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รายงานเสวนา “ คนไทย” - เดอะเนทเวริคฟ์อร ัม่  
 คร ัง้ที ่1 “ เป้าหมายของก าไร คณุคา่แหง่ความรว่มมอื: 

 กลยุทธ ์CSR บนกระบวนทศันใ์หม”่ 

วนัศกุร ์ ที ่ 2  กนัยายน  2554 
ณ  Activity  Hall  สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย  ถนนราชพธิ 

 

 

1. หลักการและเหตผุล 
เสวนา “คนไทย” – เดอะเนทเวริค์ฟอรั่ม  คือ ความร่วมมือของหอการคา้

ไทย โครงการ ”คนไทย” หนังสอืพมิพก์รุงเทพธรุกจิ และ เดอะเนทเวริค์ ในการจัดประชมุเชงิ

ปฏบิัตกิาร เป็นประจําทกุเดอืน เพือ่เป็นเวทพีดูคยุ แลกเปลีย่นความคดิและประเด็นต่างๆ โดยมี
ขอ้มลูจากการศกึษาวจัิยสภาวะสงัคมไทยเป็นพืน้ฐาน อาท ิการสํารวจ ” คนไทยมอนเิตอร ์เสยีง

นี้มพีลัง”  ทัง้นี้เพือ่ร่วมกันคน้หากลไก นวัตกรรมการพัฒนาโครงการ และ แนวทางการพัฒนา
ตอ่ยอดโครงการขององคก์รภาคเีครอืข่ายต่างๆ อันจะนําไปสูก่ารสรา้งสรรคผ์ลลัพธใ์นเชงิบวก

ตอ่บคุลากร องคก์ร และสงัคมไทย อยา่งบรูณาการ บนพืน้ฐานของวัฒนธรรมแห่งความร่วมมอื
เพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการส่งเสรมิใหธ้รุกจิมคีวามรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้มใน
ประเทศไทย ไดดํ้าเนนิการเป็นระยะเวลากวา่ ๑๐ ปี และธรุกจิเริม่มคีวามเขา้ใจและลงมอืปฏบิัติ

เพิม่มากขึน้ โดยทีค่วามรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้มของภาคธรุกจินัน้ มไิดห้มายความ
ถงึภาคธุรกจิเป็นผูป้ฏบิัตภิายในองค์กรแต่เพียงลําพังเท่านั้น แต่ภาคธุรกจิจะตอ้งร่วมมือกัน

สง่เสรมิและแสดงบทบาทความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้มครอบคลุมไปถงึผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีกับธรุกจิในทกุดา้น  

  ดังนัน้ การผลักดันใหภ้าคธรุกจิหันมาดําเนินธรุกจิดว้ยการพัฒนาคุณค่าร่วมกับผู ้
มสีว่นไดส้ว่นเสยี นอกจากจะเป็นการสรา้งกระบวนทัศน์ใหม่ใหก้ับธรุกจิแลว้ ยังชว่ยทําใหธ้รุกจิ
สามารถสรา้งนวัตกรรมความร่วมมอืกับทุกภาคสว่นไดอ้ย่างสรา้งสรรคร์วมทัง้พัฒนาธรุกจิไปสู่

ความยั่งยืนทัง้ต่อตัวธุรกจิเองและสังคมรอบขา้งอีกดว้ย  อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนไม่อาจ
เกดิขึน้ไดด้ว้ยภาระหนา้ที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจาก การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดย 

ครัง้ที่ 1  นี้ จะเป็นการเปิดตัว เสวนา”คนไทย”- เดอะเนทเวริ์คฟอรั่ม และแนะนําหนังสือ 
“เป้าหมายของกําไร คุณค่าแห่งความร่วมมอื : กลยุทธ ์CSR บนกระบวนทัศน์ใหม่”  ซึง่ทัง้

เสวนาและหนังสอืจะเป็นหลักคดิในการจัดเวทเีสวนาเชงิปฏบิัตกิารเพือ่นําเสนอในหัวขอ้การจัด
เสวนาอีก 11 ครัง้ที่เหลือต่อไป ซึง่ครัง้ที่ 1 นี้ จะเป็นเสวนาเพื่อระดมความคดิโดยมีขอ้มูล
การศกึษาสภาวะสงัคมไทย อาท ิสรปุผลการสํารวจ “คนไทย” มอนเิตอร ์เสยีงนี้มพีลัง เป็นสว่น

สนับสนุนสูก่ารสรา้งกลยุทธ ์CSR บนกระบวนทัศน์ใหม่ ทีจ่ะนําไปสูก่ารหาแนวทางการปฏบิัติ
เพือ่สรา้งสงัคมแหง่ความสขุรว่มกันตอ่ไป 

 
2. วัตถปุระสงค ์

2.1 เพือ่เปิดตัว เสวนา”คนไทย” -  เดอะเนทเวริค์ฟอรั่ม และ แนะนํา หนังสอื “เป้าหมาย

ของกําไร: คณุคา่แหง่ความรว่มมอื”   
2.2 เพือ่นําเสนอแนวทางการสรา้งกลยทุธ ์CSR บนกระบวนทัศนใ์หม ่จากการสรา้ง

