ป” ข้ึน  
  

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 วิสัยทัศน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เปนองคกรหลักในการจดัการ
อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหประชาชนอยางท่ัวถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน  และ
จัดการองคความรูตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ  สอดคลองกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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 พันธกิจการอาชีวศึกษา 
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพทุกระดับอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
2 .สรางการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน  
3. วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ี เพื่อการประกอบวิชาชีพและเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน 

 

 โรงเรียนวัดปนแกว พระนครศรีอยุธยา 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) เปดสอนต้ังแต
อนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตั้งอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพแวดลอมของ
โรงเรียน การเดินทางยากลําบาก มีบุคลากรนอย (ครูจํานวน 9 คน) มีนกัเรียนจํานวนนอย (112 คน) 
ซ่ึงสวนใหญมีฐานะยากจน การมีนักเรียนจํานวนนอยสงผลใหไดรับงบประมาณอยางจํากดั โดย
ไดรับผลการประเมิน 1.43 จากคะแนนเต็มท่ีระดับ 4 ซ่ึงเปนระดับคะแนนท่ีไมผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ ท้ังในสวนของ
ผูบริหาร (ผูบริหารกอนหนาคนปจจุบัน), คุณภาพครู และนักเรียน จงึไดมีการปรับเปล่ียนผูบริหาร
ของโรงเรียน และไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ “I see U มติชน 30 ป” โดยเปนหนึ่งใน
โรงเรียนนํารองของโครงการ  
 ท้ังนี้  ผลการเรียนของนักเรียนสวนใหญคอนขางตํ่า เฉล่ียอยูท่ีประมาณเกรดเฉล่ีย 2 – 2.5 
และจากจํานวน 96 คน มีนักเรียน 15 คนท่ีไมสามารถอานออกเขียนได หลังจากพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา พบวา มีนกัเรียนท่ีอานหนังสือไมออกอยูอีก 7 คน 
นอกจากนี้ ไดมีความพยายามท่ีจะพัฒนาครู ซ่ึงผูบริหารของโรงเรียนเห็นวา ยงัไมไดผลเปน
รูปธรรมท่ีชัดเจน 
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 แผนภาพท่ี 4.4 แสดงการเชื่อมโยงขององคกรตาง ๆ ในกลุมพันธมิตรในโครงการ 
“โรงเรียน I see U มติชน 30 ป” 
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โครงการ “สงเสริมการใหเพื่อสังคม (Give2all)”   
 ท่ีมาของโครงการ 
 โครงการ “สงเสริมการใหเพือ่สังคม (Give2all)” ริเร่ิมโดยมูลนิธิกองทุนไทย  เร่ิมตนจาก
การประชุมเครือขาย โดยมีคุณไพบูลย วฒันศิริธรรม ประธานมูลนิธิกองทุนไทย เปนแกนกลาง
จัดการประชุม และดึงคนท่ีเคารพนับถือกันเขามา ท้ังจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสายวิชาการ เชน 
กรมประชาสงเคราะห สํานกังานสวัสดกิารสังคมแหงชาติ นักวิชาการจากจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร รวมท้ังองคกรธุรกิจท่ีสนใจงานเพื่อสังคม โดยไดมีการจดั 
“เวทีเครือขายความรวมมือองคกรสาธารณประโยชน” ซ่ึงมีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เปนผูสนับสนุนทุนดําเนินงาน จากการแลกเปล่ียนความคิดรวมกันของบุคคล
จากหลายฝาย จึงนํามาสูการจัดทําโครงการ “สงเสริมการใหเพื่อสังคม” ซ่ึงมีมูลนิธิกองทุนไทย เปน
แกนกลางในการดําเนินโครงการ มีกรอบระยะเวลาดําเนนิการ 3 ป โดยเร่ิมตนจากกลุมเปาหมายซ่ึง
เปนองคกรพัฒนาเอกชนขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนทุนในการดําเนินกิจกรรมสรางสรรคสังคม และ
พัฒนาองคกรใหสามารถพึ่งตนเองไดในท่ีสุด อยางไรก็ตามปแรกของการดําเนินโครงการกลับไม
ประสบผลสําเร็จนักในสายตาของแหลงทุน คือ สสส. จึงไดมีการปรับเปล่ียนกลุมเปาหมายไปท่ี
โรงเรียน โดยเปดกวางใหโรงเรียนสามารถกําหนดกิจกรรมท่ีตองการสรางสรรคประโยชนใหกับ
สังคมไดตามความสนใจท่ีแตกตางกัน เชน อาจสงเสริมการออมวันละบาท นักเรียนทุกคนชวยกัน
หยอดเหรียญวนัละบาท จากน้ันรวบรวมเงินออมท่ีไดไปบริจาค หรือจะขอโครงการเพ่ือปลูกปา 
ชวยเด็กกําพรา ดําเนินงานในลักษณะใดก็ไดท่ีเปนประโยชนตอสังคม 

 แนวคิดก็มีอิทธิพลจาก สสส. วาเรานาจะทํางานแบบเครือขาย สัก 5 เครือขาย 
สุดทายเราก็ทําแค 3 ไปเนนท่ีกลุมเปาหมายเปนรายองคกรมากกวาเปนเครือขาย บาง
โรงเรียนอาจจะมีลักษณะเครอืขายบาง โดยมีการประชุมเครือขายกัน 3 คร้ังแลว มีการ
ทํากิจกรรม เชน ไปดูงาน มีงานชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมรวมกนัเปนตน แตวาการ
ท่ีทําแคนั้นยังเรียกไมไดวาเปนเครือขาย จนกวาจะมีการทํางานดวยกนั 
 ถาคิดชองทางรูปแบบไดมากเทาไร กเ็ปนการปดโอกาสใหคนทําความดีมาก
เทานั้น อยางเครือขายจิตอาสารท่ีเราทํามาปตอป ก็มีรูปแบบใหเลือกเยอะแยะไปหมด 
คุณจะเอาแบบไหน เลือกมาเลย เชน ไปอานหนังสือใหคนตาบอดฟง ไปชวยปรับปรุง
หองสมุด ไปทําบานดิน ไปสรางวัด ไปเปนครูอาสา จะเปน 15 – 20 วันก็ได  แตใน
การทํากิจกรรมก็ตองมีการอบรมเรียนรูดวย อยางนวดเด็กก็ตองเรียนรูวิธีการนวด 
อยางอานหนังสือ ก็ตองรูวิธีการอาน จะอานจังหวะออกเสียงยังไง ไมใชวาใครก็อาน
ได เทปท่ีอานท้ิงไปก็มาก อานไมถูก กใ็ชไมได 
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 จากนั้นเม่ือคุณไพบูลย ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย การดําเนินงานตาง ๆ เกิดความเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนขึน้ มี
การกําหนด “การสงเสริมการให” เปนวาระแหงชาติ และมีศูนยสงเสริมการใหและอาสาสมัครข้ึน 
 

 รัฐมนตรีก็ทําไดหลายอยาง ท่ีเราเคยพยายามผลักดันแลวไมเกดิ ก็เกิดเปน
วาระแหงชาติ เราผลักดันเร่ืองวาระแหงชาติเขามาหลายป รัฐมนตรีเปล่ียนไป 2 คน 
ตั้งแตคุณสรอรรถ กล่ินประทุม รองวัฒนา เมืองสุข เวลาไปคุยเขาก็รับงาน เขาก็สนใจ 
แตมันไมเดิน แตพอคุยกับคุณไพบูลย เร่ืองมันเกิด สามารถเอาเร่ืองเขา ครม.ได ศูนยนี้
ก็เกิดไดเลย จดังบประมาณของกระทรวงมาเลย 20 ลาน 
 

 ภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการ โดยมีตัวแทนซ่ึงเปนผูบริหารระดบัสูงของ
กระทรวงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงกลาโหม 
เม่ือจะรณรงคเร่ืองการให กส็ามารถใชกลไกการดําเนินงานผานคณะกรรมการเปนตัวเคล่ือน ซ่ึงจะ
มีน้ําหนกัมากวาการเขาไปขอความรวมมือในนามของมูลนิธิซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชน 
 
 รายละเอียดขององคกรหลักท่ีเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินงาน 
 มูลนิธิกองทุนไทย 
 เปนองคกรสาธารณประโยชนท่ีไมแสวงหากําไร กอต้ังข้ึนในป 2543 ทําหนาท่ีเปน
ตัวกลางเช่ือมประสานใหทุกภาคสวนของสังคมมี “การให” เกื้อกูล แบงปน เงินทุน ส่ิงของ แรงกาย 
ประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญ กระท่ังกําลังใจ เพือ่ไปสงเสริมการทําความดี สนับสนนุคนดี ๆ 
องคกรดี ๆ มารวมกันทําประโยชนเพื่อสังคมอยางตอเนือ่ง ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ท้ังนี้ มูลนธิิ
กองทุนไทย แบงงานออกเปน 5 ฝาย คือ 
 1. ฝายระดมทุนและกิจกรรมพิเศษ ทําหนาท่ีจดักจิกรรมและระดมทรัพยากรท้ังจาก
ภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อมาสนับสนุนการดําเนินโครงการตาง ๆ ของมูลนิธิฯ 
 2. ฝายพัฒนาศักยภาพ ทําหนาท่ีใหบริการฝกอบรมแกองคกรภาคประชาสังคม ใน
หลักสูตรการบริหารจัดการเทคนิคการระดมทรัพยากร การเงิน และการบัญชี อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา ทําหนาท่ีใหขอมูลการทํางานพัฒนาที่ถูกตอง
ขององคกรภาคประชาสังคมในรูปแบบของส่ือทางเลือกภาคประชาชน ผาน www.thaingo.org และ
การใหบริการฝกอบรม คําปรึกษาดานคอมพิวเตอร 
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 4. ThaiNGO Project สนับสนนุการทํา website โครงการดานส่ือทางเลือก และงานคายอาสา 
 5. โครงการสงเสริมการใหเพือ่สังคม 
 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 วิสัยทัศน  
 คณะกรรมการกองทุนฯไดกําหนดวิสัยทัศน สสส. ไววา “คนไทยมีสุขภาวะอยางยัง่ยนื” และ
พันธกจิของ สสส. คือ “สนับสนุนและพฒันาขบวนการสรางเสริมสุขภาพ อันนําไปสูสุขภาวะของ
ประชาชนและสังคมไทย” โดย มุงหวังให สสส. เปนหนวยงานขนาดเล็กท่ีปฏิบัติงานใหญให
เกิดผลยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยใหดีข้ึน ดวยการปฏิบัติงานทามกลางเครือขาย
โยงใยของกลไกหลายช้ินหลายสวน ท่ีลวนอยูนอกองคกร สสส. ซ่ึงหนวยงานเหลานี้ประกอบกัน
ข้ึนเปน “ระบบสุขภาพไทย” กลไกเหลานี้มีความหมายกวางกวาเพียงโรงพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข หรือสวนราชการกระทรวงตางๆ แตยังครอบคลุมไปถึงหนวยงานสวนทองถ่ิน องคกร
ชุมชน องคกรสาธารณประโยชน และหนวยงานเอกชนอีกดวย  
 ยุทธศาสตร 
 สสส. ดําเนินงานโดยไมเนนการใชอํานาจรัฐ ดวยบุคลากรและงบประมาณท่ีจํากัด จึง
เปรียบเสมือนกลไกเล็กๆ ในระบบสุขภาพอันใหญโตและซับซอนของประเทศ เพื่อใหการ
ดําเนินงานตามภารกิจบังเกดิผลสําเร็จเปนประโยชนตอสุขภาวะคนไทยอยางคุมคา สสส. ไดพัฒนา
ยุทธศาสตรซ่ึงกอใหเกิดการผลักดันการเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึนอยางจริงจัง แมจะมีทรัพยากรจํากดั 
ท้ังนี้ โดยการพยายามพินิจพิเคราะหปจจยัแหงความสําเร็จรอบดาน เพื่อประกันผลงานท่ีคุณคาท่ีสุด
แกสังคม  
 ยุทธศาสตรไตรพลังในการขับเคล่ือนขบวนการเปล่ียนแปลง สังเคราะหข้ึนดวยความรูสึก
ท่ีส่ังสมจากการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพซ่ึงประสบผลสําเร็จมาแลวหลายดาน เชน การควบคุม
การบริโภคยาสูบ การลดอุบัติเหตุการจราจร และการควบคุมโรคเอดส เปนตน 
 

 โรงเรียนสองพ่ีนองวิทยา จงัหวัดสุพรรณบุรี 
 โรงเรียนสองพ่ีนองวิทยาไดรับการอนุมัติใหจัดต้ังข้ึน เม่ือวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2502 โดย
ใชช่ือวา "โรงเรียนสองพ่ีนอง" ตอมาทราบวาช่ือดังกลาวไปพองกันหลายโรงเรียน กรมสามัญศึกษา
ไดอนุญาตใหเติมคําวา "วิทยา" ตอทายเขาไปอีก โรงเรียนจึงมีช่ือวา "โรงเรียนสองพี่นองวิทยา" 
จนกระท่ังถึงปจจุบันนี ้
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                    ปการศึกษา 2502 โรงเรียนไดรับอนุมัติใหจดัการเรียนการสอน ม.4 - ม.6 
                    ปการศึกษา 2503 เปดสอนระดบัมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 (มศ.1 - มศ.3) 
                    ปการศึกษา 2521 เปดสอนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ม.1 - ม.3) 
                    ปการศึกษา 2524 กรมสามัญศึกษาอนุมัตใิหเปดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ท้ังหลักสูตรป 2518 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายป 2524 
 
 แผนภาพท่ี 4.5 แสดงการเชือ่มโยงขององคกรตาง ๆ ในกลุมพันธมิตรในโครงการ “สงเสริม
การใหเพื่อสังคม” 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิ
กองทุนไทย

ศูนยสงเสรมิ
การใหฯ

กระทรวง
กรมอื่น ๆ 

สสส.
กระทรวง

การพัฒนาสังคมฯ

บริษัทเอกชน

มหาวิทยาลัย

โรงเรยีน

เครือขาย

ขาราชการ

รัฐวิสาหกิจ
วัด
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โครงการ “ตลาดประกอบฝน” หรือโครงการยิ้ม (Youth Innovation Marketplace) YIM 
 ท่ีมาของโครงการ 
 โครงการ “ตลาดประกอบฝน” ริเร่ิมโดยเยาวชนกลุม Why I, Why? – YIY ขอทุน
สนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดําเนินโครงการฯ ซ่ึง
กําหนดแผนการดําเนินงานเปนระยะเวลา 3 ป โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณในปแรกจํานวน 5 
ลานบาท และในปตอ ๆ ไปวงเงินงบประมาณจะคอย ๆ ลดลง ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของ สสส. ท่ี
มุงหวังใหองคกรท่ีเขารวมเปนภาคีสามารถดําเนินโครงการตอไปไดดวยตนเองอยางยัง่ยืน ปท่ี 3 
ของการดําเนนิโครงการไดรับทุนสนับสนุนจากบริษัท บานปู จํากดั (มหาชน) รวมกับ สสส. 
องคกรละ 2.5 ลานบาท 
 ท้ังนี้ เปาหมายของการดําเนนิงาน มุงหวงัใหเกิด “ผูประกอบการทางสังคมรนใหม” ท่ี
ทํางานเพื่อการพัฒนาสังคม โดยเยาวชนท่ีสนใจตองเสนอโครงการเขาสูการพิจารณา ภายใต
เง่ือนไข ดังนี ้
 1. นําเสนอประเด็นทางสังคมท่ีสามารถสรางใหเกิดการเปล่ียนแปลงไดจริง 
 2. แนวทางการดําเนินงานตองมีลักษณะเปน “นวัตกรรม” มีความคิดสรางสรรคท่ีแตกตาง
กับผูอ่ืน 
 3. แนวทางการดําเนินงานมีความยั่งยืน 
 

 เราไมไดบอกวาวิธีการเดิม ๆ ใชไมไดผลเสมอไป เราแคเล็งเหน็วาถาเรา
พยายามผลักดนัเร่ืองนี้ เยาวชนพยายามดงึความสามารถตัวเอง คนรุนใหมรูแลววา
ตัวเองถนัดอะไร มีแนวคิดท่ีหลาย ๆ คนอาจจะมองไมเห็น ชวยทําใหคิดอะไรขึน้มา
ได ซ่ึงเยาวชนท่ีสนใจสามารถเลือกทําไดทุกเร่ือง ข้ึนกับวาเขาเห็นอะไรเปนประเด็น
ปญหาสังคมของเขา เชน เร่ืองส่ิงแวดลอม เร่ืองโรคเอดส วัฒนธรรม ไดหมด หรือ
อาจจะไมใชปญหาก็ได เชน อาจเปนแนวการเรียนรูผานการเลานิทาน เปนตน 

 

 แนวทางการคดัเลือกโครงการยอย ดําเนนิการโดยคัดเฉพาะโครงการที่มีประเด็นเกี่ยวกับ
สังคม จากนั้นใชวิธีการสัมภาษณ แลวจึงนําผูเสนอโครงการท้ังหมดท่ีสอดคลองตามเง่ือนไขท่ี
กําหนด จํานวน 20 โครงการ เขาคายพัฒนาโครงการ เรียกวา “คายต้ังไข”  เพื่อปรับโครงการใหมี
ความเหมาะสม และในข้ันตอนสุดทายจะเปนการพิจารณาของคณะกรรมการ ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญ
ดานการจดัทําโครงการเพ่ือสังคม โดยคัดเลือกเหลือ 17 โครงการที่จะไดรับทุนสนบัสนุนโครงการ
ละประมาณเฉล่ีย 1 – 2 แสนบาท โดยไมไดมีการจํากัดเพดานงบประมาณไว อยางไรก็ตาม อาจมี
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การตัดงบประมาณในสวนท่ีเห็นวาอาจใชวธีิการอ่ืนที่ประหยัดงบประมาณไดมากกวา แตใหผลท่ี
เทาเทียมกนั โดยเจาหนาท่ีกลุม YIY แตละคนจะแบงกนัรับผิดชอบดแูลคนละประมาณ 5 โครงการ
ยอย และใชวธีิการรับอาสาสมัคร ซ่ึงเปนบุคคลท่ีเคยเขารวมในโครงการ “ตลาดประกอบฝน” และ
มีความสนิทสนมคุนเคยกันดี ซ่ึงโดยสวนใหญนยิมส่ือสารกันผานเครือขายอินเตอรเน็ตของ
โครงการ 
 

 บางทีเราเห็นความตั้งใจดี มีเยอะมาก แตวาสวนใหญเขามักจะคิดกิจกรรมเพ่ือ
ส่ิงท่ีเขาอยากทํา เขาถนัด โดยไมดวูาวัตถุประสงคท่ีตั้งมา กับกิจกรรมมันสอดคลอง
กันหรือไม ในเร่ืองของประเด็นท่ีเลือกทํา การท่ีเปดกวางใหทําอะไรก็ได มีท้ังขอดี
ขอเสีย บางทีนองท่ีอยากทํา พอบอกประเด็นอะไรก็ได เขาก็เหมือนกับจะทําอะไรดี 
ซ่ึงกลุม YIY เอง ในฐานะพีเ่ล้ียง ถารูตัววาออนดอยประเด็นไหน ก็จะควานหาผูใหญ
ใจดีท่ีเขาชํานาญเร่ืองนั้นมาชวยดวย  
 เราจะพยายามแสดงใหเห็นวาเราไมใชแหลงทุน แตเปน Partner เพราะฉะนัน้
เราไปดวยกนั พวกพี่ ๆ ก็เรียนรูไปพรอม ๆ กับนอง เขาเองก็จะไดบทเรียน ไดเห็น
แนวทางใหม ๆ  

 
 รายละเอียดขององคกรหลักท่ีเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินงาน 
 Why I, Why? – YIY 
 YIY เปนองคกรอิสระซ่ึงดําเนินงานโดยกลุมคนรุนใหมท่ีรวมตัวกันต้ังแตป 2545 โดยมี
เปาหมายท่ีจะทําใหเยาวชนไดใชพลังและความคิดสรางสรรคมาเปนแรงสําคัญในการพัฒนาสังคม
ใหดีข้ึนในรูปแบบของตนเอง และเติบโตสูการเปนผูประกอบการทางสังคม  
 การรวมกลุมของเยาวชน YIY เร่ิมตนจากการไดรับทุนสนับสนุนจาก UNICEF, FAO และ
สถาบันคลังสมองแหงชาติ ใหดําเนินโครงการโดยใชช่ือวา “Youth Innovation Year (YIY)” 
ปจจุบันทางกลุมไดรับการสนับสนุนจากแผนงานเยาวชนสรางสรรคสูการเรียนรูสุขภาวะ (ยสส.) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) สภา
องคกรเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.) และมูลนธิิอโชกา ประเทศไทย 
 กลุม YIY ดําเนินโครงการ ดังนี ้

- โครงการตลาดประกอบฝน (Youth Innovation Marketplace – YIM) ทาทายใหคนรุน
ใหมริเร่ิมโครงการท่ีมีความคิดสรางสรรคใหม ๆ ในการพัฒนาสังคม ในแงมุมใดก็ได
ตามความสนใจของตนเอง โดย YIM เปนตัวเช่ือมใหกับแหลงสนับสนนุตาง ๆ ท้ังใน
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ดานความรู เงินทุน และทรัพยากรตาง ๆ เพื่อชวยใหเยาวชนท่ีเสนอจดัทําโครงการได
ประกอบฝนใหเปนจริง 

- โครงการเยาวชนอาสาสมัคร (Youth Volunteer – YV) สรางชองทางใหคนรุนใหมได
ลองเร่ิมกาวแรกของการทําเพื่อคนอ่ืน ผานการเปนอาสาสมัคร โดย YV เปนตัวกลาง
ในการเช่ือมตองานดานอาสาสมัครท่ีหลากหลายจากองคกรตาง ๆ เยาวชนท่ีสนใจจะ
ไดเลือกลองทํางานตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 

 

 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทพลังงาน ถือกําเนิดข้ึนเม่ือป 2526 จากการดําเนนิธุรกิจเหมืองถานหินในภาคเหนือ
ของประเทศไทย และไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป พ.ศ.2532 โดย
บริษัทฯไดขยายสูธุรกิจไฟฟาในโครงการพัฒนาโรงไฟฟาในประเทศไทย และไดขยายการดําเนนิ
ธุรกิจไปยังประเทศอินโดนีเซีย และจีน 

พันธกิจเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม คือ สงเสริมและพัฒนาสังคมดวยการเปน
ผูประกอบการที่ดี เนนการทํางานอยางปลอดภัย พรอมกับรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดวย
ความเช่ือของบริษัทฯ ท่ีวา “อุตสาหกรรมท่ีดีจะตองพัฒนาไปพรอม ๆ กับสังคมและส่ิงแวดลอมท่ี
ดี” โดยดําเนนิกจิกรรมทางสังคมซ่ึงครอบคลุมท้ังการสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหแกโรงเรียนในชนบท, โครงการคายพาวเวอรกรีน: คายวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
เรียนรูสูการปฏิบัติ, โครงการตลาดประกอบฝน หรือโครงการยิ้ม  
 

 โครงการชายรักชายรุนใหม ใสใจเอดส เพศศึกษา 
 ดําเนินการโดยกลุมเยาวชนโครงการเพ่ือนชายรุนใหมใสใจสุขภาพ Mplus โครงการฯ
ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการตลาดประกอบฝน โดยมุงเปดพื้นท่ีอิสระใหกับการมีความรัก ให
ความสําคัญกับการแสดงความรักอยางถูกวิธีและปลอดภัย เร่ิมจากพืน้ท่ีบานเกดิของสมาชิกในกลุม 
คือ จ.เชียงใหม โดยสงเสริมการตระหนกัรูเร่ืองการปองกันเอดส การใหคําปรึกษากับกลุมชายรัก
ชาย สรางเครือขายจากอาสาสมัครแบบ “เพื่อนเตือนเพื่อน” ลดอคติจากสังคม และสรางความเขาใจท่ี
ถูกตองเก่ียวกบักลุมชายรักชาย   
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แผนภาพท่ี 4.6 แสดงการเชื่อมโยงขององคกรตาง ๆ ในกลุมพันธมิตรในโครงการ “ตลาดประกอบฝน” 
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การศึกษาถึงแนวทางการดําเนินงานรวมกันของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกร
ภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรไมแสวงหากําไร ในการดําเนินโครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชนนั้น ผูวิจัยไดจําแนกประเด็นการวิเคราะห(Thematic Analysis) ดังนี้ 
 

1. การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตร
ซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน 
และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 
ประเด็นการวิเคราะห ประกอบดวย 
- กลุมเปาหมายของการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ

ประชาชน 
- เปาหมายของการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
- บทบาทขององคกรในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจติสํานึกสาธารณะของ

ประชาชน 
- การประเมินผลการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
- ปจจัยสําคัญในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 

 

2. การดําเนนิงานรวมกนัของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรไมแสวงหากําไร เพื่อการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชน 
ประเด็นการวิเคราะห ประกอบดวย 
- องคกรเปาหมายท่ีมุงหวังใหเกิดการรวมกลุมพันธมิตร 
- เปาหมายของการสรางพันธมิตร 
- บทบาทขององคกรตอการกอเกิดความรวมมือแบบพันธมิตร 
- ผลการดําเนินงานรวมกนัของกลุมพันธมิตร 
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 การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปน “องคกรภาครัฐ” จําแนกเปน 
 

• การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
 

 กลุมเปาหมายของการรณรงคประชาสัมพนัธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณระเบียบ ภผูา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

เร่ิมในโรงเรียนกอน ใหเด็กนักเรียนคัดแยกในโรงเรียนพอเด็กแยกในโรงเรียน
เสร็จมันก็จะมีคําถามวาแยกเสร็จแลวมันจะไปไหน อันนี้เราก็เลยไดรูปแบบใหเด็กแต
ละคนแยกขยะท่ีขายได หรือของมีคาท่ีขายได หรือขยะรีไซเคิลเอามาใหครูท่ีโรงเรียน
แลวครูก็จัดเปนรูปแบบธนาคาร มันก็เลยกิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน 

 

- คุณภณัฑิดา วทิยาภาเลิศ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
เด็กและเยาวชน ตั้งแตท่ียังมีอายุนอย ๆ จิตสํานึกอยางท่ีเราทําอยู คือสรางจิตสํานึก

ในเดก็ แตเม่ือเด็กโตเปนผูใหญถาไมมีส่ิงท่ีมารีมายด กอ็าจจะลืมไปได ใครท่ีใสใจ มี
จิตสํานึก กจ็ะใหความสําคัญใหความรวมมือดวยดี  

 

- คุณอัจฉรา สุขีบุญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา เร่ิมจากการท่ีจะรณรงคนะคะใหเดก็รูจักการท่ีจะแยกขยะ ในหองเรียนของเรา
กอน ของท่ีรีไซเคิลไดก็จะเอาไปขายในธนาคารรีไซเคิลของเรา มีคณะกรรมการ แลวก็
ทําบัญชีกันไว แตละหองเราก็จะทําแบบนี้เหมือน ๆ กัน  

 

โครงการ “คุณธรรมนําไทย” 
- พันเอกธเนศ กาลพฤกษ ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา รากแกวเนีย้ถูกครอบงํามานาน รากแกวเนี้ยจะไมคิดวาใครจะมาบริหาร
ประเทศไดอยางไรไมสนขอใหมีกนิไปวันๆ กอน เพราะฉะน้ันก็ถือวาใครก็ไดท่ีมาให
ประโยชนตอพวกเขา เขาก็ถือวามีพระคุณแลว แตไมไดคิดตอวาผูท่ีมาใหประโยชน
เนี้ยเขาจะมาตกัตวงตอ มันก็เลยตองลงไปท่ีรากแกว สวนเยาวชน ขอใหมีเร่ืองเหลานี้ 
(คุณธรรม) ผานเขาไปในหัวใจ แวบไปในสมองหนอยก็ใหเขามีสวนรับผิดชอบสังคม
บางไมใชสนุกไปวันๆ 
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- คุณวิไล เคียงประดู ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
 ครอบครัวท่ีเปนปญหาคือสังคมเมือง เปนครอบครัวเสมือนสมบูรณ คือพอแมอยู
กับครบถวน แตไมมีเวลา แตหวัใจของความรักความผูกพัน สายใยตรงนี้ไมมีให มัน
จําลอง และผลคือ ปญหาท่ีเกดิข้ึน 

 

- คุณเฉลิมชัย ล้ิมสกุล ในฐานะตวัแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ   กลาววา เด็กรุนใหมเดี๋ยวนี้ขาดความกตัญูเปนสวนใหญ ก็เลยเห็นวาถาเอา
ความกตัญูกลับมาใชในสังคม มันนาจะทําใหสังคมดีข้ึน และเรากําลังแตกแยกกันอยู คน
ชาติกําลังแตกแยกกัน ก็เลยเอาเร่ืองความสมานฉันท สรางพลังสามัคคีเขามา  

 
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ ทุกองคกรท่ีเขารวมกลุมพันธมิตร ตางตระหนักถึง
ความสําคัญของการรณรงคไปยังกลุมเปาหมายหลัก คือ เยาวชน อยางไรก็ตาม คณะมนตรีความ
ม่ันคงแหงชาติ ซ่ึงดําเนินโครงการคุณธรรมนําไทย มุงรณรงคประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายซ่ึง
เปนประชาชนระดับรากแกวของสังคมอีกดวย 

 
เปาหมายของการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล”  
- คุณระเบียบ ภผูา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

 หวังอยางนอยวาใหเขา (นกัเรียนท่ีเขารวมในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล) มี
จิตสํานึกนดิหนึ่งวาขยะท่ีอยูในครัวเรือนพวกน้ีมันมีคา อยางนอยถาไมเอาไปขายก็
แยกไวกองไวหนาบานก็ไดก็สามารถท่ีจะนําเขาสูกระบวนการรีไซเคิลได 

  

- คุณภณัฑิดา วทิยาภาเลิศ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
ในฐานะผูผลิตท่ีใสใจส่ิงแวดลอม เราก็มุงเนนประชาสัมพันธใหคนหันมา 

ตระหนักและใชแกวมากข้ึน ซ่ึงบริษัทเราทําการรณรงคมานานแลว แตไมมีใครทราบ 
เราไมไดคาดหวังท่ีโปรเจค ท่ีเราคาดหวังจริง ๆ คือ โปรเจคท่ีเราทําจะทําใหสังคมรูจัก
เรามากข้ึนบริษัทของเราตอนนี้ก็เร่ิมมีนโยบายท่ีอยากจะใหบุคคลภายนอกไดรูจัก
บริษัทมากข้ึน 

- คุณอัจฉรา สุขีบุญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา ตองปลูกฝงเยาวชนของชาติ ถึงแมเราจะเปนจุดนอยๆ ของสังคมก็จริง แตเรา
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ตองการท่ีจะสรางชาติโดยจุดนอย ๆ ของเรานี่ละท่ีจะเปนพลังอยางหน่ึง ท่ีมีสวนได
ชวยชาตไิดบางในเร่ืองของการรักษาส่ิงแวดลอม ใหเคารักในทองถ่ินของตัวเอง ถาเคา
ไมรักในทองถ่ินของตัวเอง ส่ิงแวดลอมของเราก็จะไมดีไปดวย  

 

โครงการ “คุณธรรมนําไทย” 
- พันเอกธเนศ กาลพฤกษ ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา คุณธรรม 3 ประการหลัก คือ ความซ่ือสัตย ความกตัญู และสามัคคี เปนเสา
หลัก 3 เสาในการคํ้าในสังคม ซ่ึงการรณรงคจะเปนการจุดประกาย อยางนอยๆ 300 – 
400 คนท่ีมาอยูในงานรองเพลงสนุกสนานแตกไ็ดแงคิดกลับไปไดสัก 10 % เราก็ถือวา
โครงการเราไดเคล่ือนแลว เปนการปลูกจติสํานึก 

 

- คุณวิไล เคียงประดู ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
 เด็กจะไดไมตดิกับวัตถุนิยมมากเกินไป ไมงั้นจะขับรถแขง จะตองแบรนดเนม วัน
เกิดพอแมไมตดัเคก จะเปนจะตาย เศราเปนวัน ท้ังท่ีเคกเปนแควัตถุ ในสวนคุณธรรม
นําไทย เราไมเพียงแคพูดแตเราตองการ Role Model โดยใหคนใกลชิดที่เห็นปญหา 
เชน โรงเรียน ครูและเด็กท่ีเปนตัวอยางในโรงเรียนนั้นๆ 

 

- คุณเฉลิมชัย ล้ิมสกุล ในฐานะตวัแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ   กลาววา ทาง คมช. เรียกไปประชุม เรียกไปรับนโยบาย ก็ออกมา 3 เร่ือง
ใหญๆ คือเร่ืองซ่ือสัตยสุจริต ก็พูดกันวารัฐบาลสมัยท่ีแลวไมไดเนนเร่ืองความซ่ือสัตย 
เพราะฉะนั้นชุดนี้ก็จะเนนเร่ืองความซ่ือสัตย สวนเด็กรุนใหมสวนใหญเดี๋ยวนีข้าด
ความกตัญู ก็เลยเหน็วาถาเอาความกตัญูกลับมาใชในสังคม มันนาจะทําใหสังคมดี
ข้ึน และสุดทายก็คือ คนในชาติกําลังแตกแยกกัน ก็เลยเอาเร่ืองความสมานฉันท สราง
พลังสามัคคีเขามา  

 
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐนั้น โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ซ่ึงมีกรมสงเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอมเปนแกนกลาง มุงรณรงคเพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดพฤติกรรมการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม ขณะท่ีโครงการคุณธรรมนําไทย ซ่ึงมีคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ (คมช.) เปน
แกนกลางมุงหวังเพยีงกระตุนเตือนใหกลุมเปาหมายเกิดจิตสํานึกในดานคุณธรรมเพ่ือสังคม 
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บทบาทขององคกรในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล”  
- คุณระเบียบ ภผูา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

 คิดโครงการวาจะทํายังไงเพือ่ท่ีสงเสริมใหคนมาชวยกันแยกขยะ เรากจ็ัดอบรมให
ความรูวาแยกขยะมันมีประโยชนยังไง แตพอทายสุดเราแยกไมไดวาพอกลับไปบาน
เขาแยกกันหรือเปลาเพราะปญหาขยะก็ยังมีเพิ่มข้ึนอีกเหมือนเดิม เราก็เลย คือ ก็เลยเกดิ
กิจกรรมรูปแบบธนาคารขยะในโรงเรียน พอทํามาถึงป 49 เราก็มาคิดวานาจะหยุดท่ีจะ
ทําใหความรู แตเรานาจะมายกยองเชิดชูโรงเรียน โดยการใหมีการประกวดธนาคาร
ขยะในโรงเรียนเปนระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศและก็มีเงินรางวัลให 
ถาเขาจะทําอะไรเราก็จะพยายามสนับสนุนให อยางเชนตองการส่ือ ตองการวิทยากร 
เราก็สามารถจะเชิญจากเราไปได 

 

- คุณภณัฑิดา วทิยาภาเลิศ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
 เนื่องจากกรม (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม)  มีระบบมาจากของปท่ี 1 อยูแลว
เราคงไมไดไปของเกี่ยวกับข้ันตอนการประกวดมากนัก แตเราจะไปสนับสนุนในเร่ือง
ของการมอบเงินรางวัล หรือการใหส่ิงของท่ีขาด หรือวาการดึงดูดใจโรงเรียนมากข้ึน
มากกวาเชน เราไปออกรายการ ทไวไลท โชว เร่ืองโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
หลาย ๆ โรงเรียนท่ีไมรูจักโครงการนี้ ก็ติดตอมาสนใจเขารวม โทรเขามาท่ี
บางกอกกล็าสประมาณ เกือบ 200 โรงได  นี่ยังไมรวมมบีางสวนท่ีโทรไปทางกรมฯ 

 

- คุณอัจฉรา สุขีบุญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา เร่ิมทําโครงการธนาคารขยะมาต้ังแตป 2540 เปนกิจกรรมเล็ก ๆ โดยพยายาม
ดึงเด็กในหองกอน รวมท้ังเด็กขางนอกท่ีสมัครใจมาเปนสมาชิก ชวงเร่ิมแรก มีปญหา
ดานสถานท่ีตัง้ของโครงการ เราไมมีสถานท่ีถาวร อยูเปนเพิงทําใหมีปญหาสถานท่ี
เก็บกักท่ีรับฝาก บางคร้ังเราตองหยุดไปเปนเกือบท้ังเทอม เราเปล่ียนสถานท่ีเกือบ 4-5 
คร้ังแลว พอผูอํานวยการยายมาท่ีนี่ ไดใหการสนับสนนุ รวมท้ังงบประมาณในการ
พัฒนา จนมาเปนรูปเปนราง คือไดสถานท่ีเหมาะ เม่ือ 2  ปท่ีแลว จนสามารถเขา
ประกวด และไดรางวัล เงินรางวัลจากการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ก็นํามาจัดสรร
เปนงบประมาณเพ่ือพัฒนาธนาคารฯใหเปนรูปเปนรางยิง่ข้ึน  
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โครงการ “คุณธรรมนําไทย” 
- พันเอกธเนศ กาลพฤกษ ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา เราเหมือนกับเปนเซลลแมน จัดทีมเคล่ือนท่ีไปเสนอวาควรจะเปนอยางนีน้ะ
ทุกคนเอาผลประโยชนใสตวัมากกวาผลประโยชนสวนรวมนะ และกค็วามไมซ่ือสัตย
ตอกันใหลองทบทวนดูสิวาในปจจุบันทีใกลตัวทาน ลูกหลานของทานเอง ใน
ครอบครัว ในชุมชนของทานมีใครเขาขายเหลานี้บาง แตเราไมไดนําเสนอตรง เรา
นําเสนอในรูปของเกมสบาง ท่ีผานมาเราไปพูดยกประเดน็งาย ๆ ใกล ๆ ตัว เพื่อใหเขา
ไดรับทราบและไดสนกุสนานกันแตไดสาระติดตัวไป ก็ตระเวนไป สมมติวาอีกหนึ่ง
อาทิตยขางหนาเราจะไปจัดท่ีเชียงใหม เราก็จะเอาโมบายของเรากับคณะกรรมการ
กลางวิ่งไปท่ีเชียงใหมไปประชุม ก็เซทรูปแบบไวแตยงัไมไดเลือกตวับุคคล ยังไมได
เลือกตัวศิลปนก็ไปถามเขาวาท่ีคิดวาเปนศิลปนคนนี้ดีม้ัย ถาเขาไมดีเปล่ียนเปนคนนี้
ดีกวาเราก็จะพยายามเอาตามท่ีเขาตองการ 
 

- คุณวิไล เคียงประดู ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
ในโครงการคุณธรรมนําไทย เราเปนสปอนเซอรและมีหลักการทํา Feedback กับ

เขาหลาย ๆ เร่ือง วาปญหาเกิดจากอะไรกนัแนและชวยกัน เราจะดู Feedback มากกวา 
สวนท่ีจะทําตามหรือไมเปนเร่ืองของเขา สวนเราทําในสวนของ เราใหดีท่ีสุด แตวา
โครงการนี้เราเห็นวาเปนประโยชนก็อยากชวยเทาท่ีเราจะชวยได 
 

- คุณเฉลิมชัย ล้ิมสกุล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ   
กลาววา ตอนท่ีเราไดไปรับโครงการ เขาไมไดมาสัญจรลพบุรี เราเลยจัดกิจกรรมเอง มี
กิจกรรมเหมือนในกรุงเทพฯ ทุกอยางเลย มีท้ังเปดปายซ่ือสัตย มีท้ังตอจิ๊กซอว เพราะ
เราสงคนไปดงูานท่ีกรุงเทพมา หลังจากนัน้เราไปรับนโยบายอีกคร้ัง ทาง คมช. ให
ลพบุรีเปนเจาภาพในการสญัจร แตวาการทําคร้ังนี้เปนกรุงเทพมาทํา ซุมก็ซุมจาก
กรุงเทพฯ ดนตรีก็จากกรุงเทพฯ กจิกรรมซุมตาง ๆ  กรุงเทพฯ มาทํา เราก็เอาธงท่ีปก
แลวในอําเภอตาง ๆ ก็เอากลับมาอีก เอากลับมาโดยเอาธงไปปกท่ีหนาพระบรมฉายา
ลักษณ คราวนี้เปนเทคนิคในการสานโครงการ เอาธงไปปกหนาพระบรมฉายาลักษณ 
เพื่อใหผูวาและก็นายอําเภอ ยืนยนัวาเราทําโครงการนี้ ในสวนท่ีเปนกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ในเร่ืองของประสานเราเปนศูนยประสาน ทําทุกเร่ืองและก็มีคณะกรรมการอีกชุด เปน
คณะกรรมการจัดทําคูมือคุณธรรมนําไทยจงัหวัด 

-  
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สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐนั้น องคกรภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหโครงการสําเร็จลุลวง ขณะท่ีองคกรธุรกิจเอกชนมีบทบาทเปนผูสนับสนุนทางการเงิน 

 
การประเมินผลการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล”  
- คุณระเบียบ ภผูา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

 ป 44 เราทดลองนํารอง 6 เทศบาลกอนแลวก็ปรากฏวาโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ
กับเราก็มีการจดัต้ังธนาคารขยะ มีการคัดแยกขยะ และสามารถเช็คปริมาณขยะไดวา
เนี้ยในหนึ่งปเขารวบรวมขยะรีไซเคิลประหยัดงบประมาณเทศบาลไปไดเยอะนะ ถา
ถามวามีม้ัยหนึ่งเทศบาลไปสอนไปอบรมเขาแลวไมเกิดอะไรเลยเทาท่ีทํามายังไมเหน็ 
อยางนอยก็เกดิหนึ่งอยางคือไมเกิดธนาคารขยะในโรงเรียน กเ็กิดน้ําหมัก แตถาถามวา
ไป 10 โรงเรียนในเขตเทศบาล 10 ชุมชนทําหมดก็ยังไมมี ขนาดพษิณุโลกเปนเจาแม
ตนแบบการคัดแยกขยะ เขาก็ยังขยับไปทีละชุมชน 
 

- คุณภณัฑิดา วทิยาภาเลิศ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
 ถาเต็ม 10 สําหรับโครงการนี้ เราก็คงใหได 8 นะคะ เพราะวาจากท่ัวประเทศ คือ
แนวโนมจากปท่ี 1 กับ ปท่ี 2 มีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงก็ถือวาประสบความสําเร็จ แตวามันกย็ัง
ไมไดเยอะขนาดแบบวาเปนพันราย คือเปาหมายก็อยากจะใหทุก ๆ โรงเรียนใหความ
ใสใจกนัหมด ไมวาจะเปนท้ังโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนของรัฐบาล 

 