คณุคา่รว่ม ใหเ้ขา้ไปอยูใ่นกระบวนการดําเนนิธรุกจิผา่นกรณีตัวอยา่ง 
2.3 เพือ่เสวนาระดมความเห็นคน้หาประเด็นกลยทุธ ์CSR ในรปูแบบการทํางานแบบ

รว่มมอืกับทกุภาคสว่นเพือ่สรา้งคณุคา่รว่ม (Creating Shared Value) โดยมขีอ้มลู
การศกึษาสภาวะสงัคมไทย อาทสิรปุผลการสํารวจ “คนไทย”มอนเิตอร ์เสยีงนี้มพีลัง 
เป็นสว่นสนับสนุน 

2.4 เพือ่ผลักดันและสง่เสรมิการสรา้งความรว่มมอือยา่งเป็นรปูธรรม 
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3. ผูร้ว่มจดั 

- หอการคา้ไทย 

- มลูนธิ ิ“คนไทย” 

- หนังสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ 

- เครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมเพือ่การพัฒนาที่
ยั่งยนื  (The NETWORK) 

 
4. ผูเ้ขา้รว่มเสวนา 

 
ผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด  มจํีานวน  67  ทา่น 

- ภาคธรุกจิ   จํานวน    44  ทา่น 

- ภาคประชาสงัคม   จํานวน    23  ทา่น 

 
5. ผลการด าเนนิงาน 

5.1  เปิดงานเสวนา “คนไทย”-เดอะเนทเวริคฟ์อร ัม่พรอ้มปาฐกถา โดย คุณประ

มนต ์สุธวีงศ ์ประธานกติตมิศกัดิห์อการคา้ไทย กล่าวถงึเรือ่งทีม่าของการจัดงานในครัง้นี้ 
พรอ้มกลา่วแนะนําหนังสอื เรือ่ง “เป้าหมายของกําไร คุณค่าแห่งความร่วมมอื” : กลยุทธ ์CSR 

บนกระบวนทัศน์ใหมซ่ึง่คณุประมนตไ์ดก้ล่าวว่าในฐานะเจา้ของ
บา้นขอตอ้นรับ ท่านคณะกรรมการโครงการ  “คนไทย” 

คณะกรรมการเดอะเนทเวริค ์ผูแ้ทนมลูนิธ ิและทา่นผูเ้ขา้สมัมนา
ทุกท่าน  ในนามของหอการคา้ไทยผมรูส้กึยนิดีที่เราในฐานะ
องค์กรหลักของภาคเอกชนที่มีเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วทัง้

ประเทศไดม้โีอกาสรว่มมอืกับโครงการ “คนไทย” หนังสอืพมิพ์
กรงุเทพธรุกจิ และเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างภาคธรุกจิและ

ภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือเดอะเนทเวิร์ค จัดงานเสวนาในหัวขอ้เรื่อง 
“เป้าหมายของกําไร คุณค่าแห่งความร่วมมอื” ในวันนี้ ผมเขา้ใจว่าทางภาคทีัง้หมดมคีวาม

ปรารถนาดใีนการสรา้งทีด่ใีหก้ับสงัคมของเรา เป็นเรือ่งทีด่ทีีผ่มเห็นวา่ความรว่มมอืในการจัดการ
เสวนาครัง้นี้ โดยเดอะเนทเวริค์เรือ่ง “คนไทย” เป็นเครอืขา่ยของความรว่มมอืตามศักยภาพและ
จดุเดน่ของภาคขีองแตล่ะภาคใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการขับเคลือ่นสงัคมไทย เพือ่การแกปั้ญหา

ตา่งๆ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม การทีโ่ครงการ “คนไทย” มคีวามตัง้ใจทีจ่ะสง่เสรมิจติสํานึก
ความเป็นพลเมอืงดผี่านการฟัง พูด คดิ และทํา และหนังสอืพมิพก์รุงเทพธรุกจิในฐานะทีเ่ป็น 

“สือ่มวลชน” จะชว่ยเผยแพรค่วามรูสู้ส่งัคมในเชงิกวา้ง และเดอะเนทเวริค์ทีม่คีวามมุ่งมั่นในการ
สรา้งวัฒนธรรมความรว่มมอืของภาคประชาสงัคมใหเ้กดิขึน้ ผมเชือ่มั่นว่าความร่วมมอืของทัง้ 4 
องค์กรในครัง้นี้จะเป็นพลังสําคัญของการร่วมมือในการทํางาน เพื่อที่จะใหเ้รารุกเป้าหมาย

รว่มกันและกอ่ใหเ้กดิผลตอ่การพัฒนาสงัคมไทยใหเ้จรญิกา้วหนา้ไป 
 ในโอกาสทีท่า่นทัง้หลายไดม้ารว่มกันฟัง พดู คดิ และทําในวันนี้ และในทา้ยทีส่ดุจะนํา