- คุณอัจฉรา สุขีบุญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา การแยกขยะของเราเนี่ย เราทําได 100% ไหม ตรงนี้เรายังไมยอมรับวาเราได 
100% ประมาณซัก 90% ได ท่ีเคาเกิดความตระหนักตรงนี้ แต 100% เปนไปไมได
หรอก ยาก แตถาเผ่ือใหเดก็เรามาเขาแถวหนาเสาธงเน่ีย สามารถท่ีจะถามเดก็ไดเลย 
เด็กตอบไดวาวิธีการแยกขยะเปนยังไง วิธีการพิทักษส่ิงแวดลอมเปนยังไง เด็กจะ
สามารถตอบได เราพยายามสรางจิตสํานึกกับเด็กเรา และไมไดสรางจิตสํานึกกัน
เฉพาะในโรงเรียนเทานัน้ แตพยายามลงสูชุมชนดวย 
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โครงการ “คุณธรรมนําไทย” 
- พันเอกธเนศ กาลพฤกษ ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา การตอบรับก็ดี ท้ังตัวสปอรตท่ีเราไดโฆษณาไป รถกระจายเสียงวิ่งตระเวน
บอกพอแมพีน่องไป บอรดประชาสัมพันธ คัทเอาต อยางนี้ก็นาจะติดหตูิดตาคนท่ัวไป 
ในงานท่ีรวมปฏิญาณแตละคร้ัง 500 - 1,000 คน ถาเอามาบวก ๆ กันก็เปนหม่ืน 
 เวลาไปในนาม คมช. มันข้ึนอยูกับพื้นท่ี พื้นท่ีท่ียากลําบากก็คงจะยากอยูทางภาค
อีสาน และภาคเหนือยากเพราะวาเขาถูกครอบงําอยูนานพอสมควร ทีนี้ถาถามวาเขา
แอนต้ีม้ัย ไมแอนตี้หรอก แตใหความรวมมือนอย ไมเต็มรอย ก็ถือวายากเพราะวาเรา
มาในจังหวะท่ีอาจจะ พ.ศ. นี้คําวาปฎิรูป ปฏิวัติมันอาจจะถูกบิดเบือนไปโดยงาย คนท่ี
เขาไปพูดใหเสียมันมีเยอะ ไปพูดใหเสียวาเราฉีกรัฐธรรมนูญบาง สังคมไมเปนสังคม
ประชาธิปไตยอะไรตาง ๆ เจตนาจริงๆ คมช. ไมไดเปนเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
ผมกลับดูวามันเปนการปฏิวัติท่ีนารัก คือยังฟงเหตุและผล ไมใชวาคุกอยางเดียว 
กระบอกปนอยางเดียว 
 

- คุณวิไล เคียงประดู ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
(ไมไดตอบเฉพาะเจาะจงท่ีโครงการคุณธรรมนําไทย)  

 เราจะดู Feedback มากกวาสวนท่ีจะทําตามหรือไมเปนเร่ืองของเขา สวนเราทําใน
สวนของ เราใหดีท่ีสุด แตวาโครงการนีเ้ราเหน็วาเปนประโยชนก็อยากชวยเทาท่ีเราจะ
ชวยได  
 การจัดคอนเสิรต อันนั้นเขาใจวาเนนหนกัไประดมทุนมากกวา แตถามวามันลึกซ้ึง
ม้ัย มันผิวเผิน  
 มองวาการโปรโมทอยางเดียวแตไมไดลงมอืทํานั้นจะไมไดอะไรเลย  
 

- คุณเฉลิมชัย ล้ิมสกุล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ   
กลาววา วันนัน้ฝนตกหนักมาก ตองปดผา ปดเวทีกันพกัหนึ่ง ทําใหคนแทนท่ีจะไดสัก 5 
พัน เหลือ 3 พัน แตเร่ืองความรวมมือถือวาดีมาก พระสงฆก็มาทุกอําเภอเลย มีกิจกรรม
มาเลนมีเกม มีของมาแจก คนก็ใหความใหความรวมมือดี มีรถวิ่งโฆษณาอยู 7 วัน มี
ใบปลิว มีโบรชัวรไปแจก ถามวามีแรงจูงใจไหม มีแนนอน เพราะคนอยากไปดูดาราก็
เยอะอยู  
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สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐนั้น ทุกองคกรมีความพึงพอใจในผลการดําเนินงาน 

 
ปจจัยสําคัญในการรณรงคประชาสัมพนัธสรางจิตสํานกึสาธารณะของประชาชน 
โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล”  
- คุณระเบียบ ภผูา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

 ผูบริหารตองคิดเชิงนโยบาย ตองกําหนดวสัิยทัศน จัดงบประมาณ มองอยางครบ
วงจร สวนใหญในระดับนโยบายมองการแกปญหาขยะท่ีปลายทาง สรางเตาเผา  สราง
โรงคัดแยก แตกอนท่ีจะไปถึงโรงคัดแยกแหลงกําเนิดขยะมันเพิ่มข้ึน และถามวาสราง
แลวจะไดเปดใชหรือไม พอรูวาจะซ้ือท่ีสรางเขาก็ตอตานแลว เพราะฉะน้ันคุณตองมา
ชวยกัน ตั้งแตทําอยางไรใหคนชวยกันแยกขยะ หรือบอกใหชาวบานแยกขยะอันตราย 
แตพอเทศบาลมาเหมารวม อันนี้เราไมไดแกท้ังกระบวนการ ระบบการจัดการมันตอง
สอดคลองกันไปดวย และระบบกําจดัก็ตองไดมาตรฐาน 

  

- คุณภณัฑิดา วทิยาภาเลิศ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
 หนวยงานท่ีทําโครงการในลักษณะเดยีวกนัควรจะรวมเขาไวดวยกัน สังเกตวา
บางคร้ังทํางานซํ้า ๆ กันอยู มันเหมือนกับวาเปนเร่ืองเดียวกัน แตหนวยงานน้ีกทํ็า 
หนวยงานน้ันก็ทํา อยางของกรมสงเสริมฯ ทําโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในสวน
ของระดับโรงเรียน สภาอุตสาหกรรมก็จะมีทํา แตวาจะเปนในภาคของมหาวิทยาลัย 
จริง ๆ แลวควรจะมีหนวยงานกลางซ่ึงทําครอบคลุมเหมือนกันหมด มันจะงาย แลว
งานจะไมซํ้าซอนและกจ็ะเผยแพรไดเร็วข้ึน มีอิมแพคมากข้ึน 
 

- คุณอัจฉรา สุขีบุญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา การสรางจิตสํานึกใหเกิดความยั่งยืนตองจดัทําท้ังแผนระยะส้ัน และแผนระยะ
ยาว  สําหรับแผนระยะส้ัน โครงการตาง ๆ ของโรงเรียนกด็ําเนนิการอยูแลว เชน 
กิจกรรมธนาคารขยะ กจิกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม โครงการระยะยาว ก็นําผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงการระยะส้ันท้ังหมดมา Feedback วา ท่ีทําไปแลวส่ิงแวดลอมดีข้ึนไหม 
ประสบปญหาอะไร แลวกทํ็าเปนโครงการระยะยาว เชน โรงเรียนพิทักษภูมิอากาศ 
หรือโครงการ กรีน แมพ การสรางพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน เปนโครงการระยะยาว 
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โครงการ “คุณธรรมนําไทย” 
- พันเอกธเนศ กาลพฤกษ ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา คมช. มาเร่ิมใหแลวนะจําเปนจะตองสานตอ คําวาสานตอกจ็ําเปนจะตองไป
ผูกไวในตัวงบประมาณของแตละองคกร ไมเชนนัน้มันไมเดิน ถาบอกวาตองทําดวยใจ
สิ เร่ืองคุณธรรมมันตองทําดวยใจลวนๆ เลยเนีย้มันกอ็าจจะโกหกตวัเอง เพราะโลก
ของความเปนจริงขยับนิดหนึ่งก็ตองกนิ ขยับนิดหนึ่งกต็องมีคาน้ํามัน แตเราจะไมได
หมายความวาทําอะไรไมไดเลยถาไมมีเงินมันก็ไมถึงกับขนาดนั้น 
 

- คุณวิไล เคียงประดู ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
การสรางจิตสํานึกคน หวัใจสําคัญ หนึ่ง รณรงคอยางเดยีวไมเพยีงพอ คุณจะตอง

หา Role Model โดยตองลงไปในรายละเอียดของแตละท่ีดวย คนภาคเหนือก็อยางหนึ่ง 
อีสานก็อยาง ใตก็อยาง มันไมเหมือนกัน ตองเหมาะสมกับ culture นั้น สอง การ
รณรงคคร้ังเดียวจบ มันก็เหมือนไฟไหมฟาง สมมติคุณรณรงคชวงนี้แลว คุณวาง
เครือขายไวหมดแลว แตคุณตอง brush up และ monitor 
 

- คุณเฉลิมชัย ล้ิมสกุล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ   
กลาววา โครงการนี้ก็ถือวาเขามาแบบจะเรียกวาเฉพาะกจิก็ได และเวลาไปก็ไปแบบ
เฉพาะกิจเหมือนกัน ก็คงไมนาจะแปลก มีหรือไมมีกไ็มแปลก เพยีงแตวามีก็เหมือน
เสริมเขามาเฉย ๆ แตถาไมมีผมก็คิดวา หนวยงานทุกหนวยงานเคาก็มีจริยธรรม 
คุณธรรมอะไรของเคาทําอยู เพียงแตวา เม่ือ คมช .เห็นวา 3 เร่ืองนี้เปนเร่ืองสําคัญตอง
เติมเขาไป ก็เอามาทํากัน แตถาเติมไปแลว หมดยุค คมช .แลว ก็คงกลับไปเปนตามรูป
แบบเดิม ผมเขาใจวาอยางนัน้นะ ก็คงไมมีใครหยิบมาเนนเร่ือง 3 เร่ืองนี้ อาจจะมีเร่ือง
อ่ืนท่ีสําคัญตอไป 

 
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐนั้น ปจจัยท่ีองคกรเล็งเห็นความสําคัญวาจะสงผลใหการ
สรางจิตสํานึกสาธารณะเกิดความยั่งยืน คือ การกําหนดใหการสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะเปนนโยบายรัฐ 
มีการจัดสรรงบประมาณ  การบูรณาการความรวมมือขององคกรท่ีรณรงคในประเด็นปญหาเดียวกัน และ
การสรางบุคคลตนแบบ (Role Model)  
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• การสรางและเขารวมกลุมพันธมิตร 
 

องคกรเปาหมายท่ีมุงหวังใหเกิดการรวมกลุมพันธมิตร 
โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณระเบียบ ภผูา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

หนวยงานสวนภูมิภาคเปนหนวยงานในกระทรวง เขาข้ึนอยูกับสํานักปลัด เปน
สวนภูมิภาคท่ีรองรับทุกกรมที่อยูในกระทรวงนี้ ไมวาจะเปนงบทําเร่ืองขยะ หรือบางท่ี
เขาใหทําเร่ืองน้ําเสีย นอกจากน้ีเราประสานไปยังผูวาฯ  เพื่อใหการปฏิบัติงานลงไปยัง
เทศบาลและชุมชน  

 

- คุณภณัฑิดา วทิยาภาเลิศ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
ถามีภาครัฐคอยผลักดัน ก็จะเปนคนกลางท่ีคอยจะ Link กับทุก ๆ หนวยงาน ภาครัฐ

เหมือนกับวาเปนผูอํานวยการใหญ หนวยงานเอกชนก็จะเปนแตละแผนกท่ีชวยกัน
ผลักดัน ตอนเราไปรวมกับ  กทม  .เราก็ไดรูจักพารทเนอรในวงการเดียวกันมากข้ึน  ก็
คือเราก็ไดรูจัก เตตรา แพค รูจักของ เซเวน ก็มีโครงการดี ๆ ท่ีเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
เราได  มันเหมือนกับวา  เรามีพันธมิตรแลว  เราก็อาจจะมีโปรเจคตอไปท่ีเราจะชวยกัน
มากข้ึน สนับสนุนกันมากข้ึน 

 

- คุณอัจฉรา สุขีบุญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา 

กรมสงเสริมส่ิงแวดลอม ใหการสนับสนุนในดานวิทยากร และส่ือเพื่อการ
เผยแพรความรูดานส่ิงแวดลอม นอกจากนี้มีพลังเกื้อหนุนท่ีสําคัญจากทานเจาอาวาส
วัดแสมดํา  ทานพระครูอดุลยนวการ  ทานรองเจาอาวาสทานพระครูใบฎีกาชาลี  แลวก็
เร่ียวแรงแข็งขันของเรา  ก็คือพวกประธานชุมชน  และกรรมการสถานศึกษาของเรา
ชวย กรรมการเครือขายผูปกครองชวยโรงเรียนมาก ๆ และก็พยายามสงเสริมในดานนี้ 
ป ๆ นึงเรายังไดงบประมาณจากบริษัท  เอ็มโก  เพื่อเดินทางไปศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง
ส่ิงแวดลอม อบต. พันทาย  ซ่ึงเปนกรรมการสถานศึกษาก็พยายามดึงเคาเขามาชวย  ดาน
งบประมาณก็ดี 
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โครงการ “คุณธรรมนําไทย” 
- พันเอกธเนศ กาลพฤกษ ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา เราดึงผูนําชุมชนเขามารวม ใชผูนาํชุมชนเขามามีบทบาทในกจิกรรมตางๆ ก็มี
ท้ังครูท่ีนับหนาถือตาในทองถ่ิน กํานนัผูใหญบาน อบต. ซ่ึงพวกนี้เขารูจักและเห็นกนั
หมด อยางกระทรวงศึกษา ก็เปนหลักท่ีเราตองเชิญ เราตองเชิญปลัดมาอยูแลว เรายังได
ขออนุญาตกับทานวาบางคร้ังเรา due กับตัวผูอํานวยการโรงเรียนเลยเลย ในสวนของ
งบประมาณ ก็ขอรัฐบาลดวยสวนหน่ึง อีกสวนหนึ่งก็คือขอความรวมมือจาก
ภาคเอกชนช้ันนําของประเทศ และรัฐวิสาหกิจ ไมวาจะเปนองคการโทรศัพท การทา
อากาศยาน  

 

- คุณวิไล เคียงประดู ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
ทาง AIS รวมโครงการกับคมช. จุดประสงคเพียงจะบอกวาใครก็ไดในสังคมถาทํา

แลวมันดแีละตรงกับส่ิงท่ีเราทําเรายินดี  ไมเฉพาะกับ คมช. เรายินด ี Support อยาง
มูลนิธิพระดาบถ เราใหมาโดยตลอด  

 

- คุณเฉลิมชัย ล้ิมสกุล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ   
กลาววา เชิญชวนโดย ผูวาออกหนังสือไปยังทุกองคกรเลยนะ ภาครัฐ ภาคเอกชน คร้ัง
แรกนี่เรามีพระสงฆดวยนะ เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ ท้ังธรรมยุต ท้ังมหานิกาย 
เพื่อใหเปนความศักดิ์สิทธ์ิ ตอนมอบธงก็มี ชยันโต ดวย มีท้ัง อบต. กํานัน ผูใหญบาน 
ท้ังชุมชนเมือง องคกร มูลนิธิ ทุกชมรม สมาคมตาง ๆ ก็ไปรวมพลังกัน และก็มีจดุ
เทียนกลาวคําปฏิญาณ ผูวาฯนํากลาว อยางเร่ืองงบประมาณ เราขอทางหอการคามา
สนับสนุน  

  
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐนั้น การสรางพันธมิตร องคกรภาครัฐจะคํานึงถึง
ความสําคัญของหนวยงานภาครัฐดวยกันเองเปนอันดับแรก ขณะท่ีองคกรธุรกิจเอกชนกลับเล็งเห็น
ความสําคัญขององคกรภาครัฐ โดยเห็นวาเปนองคกรท่ีมีความสําคัญตอการรณรงคฯ 
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เปาหมายของการสรางพนัธมิตร 
โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณระเบียบ ภผูา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

พอเราทําไดดีเราก็ขยายไปสูภาค ก็ชวนภาคมาคุยวานอกจากทําในโรงเรียนแลว 
ถาจะทําในชุมชนมันจะมีอะไรอีกม้ัย เราก็มาบอกภาคทางกรมก็จะเปนหนวยงานที่ทํา
เร่ืองแผนงบประมาณพอเราไดเงินมา เราก็จะแบงสวนหนึ่งไปใหภาค เพื่อใหมัน
กระจายเพราะถาเราทําคนเดยีวเราทําไมได 
 

- คุณภณัฑิดา วทิยาภาเลิศ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
หนวยงานรัฐบาลไดรูจัก วาเราเปนหนวยงานเอกชนท่ีใสใจในเร่ืองของส่ิงแวดลอม

ตรงนี้ เราไปรวมกับ กทม. เราก็ไดรูจักพารทเนอรในวงการเดียวกนัมากข้ึน ก็คือเราก็
ไดรูจัก เตตรา แพค รูจักของ เซเวน ก็มีโครงการดี ๆ ท่ีเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เราได 
เหมือนกับวา เรามีพันธมิตรแลว 
 

- คุณอัจฉรา สุขีบุญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา 

มีวิทยากรจากหนวยงานอ่ืนเขามาชวยเรามาใหความรูอะไรตออะไร รวมทั้งมีเอกสาร 
ส่ือ หนังสือรูปภาพ ซ่ึงเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งท่ีทําใหนักเรียนเกิดความสนใจมากข้ึน 
พลังเกื้อหนนุท่ีสําคัญจากทานเจาอาวาสวัดแสมดํา ทานพระครูอดุลยนวการ ทานรอง
เจาอาวาสทานพระครูใบฎีกาชาลี แลวก็เร่ียวแรงแข็งขันของเรา กคื็อพวกประธาน
ชุมชน และกรรมการสถานศึกษาของเราชวย กรรมการเครือขายผูปกครองชวย
โรงเรียนมาก ๆ และก็พยายามสงเสริมในดานนี้ ปนึงเนีย่จะไดงบประมาณจากบริษทั 
เอ็มโก เนี่ย เดนิทางไปศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอม อบต .พันทาย ซ่ึงเปน
กรรมการสถานศึกษาก็พยายามดึงเคาเขามาชวย ดานงบประมาณก็ด ี

   

โครงการ “คุณธรรมนําไทย” 
- พันเอกธเนศ กาลพฤกษ ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา ใชผูนําชุมชนเขามามีบทบาทในกิจกรรมตางๆ ก็มีท้ังครูท่ีนับหนาถือตาใน
ทองถ่ิน กํานันผูใหญบาน อบต. ซ่ึงพวกนี้เขารูจักและเหน็กันหมด กับบริษัทตาง ๆ เขา
ไดตอบแทนคืนกําไรใหกับสังคม เขากไ็ดจากสังคมเยอะ เพราะฉะน้ันเขาก็ตองคืน
กําไรใหกับสังคมบาง สวนองคกรภาครัฐท่ีเขามารวมในโครงการ ก็เทากับอุดชองวาง
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ของกันและกนั ดวยแรงการประชาสัมพันธของโครงการคุณธรรมนําไทย มันก็เลยทํา
ใหวาท้ังหลายทั้งปวงอยูท่ี คมช. ท่ีเดียว แตจริง ๆ ทุกกระทรวงมีเยอะ ปจจุบันเขาก็ทํา
อยูแตคําวาทํารวมกันคือ สวนหนึง่ทํารวมกันแตอีกสวนหนึ่งตามแผนงานของทุก
กระทรวงเขาทําอยูแลว เพยีงแตวาแทนท่ีเขาจะพูดแคกระทรวงเดียววา วันนีก้ระทรวง
การปกครองจะมาทําเร่ืองนี้เขาก็จะพดูเพื่อมาเช่ือมตอกับโครงการนี้วาเปนสวนหนึ่ง 
เอามาอยูใตรมเดียวกัน 
 

- คุณวิไล เคียงประดู ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
การท่ี คมช.เขามา ทาง AIS รวมโครงการ จุดประสงคเพียงจะบอกวาใครก็ไดใน

สังคมถาทําแลวมันดีและตรงกับส่ิงท่ีเราทําเรายินดี ไมเฉพาะกับ คมช. แตการที่เราไป 
คมช.หรือกับใครก็ตาม เพื่อให เห็นวาฉันเปนกลาง อดีตนายกอยูในสวนของเขาไมถือ
หุนท่ีนี่แลว เราก็ไมอธิบายใหฟงแลว พออธิบายเสร็จเราบอกวา ส่ิงท่ีพิสูจนไดคือ ถาคุณ
ทําดี เรายินดี Support หรือใครก็ตาม ซ่ึงเราก็พยายามทําตรงนี้ใหเห็น อยางมูลนิธิพระดา
บถ เราใหมาโดยตลอด อันนี้เคาจะรูวา AIS ไมวาจะเปนของคุณทักษิณหรือไมใชของคุณ
ทักษิณ เราก็ให 
 

- คุณเฉลิมชัย ล้ิมสกุล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ   
กลาววา เพียงแตวาโครงการน้ีก็ถือวาเขามาแบบจะเรียกวาเฉพาะกิจก็ได และเวลาไปก็
ไปแบบเฉพาะกิจเหมือนกัน ก็คงไมนาจะแปลก มีหรือไมมีก็ไมแปลก เพยีงแตวามีก็
เหมือนเสริมเขามาเฉย ๆ แตถาไมมีก็คิดวา หนวยงานทุกหนวยงานเคาก็มีจริยธรรม 
คุณธรรมอะไรของเขาทําอยู เพียงแตวา เม่ือ คมช. เห็นวา 3 เร่ืองนี้เปนเร่ืองสําคัญตอง
เติมเขาไป ก็เอามาทํากัน แตถาเติมไปแลว หมดยุค คมช. แลว ก็คงกลับไปเปนตามรูป
แบบเดิม เขาใจวาอยางนั้นนะ ก็คงไมมีใครหยิบมาเนนเร่ือง 3 เรื่องนี้ อาจจะมีเร่ืองอ่ืน
ท่ีสําคัญตอไป 

 
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐนั้น ท้ังองคกรภาครัฐและองคกรธุรกิจเอกชน ตางเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของความรวมมือจากองคกรอ่ืนท่ีจะเอ้ือใหการรณรงคบรรลุผลสําเร็จได 
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บทบาทขององคกรตอการกอเกิดความรวมมือแบบพันธมิตร 
โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณระเบียบ ภผูา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

หนวยงานสวนภูมิภาค เราจะเรียกเขามาคุยกันกอนวาเราตั้งงบเร่ืองของขยะมา ตก
ลงกันวากรอบการดําเนนิงานท่ีกําหนด ภายในวงเงินเทานี้ ทําไดม้ัยหรือเพ่ิมกิจกรรม
อะไร บางท่ีกผ็อ.ระดับนโยบายมา ก็ตกลงวาทําได แตขอนี้อยาบังคับไดม้ัยวาตองทํา 
10 โรงเรียนคืออยางนอยเนีย้ 5 แตถาภาคไหนทําไดมากกวา 5 ก็ถือวาเปนผลงานของ
ภาคไป หรือวาอยากทําโรงเรียนกอนยังไมอยากทําในชุมชน คือทุกคนตองมีสวนรวม
กอน พอตกลงกันไดเราก็จะมีจดหมายไปวาเราไดปรับวงเงินใหแลวนะ  

เราทําโครงการ ก็ไปคุยกับผูวาราชการจังหวัดกอนวาจะมีโครงการนี้ลงไป เพื่อดู
วาผูวามีความเห็นอยางไร สวนใหญเขากจ็ะรับอยูแลว แลวก็ทําบันทึกขอตกลงให
เซ็นต พอเราเปดตัวโครงการเราก็ใหเทศบาลในจังหวัดมา และก็ใหผูวาพูดถึงโครงการ
ตัวนี้ เสร็จแลวเราก็เปดรับสมัครวาเทศบาลไหนสนใจกม็าสมัคร มันก็เหมือนเปนการ
ส่ังการเปนทอด  

 

- คุณภณัฑิดา วทิยาภาเลิศ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
นี้พอมาทราบวาทางกรมสงเสริมส่ิงแวดลอมมีโครงการจัดประกวดธนาคารขยะ

อันนี้ท่ีเราไปรวมเนี่ย ทางกรมจัดมาเปนปท่ี 2 ปแรกบางกอกกลาสไมไดเขารวมนะคะ 
พอเราทราบ  เราก็เลยเสนอตัวเปนผูชวยสนับสนุนในสวนของโครงการนี้  เพราะเรา
เห็นวามันเปนโครงการท่ีดี และก็รวมปลูกจิตสํานึกกับประชาชน เยาวชน 

 

- คุณอัจฉรา สุขีบุญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา การเร่ิมโครงการแตแรกเร่ิม รูสึกจะป 40 ตอนนั้นตาวิเศษจะเร่ิมเขามาจดุ
ประกาย มีการปลูกฝงกัน โรงเรียนก็เร่ิมต่ืนตัวกนัในตอนน้ัน โรงเรียนเร่ิมมีโครงการ
ธนาคารขยะกอนท่ีกรมสงเสริมส่ิงแวดลอมจะเขามา โดยเขามีหนงัสือ ทางเราเร่ิมจาก
ในโรงเรียนของเรากอน แลวมีหนังสือเชิญชวนมาเขารวมกิจกรรม เราก็พยายามเขา
รวมกิจกรรมกบัเขา 
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โครงการ “คุณธรรมนําไทย” 
- พันเอกธเนศ กาลพฤกษ ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา เราไดหารือไปท่ีคณะของทานนายกฯ ทานก็ใหความเหน็ชอบในการทํา
โครงการเรียนเชิญทานมาเปนท่ีปรึกษาโครงการ แลวก็เชิญหัวหนาสวนราชการ
ท้ังหมด ทุกกระทรวง ทบวง กรม ปลัดกระทรวงท้ังหมด ผูวาฯ เพราะวาผูวาฯ อยูกบั
รากหญารากแกวโดยตรง เปนขอมูลโดยตรง ก็มาทําความเขาใจโครงการน้ีวาจะเดิน
ไปในแนวทางนี้นะ อาจจะมีกิจกรรมในลักษณะน้ีนะ ตระเวนไปใหความรูใหความ
บันเทิงก็ไปนําเสนอเร่ืองเกี่ยวกับคุณธรรม 3 ประการนี้  

  

- คุณวิไล เคียงประดู ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
การท่ี คมช.เขามา ถามวาทาง AIS รวมโครงการเพ่ือสานความสัมพันธท่ีดีกับคมช. 

นั้น จุดประสงคเราไมใชตรงนั้น จุดประสงคเพียงจะบอกวาใครกไ็ดในสังคมถาทํา
แลวมันดแีละตรงกับส่ิงท่ีเราทําเรายินด ี  ไมเฉพาะกับ คมช. แตการท่ีเราไป คมช.หรือ
กับใครก็ตาม เพื่อใหเห็นวาฉันเปนกลาง อดีตนายกอยูในสวนของเขาไมถือหุนท่ีนี้
แลว เรากไ็มอธิบายใหฟ แลว พออธิบายเสร็จเราบอกวา ส่ิงท่ีพิสูจนไดคือ ถาคุณทําดี 
เรายินดี Support หรือใครกต็าม ซ่ึงเราก็พยายามทําตรงนี้ใหเห็น อยางมูลนิธิพระดาบถ 
เราใหมาโดยตลอด อันนี้เคาจะรูวา AIS ไมวาจะเปนของคุณทักษณิหรือไมใชของคุณ
ทักษิณ เราก็ให 
 

- คุณเฉลิมชัย ล้ิมสกุล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ   
กลาววา สวนกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมสัญจรในโครงการคุณธรรมนําไทยมี
ข้ันตอน คือ ตั้งคณะกรรมการ ประสานงานกําหนดสถานท่ี และก็ดําเนินกิจกรรม และ
ก็รายงาน อันนี้ก็เสร็จเปนเรียบรอยแลว เชิญชวนโดยทานผูวาออกหนงัสือ ก็ทุกองคกร
เลยนะ ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้ัง อบต. กํานนั ผูใหญบาน ท้ังชุมชนเมือง องคกร มูลนธิิ 
ทุกชมรม สมาคมตาง ๆ กไ็ปรวมพลังกนั อยางเร่ืองงบประมาณ เราขอทางหอการคา 
มาสนับสนุนอะไรอยางนี ้
 

สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐนั้น เม่ือองคกรภาครัฐใหความสําคัญกับการดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานภาครัฐดวยกัน ก็มักจะใชวิธีการประชุมหารือรวมกับผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน เพื่อให
เกิดการส่ังการตอไปยังผูใตบังคับบัญชา จากหนวยงานสวนกลาง สูหนวยงานสวนภูมิภาคและทองถ่ิน 
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ส่ิงท่ีองคกรไดรับจากการเขารวมในกลุมพันธมิตร 
โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณระเบียบ ภผูา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

เรามีภารกิจท่ีจะตองเสริมสรางเครือขายจิตสํานึก  เม่ือดําเนินงานกับโรงเรียน ส่ิงท่ี
เด็กไดรับคือ การท่ีขยะมีมูลคา แลกเปล่ียนเปนแลกส่ิงของ  ขยะแลกไข  แลกลูกบอล 
ปากกา  ดินสอ  บางท่ีก็ใหเปนคะแนนสะสมแตมเปนธนาคารความดีไป เวลาไปสอนก็
จะสอนดวยวาคุณไดประโยชนเราก็ไดประโยชน  สวนใหญเราเนนเร่ืองขยะรีไซเคิล
เพราะของพวกน้ีมันขายได  เขาก็อยากคุยดวย  เพราะวาเขาไดเงิน  อยางนอยคุณเสียคา
ขยะเดือนละ   20  บาท  ถาคุณแยกขยะไปขายคุณไดมากกวา   20   เราสอนใหเขาเห็น
คุณคา  แลวเทศบาลก็ขยะนอยลง  ก็เสียคากําจัดนอยลง ในสวนของสถาบันการบรรจุ
ภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมเขาเปนสภาอุตสาหกรรม  นโยบายเขาก็คือทําอยางไรใหคน
ชวยกันลด แยก เพื่อเปนวัตถุดิบ เขาสูกระบวนการผลิตใหม อยางบางกอกกลาสเขารับ
รีไซเคิลแกว   100 %   เขาก็เห็นโครงการเราประชาสัมพันธลงหนังสือ  ลงเว็บเขาก็เลย
สนใจ  และขอมาเขารวมดวย บริษัทวงศพานิช  บริษัทท่ีขายขยะท่ีดัง ๆ  ท่ีพิษณุโลก  ก็คือ
มันเกี่ยวกับเขา เขาก็มาหาเรา 
 

- คุณภณัฑิดา วทิยาภาเลิศ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
เราไดชวยในส่ิงท่ีตอบสนองกับนโยบายของบริษัทท่ีเราตองการใหเดก็ ๆ มี

จิตสํานึกในการคัดแยกขยะ อนุรักษส่ิงแวดลอม แตในสวนของภาพลักษณองคกร เรา
คงยังไมได เพราะวาคนก็ยังไมรูจักบางกอกกลาส แตวาผลดีคือ ภาครัฐบาล หนวยงาน
รัฐบาลไดรูจักวา เราเปนหนวยงานเอกชนท่ีใสใจในเร่ืองของส่ิงแวดลอมตรงนี้  

 

- คุณอัจฉรา สุขีบุญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา แตแรกเร่ิมเดิมทีโรงเรียนไมไดคิดกิจกรรมอะไรมากมาย เพยีงมุงปลูกฝงเด็ก
ดวยนําขยะกลับมาใชไดอีก ตอมาในปพุทธศักราช 2542 เราเร่ิมมีการปฏิรูปการศึกษา
เขามาแลวไง เราก็เลย เออเรามีวิธีการยังไง เด็กเกิดแหลงเรียนรูอะไรข้ึนมาไดไหม อะไร
อยางนี้ ลงไดปฏิบัติจริงไดไหม เราก็เลยริเร่ิมการทําคายข้ึนมา ใหเด็กเรียนรูนอก
หองเรียน เรียนจากฐานการเรียนรู เปนฐานบูรณาการเขากับ 8 กลุมสาระ (เชน กลุม
สาระวิทยาศาสตร) ปนึงเราจะมีการบูรณาการ 8 กลุมสาระ ทุกชวงช้ัน ทุกช้ันเรียน 
ตั้งแตอนุบาล ถึง ม. 3  
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โครงการ “คุณธรรมนําไทย” 
- พันเอกธเนศ กาลพฤกษ ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา การทําโครงการคุณธรรมนําไทย ทําใหไดใกลชิดกับประชาชนมากข้ึน คือมัน
เหมือนกับเปนสะพานใหกนั ก็คือโครงการเน้ียมันเหมือนกับเปนจุดรวม เปนตัวส่ือถึง
กันและกันได จากเดิมท่ีหนวยทหารทํางานกับชุมชนในทุก ๆ โอกาสอยูแลว แตพอ
โครงการนี้มาเปนส่ือมาเปนอีกเคร่ืองมือหนึ่งยิง่ทําใหเขาไปสูชุมชนไดงายข้ึน 20 
จังหวดันีก่็เกณฑเฉล่ียประมาณสัก 500 ก็คือพูดกนัตามตรงบางทีก็ตองไหววานกันมา
เปนชุมชน ไหววานกนัมามีกระบวนการในการนํากันมานั่นแหละ มันก็อาจจะตองใช
รถรามาชางไปชวยเขา หรือวาใหชุมชนเขารวมตัวกนัมา แลวเราคอยมีคาตอบแทนให
เขา แตพอมาถึงเขามามีความรูสึกท่ีดีเขา คือวาบรรยากาศอยางนีเ้ขาไมไดเจอมานาน
แลวพูดงายๆ เขาอาจจะอยูไปยถากรรม ทํามาหากินไปตามปกติ พอมาเจอบรรยากาศ
อยางนี้เขามีความรูสึกวาเออเมืองไทยยังขาดอยางนี้อยูอีก สําหรับหนวยงานราชการอ่ืน ๆ 
ก็ไดดําเนินงานตามภารกจิของตนเอง อุดชองวางของกนัและกนั เช่ือมตอกัน อยูใตรม
เดียวกัน ในสวนของเอกชน เขาไดตอบแทนคืนกําไรใหกับสังคมแลว  

 

- คุณวิไล เคียงประดู ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
ใครก็ไดในสังคมถาทําแลวมันดีและตรงกับส่ิงท่ีเราทําเรายินดี  ไมเฉพาะกับ คมช. 

แตการที่เราไป คมช.หรือกับใครก็ตาม เพื่อให เห็นวาฉันเปนกลาง อดีตนายกอยูใน
สวนของเขาไมถือหุนท่ีนี้แลว เราก็ไปอธิบายใหฟง แลว พออธิบายเสร็จเราบอกวา ส่ิง
ท่ีพิสูจนไดคือ ถาคุณทําดี เรายินดี Support หรือใครก็ตาม ซ่ึงเราก็พยายามทําตรงน้ีให
เห็น อยางมูลนิธิพระดาบถ เราใหมาโดยตลอด อันนี้เคาจะรูวา AIS ไมวาจะเปนของ
คุณทักษิณหรือไมใชของคุณทักษิณ เราก็ใหกับทางกองทัพ AIS สนับสนุนโครงการ
ตาง ๆ มานานแลว แตไหนแตไรเลย ในเร่ือง Return on Investment สําหรับในเร่ือง
ของ CSR นั้นเราจะไมวัดเพราะวา Subjective เราวัดไมไดเลย  

 

- คุณเฉลิมชัย ล้ิมสกุล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ   
กลาววา เปนนโยบายของ คมช. ท่ีใหผูวาฯ ทุกจังหวดัตองทํา อยางลพบุรีถือวาผูวาฯ ให
ความสําคัญ ส่ังการทําเร่ืองนี้ เขาประชุมเอง อะไรเองหมด ก็ลพบุรีกผ็ลักดันกันเตม็ท่ี 
เราเองในฐานะท่ีเปนสํานกังานสงเสริมดานคุณธรรม เราก็เต็มใจ เราก็ลงเต็มท่ีเลย ท้ัง
ไปประชุมดวย รับนโยบาย ประสานกับผูประสานงานของ คมช. คิดวากจิกรรมนีไ้ม
เกี่ยวกับการเมอืงเลย โดยเฉพาะเร่ืองการลงคะแนนประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ 
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เพราะประชามติมาชามาก ของเรานี่เสร็จไปตั้งนานแลว เร่ืองประชามตินี่เกิดข้ึนทีหลัง  
ในเร่ืองท่ีมีขาววาจังหวัดลพบุรีเปนฐานเสียงของทานประธาน คมช. เพื่อปูทาง
การเมือง คิดวาไมเปน เฉพาะโครงการนี้ ทานประธาน คมช. ไมไดมา รองแมทัพ มา
เปด คิดวาไมนาจะมีเร่ืองการเมืองเขามาแทรก 
 

สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐนั้น แตละองคกรตางก็ไดรับผลประโยชนจากการดําเนิน
โครงการ โดยองคกรภาครัฐไดดําเนินงานบรรลุตามพันธกิจของตนเอง ขณะท่ีองคกรธุรกิจเอกชนไดมี
โอกาสสราง “รัฐบาลสัมพันธ” สวนเยาวชนซ่ึงเปนกลุมเปาหมายของโครงการก็ไดมีโอกาสรวมกิจกรรม
ทางสังคม โดยอาจมีส่ิงแลกเปล่ียนซ่ึงเปนแรงจูงใจใหเยาวชนเขามีสวนรวมในโครงการ 
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สรุปผลการวิเคระหบทสัมภาษณเชิงลึก การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน “องคกรภาครัฐ”  
 การรวมกันดําเนินงานขององคกรท้ัง 3 ประเภท คือ องคกรซ่ึงเปนแกนกลางในกลุม
พันธมิตร องคกรซ่ึงเขารวมในกลุมพันธมิตร และองคกรซ่ึงเปนตนสังกัดของกลุมเปาหมายของ
โครงการนั้น พบวา ท้ัง 2 โครงการมุงรณรงคประชาสัมพันธฯ ไปยังกลุมเปาหมายกลุมเดียวกัน คือ
เยาวชน โดยคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ (คมช.) ใหความสําคัญกับการรณรงคประชาสัมพันธฯ
ไปยังกลุมเปาหมายทีก่วางกวา คือ ไมเพยีงเจาะกลุมเยาวชน แตยังครอบคลุมถึงประชาชนระดับราก
แกวของสังคมอีกดวย 
 การกําหนดเปาหมายของการรณรงคประชาสัมพันธฯ ของท้ัง 3 องคกรท่ีเขารวมเปน
พันธมิตรในโครงการเดียวกนั จะมีเปาหมายของการรณรงคประชาสัมพันธรวมกนั กลาวคือ ใน
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล พบวา ท้ัง 3 องคกร ตางมุงสรางการตระหนักถึงการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมเพือ่ใหกลุมเปาหมายเล็งเห็นถึงคุณคาของขยะรีไซเคิลที่สามารถนํากลับเขากระบวนการ
ผลิตเพื่อใชใหมได โดยการรณรงคฯ ดังกลาวหวังใหเกดิผลในระดับพฤติกรรม คือ กลุมเปาหมาย
นําขยะท่ียังมีมูลคา เชน กลองกระดาษ พลาสติก และแกว นํามาขายผานเขาโครงการธนาคารขยะรี
ไซเคิล เพื่อสงตอไปยังบริษทัผูผลิตผลิตภณัฑรีไซเคิลอีกทอดหนึ่ง โดยพบวา บริษัทบางกอกกลาส 
ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิตแกวรีไซเคิล ไมเพียงมีเปาหมายเพือ่การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
อนุรักษส่ิงแวดลอมแกเยาวชนเทานั้น แตการเขารวมในกลุมพันธมิตร ยังไดมุงสรางการรับรูเพื่อให
องคกรไดเปนท่ีรูจักของบุคคลภายนอกในวงกวางอีกดวย  

ขณะท่ีการรณรงคประชาสัมพันธในโครงการรคุณธรรมนําไทยเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ดานคุณธรรม “ความกตัญู สามัคคี และสมานฉันท” นั้น พบวา องคกรตาง ๆ ท่ีดําเนินงานรวมกัน 
ตางมีเปาหมาท่ีสอดคลองกับ คมช. ซ่ึงเปนแกนกลางในการดําเนินโครงการ โดยมุงจุดกระแสความ
สนใจของกลุมเปาหมายใหไดแงคิดในดานคุณธรรมท้ัง 3 ประการ อันไดแก ความซ่ือสัตย ความ
กตัญู และความสมานฉันท อยางไรก็ตาม องคกรท้ัง 3 ไมไดหวังผลถึงระดับของการสราง
จิตสํานึกท่ีฝงรากลึกและสงผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมแตอยางใด โดยสํานักพระพุทธศาสนา 
จังหวัดลพบุรี ซ่ึงเปนหนวยงานระดับภูมิภาค รับผิดชอบประสานการจัดกิจกรรมโครงการสัญจร 
โดยมุงตอบสนองนโยบายตามคําส่ังของ คมช. เปนหลัก 

เม่ือพิจารณาถึงบทบาทขององคกรตาง ๆ ตอการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชน พบวา เปนการประสานความรวมมือในลักษณะท่ีเติมเต็มกันและกัน โดย
ภาครัฐซ่ึงเปนองคกรแกนกลางในการดําเนินงาน ทําหนาท่ีเปนแกนหลักในการส่ังการจาก
สวนกลาง ลงสูหนวยงานสวนภูมิภาคและองคกรสวนทองถ่ินซ่ึงรองรับการดําเนินงานตามสายการ
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บังคับบัญชา เพื่อเช่ือมตอไปยังกลุมเปาหมาย คือโรงเรียนและชุมชนไดอยางกวางขวาง โดยมี
องคกรธุรกิจเอกชน ซ่ึงเขารวมในกลุมพันธมิตร ชวยหลอล่ืนโครงการดวยการสนับสนุนดาน
งบประมาณ 

ท้ังนี้ ในการสรางพันธมิตรเพื่อการรณรงคประชาสัมพันธฯ องคกรภาครัฐจะเห็น
ความสําคัญของหนวยงานราชการดวยกันเองเปนอันดับแรก เนื่องจากเปนกลไกสําคัญในการ
ดําเนินงานใหสําร็จลุลวงลงได โดยตระหนักวา ลําพังตนเองไมมีพลังพอท่ีจะสรางจิตสํานึกไดอยาง
กวางขวางเทากับการขอความรวมมือจากหนวยงานสวนภูมิภาคและทองถ่ิน ขณะท่ีหนวยงานสวน
ภูมิภาคเอง ดังเชนสํานักพระพุทธศาสนาฯ ก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสั่งการตามสายการ
บังคับบัญชา ในการดําเนินงานจึงมุงสนองตอบตอนโยบายของสวนกลางเปนสําคัญ สวนโรงเรียน
ซ่ึงเล็งเห็นความสําคัญของการปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชน ก็ยินดีรวมดําเนินการ ดวย
การบูรณาการเร่ืองการสรางจิตสํานึกอนุรักษส่ิงแวดลอมไวในเนื้อหาการเรียนการสอนอีกดวย 
สําหรับองคกรธุรกิจเอกชน พบวา มักเปนฝายเสนอตัวเขารวมเปนพันธมิตร ดวยหวังใหองคกร
ภาครัฐและสาธารณชนตระหนักถึงความมีจิตสํานึกขององคกรที่มุงคืนกําไรคืนสูสังคม อีกท้ังเปน
การสานสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานรัฐ จึงไดจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการของรัฐเพื่อการ
รังสรรคส่ิงอันเปนสาธารณประโยชนสูสังคม  

อยางไรก็ตามในอีกแงมุมหนึ่ง กิจกรรมการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะ
อาจถูกใชเปนส่ือกลางเพื่อสานสัมพันธท่ีดีกับประชาชน ดังเชนท่ี คมช.จัดกิจกรรมสัญจรเพื่อพบปะ
ประชาชนในจังหวัดตาง ๆ ทุกภาคของประเทศ โดยหวังท่ีจะใหโครงการเปน “สะพาน” สรางความ
ใกลชิดกับประชาชนมากยิ่งข้ึน นอกเหนือไปจากการรณรงคสรางจิตสํานึกแกประชาชนอันเปน
จุดมุงหมายหลักของโครงการ 

จากการดําเนินงานรวมกันดังกลาว พบวา ผลการรณรงคประชาสัมพันธโดยรวมอยูใน
ระดับท่ีองคกรตาง ๆ เห็นวาเปนท่ีนาพอใจ อยางไรก็ตามไมไดมีการประเมินผลอยางเปนรูปธรรม
ชัดเจนวาไดรับผลสําเร็จมากนอยเพียงใด เพียงแตไดขอคนพบวา จุดเร่ิมตนของการรณรงคไปยัง
กลุมเปาหมายซ่ึงเปนเยาวชน ตองกระตุนความสนใจใดยช้ีใหเห็นถึงส่ิงท่ีเขาจะไดรับจากการเขา
รวมกิจกรรม เชน โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ไดสงเสริมใหเยาวชนรูจักแยกขยะท่ีสามารถ
รีไซเคิลได ดวยการนําส่ิงของตาง ๆ เชน ไข น้ําปลา อุปกรณการเรียน หรือแมแตคะแนน เปนส่ิง
แลกเปลี่ยนจูงใจ สวนโครงการคุณธรรมนําไทย  

ท้ังนี้ องคกรตาง ๆ ไดใหขอเสนอแนะถึงการสรางจิตสํานึกสาธารณะอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืนวา ควรกําหนดเปนนโยบายระดับชาติ และพิจารณาการดําเนินงานอยางครบถวนท้ัง
กระบวนการ เชน การจัดการดานขยะ แทนท่ีจะใหความสําคัญเพียงเทคโนโลยีในการกําจัดขยะ ก็
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ควรใหความสําคัญครอบคลุมตั้งแตการสรางจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ ตลอดจนการจัดเก็บ 
การรีไซเคิล และการกําจัด นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหเกิดความรวมมือและดําเนินงานรวมกันอยางมีทิศทางท่ีชัดเจน  
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การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปน “องคกรธุรกิจเอกชน” จําแนกเปน 

 

• การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
 

 กลุมเปาหมายของการรณรงคประชาสัมพนัธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
โครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ” 
- คุณศิริพร อวนคํา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา เนนปลูกฝงจิตสํานึกของเด็ก มองวาสําหรับผูใหญการเปลี่ยนพฤติกรรม
มันลําบากแลว เพราะฉะน้ันถาเราปลูกฝงก็ควรจะเร่ิมตั้งแตเด็ก ถาใหความรูท่ี
เหมาะสม เด็กเขาก็จะเติบโตมาเปนผูใหญท่ีมาชวยเราดูแลเร่ืองนี้ไดดีดวย 
นอกจากเด็กเราเนนท่ีครูดวย  เพราะเราเช่ือวาครูเนี้ยเปนคนขับเคล่ือนท่ีสําคัญ คือ
ถาครูไม เลนดวย  นักเ รียนทําเอง  มันยาก  โดยเฉพาะเด็กเล็ก  ท่ี สําคัญคือ 
ผูอํานวยการ และชุมชนท่ีจะเขามาชวยดวย  

 

- คุณจีรนันท ชะอุมใบ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
ปกติตาวเศษก็จะทํางานรวมกับโรงเรียนอยูแลวในสวนของกิจกรรม และตัวฮอน

ดาเองเขาอยากทําเร่ืองของส่ิงแวดลอมเพื่อถวายในหลวง ทางเราก็มองวาโรงเรียน
นี้ก็ดีนาทํา เพราะวาจะไดปลูกฝงกันตั้งแตเด็กๆ แลวก็เลยเปนลักษณะวาเปดรับ
ท่ัวไป 

 

- มงคล อรรถพลไพศาล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา 

ภาวะวกิฤตน้ํามันมันเร่ิมเกดิ ถาหากวาเราปลอยไป เม่ือเด็ก ๆ เหลานี้โตข้ึน 
จะปรับตัวอยางไร เรานาจะสอนเก่ียวกับเร่ืองของวิกฤตน้ํามันไดแลว ก็มองเห็นวา
ส่ิงท่ีนาจะทํา แลวกน็าจะเปนไปได ก็คือเร่ืองทําไบโอดีเซล 

 

โครงการ “I see U มติชน 30 ป” 
- คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา โรงเรียนคุณอยูในขาย I see U กระทรวงคัดเลือกมา ความชวยเหลือไปมัน
ไมใชไปแลวมันสะเปะสะปะ หรือไมมีเปาหมาย เขาตองรับรูรวมกันวาเงินท่ีได 
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ทรัพยากรที่ไดจะเอาไปใชยังไงเพื่อท่ีจะใหตัวเองพนจากตรงนั้น  
 

- คุณสุปรียา ลําเจียก  ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตร กลาววา 
นักศึกษาอาชีวะท่ีลงไปชวยในโครงการ สวนใหญก็จะเปนปวช. ป 2 ป 3 และ

ปวส. ป 1อาจารยก็ไปดวย ไปดูแล มีท้ังอาจารยไปคายดวย อาจารยชางดวย ไมใช
ชางกอสรางเทานั้น แตจะมีเดินสายไฟ  จัดภูมิทัศน จดัหองน้ํา เดก็เกษตร ชาง
กอสราง ลงไปหมด สวนโรงเรียนท่ีอยูในสภาพ I see U พอเห็นนักเรียนลงไปชวย
ทํา ตัวเคาเองกร็วมดวย ทําอาหารเล้ียงครู เล้ียงเดก็ท่ีไปชวย  

 

- คุณสุปราณ ี แพรภิญโญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา พยายามบอกเพ่ือนครู ใหมีจิตสํานึก ใหตระหนัก เราสอนเด็กก็
ไมใชสอนไปวัน ๆ สอนก็ตองรูเปาหมายการจัดการศึกษา ตองรูจุดมุงหมายของ
หลักสูตร เราจะตองรูวาเคาจะประเมินอะไร เราจะตองทําอยางไร จะตองสอนเด็ก
อยางไร สวนนักเรียนของเราก็ชวยดวย สมมติวาบางทีตองยายของ ชวยกันยกนูน 
ยกนี ่เสิรฟน้ําบาง บางทีเดก็เคาก็ไปถามวาคุณครูเหนื่อยไหมครับ พี ่ๆ เหนื่อยไหม
ทางเทคนิคเคาสะทอนมาวาเคาประทับใจด ี เม่ืองานมันสําเร็จแลวทุกคนก็เกิด
ความภาคภูมิใจรวมกนั 

  
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชนนั้น ใหความสําคัญกับการรณรงคฯยังไปยัง
กลุมเปาหมายหลัก คือ เยาวชน 
 

เปาหมายของการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
โครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ” 
- คุณศิริพร อวนคํา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา เราอยากใหโรงเรียนท่ีเด็ก ๆ ทําโครงการมีความรักส่ิงแวดลอมในบาน
เกิดของตัวเอง ดูแลบานตัวเอง ดูแลชุมชนตัวเอง นักเรียน 1 คนกลับไปทําท่ีบานก็
จะกระจายออกไป นักเรียน 10 คน ก็จะไดบาน 10 หลัง นักเรียน 100 คนก็กระจาย
ไป 100 หลังมันก็จะกระจายไปไดเร่ือย เราก็อยากใหโรงเรียนไดรับความสําเร็จ 
หมายถึงวาทําไปไดในระดบัหนึ่งแลวชวยกระจายออกไป มาเปนพีเ่ล้ียงในตําบล 
ในอําเภอ ในจังหวดั การท่ีเขาไดความรูแลวเขาเอาไปใชกับโรงเรียน กับชุมชน 
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พอแม พีน่อง ผูใหญบาน ใหอบต. เอาไปใช อบต. เห็นวาดีมาชวยสมทบทุนเพ่ิม 
เกิดเครือขาย  

 

- คุณจีรนันท ชะอุมใบ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
ไมอยากใหเขาเปนหนวยท่ีจะผลิตหรือขายตอ หลายๆ โรงเรียนก็จะเนนใน

เร่ืองของปุยชีวภาพ เขาไปนกึถึงเร่ืองวาความประสบความสําเร็จของเขาคือการทํา
ออกมาแลวขายได เปนรายได เปนเหมือนกับสินคาประจําโรงเรียนซ่ึงไมอยากให
มองอยางนั้น อยากใหมองวาตัวเขาเปนศูนยกลางของการเรียนรูมากกวา เปน
เหมือนศูนยท่ีจะขยายไปสูชุมชนได ชุมชนเองเขมแข็งท่ีจะเอาตรงน้ีไปใชกับ
ชุมชนดวย ในการพจิารณาโครงการ เราจะใหความสําคัญในเร่ืองของการ
ดําเนินการตามแนวพระราชดําริมาประยกุตใช ท้ังในเร่ืองของความคิดสรางสรรค 
การนําภูมิปญญามาใช และก็เร่ืองของการสรางจิตสํานึก การบูรณาการ การเรียน
การสอน และก็เร่ืองการมีสวนรวมความเปนไปไดความตอเนื่อง 

 

- คุณมงคล อรรถพลไพศาล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมาย
ของโครงการฯ  กลาววา ภาวะวิกฤตน้ํามันมันเร่ิมเกดิ ซ่ึงคณะครูมาคุยกัน ตรงนีถ้า
หากวาเราปลอยไป แลวเม่ือเด็ก ๆ เหลานี้โตข้ึน มาเจอภาวะแบบนี ้ จะปรับตัว
อยางไร คร้ังนี้เราเลยสงเร่ืองไบโอดีเซล ทุนท่ีไดเอาไปพัฒนา เดี๋ยวนี้มีรถตูของ
โรงเรียน 1 คัน ใชมา 1 ปแลว และมีรถขนขยะของเทศบาล ท่ีเทศบาลเคาสงน้ํามัน
มาใหเรา พอเราผลิตได เคาสงให 200 ลิตร เราผลิตแลวเราตองสงใหเคา 100 ลิตร 
เปนการแลกเปล่ียน เราผลิตใหเคา เคาหานํ้ามันใหเรา เราทําไปเร่ือยๆ เราตองการ
ท่ีจะปลูกฝงเดก็ของเรา ทําเด็กของเราใหดีท่ีสุดกพ็อ รางวัลก็เปนผลพลอยได 
เพราะเราทําอยูแลว เพราะเราเปนลักษณะตอยอดมาเร่ือย ๆ 

  

โครงการ “I see U มติชน 30 ป” 
- คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา โรงเรียนท่ีอยูในขาย I see U พอหลังจากมาฟงกรอบการชวยเหลือจากเรา 
ซ่ึงคนท่ีวางกรอบจริงๆ ก็คือกระทรวง ก็ตองเขาใจถึงกรอบในการพัฒนาโรงเรียน
เพื่อใหพนจาก I see U ควรทําอยางไร เขาตองเอาอันนีไ้ปเขียนแผนมาวาส่ิงท่ีเขา
ขาดแคลนเพี่อท่ีจะขอรับความชวยเหลือเพ่ือใหรอดพนจากสภาพท่ีถูกประเมินวา
ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน เขาขาดอะไรบาง ตองวางน้ําหนกัใหชัดเจน เนนไปที่ส่ือ
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การเรียนการสอน 60 % อีก 30% เปนเร่ืองของการซอมแซมส่ิงปลูกสรางท่ีจําเปน
จริง ๆ ท่ีมันสงผลกระทบกบัเด็ก เชน สวม หองน้ํา หลังคาร่ัว สายไฟเกา อีก 10% 
ก็เปนอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปนท่ีนอกเหนือ  

 

- คุณสุปรียา ลําเจียก  ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตร กลาววา 
 ปรับปรุงโรงเรียนท่ีไมไดเกณฑมาตรฐาน สอศ. รูสึกจะมีอยู 500 กวา

โรงเรียน ก็ระดมมากอนประมาณ 100 โรงเรียน เราก็จะยื่นมือเขาไปชวยในแงของ
การซอมแซม ซ่ึงโครงการมติชนนี้ถือเปนโครงการหน่ึงท่ีตอบรับกับนโยบายของ
เรา คือ ทําใหเด็กของเรารูจกัปฏิบัติ โดยผลของการปฏิบัติแลวกจ็ะไดผลของงาน 
เปนการซอมสรางโรงเรียน เพื่อเขาสูชุมชนดวย เพื่อใหโรงเรียนมีภูมิทัศนท่ีดีข้ึน 

 

- คุณสุปราณ ี แพรภิญโญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา เม่ือเปนไอซียูแลวเราตองทํายังไงบาง นักเรียนตองปรับปรุง 
จะตองอานคลอง เขียนคลอง ใหเพื่อนครูรูวาจะตองจัดการเรียนการสอนยังไง เนน
เด็กเปนสําคัญยังไง ตามท่ี สพฐ. กําหนดไว เราตองเตรียมประเมินผล สมศ. รอบ 2 
วันนีก้็ประชุมกัน วาจะตองทํามาตรฐานยังไง มีเปาหมายยังไง  ใหผานการ
ประเมิน ใหดกีวารอบแรก 
 

สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชนนั้น ทุกองคกรมีเปาหมายในการรณรงครวมกัน คือ 
ไมเพียงกลุมเปาหมายจะมีจิตสํานึกสาธารณะ หากแตมุงหวังใหเกิดความรวมมือในระดับพฤติกรรม และ
มีการขยายผลสูชุมชน โดยหนวยงานและประชาชนในทองถ่ินใหการสนับสนุน เกิดเปนเครือขายความ
รวมมือกันอยางยั่งยืน 

 
บทบาทขององคกรในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
โครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ” 
- คุณศิริพร อวนคํา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา เราทํากิจกรรมเพื่อสังคม เราระดมทุนจากบริษัทหลักๆ ดวยกัน 4 บริษัท ก็คือ 
เอเซียนฮอนดา  ฮอนดาออรโตโมบิล บริษัทเอพีฮอนดา และไทยฮอนดา ในการ
ดําเนินโครงการ เราจะใหทุนโรงเรียน เขาไป Implement ตัวโครงการของเขาอีกที 
ก็จะเปนในลักษณะท่ีใหโรงเรียนเขียนโครงการเขามา  และทางเราก็จะมี
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คณะกรรมการคัดเลือกโครงการ ไปตรวจเยี่ยม และก็เลือกโรงเรียนท่ีเขารอบเปน
ระดับภูมิภาคและแขงขันเปนระดับประเทศ ซ่ึงการดําเนินงานทางตาวิเศษ 
(ปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของบริษัท กลองวิเศษ) จะเปนออรแกไนเซอรให 
โดยที่เราคอนโทรลอยูขางบน ดูทุกอยางทุกข้ันตอนไมวาจะเปนเร่ืองเงินหรือวา
เร่ืองการ Operation หรือกิจกรรมทุกอยาง ทุกอยางจะตองผานเรา เราจะเปนคน 
Approve กอนถึงจะใหส่ิงเหลานั้นออกไปได ในเร่ืองขาวก็จะดูในเร่ืองการ
ประชาสัมพันธ 

 

- คุณจีรนันท ชะอุมใบ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
ฮอนดาเขาจะอยูในสวนของฝายกิจกรรมเพื่อสังคม เขาก็จะลงไปกับเราดวย 

เขารับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการ ในรายละเอียดของการดําเนินงาน 
เวลาลงไปเยี่ยมทางเรา (บริษัทกลองวิเศษ) ก็ไปเย่ียมจริง ๆ และก็บันทึกมาวาเปน
อยางไรบาง ในการคัดเลือกเราก็จะลงไปกับเจาหนาท่ีระดับเขตจาก 4 กระทรวง 
และ กปร. อยางของกระทรวงศึกษาธิการ ก็จะข้ึนมาเปนของสวนสํานักผูตรวจ
ราชการประจําเขตตรวจราชการ และถึงเวลาของภาคก็จะเปนพลังงานภูมิภาค 
กระทรวงเกษตรก็จะเปนของสํานักงานสงเสริมพัฒนาการเกษตร หลังจากลงไป
เยี่ยมโรงเรียนแลว ก็วางแผนกันไวบางแลววา โครงการตอไปอยากจะเสนอเขา 
(กลุมบริษัทฮอนดา) ใหเนนไปที่การบริหารจัดการโรงเรียนท้ังระบบ  ท้ังเร่ืองของ
วิชาการ อาคารสถานท่ี นโยบาย และวิสัยทัศนผูบริหารโรงเรียนดวย  

 

- คุณมงคล อรรถพลไพศาล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมาย
ของโครงการฯ  กลาววา เราขอทุนเร่ืองไบโอดีเซล คณะครูตกลงกนัแลวก็ออก
ศึกษาดูงานท่ัว พอมีความรูแลว เราก็ตองเร่ิมหาน้ํามัน วาจะเอานํ้ามันท่ีใชแลวมา
จากไหน เราส่ังทําเคร่ืองผลิต ทําไบโอดีเซล ทําโรงผลิต แลวก็เร่ิมรณรงคกับ
นักเรียนกอน วาน้ํามันท่ีเหลือท่ีบาน ถาใชแลวอยาไปใชซํ้าอีก เพราะเปนอันตราย 
ใหเทใสขวดเอาไว วันละนดิ วันละหนอย ไดเต็มขวดแลวนํามาใหโรงเรียน แต
ตอนหลังทางเทศบาลเซ็นตสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแกนผลิตไบโอดีเซล โดย
เทศบาลจะตองหาน้ํามันให แลวทางเทศบาลเคาซ้ือ เราก็เลยตองซ้ือดวย ทีแรกเรา
ไดมาฟรีจากการรณรงค ถาเราจะใหทําใหโครงการดาํเนินตอไป เราก็ตองเขา
ระบบ ตองรับซ้ือ แรก ๆ ลิตรละ 9 บาท เดี๋ยวนี้ลิตรละ 12 บาท ท่ีแพงเพราะเกิด
การแขงขัน 
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โครงการ “I see U มติชน 30 ป” 
- คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา หลังจากท่ีไดมีการหารือกันกับผูบริหารกระทรวง ก็นํามาซ่ึงคําวา ICU 
สะทอนวาโรงเรียนพวกน้ีเนีย้เขาอยูในสภาพนั้นจริงๆ แตถาใชคํานั้น ตัวโรงเรียน
เขาอาจจะไม happy ก็ได มันดูเหมือนไรอนาคต เราก็มาแปลงเปนคําวา I See You 
คือ ฉันเห็นคุณ คุณอยูในสายตาฉัน แลวก็พยายามนํามาสูตรงนี้ใหมันเปน concept 
หลักของโครงการ ซ่ึงในการเปดตัวก็ไดมีการประกาศเปน Ad โฆษณา ลงมติชน 
ประชาชาติ ขาวสด วางานวันเกิดมติชน เราจะของดรับกระเชา จะขอรับเปนเงิน
บริจาคเพื่อชวยเหลือโรงเรียนในดานอาคาร สถานท่ี ส่ิงปลูกสราง และส่ือการ
เรียนการสอน เราเอา 20 โรงเรียนแรกเปนตัวนํารองกอน เพื่อใหรูถึงกระบวนการ
จัดการ กใ็หกระทรวงศึกษาคัดมาใหเรากอน 20 โรงเรียน แลวก็เนนใกลกรุงเทพ 
เวลาท่ีไปดูไปสํารวจมันจะไดงายหนอย ใหนักขาวสํารวจเบ้ืองตนกอนวาสภาพ
โรงเรียนเปนยงัไง การขาดแคลนเปนยังไง ก็อาจไปสัมภาษณผูบริหารมา ถายรูป
มาท้ัง 20 โรงเรียนเพื่อใชในการเปดประเด็นในทางส่ือออกเปนขาว เปนสกูปวา
โรงเรียนท่ีอยูในขายเรามีสภาพเปนอยางไรบาง  

 

- คุณสุปรียา ลําเจียก  ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตร กลาววา 
เราทําในรูปของคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาจังหวัด ประกอบดวยวิทยาลัย

ในสังกัด สอศ. อาจจะ 6-7 แหง จะมีวิทยาลัยเกษตร วิทยาลัยการอาชีพ 
วิทยาลัยเทคนคิ วิทยาลัยอาชีวะศึกษา สารพัดชาง ท่ีจะรวมกันในการทํางาน เชน 
ภูมิทัศน เรากต็องใหวิทยาลัยเกษตรจัดทํา ชางไฟฟา ก็ใหสารพัดชาง  เปนตน โดย
ใชงบของ สอศ. สนับสนุนลงไปในสวนของคาเบ้ียเล้ียง พาหนะ คาเดินทาง ส่ิงท่ี
เราไดมาคือคาวัสดุอยางเดียว สีก็มีบริษัท TOA รับผิดชอบให  

 

- คุณสุปราณ ี แพรภิญโญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา เราก็ตองมีการพัฒนาหลักสูตร มีการนิเทศกครูเพิม่มากข้ึน รู
จุดประสงคมุงหมายเลยวาจะตองจัดยังไง ถาเคาตระหนักแลว เคายังขาดอะไร ก็
พยายามหาใหเคาเทาท่ีจะหาใหได ตองพยายามดิ้นรนไปหาทุนการศึกษา หา
งบประมาณ ทําใหบรรยากาศภายในหองเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู เร่ืองอะไร
ท่ีครูไมเขาใจ ก็ไปอบรม ในสวนท่ีมติชนใหเงินเรามา ตอนนี้ก็รายงานไป
หมดแลววา เทคนิคมาทําอะไรบาง และเปนยังไง และก็มีรายงานจดัซ้ือ เงิน 8 

DPU



 135

หม่ืน 2 ท่ีไดมาจัดซ้ืออะไรบาง เราถายรูปไปใหดูเรียบรอยวามีอะไรบาง  
 

สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชนนั้น ทุกองคกรตางดําเนินงานโดยการ “ผสานพลัง” 
รวมกัน โดยองคกรธุรกิจเอกชนซ่ึงเปนแกนหลักของโครงการมีบทบาทในการระดมทุน กําหนด
แนวทางการดาํเนินงาน และติดตามประเมินผล ขณะท่ีองคกรอ่ืนมีสวนรวมในระดับปฏิบัติการ
ภาคสนามซ่ึงใกลชิดกับกลุมเปาหมาย 

 
การประเมินผลการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
โครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ” 
- คุณศิริพร อวนคํา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา ท่ีเราเอาเร่ืองของพระราชดําริมานาํนี้ โรงเรียนเขาจะเห็น และเขาจะเอาส่ิง
ท่ีเขาไดความรูจากการเขาคายจากฐานตางๆ นํามาใชแลวไดผล มันเปนส่ิงท่ีเรา
รูสึกวาเราเหน็ชัด เห็นโมเดลท่ีหลายโรงเรียนทําแลวมันสําเร็จ มันสามารถบูรณา
การเขาไปในวชิาได และมันอยูท่ีการครีเอทของคุณครูดวย แตมันจะมีบางโรงอีก
เหมือนกนัก็ตองยอมรับวาเราเล้ียงมันกไ็มไดโตทุกคน มันอาจจะมีบางคนท่ีแคระ
แกนไปบางกมี็ ท่ีผานมาเราทํามาแลว  4 คร้ัง โรงเรียนดีเดนท่ีเปนโรงเรียนแมแบบ
เนี้ย 7 โรงแลวเราก็เร่ิมเห็นโมเดลท่ีโรงเรียนบางโรงเขาทําเต็มท่ีแลว แลวเขาก็เร่ิม
ไปหาโรงเรียนนอง ๆ  

 

- คุณจีรนันท ชะอุมใบ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
ถามองในมุมของโรงเรียนสรางสรรคก็ยังไมตามท่ีเราหวงั คือเหมือนยงัคลาย

วา(ชุมชน องคกรทองถ่ิน) ไมรูสึกถึงความเปนเจาของ แตตองบอกวาในภาพรวม
มันก็ดกีวาเดิมเยอะ คําท่ีวาเปนภาระก็ลดลง ก็จะรูสึกวาเขาจะลุนไปกับโรงเรียน
ดวย ถามวาเดก็เกดิจติสํานกึเลยม้ัย แบบอยางในฝนเราเลยม้ัย ก็คงยงัไมถึงขนาดนั้น
ท้ังหมด สวนใหญเด็ก ๆ เขาก็จะบอกวาเขาไดเรียนรู เขารักตนไม หรือส่ิงแวดลอม
มากข้ึน เด็กบางโรงเรียนเขาก็จะเอาไปทําท่ีบาน ไปบอกแมบาง เด็กบางท่ีกจ็ะ
นําเสนอเกง ชางพูด แตไมรูวาจริง ๆ บางที่ก็จะเปนลักษณะวาเขาแบงกันชัดเจน
มากไป โดยท่ีเขาไมไดใหเด็กมาเรียนรู พอเสร็จแลวเราไปถามกิจกรรมหนึ่งกับ
เด็กกลุมท่ีสอง เด็กกลุมท่ีสองเขาก็ตอบไมได ตองรอถามเด็กกลุมหนึ่งกอน ส่ิงนี้
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คือส่ิงท่ีครูเขาขาดไป รวมท้ังขาดการสงเสริมใหเดก็เรียนรูการคิดวิเคราะห บางท่ี
อยากทําพลังงานทดแทนเปนแหลงเรียนรู ทํากังหนัลม ปนน้ํา แตไมไดดูเลยวา
โรงเรียนตัวเองรับลมหรือเปลา แลวพอออกมาก็ไมไดใช ก็เสียเงินเปลา 

   

- คุณมงคล อรรถพลไพศาล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมาย
ของโครงการฯ  กลาววา ทุนท่ีไดเอาไปพฒันา เดีย๋วนี้มีรถตูของโรงเรียน 1 คัน ใช
มา 1 ปแลว และมีรถขนขยะของเทศบาล ท่ีเทศบาลเคาสงน้ํามันมาใหเรา พอเรา
ผลิตได เคาสงให 200 ลิตร เราผลิตแลวเราตองสงใหเคา 100 ลิตร เปนการ
แลกเปล่ียน เราผลิตใหเคา เคาหาน้ํามันใหเรา น้ํามันท่ีไดก็ใชไดกับรถโรงเรียน รถ
ขยะของเทศบาล เกษตรกรบางทาน ครูบางทานเอาน้ํามันไปใชดวย รถดีเซล รถ
กระบะ และรถเกษตรกร ท่ีใชมาปกวา ยังไมมีปญหา รถวิง่ดวยความเร็วปกติ 

 

โครงการ “I see U มติชน 30 ป” 
- คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา การรับรูของสังคม  การตอบรับของสังคม การเช่ือมโยงประสานระหวาง
คนท่ีเขามารวมมือและคนลงไปปฏิบัติการ อันนี้ผมวาประสบผลสําเร็จมากทีเดยีว 
ถือวาใหตามความจําเปนพื้นฐานท่ีถือวาทําใหเขาพนจาก ICU ได นอกจากการ
ระดมเงิน งานน้ีทําใหเกดิเครือขายรูปแบบลักษณะการชวยเหลือท่ีหลากหลาย จะ
เอาอุปกรณ สินคาท่ีมีอยู เชน สีทีโอเอ มาชวย ฮอนดาก็เอารถมาเปนเคร่ืองมือให
เราเดินทางไดประเมิน ท่ีชุมชนคลองราษฎรชางก็เอา อบต. มาชวยกัน อันนี้
เครือขายคือส่ิงท่ีเราปรารถนา อยากใหใครก็ไดข้ึนมาเปนเจาภาพ นี่เปน Model นํา
รอง ก็เพียงแค 100 โรงเรียนโดยเราเปนแกนกลางชวยเหลือโดยการปาวประกาศ ก็
เปนการชวยเหลือผานเราโดยตรง  

  

- คุณสุปรียา ลําเจียก  ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตร กลาววา 
ผูบริหารโรงเรียน บางคนก็มีวิสัยทัศน เอาชุมชนเขามาชวยกันแกไข ก็เลยดี

ข้ึน การสรางความเขาใจของอาชีวะไมคอยมีปญหา เพราะวาเปนคนไปสนับสนุน 
ไปแกไข ซอมแซมตามงบ ตามท่ีเราไปสํารวจ แตถาจะไปสรางความเขาใจใน 
สพฐ. นี่สําคัญ เพราะวาใน สพฐ. ก็จะเครียด เพราะวาโรงเรียนตํ่ากวาเกณฑแลว 
และพอมีคนภายนอก ยืน่มือไปชวย แลวสังคมก็จะคาดหวังวาจะตองพนเกณฑ 
เขาก็อาจจะกดดัน ตองสรางความเขาใจใหถูกวา สมศ. ท่ีตรวจไมใชเฉพาะ
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ทางดานกายภาพเทานั้น ดานการเรียนการสอน วิชาการดวย กก็ดดนั มีโอกาสได
เขาไปประชุม สวนใหญก็ถามถาประเมินไมผานจะเปนอยางไร 

 

- คุณสุปราณ ี แพรภิญโญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา โทรมมากตอนท่ี ผอ. มาใหม ๆ ก็เพิง่มาไดซอมแซมตอนงบมติ
ชน โรงเรียนกอ็ยูในสภาพทีด่ีข้ึน ถึงแมวางบประมาณจะใหมานอยมากก็ตาม และ
ไมเพียงพอ เราตองดิ้นรนหามาเพิ่ม โรงเรียนเราไดเงินมาเปนเงินสด 8 หม่ืนกวา
บาท ใหมาซ้ืออะไรตออะไร สวนอีกแสนเคาใหเทคนิค ใหมาทาสี และก็เดินระบบ
ไฟฟา นอกนัน้ก็เปนพวกวสัดุอุปกรณ เปนคอมพิวเตอรท่ีแบบใชบางแลว ไมคอย
ดี และก็เปนพวกส่ือ หนังสือ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน ตอน ผอ. มาใหม ๆ 
เด็กอานไมออก 15 คน ตอนนี้เรากแ็กไขจนเหลือเด็กอานไมออก 7 คน เด็กเร่ิมได
รางวัล เชนตอบปญหาสารานุกรม ไปแขงโครงงาน เราก็ไดเกียรติบัตร แขงกฬีา
เราก็ไมนอยหนา เราทําปายอะไรตออะไร ซ่ึงแตกอนเราไปเหมือนกับซกมก ยงัไง
บอกไมถูก นีก่รู็สึกดีข้ึน ครูกรู็สึกภาคภูมิใจข้ึน นักเรียนรูสึกภาคภูมิใจข้ึน   

 
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชนนั้น องคกรไดประเมินผลการรณรงค โดยเล็งเห็นถึง
จุดดอยท่ีพบในระหวางการดําเนินงาน เชน กระบวนการเรียนรูในโรงเรียนท่ียังขาดการสงเสริมให
นักเรียนคิดวิเคราะห และจะนําบทเรียนดังกลาวมาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหดี
ยิ่งข้ึนในปตอไป  
 

ปจจัยสําคัญในการรณรงคประชาสัมพนัธสรางจิตสํานกึสาธารณะของประชาชน 
โครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ” 
- คุณศิริพร อวนคํา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา โครงการของเราเหมือนเปนตัวเชือ่มโยงระหวางเจาหนาท่ีหนวยงานตาง ๆ 
ท่ีอยูในอําเภอเดียวกัน จังหวัดเดียวกัน คนในพืน้ท่ีไดรูจักกนั ชวยเหลือกัน อีก
หนอยถาฮอนดาไมไดทําหรือไปทําโครงการในรูปแบบอ่ืน ดวยความท่ีเขารูจักมี
ความสัมพันธกัน อีกหนอยเวลาเขาจะทําอะไรเขาอาจจะตองมานั่งคุยกันปรึกษา
กันวาทําตรงนีมี้ใครชวยไดหรือเปลา สวนกระทรวงศกึษาตอนนี้เราพยายามเสนอ
วา ในเร่ืองส่ิงแวดลอมนาจะเขาไปอยูในหลักสูตรบูรณาการเรียนรูของ 8 วิชาของ
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เขาได เพราะเราเห็นโมเดลท่ีหลายโรงเรียนทําแลวมันสําเร็จ กําหนดเปนนโยบาย
ท่ีลงไปทุกโรงเรียนตองทํา เช่ือวาจะเกิดความยั่งยืน 

 
- คุณจีรนันท ชะอุมใบ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 

เวลาท่ีเราไปคุยกับกระทรวงตางๆ ดูวามันจะไปเขาอยูในนโยบายอะไรของ
เขา ก็เหมือนกับวาเราก็พยายามจะผลักดันไปอยูในเน้ือในงานของเขาดวยท่ีจะให
มันตอเนื่องไปได ถามันเขาไปอยูในนโยบายหรือเขาไปอยูในภาระหนี่งใน
กระทรวงของเขาเลย มันก็จะทําใหโรงเรียนเขาทํางานไดอยางตอเนื่อง อยากจะ
เสนอเขาตอก็อยากจะเนนไปที่การจัดการบริหารโรงเรียนใหเปนท้ังระบบ ท้ังเร่ือง
ของวิชาการ อาคารสถานท่ี นโยบาย โดยไมข้ึนกับผูบริหาร เพราะพอเปล่ียน
ผูบริหาร ส่ิงท่ีทําไวดีอยูแลวก็จะเปล่ียนเลย  

  

- คุณมงคล อรรถพลไพศาล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมาย
ของโครงการฯ  กลาววา ตองทําใหเช่ือกอนวาส่ิงนีเ้ปนปญหาจริง ใหเกิดความ
สนใจกอน มีจติใจมากอน แลวจึงไปศึกษา เรียนรูเพิ่มเติม เร่ือยๆ และก็สามารถทํา
ได  อาจกําหนดเปนหลักสูตรของโรงเรียน เปนกจิกรรมพัฒนาท่ีเรียกวา หลักสูตร
ทองถ่ิน ท่ีโรงเรียนจะตองสรางตรงน้ีข้ึนมา และใหนกัเรียนรวมเรียนรูกับชุมชน
 สวนโรงเรียนก็ตองมาเปนเครือขายกัน มาดูวาโรงเรียนอ่ืนทําอะไร สนใจ
ส่ิงท่ีเราทําไหม กิจกรรมตางๆ เขามาดู กิจกรรมไหนสนใจ ก็มาเร่ิมทํา มา
แลกเปล่ียนกนั ในสวนของชุมชน ถามีชุมชนกลุมหนึง่สนใจ ก็มารวมขบวนการ 
ท้ังมาเรียนรู ชวยทําดวย การนําความรูดานการอนุรักษมาใสในหลักสูตรก็นาจะ
เปนแนวทางท่ีจะทําใหเกดิความยั่งยืนได ถาเปนเพยีงกิจกรรม บางคร้ังทําไปแลว 
นานๆ มันจะออนแรง แลวก็หายไป แมจะเปล่ียน ผอ. ถาเปนหลักสูตรตองอยู 
เพราะครูทุกคนรับรู 

  

โครงการ “I see U มติชน 30 ป” 
- คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา ตองระดมใหชาวบานหรือชุมชนเขารูสึกมีสวนรวม เพราะโรงเรียนหลาย
ท่ีบอกวาขาดแคลน ถาระดมจากชาวบาน มีความสัมพันธท่ีดีตอชุมชน มันไมขาด
อยูแลว เพราะลูกหลานเขาก็เรียนอยูตรงน้ีและความชวยเหลือมันกห็ลากหลาย
รูปแบบ มันไมจําเปนตองเม็ดเงินอยางเดียว ชวยแรงชวยในรูปแบบอ่ืน ๆ ทําได

DPU



 139

ท้ังนั้น แลวชุมชนหรือศิษยเกาท่ีจบไปมีศักยภาพยังไงในการท่ีจะมาชวยชุมชน ถา
จะวาสังคมไทยมีสํานึกสาธารณะม้ัย มี แตวาตองมีตนแบบ ตองมีการสรางกระแส 
และกระแสนีจ้ะสรางยังไงใหมันยั่งยืน 
 

- คุณสุปรียา ลําเจียก  ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตร กลาววา 
จิตสํานึกท่ีเกิดข้ึนแลว เปนจติสํานึกท่ีจะยั่งยืน ยนืยาว โดยทําใหเขา (นกัศึกษา

อาชีวศึกษา) มองวาเขามีความสําคัญตอรุนนอง และมีเดก็หลายคนตามไปดู
โรงเรียนของพี่ เชน ท่ีเทคนคิ อุทัยธานี กต็ามไปดู ในขณะเดียวกนัถาเขา (นักเรียน
โรงเรียนโครงการ I see U) เขาเรียน กจ็ะสงตอไปยังชุมชนท่ีโรงเรียนประถมนั้น
ตั้งอยู ก็จะเปนการสานสัมพันธกัน ในเรื่องผูนําก็สําคัญ นโยบายหลัก การมี
วิสัยทัศนของผูบริหาร การเรียนไมใชวาเรียนในหองเรียน ตองสรางใหเกิดการ
เรียนในชุมชน ชวยแกไข ซอมแซมได มีวิสัยทัศนท่ีเอาไปผนวกกับการเรียนการ
สอนไดอยางไร  

 

- คุณสุปราณ ี แพรภิญโญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา เราสอนเดก็ก็ไมใชสอนไปวัน ๆ ตองรูเปาหมายการจัดการศึกษา 
สอนเราจะตองรูไปทางไหน ตองจุดมุงหมายของหลักสูตร  ตองมีการพัฒนา
หลักสูตร หลักสูตรทองถ่ินอะไรตออะไร มีการนิเทศกครูเพิ่มมากข้ึน มีการสราง
ใหครูเกดิความตระหนักและเหน็ความสําคัญของการจัดการศึกษาทําใหบรรยากาศ
ภายในหองเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู หาส่ือ หานวัตกรรมมาสนับสนุน 

 
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชนนั้น ปจจัยสําคัญท่ีเอ้ือใหการสรางจิตสํานึก
สาธารณะเกิดความยั่งยืน คือ หนวยงานโดยเฉพาะองคกรภาครัฐท่ีรับผิดชอบการรณรงคในประเด็น
ปญหาเดียวกนั ควรบูรณาการการทํางานรวมกนั ซ่ึงจะเปนพลังท่ีเขมแข็งยิ่งข้ึน และลดความ
ซับซอนท่ีอาจสรางความสับสนใหกับโรงเรียน  
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• การสรางและเขารวมกลุมพันธมิตร 
 

องคกรเปาหมายท่ีมุงหวังใหเกิดการรวมกลุมพันธมิตร 
โครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ” 
- คุณศิริพร อวนคํา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา เราก็คุยกับคุณหญิงชดชอยวาเราอยากทํางานเพื่อส่ิงแวดลอม 
กลุมเปาหมายคือนักเรียน โรงเรียน ชุมชน คุณหญิงก็ชวยลงรายละเอียดใหนิดนึง
วามันนาจะทําอะไร ตอนนัน้เราก็เลยเหมือนกับใหทางตาวิเศษเนี้ยเปนออรแกไน
เซอรใหโดยท่ีเราคอนโทรลอยูขางบน กับหนวยงานอ่ืน ๆ พอฮอนดาเขาไปมันก็
เปนเหมือนกับวาอยางกระทรวงทรัพยากรฯ เขากจ็ะมีโครงการบางอยางเหมือน
แบบเปนโครงการของเขาอยูแลว เขากย็ินดีมากท่ีจะมารวม เราเนนท่ีความรวมมือ
ของกระทรวง เราไปคุยปลัด แลวปลัดก็ส่ังการเปนหนังสือราชการลงมาวา ใหคน
นี้ไปเปนกรรมการตามลําดับข้ันอาวุโสสูงกวาหรือนอยกวาก็ตามลําดับ  

 

- คุณจีรนันท ชะอุมใบ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
สวนกลางเปนผูแทนจากกระทรวงท่ีเราทํางานรวมกนั ก็ขอความความรวมมือ

จากเขากจ็ะมีกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพยากรแหงชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงพลังงาน และก็จะมีของ กปร.ดวย 
 

- มงคล อรรถพลไพศาล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา เครือขายโรงเรียนท่ีเขามารวมกัน หลัก ๆ ก็มีโรงเรียนในเขตเทศบาล ท่ี
ข้ึนกับเทศบาลขอนแกน 3-4 โรงเรียน และโรงเรียนของกรมสามัญ 2 โรงเรียน คือ
โรงเรียนประจาํจังหวดั และก็มีโรงเรียนท่ีอยูนอกเขตออกไปนอกเขตอําเภอ ตาง
อําเภอ ท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกัน เราก็ชวนกันมาเปนเครือขายกัน และปรึกษากัน 
เชน เราพาเด็กไปเรียนรูเร่ืองลําน้ําคลอง เดก็ท่ีอําเภอลําน้ําคลองมาเรียนรูการ
จัดการส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน จะมีการแลกเปล่ียนกนั มีการประชุมกันบอยๆ 
ชุมขนก็เขามาเรียนรูกับโรงเรียนดวย ชุมชนได เอา (บโอดีเซล)ไปทดลองใช เอา
ไปใหญาติใชกับพวกรถไถนา ทุกวันพธุจะมีคณะเขามาเรียนรวมกบันักเรียนดวย 
นอกจากนี้ก็มีความรวมมือของตางประเทศ กลุม NGO เขามาใหโรงเรียนรวม
โครงการ คือทําเร่ืองสีเขียวในโรงเรียน จากจุดตรงนัน้เราก็มีการคิดตอไปอีก เร่ือง
ของขยะ เรียกคืนบรรจุภัณฑ คือ เก็บขวด กระปองน้ําอัดลม ไปขาย ซ่ึงชวยลด
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ปริมาณขยะท่ีเทศบาลตองรับผิดชอบ  
 

โครงการ “I see U มติชน 30 ป” 
- คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา เอกชนท่ีเขาเขามาชวยอยางโรงเบียรตะวันแดง เขาจะใชวธีิเขามีสาขา
ใหญๆ อยู 2 ท่ี กใ็หเราไป Present ตอนเปดโครงการเพ่ือระดมเงินบริจาค
 หนวยงานรัฐกมี็กรม กระทรวงตาง ๆ รัฐวิสาหกจิก็มา อยางปตท. การ
ส่ือสาร องคการเภสัชก็ใหเปนยามา โรงงานยาสูบก็จะ Support เปนท่ีไป ในแง
ของการออกแรงชวยก็มี Partner หลักก็คือทางอาชีวะ เขาเอาแรงนักศกึษามาชวย 
บางท่ีเอางบของเขามา Support ดวย เงินบริจาคท่ีเขามา เราใหบริจาคผานมูลนิธิ 
ดร. โกวิทเพราะวาเขาสามารถจะเอาไปเคลมภาษีคืนได 

 

- คุณสุปรียา ลําเจียก  ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตร กลาววา 
มติชนตองชม คือเราเปนพันธมิตรกนัแลว มติชนทําโครงการนี้ก็ จะตองดึงเอา 