ผลการประชุมไปสู่การลงมือปฏบิัต ิตลอดจนคน้หากระบวนทัศน์ใหม่เพื่อต่อยอดการพัฒนา
รับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้มของฝ่ายธุรกจิในฐานะที่เป็นพลเมืองดีเป็นสิง่ทีน่่าชืน่ชม 

จากผลการสํารวจ “คนไทย” มอนเิตอรเ์กีย่วกับความอยูม่สีขุของประชากร 100,000 ตัวอยา่งทั่ว
ประเทศ สะทอ้นความเห็นวา่จากประชาชนในระดับชมุชนเห็นวา่การทําธุรกจิเพือ่สงัคมของธรุกจิ
นัน้ยังไม่ไดส้่งผลกระทบต่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยรวม ดังนัน้ผมจงึเห็นว่าการจัด

เสวนา”คนไทย”-เดอะเนทเวริ์คฟอรั่ม ในหัวขอ้ของ “เป้าหมายแห่งกําไร: คุณค่าของความ
ร่วมมือ” ทีภ่าคธรุกจิเริม่หันมาคน้หากระบวนทัศน์ใหม่ในการทํา CSR เพือ่ทีจ่ะส่งผลต่อการ

พัฒนาการอยู่ดีมสีุขมากขึน้ โดยเฉพาะมติกิารทํางานแบบส่วนร่วม ตัง้แต่ระดับของผูบ้รหิาร 
พนักงาน คู่คา้ ลูกคา้ และองค์กรภาคประชาสังคม เพือ่เสรมิสรา้งความไวว้างใจใหเ้กดิขึน้ใน

สงัคม ซึง่เป็นความไวว้างใจทีไ่มจํ่ากัดเฉพาะความเชือ่ถอืของลูกคา้หรอืผูบ้รโิภค แต่ยังรวมไป
ถงึความไวว้างใจและความภาคภูมใิจของพนักงานที่เป็นสมาชกิขององค์กรนัน้ๆ ในการที่จะ
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สรา้งผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีไ่มไ่ดจํ้ากัดเฉพาะการสรา้งกําไรเท่านัน้ แต่ยังครอบคลุมไปถงึการ
สรา้งคณุคา่รว่มทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชน์ใหก้ับสงัคมโดยรวม 
 แนวคดิเกีย่วกับคณุคา่รว่มอันเป็นเป้าหมายของกําไรตามหัวขอ้การสัมมนาในวันนี้ก็เป็น

แนวคดิใหม่หรอืเป็นกระบวนทัศน์ทีเ่พิง่เกดิขึน้ใหม่ในสังคมโลกเมือ่ไม่นานนี้ ดังนัน้การศกึษา
เพื่อสรา้งความเขา้ใจและความตระหนักถงึแนวคดินี้ก็เป็นเรือ่งสําคัญ การทีเ่ดอะเนทเวริค์ได ้

ศกึษารวมรวบกรณีศกึษาธุรกจิไทยทีไ่ดพั้ฒนาธุรกจิของไทยใหก้า้วไปสรา้งความร่วมมอืกับ
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกขององคก์ร รวมถงึภาคประชาสังคม จงึเป็นแนวทาง
สําคัญที่จะสรา้งความเขา้ใจในกระบวนทัศน์ใหม่ใหเ้กดิขึน้บนพื้นฐานแนวคดิที่จะช่วยทําให ้

สงัคมไทยกา้วไปสูส่งัคมฐานความรูอ้ยา่งเป็นรปูธรรม รายละเอยีดของผลการศกึษาไดป้ระมวล
และจัดพมิพเ์ป็นรปูเลม่ภายใตช้ือ่หนังสอื “เป้าหมายของกําไร คุณค่าแห่งความร่วมมอื” เชือ่ว่า

ทกุทา่นคงไดม้แีลว้ 
 การสัมมนาในครั ้งนี้จึงมิไดมุ้่งสรา้งความเขา้ใจ และความตระหนักในเรื่องของ

ความสัมพันธ ์ความร่วมมอืที่ปรากฏตามผลการศกึษาในหนังสอืเล่มนี้เท่านัน้ แต่ยังไดม้ีการ
นําเสนอขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับปัญหาของสังคมไทยจากการสํารวจขอ้มูลของโครงการคนไทย 
เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาไดร้ะดมความคดิและหาแนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกับหน่วยงานภาค

ประชาสงัคมตา่งๆ เชน่ มลูนธิอิาสาสมัครเพือ่สงัคม มลูนธิสิยามกัมมาจล มลูนธิศินูยพ์ทิักษ์สทิธิ
เด็ก กลุม่ผูนํ้าธรุกจิเพือ่สงัคม สมาคมการป้องการอบุัตภิยั มลูนธิกิระตา่ยในดวงจันทร ์มลูนธิเิพือ่

ผูบ้รโิภค ทัง้นี้เพือ่ใหเ้กดิผลทีเ่ป็นรปูธรรมตอ่ไป 
 การจัดสมัมนาครัง้นี้ถอืวา่เป็นจุดเริม่ตน้ความร่วมมอืของภาคเีครอืข่ายทัง้ 4 องคก์ร ซึง่