สอศ. สพฐ. ไปดวย เชน ไปเปด ไปสงส่ือการเรียนการสอน เปดคาราวานท่ีมติชน 
เราก็ไป ก็ถือวาเปนหนวยงานกลางท่ีมาชวย เห็นความสําคัญของการศึกษา อบจ. 
อบต. ก็ชวยเหลือ ผูใหญบาน มาชวย  

 

- คุณสุปราณ ี แพรภิญโญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา อบต.ใหอาหารกลางวัน อบจ. ชวยมาทางเขต อยางเชน หนังสือ
ในหองสมุด ใหคอมพิวเตอร สําหรับหางรานเราก็ตองไปขอ เชนเวลามีกีฬา  เขา
คายธรรมะ วนัเด็ก ลูกเสือ แตไดไมเยอะหรอก อยางชาวบานก็มาชวยเรา บางทีก็
เปนชาง มาชวยเราโรยปูนบาง  

  
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชนนั้น องคกรจะคํานึงถึงความสําคัญขององคกรอ่ืน ซ่ึง
อาจเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรธุรกิจเอกชนดวยกันเอง โดยมุงหวังใหเกิดการเสริมแรงกันและกัน 
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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เปาหมายของการสรางพนัธมิตร 
โครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ” 
- คุณศิริพร อวนคํา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา เราคิดวาเราทําคนเดียวไมไดอยูแลวเรา ก็ไปเชิญคนท่ีเขามีความเช่ียวชาญ 
เลือกกระทรวงท่ีมีความเกีย่วของ กระทรวงศึกษาตองมาอยูแลวเพราะเขาเปนตน
สังกัดของโรงเรียน พอปตอไปเราก็เร่ิมขยายความรวมมือมากข้ึน ใช
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม เราก็จะเชิญ
หนวยงานท่ีเกีย่วของมารวมดวย และกมี็กระทรวงสาธารณสุขดวย เพราะมัน
เกี่ยวกับเร่ืองของสุขภาพพลานามัย  แตวาพอปลาสุดมีเพิ่มมาอีกหนวยหน่ึงก็คือ 
กปร. คือสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมากจาก
พระราชดําริ ท่ีเชิญเขามาเพราะวาเราเห็นเขาเปนผูเช่ียวชาญเร่ืองของโครงการ
พระราชดําริโดยตรง ไปเรียนเชิญ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ทานเปนเลขาธิการ
ชัยพัฒนา และก็อีกตําแหนงหนึ่งก็คือทานเปนประธานมูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอม
นานาชาติสิรินธร ทานไดตอบรับเปนท่ีปรึกษา และแนะนําเพิ่มเติมวาไปกําหนด
ประเภทมาดีกวา อยาหลายประเภทเลย วาตอนน้ีในหลวงทรงหวง 3 เร่ืองนะ คุณ
ไปติดตอ กปร. ใหมาเปนท่ีปรึกษาคุณดวยดีกวา ทานบอกวา กปร. จะมีผูเชี่ยวชาญ
โดยตรงมากกวาเพราะวาเขาดูแลเร่ืองปลูกปาพัฒนา 6 แหงท่ัวประเทศ ก็จะมี
ผูเช่ียวชาญมากกวาชัยพัฒนา มากกวามูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร 
ทานก็เลยบอกวาไปคุยกับทานโสภณท่ีเปนเลขาธิการ กปร. ตอนแรกเราไมรูจัก 
กปร. นะ เพราะเราไมเคยทํากับโครงการในพระราชดําริมากอน คือทานให
แนวทางวาใหไปติดตอ กปร. แลวบอกวาผมใหไป เราก็เลยเดนิตามรอยทานก็เลย
ไดมา ขอความรวมมือจากทาน อยางนอยภาพโครงการไดรับความเช่ือถือไฟเขียว
แลว ทีนี้พอทําอะไรขอความรวมมือกับใครก็งาย  

 

- คุณจีรนันท ชะอุมใบ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
เราอยากใหมีหลาย ๆ หนวยงานเพราะวาเราใหเขาเปนเครือขายกันตอ อยาง

โรงเรียนก็จะมีเครือขายในทองถ่ิน เพราะจะไดรูวาจะขอองคความรูขอความ
รวมมือไดจากหนวยงานไหนบาง หนวยงานที่ เขาเขามารวมเองก็จะไดเจอ
หนวยงานอ่ืนท่ีทําดานเดียวกันแลวก็เหมือนกับวางานก็จะไดไปในทิศทาง
เดียวกัน ประสานกันไดมันก็จะงายกับคนทําและตัวเขาดวย มารวมลงขันกัน
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ทีเดียวไดงานของท้ัง 4 กระทรวง ก็นาจะครบวงจรมากกวา เปนการทําท้ังระบบ 
ผลมันจะเปนรูปธรรมมากกวา ไมวาจะเปนเร่ืองของลดมลพิษ หรือวาประหยัด
เงิน ประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากร แลวเด็กเกิดจิตสํานึก ตั้งแตนโยบายลง
ไปและก็ตัวบุคลากร  

 

- มงคล อรรถพลไพศาล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา ชุมขนเขามาเรียนรูกับโรงเรียนดวย ชุมชนไดเอาไปทดลองใช เอาไปให
ญาติใชกับพวกรถไถนา ใหเคาเกดิความเช่ือม่ันวามันใชไดจริง ก็เอาน้ํามันมาให 
ชุมชนนี่สําคัญเลยเปนการประชาสัมพันธท่ีดีใหเรา ถาหากวาตอไป มีตลาด
ตองการมากข้ึน ตรงนั้นเราจึงจะเร่ิมมาคิดวาจะตองหาทุนกลับมาบาง โรงเรียนก็
มาเปนเครือขายกัน เขามาดูกิจกรรมตาง ๆ กิจกรรมไหนสนใจ ก็มาเร่ิมทํา  มา
แลกเปล่ียนกนั   

 

โครงการ “I see U มติชน 30 ป” 
- คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา เราก็เปดกวางเพ่ือใหประชาชนรายยอยเขามาบริจาคอยูแลวแตวาเราก็
คาดหวังกับรายใหญ ๆ เพราะวาก็จะไดเปนช้ินเปนอัน คือเปนเงินกอน แตวาราย
ยอยเราก็ถือวานี่คือชองทางท่ีเปดใหสังคมกวางท่ีสุดเทาท่ีจะกวางไดเขามีสวน แต
รายใหญ เขามีศักยภาพที่จะชวยไดเยอะ ก็จะมีในเชิงธุรกิจท่ีแลกเปล่ียน ชวยกนัก็
คือวาลงโฆษณาใหเหน็ ลงโลโกใหเหน็วานี้เปนความรวมมือ มันกไ็ดผลก็หลาย
เจาก็เขามา นอกเหนือจากอุปกรณ อยางสี หลายท่ีก็เปนเงินกอน สวนใหญก็จะเปนเงิน 

 

- คุณสุปรียา ลําเจียก  ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตร กลาววา 
อบจ. อบต. กช็วยเหลือ ผูใหญบาน มาชวย ส่ือมวลชนก็ตองยอมรับวาอํานาจ

ของส่ือก็มีพลังดวย แลวมติชนก็ทุมเทใหกับโครงการนี้ ก็ออกขาวอยูตลอดเวลา 
อยางตอเนื่อง ก็เปนส่ิงท่ีกระตุนส่ิงท่ีมีสวนรวมดวย และก็เผยแพรวาเงินท่ีเคาให
มา เปนเทาไร จากใครบาง มติชนตองชม ไปเปด ไปสงส่ือการเรียนการสอน เปด
คาราวาน ถือวาเปนหนวยงานกลางท่ีมาชวย เหน็ความสําคัญของการศึกษา  

 

 

 

DPU



 144

- คุณสุปราณ ี แพรภิญโญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา หวังลึก ๆ ก็คือ หวังวาอยากใหเคามาชวยเหลือ ในเรื่องของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของเดก็ อาคารสถานท่ียังไมคอยเนนเทาไหร แตท่ีนี้สภาพ
อาคารสถานท่ีมันแยไง เขาก็เลยมาชวยเร่ืองสถานท่ีในบางสวน บางสวนก็มาชวย
ในเร่ืองของวชิาการ ชวยเอาครูไปอบรมราชภัฏบาง เขาก็ชวยทุกสวนตามปญหาท่ี
เราบอกไป ท่ีนี้เงินมันไมพอหรอก มันโทรมเยอะ เราก็ตองหาเองดวย ตอนหลัง
ทางเขตมาดู ก็ชมวาโรงเรียนทําดีข้ึนเยอะ  ไมวาวิชาการ เราก็ไดโครงงานดีเดน
อันดับ 1 ไปแขงอะไร ก็ไดเกียรติบัตร ซ่ึงเราไมเคยไดรางวัลทาง ดานวิชาการมา
กอนเลย 

 
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชนนั้น องคกรเล็งเห็นถึงศักยภาพขององคกรภาครัฐซ่ึงมี
กลไกการทํางานท่ีเอ้ือใหสามารถส่ังการไปยังหนวยงานสวนภูมิภาคและทองถ่ินอันเปนพื้นท่ีเปาหมาย
ของโครงการได ขณะท่ีองคกรไมแสวงหากําไรมีศักยภาพในฐานะผูคลุกคลีใกลชิดกับประเด็นปญหา
และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได สวนองคกรธุรกิจเอกชนเองก็มีศักยภาพในดานการสนับสนุนทาง
การเงินท่ีชวยใหสามารถขับเคล่ือนโครงการได 

 
บทบาทขององคกรตอการกอเกิดความรวมมือแบบพันธมิตร 
โครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ” 
- คุณศิริพร อวนคํา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา ในนามฮอนดา ก็ไปคุยกับคุณหญิงชดชอยทานวาเราอยากทํางานเพื่อ
ส่ิงแวดลอม คุยกันหลายเดือนกวาจะออกมาเปนรูปเปนราง ใหทางตาวิเศษเนี้ยเปน
ออรแกไนเซอรใหโดยท่ีเราคอนโทรลอยูขางบน การทําโครงการปจจุบั เราโฟกัส
ในเร่ือง “ตามรอยเทาพอ” ก็เขาไปขอคําปรึกษากับทาน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ทาน
ก็เลาถึงวาในหลวงทรงหวงใยปญหาส่ิงแวดลอมในเร่ืองน้ําเสีย  ขยะ  และพลังงาน  
ก็มาดูวาเร่ือง 3 เร่ืองเน้ียเกี่ยวของกับกระทรวงใดบาง ก็ไปคุยแตละกระทรวง เร่ิม
ตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงเกษตร และกระทรวง
พลังงาน แตละกระทรวงก็ยินดีรวมดําเนินโครงการกับเรา การขอความรวมมือจาก
ทาน ภาพโครงการก็จะไดรับความเช่ือถือ พอไฟเขียวแลว ทีนี้ขอความรวมมือกับ
ใครก็งาย อยางเราจะเขาไปในโรงเรียน ถาเราจะทําในนามของเอกชน ความ
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นาเช่ือถือหรือวาความรูท่ีเราจะใหกับโรงเรียนอาจจะไมดีเทากับท่ีไดรับความ
รวมมือจากกระทรวงตาง ๆ ในสวนเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการในพ้ืนท่ี ก็ใหเขา
รายงานความกาวหนาไปยังกระทรวงทุก 3-4 เดือนไปคุยใหกับผูบริหารฟงเอง วา
โครงการเห็นผลอยางไร ความรวมมือมันก็จะยืนยาว ถาในอนาคตเราจะทํา
โครงการรูปแบบอ่ืนหรือวาทําโครงการท่ีจะตองใชทานเหลานี้ ก็นาจะไดรับความ
รวมมือตอไป 

 

- คุณจีรนันท ชะอุมใบ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
เขา (กลุมฮอนดา) อยากทําดวยและทางตาวิเศษเองก็เสนอไอเดียวาควรจะทํา

อะไรยังไง ในการดําเนินโครงการ เราใหโรงเรียนไดไปศึกษาดูงานของศูนยดวย 
แลวก็ไปแลกเปล่ียนความรูกิจการโครงการของกันและกัน เพื่อเปนเครือขายซ่ึง
กันและกัน  กอนไปคาย  เราขอความรวมมือจากสวนพื้นท่ีการศึกษา  นัก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด พลังงานจังหวัด เกษตรจังหวัด ทีม
นักวิชาการทองถ่ินท่ีจะเขาไปเยี่ยมแนะนําชวยเหลือโรงเรียน เหมือนพี่เล้ียงท่ีเขา
ไปชวยเหลือแนะนํา แลวก็ไปดึงกรมชล กรมพัฒนาท่ีดินมาชวยดวย เทศบางก็
มารวม เกิดเครือขายในการติดตอขอความรวมมือ นอกจากนี้เราก็ทําหนังสือไปยัง
สํานักปลัดกระทรวงขอตัวแทนมาเปนกรรมการตัดสินการโครงการเจาหนาท่ีท่ี
เขาทํางานรวมกันกับเราอยูแลว พอเขารูเร่ืองเขาก็จะเสนอตัวเอง บางท่ีก็ข้ึนอยูกับ
คําส่ังของแตละผูบริหารดวย  

 

- มงคล อรรถพลไพศาล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา ชุมขนเขามาเรียนรูกับโรงเรียนดวย ชุมชนไดเอาไปทดลองใช เอาไปให
ญาติใชกับพวกรถไถนา ทุกวันพุธ จะมีคณะเขามาเรียนรวมกับนกัเรียนดวย ตอนนี้
เรายังหาความเช่ือม่ันของน้ํามันอยู เราก็ไมขาย ใหไปทดลองใชฟรี ถาหากวา
ตอไป มีตลาดตองการมากข้ึน ก็จะเร่ิมมาคิดวาจะตองหาทุนกลับมาบาง เดี๋ยวนี้มี
รถตูของโรงเรียน 1 คัน ใชมา 1 ปแลว และมีรถขนขยะของเทศบาล ท่ีเทศบาลเคา
สงน้ํามันมาใหเรา สงให 200 ลิตร เราผลิตแลวสงไบโอดีเซลใหเขา 100 ลิตร เปน
การแลกเปล่ียน  
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โครงการ “I see U มติชน 30 ป” 
- คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กล าวว า   โครงการที่ ผ านมา  เ ร า ทํ าร วมกับ มูลนิ ธิ  ดร .  โกวิท  แล วก็ มี
กระทรวงศึกษาธิการ โครงการนี้ก็มีการหารือถึงกัน ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล
ในดานตาง ๆ ก็ประกาศไปพวกพันธมิตรท่ีใกลชิดอยางปูนซีเมนตไทย ก็เสนอตัว
วาจะบริจาคแท็งคน้ําใหกับท้ัง 100 โรงเรียน ก็คิดเปนมูลคาก็ประมาณ 1 ลานบาท 
ทีโอเอ ก็เสนอวาใหสีฟรี ทางอาชีวะก็จะชวยดูวาตองใชอะไรบาง และนักศึกษา
อาชีวะก็จะเปนแรงงานท่ีเอาสีไปทา  นอกจากนี้เซลลของเราก็นําโครงการไป
เสนอลูกคาในแงเงินบริจาค หรืออาจเปนอุปกรณ ซ่ึงเราก็จะลงโลโกของบริษัท
หางรานนั้น ๆ มีการตั้ง limit วา ถาแสนนึงข้ึนไปเราก็จะลงโลโกเล็ก ๆ ฝากทายใน
ตัวโฆษณา โลโกหลักก็จะเปนมติชน ประชาชาติ ขาวสด โลโกของ สพฐ. 
ปูนซีเมนตไทย ท่ีเปน Partner หลักมาต้ังแตตน แลวเอกชนท่ีมารวมเสริมในระยะ
หลัง ๆ ก็จะมีโลโกเขาข้ึนเรียงสลับหมุนเวียนกันไป ถาเขาใหมากหนอยก็คงโลโก
ไวยาวหนอย ก็มีหลายเจา ก็ถือวาเยอะ 

  

- คุณสุปรียา ลําเจียก  ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตร กลาววา 
เร่ิมตนท่ีมติชน เราทราบวาเขามีนโยบายท่ีทําใหกับสังคมในวาระครบ 30 ป 

และเปนปมหามงคลวโรกาสท่ีในหลวงครบ 80 พรรษา เพื่อปรับปรุงโรงเรียนท่ี
ไมไดเกณฑมาตรฐาน สมศ. ทีนี้ใน 100 โรงเรียนก็จะมีอยูท่ัวประเทศ ซ่ึงก็ตอบรับ
กับสถาบันการศึกษาของอาชีวะเราก็มีท่ัวอยูประเทศ ดังนั้นเราก็จะยื่นมือเขาไป
ชวยในแงของการซอมแซม เพราะวาโรงเรียนท่ีไมเขาเกณฑมาตรฐานก็จะมี 2 
สวนดานกายภาพ ก็คือ อาคารส่ิงกอสราง กับดานวิชาการ คือ ดานคุณภาพของครู 
การเรียนการสอน แผนการสอน รูสึกวาทางมติชนจะรวมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเจาพระนครเหนือ ทําส่ือข้ึนมาใหมีคุณภาพ แตดานกายภาพ ก็
จะมารวมกับอาชีวะศึกษา 

 

- คุณสุปราณ ี แพรภิญโญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา งบประมาณท่ีโรงเรียนไดรับจะคิดตามรายหัว หวัละพัน ทําหมด
เลยท้ังวิชาการ ท้ังบริหารทั่วไป ท้ังกิจกรรมนักเรียน ท้ังอาคารสถานท่ี ท้ังคาไฟ คา
น้ํา รวมอยูในนี้หมด ก็ไมเคยเพยีงพอเลย เพราะเราไมมีอะไรมากอน เราตองทํานั่น 
ทํานี่ ก็ตองไปขอคนน้ันนดิ ขอคนนี้หนอย ตองอาศัยความใจกลาหนาดาน เปน
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ผูบริหาร แลวก็ข้ึนเวป เขากส็งของมาใหเด็กบาง เส้ือกนัหนาวบาง หางรานเราก็
ตองไปขอขางนอก เชนเวลามีกีฬา รานท่ีเราซ้ือกระดาษกับเขาประจาํ เราก็ขอคา
กีฬา ซักพันนงึบาง 500 บาง เขาคายธรรมะบาง อะไรบาง เล็ก ๆ นอย ๆ เราไมได
ขอเยอะ เพราะถาขอเยอะ ขอบอย เคาก็ไมคอยอยากจะให  

  
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชนนั้น องคกรธุรกิจเอกชนจะดําเนินการเชิงรุกในการ
ติดตอขอความรวมมือจากองคกรตาง ๆ โดยอาจเปนการสานตอความสัมพันธกับองคกรท่ีเคยดําเนิน
โครงการอื่น ๆ รวมกันมากอนหนานี้ หรืออาจเปนการติดตอในลักษณะองคกรตอองคกรซ่ึงไมเคยมีสาย
สัมพันธตอกัน แตเล็งเห็นแลววาจะเอ้ือใหการดําเนินโครงการบรรลุผลสําเร็จได 
 

ส่ิงท่ีองคกรไดรับจากการเขารวมในกลุมพันธมิตร 
โครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ” 
- คุณศิริพร อวนคํา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา เราประกาศเปน Vision 2007  วา ฮอนดาอยากจะเปนองคกรท่ีสังคม
ตองการใหดํารงอยู คือ เราตองการเปนคนดีตอสังคม ตอบแทนสังคม ในเร่ืองของ 
CSR การทํากจิกรรมเพื่อสังคม เพื่อใหเราเปนองคกรท่ีสังคมอยากใหดาํรงอยู กับ
โรงเรียนท่ีเปนเครือขาย กมี็ความผูกพันกัน เขาก็จะนกึถึงฮอนดาอยูตลอดเวลา มี
อะไรโรงเรียนก็จะสงขาวมาวาทําอันนัน้อันนี้นะฮอนดาจะรวมดวยม้ัย ก็เปน
ความสัมพันธอีกรูปแบบหนึง่ เราไมไดเปนการใหทุนแคคร้ังเดียวจบ ในสวนการ
ประชาสัมพันธมีการอิงงบของตัว media แตละข้ันตอน อยาง event หลัก ๆ เราก็
จัดเปนเพรสทัวรไปดวย อยางไปมอบทุนส่ิงแวดลอมโลก ก็มีการเชิญส่ือมวลชน
ไปดวย แลวกส็งขาวหลังจากนั้นหรือไปตรวจเยีย่มโรงเรียนบางโรงเรียนท่ีเดน ๆ 
ก็มีพาไปดวย พอปรากฏเปนขาว ความรวมมือก็จะมากข้ึน  

 

- คุณจีรนันท ชะอุมใบ ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
ปกติตาวิเศษก็จะทํางานรวมกับโรงเรียนอยูแลวในสวนของกิจกรรม  และตัวฮอน

ดาเองเขาอยากทําเร่ืองของส่ิงแวดลอมเพ่ือถวายในหลวง  ทางเราก็มองวาโรงเรียน
นี้ก็ดีนาทํา  เพราะวาจะไดปลูกฝงกันตั้งแตเด็ก ๆ  แลวก็เลยเปนลักษณะวาเปดรับ
ท่ัวไป  ก็คือเหมือนกับประกาศประชาสัมพันธใหรู ท่ัวท้ังประเทศ  ตัวเขาเอง 
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(เจาหนาท่ีระดับภูมิภาค) ก็เหมือนจะไดประโยชนจากท่ีเวลาไปทางของกระทรวง
ทรัพยากรเขาจะมีโครงการธนาคารขยะ  และอยางเวลาเขาเขาไปตรวจโรงเรียนให
เรา เขาก็จะไปเสริมเพิ่มเติมใหกับโรงเรียนทําใหโรงเรียนพัฒนาการดําเนินงานได
อยางครบวงจรมากข้ึน  

 

- มงคล อรรถพลไพศาล ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา คร้ังแรกท่ีสงโครงการเขาไป ไดรับทุนจากฮอนดา จํานวน 2 แสนบาท ลง
มือดานการอนรัุกษส่ิงแวดลอม กระตุนความสนใจใฝรูใหนักเรียนสังเคราะหใช
ในชีวิตประจําวัน แลวสุดทายจึงไปสังเคราะหใชกับชุมชนและสังคม คร้ังนี้สง
เร่ืองไบโอดีเซล ทุนท่ีไดเอาไปพัฒนา เดีย๋วนี้มีรถตูของโรงเรียน  1 คัน ใชมา  1 ป
แลว และมีรถขนขยะของเทศบาล ท่ีเทศบาลเคาสงน้ํามันมาใหเรา 200 ลิตร เรา
สงไบโอดีเซลใหเขา  100 ลิตร เปนการแลกเปล่ียน เราไดทดลอง เขาเองก็ไดดวย 
คือใชกับรถโรงเรียน รถขยะของเทศบาล เกษตรกรบางทาน ครูบางทานเอานํ้ามัน
ไปใชดวย รถดีเซล รถกระบะ และรถเกษตรกร ท่ีใชมาปกวา ยังไมมีปญหา รถวิ่ง
ดวยความเร็วปกติ ไมชา 
 

โครงการ “I see U มติชน 30 ป” 
- คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา โครงนี้จริง ๆ มันนาจะสืบเนื่องมาจากท่ีบริษัท มติชน ซ่ืงเปนผูผลิต
ส่ิงพิมพออกจําหนายอยูหลายประเภท โดยเฉพาะหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห 
และบุคลากรของเราไดเขามามีสวนรับรูการดําเนินงานทางดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการมาเปนเวลานาน ทานประธานบริษัทก็คุนเคยกับทานอดีต
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือทานอาจารยกวิชย วรพิพัฒน มาเปนเวลานานมาก 
อาจารยเรืองชัย ทรัพยนิรันดร ก็เขาไปชวยงานกระทรวงศึกษาธิการ คุณเกียรติชัย  
พงษพานิช ผูบริหารของเราก็เขาไปใหการสนับสนุน ในการจัดทําโครงการ I see 
U ธุรกิจรายใหญเขามีศักยภาพที่จะชวยไดเยอะมันก็จะมีในเชิงธุรกิจท่ีแลกเปล่ียน 
ลงโฆษณาใหเห็น ลงโลโกใหเห็นวานี้เปนความรวมมือ มันก็ไดผลก็หลายเจาก็เขา
มา การดําเนินโครงการนี้อาจแยกเด็ดขาดไมไดหรอกวาส่ิงท่ีไดรับมามันคืออะไร 
การท่ีบริษัททํานี้ก็ทําให image ของบริษัทดีก็มีผลตอความเช่ือถือของบริษัท การ
ดําเนินงานของบริษัท มีผลตอราคาตลาดหุนของบริษัท ก็เปนไดหมด ซ่ึงในฐานะ
ส่ือ ก็ชวยชาวบานอยูแลว คนท่ีอานหรือคนท่ีซ้ือ ลูกคาเราก็คงไมไดแคลูกคาท่ี
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โฆษณา ถาเราทําอะไรเปนส่ิงท่ีตอบแทนไปหาเขา หรือสรางความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันระหวางเรากับผูอาน มันนาจะทําใหเปนสถาบันท่ียั่งยืน เพราะตอนน้ีคนก็
จะมองมติชนวามันไมใชแคบริษัทส่ือส่ิงพิมพ เราก็อยากจะใหข้ึนมาสูความเปน
สถาบันท่ีทําอะไรไดมากมายกวาการท่ีขายหนังสืออยางเดียว 

 

- คุณสุปรียา ลําเจียก  ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตร กลาววา 
นโยบายของทานเลขาธิการ เนน การจัดการเรียนการสอน ท้ังภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ  แตการปฏิบัติของเรา  ก็จะมีช็อป  ในสถานศึกษาก็ได  อยูในสถาน
ประกอบการ และก็อยูในชุมชน โครงการมติชนตอบรับกับนโยบายนี้ คือทําให
เด็กของเรารูจักปฏิบัติ แลวก็ไดผลของงาน เปนการซอมสรางโรงเรียน เพ่ือเขาสู
ชุมชนดวย เพ่ือใหโรงเรียนมีภูมิทัศนท่ีดีข้ึน โรงเรียนก็ไดซอม ทานเลขาธิการก็
พูดอยูตลอดเวลาวา เปนการท่ีโรงเรียนพี่ ไปสรางหรือไปซอมแซมใหโรงเรียน
นองประถม นองหรือโรงเรียนเห็นพี่ไปชวยซอมสราง ก็อยากจะมาเรียนอาชีวะ ก็
ถือเปนการแนะแนวการศึกษาอีกทางหนึ่ง 

 

- คุณสุปราณ ี แพรภิญโญ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา เขามาชวยทาสี ซอมแซม ท่ีนี่ไมเคยซอมแซมอะไรเลย โทรมมาก
ตอนท่ี ผอ. มาใหม ๆ ก็เพิ่งมาไดซอมแซมตอนงบมติชน โรงเรียนกไ็มไดอยูใน
สภาพท่ีดีข้ึน จากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มาทีก็ 30 คน 40 คน มาชวย
ทาสี ระบบไฟฟา อาจารยบุญนํารูวาโรงเรียนไมมีเงนิ กไ็ปชวยหาอุปกรณมา และ
ก็ชวยบริจาคเงิน ในแผนกไฟฟาชวยกันซ้ือหลอดบาง ปล๊ักบาง มาใหโรงเรียน ใน
สวนส่ือเราก็ไดจากมติชนโดยตรง และก็ไดจากปูนซิเมนต เปนถังน้ํา และก็ไดสี
จากบริษัททีโอเอ  

 
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชนนั้น  ส่ิงท่ีองคกรธุรกิจเอกชนใหความสําคัญมากท่ีสุด
คือภาพลักษณขององคกรตอสาธารณชน ในฐานะขององคกรท่ีรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงจะสงผลให
สาธารณชนเกิดการยอมรับและสนับสนุนองคกรตอไปในอนาคต 
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สรุปผลการวิเคระหบทสัมภาษณเชิงลึก การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน “องคกรธุรกิจเอกชน”  
 การรวมกันดําเนินงานขององคกรท้ัง 3 ประเภท คือ องคกรซ่ึงเปนแกนกลางในกลุม
พันธมิตร องคกรซ่ึงเขารวมในกลุมพันธมิตร และองคกรซ่ึงเปนตนสังกัดของกลุมเปาหมายใน
โครงการนั้น พบวา ท้ัง 2 โครงการมุงรณรงคประชาสัมพันธฯ ไปยังกลุมเปาหมายเดยีวกัน คือ 
เยาวชน  
 การกําหนดเปาหมายของการรณรงคประชาสัมพันธฯ ของท้ัง 3 องคกรท่ีเขารวมเปน
พันธมิตรในโครงการเดียวกัน จะมีเปาหมายของการรณรงคประชาสัมพันธรวมกัน กลาวคือ ใน
โครงการ “โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ” ท้ังกลุมบริษัทฮอนดา และบริษัท 
กลองวิเศษ (จากทีมงานตาวิเศษ) กําหนดเปาหมายของการรณรงคประชาสัมพันธอยางชัดเจน โดย
ไดใหคําอธิบายท่ีสอดคลองตองกันวา โครงการมุงสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยหวังผลใหเกิดเครือขายความรวมมือที่ขยายวงกวางไปสูชุมชน มี
โรงเรียนเปนศูนยกลางท่ีเกาะเกี่ยวใหหนวยงานสวนภูมิภาคและทองถ่ินซ่ึงทํางานดานส่ิงแวดลอม 
เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและเกื้อหนุนกัน เพื่อใหการสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมเกิดความ
ตอเนื่องและยั่งยืน เชนเดียวกับโครงการ “โรงเรียน I see U มติชน 30 ป” ซ่ึงท้ังบริษัทมติชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียนเปาหมาย ตางมุงหวังใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงโรงเรียน ท้ังในดานภูมิทัศน และการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับใหโรงเรียน
สามารถผานเกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษา ของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 
 เม่ือพิจารณาถึงบทบาทขององคกรตาง ๆ ตอการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชน พบวา ในฐานะท่ีเปนองคกรแกนกลางฯ องคกรธุรกิจเอกชนรับบทบาท
สําคัญในการจัดหางบประมาณ  โดยกลุมบริษัทฮอนดาระดมทุนจากบริษัทในเครือ สวนบริษัทมติชน
มีบทบาทในการระดมท้ังเงินและวัสดุส่ิงของสําหรับส่ิงปลูกสรางจากท้ังองคกรธุรกิจเอกชน
ดวยกันเองและประชาชน รวมท้ังอุปกรณการเรียนการสอนจากสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ โดยบริษัท
มติชนอุทิศพ้ืนท่ีส่ือ ท้ังหนังสือพิมพมติชน ขาวสด และประชาชาติ เพื่อลงโฆษณาโครงการ ซ่ึง
ตอนทายของโฆษณามีการจัดวางตราสัญลักษณสินคาหรือตราสัญลักษณองคกร เปนส่ิงตอบแทน
ใหกับองคกรผูบริจาคอีกดวย 

นอกจากนี้องคกรแกนกลางท้ังสองยังมีบทบาทเปนผูกําหนดกรอบการดําเนินงาน 
กระบวนการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลอยางชัดเจน โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญขององคกรท่ี
เขารวมดําเนินงานวา มีบทบาทสําคัญในดานปฏิบัติการ ไมวาจะเปนบริษัท กลองวิเศษ ซ่ึงมี
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ประสบการณและความเช่ียวชาญในการรณรงคสรางจิตสํานึกอนุรักษส่ิงแวดลอมแกเยาวชนมา
อยางยาวนาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงมีสถาบันการศึกษาในสังกัดกระจาย
ตัวอยูท่ัวทุกจังหวัดของประเทศ โดยท้ังสององคกรตางก็แสดงบทบาทหลักในการลงพื้นท่ีเพื่อ
ขับเคล่ือนใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 
 ท้ังนี้ ในการสรางพันธมิตรเพ่ือการรณรงคประชาสัมพันธฯ องคกรธุรกิจจะใหความสําคัญ
กับท้ังองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหากําไร โดยคํานึงถึงศักยภาพของ
องคกรตาง ๆ เปนสําคัญ ดังเชนท่ีกลุมบริษัทฮอนดา ริเร่ิมโครงการดวยการติดตอหารือกับสมาคม
สรางสรรคไทย (ตาวิเศษ) ดวยเล็งเห็นถึงองคความรูอันทรงคุณคาขององคกร ท่ีจะเอ้ือใหการ
รณรงคบรรลุผลสําเร็จได และเม่ือเร่ิมดําเนินโครงการ กลุมบริษัทฮอนดายังเลือกเขาพบผูบริหาร
ระดับสูงของหนวยงานท่ีจะเอ้ือตอการดําเนินงาน  เชน  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงพลังงาน และลาสุดเม่ือตองดําเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ กลุมบริษัทฮอนดาไดเขาพบเพื่อปรึกษากับ  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  การหารือรวมกับผูบริหารระดับสูง เชน เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ
ปลัดกระทรวง ซ่ึงมีอํานาจส่ังการไปยังหนวยงานท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน คือ
หัวใจสําคัญท่ีกลุมบริษัทฮอนดาเช่ือม่ันวาจะเอ้ือใหการดําเนินงานเกิดความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 อยางไรก็ตาม สําหรับ บริษัท มติชน ในฐานะส่ือมวลชน ซ่ึงเลือกดําเนินโครงการท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการอานมาโดยตลอด เนื่องจากมีความเช่ือมโยงโดยตรงกับผลิตภัณฑ คือหนังสือพิมพ 
และหนังสือในเครือ การดําเนินโครงการลาสุด ยังคงเกี่ยวของกับการศึกษา ดวยวาบริษัท มติชน 
ตระหนักถึงสายสัมพันธอันดีของตนเองตอผูบริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน ซ่ึงหนวยงานในสังกัด เชน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก็
ตระหนักถึงอานุภาพของส่ือมวลชนเชนมติชนดวย โดยเห็นถึงความสําคัญของการปรากฏเปนขาว
ในหนาหนังสือพิมพ  โดยในการเขารวมโครงการ นอกเหนือจากท่ี สอศ. เล็งเห็นถึงผลดีท่ีจะเกิดกับ
นักศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีไดมีโอกาสเรียนรูการดําเนินงานภาคปฏิบัติ ท้ังดานการปรับปรุงภูมิทัศน ส่ิง
ปลูกสราง และระบบไฟฟาแลว ผลงานของนักศึกษาดังกลาวจะยอนกลับมาเปนผลดีตอสถาบัน
อาชีวศึกษา โดยท่ีนักเรียนของโรงเรียนตาง ๆ เกิดความช่ืนชมและสมัครเขาศึกษาตอในสถาบัน
อาชีวศึกษาในอนาคต 
 จากการดําเนินงานรวมกันดังกลาว พบวา ท้ังสองโครงการมองเห็นถึงผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนวา 
อยูในระดับท่ีสอดคลองกับเปาหมายที่วางไว หากแตยังไมถือวาบรรลุถึงผลสําเร็จอยางสูงสุด 
จําเปนตองมีการตอยอดการดําเนินงานใหเปนไปอยางกวางขวางและตอเนื่อง โดยบริษัทกลองวิเศษ 
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ซ่ึงไดมีโอกาสลงภาคสนามใกลชิดกับโรงเรียนและเยาวชน ไดสะทอนถึงบทเรียนท่ีควรนํามา
ปรับปรุงการดําเนินงานตอไปในอนาคตวา ควรสงเสริมใหเกิดการจัดการดานส่ิงแวดลอมใน
โรงเรียนอยางเปนระบบ สงเสริมใหเกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันของโรงเรียน 
นักวิชาการ เจาหนาท่ีในทองถ่ิน และชุมชน โดยมีการบูรณาการโครงการดานส่ิงแวดลอมของทุก
กระทรวง กรม กอง ใหเปนเนื้อเดียวกัน เพื่อใหเกิดเปนพลังขับเคล่ือนใหการรณรงคสรางจิตสํานึก
เกิดความเขมแข็งและยั่งยืน เชนเดียวกับท่ีบริษัทมติชน มองวาการดําเนินโครงการพัฒนาฟนฟู
โรงเรียนท่ีอยูในสภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท้ังรอยแหง เปนเพียงการจุดประกายใหคนในสังคม
ตระหนักวา ยังมีโรงเรียนอีกไมนอยท่ียังคงไมไดมาตรฐาน มีบรรยากาศท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนาทาง
การศึกษา และนาวิตกยิ่งตอคุณภาพทางการศึกษาของเยาวชนไทย ซ่ึงคนในสังคมไมควรนิ่งดูดาย 
แตตองยื่นมือเขาชวยเหลือ สรางใหเกิดพลังเครือขายท่ีทุกภาคสวนรวมแรงรวมใจชวยกันยกระดับ
ใหโรงเรียนท้ังหมด กลายเปนโรงเรียนท่ีไดมาตรฐานตอไปในอนาคต 
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 การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปน “องคกรไมแสวงหากําไร” จําแนกเปน 

 

• การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
 

กลุมเปาหมายของการรณรงคประชาสัมพนัธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
โครงการ “สงเสริมการใหเพือ่สังคม” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณกวิน ชุติมา ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

กลุมเปาหมายเยอะ ตั้งไว  50 จาก  5 เครือขาย เครือขายละ 10  (โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน วัด รัฐวิสาหกจิ) แตนี้พอทําไปแลว  3 ก็กระจายกนัไป 
มันก็  10 กวาโรงเรียน  10 กวาบริษัท มหาวิทยาลัยก็ประมาณ  10 กวาแหง ก็
รวมๆกันประมาณ  50  แตจริง ๆ  พอสุดทาย คร่ึงปก็เลยไดแค  38 บางแหงทําแลวก็
หลุดออกไป 
  

- คุณสุธาสินี เพชรคุม ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
เดิมทีโครงการมุงใหเกดิเครือขายสงเสริมการใหในชุมชน แตท่ีผานอาจดวยเวลามี
จํากัด ปหนากจ็ะมีการปรับเปล่ียนกลุมเปาหมาย เนนการผลิตคนท่ีเปนอาสาสมัคร
ทํางานในพืน้ท่ี จะสงเสริมเร่ืองสาธารณสุข การเมือง เร่ืองอะไรก็ได สรางใหเกิด
คนท่ีมีใจอาสาสมัครอยูแลว แตขาดเคร่ืองมือหรือทักษะบางอยาง 
  

- คุณวนัชัย สวัสดิ์ทิพย ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา จิตสํานึกท่ีดีมีอยูในตัวเดก็และคนไทยทุกคนอยูแลว การสงเสริม
และกระตุนจติสํานึก ควรมีแบบอยางท่ีดี เม่ือเหน็คนอ่ืนทําดี ก็จะอยากทําตาม
อยางบาง อยางเชนที่โรงเรียนไปทํากิจกรรมเพื่อสังคม เม่ือมีการประชุมรวมกับ
โรงเรียนตาง ๆ แลวทางโรงเรียนไดนาํเสนอผลงานออกไป ปรากฏวามีหลาย
โรงเรียนสนใจอยากทํากิจกรรมเพ่ือสรางประโยชนใหกับสังคมเชนเดียวกันบาง 

 

โครงการ “ตลาดประกอบฝน” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณดวงรักษ เลิศม่ังมี ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา กลุมเปาหมายเปนเยาวชนอายุ 15-25 ป เห็นวาอะไรเปนประเด็นปญหา
สังคมของเขา แลวเสนอโครงการเขามา โดยเขาจะตองเขียนโครงการเอง ไมใช
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เปนโครงการของครูอาจารย โครงการหลายโครงการจะถูกตัดไปเพราะไมใชของ
เด็ก 
 

- คุณอุดมลักษณ โอฬาร ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาว
วา สมัยนี้ กระแส CSR มาซะจน แลวเขาพูดกันมากมาย บางโครงการก็คลายๆกัน
ไปหมด เด็กท่ีคิดจะทํากิจกรรมอยางจริงจัง มีอยูไมมากนัก เขาจะสนใจมาทํากบั
เราไหม เปนส่ิงท่ีตองแยกแยะของเราตางจากบริษัทหรือองคกรตรงนี้อยางไร  
 

- คุณศิริศักดิ์ ชัยเทศ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา  อายุ 15 ปข้ึนไป กคื็อจะเปนมัธยมปลาย ถึงปริญญาตรี บางทีจะมีอาชีวะ
ดวย แตโดยหลักแลวจะหาแกนนําท่ีจะมาทํางานสานตอในสถาบัน สามารถบอก
ตอเร่ืองราวได เพราะดวยระยะเวลาท่ีแผนงานใหเวลา  8 เดือน ถึง  1 ป อบรมคน
ท่ัวไปคงไมทัน เอาแกนนํากอนดีกวา รูสึกวาใครท่ีเปนแกนนํา หรือรักกิจกรรม 
พอเขาไดเห็นอะไรที่ตรงกับเขาจริง ๆ มันจะสามารถชวยสังคมได 
 

สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไรนัน้ ใหความสําคัญกับการรณรงคฯไปยัง
กลุมเปาหมายหลัก คือ เยาวชน 

 
เปาหมายของการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
โครงการ “สงเสริมการใหเพือ่สังคม” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณกวิน ชุติมา ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

อยากกระตุนใหเขามีกิจกรรม ยิ่งทํากิจกรรมมาก ก็เรียนรูมาก เราก็มีโอกาสไป
ผลักดันใหเขายกระดับการทํางานใหสูงมากข้ึน ทําใหเขาคุนเคยกับการใหมากข้ึน 
ทําความดีเพื่อคนอ่ืน ซ่ึงกิจกรรมท่ีทําไดกมี็ใหเลือกเยอะแยะไปหมด เชน ไปอาน
หนังสือใหคนตาบอดฟง ไปชวยปรับปรุงหองสมุด ไปทําบานดิน ไปสรางวัด ไป
เปนครูอาสา มีหลายอยางใหเลือก ตองทําใหการใหเปนวัฒนธรรมของสังคมไทย 
เปนวัฒนธรรมหลัก ท่ีการใหเปนวิถีชีวิตประจําวนั ถาเม่ือไหรรูสึกวามีอะไรปลก 
ๆ ท่ีเดือนนี้ไมไดไปทําอะไรเลย แสดงวาวัฒนธรรมการใหเร่ิมเขาไปอยูใน
สายเลือดแลว  
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- คุณสุธาสินี เพชรคุม ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
โครงการแตเดมิมุงหวังใหเกดิเครือขายของคนในชุมชนท่ีไดรวมกนัทํากิจกรรม
อันเปนสาธารณประโยชนใหกับชุมชนทองถ่ินของตนเอง แตภาพของเครือขาย
อาจยังไมเกิด เวลาอาจส้ันไป ในการดําเนินโครงการตอไป ก็หวังจะปรับเปล่ียน 
โดยการดึงกลุมคนท่ีทํางานในเร่ืองเดียวกนัใหเขามาทํางานรวมกนั กําหนด
เปาหมายตาง ๆ รวมกัน นอกจากนี้เรามองวา ขณะนีใ้นพ้ืนท่ีคอนขางจะขาดคนท่ี
เปนอาสาสมัคร เราก็เลยมองไปถึงเร่ืองของการพัฒนาคน ใหเปนนักพัฒนาชุมชน 
มีรายไดท่ีไดรับการสนับสนุนแนนอน และเปนคนในพื้นท่ี เพื่อทํางานในพ้ืนท่ี
ตอไป 
  

- คุณวนัชัย สวัสดิ์ทิพย ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา แนวทางการปลูกจิตสํานึกท่ีดีใหกับนกัเรียน คือ การนําไปรวม
กิจกรรมสรางสาธารณประโยชนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหนักเรียนเกิดประสบการณ
และซึมซับกับกิจกรรมการใหเพื่อสังคม อาทิ กิจกรรมปลูกแฝกตามรอยพอ 
กิจกรรมอาสาหม...มอบผาหมกันหนาว กิจกรรมอาสาสูไฟ...ทําแนวกันไฟ 
กิจกรรมทาสี ทอฝน ปนน้ําใจ กจิกรรมอาสาปนน้ําใจใหนองท่ีดานชาง กิจกรรม
ทัศนศึกษาและบําเพ็ญประโยชนของลูกเสือวิสามัญ และกิจกรรมคายทาสี ทอฝน 
วันเขาพรรษา เปนตน 

 

โครงการ “ตลาดประกอบฝน” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณดวงรักษ เลิศม่ังมี ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา เยาวชนพยายามดึงความสามารถตัวเอง คนรุนใหมรูแลวตวัเองถนัดอะไร 
มีแนวคิดท่ีหลาย ๆ คนอาจจะมองไมเหน็ สนใจงานดานสังคม เร่ืองอะไรก็ได อาจ
เปนส่ิงแวดลอม เร่ืองโรคเอดส วัฒนธรรม ไดหมด หรืออาจจะเปนวิธีการก็ได 
เชน ใชการเลานิทาน แทนการสอนในหองเรียน โดยเราหวังวาจะสงเสริมใหเกดิ
คนรุนใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพดานการพัฒนาสังคมตอไปไดในอนาคต แต
ถึงแมวาเขาอาจจะแคเหน็โอกาส แลวตวัเองมีศักยภาพพอ แลวอยากทํา เขาก็จะ ก็
ไดเรียนรู ไดประสบการณ เหมือนกับได awareness อยูในตวัเอง ตอใหจะไมได
ทําเปนอาชีพ เขาก็ยังรูสึก แลวก็ชวยในเร่ืองอ่ืน ๆ ได 
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- คุณอุดมลักษณ โอฬาร ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาว
วา เทาท่ีดูปนึงก็คงไมสามารถทําอะไรไดมากนกั เปนไปไมไดหรอกท่ีโครงการ
หนึ่งทําระยะเวลา 8-12 เดือน จะไปเปล่ียนอะไรสังคม แตจะไปจุดประกาย อยาง
นอยเปนจุดเร่ิมตน เปนส่ิงท่ีเขาภาคภูมิใจในตัวเองได และก็ใหเขาซึมซับ อยาง
นอยกย็ังดกีวาใหเดก็ไปหมกมุนกับเร่ืองท่ีไรสาระ แทนท่ีเขาจะไปประกวดเชียร
ลีดเดอรอยางเดียว เขาอยากจะเปนนักเชียรลีดเดอรท่ีสนใจเร่ืองส่ิงแวดลอมข้ึนบาง 
บานปูเราคงมีอะไรท่ีเปน know-how เปนความรู เขาอาจจะไดเห็นมุมมองท่ีเปน
ลักษณะของมืออาชีพแบบทีอ่งคกรธุรกิจมี ทําไมองคกรถึงคิดแบบนี ้ เขาจะได
เขาใจ พอวันขางหนาเขาเติบโตไป อาจจะไปทําโครงการอะไรท่ีเปนภาคประชา
สังคม ก็หาคนรวมสนับสนุนได 
 

- คุณศิริศักดิ์ ชัยเทศ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา อยากใหกลุมวัยรุนชายรักชายมีความรูเร่ืองเพศศึกษาท่ีเพยีงพอ เพราะวิถี
ชีวิตของชายรักชาย จะแตกตางจากชายรักหญิงท่ัวไป เวลาถามก็จะอาย ไมกลาพดู 
ทําใหการเขาถึงความรูเร่ืองเพศศึกษานอยลง และมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงอยู รวมท้ังก็
ยังไมมีสถานที่บริการการเขาถึงเร่ืองสุขภาพของกลุมนี้เปนการเฉพาะหรือเปน
มิตรท่ีมากพอ เราก็ทํากลุมชายรักชายข้ึนมา ใหเห็นวาเราเปนเพื่อนของเขา 
สามารถจะใหคําปรึกษากับเขาได หรือวาสงตอไปท่ีไหนได 

 
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไรนัน้ องคกรมีเปาหมายในระดับท่ีแตกตางกัน 
กลาวคือ องคกรไมแสวงหากําไรมุงหวังใหกลุมเปาหมายเกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูในระหวาง
การดําเนินโครงการ ขณะท่ีองคกรผูสนับสนุนทางการเงิน มุงหวังใหการดําเนินโครงการเกิดผลกระทบ 
(Impact) ตอสังคม และเกิดเครือขายท่ีเขมแข็ง สามารถยืนไดดวยตนเอง แมวาองคกรซ่ึงเคยใหการ
สนับสนุนทางการเงินจะถอนความชวยเหลือออกไปแลวก็ตาม 
 
 
 
 
 

DPU



 157

บทบาทขององคกรในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
โครงการ “สงเสริมการใหเพือ่สังคม” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณกวิน ชุติมา ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

เรากไ็ปนําเสนอโรงเรียนในเร่ืองการให ถาคิดกจิกรรมไมออก เราบอกใหได เดก็ ๆ 
เขาจะไปทําบุญก็ได จะไปปลูกปา ชวยเด็กกําพราก็ได อะไรก็ไดเปนประโยชนตอ
สังคม เราก็คุยใหเขาฟง ใหความคิด สวนการตัดสินใจอยูท่ีเขา แตเราไมใชแหลง
ทุน โรงเรียนอาจเสนอโครงการเขามา แตวาสุดทายก็คือออกดวยกัน อะไรท่ีเขา
สามารถออกได อยางเชน เขามีรถโรงเรียนม้ัย  พยายามจะใหออกรวมกนั ในสวน
ของเอกชน เราไปติดตอเขา ถาอยากทําอะไรเพื่อสังคม เชน อยากจะไปปลูกปา 
หรือบริจาค อยากจะบูรณาการโรงเรียนม้ัย เราสํารวจให หาโรงเรียนให เราจัดให
ไดจะเอาแบบวันเดียวก็ได  2 วันกไ็ด ถาสนใจเร่ืองการเปนขาว ใน Package ถาเอา
ส่ือก็บวกเขาไปอีก เราบริการให แบบนีพ้นักงานเขากไ็ดทําอยางท่ีเขาอยากจะทํา 
บริษัทไดชวยสงเสริม พนักงานก็รูสึกดีกบับริษัท มีกําลังใจทํางานมากข้ึน สวนเรา
ไดสรางโอกาสใหเขาไดทําความดี หวังวาตอไปจะไดยกระดับเขาข้ึนมา ในการที่
เขาใหจริงๆ จงัๆ มากข้ึน ระยะยาวเขานาจะเคล่ือนของเขาเองได 

  

- คุณสุธาสินี เพชรคุม ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
สําหรับโครงการสงเสริมการใหเพื่อสังคม ทาง สสส.ไมไดไปลงพื้นท่ี ไมไดไป 
แตแคประชุมรวมกับทางมูลนิธิ หารือกับคณะทํางาน และจัดสรรในดาน
งบประมาณ แตในอนาคตจะมีการปรับเปล่ียนโดยจะไมไดบริหารแบบโครงการ
แลว เราจะบริหารเปนลักษณะชุดโครงการ  

 

- คุณวนัชัย สวัสดิ์ทิพย ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา โรงเรียนของบประมาณโครงการสงเสริมการใหฯเพื่อนําไป
บริจาค มีกิจกรรมบางสวนท่ีทางมูลนิธิเปนผูประสานความรวมมือกบัโรงเรียน
ตาง ๆ ใหทํางานรวมกนัเปนเครือขาย บางโครงการ ก็มีบริษัทเอกชนเสนอเขามา 
เชน ปลูกปา แลวก็ขอใหมูลนิธิชวยประสานงานให ทางมูลนิธิก็จะติดตอมาท่ี
โรงเรียน ใหสงนักเรียนท่ีสนใจเขารวมกจิกรรมโรงเรียนอ่ืน ๆ ก็เขารวมดวย 
กลายเปนเครือขายท่ีทํากิจกรรมรวมกันเร่ือยมา 
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โครงการ “ตลาดประกอบฝน” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณดวงรักษ เลิศม่ังมี ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา เราประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ เพื่อเชิญชวนใหเยาวชนเสนอโครงการ
เขามา แลวก็จะตองสกรีนโครงการ ใชวธีิการสัมภาษณ หรือนัดนองมาคุยกัน ดู
จากกระดาษหรือขอความอาจจะไมทราบวาเขาต้ังใจแค ก็จะคัดเหลือ 20 โครงการ 
พอสุดทายกจ็ะมีไปเขาคายพัฒนาโครงการ ช่ือ คายต้ังไข ฝกเขียนโครงการและคิด
วิเคราะห เปนการปรับพื้นฐาน และสอนวธีิใหเขาคิด เราเปน Partner ให เราไป
ดวยกัน และมีคณะกรรมการซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒดิานตาง ๆ ชวยพิจารณาคัดเลือก
และใหคําแนะนําแกโครงการตาง ๆ  
 

- คุณอุดมลักษณ โอฬาร ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาว
วา พยายามท่ีจะลงไปดกูารจัดกิจกรรมในโครงการตาง ๆ ของเยาวชน เราอยาก
เห็นวามีจุดไหนท่ีเราจะเสริมได ก็อาจจะเปนลักษณะเดนิไปดวยกัน แชรความรู 
คอยใหคําแนะนําเขา บางทีเราหาคนท่ีมีความรูมาแบงปน อยางเร่ืองการเงินควรจะ
เปนคนทําเร่ืองบัญชีมาคุยงาย ๆ แบบฟอรมท่ีจะนาสรางข้ึนมา และเราชวยในเร่ือง 
PR ในเร่ืองของส่ือ เราชวย improve เร่ืองการประชาสัมพันธโครงการผานส่ือบาง 
ผานเครือขายบุคลากรตางๆเพ่ิมข้ึน คนรูจกัมากข้ึน ทําใหทองถ่ินเขาตืน่เหมือนกัน
วา อันนั้นเอง อันนี้เอง ทําใหคนเขามา approach เยอะข้ึน โครงการท่ีเคยไดรับทุน
จากเรา ถาหากวาจะตองมีการสนับสนุนอะไร เสนอบานปูมาดูก็ได ทางเราก็จะดู
วา ปหนึ่งของคุณมันทําแคไหน  
  

- คุณศิริศักดิ์ ชัยเทศ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา  สวนมากจะเปนอบรม แยกออกเปนกลุมยอย 10 – 20 คน พอรวมกลุมได
เยอะๆแลวก็มาอบรมรวมกลุมใหญ เดือนละ  1 คร้ังหรือ  2 เดือนตอคร้ัง พออบรม
แลวก็เขาคาย โดยกอนฝกอบรม เราจะทํา Focus Group กอน ก็คือทําแบบสํารวจ
กอนวาเขาตองการความรูอะไร เชน อยากรูเร่ืองเอดส เร่ืองฮอรโมน เร่ือง การ
ทําศัลยกรรม จากนัน้เจาหนาท่ีเอ็มพลัส และพวกหนูเอง ซ่ึงเคยผานการอบรม
มาแลวเปนผูใหการฝกอบรม สวนมากก็เนนการอบรมแบบมีสวนรวม มีการ แสดง
ความคิดเหน็รวมกัน ผานเกมสนุกสนาน สอดแทรกความรู ใหเห็นภาพชัดเจน
จริงๆ ใหคนลองทําจริง ๆ เปนสเตปเลย ตั้งแตเปดใจ ถอดใจ เร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพ
ภายนอก ภายใน ใหมันเขมขนข้ึน 
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 สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไรนัน้ องคกรแกนกลางจะมีบทบาทหลักในการ
ดําเนินโครงการตลอดท้ังกระบวนการ ขณะท่ีองคกรผูสนับสนุนทางการเงินจะมีบทบาทหลักในการ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

 

การประเมินผลการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
โครงการ “สงเสริมการใหเพือ่สังคม” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณกวิน ชุติมา ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

พอทําในปแรกเจอปญหาหลายอยาง หมายถึงวา ทํากวางเกนิไป ทําหลาย
ยุทธศาสตร แลวเงินทุนมันมีไมมาก เปนปญหาในเร่ืองการบริการจัดการ และ 
ความเหน็ท่ีมันแตกตางกัน แลวก็เร่ืองท่ีทํามันใหญเกินไป เร่ืองท่ีทําแลวไมเหน็ผล
ชัดเจน ตอนแรกก็มีแนวคิดวาทําใหเกดิเครือขาย แตพอไปทําเขาจริง ๆ  ก็พบวาทํา
กับเครือขายเลยจริง ๆ ไมได มันตองไปทําแตรายไป เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ัน เหน็
ผลแลวเขาถึงมารวมกับเราได จากเดิมท่ีตัง้เปาไว 5 เครือขาย ก็เกิดเครือขายเดียว 
คือ โรงเรียน มีการประชุมเครือขายโรงเรียน  3 คร้ัง มีกิจกรรมรวมกนั เชน ไปดู
งาน มีอัธยาศัยรวมกัน มีงานชวยเหลือผูประสบภัยน้าํทวมสวนนกัศึกษา
มหาวิทยาลัย เพิ่งจะเร่ิมมีความสนใจ แตเรียกวาเปนเครือขายไมได บริษัทธุรกิจก็
เหมือนกนั ยงัไมเปนเครือขายท่ีแนนเหนียวอะไร เราคิดวาถาทําเร่ืองนี้จริงจังเนีย้
มันตองใชเวลา  
 

- คุณสุธาสินี เพชรคุม ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
ตามผลประเมินแลว โครงการคอนขางจะไมเปนไปตามเปาหมาย ดวยวาเร่ืองนี้ทํา
ยาก อาจจะไมไดคุยตั้งแตแรกวาจะวัดผลอยางไร ไมสามารถบอกกับคนอ่ืนๆไดวา 
ทําไปแลวมีผลสําเร็จอะไรเกิดข้ึนท่ีตางจากท่ีไมไดทําโครงการ ส่ิงท่ีโครงการทํา
คือประสานงานมองหาคนท่ีจะทําเร่ืองนี ้ พยายามท่ีจะขายไอเดยีและพยามใหเขา
มาพบปะเจอกนัรวมแลกเปล่ียน เรียนรูกนั แตใหถึงข้ันท่ีวามันเกิดความเขมแข็ง 
Run ตอไปไดอันนั้นเห็นวาอาจไปไมถึง และภายในปเดียวคิดวาไมนาจะทําได 

 

- คุณวนัชัย สวัสดิ์ทิพย ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา ผลการดําเนินงานของโรงเรียนถือวาประสบความสําเร็จพอควร 
โรงเรียนไดรับยกยองในฐานะโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
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ดีเดน ไดรับโลรางวัล ท่ีสําคัญคือนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา ถือเปน
แบบอยางแกโรงเรียนอ่ืน ๆ 

 

โครงการ “ตลาดประกอบฝน” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณดวงรักษ เลิศม่ังมี ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา สําหรับแหลงทุน จะเปนแนวคอมเมนทวา ตรงน้ีดูยังออนประเด็นหรือเปลา 
ดูสปอยเดก็ไปไหม เวลาประชุมหรือนําเสนอแผน ทางบอรดเขาก็จะคอมเมนทมา 
เราก็รับฟงและดวูาอันไหนช้ีแจงไดวามันไมใชอยางท่ีเขารูสึก อันไหนท่ีเรากไ็ม
ชัดเจน แสดงวามันเปนจุดบอดจริง ๆ ก็ตองมาดู ปญหาหนึ่งท่ีเห็นคือ นองท่ีไมทํา
ตาม Time Line เปนทุกโครงการเลย  โครงการตองเสร็จ พ.ย.แตเอาเขาจริงปหนา
เลย กุมภาพนัธ จะมีผลตอมาคือยืดไปหมด ซ่ึงภาพรวมท่ีผานมา 3 ป แตละ
โครงการก็ไมใชวาจะเปนผูประกอบการทางสังคมรุนใหมทุกโครงการ จะเห็นอยู
ประมาณ 3 โครงการ มีบางกลุมท่ีแข็งแกรงในพื้นท่ี เชน บุรีรัมย ไดรับการยอมรับ
จากคนในพื้นท่ี เวลามีการประชุมเกีย่วกับเยาวชน จะถามหากลุมนี้ แลวก็ดึงกลุมนี้
เขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ อบต.เองก็สนใจพยายามสนับสนุน 
กลายเปนวา มีแหลงทุนของตัวเอง แตอันท่ีโครงการของเราตองพยายามปรับปรุงก็
คือ อยากไดเดก็ท่ีมีทักษะบริหารจัดการโครงการเพราะ 
 

- คุณอุดมลักษณ โอฬาร ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาว
วา ตอนนี้ยังถือวาไมเปนท่ีนาพอใจ รูสึกวาทายท่ีสุดเร่ืองของคน ถาไมอ่ิม ไม
พรอม ยังไงกทํ็าไมได ถายงัชวยเหลือตัวเอง ก็แบบกระตุกกระตักอยูเลย จะไปทํา
เพื่อคนอ่ืนกย็าก ตองเขาใจวาในเม่ือเปนเยาวชน สวนใหญพอคัดมาเปนเดก็
มหาวิทยาลัย ทุกคนพอทําไปป 3 ก็เตรียมแลว ป 4 ก็ตองไปหางานทํา เราเคยคุย
กับนอง ๆ ท่ีพอสรุปโครงการนี้ แลวถามเขาวายังจะทาํตอไหม เขาก็ตอบวา ถามี
โอกาสจะทํา แตวาตอนนี้ตองหางานกอน สุดทายแตละป อาจจะเหลือ continue 
กันแบบเปนลํ่าเปนสันอยูซัก 2-3 คน ซ่ึงหลายคร้ังท่ีเราอยากไปดูกิจกรรม
บางอยางท่ีเขา list ไว สุดทายไมไดไป ก็เพราะวามันไมเปนไปตามแผน แลวกไ็ม
บอกกัน หรือบอกเม่ือมันจบไปแลว YIY เองก็บอกวานองเพิ่งบอกเม่ือวานนี ้ซ่ึงพอ
มาบอกเราวาพรุงนี้ตองเดินทาง บางทีก็ไมไดแลว แทนที่จะไดเชิญส่ือ ซ่ึงเราไมได
เสียเงิน กิจกรรมของกลุม YIY เอง จริง ๆ ตองเร่ิมต้ังแตพฤษภาคม มิถุนายน ก็มา
ขอเล่ือน แตกวาจะรูวาคุณจะเร่ิมจริงหรือไมจริง ก็นานมาก ทําใหภาพ CSR ของ
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เราท้ังกระบวน มันหายไป  
 

- คุณศิริศักดิ์ ชัยเทศ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา ปฏิกริิยาของคนท่ีเขารวม workshop ใหความสนใจดี เพราะคนท่ีเขามา 
สวนมากจะเปนแกนนํา เขาสนใจอยูแลว ในการดําเนินงานเราจะมีใบใหกรอกวา 
เดือนหนึ่งแตละคนเวลาไปทํางานกับเพื่อน ทํากี่คน เดือนนี้คุณ  1  คนแจกถุงยางกี่
คน ใหขอมูลเกี่ยวกับเพศสัมพันธไปกี่คน  แนะนําบริการท่ีไหน อะไรอยางไรบาง 
ขอมูลเบ้ืองตน 

  
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไรนัน้ การประเมินผลการรณรงคฯจากองคกรผูให
การสนับสนุนทางการเงิน อยูในระดับท่ียงัไมเปนท่ีพอใจ โดยอุปสรรคสําคัญเกิดจากการที่องคกรใน
กลุมพันธมิตรขาดการกําหนดเปาหมายในการดําเนินการรวมกันอยางชัดเจน 
 

ปจจัยสําคัญในการรณรงคประชาสัมพนัธสรางจิตสํานกึสาธารณะของประชาชน 
โครงการ “สงเสริมการใหเพือ่สังคม” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณกวิน ชุติมา ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

ตองมีตําแหนงในโรงเรียน มีครูมาดูแลเร่ืองหลักคุณธรรมของเด็ก มีการกําหนด
เชิงนโยบาย มีโครงสรางมารองรับ งบประมาณตองจดัมา บริษัทก็เหมือนกัน 1) 
ตองกําหนดใหเปนนโยบายของหนวยงานนั้น ไมใชเปนความคิดของผูบริหารคน
เดียว 2) ตองมีตําแหนงคนมาทํา บริษัทก็ตองมี CSR Manager เปนตําแหนงเลย 
หรือ CSR Department ยิ่งดีใหญ 3) ตองมีแผนงาน เชนมีแผนวาปหนาจะชวน
พนักงานไปทําประโยชนเพือ่สังคมสัก  3 คร้ัง ไมใชคอยใหพนักงานคิด หรือมีคน
เสนอมาถึงจะทําที 4) มีการตั้งงบประมาณไว อยางเชนท่ีเขาใชกนัเยอะก็คือ  1 % 
ของกําไรกอนหักภาษี 5) เร่ืองอาสาสมัคร ซ่ึงจะดึงคนในองคกรไดหมด บางแหงก็
สนับสนุนพนกังานต้ังเปนชมรมมาเลยมีแผนมา บริษัทจะสนับสนุนให ถามี  5 อัน
นี้ มันก็เปนฐานคือมันทําใหเกิดความยั่งยนืได  
 

- คุณสุธาสินี เพชรคุม ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา
 ทุกคนเร่ิมจากเปาหมาย ทุกคนเห็นประโยชนรวม ถาเรามีหลักชัดวาเรามี
เปาแบบนี้ คนท่ีเขามารวมกจ็ะชัดดวย มุงไปสูเปาอันเดยีวกัน แลวมารวมกัน จะ
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เกิดแรงมากข้ึน ลดความซํ้าซอน จะเกิดบรรยากาศการชวยกันทํางานมากข้ึน 
เพราะวาทุกคนท่ีมาชวยกันทํางาน มีจิตใจอยากท่ีจะชวยผลักดนัเร่ืองนี้กันอยูแลว 
เกิดเปนเครือขายท่ีเกาะกลุมกัน เสริมผลงานของกันละกนั แลกเปล่ียนการเรียนรู  
 

- คุณวนัชัย สวัสดิ์ทิพย ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา การสรางจิตสํานึกสาธารณะ 1) ควรมีการทําความเขาใจกับ
ผูบริหารของโรงเรียน ใหเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุน 2) ประกาศเปน
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อรวมกนัดําเนินงานใหปรากฏผลอยางชัดเจน 3) ประกาศยกยอง
ชมเชยสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่ดําเนนิงานประสบความสําเร็จ พรอมท้ัง
เผยแพรผลงานทางส่ือตาง ๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและกระตุนใหคนเหน็
ความสําคัญและเขารวมกจิกรรม 

 

โครงการ “ตลาดประกอบฝน” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณดวงรักษ เลิศม่ังมี ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา ความยั่งยืนก็มีหลายแบบ ท้ังเชิงแนวคิด ท้ังกลุม ท้ังตัวโครงการ ก็จะดู
ดวยวาโครงการมีความตอเนือ่งไหม หรือวาตัวคนทําอาจจะไมไดทําโครงการเดิม 
แตวาเขายังทําเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเปนประเด็นเพื่อสังคมอยูหรือไม หรือแนวคิดนี้ไป
ขยายผลทําใหผูใหญของโรงเรียนนําไปสานตอก็ได ก็ดหูลาย ๆ แบบประกอบกัน 
 

- คุณอุดมลักษณ โอฬาร ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาว
วา สมัยนี้ 1) ไอเดีย เร่ืองกจิกรรม ตองดี ตองแนนอยูแลว แลวก็สมัยนี้คงไมมีใคร
อยากเห็นโครงการท่ีเพอเจอ เปนไปไดจริง ไม100% ก็80-70% ก็ยงัดี อันนี้ละ
ความเปนไปไดของโครงการและประโยชนท่ีจะเกิด 2) ทีมผูดําเนินการ สมัยนี้ตอง
เปน partner แลวเดนิไปดวยกัน ไมใชใหเงินไปทําอยางเดียว แตตองมีความเปน
เจาของโครงการรวมกัน ในสวนของเยาวชนซ่ึงเขารวมโครงการ ทุกคนพอทําไป
ป 3 ก็เตรียมแลว ป 4 ก็ตองไปหางานทํา ก็ตองดูวา เขามี successor ไหม จะ 
continue ตออยางไร 3) การโปรโมทโครงการใหส่ือมวลชนไดรูจกั เม่ือโครงการ
ไดรับการเผยแพรออกไป ในระยะยาวจะชวยเปดโอกาสใหไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอ่ืน ๆ ตอไป 
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- คุณศิริศักดิ์ ชัยเทศ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา กิจกรรมตองมีความตอเนื่อง ไมใชทําคร้ังเดียวหาย ถาทํา road show ตอง
เขาไปบอย ๆ แลวเดก็จะเกดิ memory และตองทําใหเด็กมีสวนรวม ไมใชแตปาว
ประกาศ ตองทําใหเด็กเขามาถาม เปนกิจกรรมท่ีมีการพูดคุยตอบโตกันสองฝาย มี
การทํากิจกรรมที่แฝงความรูเขาไปในเกม ไมใชแคไปเดินแจกเอกสาร ตองต้ังบูธ
เปนเร่ืองเปนราว เลนเกม ตอบคําถาม แจกรางวัล ทําใหเปนเร่ืองท่ีสนุกสนาน 
ไมใชซีเรียสอยางเดยีว ทําใหเด็กเกิดรูสึกวาจับตองได แลวเขาอยากเขามารวมเปน
เพื่อนกับเรา  

 

สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไรนัน้ ปจจัยท่ีสําคัญตอการสรางจิตสํานึกสาธารณะ
อยางยั่งยืน คือ ควรกําหนดใหการสงเสริมจิตสํานึกฯ เปนนโยบายของหนวยงาน การจัดสรรงบประมาณ
อยางชัดเจน การกําหนดบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินกิจกรรมทางสังคม การสรางการมีสวนรวมของ
กลุมเปาหมายในกิจกรรมตาง  ๆ และการสงเสริมใหเกิดกระบวนการเชิดชูหนวยงานท่ีทําดีเพื่อสังคม 
ตลอดจนพัฒนาใหเกิดเครือขายความรวมมือในระดับชุมชน 

 
• การสรางและเขารวมกลุมพันธมิตร 

 

องคกรเปาหมายท่ีมุงหวังใหเกิดการรวมกลุมพันธมิตร 
โครงการ “สงเสริมการใหเพือ่สังคม” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณกวิน ชุติมา ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

หลายฝายสนใจ สสส. ก็เปนหนึ่งในนัน้ก็เขามารวมคุย คนท่ีมารวมกันคิด ท้ัง
หนวยงานราชการ ท่ีกระทรวงพัฒนาสังคม มีท้ังของสวนวิชาการ มีจฬุาฯ มีนิดา มี
องคกรภาคธุรกิจก็มีท่ีสนใจเรื่องเพื่อสังคม แลวก็องคกรพัฒนาเอกชนเอง มูลนิธิ
เปนเพยีงแตวาชื่อ Project เทานั้นเอง แตวาจริงๆ กรรมการคนภายนอก มีการ
จัดต้ังเปนคณะอนุกรรมการฯ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสัมคมฯ กใ็หญและเปน
ทางการข้ึน มีการแตงต้ังลงนามโดยปลัดกระทรวงแทนรัฐมนตรี แลวก็มีราชการ
เขามาคร่ึงหนึง่ เราตองการเคล่ือนผานทางหนวยงานราชการกระทรวงตาง ๆ  
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- คุณสุธาสินี เพชรคุม ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
เราก็จะมองหาภาคีท่ีคิดวามีศักยภาพท่ีจะเคล่ือนงานเร่ืองนี้ตอได มารวมกันทํางาน 
เราก็วิเคราะหวาใครท่ีทําบทบาทแนวนี้ มีกระบวนการท่ีจะใหภาคีมาใหขอมูล อีก 
Factor เราทํากับภาคธุรกิจ เปนลักษณะการรวมมือ เราซับพอรตเกี่ยวกับความรู 
ในสวนของภาครัฐ โครงการสงเสริมการใหเพื่อสังคมนี ้ ทางกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ จะเปนคนท่ีมีบทบาทตรงมากกวา หมายถึงวาเขาทําเร่ืองของการให
ครอบคลุมกวาท่ีแผนงานทํา คือเขาทําหลายประเดน็มาก แผนงานมองวาเราจะตอง
ใหเขาเขามามีสวนรวม เหมือนกับสงไมตอ  
 

- คุณวนัชัย สวัสดิ์ทิพย ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา นักเรียนของโรงเรียน ซ่ึงเปนสมาชิกชุมนุมเพชร ส.น. อานพบ
บทความในหนังสือพิมพ ซ่ึงทางมูลนิธิกองทุนไทยลงรายละเอียดเก่ียวกับ
โครงการปลูกปาชายเลน ท่ีบางปู เกิดความสนและอยากเขารวมปลูกปา ครูเลยชวย
ติดตอไปยังมูลนิธิ และไดรับการตอบรับอยางดี นักเรียนกลุมนี้จึงไดเขารวมปลูก
ปา จากนัน้ทางโรงเรียนจึงไดรวมกจิกรรมกับทางมูลนิธิเร่ือยมา 

 

โครงการ “ตลาดประกอบฝน” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณดวงรักษ เลิศม่ังมี ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา ท่ีเปนแหลงทุนจริง ๆ จะเปน สสส. กับ บานปู ใหเงิน สวนสอ.ดย. และอ
โชกา จะเปนท่ีปรึกษาหลักดานความคิด ขอมูล และ SVN จะเปนท่ีปรึกษา แนะนํา
ใหไดวาถาเปรียบเทียบการทํางานแบบธุรกจิ ใหเหน็วาถาทําธุรกิจตองเปนแบบนี้ 
ทําใหเราไดเหน็ภาพเชิงธุรกจิ ก็เปนประโยชน 
 

- คุณอุดมลักษณ โอฬาร ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาว
วา พอเห็นโครงการ (ตลาดประกอบฝน) จากทีว ีสนใจโครงการตอนนั้นเลย ไมได
ทราบวา YIY เปนใคร กเ็ลยเชิญเขามาคุย เพื่อจะมาทําการรูจักกันกอน เขาก็มาแผ
ใหดวูาเปนอะไรบาง เราก็เลยเลือกอันท่ีมันเปน scale ท่ีเราสามารถรับได โดยงบ 
สสส.กับเราคนละคร่ึง  
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- คุณศิริศักดิ์ ชัยเทศ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา ท่ีรูจกัโครงการยิ้ม (โครงการตลาดประกอบฝน) ตอนนั้นไปจดับูธท่ีแมโจ 
ตอนนั้นมีงานเอดสโลก แลวยิ้มเขาไปต้ังบูธ ไปเจอพี่เขา หนูก็ไปสมัครเปน
อาสาสมัครท่ีบูธ เขาก็มีใบรับสมัครโครงการ เลยชวนเพ่ือนมาทํา นอกจาก
โครงการของยิ้มแลว หนกูห็าแหลงทุนอ่ืน ขอไปเร่ือย ๆ ตอนนี้กําลังไปขอ สสส. 
กับ สปสช.  
 

สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไรนัน้ องคกรใหความสําคัญกับท้ังองคกรไม
แสวงหากําไรดวยกันเอง องคกรภาครัฐ และองคกรธุรกิจเอกชน เพื่อดําเนินโครงการรวมกันใหบรรลุผล
สําเร็จ  

 
เปาหมายของการสรางพนัธมิตร 
โครงการ “สงเสริมการใหเพือ่สังคม” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณกวิน ชุติมา ในฐานะตัวแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

สสส. เขามีทุนสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงาน ขณะเดียวกันเราทํางานกับศูนย
สงเสริมการใหและอาสาสมัครเพ่ือสังคมดวย ผมก็เปนกรรมการของศูนย  และใน
เชิงนโยบายเราจะผลักผานตรงนี้   เพราะศูนยเปนหนวยงานอยูในกระทรวงพัฒนา
สังคม  มันก็มีอนุกรรมการมันจะมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติ  (กสช.) อนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง  เรียกอนุกรรมการการใหและอาสา
ชวยเหลือสังคม   เพราะฉะน้ันการขับเคล่ือนทางนโยบายมันผานทางกลไกน้ีได 
เราทํางานกับโรงเรียน เราตองไปทํางานกับกระทรวงศึกษาธิการ  คือรัฐบาล
ประกาศวา  คุณธรรมนําความรู  แตทางปฏิบัติมันไมชัดเจนวาจะทํายังไง  ตอง
ผลักดันใหเกิดความชัดเจนมากข้ึน 
 

- คุณสุธาสินี เพชรคุม ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพันธมิตร กลาววา 
ภาคีท่ีทํางานเร่ืองนี้มีเยอะ แตละคนก็มีจุดเดน จุดออน ซ่ึงเราก็ตองเลือกใหเหมาะ
กับเปาหมายของเรา เราจะบริหารเปนลักษณะเปนชุดโครงการ คือ มีเปาหมาย
รวมกันต้ังแตแรก เราพยายามท่ีจะชวนคนท่ีทํางานดานนี้ มาชวยดูกันวาภายใต
บริบทการใหของสังคมท้ังหมดวา สสส. จะทําเร่ืองนี้ภายใตงบประมาณท่ีคอนขาง
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จํากัด หลักในการดําเนินงานของ สสส. ควรจะทําในสวนไหนบาง ในสวนของ
ภาคธุรกิจ เรามองวาภาคธุรกิจ มีทุนทรัพยเยอะมาก แตปจจุบันการท่ีจะทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม อาจจะยังไมไดเปดมากนัก ซ่ึงภาคธุรกิจมีแนวโนมท่ีอยากจะ
ชวยอยูแลว  แผนงานก็เลยคิดวา  สวนตรงนี้ก็นาสนใจท่ีจะไปทํางานดวย 
สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของภาคธุรกิจ 
  

- คุณวันชัย สวัสดิ์ทิพย ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกัดของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา  เขารวมโครงการสงเสริมการใหเพื่อสังคม เนื่องจากนักเรียนของ
โรงเรียน ซ่ึงเปนสมาชิกชุมนุมเพชร ส.น. อานพบบทความในหนังสือพิมพ ซ่ึง
ทางมูลนิธิกองทุนไทยลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการปลูกปาชายเลน ท่ีบางปู 
โดยไดเชิญชวนใหผูท่ีสนใจเขารวมการปลูกปาได นักเรียนซ่ึงสนใจ อยากเขารวม
ปลูกปา ไดมาขอรองใหครูชวยติดตอไปยังมูลนิธิ และไดรับการตอบรับอยางดี 
นักเรียนกลุมนี้จึงไดเขารวมปลูกปา จากนั้นทางโรงเรียนจึงไดรวมกิจกรรมกับทาง
มูลนิธิเร่ือยมา มีโครงการท่ีโรงเรียนของบประมาณโครงการสงเสริมการใหฯ ของ
มูลนิธิ เปนโครงการบริจาค ไดรับงบประมาณ 30,000 บาท 

 

โครงการ “ตลาดประกอบฝน” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณดวงรักษ เลิศม่ังมี ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา เร่ิมตนจากท่ีสงโครงการประกวดของ World Bank ตอนนั้นทําเร่ือง
เกี่ยวกับอินเตอรเน็ต เกีย่วกบันวัตกรรม โครงการนี้เปนจุดเร่ิมตนท่ีทําใหเจอเพื่อน 
ๆ ท่ีสนใจ และมีมุมมองเหมือนกันวานาจะมีชองทางอะไรดี ๆ ใหทํากจิกรรม การ
ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก World Bank ก็ทําใหเรารูสึกเช่ือม่ันมากข้ึนวาถาเรา
มีไอเดียดี ๆ แลวเราไปหาผูใหญใจดีท่ีอ่ืน ๆ แหลงทุนอ่ืน ๆ  กน็าจะมีคนสนใจ ส่ิง
ท่ีเห็นวาเยาวชนมีพลังดี ๆ แตขาดชองทางในการทํากจิกรรมท่ีสรางสรรค ก็เลย
เปนจุดเร่ิมตนท่ีรวมตัวกับเพือ่นตางสถาบันท่ีมีใจอยากทําเร่ืองนี้ มาคุยกัน แชร
ไอเดียกัน จนเกิดโครงการตลาดประกอบฝนข้ึนมา ไดทุนสนับสนุนจาก สสส. ยูนิ
เซฟสนับสนุนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ บานปูก็เปนแหลงทุน และชวยดาน
ประชาสัมพันธเต็มท่ี สวนสอ.ดย.และ อโชกา จะเปนท่ีปรึกษาหลักดานความคิด 
ขอมูล และSVN จะเปนท่ีปรึกษา แนะนําใหไดวาถาเปรียบเทียบการทํางานแบบ
ธุรกิจ ใหเหน็วาถาทําธุรกจิตองเปนแบบนี้ ทําใหเราไดเหน็ภาพเชิงธุรกิจก็เปน
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ประโยชน 
 

- คุณอุดมลักษณ โอฬาร ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาว
วา มีนโยบายท่ีผูบริหารเราต้ังไวตั้งนานแลว เปนมอตโต ท่ีบอกวาตัวเราพัฒนาข้ึน
ไปจะพฒันาอยางยั้งยืนไดรอบ ๆ ตัวเราเขาตองอยูดีมีสุข โตไปดวยกนั เราจะอยู
อยางไง ถาเกดิเราดีอยูคนเดียวคนอ่ืน ๆ แย ทายท่ีสุดก็ไปไมรอด  

 

- คุณศิริศักดิ์ ชัยเทศ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา  หนอูยากไดก็คือ เร่ืองทักษะการหาคาเงินงบประมาณ ทักษะการพูดคุย
เกี่ยวกับการเขาไปของบหางราน เอกชน เพราะหนกู็ไมเคยขอเลย พดูอยางไร และ
เร่ืองของแหลงทุน มีอะไรบางท่ีควรจะแนะนํา การเขียนโครงการอยางไรที่จะให
เขาถึงชุมชนจริง ๆ ใหไดประโยชนจริง ๆ ซ่ึงทางยิ้มอบรมให  

 
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไรนัน้ มีเปาหมายของการสรางพันธมิตรเพื่อใหเกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู ถายทอดองคความรูระหวางกัน รวมท้ังเกิดการสนับสนุนทางการเงินเพื่อขับเคล่ือน
ใหการดําเนินโครงการบรรลุผลสําเร็จ 
 

บทบาทขององคกรตอการกอเกิดความรวมมือแบบพันธมิตร 
โครงการ “สงเสริมการใหเพือ่สังคม” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณกวิน ชุติมา ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

ตอนเร่ิมมันเปนการคุยกนัระหวาง สสส. กับเรา คือ สสส. เขาสนใจเร่ืองนี้ก็เลย
ชวนคนมาคุย ทางเราจัดเวทีการประชุม เรียกวา เวทีเครือขายความรวมมือองคกร
สาธารณประโยชน เชิญคนที่สนใจจะทําใหองคกรภาคประชาชนเข็มแข็ง ก็มาคุย
กันเยอะแยะ นักธุรกิจก็มีมา กลุมเยาวชนก็มีหลายอันมารวมกัน สสส.ก็เปนหนึ่ง
ในนั้นก็เขามารวมคุย เขามีทุน สุดทายก็เลยมันกเ็ปนการเกิดรวมกัน รอง ผอ.ก็เขา
รวมประชุม เกิดการจดัทําโครงการ  3 ป  สสส. สงเงินมาใหเรา เรากส็งตอไปให
องคกรพัฒนาเอกชน เราก็ตามเร่ืองรายงานให แลวก็มาเร่ิมโครงการปท่ีผานมาอีก
โครงการหนึ่ง แยกคนละช่ือกัน แยกออกมาตางหาก เร่ืองการสงเสริมการให 
เดี๋ยวนีห้ลายฝายเขาสนใจตดิตอเขามา หนึ่งก็อาศัยความสัมพันธท่ีเรามีอยูหรือตัว
บุคคล ตัวเครือขาย หรือคําแนะนํา บางทีก็มีคนรูเร่ืองสนใจ โทรศัพทเขามาก็มี เรา
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ทําประชาสัมพันธ ทํากิจกรรม ก็จะเห็นขาว บางทีคนเขาสนใจทํากจิกรรมรวมกัน 
 เชน มีพนกังานสนใจอยากจะปลูกปาจะตองทํายังไง ถา Search Google เร่ืองการ
ใหเพื่อประชาสังคม มันก็จะติดที่นี่ไปกอน บางทีเขาเห็นขาวในหนังสือพิมพ 
 

- คุณสุธาสินี เพชรคุม ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
ชองทางในการรับทุนของ สสส. มี 2 แบบ คือ โครงการเปดรับท่ัวไป ใครสนใจจะ
ทําอะไร เสนอมาไดเลย โดยจะมีหลักเกณฑหรือกรอบอยู อีกสวนหนึ่งคือ 
ลักษณะเปน Sponsorship ใหการสนับสนนุเปน event ไป แตถาของตัวเองจะเปน
ท่ีเรียกวาโครงการเชิงรุก คือ เปาหมายคิดโดยสํานัก แลวเราก็จะมองหาภาคีท่ีคิดวา
มีศักยภาพที่จะเคล่ือนงานเร่ืองนี้ตอได มารวมกันทํางาน เราก็วิเคราะหวาใครที่ทํา
บทบาทแนวนี ้
 

- คุณวนัชัย สวัสดิ์ทิพย ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา  เขารวมโครงการสงเสริมการใหเพื่อสังคม เนื่องจากนักเรียนของ
โรงเรียน ซ่ึงเปนสมาชิกชุมนุมเพชร ส.น. อานพบบทความในหนังสือพิมพ ซ่ึง
ทางมูลนิธิกองทุนไทยลงรายละเอียดเกี่ยวกบัโครงการปลูกปาชายเลน ท่ีบางปู 
โดยไดเชิญชวนใหผูท่ีสนใจเขารวมการปลูกปาได นักเรียนซ่ึงสนใจ อยากเขารวม
ปลูกปา ไดมาขอรองใหครูชวยติดตอไปยังมูลนิธิ และไดรับการตอบรับอยางดี 
นักเรียนกลุมนี้จึงไดเขารวมปลูกปา จากนั้นทางโรงเรียนจึงไดรวมกจิกรรมกับทาง
มูลนิธิเร่ือยมา 

 