ไดร้ับทราบจากผูจั้ดวา่จะจัดในหัวขอ้ประเด็นตา่งๆ อย่างนอ้ยต่อเนื่องไปอกี 12 ครัง้ ซึง่ผลการ
สมัมนาจะนําไปสูก่ารพัฒนาการอยูด่มีสีขุของสงัคมไทยตอ่ไป ในโอกาสนี้ผมใครข่อแสดงความ
ยนิดกีับการเปิดตัวหนังสอื “เป้าหมายแหง่กําไร: คณุคา่แหง่ความรว่มมอื” 

 สดุทา้ยนี้ขอขอบคุณเดอะเนทเวริค ์องคก์รภาคประชาสังคม โครงการ “คนไทย” และ
หนังสอืพมิพ์กรุงเทพธุรกจิ ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกท่านทีเ่ราจะมาร่วมกันทําประโยชน์

ใหก้ับสงัคม โดยการทีฝ่่ายธรุกจิเองมบีทบาทสําคัญทีแ่สดงออกได ้ก็ขออวยพรใหง้านสัมมนา
ครัง้นี้และครัง้ตอ่ๆ ไปบรรลคุวามสําเร็จทีต่ัง้เป้าหมายทกุประการ 
 

5.2  “ห่วงโซ่แห่งความร่วมมอืในมติปิัจจุบนั” โดย คุณพรีะพงษ ์ กลิน่ละออ  
ผู ้อ านวยการส าน ัก งานส า นึก ร ักบ้า น เกิด  บริษ ัท  Total Access 

Communication จ ากดั (มหาชน)     
     เร ิม่ตน้ดว้ยการสือ่สารดว้ยเพลง “คนดไีม่มวีนัตาย

คนเราตอ้งรู ว้่า  เราอยู่ เพื่ออะไร และ เราอยู่ เพื่อใคร 
(เป้าหมาย) ทั ้งสองสิ่งนี้เมื่อเชื่อมต่อกันจึงเป็นสิ่งที่เรา
เรยีกว่า เป็นการ “Share Value ร่วมกัน” ซึง่ในการ Share 

Value รว่มกันตอ้งประกอบไปดว้ย 3 สิง่ทีสํ่าคัญ คอื 
 

 
 

1.การมศีรัทธาซึง่กันและกัน/ความไวเ้นื้อเชือ่ใจกัน (Trust) 
 2.การมแีนวทางในการกา้วเดนิตอ่ไปสําหรบัการสรา้งเจรญิเตบิโต (Growth) 
 3.การพัฒนาทีย่ังยนื (Sustainable Development) 

 เมือ่รับการ Share Value เขา้มาแลว้สิง่หนึง่ทีป่ฏเิสธไมไ่ด ้คอื สงัคมนัน้ประกอบไปดว้ย
ความแตกตา่งหลากหลายทัง้ผูค้น ศาสนา อาชพี การศกึษา ฯลฯ การ Share Value จะสามารถ

ทําไดอ้ยา่งยั่งยนืภายใตค้วามแตกต่างหลากหลายนัน้จะตอ้งมตีัวเชือ่ม/ตัวประสาน ทีสํ่าคัญ 3 
สว่น คอื 
 1.ความรัก 

 2.ความเป็นธรรม 
 3.ความสมานฉันทซ์ึง่กันและกัน 
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นอกจากการ Share Value และตัวเชือ่มประสานทีทํ่าใหส้งัคมเดนิไปไดแ้ลว้ตอ้ง
คํานงึถงึความเป็นปัจจบุันดว้ย ดังนัน้หว่งโซแ่หง่ความรว่มมอืในมติปัิจจบุันจงึตอ้งนําเอา
เทคโนโลยกีารสือ่สาร เขา้มารว่มดว้ยและผูใ้ชเ้องก็ตอ้งรูจั้กใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลย ี

 
5.3  สรปุผลการส ารวจความอยูด่มีสีุข “คนไทย” มอนเิตอร ์เสยีงนีม้พีลงั โดย    

ผศ. ดร. กฤตนิ ี  ณฐัวุฒสิทิธิ ์ กรรมการและทีป่รกึษาเดอะเนทเวริค ์
โดยกลา่วสรปุผลการส ารวจ ความอยูด่มีสีุข ทีไ่ดส้ ารวจ จาก 100,000 

คน จาก 77 จงัหวดัท ัว่ประเทศไทย ไดผ้ลออกมาดงันี ้

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

The NETWORK Forum 1 Page 7 of 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

The NETWORK Forum 1 Page 8 of 48 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

The NETWORK Forum 1 Page 9 of 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

The NETWORK Forum 1 Page 10 of 48 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

The NETWORK Forum 1 Page 11 of 48 

 

 

 

 



   
 

The NETWORK Forum 1 Page 12 of 48 

 

 

 

 



   
 

The NETWORK Forum 1 Page 13 of 48 

 

 

 

 



   
 

The NETWORK Forum 1 Page 14 of 48 

 

 

 

 

 



   
 

The NETWORK Forum 1 Page 15 of 48 

 

 

 

 



   
 

The NETWORK Forum 1 Page 16 of 48 

 

 

 

5.4  ผลการเสวนาในรปูแบบ Word  Café “กลยุทธ ์CSR  บนกระบวนทศันใ์หม ่: การ

สรา้งคณุคา่รว่ม” โดย  

รศ. ดร. วรรณา  ประยกุตว์งศ ์กรรมการและทีป่รกึษาเดอะเนทเวริค ์  โดยม ี8  ประเด็นดังนี ้
 

เกีย่วกบั WorldCafe 
หัวใจของ World Café หรอืกลวธิกีารหนึ่งในการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้บบไม่เป็นทางการ อยู่บน

พืน้ฐานของมติรไมตร ีไมส่รา้งความขัดแยง้ จุดมุ่งหมายจากผลลัพธท์ีไ่ดจ้ากกระบวนการนี้ จงึ

เป็นผลสะทอ้นทางความคดิทีเ่กดิจากความตัง้ใจดขีองผูแ้ลกเปลีย่นทีม่เีจตนาเพือ่ประโยชน์สขุ

รว่มกันในสงัคม แมว้า่กระบวนการ World Café จะเป็นกระบวนทีไ่มเ่ป็นทางการ แตหั่วขอ้ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูนั้ ้น สามารถเป็นหัวขอ้เชิงวิชาการ เชิงสังคม ฯลฯ ซึ่งประโยชน์ของ

กระบวนการคอืไมก่อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ 

 กจิกรรม World Café ทีทํ่าในการเสวนาครัง้นี้จะไมใ่ชก่ระบวนการ world café ทัง้กระบวนการ 

แตย่ังคงวธิกีารพดูคยุบนคําถามรว่มคอื  

1. ภาคธรุกจิมบีทบาทและหนา้ทีใ่นการสรา้งคุณค่าร่วมในองคก์ร สังคม และ สิง่แวดลอ้ม 

ไดอ้ยา่งไร 

2. เราจะสรา้งรปูธรรมความรว่มมอืเพือ่จะแกปั้ญหาหรอืตอบคําถามนัน้อยา่งไร 

ทุกกลุ่มจะร่วมกันระดมความเห็นและคน้หาคําตอบ/แนวทางการแกปั้ญหา  ใน 8 ประเด็น ซึง่

สงัเคราะหม์าจากผลการสํารวจ “คนไทย” มอนเิตอร ์เสยีงนี้มพีลังเพือ่ร่วมกันทําความเขา้ใจกล
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ยุทธC์SR บนกระบวนทัศน์ใหม่ และสังเคราะห์ สิง่เร่งด่วนและสําคัญในการลงมอืปฎบิัตขิอง

ผูเ้ขา้รว่มไดอ้ย ่

ค าถามใน 8 ประเด็น 

เจา้ภาพประเด็น ค าถามใน 8 ประเด็น 

คณุชาญชยั พนิทเุสน 
ประธาน 

มลูนธิกิระตา่ยในดวงจันทร ์ 
Email : 
info@rabbitinthemoon.org 

1. ชุมชน ภาคธรุกจิจะมสีว่นรว่มในการพัฒนาชมุชนใน
ลักษณะสอนวธิจัีบปลาใหก้ับชมุชนไดอ้ยา่งไร? 

คณุภารดเีกยีรตภิญิโญชยั 

สมาชกิ 
Business Leadership Community 

Email: kpomme@hotmail.com 

2. การเมอืงการปกครอง  ภาคธรุกจิจะมสีว่นรว่มในการใน

การตอ่ตา้นคอรัปชัน่ดว้ยวธิกีารใด? 

คณุธนพล ทรงพฒุ ิ
โครงการพัฒนาจัดการภยัพบิัตภิาค
ประชาชน  

มลูนธิกิระจกเงา 
Email: a@mirror.or.th 

3. สิง่แวดลอ้ม ภาคธรุกจิจะมสีว่นรว่มในการรบัมอืและ
ป้องกนั การเกดิภยัพบิัตทิางธรรมชาตไิดอ้ยา่งไร? 

คณุปิยะภรณ์มัณฑจติร 

ผูจั้ดการ 
มลูนธิสิยามกัมมาจล 
Email: piyaporn@scbf.or.th 

4. การศกึษาและการเรยีนรู:้ ภาคธรุกจิจะมสีว่นรว่มกับ

สถาบันการศกึษาในการสรา้งใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถใน
การเรยีนรูด้ว้ยตัวเองอยา่งไร 

คณุสรรพสทิธิ ์   คมุพป์ระพันธ ์

ผูอํ้านวยการ 
มลูนธิศินูยพ์ทิักษ์สทิธเิด็ก 

Email: sanphasit@gmail.com 

5. ครอบครวั: ภาคธรุกจิจะมสีว่นรว่มในการแบง่เบาภาระการ

ดแูลคนในครอบครัวพนักงานไดอ้ยา่งไร  
 

นางสาวพรทพิย ์ฝนหวา่นไฟ  
ผูป้ระสานงาน 
เครอืขา่ยพทุธกิา 

Email: fonwanfai@yahoo.com 

6. การเงนิการงาน: ภาคธรุกจิจะมสีว่นรว่มในการกระตุน้ให ้
เกดิการบรโิภคอยา่งมสีต ิ(คดิกอ่นซือ้และใช)้ ไดอ้ยา่งไร  