โครงการ “ตลาดประกอบฝน” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณดวงรักษ เลิศม่ังมี ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา ไดทุนสนับสนุนจาก สสส. ก็เร่ิมโดยเดินเขาไปหา วามีไอเดียอยางนี้ และ
เช่ือม่ันวาทําไดจริง พอเปนโครงการข้ึนมา เวลาทํางานกับโครงการของนอง ๆ ท่ี
เสนอเขามา พวกหนูจะเปนทีมพี่เล้ียงทีมท่ีปรึกษาให ถาออนดอยประเด็นไหน ก็
จะควานหาผูใหญใจดีท่ีเขาชํานาญเร่ืองนั้นมาชวยดวย สวนการสนับสนุนจากบาน
ปู  เขา เจอตามขาวแลวตามหา จนทําใหไดเปน partner กัน เปนแหลงทุนใหเราทําป
ท่ี 3  
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- คุณอุดมลักษณ โอฬาร ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาว
วา เร่ิมตนเห็นโปรเจ็คอันหนึง่ท่ีเขา (กลุม YIY) ทําอยูแลวสนใจ เปนโครงการเล็ก 
ๆ (โครงการมือใหมหดัทําดี) ระดับประมาณ 5,000 บาท จะเปนเร่ืองงาย ๆ เปด
โอกาสใหเดก็เขาไดทําในส่ิงท่ีเขาคิดและมันเปนส่ิงท่ีดี ก็พอเหน็โครงการจากทีวี 
สนใจโครงการตอนนั้นเลย ไมไดทราบวา YIY เปนใคร ก็เลยเชิญเขามาคุย เพื่อจะ
มาทําการรูจักกันกอน แลกเปล่ียนขอมูลกนัมาเขาเปนใคร เราเปนใคร แตพอคุย
แลวทาง YIY อยากจะใหชวยสนับสนุนอีกโครงการ (โครงการตลาดประกอบฝน) 
มากกวา เขากม็าแผใหดวูาเปน มัน Scale ขนาดไหน แลวเราก็เลยเลือกอันท่ีมัน
เปน scale ท่ีเราสามารถรับไดและก็ทาทายข้ึนมาอีกนดินึงคือจะเปนโครงการท่ีลง
ลึกมากกวามือใหมหดัทําดี พอมาถึงข้ันดําเนินงาน เราลงไปแลวไปเหน็มี how-to 
ท่ีอยากแนะนํา ยังเปนภาพกวาง ๆ อยู อยากจะใหเจาะลงไปวาเวลาเราไปเห็นเด็กท่ี
เขาทํางานจริงๆ อะไรบางท่ีเราคิดวาอยากเติมเต็มใหเขา นี่คือเร่ืองอะไรบางท่ีเรา
เห็นเลยวา เด็กเขาคือคิดแบบเด็กแลวเราอยากใช how-to ในภาคธุรกจิไปชวยเขา 
 

- คุณศิริศักดิ์ ชัยเทศ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  
กลาววา ตอนแรกเอ็มพลัส มีโครงการกับเยาวชนอยูแลว แตเผอิญวาเขาไมไดเปน
องคกรท่ีจดทะเบียนแบบ NGO ก็เลยไมคอยมีงบในกลุมเยาวชน พอไมมีงบ เรากแ็ค
แจกถุงยาง ลับ ๆ ลอ ๆ เราก็ทําไดไมเต็มท่ี แตพอเปนยิ้ม 3  เราเอางบของยิ้ม  3 มา
ทําเต็มท่ี เปดตัวเต็มท่ีได ท่ีรูจักโครงกรยิม้ (โครงการตลาดประกอบฝน) ตอนน้ัน
ไปจัดบูธท่ีแมโจ มีงานเอดสโลก แลวยิ้มเขาไปต้ังบูธพอดี ก็ไปสมัครเปน
อาสาสมัครท่ีบูธ พอสมัครปุบ เขาก็มีใบรับสมัครโครงการ ก็ทําทันที ชวนเพื่อนมา 
 

สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไรนัน้ องคกรนิยมจัดเวทีแสดงความคิดเห็น โดย
ระดมความคิดจากผูทรงคุณวุฒิจากภาคสวนตาง  ๆ ในสังคม ซ่ึงไดนําไปสูการกําหนดแนวทางการ
รณรงคประชาสัมพันธตอไป 
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ส่ิงท่ีองคกรไดรับจากการเขารวมในกลุมพันธมิตร 
โครงการ “สงเสริมการใหเพือ่สังคม” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณกวิน ชุติมา ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร กลาววา 

มูลนิธิมี  3 งานใหญ มีฝายงานฝกอบรม  ฝายงานพัฒนาบุคลากร ฝายงานไอซีที  
และโครงการสงเสริมการใหก็เปนอีกหนวยงานหนึ่ง  เกิดข้ึนเม่ือ  2 ปท่ีผานมา ฝาย
นี้เปนฝายใหม มันเกดิข้ึนมาก็มีทุนจาก สสส .เขามาจากท่ีเลาไปแลว ท้ังหมดก็
ทํางานในมูลนธิิ  เปนนิติบุคล ช่ือองคกรมูลนิธิ 

 

- คุณสุธาสินี เพชรคุม ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาววา 
โครงสรางของ สสส.มีแผนหลัก คือมีอยูหลายแผน ดวยกัน ในแผนหนึ่ง จะมี
ระดับยอย 11 แผนงาน และแผนงานสงเสริมการใหกเ็ปนหนึ่งในแผนงานน้ัน ซ่ึง
ดูแลโดยสํานกั 3 ก็คือ การเสริมสรางสภาวะในพ้ืนท่ีและชุมชน  

 

- คุณวนัชัย สวัสดิ์ทิพย ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของ
โครงการฯ  กลาววา ผลการดําเนินงานของโรงเรียนถือวาประสบความสําเร็จพอควร 
โรงเรียนไดรับยกยองในฐานะโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดีเดน ไดรับโลรางวัล ท่ีสําคัญคือนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา ถือเปน
แบบอยางแกโรงเรียนอ่ืน ๆ ซ่ึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพือ่สังคมนั้น นกัเรียนไดมี
โอกาสสรางสรรคกิจกรรมเอง  พอแมของนักเรียนกย็นิดีใหไป เพราะเห็นวาไป
กับครู ก็ไวใจ และไดเห็นตัวอยางจากรุนพี่ท่ีเคยไปทํากจิกรรมตาง ๆ กับครูแลว 
ไดดีกนัหลายคน ก็เลยอยากใหลูกไดเขารวมกิจกรรมบาง เร่ืองของเกรดและ
คะแนนไมใชส่ิงจูงใจใหเดก็เขารวมกิจกรรม เขาอยากทําเพราะเขาเหน็รุนพี่ทํากนั
มา แลวรุนพี่ท่ีทํากิจกรรม กมั็กจะมีความเปนผูนําสูง รุนนองเห็นแลวช่ืนชม อยาก
เปนอยางนัน้บาง ไดเห็นรุนพี่เรียนคณะดี ๆ มหาวิทยาลัยดี ๆ หลายคนไดทุนโดย
ไมตองสอบเลยก็มี รุนนองกเ็ลยพากันมาทํากิจกรรมแบบรุนพี่  
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โครงการ “ตลาดประกอบฝน” ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
- คุณดวงรักษ เลิศม่ังมี ในฐานะตวัแทนขององคกรแกนกลางฯ ของกลุมพันธมิตร 

กลาววา ไดทุนสนับสนุนจาก สสส. ก็เร่ิมโดยเดินเขาไปหา วามีไอเดียอยางนี้ และ
เช่ือม่ันวาทําไดจริง พอเปนโครงการข้ึนมา ยูนิเซฟจะสนับสนุนเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ ขอความชวยเหลือเกี่ยวการ PR ใหเขาชวยอนเุคราะหข้ึนให หรือ
แนะนําคณะกรรมการมาชวยในการตัดสินโครงการ หาท่ีปรึกษามาใหเรา ในสวน
ท่ีดําเนินงานกบับานปู โดยลึก ๆ แลวเขาตองการสนบัสนุนท่ีไมใชสรางภาพ สมมุติ
ถาจะลงส่ืออะไรกแ็ลวแต จะไมแบบวา บานปูสนบัสนุน จะเคาจะพูดถึงตัว
โครงการเปนหลักกอน อยางเส้ือของ Staff ก็จะมีแตโลโกโครงการ YIY สวนการ
ทํางานกับเครือขายเยาวชน จะโทรศัพทพูดคุยกนัเปนหลัก บางทีนองจะโทรมา
ถาม เปนอยางไรบาง มีอะไรใหชวยไหม ตอนนี้วาง ปดเทอม ก็ยังชวยเหลือกัน 
อยางนองมาปรึกษา หรือบางทีเขาเขียนโครงการสงมหาวิทยาลัย เขากจ็ะมาใหชวย
ดูวาดหีรือยัง ถือวาเราเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนเยาวชนไดดี เด็กตดิเรา เรามี
กลุมเปาหมายที่อยูกับเราแน ๆ พ่ี ๆ จากหนวยงานอืน่ตองการแรงงาน เด็ก ๆ 
อาสาสมัคร ก็จะมาทางพวกเรา บางทีเขาอยากไดมุมมองวาเดก็สนใจอะไร ก็จะ
เรียกไปคุย มีเวทีระดมความคิดเห็นซ่ึงเปนของหนวยงานรัฐสวนใหญ  

 

- คุณอุดมลักษณ โอฬาร ในฐานะตัวแทนขององคกรซ่ึงเขารวมเปนพนัธมิตร กลาว
วา ทุกคร้ังท่ีเอาส่ือไปอยางมากก็มีช่ือบานปูอยูคร้ังเดยีวใน article ยาว 2 หนา 
โครงการยิ้มสนับสนุนโดย สสส.และบานปู หลังจากนั้นเปนเร่ืองของโครงการ
ท้ังส้ินและบางคร้ังก็เปนการโปรโมท YIY ไปดวยในตวั เราก็ยังบอกวาเราไมเคย
คิดจะมาเอาผลประโยชนเลย แตเรามองแลววาถายังปลอยใหเปนอยางนี้ตอไป ไม
มีใครรูจักหรอกโครงการนี้หรือเด็กก็จะไมไดมีคนสนใจมา sponsor อีก การท่ีเรา
เขารวมโครงการ มันเปนนโยบายและเปนความมุงม่ันท่ีผูบริหารเราต้ังไวตั้งนาน
แลว ท่ีบอกวาตัวเราพัฒนาข้ึนไป จะพัฒนาอยางยั้งยืนไดรอบ ๆ ตัวเราเขาตองอยูดี
มีสุข โตไปดวยกัน เราจะอยูอยางไง ถาเกดิเราดีอยูคนเดียวคนอ่ืน ๆ แย ทายท่ีสุดก็
ไปไมรอด เพราะฉะน้ันวธีิการของบานปูตั้งแต 20 ปมาแลว ก็ทํามาเร่ือย ๆ 
บางอยางเรากทํ็า เพียงแตวาเราไมพูดเพยีง แตชาวบาน หนวยงานราชการท่ีทํางาน
ใกลชิดกับเรา ก็จะพูดใหเอง  
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- คุณศิริศักดิ์ ชัยเทศ ในฐานะตัวแทนขององคกรตนสังกดัของกลุมเปาหมายของโครงการฯ  

กลาววา คนทํากิจกรรมมี  2 แงมุม คือ  1) ทําจริงๆ 2) ทําไปเปน portfolio เพื่อเปน
ผลงาน ตอนจบไปสมัครงาน ซ่ึงการคิดแบบนั้น หนูวาไมผิดนะ มันเปนจุดเร่ิมตน
มากกวา อาจจะทําแลวสนกุ อาจจะตอยอดใหเขาได ทําใหเขาซึมซับโดยอัตโนมัติ 
ดีกวาไมทําเลย โดยสวนตัว เรียนจบแลว ถาจัดองคกรเปนนิติบุคคลไดก็อยาก
ทํางานนี้ตอไป ทําเปน NGO เต็มตัวเลย เงินเดือนอาจนอย แตวามันสามารถ
ประคองชีวิตไปได เปนงานท่ีมีความสุข หนูเปนคณะกรรมการของ สปสช. ดวย 
เขาโทรมาบอกวา พี่อยากจะต้ังคณะกรรมการปองกันเอดสในกลุมเยาวชน และมี
คนแนะนําวานองทํากิจกรรมเกงมาก เขาบอกวาตองการคนท่ีเปนคณะกรรมการ
เปนเยาวชน โครงการหนูถือวาเปนท่ีรูจกั ส่ือชวยเยอะเลย อยางงานเอดสโลก พวก
หนูกจ็ะไปตามจังหวดัตาง ๆ อําเภอตาง ๆ  ใหใหพวกหนูทํากจิกรรม เปนการเปด
โอกาสใหกระเทยสามารถเผยแพรใหความรู เห็นภาพกระเทยในเชิงวชิาการบาง 
ไมใชแตทางคาบาเรยโชว อยางหนกู็เคยไปรวมประทวง ลาสุดเร่ือง FTA เกี่ยวกับ
ยาซ่ึงเกี่ยวกับพวกหนูโดยตรง เพราะวากลุมเรามีพวกติดเช้ือดวย ถา FTA ยาท่ีมา
จากเมืองนอกมันก็จะแพง ท่ีเราไปชวยตรงนี้ ก็มีผูใหญพาไป  

 
สรุปไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไรนัน้ องคกรไมแสวงหากําไรไดดําเนินงานตาม
พันธกิจของตนเอง ขณะท่ีองคกรธุรกิจเอกชนซ่ึงเปนผูสนับสนุนทางการเงิน ก็ไดดําเนินงานตามนโยบาย
ดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) สวนกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะเยาวชนในโครงการชายรัก
ชายฯ ไดมีพื้นที่ทางสังคม โดยไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งท่ีมีคุณคาของสังคม 
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สรุปผลการวิเคระหบทสัมภาษณเชิงลึก การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน “องคกรไมแสวงหากําไร” 

การรรวมกันดาํเนินงานขององคกรท้ัง 3 ประเภท คือ องคกรซ่ึงเปนแกนกลางในกลุม
พันธมิตร องคกรซ่ึงเขารวมในกลุมพันธมิตร และองคกรซ่ึงเปนตนสังกัดของกลุมเปาหมายของ
โครงการนั้น พบวา ท้ัง 2 โครงการมุงรณรงคประชาสัมพันธฯ ไปยังกลุมเปาหมายกลุมเดียวกัน คือ 
เยาวชน โดยองคกรไมแสวงหากําไร เชน มูลนิธิกองทุนไทย และสํานกังานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหความสําคัญกับการรณรงคประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายท่ีกวาง
กวา คือ ไมเพยีงเจาะกลุมเยาวชน แตยังครอบคลุมถึงองคกรธุรกิจเอกชน โดยเล็งเหน็วาเปนองคกร
ท่ีมีความพรอมในดานงบประมาณ ซ่ึงสามารถเขารวมในกิจกรรมเพ่ือคืนกําไรใหกบัสังคมได 

การกําหนดเปาหมายของการรณรงคประชาสัมพันธของท้ัง 2 โครงการ จะเห็นไดวา มีการ
กําหนดเปาหมายเพียงกรอบกวาง เพื่อการสรางจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชน โดยเปดกวางให
เยาวชนสามารถกําหนดประเด็นปญหาและรูปแบบการรณรงคไดตามความสนใจของตนเอง 
องคกรแกนกลาง ซ่ึงเปนองคกรไมแสวงหากําไร อาจเพียงใหแนวทางหรือตัวอยางกิจกรรมเพ่ือเปน
แรงบันดาลใจใหเยาวชนคิดและสรางสรรคการรณรงคประชาสัมพันธฯในแบบฉบับของตนเองได 
การกําหนดเปาหมายขององคกรไมแสวงหากําไรดังกลาว ในสายตาขององคกรท่ีรวมพันธมิตร ซ่ึงมี
ฐานะเปนแหลงทุนของโครงการ ไมวาจะเปนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และบริษัทบานปู เห็นวา ยังขาดความชัดเจนถึงระดับของความสําเร็จที่คาดหวังวาจะเกิดข้ึน
ไดในระดับใด และกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการโดยเยาวชนจะสงผลตอการสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ในหมูเยาวชนดวยกันเองไดมากนอยเพียงใด  

ในขณะท่ีเปาหมายของการดําเนินงานยังไมแจมชัด เม่ือพิจารณาถึงบทบาทขององคกรตาง ๆ 
ตอการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน องคกรไมแสวงหากําไร ซ่ึง
เปนแกนกลางของโครงการ มีบทบาทสําคัญในการจัดการรณรงคฯ โดยดําเนินการท้ังในสวนของ
การประชาสัมพันธเชิญชวนเยาวชนเขารวมโครงการ การพิจารณาขอเสนอในการจดักิจกรรมของ
เยาวชน และติดตามการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหแลวเสร็จตามท่ีไดกาํหนดไว ขณะท่ีองคกรซ่ึงเขา
รวมพันธมิตร และมีสถานะเปนแหลงทุนของโครงการ มีบทบาทในการตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนนิงานเปนหลัก อยางไรก็ตาม ในโครงการ “ตลาดประกอบฝน” ท่ีริเร่ิมโดยกลุมวายไอวาย 
ซ่ึงดําเนินงานโดยกลุมเยาวชนน้ัน แหลงทุนเชนบริษัทบานปู ไดสวมบทบาทเปนผูช้ีแนะในฐานะผู
มีประสบการณมากกวา โดยชวยถายทอดองคความรู ท้ังดานการบริหารจัดการโครงการ การบริหาร
งบประมาณ และการประเมินผลสําเร็จของงาน ซ่ึงทางบริษัทบานปูยังเห็นวาเปนจดุดอยท่ีควรไดรับ
การพัฒนาปรับปรุง 
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ท้ังนี้ ผลการรณรงคประชาสัมพันธฯของท้ังสองโครงการนั้น องคกรไมแสวงหากําไร ซ่ึง
เปนแกนกลางในการดําเนินโครงการเอง ก็ตระหนักถึงระดับของความสําเร็จวายังไมสอดคลองตาม
เปาประสงคขององคกรซ่ึงเปนแหลงทุน โดยโครงการ “สงเสริมการใหเพื่อสังคม” ซ่ึง สสส. ใน
ฐานะแหลงทุน มุงหวังใหเกิด “เครือขาย” สงเสริมการใหในสังคม มากกวาเพียงการเกิด “กิจกรรม” 
สงเสริมการให เชนเดยีวกับโครงการ “ตลาดประกอบฝน” ท่ีมุงหวังใหเกิดผูประกอบการทางสังคม
รุนใหม ซ่ึงเปนนักพัฒนาสังคมระดับอาชีพ แตกลับพบวามีเยาวชนเพียงนอยรายท่ีสามารถสานฝน
ของตนเองไดถึงระดับนั้น ซ่ึงบริษัทบานปูสะทอนภาพของการวางฝนไววา อาจไกลเกินกวาความ
เปนจริง  

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงการท่ีเยาวชนเขาดําเนินกิจกรรมรวมกับโครงการนั้น องคกร
ตาง ๆ ไดเล็งเห็นถึงส่ิงจูงใจท่ีกระตุนใหเกิดพฤติกรรม โดยในโครงการ “สงเสริมการใหเพื่อสังคม” 
นั้น ผูบริหารของโรงเรียนกลาวถึงแรงบันดาลใจท่ีผลักดันใหนักเรียนเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ วา 
เกิดจาการเห็นแบบอยางของรุนพี่ท่ีเปนนักกิจกรรม ซ่ึงมีบุคลิภาพท่ีโดดเดน มีความเปนผูนําสูง 
และประสบความสําเร็จ สามารถเขาศึกษาตอในสถานบันอุดมศึกษาที่มีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับ
ของสังคม นักเรียนหลายคนจึงสมัครใจเขารวมดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ ขณะท่ีโครงการ 
“ตลาดประกอบฝน” เยาวชนท่ีรวมกลุมกันจัดกิจกรรมคนพบวา เกิดเวทีท่ีสามารถแสดงตัวตนและ
พลังความสามารถของเยาวชนรุนใหมใหสังคมไดประจักษ โดยกลุมชายรักชายซ่ึงเปนหนึ่งในกลุม
ท่ีจัดกิจกรรมในโครงการกลาวถึงภาพท่ีอยากใหสังคมมองบุคคลรักรวมเพศไปในเชิงสรางสรรค
และมีคุณคา ซ่ึงภาพความหวังดังกลาว ปรากฏใหเห็นเปนจริงได ผานเวทีท่ีพวกเขารวมกันจัด
กิจกรรมขึ้น การมีพื้นท่ีทางสังคมและเปนท่ียอมรับไดสงผลใหตัวแทนเยาวชนกลุมนี้เกิดความ
คาดหวังท่ีอยากจะสานตอการดําเนินงานใหปรากฏตอสังคมอยางกวางขวาง โดยจะสวมบทบาท
เปนนักพัฒนาสังคมตอไปภายหลังท่ีสําเร็จการศึกษาแลว 

ความรวมมือขององคกรกลุมพันธมิตรในการรวมกันรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชน องคกรไมแสวงหากําไรใหความสําคัญกับท้ังองคกรภาครัฐ องคธุรกิจ
เอกชน และองคกรไมแสวงหากําไรดวยกันเอง โดยมูลนิธิกองทุนไทยเร่ิมตนการสรางเครือขาย
พันธมิตร ดวยการจัดเวทีประชุมหารือ โดยเชิญตัวแทนจากทุกภาคสวนเพื่อรวมกันกําหนดแนวทาง
และความรวมมือในการดําเนินโครงการรวมกัน เชนเดียวกันกลุมวายไอวาย ซ่ึงเปนกลุมเยาวชนท่ี
ทํากิจกรรมเพื่อสังคม คนพบวา การมีโอกาสเขารวมในเวทีการหารือในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ
เยาวชนอยูบอยคร้ัง กลายเปนสายสัมพันธท่ีเกิดการเกื้อหนุนกันขององคกรตาง ๆ เพ่ือชวยเติมเต็ม
ในการดําเนินงานรณรงคประชาสัมพันธฯ โดยองคกร เชน UNICEF สภาองคการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) มูลนิธิ
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อาโชกา (ประเทศไทย และกลุมเอสวีเอ็น ชวยเสริมพลังในดานองคความรูทางการบริหารจัดการ
โครงการ ขณะท่ี สสส. และบริษัทบานปูเปนกองหนุนในดานงบประมาณเพ่ือใหสามารถขับเคล่ือน
โครงการไปสูท่ีหมายได 

ท้ังนี้ บทเรียนจากการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน
สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะไดวา การจัดกิจกรรมรวมกับกลุมเปาหมายซ่ึงเปนโรงเรียนนั้น ตอง
อาศัยความรวมมือจากกระทรวงศึกษาธิการในการสรางกลไกท่ีเอ้ือใหเกิดกิจกรรมสงเสริมจิตสํานึก
ท่ีดีงามขึ้นในทุกโรงเรียน เชน การกําหนดเปนนโยบายระดับชาติ รวมท้ังจัดสรรตําแหนงและ
งบประมาณเปนการเฉพาะสําหรับกิจกรรมสรางจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชน  

 DPU



บทท่ี 5 
สรุป การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 “จิตสํานึกสาธารณะ” นับเปนทุนทางสังคมอันทรงคุณคา ซ่ึงบุคคลตระหนักถึงบทบาท
หนาท่ีของตนเองในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของการรวมรับผิดชอบตอสังคม การตระหนักถึงจิตสํานึก
สาธารณะไมเพียงเก้ือหนุนใหเกิดบรรยากาศของการรังสรรคส่ิงอันเปนสาธารณประโยชนสูสังคม 
แตยังเปนพลังอันยิ่งใหญท่ีผลักดันใหผูคนในสังคมสามารถเผชิญหนากับภาวะวิกฤตที่ถาถมเขามา
ได ดังจะเห็นไดอยางชัดเจนในเหตุการณภัยพิบัติสึนามิ เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 ซ่ึงมียอด
ผูเสียชีวิตในประเทศไทยถึงกวา 8,000 ศพ หมูบานจํานวน 407 แหงไดรับความเสียหาย ผูคน
จํานวนมากตองสูญเสียท้ังญาติมิตรและทรัพยสินเพื่อการดํารงชีพ แตภายหลังขาวความสูญเสียจาก
ภัยพิบัติแพรสะพัดออกไป ความชวยเหลือจากท่ัวทุกมุมโลกก็หล่ังไหลมาอยางไมขาดสาย องคกร
ภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน องคกรไมแสวงหากําไร และประชาชนจากท่ัวทุกภาคของประเทศ ตาง
ยื่นมือใหความชวยเหลือผูประสบภัยอยางเรงดวน พลังอันยิ่งใหญนี้นับเปนบทพิสูจนถึงอนุภาพ
ของความมีจิตสํานึกสาธารณะท่ีผูคนตางระดมความชวยเหลือจนวิกฤตการณผานพนไปได หลัง
เหตุการณภัยพิบัติสึนามิ การกระตุนจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ยังคงมีใหเห็นในอีก
หลากหลายโครงการ ผานการรณรงคประชาสัมพันธขององคกรตาง  ๆ ซ่ึงผูวิจัยเช่ือวาการรณรงค
จะยิ่งมีคุณคา หากองคกรตาง ๆ ไดหันหนาเขารวมมือผสานพลังกันขับเคล่ือนใหเกิดกิจกรรมทาง
สังคมอันหลอหลอมใหผูคนมีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคมรวมกัน  

เหลานี้คือท่ีมาของการวิจัยเร่ือง “การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชน ผานกลุมพันธมิตรองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหากําไร” ใน
คร้ังนี้ 
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วัตุประสงคการวิจัย  
 

1. เพื่อศึกษาถึงการกําหนดประเด็นของการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชน โดยกลุมพนัธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลาง
เปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 

2. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดย
กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจ
เอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 

3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการดําเนินงานรวมกนัของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ 
กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรไมแสวงหากําไร ในการดําเนนิโครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ของประชาชน 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเคร่ืองมีวิจัยคือ แบบวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
ประกอบดวยขาว บทความ และโฆษณา ท่ีมีเนือ้หาเกีย่วกับการรณรงคประชาสัมพันธสราง
จิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรตาง ๆ ซ่ึงไดมีการนําเสนอในหนังสือพิมพ
ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2549 – 30 เมษายน 2550 และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 18 คน ซ่ึงเปนบุคคลท่ีเขารวมในการดําเนนิ
โครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน   

 
สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 พบวา กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกร
ภาครัฐ และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน ใหความสําคัญกับประเด็น “การ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม” มากท่ีสุดในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ของประชาชน ขณะท่ีกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร ใหความสําคัญกับ
ประเด็น “การอาสาทําดีเพื่อสังคม” มากท่ีสุด 
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จากวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 ผลการวิจัย พบวา การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชน  โดยการจัด “กิจกรรมสาธารณประโยชน” นับเปนรูปแบบท่ีกลุมพันธมิตร
ซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร เลือกใชเพื่อการรณรงคประชาสัมพันธสราง
จิตสํานึกสาธารณะของประชาชนมากท่ีสุด เชน การจัดคายอาสาพัฒนาชนบท กิจกรรมอาสาปองปา
จากเปลวไฟ กิจกรรมวิ่งตานเหลา ทําความดี ปมหามงคล และกิจกรรมสรางฝายชะลอน้ํา เปนตน 
ซ่ึงการจัดกิจกรรมดังกลาว อาจเปนการริเร่ิมโดยกลุมองคกรพันธมิตรและเชิญชวนใหกลุมเปาหมาย
เขารวมในกิจกรรม หรือเปนการริเร่ิมโดยกลุมเปาหมายซ่ึงเสนอโครงการยอยเพื่อจัดกิจกรรมเอง
และขอทุนสนับสนุนจากกลุมองคกรพันธมิตร  

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนแลว กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรภาครัฐยังนิยมรณรงคฯดวยรูปแบบ “การละเลนและการแสดง” ขณะท่ีกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชนนิยมจัดกิจกรรม “การประกวดและมอบรางวัล” สวนกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไรนิยมจัดกิจกรรม “การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ”  

 
จากวัตถุประสงคการวิจัยขอ 3 ผลการวิจัย พบวา แนวทางการดําเนินงานรวมกันของกลุม

พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน 
และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร ในการดําเนินโครงการรณรงค
ประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ปรากฏวา กลุมพันธมิตรดําเนินการรวมกัน
ในลักษณะ “ขามภาคสวน” (Cross – sector alliance) โดยมีองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และ
องคกรไมแสวงหากําไร รวมดําเนินการภายใตโครงการเดียวกัน อาศัยการรวมมือแบบ “ผสานพลัง” 
(Synergy) ของแตละองคกรท่ีมีบทบาทแตกตางกัน แตเสริมพลังซ่ึงกันและกัน กลาวคือ องคกร
ภาครัฐซ่ึงมีการบริหารจัดการตามสายการบังคับบัญชาอยางชัดเจน จะเปนกลไกท่ีเอ้ือใหสามารถ
สงเสริมการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ไปยังกลุมเปาหมายใน
พื้นท่ีสวนภูมิภาคและทองถ่ินไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง ขณะท่ีองคกรธุรกิจเอกชนเปนแหลง
สนับสนุนทางการเงินและองคความรูดานการบริหารจัดการ สวนองคกรไมแสวงหากําไรมี
ทรัพยากรบุคคลซ่ึงเปนอาสาสมัครทํางานในประเด็นปญหาตาง ๆ ในระดับท่ีลึกซ้ึงและใกลชิดกับ
กลุมเปาหมาย 
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อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยดังกลาว สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้  
 

วัตถุประสงคขอ 1 เพื่อศึกษาถึงการกําหนดประเด็นของการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชน โดยกลุมพนัธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 
 

กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรภาคเอกชน ตางใหความสําคัญกับการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชนในดานการอนุรักษ “พลังงานและส่ิงแวดลอม” มากท่ีสุด ดังนี้ 
 โครงการของภาครัฐ ไดแก โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการคายพาวเวอรกรีน โครงการ
พลังไทย ฉลาดใชพลังงาน...หนารอน และโครงการการจัดการพลังงานสนองแนวพระราชดําริ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ตามปณิธานรักพอใชพลังงานอยางพอเพียง ซ่ึงท้ัง 4 โครงการดังกลาว เปนการ
รณรงคในประเด็นท่ีเกีย่วของโดยตรงกับภารกิจขององคกร ซ่ึงไดแก กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงพลังงาน และคณะส่ิงแวดลอม
และทรัพยากรศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล 
 โครงการของภาคเอกชน ไดแก โครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา โครงการเด็กไทยหัวใจรี
ไซเคิล โครงการโรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ โครงการ Bayer Young 
Environment Enjoy โครงการรักษน้ํา เพื่ออนาคต (ฝายชะลอน้ํา) โครงการยู-โคเวอร ไอเดีย ดีไซน 
(ประกวดออกแบบสมุดเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน) และโครงการ เอ็มบีเค จูเนียร เอ็กเซอร
ไซส แฟนตา รียูส (มหัศจรรยเด็กไทย รูรักษ...พิทักษโลกสวย) โดยองคกรธุรกิจเอกชนท่ีเปน
แกนกลางในการดําเนินโครงการตาง ๆ ไดแก บริษัทผูผลิตรถยนต บริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ 
บริษัทผูผลิตผลิตภัณฑเคมี บริษัทผูผลิตวัสดุซีเมนต และบริษัทผูผลิตกระดาษ ซ่ึงองคกรตาง ๆ
ดังกลาว พบวามีกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑท่ีสงผลกระทบหรือเกี่ยวพันกับส่ิงแวดลอม
โดยตรง  

ขณะท่ีกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร จะใหความสําคัญกับการ
รณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะฯในเชิงของ “การอาสาทําดีเพื่อสังคม” มากท่ีสุด 
โดยเปนไปในลักษณะเปดกวาง ไมไดมีการกําหนดประเด็นไวกอนลวงหนาวาจะสรางจิตสํานึกใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเปนการเฉพาะ 
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 ท้ังนี้ การที่องคกรภาครัฐ และองคกรธุรกิจเอกชน ตระหนักถึงประเด็นการอนุรักษ 
“พลังงานและส่ิงแวดลอม” เมื่อพิจาราณาถึงปจจัยแวดลอม ซ่ึงครอบคลุมท้ังสถานการณภายในและ
ภายนอกประเทศ ปรากฏใหเห็นถึงความเช่ือมโยงกัน ดังนี้ 
 

 จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลง
ตอรัฐสภาพ เม่ือวันพุธท่ี 23 มีนาคม 25481 ไดกลาวถึงมาตรการในดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
 

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศเปนปจจัยสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ ซ่ึงจะตองมีความสมดุลในการใช การอนุรักษ และการทดแทนอยาง
เหมาะสม เพื่อรักษาทรัพยสินของประเทศท่ีมีคานี้ใหเปนสมบัติของคนในรุนตอไป 
ดังนั้นรัฐบาลจะสงเสริมและฟนฟูความสมบูรณของดิน และนํ้าสูธรรมชาติ แกไข
ปญหาความเส่ือมโทรมและมลภาวะเพื่อคืนสภาพแวดลอมท่ีดีใหกับคนไทย... 
 รัฐบาลจะดูแลรักษาสภาพแวดลอมต้ังแตตนจนถึงปลายทาง สนับสนุนให
ชุมชนจัดทําฝายน้ําลนและฝายชะลอความชุมช้ืนหรือฝายแมวตามแนวพระราชดําริ 
การเขาถึงและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและเปน
ธรรม...ดานมลภาวะ รัฐบาลจะเรงการควบคุมมลพิษจากกาซ ขยะ น้ําเสีย กล่ิน และ
เสียง ท่ีเกิดจาการผลิตแลบริโภค โดยเรงรัดการสรางระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจาก
สังคมเมืองและการผลิตในภาเกษตรและอุตสาหกรรม การจัดระบบขยะโดยวิธีท่ีท่ีเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
กําจัดขยะ 

ในภาวะปจจุบันท่ีราคาน้ํามันในตลาดโลกยังคงสูงและมีความผันผวน รัฐบาล
จะดําเนินนโยบายพลังาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของระบบการผลิต การขนสง และการ
ดํารงชีวิตของประชาชน เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยงมีประสิทธิภาพ ลดการนําเขา
พลังงาน และพัฒนาพลังงานทางเลือกท่ีประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองไดมากข้ึน 
รวมท้ังพัฒนากาซธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด สรางความม่ันคงดานพลังงานใน
ภูมิภาค และเพ่ิมมูลคาในประเทศไทย  โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมปโครเคมี 
อุตสาหกรรมตอเนื่อง และอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ สงเสริมการใชเอทานอล
และไบโอดีเซลท่ีเปนผลผลิตการเกษตรเพื่อทดแทนน้ํามัน... 

 

                                                 
1 “คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี.” [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :
(http://www.onec.go.th/policy/policy_g.htm) 2551.  
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ภายหลังการเปล่ียนแปลงรัฐบาลจากเหตุการณรัฐประหาร เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2549 
ปรากฏวารัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ก็ยังคงใหความสําคัญและบรรจุเร่ืองการ
อนุรักษพลังงานของชาติ ไวในคําแถลงนโยบายรัฐบาล เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 25492 ซ่ึงระบุวา 

 

นโยบายดานพลังงาน สงเสริมประสิทธิภาพและประหยัดการใชพลังงาน การ
พัฒนาและการใชประโยชนพลังงานทดแทน การสํารวจและการพัฒนาแหลงพลังงาน
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงเขตพัฒนารวมกันกับประเทศเพื่อนบาน การ
สงเสริมการใชพลังงานสะอาด การกําหนดโครงสรางราคาพลังงานท่ีเหมาะสม และ
การปรับโครงสรางการบริหารกิจการพลังงานใหเหมาะสม โดยแยกงานนโยบายและ
การกํากับดูแลใหมีความชัดเจน รวมท้ังสงเสริมการแขงขันในธุรกิจพลังงานในระยะ
ยาว และการศึกษาวิจัยพลังงานทางเลือก 

 

เชนเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ.2545 – 2549 ท่ีเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม โดยกําหนด “ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม”  ท่ีมุงเนนการสรางจิตสํานึกใหคนไทยตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาส่ิงแวดลอมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการสงสรางความรูความเขาใจใน
เร่ืองส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจมีการสอดแทรกเร่ืองส่ิงแวดลอมไวในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุก
ระบบ เพื่อปลูกฝงทัศนคติและคานิยมท่ีถูกตองในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ
ธรรมชาติ รวมทั้งสรางพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางการตระหนักถึงสิทธิ
หนาท่ีในการมีสวนรวมบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ตลอดจนสงเสริมใหมีการอนุรักษและใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยใชมาตรการดานราคา มาตรการบังคับ มาตรการจูง
ใจ และการสรางจิตสํานึก 

นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับดังกลาว ยังไดระบุถึงแนว
ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินนโยบายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศวา ควรจัดใหมีกลไกการ
ทํางานรวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความรูความเขาใจรวมกันในดานการคา การ
ลงทุน ผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการแขงขันในเวทีโลก เพื่อเปนขอมูลในการเจรจา
ตอรอง และประสานความรวมมือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ3   

                                                 
2 “การแถลงนโยบายรัฐบาล.” [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : (http://www.sufficiencyeconomy.org/show.php?Id=1038.) 2551.  
3 “แผนพัฒนาเศรษบกิจและสังคมแหงชาติ.” [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : (http://www.nesdb.go.th/portals/0/news/plan/pq/M2.com) 
2551.  
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ความรวมมือระดับนานาชาติในดานส่ิงแวดลอมนับวาเปนประเด็นสําคัญ และมีอิทธิพลตอ
ท้ังภาครัฐและเอกชน ดังเชนกรณีการประชุมสมัชชาประเทศภาคอนุสัญญาวาดวยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (The Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change : COP) คร้ังท่ี 3 ในป พ.ศ.2540 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงประเทศสมาชิก
ภาคีมีมติรับรอง “พิธีสารเกียวโต” (Kyoto Protocol) โดยประเทศไทย ในฐานะสมาชิกภาคีซ่ึงไดลง
นามในพิธีสารเกียวโต มีพันธกรณีใหรวมรับผิดชอบดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตามขีดความสามารถและสถานการณของประเทศ และเขารวมกลไกการพัฒนาความ
สะอาด ซ่ึงคณะรัฐมนตรีของไทยไดมีมติมอบหมายใหสํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนหนวยงาน
กลางประสานงานการดําเนินงานภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติ วาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC Focal Point) มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานระดับชาติ โดย
รวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จัดทํามาตรการเพ่ือบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ขณะท่ีทางกลุมสหพันธทางการคายุโรป (EU) ก็ไดมีการเคล่ือนไหวและออกมาตรการเพ่ือ
ชวยลดปริมาณกาซเรือนกระจกโลก โดยผูกประเด็นเขากับการคาและอุตสาหกรรมในรูปของ 
Integrated Product Policy (IPP) หรือนโยบายสินคาครบวงจร เปนการเสนอแนวคิดดานโยบาย
ส่ิงแวดลอมแบบใหมท่ีมีแนวคิดเชิงปองกันและแกไขผลกระทบดานส่ิงแวดลอมอันเนื่องจาก
กิจกรรมของมนุษยแบบครบวงจร ครอบคลุมต้ังแตการออกแบบผลิตภัณฑไปจนถึงการกําจัด สงผล
ใหผูผลิตสินคาตองเพิ่มการตระหนักถึงกระบวนการผลิตสินคาของตนท่ีอาจกระทบตอส่ิงแวดลอม 
และตองเปดเผยขอมูลผลกระทบดังกลาวใหผูบริโภคไดรับทราบอีกดวย4 

เชนเดียวกับการกําหนดประเด็นการคาและส่ิงแวดลอมระดับพหุภาคีขององคการการคา
โลก (WTO) ท่ีระบุเง่ือนไขดานส่ิงแวดลอมตอการคาไว 3 ระยะ คือ 1) ระยะของการแสดงความ
หวงใยในประเด็นดานส่ิงแวดลอมวาอาจกอใหเกิดอุปสรรคตอการคา 2) เร่ิมมีความพยายาม
เช่ือมโยงส่ิงแวดลอมกับการคาใหสามารถดําเนินการควบคูกันโดยไดมีการสรางกรอบทางกฎหมาย 
3) ในปจจุบันมีแนวโนมแสดงความหวงใยเร่ืองผลกระทบจากการคาตอส่ิงแวดลอม โดยมีความ
พยายามมุงเนนการคาในลักษณะที่ไมทําลายส่ิงแวดลอม ขณะเดียวกันไดมีการสอดแทรกเร่ืองการ
กีดกันทางการคาโดยใชประเด็นดานส่ิงแวดลอม  

                                                 
4 สิริทรเทพ เตาประยูร และคนอื่น ๆ. โครงการ “ การศึกษาเบื้องตนดานสถานภาพและความพรอมของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบ
ของสัญญาและมาตรการตางประเทศที่เก่ียวของกับการลดและแลกเปล่ียนสิทธิการปลอยกาซเรือนกระจก : ตอการคาและ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2547, 12. 
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ท้ังนี้ WTO ไดแตงต้ังคณะกรรมการดานการคาและส่ิงแวดลอม (Committee in Trade and 
Environment / CTE) เพื่อวางกติกาและเง่ือนไขตาง ๆ ในการเจรจาท่ีเกี่ยวของกับการคาและ
ส่ิงแวดลอม โดยสินคาท่ีมีการผลิตดวยกระบวนการที่ทําลายส่ิงแวดลอม อาจถูกกีดกันทางการคาได 
เชน กรณี Tuna & Dolphin เกิดเปนกรณีความขัดแยง โดยสหรัฐอเมริกานํามาตรฐานส่ิงแวดลอมมา
ควบคุมการนําเขาทูนาจากประเทศไทย  

กระแสความสนใจดานส่ิงแวดลอมเกิดข้ึนท่ัวโลก โดยผูบริโภคในประเทศพัฒนาแลว ท้ัง
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ตางใหความสําคัญตอสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยรวม
ผลักดันและสรางแรงกดดันเพื่อใหเกิดการปรับปรุงมาตรฐานสินคาในดานส่ิงแวดลอม5 
 นอกจากนี้ในป พ.ศ.2543 องคกรความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได
บรรจุเร่ือง “ความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท” หรือ Corporate Social Responsibility” (CSR) 
ไวเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับวิสาหกิจขามชาติ โดยไมเพียงเสนอแนะใหวิสาหกิจขามชาติ
คํานึงถึง CSR ในองคกรเองเทานั้น แตยังเสนอใหวิสาหกิจเหลานี้ติดตอคาขายกับเฉพาะคูคาท่ีมี 
CSR เชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้ธุรกิจใดท่ีไมมี CSR เชน มีกระบวนการผลิตท่ีสรางปญหาตอ
ส่ิงแวดลอม ก็จะไมสามารถติดตอคาขายกับวิสาหกิจท่ีมีถ่ินฐานอยูในประเทศสมาชิก OECD ไดอีก
ตอไป กระแส CSR ไดสงผลใหองคกรธุรกิจท่ัวโลก รวมท้ังในประเทศไทย หันมาใสใจและมีสวน
รวมรับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจัง6  

จะเห็นไดวา การใหความสําคัญกับการอนุรักษ “ส่ิงแวดลอมและพลังงาน” ถือเปนประเด็น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซ่ึงมีความเชื่อมโยงโดยตรงตอท้ังองคกรภาครัฐ และองคกรธุรกิจ
เอกชน ท้ังนี้ ไมเพียงแตภาครัฐจะมีภารกิจโดยตรงในการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมี
จิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงานเพ่ือสังคมโดยรวมเทานั้น องคกรธุรกิจเอกชนเองก็
จะตองแสดงความรับผิดชอบในประเด็นปญหาดังกลาว โดยนอกเหนือจากการแสดงความ
รับผิดชอบดวยการจัดการดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงานภายในองคกรแลว ยังไดขยายวง
กวางสูการรวมรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกของประชาชนในประเด็นปญหาดังกลาวดวย  
 
 
 

                                                 
5 สุธาวัลย เสถียรไทย และคนอื่น ๆ. โครงการการเตรียมการสําหรับการศึกษาทบทวนสถานภาพและแนวโนมการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม (Environment Review) ของไทย เพือ่เตรียมความพรอมในการเจรจาเขตการคาเสรีไทย – สหรัฐ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548, 3. 
6 พิพัฒน ยอดพฤติการ และคนอื่น ๆ. รายงานวิจัย “การพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองคืกรธุรกิจ ระยะท่ี 1: การศึกษา
คุณลักษณะ องคประกอบ และเคร่ืองมือสําหรับการพัฒนา. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549, 5. 
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 สําหรับกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร ไดมุงเนนการรณรงค
ประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนในประเด็นท่ีแตกตางจากองคกรภาครัฐและ
องคกรธุรกิจเอกชน กลาวคือ องคกรไมแสวงหากําไรมุงเนนการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสราง
จิตสํานึกสาธารณะของประชาชนในประเด็น “อาสาทําดีเพื่อสังคม” มากท่ีสุด ดังนี้ 
 โครงการคายเยาวชน บมเพาะ แตกหนอ ตอยอด “เมล็ดพันธแหงปญญา” โครงการอานดี...
อานดัง ในสัปดาหอาสาอาน โครงการจากภาระ...สูพลัง โครงการวิ่งตานเหลา ทําความดี ปมหา
มงคล โครงการสงเสริมการใหเพื่อสังคม และโครงการตลาดประกอบฝน โดยองคกรท่ีเปน
แกนกลางในการรณรงคมีความหลากหลาย ท้ังองคกรท่ีเกี่ยวเนื่องกับศาสนา เชนเสถียรธรรมสถาน 
องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) เชน มูลนิธิเพื่อคนพิการ, เครือขายองคกรงดเหลา และมูลนิธิกองทุน
ไทย นอกจากน้ียังมี กลุมวายไอวาย ซ่ึงเปนองคกรท่ีดําเนินการโดยเยาวชน เพื่อการรณรงค
ประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายซ่ึงเปนเยาวชนดวยกัน  
 การท่ีองคกรไมแสวงหากําไรใหความสําคัญกับการอาสาทําส่ิงอันเปนสาธารณประโยชน 
โดยไมไดมุงเนนรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเปนการ
เฉพาะ แตขอเพียงใหกลุมเปาหมายไดทําดีเพื่อสังคมน้ัน เม่ือพิจารณาจากการกอกําเนิดและ
วิวัฒนาการขององคกรไมแสวงหากําไร พบวา ในยุคท่ีองคกรพัฒนาเอกชนเริ่มเปนที่ยอมรับและ
ขยายตัวอยางกวางขวาง ภายหลังยุครัฐบาลธานินทร กรัยวิเชียร ในชวงป พ.ศ.2522 – 2523 เปนตน
มา มีการกอต้ังองคกรพัฒนาเอกชนข้ึนเปนจํานวนมาก และมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังในดาน
การเกษตร ดานเด็กและเยาวชน ดานการศึกษา และดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน เปนตน โดยองคกร
ตาง ๆ ดังกลาวใหความสําคัญในประเด็นทางสังคมท่ีแตกตางกัน จวบจนปจจุบันประเด็นการ
พัฒนาสังคมไดทวีความหลากหลายมากย่ิงข้ึนตามสภาพปญหาท่ีเปล่ียนแปลงและเพิ่มพูนของ
สังคม7 ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจท่ีงานวิจัยในคร้ังนี้พบวา กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไม
แสวงหากําไร จะใหความสําคัญกับรณรงคประชาสัมพันธในลักษณะท่ีเปดกวาง โดยไมไดมุงเนน
การสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนแตเฉพาะในประเด็นปญหาใดปญหาหนึ่งมากเปน
พิเศษ หากแตใหอิสระกับประชาชนในการแสดงความมีจิตสํานึกสาธารณะของตนเองในประเด็นท่ี
ไดเล็งเห็นแลววาเปนปญหาของสังคมและสอดคลองกับความสนใจของตนเอง  
 
 
 

                                                 
7 อมรา พงศาพิชญ. โครงการ “องคกรสาธารณประโยชนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545, 14 – 
17. 

DPU



 185

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงการดําเนินงานขององคกรไมแสวงหากําไร นับไดวามีความ
เกี่ยวของสัมพันธโดยตรงกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซ่ึงไดใหการ
สนับสนุนมาอยางตอเนื่องยาวนาน โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2546 ซ่ึง
มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนประธาน เห็นชอบหลักการยุทธศาสตร การพัฒนา
องคการเอกชน ตามท่ีกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย เสนอ8 ดังนี้ 

 

สงเสริมใหมีการจัดต้ังและสรางการยอมรับองคการเอกชน พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน สนับสนุนการระดมทุนและมาตรการการเงินการคลังเพื่อสรางความ
เขมแข็งใหแกองคการเอกชน ตลอดจนพัฒนาความรวมมือขององคการเอกชนมี
กิจกรรมหลักเพื่อสงเสริมการดําเนินงานของหนวยงานกลาง ระดับชาติ และระดับ
จังหวัด ขององคการเอกชน ขยายเครือขายองคการเอกชน ใหครอบคลุม ทุกระดับ 
สนับสนุนใหมีกฎหมายหรือระเบียบรองรับการดําเนินงานเครือขาย การรวมตัวกัน
ขององคการเอกชน 

 

การท่ีองคกรไมแสวงหากําไรเลือกรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชนในแนวทาง “อาสาทําความดี” นั้น อาจมีการเช่ือมโยงถึงการดําเนินงานตามพันธกิจของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดยในยุคท่ีมี ไพบูลย วัฒนศิริธรรม ดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรี ไดเสนอและผานมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง “การใหและการอาสาชวยเหลือสังคม” 
เปนวาระแหงชาติ พรอมท้ังประกาศป พ.ศ.2550 ซ่ึงตรงกับวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา เปนปแหงการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม พรอมท้ังจัดต้ัง
ศูนยสงเสริมการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย เพ่ือรณรงคเผยแพรจิตสํานึกการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม เช่ือมประสานขอมูล
ระหวางผูใหและผูรับ พัฒนาเครือขายและศักยภาพของอาสาสมัครและองคกรอาสาสมัคร รวมท้ัง
สงเสริมงานอาสาสมัครในภาวะวิกฤต 

 

 ความเช่ือมโยงดังกลาว สะทอนถึงความสัมพันธท่ีองคกรไมแสวงหากําไรมุงรณรงค
ประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนในประเด็น “การอาสาทําความดี” ซ่ึง
สอดคลองกับวาระแหงชาติท่ีเสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยไดเปน
อยางดี 

                                                 
8  ศูนยสงเสริมการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม (ศกอส.)., วาระแหงชาติ “การใหและการอาสาชวยเหลือสังคม. สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย, 2550, 1 – 5. 
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 ท้ังนี้ การกําหนดประเด็นเพื่อการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชน โดยกลุมพันธมิตรองคกรตาง ๆ สามารถสรุปดวยแผนภาพ ดังนี้ 
 
แผนภาพท่ี 5.1 แสดงการกําหนดประเด็นเพ่ือการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ของประชาชน โดยกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลาง
เปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพันธมิตร
องคกรภาครัฐ

กลุมพันธมิตร
องคกรธุรกิจ
เอกชน

กลุม
พันธมิตร
องคกรไม

แสวงหากําไร

นโยบายรัฐ

วาระแหงชาติ

ประเด็น
จิตสํานึก
สาธารณะ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

การประชุม
สมัชชา

สหประชาชาติ

องคการ
การคาโลก 

(WTO)

สหพันธ
ทางการคา
ยุโรป (EU) องคกรดานความ

รวมมือดานเศรษฐกิจ
และการพัฒนา 

(OECD)

ความรับผิดชอบ
ทางสังคมเชิง
บรรษัท (CSR)
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วัตถุประสงคขอ 2 เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชน โดยกลุมพนัธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 
 

สําหรับ “รูปแบบ” การรณรงคประชาสัมพันธ ท่ีกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกร
ภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรไมแสวงหากําไร นิยมมากท่ีสุด ในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน คือ การจัด 
“กิจกรรมสาธารณประโยชน” นั้น เม่ือพิจารณาตามแนวคิดของเปาโล แฟร (Paulo Freire) ซ่ึง
กลาวถึงองคประกอบของจิตสํานึกของบุคคล ซ่ึงมีอยูดวยกัน 3 ระดับ ดังนี ้ 

 

1. องคประกอบทางดานความคิด (Cognition) เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับความคิดท่ีเปน
สวนของการรู หรือเกิดความรับรูของความสํานึกเปนหลัก เชน การรับรู (Perception) 
ความทรงจํา (Memory) ความมีเหตุผล (Reasoning) และการใชปญญา (Intellect) เปนตน 

 

2. องคประกอบดานความรูสึก (Affection) เปนสวนประกอบทางดานอารมณ ความรูสึก 
ซ่ึงจะเปนส่ิงกระตุนความคดิอีกตอหนึ่ง เปนสวนของความรูสึกทางใจของความ
สํานึก ท่ีรวมเอาความรูสึกของบุคคลในดานบวกหรือดานลบ 

 

3. องคประกอบดานการปฏิบัติหรือการกระทํา (Behavior) เปนองคประกอบท่ีกอใหเกิด
แนวโนมในทางปฏิบัติหรือปฏิกิริยาตอบสนองเม่ือมีส่ิงเราท่ีเหมาะสม ซ่ึงสวนนี้ตอง
อาศัยความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Concept) เกี่ยวกบัส่ิงนั้นเปนพืน้ฐาน9 

 

จากแนวคิดเกีย่วกบัองคประกอบของจิตสํานกึดังกลาว สะทอนใหเหน็ถึงการสรางจติสํานึก
สาธาณะท่ีสามารถพัฒนา โดยเร่ิมจากการสรางการรับรู กอเกิดเปนการตระหนักถึงความสําคัญ และ
นํามาสูการเกดิพฤติกรรมซ่ึงเปนจิตสํานกึในระดับท่ีลึกซ้ึง ท้ังนี้ ไพบูลย วัฒนศิริธรรม ไดกลาวถึง
แนวทางการสรางจิตสํานึกใหเกิดข้ึนในสังคมไทยวา สํานึกนั้นกอเกดิจากปจจยัภายนอก คือ การ
อบรมกลอมเกลาทางสังคม และปจจยัภายใน คือ การครุนคิด ตรึกตรองของแตละบุคคลในการให
คุณคาตอส่ิงดงีามในสังคม การรณรงคสงเสริมใหบุคคลในสังคมมีจิตสํานึกสาธารณะ ตองผลักดัน
ใหเกิดปจจัยท้ังสองดานพรอมกัน กลาวคือ 

 

                                                 
9 ชัชชัย ศิลปสุนทร. ความสัมพันธระหวางการชมรายการโทรทัศนทางดานสิ่งแวดลอม กับจิตสํานึกทางส่ิงแวดลอมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540  
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ทางหนึ่งตองสงเสริมใหคนเกิดความรักและสรางสํานึกท่ีดีใหตนเอง พรอม
กันนั้นตองพยายามหาวิธีการผลักดัน สงเสริม รณรงคใหสังคมท่ัวไป ท้ังกลุมคนและ
องคกรมีการสรางกิจกรรมหรือมีโครงการที่นําไปสูการสรางจิตสํานึกท่ีดีดวย 

 

อาจกลาวไดวา จิตสํานึกนัน้มีอยูในตัวของแตละบุคคลเปนทุนดิมอยูแลว ซ่ึงสวนหนึ่งเกิด
จากอบรมกลอมเกลาทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการหลอหลอมทางศาสนา ซ่ึงปรากฏใหเหน็
จากหลักความเช่ือทางศาสนา ของท้ังศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม ท่ีลวนสงเสริม
ใหบุคคลเรียนรูการใหและแบงปนแกผูอ่ืนในสังคม ดังนี ้
 

หลักคําสอนทางพุทธศาสนา อันไดแก หลักธรรมในเร่ือง “พรหมวิหาร 4” ซ่ึงประกอบดวย 
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา โดยมุงสอนใหบุคคลมีความปรารถนาดี ท่ีอยากจะชวยเหลือผูอ่ืน
ใหพนทุกข และพลอยยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนอยูดีมีสุข และหลักธรรม “สังคหวัตถุ 4” ซ่ึงประกอบดวย 
ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา ท่ีมุงสอนใหบุคคลมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ เสียสละ แบงปน 
แสดงความเหน็อกเหน็ใจ ใหกําลังใจผูอ่ืน บําเพ็ญสาธารณประโยชน รวมสุข รวมทุกข รวมรับรู 
และรวมแกไขปญหา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน10    
 

 คําสอนพระศาสนจักคาทอลิก ไดบัญญัติถึงการทําดีสวนรวมที่บุคคลไมเพียงเคารพในสิทธิ
สวนบุคคล หากแตตองใสใจความเปนอยูท่ีดีของสังคม ชวยเหลือพัฒนา และสรางสันติสุขให
เกิดข้ึนในสังคม ท้ังนี้ผูนับถือศาสนาคริสต จึงแสดงออกถึงจิตสํานึกแหงการใหอยางเปนรูปธรรม 
ผานการรณรงคท่ีเรียกวา Lenten Campaign ในเทศกาลมหาพรต ซ่ึงเปนการระดมทุน เสียสละ 
แบงปน เพื่อชวยเหลือผูประสบความทุกขยาก11  
  

 คัมภีรอัลกุรอานของศาสนาอิสลาม ไดปลูกฝงจิตสํานึกของการใหและแบงปน ดวยการ
บริจาคท่ีเรียกวา “ซะกาตฟตเราะห” ซ่ึงถือเปนหนาท่ีของชาวมุสลิมทุกคนท่ีมีกําลังทรัพยเพยีงพอ
สําหรับการดํารงชีพของตนเองและครอบครัว ควรแบงปนใหกับคนยาจกหรืออนาถา (ฟะกีรฺ) คือผู
ท่ีไมมีทรัพยสิน หรือแทบจะไมมีรายไดประจํา คนขัดสนยากจน คือ ผูท่ีมีทรัพยสินหรือรายได
ประจําบาง แตก็ไมเพยีงพอท่ีจะดํารงชีพ ผูท่ีเขาศรัทธาในอิสลามหรือมูอัลลัฟ ผูท่ีมีหนี้สินเพราะ
การใชจายในการกุศล ซ่ึงไมใชหนีพ้นัน ผูเดินทางไกลรอมแรมมาจากตางถ่ิน ผูท่ีพลีเพื่ออัลลอฮ 
และทาสท่ีจะเอาทรัพยไปไถตัวเปนอิสระ12 
  

                                                 
10 พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2540, 10 – 11. 
11 คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก.” [ออนไลน] เขาถึงไดจาก : ( Http://www.catholic.or.th/archive/catechism/.) 2551. 
12 Zakat. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : (http://www.pundok.com/comments.php?y=06&m=10&entry=entry061023-154836) 2551. 
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“จิตสํานึก” ซ่ึงเปนปจจยัภายในท่ีมีอยูในตัวบุคคลเปนทุนเดิมแลวนี้ หากไดรับการสงเสริม
ดวยปจจยัภายนอก คือ “การรณรงคประชาสัมพันธ” ก็จะสงผลใหเกิดเปนพลังเกือ้หนุนสังคมได
อยางเขมแข็ง ซ่ึงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนมาก
ท่ีสุด คือ การสรางใหเกดิพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม ดังเชนท่ี Leon 
Ostergaard กลาวไวในบทความทางวิชาการเร่ือง “Effective Campaign Assessment: How to Learn 
from Your Failures” วา  การรณรงคโดยมุงสรางการตระหนักถึงของสาธารณชน หรือการพยายาม
ทําใหเปนประเด็นสาธารณะน้ัน ยังไมเพยีงพอตอการแกไขปญหาตาง ๆ ในสังคมใหลุลวงลงได 
การรณรงคตองดําเนินงานระยะยาว และหวังผลหลายระดับ ตัง้แตการสรางการตระหนกัถึง 
ทัศนคติ และพฤติกรรม  

ท้ังนี้ Osterhaard ไดระบุอยางชัดเจนวา การรณรงคโดยไมกอใหเกิดผลในทางปฏิบัติใด ๆ 
ถือเปนการใชงบประมาณอยางสูญเปลา กลาวคือ เม่ือสงเสริมใหสาธารณชนเกิดทัศนคติในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งแลว จะตองสนบัสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพฤตกิรรม ซ่ึงนําไปสูการแกไข
ปญหาไดในท่ีสุด ดังนั้น ในการวางแผนการรณรงคควรระบุใหชัดเจนถึงพฤติกรรมท่ีมุงหวังให
เกิดข้ึนจากการรณรงค และทําการประเมินเพื่อวดัพฤตกิรรมดังกลาวดวย13  
 จะเห็นไดวา ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสนึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม
พันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน 
และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร พยายามผลักดันจนถึงระดับท่ีเกิดผล
ในทางปฏิบัติ  ดวยการจัดกิจกรรมทางสังคมที่ มุ ง เนนใหกลุมเปาหมายไดรวม  “บําเพ็ญ
สาธารณประโยชน” นั้น นับเปนการสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะใหเกิดผลในระดับท่ีสูงสุด คือการ
เกิดพฤติกรรม ซ่ึงผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา ในอนาคต ส่ิงท่ีบุคคลไดเร่ิมตนกระทําแลวนั้น จะ
สามารถตอยอดกลายเปนวัฒนธรรม “การให” ท่ีผูคนในสังคมมีพฤติกรรมการชวยเหลือแบงปน 
และรวมรับผิดชอบตอสังคม 

 

 ท้ังนี้ รูปแบบการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน สามารถ
สรุปดวยแผนภาพ ดังนี ้
 
 
 

                                                 
13 Ostergaard, Leon. Effective Campaign Assessment: How to Learn from Your Failures.  In Klingemann, Hans-Dieter and 
Rommele, Andrea eds. Public Information Campaigns & Opinion Research, London : Sage publications, 2002. 
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แผนภาพท่ี 5.2 แสดงรูปแบบการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดย
กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจ
เอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรางการรับรูและตระหนักถึง

สรางทัศนคติ

สรางพฤตกิรรม

การรณรงค
ประชาสัมพนัธ กลุมเปาหมาย

จิตสํานกึ

การกลอมเกลา
ทางสังคม
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วัตถุประสงคขอ 3 เพื่อศึกษาถึงแนวทางการดําเนินงานรวมกันของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรไมแสวงหากําไร ในการดําเนนิโครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชน 
 

การท่ีองคกรตาง ๆ รวมกันรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
ในฐานะของ “กลุมพันธมิตร” นั้น พบวา เปนการรวมกลุมในลักษณะขามภาคสวนกัน หรือท่ี
เรียกวา Cross – sector Alliance โดยท้ัง 6 โครงการซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยคัดเลือกโดยพิจารณา
จากโครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ท่ีมีการนําเสนอผาน
หนังสือพิมพ ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2549 – 30 เมษายน 2550 และมีจํานวนองคกรเขารวมเปน
พันธมิตรในโครงการมากท่ีสุด ซ่ึงจําแนกเปน  
 

- โครงการซ่ึงมีองคกรภาครัฐเปนแกนกลาง  
 

แผนภาพท่ี 5.3 แสดงการเชือ่มโยงพันธมิตรใน “โครงการธนาคารขยะรีไซคิล” ของกรม
สงเสริมส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวง
ทรัพยากรฯ

กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม

สํานักงาน
สวนภูมิภาค

กระทรวง
มหาดไทย

ผูวาฯ

เทศบาล

โรงเรียน บริษัท บางกอกกลาส

สถาบันการ
บรรจุภัณฑ

ชุมชน

บริษัท ยูนิลีเวอรฯ

บริษัท เต็ดตาแพ็ค

บริษัท เอสไอจี

บริษัท ทิปโกฟูดส
บริษัท ไทยน้ําทิพย

กระทรวง
ทรัพยากรฯ

กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม

สํานักงาน
สวนภูมิภาค

กระทรวง
มหาดไทย

ผูวาฯ

เทศบาล

โรงเรียน บริษัท บางกอกกลาส

สถาบันการ
บรรจุภัณฑ

ชุมชน

บริษัท ยูนิลีเวอรฯ

บริษัท เต็ดตาแพ็ค

บริษัท เอสไอจี

บริษัท ทิปโกฟูดส
บริษัท ไทยน้ําทิพย
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แผนภาพท่ี 5.4 แสดงการเชื่อมโยงพันธมิตรใน “โครงการคุณธรรมนําไทย” ของคณะ
มนตรีความมัน่คงแหงชาติ (คมช.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการซ่ึงมีองคกรธุรกิจเอกชนเปนแกนกลาง  
 

แผนภาพท่ี 5.5 แสดงการเชือ่มโยงพันธมิตรใน “โครงการโรงรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอม
ดีเดนเฉลิมพระเกียรติ” ของกลุมบริษัทฮอนดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คมช.กระทรวง
มหาดไทย

ผูวาฯ

ขาราชการ

นักเรียน

ทหารในสังกัด
กองทัพ

รากแกว

กระทรวง
ศึกษาฯ

กระทรวง
วัฒนธรรม

กระทรวง
พัฒนาสังคม

กระทรวง
สาธารณสุข

อสม.

บริษัท ทีโอที

บริษัท เอไอเอส

การทา
อากาศยาน

บริษัท สิงห
คอเปอเรช่ัน 

สํานักงาน
ก.พ.

หนวยงาน
สวนภูมิภาค

หนวยงาน
สวนภูมิภาค

สภาเด็กและเยาวชน
แหงประเทศไทย 

คมช.กระทรวง
มหาดไทย

ผูวาฯ

ขาราชการ

นักเรียน

ทหารในสังกัด
กองทัพ

รากแกว

กระทรวง
ศึกษาฯ

กระทรวง
วัฒนธรรม

กระทรวง
พัฒนาสังคม

กระทรวง
สาธารณสุข

อสม.

บริษัท ทีโอที

บริษัท เอไอเอส

การทา
อากาศยาน

บริษัท สิงห
คอเปอเรช่ัน 

สํานักงาน
ก.พ.

หนวยงาน
สวนภูมิภาค

หนวยงาน
สวนภูมิภาค

สภาเด็กและเยาวชน
แหงประเทศไทย 

กลองวิเศษ

ตาวิเศษ

กระทรวงศึกษา

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงทรัพยากร

กระทรวงเกษตร

โรงเรียน

กลุมบริษัท
ฮอนดา

กปร.

โรงงาน
กระดาษ

ชุมชน

องคกร
ทองถิ่น

กลองวิเศษ

ตาวิเศษ

กระทรวงศึกษา

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงทรัพยากร

กระทรวงเกษตร

โรงเรียน

กลุมบริษัท
ฮอนดา

กปร.

โรงงาน
กระดาษ

ชุมชน

องคกร
ทองถิ่น
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แผนภาพท่ี 5.6 แสดงการเชือ่มโยงพันธมิตรใน “โครงการโรงเรียน I see U มติชน 30 ป” ของบริษทั 
มติชน จํากัด (มหาชน) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการซ่ึงมีองคกรไมแสวงหากําไรเปนแกนกลาง  
 

แผนภาพท่ี 5.7 แสดงการเชือ่มโยงพันธมิตรใน “โครงการสงเสริมการใหเพื่อสังคม” ของ
มูลนิธิกองทุนไทย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงงาน
ยาสูบ

มติชน

ปตท.

บ.ฮอนดา

บ.ไออารพีซี

บ.เอ็มเค
บ.ทีโอเอ เพนท

สพฐ

กระทรวง
ศึกษาธิการ

กรมอาชีวะ
สมศ.

มหาวิทยาลัย
โรงเรียน

มูลนิธิ 
ดร.โกวิท

มูลนิธิ 
อ.บรรจง

โรงเรียน
I see U

ชุมชน

องคกร
ทองถ่ิน

มูลนิธิ
กองทุนไทย

ศูนยสงเสรมิ
การใหฯ

กระทรวง
กรมอื่น ๆ 

สสส.
กระทรวง

การพัฒนาสังคมฯ

บริษัทเอกชน

มหาวิทยาลัย

โรงเรยีน

เครือขาย

ขาราชการ

รัฐวิสาหกิจ
วัด
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แผนภาพท่ี 5.8 แสดงการเชือ่มโยงพันธมิตรใน “โครงการตลาดประกอบฝน” ของกลุมวายไอวาย 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

ท้ังนี้ การพิจารณาระดับของความเปนพนัธมิตร James E. Austin ศาสตราจารยแหง 
Harvard University Graduate School of Business Administration ไดศึกษาการดาํเนินกิจกรรมทาง
สังคมขององคกรในลักษณะขามภาคสวน หรือ Cross – sector Alliance สามารถจําแนกระดับของ
ความสัมพันธกันในกลุมพันธมิตรไดดังนี ้

1. Philanthropic Stage 
2. Transactional Stage 
3. Integrative Stage 
 

Philanthropic Stage คือ การท่ีองคกรเขารวมกิจกรรมทางสังคมในลักษณะของการบริจาค
เพื่อการกุศล ซ่ึงอาจเปนการขอรับบริจาครายป โดยองคกรผูใหการสนับสนุนทางการเงินอาจให
ความสําคัญกับการติดตามตรวจสอบการใชเงิน หรือผลสัมฤทธ์ิของการดําเนนิงานเพียงเล็กนอย 
ความสัมพันธขององคกรท่ีเขารวมกลุมพนัธมิตรในลักษณะนี้จึงเปนไปอยางจํากัด โดยแตละ
องคกรอาจมีพนัธกิจของตนเองท่ีไมเกี่ยวเนือ่งหรือสัมพันธกับองคกรอ่ืน ส่ิงท่ีองคกรผูบริจาคไดรับ 
คือช่ือเสียงในฐานะขององคกรท่ีใหการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม 

การวิจัยในคร้ังนี้ พบวา มีองคกรท่ีเขารวมพันธมิตรในระดับนี้ คือ  โครงการโรงเรียน I see U 
มติชน 30 ป ซ่ึงเปนโครงการท่ีริเร่ิมโดยบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) เพื่อชวยบูรณะฟนฟูและ
พัฒนาโรงเรียนจํานวน 100 แหงทั่วประเทศ ซ่ึงมีสถานะตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน โดยมีองคกรธุรกิจ

YIY
มูลนิธิ อโชกา 
ประเทศไทย

สอ.ดย.
สสส.

เยาวชน

บ.บานปู

UNICEF

ชายรกัชายฯ
พัฒนาศักยภาพ
ผูนําเยาวชน
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เอกชน อาทิ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รวมบริจาคแท็งคน้ํา บริษัท เอ็มเค จํากัด บริจาค
คอมพิวเตอรใชแลว บริษัทฮอนดา (ประเทศไทย) จํากัด ใหยืมรถเพื่อการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี บริษัท 
ทีโอเอ เพ็นท จํากัด บริจาคสีสําหรับทาอาคารเรียน และอีกหลายบริษัทท่ีรวมบริจาคเงินและส่ิงของ
อ่ืน ๆ เพื่อการดําเนินโครงการ ท้ังนี้ บริษัท มติชน ในฐานะส่ือมวลชน ซ่ึงมีหนังสือพิมพในครืออยู
ถึง 3 ฉบับ ไดแก หนังสือพิมพมติชน ขาวสด และประชาชาติธุรกิจ ไดตอบแทนผูบริจาคดวยการ
นําเสนอขาวการบริจาค และลงตราสัญลักษณขององคกรผูบริจาคในหนาหนังสือพิมพดังกลาว 
ดังเชนท่ี คุณ สมหมาย ปาริจฉัตต กรรมการผูจัดการบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) กลาววา 

 

เราก็เปดกวางเพื่อใหประชาชนรายยอยเขามาบริจาคอยูแลวแตวาเราก็คาดหวัง
กับรายใหญๆ เพราะวาก็จะไดเปนช้ินเปนอัน คือเปนเงินกอน ในแงของรายใหญ เขามี
ศักยภาพที่จะชวยไดเยอะมันก็จะมีในเชิงธุรกิจท่ีแลกเปล่ียน ชวยกันก็คือวาลงโฆษณา
ใหเห็น ลงโลโกใหเห็นวานี้เปนความรวมมือ มันก็ไดผลก็หลายเจาก็เขามาท้ัง คือ
นอกเหนือจากอุปกรณอยางสี หลายท่ีก็เปนเงินกอน สวนใหญก็จะเปนเงิน  
 
Transactional Stage คือ การท่ีองคกรเขารวมกลุมพนัธมิตรเพ่ือการจัดกิจกรรมทางสังคม 

(Cause-related marketing) รวมกัน หรืออาจเปนผูสนบัสนุนทางการเงินในกิจกรรมตาง ๆ (Event 
Sponsorship) ความสัมพันธขององคกรท่ีเขารวมเปนพันธมิตรในระดับนีจ้ะมีความเขมขนมากข้ึน 
โดยองคกรมีการแลกเปล่ียนทรัพยากร และคํานึงถึงคุณคาของกันและกัน ซ่ึงบางองคกรอาจไมเพยีง
จัดสรรงบประมาณให แตยังสงอาสาสมัครเขารวมในการจัดกจิกรรมอีกดวย สงผลใหเกิดการ
แลกเปล่ียนทักษะความเช่ียวชาญท่ีแตละฝายมีตอกัน นอกจากนี้อาจมีการกําหนดยุทธศาสตรให
เหมาะสมตอการดําเนินงานรวมกันอีกดวย 

การวิจัยในคร้ังนี้ พบวา มีองคกรท่ีเขารวมพันธมิตรในระดับนี้มากที่สุด อาทิ โครงการ
โรงเรียน I see U มติชน 30 ป ซ่ึงมีหลายองคกรเขารวมเปนพันธมิตรในระดับ Philanthropic Stage 
เพื่อการระดมทุนนั้น ปรากฏวา มีบางองคกรท่ีเขาไปมีสวนรวมในงานดําเนินงานมากกวา เชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สกศ.) ไดมอบหมายใหสถาบันการศึกษาในสังกัด และ
นักศึกษาเขารวมพัฒนาฟนฟูอาคารเรียนและภูมิทัศนของโรงเรียน ซ่ึงลวนเปนโรงเรียนท่ีมีสถานะ
ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานและกระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศ 

ขณะท่ีการดํานินงานในโครงการโรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ 
ของกลุมบริษัทฮอนดา และบริษัท กลองวิเศษ จํากัด สะทอนถึงความรวมมือของกลุมพันธมิตรใน
ระดับนี้ไดอยางชัดเจน โดยองคกรท้ังสองทํางานในลักษณะท่ีสอดประสานเปนเสียงเดียวกัน 
นับต้ังแตการกําหนดประเด็นของการรณรงค ข้ันตอนและแนวทางการทํางาน ตลอดจนการ
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ประเมินผลโครงการรวมกัน อีกทั้งยังไดผสานพลังกัน (Synergy) โดยกลุมบริษัทฮอนดาเปนผูระดม
ทุน และประสานความรวมมือกับกระทรวง และหนวยงานตาง ๆ ขณะท่ีบริษัท กลองวิเศษ 
รับผิดชอบในภาคปฏิบัติการ และการจัดคายอบรมใหความรูแกกลุมเปาหมายของโครงการ ท้ังนี้ 
องคกรท้ังสองตางเล็งเห็นถึงคุณคาในพลังแหงความรวมมือกัน จึงมุงหวังใหกลุมเปาหมายของ
โครงการสามารถขยายผลการดําเนินงานออกไปไดในระดับของการสรางเครือขายความรวมมือท่ี
เขมแข็งข้ึนในทองถ่ินของตนเอง 

 

เราก็อยากใหโรงเรียนไดรับความสําเร็จ หมายถึงวาทําไปไดในระดับหนึ่ง
แลวชวยกระจายออกไป มาเปนพี่เล้ียงในตําบล ในอําเภอ ในจังหวดั การท่ีเขาได
ความรูแลวเขาเอาไปใชกับโรงเรียน กับชุมชน พอแม พี่นอง ผูใหญบาน ใหอบต. เอา
ไปใช อบต. เห็นวาดีมาชวยสมทบทุนเพ่ิม เกิดเครือขาย  
 

นอกจากนี้ องคกรธุรกิจเอกชนหลายแหงอาจใหการสนับสนุนในฐานะแหลงทุน พรอมท้ัง
รวมแลกเปล่ียนเรียนรูและถายทอดประสบการณในมุมมองของภาคธุรกิจเพื่อเติมเต็มใหสามารถ
ดําเนินโครงการไดอยางรอบดาน ดังเชนโครงการตลาดประกอบฝน ของกลุมวายไอวาย ซ่ึงเปน
เยาวชนรุนใหมท่ีอาจยังขาดประสบการณ จึงไมเพียงไดรับการสนับสนุนทางการเงิน แตบริษัท 
บานปู จํากัด (มหาชน) ยังไดรวมคัดเลือกโครงการ ใหความเห็นและขอเสนอแนะ ตลอดจนชวย
พิจารณาส่ือประชาสัมพันธ และประสานส่ือมวลชนเพ่ือใหเขาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมอีกดวย 
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายองคกร อาทิ สภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) และ มูลนิธิอโชกา (ประเทศไทย) ท่ีรวม
ถายทอดความรูใหอีกดวย โดยคุณดวงรักษ เลิศม่ังมี หัวหนาโครงการตลาดประกอบฝน กลุมวายไอวาย 
กลาววา เวลาทํางานกับโครงการของนอง ๆ ท่ีเสนอเขามา เราจะเปนทีมพี่เล้ียง เปนทีมท่ีปรึกษาให 
ถาออนดอยประเด็นไหน ก็จะควานหาผูใหญใจดีท่ีเขาชํานาญเร่ืองนั้นมาชวย 

 

อยางไรก็ตาม บางองคกรท่ีใหการสนับสนุนทางการเงิน อาจไมไดเขามีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการดวยแตอยางใด ดังเชนท่ีคุณภณัฑิดา วิทยาภาเลิศ ผูชวยผูจดัการฝายการตลาด 
บริษัท บางกอก กลาส จํากัด ในฐานะองคกรผูใหการสนับสนุนทางการเงินแกโครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิล ของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กลาววา 

 

เนื่องจากกรม (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม)  มีระบบมาจากของปท่ี 
1 อยูแลวเราคงไมไดไปของเกี่ยวกับข้ันตอนการประกวดมากนกั แตเราจะไป
สนับสนุนในเร่ืองของการมอบเงินรางวัล หรือการใหส่ิงของท่ีขาด 
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เม่ือพิจารณาถึงเปาหมายของการเขารวมในโครงการ  คุณภัณฑิดา กลาววา “เราไมได
คาดหวังท่ีโปรเจค ท่ีเราคาดหวังจริง ๆ คือ โปรเจคที่เราทําจะทําใหสังคมรูจักเรามาก” ซ่ึงสะทอน
ใหเห็นถึงความมุงหวังขององคกรในการเขารวมพันธมิตรเพ่ือการสรางภาพลักษณอันดีในฐานะ
องคกรท่ีมีความใสใจอนุรักษส่ิงแวดลอม 

  
Integrative Stage คือ การท่ีองคกรกําหนดพันธกิจ และบุคลากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมทาง

สังคมรวมกันอยางชัดเจนในลักษณะ Joint venture ซ่ึงความสัมพันธขององคกรท่ีเขารวมเปน
พันธมิตรในระดับนี้มีความเขมขนในระดบัสูงสุด โดยผูบริหารระดับสูงขององคกรหนึ่ง เชนองคกร
ธุรกิจเอกชน อาจเขารวมเปนกรรมการในองคกรไมแสวงหากําไร ดําเนนิงานรวมกันแบบเช่ือม
ประสานเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ไมมีการแบงแยกเขา (you) หรือตัวเรา (I) แตเปนการดําเนินงาน
รวมกันในฐานะ “พวกเรา” (we) อยางไรกต็าม มีเพียงไมกี่องคกรท่ีจะสามารถดําเนินงานรวมกันได
ถึงในระดับนี ้ เนื่องจากไมไดเปนเพียงการเขารวมในกิจกรรม หากแตตองมีการปรับเปล่ียน
โครงสรางขององคกรเพื่อการดําเนินงานรวมกันอีกดวย 14 

การวิจยัในคร้ังนี้พบวา มีเพียงโครงการเดียวท่ีผูบริหารขององคกรหนึ่งไดเขาไปเปนสวน
หนึ่งในคณะกรรมการของอีกองคกร กลาวคือ ในการดาํเนินโครงการสงเสริมการใหเพ่ือสังคม ซ่ึง
มีองคกรแกนกลาง คือมูลนิธิกองทุนไทย และมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย เขารวมเปนพันธมิตรดวยนั้น ปรากฏวา คุณกวนิ ชุติมา รองผูอํานวยการมูลนิธิกองทุนไทย 
ไดเขารวมเปนกรรมการในคณะอนุกรรมการสงเสริมการใหและอาสาชวยเหลือสังคม ซ่ึงอยูภายใต
การกํากับดแูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยการเขารวมในคณะอนุกรรมการดังกลาว เร่ิมตน
จากการที่ตวัแทนองคกรหลายฝายเขารวมเวทีหารือเพื่อจัดทําโครงการสงเสริมการใหเพือ่สังคม  ซ่ึง
คุณกวนิ กลาววา  

 

คนท่ีมารวมกันคิด  มีท้ังกระทรวงการพัฒนาสังคม สวนวิชาการ  มีจุฬาฯ  มี
นิดาองคกรภาคธุรกิจก็มีท่ีสนใจเร่ือกิจกรรมงเพื่อสังคม  แลวก็องคกรพัฒนาเอกชนเอง 
ก็มีมูลนิธิ  มีการจัดต้ังเปนคณะอนุกรรมการฯ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสัมคม ก็ใหญ
และเปนทางการข้ึน 

 

                                                 
14 Austin, E. James. The Collaboration Challenge: How Nonprofit and Businesses Succeed Through Strategic Alliance. New York 
: HB Printing,, 2000, 20 – 29.  
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จากน้ันความรวมมือยังไดขยายผลตอไปโดยรวมกันผลักดันมติคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุญาต
ใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครได โดยไมถือเปนวันลา แตใหถือ
เปนวันปฏิบัติราชการไดไมเกิน 5 วันทําการตอป  

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา ในชวงเวลาท่ีผูบริหารของมูลนิธิกองทุนไทยมีโอกาสเขารวม
ในคณะอนุกรรมการสงเสริมการใหและอาสาชวยเหลือสังคม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ประธานมูลนิธิ คือ คุณไพบูลย วัฒนศิริธรรม ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดวย 

นอกจากนี้ การเขารวมในการดําเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนเพียงการเขา
รวมในฐานะ “อนุกรรมการ” เพ่ือดําเนินงานดานการสงเสริมการใหและอาสาชวยเหลือสังคมเปน
การเฉพาะ โดยไมไดเขารวมในตําแหนงทางการบริหารของกระทรวงแตอยางใด 

 
การศึกษาถึงแนวทางการดําเนินงานของกลุมพันธมิตรเพ่ือการรณรงคประชาสัมพันธสราง

จิตสํานึกสาธารณะของประชาชนคร้ังนี้ ผูวิจัยไดพจิารณาถึงบทบาทขององคกรตาง ๆ ซ่ึงสามารถ
จําแนกถึงบทบาทท่ีแตกตางกันขององคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหากําไร 
ดังตารางท่ีปรากฏดานลาง 

 
 

ตารางท่ี 5.1 แสดงบทบาทขององคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และองคกรไมแสวงหา
กําไร ในการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน องคกรไมแสวงหากําไร

• ริเร่ิมโครงการ 
• เขารวมปฏิบัติงาน 
• เขารวมโครงการ 
• สนับสนุนทางการเงิน 

• ริเร่ิมโครงการ 
• เขารวมปฏิบัติงาน 
• เขารวมโครงการ 
• สนับสนุนทางการเงิน 
• รับวาจางปฏิบัติงาน 
• รับบริการ 

• ริเร่ิมโครงการ 
• เขารวมโครงการ 
• สนับสนุนทางการเงิน 
• ทรัพยากรมนษุย 
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องคกรภาครัฐ รณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ในฐานะของ 
 

- องคกรแกนหลักผูริเร่ิมจดัทําโครงการ เชน กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม จัดทําโครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิล และคณะมตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) จดัทําโครงการคุณธรรมนําไทย เปนตน 

- องคกรเขารวมเปนผูปฏิบัติงานของโครงการ เชน สํานักพระพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี เขา
รวมจัดกิจกรรมสัญจรใหกับโครงการคุณธรรมนําไทย และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ชวยบูรณะอาคารเรียนในโครงการโรงเรียน I see U ของมติชน เปนตน  

- องคกรเขารวมเปนสวนหนึ่งในโครงการ เชน ผูบริหารขององคกรรวมเปนกรรมการตัดสิน
การประกวด  เชน  ปลัดกระทรวงศึกษา ธิการ ,  กระทรวงพลังงานฯ ,  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ, และกระทรวงเกษตรฯ รวมเปนกรรมการตัดสินการประกวดโรงเรียน
สรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงเปนโครงการของกลุมบริษัทฮอนดา 

- องคกรใหการสนับสนุนทางการเงิน เชน กระทรวงมหาดไทยรวมบริจาคเงินใหกับโครงการ
โรงเรียน I see U มติชน 30 ป 

 
 

องคกรธุรกิจเอกชน รณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ในฐานะของ 
 

- องคกรแกนหลักผูริเร่ิมจัดทําโครงการ เชน โครงการโรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดน
เฉลิมพระเกยีรติ โดยกลุมบริษัทฮอนดา และโครงการโรงเรียน I see U มติชน 30 ป โดย
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) เปนตน 

- องคกรเขารวมเปนผูปฏิบัติงานของโครงการ เชน บริษัท กลองวิเศษ จํากัด เขารวมใน
โครงการโรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนฯ โดยลงภาคสนามเพ่ือใหคําแนะนํา พา
กลุมเปาหมายรวมออกคายเสริมความรูดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมแทบทุก
ข้ันตอนของการดําเนินงาน 

- องคกรเขารวมเปนสวนหนึ่งในโครงการ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ไดเขารวมใน
โครงการตลาดประกอบฝน โดยไมเพยีงเปนแหลงทุน แตยงัชวยถายทอดความรูดานการบริหาร
จัดการ รวมพจิารณาโครงการยอย และประสานส่ือมวลชนเพ่ือการนําเสนอขาวกิจกรรม 