 

นพ.ประเวช  ตันตพิวิัฒนสกลุ 
รองผูอํ้านวยการ  

กรมสขุภาพจติ 
Email: tprawate@gmail.com 

7. สุขภาพจติ   ภาคธรุกจิจะมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิการคดิ
บวกอยา่งมสีต-ิเรา้กศุล ไดอ้ยา่งไร  

 

คณุกรรณกิา ควรขจร 
ผูอํ้านวยการ 

มลูนธิอิาสาสมัครเพือ่สงัคม  
Email: kannika_kkc@yahoo.com 

8. ความเป็นคนไทย  ภาคธรุกจิจะรว่มในการสรา้งจติอาสา
ใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไทย ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมไดอ้ยา่งไร  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

mailto:sanphasit@gmail.com
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ผู้ ให้  ผู้ รับ ผู้ด ำเนินกำร ผู้ยินยอม 

6. รายงานผลสรปุประเด็น Word Café  ดงันี ้

6.1 ประเด็นชุมชน  น าโดย คณุชาญชยั พนิธเุสน ประธานมลูนธิกิระตา่ยในดวง
จันทรแ์ละเดอะเนทเวริค ์กับคําถาม  “ภาคธุรกจิจะมสีว่นรว่มพฒันาชุมชนเพือ่ประโยชน์

แทจ้รงิและย ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร?” 

- ศกึษาสถานการณ์ของชมุชนในปัจจบุันรวมกําลังประสบปัญหา

อะไรบา้ง เขา้ใจในกําไร  3  สว่น : สิง่แวดลอ้ม/สงัคม/การงาน   

- อาศัยองคค์วามรู ้และไปศกึษาทําความเขา้ใจความตอ้งการ/

คณุภาพชวีติของคนในชมุชน ผลักดนัการสรา้งอาชพี  และตอ้ง
คํานงึถงึ 

-  
 ปรับทัศนคต/ิความเชือ่ของคนในชมุชน และสง่เสรมิเรือ่งของจติอาสา   (คะแนนโหวต 

1 ดวง) 
 สรา้งการมสีว่นรว่มของคนในชมุชนในการแกไ้ขพัฒนา : ชว่ยกันคดิ ชว่ยกันวางแผน 

(สรา้งศรัทธารว่ม) (คะแนนโหวต 2  ดวง)  
 ดวูา่ทักษะของตัวเอง/องคก์ารจะไปชว่ยเหลอืชมุชนไดอ้ยา่งไรบา้ง  (คะแนนโหวต  5  

ดวง) 

 สรา้งศนูยเ์รยีนรูแ้ละอาศัยคนในชมุชนเป็นคนลงมอืทํา 
 พดูคยุกับผูนํ้าหรอืผูท้ีม่บีทบาทในชมุชนเพือ่ทําความเขา้ใจสถานการณ์และความ

ตอ้งการ 
สรปุ  ตอ้งเชือ่มโยง กําไรของผูป้ระกอบการกําไรทางสิง่แวดลอ้มและกําไรของสงัคม

เขา้ดว้ยกัน 
 

6.2  ประเด็นการเมอืงการปกครอง น าโดย คณุภารด ี  เกยีรตภิญิโญชยั หจก.เทพนคร
เซอรว์สิโคราช  

 

ผูเ้ขา้รว่มกลุม่ยอ่ยนีไ้ดร้ะดมความเห็นออกเป็น 3 หวัขอ้
ดงันี ้ 

6.2.1 กระบวนการคอรปัช ัน่เป็นอยา่งไร 
 

 
 

 
 

 
 

6.2.2 สิง่ทีท่ าใหเ้กดิการคอรร์ปัช ัน่  
 การจัดซือ้จัดจา้ง 

 การเลือ่นตําแหน่ง แตง่ตัง้ โยกยา้ย 
 การสรา้งกตกิา เงือ่นไข ใหไ้มไ่ดร้ับความสะดวก 

 การบังคับใชก้ฎหมายนําไปสูก่ารใชด้ลุยพนิจิสว่นตน 

 โควตา้และสมัปทาน 
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6.2.3 แนวทางการป้องกนัไมใ่หเ้กดิคอรร์ปัช ัน่  
 
ก.  การแกไ้ข  เริม่จากตัวเอง (ภาคธรุกจิ) และ กลุม่ภาคธรุกจิตอ้งรวมตัว/รวมกลุม่กนัอยา่ง

เขม้แข็งในการป้องกันการคอรปัชัน่ 
ข.จดุเร ิม่ตน้ในการแกไ้ข  

  
ภายในองคก์ร  ตอ้งทําอยา่งจรงิจัง จรงิใจ มกีารปลกูจติสํานกึในเรือ่งความซือ่ตรงการไม่
ยอมรับตอ้งสรา้งเป็นวัฒนธรรมองคก์ร 