- องคกรใหการสนับสนุนทางการเงิน เชน บริษัท บางกอกกลาส จํากัด สนับสนุนทางการเงิน
ใหกับโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ 
เอไอเอส สนับสนุนทางการเงินใหกับโครงการคุณธรรมนําไทย เปนตน 

- องคกรรับวาจางเปนผูปฏิบัติการของโครงการ (Outsource) เชน โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
และโครงการคุณธรรมนําไทย ไดวาจางบริษัทเอกชนเปนผูดําเนินงานในโครงการ 
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- องคกรผูรับบริการของกิจกรรมทางสังคม (Service Purchase) เชน มูลนิธิกองทุนไทย เปด
ใหบริการแกองคกรธุรกิจเอกชนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยทางมูลนิธิสํารวจสถานท่ี 
และประสานการดําเนนิงาน ตลอดจนเผยแพรขาวทางสื่อมวลชนให   

 
 

องคกรไมแสวงหากําไร รณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ในฐานะของ 
 

- องคกรแกนหลักผูริเร่ิมจัดทําโครงการ เชน มูลนิธิกองทุนไทย จดัทําโครงการสงเสริมการให
เพื่อสังคม และกลุมวายไอวาย  จัดทําโครงการตลาดประกอบฝน เปนตน 

- องคกรเขารวมเปนสวนหนึ่งในโครงการ เชน สอ.ดย. มูลนิธิอโชกา (ประเทศไทย) และ 
UNICEF เขารวมใหคําแนะนําในการดําเนินโครงการตลาดประกอบฝนของกลุมวายไอวาย  

- องคกรใหการสนับสนุนทางการเงิน เชน สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เปนแหลงทุนของโครงการสงเสริมการใหเพื่อสังคม และโครงการตลาดประกอบฝน 

- องคกรใหการสนับสนุนในดานทรัพยากรบุคคล เชน กลุมวายไอวาย จัดอาสาสมัครเขารวม
แสดงความคิดเห็นในเวทีท่ีจดัข้ึนโดยองคกรไมแสวงหากําไร และองคกรภาครัฐ 

 
การท่ีองคกรตาง ๆ รวมกันรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธาระของประชาชน 

Alfred Vernis และคณะ ไดกลาวถึง “แรงจูงใจ” ขององคกรในการดําเนินกจิกรรมทางสังคม รวมกบั
องคกรอ่ืน ๆ ในลักษณะขามภาคสวน (Cross-sector collaboration) ดังตอไปนี ้

 

องคกรภาครัฐ 
ภาครัฐมีพันธกิจสําคัญในการใหบริการแกสังคม แตกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกท่ี

เกิดข้ึน สงผลใหปญหาทางสังคมทวีความซับซอนและรุนแรงยิ่งข้ึน บทบาทของภาครัฐในการ
แกไขปญหาตาง ๆ ดวยรูปแบบเดิม ไมอาจครอบคลุมทุกแงมุมของปญหาไดอีกตอไป จึงนํามาสู
แนวคิดของการที่องคกรทุกภาคสวน ท้ังองคกรธุรกิจเอกชนและองคกรไมแสวงหากําไร จะตองยื่น
มือเขารวมแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมดวย ท้ังนี้ องคกรภาครัฐมักใหความสําคัญกับการดําเนิน
กิจกรรมทางสังคม รวมกับองคกรไมแสวงหากําไร ในลักษณะท่ีองคกรไมแสวงหากําไรรับหนาท่ี
เปนผูปฏิบัติการ (Outsourcing) ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม เนื่องจากภาครัฐเล็งเห็นแลววา 
องคกรไมแสวงหากําไรมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการสูงกวา อีกท้ังมีประสบการณและ
ความสามารถในการเขาถึงกลุมเปาหมายซ่ึงภาครัฐไมอาจเขาถึงได  

ขณะท่ีความรวมมือจากองคกรธุรกิจเอกชนเกิดข้ึน ทามกลางสถานการณท่ีองคกรภาครัฐ
ถูกจํากัดงบประมาณ โดยมีแรงกดดันใหตองจัดการกับปญหาทางสังคมท่ีเพิ่มพูนข้ึน เง่ือนไขหน่ึงท่ี
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องคกรภาครัฐเปดรับความรวมมือจากองคกรธุรกิจเอกชน เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพทางการเงิน
ท่ีจะสนับสนนุใหการดําเนนิกิจกรรมทางสังคมสําเร็จลุลวงลงได 

นอกเหนือจากแนวคิดในดานแรงจูงใจ ท่ี Alfred Vernis สะทอนถึงท่ีมาในการรวมกลุม
พันธมิตรขององคกรภาครัฐแลว เม่ือพิจารณาถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงภาครัฐ จากการสัมมนา
วิชาการเวทีนวัตกรรม 2548 (Innovative Forum) ซ่ึงจัดข้ึนโดยสํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ไดมีการกลาวถึงการบริหารงานแบบลําดับข้ัน (Hierarchical) ของภาครัฐวา กําลัง
จะจบส้ินลง โดยจะถูกแทนท่ีดวยระบบใหมคือ “การบริหารภาครัฐโดยอาศัยเครือขาย” ซ่ึงในระบบ
นี้บทบาทของผูบริหารภาครัฐจะเปล่ียนจากการบริหารจดัการบุคลากรและโครงการตาง ๆ มาเปน
การประสานงานหนวยงานและทรัพยากรตาง ๆ เพื่อทําใหงานสําเร็จลุลวง โดย Williams D. Eggers 
และ Stephen Goldsmith เนนย้ําวา องคกรภาครัฐจะตองหันมาสรางความรวมมือกบัองคกรอ่ืน ๆ 
มากข้ึน โดยอาศัยเครือขายผูรับการจางเหมาภาคเอกชน หนวยงานท่ีไมแสวงหากําไร และ
หนวยงานรัฐอ่ืน ๆ เพื่อใหการบริการบรรลุเปาหมายตามนโยบายท่ีกําหนด โดยองคกรภาครัฐ
จะตองบริหารจัดการเครือขายความสัมพันธท่ีมีความหลากหลาย ดวยการสรางเครือขายขามองคกร15 

 

จากแนวคิดดานแรงจูงใจและแนวโนมการบริหารงานภาครัฐท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไปสู
การประสานความรวมมือแบบขามภาคสวน เม่ือพิจารณาการดําเนินโครงการตาง ๆ ในการวิจัยคร้ังนี้ 
พบวา องคกรภาครัฐ เชน กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม มีแนวคิดท่ีสอดคลอง โดยตระหนักถึง
ความจําเปนของการรวมมือกับองคกรอ่ืนในการดําเนินโครงการรณรงคประชาสัมพันธสราง
จิตสํานึกสาธารณะของประชาชนใหสําเร็จลุลวง โดยคุณระเบียบ ภูผา นักวิชาการเผยแพร 6 ว 
(หัวหนาโครงการฯ) กลาววา เราก็จะแบงสวนหน่ึงไปใหภาค  เพื่อใหมันกระจายเพราะถาเราทําคน
เดียวเราทําไมได  

ขณะท่ี พันเอกธเนศ กาลพฤกษ ผูอํานวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือน
ทหารบก ซ่ึงรับผิดชอบโครงการคุณธรรมนาํไทย ในนามของคณะมนตรคีวามม่ันคงแหงชาติ กลาววา 

 

บริษัทตาง ๆ  เขาก็ไดจากสังคมเยอะ ก็ตองคืนกําไรใหกับสังคมบาง สวน
องคกรภาครัฐท่ีเขามารวมในโครงการ ก็เทากับอุดชองวางของกันและกัน เร่ือง
คุณธรรมทุกกระทรวงทําอยูแลว แตวาแทนที่เขาจะพูดแคกระทรวงเดยีววา ก็เอามาอยู
ใตรมเดียวกนั 

 

                                                 
15 Eggers, Williams D. and Goldsmith, Stephen. “Government by Network: The New Public Management Imperative” In 
Governing by Network: The New Shape of the Public Sector = การสรางเครือขายและพันธมิตรในการปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จ
ของหนวยงานภาครัฐ, 6 – 11. กรุงเทพฯ : งานสัมมนาวิชาการเวทีนวัตกรรม (Innovative Forum), 2548.  
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อยางไรก็ตาม เปนท่ีสังเกตวา การรณรงคฯสรางจิตสํานึกสาธารณะ โดยกลุมพนัธมิตรซ่ึงมี
แกนกลางเปนองคกรภาครัฐ จะใหความสําคัญกับการดําเนินงานรวมกับองคกรภาครัฐดวยกันเปน
อันดับแรก โดยยังคงเนนการส่ังการตามสายบังคับบัญชา (Hierarchy) จากสวนกลาง สูสวนภูมิภาค 
และทองถ่ิน จากนั้นจึงจะเปดรับความรวมมือจากองคกรธุรกิจเอกชน โดยเปนไปในลักษณะท่ี
องคกรธุรกิจเอกชนเปนผูตดิตอเพ่ือเสนอใหการสนับสนุนทางการเงินในการดําเนนิโครงการตาง ๆ 
ของภาครัฐ เชน บริษัท บางกอกกลาส จํากัด และบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
หรือ เอไอเอส ใหการสนับสนุนทางการเงินแกโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล และโครงการ
คุณธรรมนําไทย ตามลําดับ โดยพบวา องคกรธุรกิจเอกชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการ
อยางจาํกัด ดังเชนท่ีคุณวิไล เคียงประดู ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสวนงานประชาสัมพันธ ของ
เอไอเอส กลาววา “เราเปนสปอนเซอร ให Feed back กับเขาหลาย ๆ เร่ือง วาปญหาเกดิจากอะไรกัน
แนและชวยกนั สวนจะทําตามหรือไมเปนเร่ืองของเขา” 

ท้ังนี้ การเขารวมพันธมิตรขององคกรธุรกิจเอกชน อาจกลาวไดวาเนนการสราง “รัฐบาล
สัมพันธ” ซ่ึงคุณวิไล ยอมรับวาการเขารวมในโครงการคุณธรรมนําไทย ของคณะมนตรีความม่ันคง
แหงชาติ เพื่อแสดงความเปนกลางขององคกร โดยปราศจากอคติทางการเมืองใด ๆ กบัทางกองทัพ 

 

จุดประสงคเพียงจะบอกวาใครก็ไดในสังคมถาทําแลวมันดีและตรงกับส่ิงท่ี
เราทํา เรายินดีไมเฉพาะกับ คมช. แตการท่ีเราไป คมช.หรือกับใครก็ตาม เพื่อใหเห็นวา
ฉันเปนกลาง อดีตนายกอยูในสวนของเขาไมถือหุนท่ีนี่แลว เราก็ไปอธิบายใหฟง แลว
พออธิบายเสร็จ เราบอกวา ส่ิงท่ีพิสูจนไดคือ ถาคุณทําดี เรายินดี Support 
 

เชนเดยีวกับการใหสัมภาษณของคุณภณัฑดิา วิทยาภาเลิศ ผูชวยผูจัดการการตลาด บริษัท 
บางกอกกลาส จํากัด ท่ีกลาววา “ในสวนของภาพลักษณองคกร เราคงยังไมได เพราะวาคนก็ยังไม
รูจักบางกอกกลาส แตวาผลดีคือ ภาครัฐบาล หนวยงานรัฐบาลไดรูจักวา เราเปนหนวยงานเอกชนท่ี
ใสใจในเร่ืองของส่ิงแวดลอมตรงน้ี” นับเปนสะทอนถึงการที่องคกรธุรกิจเอกชนมุงหวังท่ีจะสาน
สัมพันธอันดีกบัหนวยงานภาครัฐไดอยางชัดเจน 
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องคกรธุรกิจเอกชน 
ในเดือนกรกฎาคม ป 2001 European Commission ไดริเร่ิม “Green Book: Promoting a 

European Framework for Corporate Social Responsibility (CSR) โดยกระตุนใหองคกรธุรกิจ
เอกชนตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ ซ่ึงกอนหนานี้ OECD ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติขององคกร
ธุรกิจเอกชนท่ีดําเนินกิจการในหลายประเทศ (Multinational companies) ใหตระหนักถึงประเด็น 
CSR ในกระบวนการผลิตและการดําเนินกิจการของตน เชนเดียวกับท่ี โคฟ อันนัน เลขาธิการ
สหประชาชาติ ไดเสนอใหท่ัวโลกทําขอตกลงเพ่ือใหภาคธุรกิจแสดงเจตนารมณเกื้อหนุน
ผูดอยโอกาสในสังคม  

สําหรับองคกรธุรกิจเอกชน Alfred Vernis กลาววา เร่ิมมีการเปล่ียนมุมมองโดยหนัมา
ตระหนกัถึงความจําเปนขององคกรในการรวมสรางสรรคสังคมมากข้ึน ซ่ึงตองยอมรับวาความ
คาดหวังตอการท่ีภาคธุรกิจจะตองรวมพัฒนาสังคมเร่ิมเปนท่ีจบัตามองมากข้ึนทุกที ภาพลักษณใน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจเอกชนในสายตาของสาธารณชน กําลังเปนท่ีสนใจ
และถูกพูดถึงในทฤษฎีธุรกิจสมัยใหมมากมาย ซ่ึงองคกรธุรกิจสมัยใหมจะตองพยายามสรางสมดุล
ระหวางการสรางผลกําไรขององคกรกับการสานความสัมพันธอันดีกับสังคม จึงไดเกิดแนวคิดของ
การคืนกําไรใหสังคม (Returning a share of profit to society) และนํามาสูการริเร่ิมกิจกรรมทาง
สังคม (Proactive social action) กันอยางกวางขวาง  

การดําเนนิกิจกรรมทางสังคมขององคกรธุรกิจเอกชน ถือเปน “การตลาดเชิงสถาบัน” 
(Institutional Marketing) ซ่ึงองคกรหวังผลในระยะยาวมากกวาการตลาดท่ีเนนผลิตภัณฑ (Product 
Marketing) กลาวคือ เปนการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกรตอสาธารณชน 
(Public image) โดยหวังใหเปน “สะพาน” ท่ีเช่ือมความสัมพันธอันดีระหวางประชาสังคมและตัว
องคกร เพื่อใหเกิดการยอมรับสนับสนุนองคกรตอไปในอนาคต นอกจากนีก้ิจกรรมทางสังคมยัง
เอ้ือใหผลิตภณัฑและตราสัญลักษณสินคาขององคกรสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายใหม ๆ เพิ่มมาก
ข้ึน โดยเฉพาะกลุมเปามายท่ีมีความใสใจตอสังคม (Socially committed consumer)  

ในอีกแงมุมหนึ่ง การดําเนินกิจกรรมทางสังคมยังเปนเกราะคุมกันท่ีองคกรธุรกิจเอกชน
บางแหงมุงหวังเพื่อลดแรงเสียดทานจากกลุมเคล่ือนไหวทางสังคม หรือการแทรกแซงจาก
หนวยงานรัฐ ท้ังนี้ ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม องคกรธุรกิจเอกชนอาจคํานึงถึงรายช่ือของ
องคกรท่ีมุงหวังใหเขารวมเปนพันธมิตรกอน จากนั้นจึงจะพิจารณาประเด็นทางสังคมที่จะรณรงค
สงเสริมวา มีความเช่ือมโยงถึงผลิตภัณฑขององคกรหรือไม เพียงใด และเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
และตอเนื่อง บางองคกรก็อาจเปนผูริเร่ิมจัดกิจกรรมทางสังคมเอง  
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นอกจากนี ้ การเขารวมในกจิกรรมทางสังคมยังถือเปนสวนหนึง่ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (Human resource) ขององคกรอีกดวย โดยเม่ือองคกรมีสวนรวมในกจิกรรมทางสังคม ก็จะ
สงผลใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจวาไดดําเนนิงานในองคกรท่ีดีของสังคม ความจงรักภักดี 
(loyalty) ท่ีมีตอองคกรก็จะตามมา ซ่ึงเคยมีการสํารวจพบวา การทํากิจกรรมเพื่อสังคมสงผลตอ
แรงจูงใจของพนักงาน (employee motivation) ท่ีเพิ่มมากข้ึนถึง 3 เทาเลยทีเดียว ชวยรักษาบุคลากร
ท่ีมีศักยภาพใหอยูรวมงานในองคกรตอไประยะยาว 

 

การวิจยัในคร้ังนี้ พบวา องคกรธุรกิจเอกชนตระหนักถึงบทบาทของตนเองตอการรวม
รับผิดชอบตอสังคมในระดับท่ีเขมขน โดยกําหนดเปนนโยบายขององคคกร ดังเชนท่ีคุณศิริพร อวนคํา 
ผูจัดการฝายกจิกรรมเพื่อสังคม กลุมบริษัทฮอนดา กลาววา 

 

เราประกาศเปน Vision 2007  วา ฮอนดาอยากจะเปนองคกรท่ีสังคมตองการ
ใหดํารงอยู คือ เราตองการเปนคนดีตอสังคม ตอบแทนสังคม แลวก็ดาํเนินธุรกิจดวย
ความโปรงใส ในเร่ืองของ CSR ทุกฝายทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในองคกรก็จะตองมี
แผนดําเนนิกจิกรรมของตนเองอยางโปรงใส เพราะฉะน้ันในสวนของกิจกรรมเพือ่
สังคม ก็วาเราจะทําอยางไรใหเราเปนองคกรท่ีสังคมอยากใหดํารงอยู 
 

เชนเดยีวกับบริษัท บานปู จาํกัด (มหาชน) ท่ีใหการสนับสนุนทางการเงินในโครงการตลาด
ประกอบฝน เนื่องจาก มีนโยบายท่ีผูบริหารต้ังไวนานแลว เปน Motto ท่ีวา ตวัเราพฒันาข้ึนไปจะ
พัฒนาอยางยั้งยืนไดรอบ ๆ ตัวเราเขาตองอยูดีมีสุข โตไปดวยกัน เราจะอยูอยางไง ถาเกิดเราดีอยูคน
เดียวคนอ่ืน ๆ แย ทายท่ีสุดกไ็ปไมรอด 

ประเด็นปญหาท่ีองคกรเลือกรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะแกประชาชน
นั้น มีสวนท่ีเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑขององคกรดวย ดังเชนการจัดทําโครงการโรงเรียน I see U 
มติชน 30 ปนั้น มีจุดเช่ือมโยงไปถึงผลิตภัณฑซ่ึงเปนหนังสือพิมพ และหนังสือในเครือ โดย
คุณสมหมาย ปาริจฉัตต กรรมการผูจัดการบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) กลาววา 

 

โครงนี้จริงๆ มันนาจะสืบเนื่องมาจากท่ีบริษัท มติชน จํากัด ซ่ืงเปนผูผลิต
ส่ิงพิมพออกจําหนายอยูหลายประเภท โดยเฉพาะหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห 
และบุคลากรของเราไดเขาไปมีสวนรับรูการดําเนินงานทางดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการมาเปนเวลานาน ทานประธานทานก็คุนเคยกับทานอดีต
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือทานอาจารยโกวิท วรพิพัฒน มาเปนเวลานานมาก 

DPU



 205

อาจารยเรืองชัย ทรัพยนิรันดร ก็เขาไปชวยงานกระทรวงศึกษาธิการ คุณเกียรติชัย  
พงษพานิช ผูบริหารของเราก็เขาไปใหการสนับสนุน  
 

สะทอนใหเหน็ไดอยางชัดเจนวา นอกเหนือจากภาพลักษณท่ีดใีนฐานะองคกรท่ีรวม
รับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงจะสงผลดีตอผลิตภัณฑขององคกรแลว ในการกําหนดประเด็นเพื่อการ
รณรงคฯ องคกรธุรกิจเอกชนไดคํานึงถึงสายสัมพันธท่ีมีตอผูบริหารขององคกรภาครัฐดวย โดยการ
เลือกรณรงคในประเด็นท่ีเอ้ือใหเกดิประโยชนตอการบริหารงานภาครัฐ และไดมีการเชิญตัวแทน
หนวยงานภาครัฐเขารวมในการดําเนนิโครงการตาง ๆ ดวย 

 
องคกรไมแสวงหากําไร  
Alfred Vernis กลาววา จากสภาพปญหาทางสังคมท่ีซับซอนและทวีความรุนแรงข้ึน ขณะท่ี

การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐมีแนวโนมท่ีจะลดลงเร่ือย ๆ อันเนื่องมาจากงบประมาณท่ี
ภาครัฐเองไดรับการจัดสรรอยางจํากดั ภายใตแรงกดดนัท่ีตองแกไขปญหาซ่ึงเพิ่มพูนข้ึนในสังคม 
สงผลใหองคกรไมแสวงหากาํไรเร่ิมตระหนักวาการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น จําเปนตองอาศัยการ
สนับสนุนทางการเงินจากแหลงท่ีมาท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะจากองคกรธุรกิจ
เอกชน ในฐานะแหลงทุนซ่ึงมีความยืดหยุนมากกวา โดยอาจใหการสนับสนุนผานการบริจาคเงิน 
ซ่ึงชวยใหการบริหารจัดการกิจกรรมทางสังคมสําเร็จลุลวงไดอยางคลองตัว  

นอกเหนือจากการหาแหลงสนับสนุนทางการเงินแลว องคกรไมแสวงหากําไรยังรวม
พันธมิตรกับองคกรอ่ืนเพื่อการเสริมเพิ่มมุมมองท่ีมีตอปญหาทางสังคมไดอยางกวางขวาง และ
สามารถขยายผลสูการแกไขปญหาท่ีรอบดานยิ่งข้ึน ดังเชนท่ีมีการนําแนวคิดเกีย่วกบัผูประกอบการ 
(Entrepreneur behavior) ทางธุรกิจ มาใชในการบริหารกิจกรรมทางสังคม16  

ท้ังนี้ ดร.มิชิตา จําปาเทศ รอดสุทธิ จากสถาบันการบริหารและจิตวทิยา ไดอธิบายถึงการ
เปนผูประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) ไววา เกดิจากการเล็งเห็นถึงศักยภาพในการ
ดําเนินงานของผูประกอบการ หรือ Entrepreneur ซ่ึงโดยพื้นฐานมักเปนผูท่ีมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคทําในส่ิงใหม ๆ และยนืหยัดท่ีจะดําเนินงานจนเกิดผลเปนรูปธรรมไดอยางไมทอถอย มี
การเคล่ือนไหวเร็ว และปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดทันทวงที จากคุณสมบัติท่ีโดดเดนของ
ผูประกอบการเชนนี้ ไดถูกนํามาประยกุตใชกับงานพัฒนาสังคม โดยใชช่ือวา ผูประกอบการทาง
สังคม หรือ Social Entrepreneur ซ่ึงมีลักษณะรวมท่ีเหมือน Business Entrepreneur ในเร่ืองความคิด
สรางสรรค และมีความสามารถในการบริหารใหเกิดผลในเชิงรูปธรรมได หากแตผูประกอบการ
                                                 
16 Vernis, Alfred, Maria Lglesias, BeatriZ Sanz and A’ngle Saz-Carranza. Nonprofit organizations: Challenges and Collaboration. 
New York : Palgrave Macmillan, 2006, 23 – 27, 46 – 52. 
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ทางสังคมนั้น มีจุดเร่ิมตนท่ีคิดจะสรางงานโดยไมไดมีผลกําไรเปนตัวตั้งตน แตเปนความม่ังหวังท่ี
อยากจะสรางสรรคสังคมใหดีงามข้ึน มีใจอยากชวยเหลือสังคม อยากใหแกสังคม หรืออยากจะ
เปล่ียนแปลงสังคมใหดีข้ึน ผลลัพธของการทํางานจึงมิใชกําไรเพ่ือตวัเอง แตกลับเปนสังคมท่ีงดงาม
ข้ึน สะอาดข้ึน และมีความสุขมากข้ึน 17 
 

 จากแนวคิดดังกลาว เม่ือพจิารณาการดําเนินงานขององคกรตาง ๆ ในการวิจัยในคร้ังนี้ 
พบวา องคกรไมแสวงหากาํไรมีการแลกเปล่ียนองคความรูกันในเร่ือง “ผูประกอบการทางสังคม” 
(Social Entrepreneur) เชนกนั โดยในโครงการตลาดประกอบฝน ของกลุมวายไอวาย ไดรับแนวคิด
นี้จากมูลนิธิ อโชกา (ประเทศไทย) ซ่ึงใชแนวคิดนี้เปนหลักในการดําเนินโครงการขององคกรใน
สาขาตาง ๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ บรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรูเกดิข้ึนตลอดการดาํเนินโครงการฯ 
ดังเชนท่ีคุณดวงรักษ เลิศม่ังมี หัวหนาโครงการตลาดประกอบฝน กลุมวายไอวาย กลาววา 
 

มี สอ .ดย.   เครือขายนักธุรกิจเพื่อสังคม (SVN) อโชกาแหงประเทศไทย  ซ่ึง
เปนองคกรท่ีทําเกี่ยวกับเร่ืองสงเสริมหรือคนหาผูประกอบการทางสังคม  ซ่ึงมีอยูหลาย
ประเทศ  สํานักงานใหญอยูท่ีวอชิงตัน  สอ.ดย. และอโชกา  จะเปนท่ีปรึกษาหลักดาน
ความคิด  ขอมูล  และ SVN จะเปนท่ีปรึกษา  แนะนําใหไดวาถาเปรียบเทียบการทํางาน
แบบธุรกิจ  ใหเห็นวาถาทําธุรกิจตองเปนแบบนี้  ทําใหเราไดเห็นภาพเชิงธุรกิจ ก็เปน
ประโยชน 

 

ขณะท่ีแหลงทุนดั้งเดิม คือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึง
ชวยสนับสนุนการรณรงคประชาสัมพันธฯของโครงการตลาดประกอบฝนมาต้ังแตตน ไดลดงบ
สนับสนุนการดําเนินโครงการในปถัดไปลงคร่ึงหนึ่ง  สงผลใหกลุมวายไอวาย ตองเปดรับการ
สนับสนุนทางการเงินในจํานวนครึ่งหนึ่งท่ีหายไปน้ันจากองคกรธุรกิจเอกชน คือ บริษัท บานปู 
จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 

 

                                                 
17 มิชิตา จําปาเทศ รอดสุทธิ. “ผูประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur)” หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่  23  
กุมภาพันธ 2549. 
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ท้ังนี้ แนวทางการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน โดยกลุม
พันธมิตรตาง ๆ สามารถสรุปดวยแผนภาพดังตอไปนี้ 

 
แผนภาพท่ี 5.9 แสดงถึงแนวทางการดําเนนิงานรวมกันของกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกร
ภาครัฐ กลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปนองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมพันธมิตรซ่ึงมีแกนกลางเปน
องคกรไมแสวงหากําไร ในการดําเนินโครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ
ประชาชน 
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กลุมพันธมิตร
องคกรภาครฐั

กลุมพันธมิตร
องคกรธุรกจิ
เอกชน

กลุมพันธมิตร
องคกรไม

แสวงหากําไร

นโยบายรฐั

วาระแหงชาติ

ประเด็นจิตสํานึก
สาธารณะ

แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาติ

การประชุม
สมัชชา

สหประชาชาติ

องคการ
การคาโลก 

(WTO)

สหพันธทาง
การคายุโรป 

(EU)

องคกรดานความรวมมือดาน
เศรษฐกจิและการพัฒนา 

(OECD)

ความรบัผิดชอบ
ทางสังคมเชิง
บรรษัท (CSR)

Integrative Stage

Transaction Stage

Philanthropic Stage

สรางการรับรูและตระหนกัถึง

สรางทัศนคติ

สรางพฤตกิรรม

การรณรงค
ประชาสัมพนัธ

กลุมเปาหมาย

จิตสํานกึ

การกลอมเกลา
ทางสงัคม

องคกรภาครัฐ บรรลุพนัธกิจ

องคกรธุรกิจเอกชน เติมเต็ม CSR

องคกรไมแสวงหากําไร ตอบโจทย

ผลสะทอนกลับ
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ขอเสนอแนะ 
 

1. การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน องคกรในกลุม
พันธมิตรควรมีการกําหนดเปาหมายรวมกนัอยางชัดเจน หากไมเชนนั้นการดําเนินงานรวมกนัอาจ
หยุดชะงักลง ดังเชนการดําเนินโครงการสงเสริมการใหเพื่อสังคม ผูใหขอมูลจากท้ังมูลนิธิกองทุน
ไทย ซ่ึงเปนองคกรแกนกลางในกลุมพนัธมิตร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) ซ่ึงเปนแหลงทุน ตางยอมรับวา มีเปาหมายของการรณรงคตางกัน โดยในฝายแรก
มุงสรางใหกลุมเปาหมายมีโอกาสทํางานรวมกัน เชน จัดโครงการยอยโดยโรงเรียนตาง ๆ จัดสง
นักเรียนเขารวมในกจิกรรม ขณะท่ีฝายหลังสะทอนถึงการเกิดเครือขายวาจะตองพฒันาใหถึงระดับ
ท่ีองคกรดําเนนิกิจกรรมรวมกันไดดวยตนเอง โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ ในทองถ่ิน 
และไมจําเปนตองพึ่งพิงแหลงทุนเดิมอีกตอไป ดังเชนท่ีคุณสุธาสินี เพชรคุม ผูประสานงานสํานกั
สนับสนุนการสรางสุขภาวะในพ้ืนท่ีและชุมชน สสส. กลาววา 

  

อาจเปนดวยเนื่องจากวาเราอาจจะยังคุยกันไม Clear ตั้งแตตน คือเรายังไม
มองภาพใหญกอน และไมคุยต้ังแตตนวาสุดทายแลวจริงๆ การสรางเครือขายในปเดียว
ไมสามารถท่ีจะทําได คําวาเครือขายหมายความวามันจบไปแลวมันสามารถท่ีจะมีแกน
ในการที่จะ Run ตอไป ส่ิงท่ีโครงการที่ทํา ประสานงาน มองหาคนท่ีจะทําเร่ืองนี้ 
พยายามท่ีจะขายไอเดีย และพยามใหเขามาพบปะเจอกัน รวมแลกเปล่ียน เรียนรูกัน 
อันนี้คือส่ิงท่ีโครงการนี้ทํา แตใหถึงข้ันท่ีวามันเกิดความเขมแข็ง Run ตอไปไดอันนั้น
เห็นวาอาจไปไมถึง และภายในปเดียวคิดวาไมนาจะทําได 
 

ทายท่ีสุด การรณรงคฯเพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกสาธารณะในเร่ือง “การใหเพ่ือ
สังคม” จึงตองมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินงาน โดย สสส. กําหนดใหมีการหารือกันใน
คณะกรรมการซ่ึงมีตัวแทนจากหลายฝาย เพื่อรวมกันกําหนดเปาหมายของการรณรงคท่ีชัดเจน 
จัดทําเปนชุดโครงการโดยท่ีองคกรตาง ๆ ซ่ึงมุงหวังท่ีจะรวมรณรงคฯในประเด็นปญหาดังกลาว 
และตองการขอรับทุนสนับสนุนจาก สสส. จะตองยึดถือการดําเนินงานตามเปาหมายดังกลาว  

เชนเดยีวกับโครงการคุณธรรมนําไทย ของคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ (คมช.) ซ่ึงถูก
มองวาเปนการจัดทําโครงการในลักษณะเฉพาะกิจ โดยองคกรท่ีเขารวมดําเนินการเล็งเห็นถึงอํานาจ
การส่ังการ แตอาจไมไดตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นปญหาท่ีมีการรณรงคสรางจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชน จงึไมไดวางแผนท่ีจะสานตอการรณรงคดังกลาวใหเกดิความยั่งยืน โดย
คุณเฉลิมชัย ล้ิมสกุล ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัลพบุรี กลาววา  
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โครงการน้ีก็ถือวาเขามาแบบจะเรียกวาเฉพาะกิจก็ได  และเวลาไปก็ไปแบบ
เฉพาะกิจเหมือนกัน  ก็คงไมนาจะแปลก  มีหรือไมมีก็ไมแปลก  เพียงแตวามีก็เหมือน
เสริมเขามาเฉย  ๆ แตถาไมมีผมก็คิดวา  หนวยงานทุกหนวยงานเคาก็มีจริยธรรม 
คุณธรรมอะไรของเขาทําอยู  เพียงแตวา  เม่ือ  คมช  .เห็นวา  3  เร่ืองนี้ (ความซ่ือสัตย 
กตัญญ ลามัคคี) เปนเร่ืองสําคัญตองเติมเขาไป ก็เอามาทํากัน แตถาเติมไปแลว หมดยุค 
คมช  .แลว  ก็คงกลับไปเปนตามรูปแบบเดิม  ผมเขาใจวาอยางนั้นนะ  ก็คงไมมีใครหยิบ
มาเนนเร่ือง 3 เร่ืองนี้ อาจจะมีเร่ืองอ่ืนท่ีสําคัญตอไป 
 
2. การรณรงคประชาสัมพนัธสรางจิตสํานกึสาธารณะของประชาชนใหประสบผลสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีวางไว องคกรควรคํานึงถึงการ “ผสานพลัง” (Synergy) โดยดึงเอาศักยภาพของแตละ
องคกรมาประสานการทํางานรวมกนัใหเกดิประโยชนสูงสุด การละเลยศักยภาพของแตละฝายอาจ
กอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานได ดงัเชนท่ีคุณอุดมลักษณ โอฬาร ผูอํานวยการสายส่ือสาร
องคกร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ไดสะทอนถึงการดาํเนินโครงการตลาดประกอบฝน ซ่ึงมีกลุม
วายไอวายเปนแกนกลางวา  

 
ตอนนี้ยังถือวาไมเปนท่ีนาพอใจในความรูสึกของเราเองผานธุรกิจมาเยอะ แต

ละป  มีเหลือ  continue กันแบบเปนลํ่าเปนสันอยูซัก  2-3 คน ซ่ึงหลายคร้ังท่ีเราอยากไป
ดูกิจกรรมบางอยางท่ีเขา  list ไว  สุดทายไมไดไป  ก็เพราะวามันไมเปนไปตามแผน 
แลวก็ไมบอกกัน หรือบอกเม่ือมันจบไปแลว  YIY เองก็บอกวานองเพ่ิงบอกเม่ือวานนี้ 
ซ่ึงพอมาบอกเราวาพรุงนี้ตองเดินทาง  บางทีก็ไมไดแลว แทนท่ีจะไดเชิญส่ือ ซ่ึงเรา
ไมไดเสียเงิน ทุกคร้ังท่ีเอาส่ือไปอยางมากก็มีช่ือบานปูอยูคร้ังเดียวใน article ยาว  2 
หนา  โครงการยิ้มสนับสนุนโดย สสส.และบานปู  หลังจากนั้นเปนเร่ืองของโครงการ
ท้ังส้ินและบางคร้ังก็เปนการโปรโมท  YIY ไปดวยในตัว  เราก็ยังบอกวาเราไมเคยคิดจะ
มาเอาผลประโยชนเลย  แตเรามองแลววาถายังปลอยใหเปนอยางนี้ตอไป  ไมมีใครรูจัก
หรอกโครงการนี้หรือเด็กก็จะไมไดมีคนสนใจมา sponsor อีก 

 
3. การรสรางพันธมิตรเพ่ือรวมกันรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของ

ประชาชน ตองเขาใหถึง “ผูนํา” หรือผูบริหารระดับสูงของแตละองคกร ซ่ึงในการวจิยัคร้ังนี้ หลาย
โครงการเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูนําองคกร ท่ีชวยผลักดันใหการดําเนินโครงการเกิดผลในทาง
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน ท่ีเห็นเดนชัดคือ โครงการโรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอม
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ดีเดนเฉลิมพระเกียรติ ไดเขาขอคําแนะนําและทาบทาม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ใหเปนท่ีปรึกษาของโครงการ สงผลใหโครงการมีทิศทางการดําเนินงานอยางชัดเจน ดงัท่ี
คุณศิริพร อวนคํา ผูจัดการฝายกจิกรรมเพ่ือสังคม กลุมบริษัทฮอนดา กลาววา 

 

เราไมเคยทํากับโครงการในพระราชดําริมากอน ทานก็ใหแนวทางวาใหไป
ติดตอ กปร. แลวบอกวาผมใหไป เราก็เลยเดินตามรอยทาน ก็เลยไดมา ขอความ
รวมมือจากทาน คือขอคนของทานมาแนะนําเรา มาจอยกับเรา และขอเรียนเชิญทาน
ไดม้ัยมาเปนท่ีปรึกษาใหเรา และก็อยางนอยภาพโครงการไดรับความเช่ือถือไฟเขียว
แลว ทีนี้พอทําอะไรขอความรวมมือกับใครก็งาย 

 
 

4. แมจะสามารถดึงความรวมมือจากผูนําองคกรไดแลว อีกส่ิงหนึ่งท่ีหลายองคกรไดแสดง
ความหวงใย คือ ความรวมมือท่ีเกิดข้ึนอาจมีเหตุใหตองหยุดชะงักลงได เม่ือองคกรเกิดการ
เปล่ียนแปลงผูบริหาร ดังนั้น จึงไดเสนอใหมีการผลักดันการดําเนินกิจกรรมทางสังคมใหเปน 
“นโยบาย” ขององคกรเพ่ือรองรับสนับสนุนการรณรงคฯ ควบคูไปดวย การรณรงคประชาสัมพันธ
สรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนจึงจะเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน ดังเชนท่ีคุณกวิน ชุติมา รอง
ผูอํานวยการ มูลนิธิกองทุนไทย กลาววา 

 

1) ตองกําหนดใหเปนนโยบายของหนวยงานนั้น  ไมใชเปนความคิดของ
ผูบริหารคนเดียว  ถาผูบริหารคนนี้ไมอยูก็เปล่ียนไป 2) ตองมีตําแหนงคนมาทํา  ไมใช
ไปฝากงานตําแหนงอ่ืน  มันก็จะไมโต 3) ตองมีแผนงาน  ตองคิดวา   1  ป  เชนคุณมีแผน
แลววาปหนาคุณจะชวนพนักงานไปทําประโยชนเพื่อสังคมสัก   3  คร้ัง  ไมใชคอยให
พนักงานคิด  หรือมีคนเสนอมาถึงจะทําที 4) คือมีการตั้งงบประมาณไว 5)  สุดทายก็คือ
เร่ืองอาสาสมัคร เพราะอาสาสมัครเปนอันหนึ่งซ่ึงจะดึงคนในองคกรไดหมด  
 
5. การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ตองคํานึงถึงแรงจูงใจ 

ในลักษณะของ “การแลกเปล่ียน” ท่ีจะกระตุนใหกลุมเปาหมายเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
โครงการดวย หลายโครงการดําเนินงานโดยมีกลุมเปาหมาย คือ เยาวชน และมักจูงใจใหเกิด
พฤติกรรมดวยการแลกเปล่ียนกับส่ิงของท่ีสามารถจับตองได (Tangible) ดังเชนโครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิล มีการจูงใจใหเด็กนําขยะรีไซเคิลมาแลกกับส่ิงของ ไมวาจะเปนไข น้ําปลา อุปกรณการ
เรียน และอุปกรณกีฬา  
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อยางไรก็ตาม การสรางแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมอยางยั่งยืน องคกรควรคํานึงถึงส่ิงจูงใจ
ซ่ึงมีลักษณะเปน “นามธรรม” ซ่ึงแมจะเปนส่ิงท่ีไมสามารถจับตองได (Intangible) แตอาจมี
อานุภาพในการสรางจิตสนึกไดลึกซ้ึงกวา ดังเชนท่ีคุณวันชัย สวัสดิ์ทิพย รองผูอํานวยการโรงเรียน
สองพี่นองวิทยา (ฝายกิจการนักเรียน) กลาวถึงแรงจูงใจท่ีทําใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมของ
โครงการวา 

 

ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ นั้น พอแมของนักเรียนก็ยินดีใหไป เพราะเห็น
วาไปกับครู ก็ไวใจ และไดเห็นตัวอยางจากรุนพี่ท่ีเคยไปทํากิจกรรมตาง ๆ กับครูแลว 
ไดดีกันหลายคน ก็เลยอยากใหลูกไดเขารวมกิจกรรมบาง เร่ืองของเกรดและคะแนน
ไมใชส่ิงจูงใจใหเด็กเขารวมกิจกรรม เขาอยากทําเพราะเขาเห็นรุนพี่ทํากันมา แลวรุนพี่
ท่ีทํากิจกรรม ก็มักจะมีความเปนผูนําสูง รุนนองเห็นแลวช่ืนชม อยากเปนอยางนั้นบาง 
ไดเห็นรุนพี่เรียนคณะดี ๆ มหาวิทยาลัยดี ๆ หลายคนไดทุนโดยไมตองสอบเลยก็มี รุน
นองก็เลยพากันมาทํากิจกรรมแบบรุนพี่ 

 
 

6. อิทธิพลของ “ส่ือมวลชน” นับวาเปนอีกปจจัยท่ีแทบทุกองคกรใหความสําคัญ การท่ี
ส่ือมวลชนเผยแพรใหโครงการเปนท่ีรูจักแกสาธารณชน สงผลใหการรณรงคประชาสัมพันธสราง
จิตสํานึกสาธารณะไดรับการยอมรับและสนับสนุนจากองคกรอ่ืน ๆ และประชาชนอยางชัดเจน 
ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจเลยที่โครงการซึ่งจัดทําโดยสื่อมวลชน ดังเชนโครงการโรงเรียน I see U 
มติชน 30 ป จะไดรับการตอบรับอยางดีจากองคกรตาง ๆ และสาธารณชน ท้ังในดานการระดมทุน
เพ่ือชวยเหลือโรงเรียนท่ีอยูในเกณฑต่ํากวามาตรฐาน ซ่ึงโครงการต้ังเปาท่ีจะใหความชวยเหลือไว
ถึง 100 โรงเรียน และการอาสาเขาพัฒนาฟนฟูอาคารสถานท่ีและภูมิทัศนของโรงเรียนโดย
นักศึกษาอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ 

เชนเดียวกันเยาวชนผูจัดทําโครงการใหความรูดานเพศศึกษาแกเยาวชนชายรักรวมเพศท่ี
เล็งเห็นถึงอานุภาพของส่ือมวลชน ซ่ึงชวยใหเกิดการยอมรับจากองคกรตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน
และระดับชาติ โดยแกนนํากลุมไดรับเชิญใหรวมแสดงความคิดเห็นในเวทีเสวนาตาง ๆ บอยคร้ัง 
ซ่ึงการมีพื้นท่ีทางสังคมในลักษณะดังกลาว คุณศิริศักดิ์ ชัยเทศ สมาชิกกลุมเยาวชนโครงการเพ่ือน
ชายรุนใหมใสใจสุขภาพ Mplus กลาววา มันก็เหมือนเปดโอกาส  ใหกระเทยสามารถท่ีจะมีความรู 
เผยแพร เห็นภาพกระเทยในเชิงวิชาการบาง ไมใชแตทางคาบาเรยโชว นอกจากนี้ยังสงผลใหเขาเกิด
แรงบันดาลใจท่ีอยากจะผันตัวเองเปนนักพัฒนาสังคมตอไปอยางจริงจังภายหลังท่ีสําเร็จการศึกษา
แลว 
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