 
ภายนอกองคก์ร 

 ตอ้งอาศัยการมสีว่นรว่มจากสมาคมตา่งๆ,กลุม่ตา่งๆใหต้ระหนักวา่การคอรัปชัน่เป็นการ
บั่นทอนสิง่ตา่งๆในสงัคม โดยเฉพาะบรษัิทใหญ่ๆ ตอ้งเป็นผูร้เิร ิม่อยา่งจรงิจัง น่ันคอืการ 

สรา้งความรว่มมอื/ตระหนัก ถงึการคอรัปชัน่ รว่มกัน “ฮัว้” การไมค่อรปัชัน่  
 ตอ้งพรอ้มทีจ่ะเปิดโปรง(ทําลาย) การทจุรติ คอรัปชัน่ ทีจ่ะเกดิขึน้  

 การรวมกันในครัง้แรกของกลุม่ธรุกจิอาจจะยากลําบากแตเ่ชือ่มั่นวา่จะสามารถทําได ้

 มผีูบ้รหิารทีเ่ขม้แข็งในการสรา้งวัฒนธรรมองคก์รในเรือ่งดงักลา่ว   
 

ภาคสงัคม 
 ตอ้งอาศัยผูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับภาคธรุกจิดว้ยในการรว่มตอ่ตา้นการคอรัปชัน่ ทําใหค้นรอบขา้ง/

สงัคม ตระหนักวา่ “ตอ้งไมย่อมรับ” แมว้า่การสรา้งความตระหนักนัน้ตอ้งอาศัยเวลา 
จากการรว่มมอืทัง้สามสว่นนัน้ นําไปสู ่ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

โดยทัง้หมดตอ้งอาศยั “สือ่” เขา้มามสีว่นรว่ม เพราะสือ่มสีว่นสําคัญและเขา้ถงึคนในสงัคมทกุ
คน ดังนัน้ สือ่ จงึมสีว่นสําคัญในการสรา้งความตระหนักของคนในสงัคม 

 
6.3  ประเด็นสิง่แวดลอ้ม โดย  คณุธนพล    ทรงพุฒ ิ โครงการพฒันาจกัารภยัพบิตั ิ

ภาคประชาชน มลูนธิกิระจกเงา กบัค าถาม  ภาคธุรกจิสามารถเขา้มามสีว่นรว่มใน
ประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งไร ไดม้กีารแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัดงันี ้ 
 

6.3.1  บทเรยีนจากภาคสว่นตา่งๆเมือ่เกดิภยัพบิตั ิ 
 

ชุมชน :   
ก. ชว่งเกดิภยั  มหีน่วยงานหลายหน่วยงานเขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอื จนเกดิเป็นพหภุาค ีโดยมี

การใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นตา่งๆ  ในสว่นภยัพบิัตเิล็กๆ ทีเ่กดิขึน้  คนในพืน้ทีก็่จะไดร้ับ
ความชว่ยเหลอืเป็นวัตถดุบิในการดํารงชวีติ เชน่ ขา้วสาร เสือ้ผา้ ฯลฯ และในสว่นของภยั
พบิัตใิหญ่ๆ  ก็จะเป็นการตัง้ศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอื ศนูยบ์รรเทาทกุข ์

ไม่ให้ 

ไม่ยอม ไม่รับ 
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ข. ชว่งหลังเกดิภยั สิง่ทีต่อ้งเตรยีมตัว คอื การสรา้งรปูแบบ(Model)ในการเตรยีม
รับมอืภยัพบิัตใินครัง้ตอ่ๆไปของพืน้ทีอ่ืน่ๆ หรอืพืน้ทีเ่ดมิ โดยภาครัฐจะเป็นตอ้งเป็นคน
ดําเนนิการจัดอบรม  สมัมนา และทําแผนรบัมอืภยัพบิัตทิีจ่ะเกดิขึน้  และสิง่ทีจ่ะตอ้งเตรยีม

สําหรับในชมุชน คอื อปุกรณ์  การเตอืนภยั ไมว่า่จะเป็นการเตอืนโดยตรงกับชาวบา้น  หรอื 
อปุกรณ์ทีเ่ป็นตัวกลางในการสือ่สารเปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์ใหร้ะวังตรวจ และเตรยีมรบัมอื  

จัดทําแผนการเตรยีมความพรอ้ม จดุนัดพบของชาวบา้น เมือ่เกดิเหต ุการดแูลชาวบา้น โดน
แบง่เป็นZone  คนหนึง่คน จะดแูลกีค่รัวเรอืน  และในสว่นของไซเรน ทีใ่ชใ้นการเตอืนภยั 
และวทิยสุือ่สาร ทีม่ขีอ้จํากัดในการตดิตอ่ ระหวา่งเกดิภยั หรอืเตอืนกอ่นเกดิ เพราะความ

ขัดขอ้งของสญัญาณ ผลกระทบทางดา้นจติใจทีจ่ะตามมาหลังจากเกดิเหตกุารณ์ภยัพบิัต ิ
 

ภาคธุรกจิ :  
ก. การสนับสนุนทางกําลงัคน สําหรับบรษัิททีไ่มม่งีบประมาณ แตม่กํีาลังคน สามารถให ้

ความชว่ยเหลอืในรปูแบบนี้ได ้
ข. อปุกรณ์อเิล็กโทรนคิทีไ่มไ่ดใ้ชแ้ลว้ เชน่ คอมพวิเตอร ์ ทีส่ามารถนําไปซอ่มและนํา

กลับมาใหเ้ด็กตา่งจังหวัดใชไ้ด ้

ค. มกีารสง่ขอ้ความเตอืนภยัผา่นระบบมอืถอืและใหคํ้าแนะนําเกีย่วกบัภยัพบิัต(ิทกุ
เครอืขา่ย) 

ง. ป้องกนัผลกระทบและเตรยีมรับมอืกับภาวะ contact  farm ซึง่เป็นภาวะทีเ่กดิจากภยั
พบิัตสิง่ผลตอ่ผลผลติจากการเพาะปลกู 

จ. เขา้มามสีว่นรว่มและชว่ยกันฟ้ืนฟ ู
ฉ. ระวังการสือ่สารทีค่ลาดเคลือ่นจากการพดูคยุ หรอืการถกูหลอกใชจ้ากเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

ทีห่วังผลบางอยา่ง 

รฐั :  
ก. การสรา้งความเขม้แข็งใหช้มุชน 

ข. จา่ยคา่ชดเชยใหก้ับผูป้ระสบภยั 
ค. ความลา่ชา้ของหน่วยงานภาครัฐ 
ง. การทําผดิขัน้ตอนของกฎหมาย เชน่ กฎหมายการเบกิจา่ยงบประมาณเพือ่ชว่ยเหลอื

ผูป้ระสบภยั 
 

6.3.2  ขอ้เสนอแนะ   
I. สิง่ทีต่อ้งมกีารลงมอืท าและมคีวามตอ่เนือ่งในการท า 

ก. กระจายขา่วและสรา้งเครอืขา่ยในการใหค้วามชว่ยเหลอืผา่นทาง email facebook  
social network และตัวแทนจากบรษัิท องคก์รตา่งๆ 

ข. สรา้งจติสํานกึใหก้ับบรษัิทตา่งๆ รวมทัง้พนักงาน 

ค. การใหค้วามรู ้สรา้งความตืน่ตัว และการเตรยีมความพรอ้มตลอดเวลา 
ง. ผลักดันเขา้สูร่ะบบการศกึษา หลักสตูรในเรือ่งของภยัพบิัต ิ

จ. สง่เสรมิการปลกูป่า เพือ่ลดภาวะโลกรอ้นและเป็นปนวทางป้องกันน้ํา 
II. แนวทางในการแกไ้ข   

ก. สรา้งการชว่ยเหลอืตัวเองใหค้นในชมุชนทีเ่สีย่งภยั 
ข. ความขัดคลอ้งของเทคโนโลย ี หันกลับไปใชร้ปูแบบโบราณ( Back to basic) ตี

ฆอ้งและเกราะห ์

ค. เริม่จากตนเอง คนในชมุชน 
ง. การสรา้งชมุชนตน้แบบทีส่ามารถทําไดจ้รงิ 

 การใหค้วามรูอ้ยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
 กรณีศกึษาของพืน้ทีพ่รอ้ม(หนุนเขา้ระบบกองกลาง) 

ก. สรา้งความคดิและหนุนเสรมิคนทีทํ่างานจรงิ (การคดิใหมข่องภาคธรุกจิ) 
ข. การเตรยีมความพรอ้มและการซอ้มรับมอืเหตภุยัพบิัต ิ

ค. การทําความเขา้ใจกับความตอ้งการของผูร้บัและการสนองตอบของผูใ้ห ้
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ง. CSR กับชมุชน ในความตอ้งการ และความจําเป็นทีต่อ้งไดก้อ่น 
จ. ภาวการณ์เตรยีมความพรอ้มรับภาวะโลกรอ้น 
ฉ. งบประมาณในการสนับสนุน 

ช. การแทรกแซงทางการเมอืง/ภาวะทางการเมอืง 
III. ขอ้เสนอรปูธรรมโครงการ 

 โครงการเกาะตดิขอ้มลูน้ํา 
 โครงการใหข้อ้มลูภยัพบิัตโิดยระบบมอืถอื 

IV. การพฒันาระบบการประสานงาน 
ก. ระบบการทํางาน แบง่เป็น Zone  แบง่ความรับผดิชอบหลังคาเรอืน 

ข. สรา้งมตแิละขอ้ตกลงรว่ม 
ค. หมายเหต ุ

 
 

6.3.4  ประเด็นการศกึษาและการเรยีนรู ้โดยคณุปิยะภรณ์ มณัฑจติร ผูจ้ดัการมลูนธิ ิ
สยามกมัมาจล 

   

การศกึษาและการเรยีนรู ้: ภาคธรุกจิจะมสีว่นรว่มกับ
สถาบันการศกึษาในการสรา้งใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการ

เรยีนรูด้ว้ยตัวเองอยา่งไร  
 

 
 

 

ก. ผูเ้ขา้รว่มกลุม่ยอ่ยเลา่ถงึโครงการขององคก์รตนเอง  
 

มลูนธิสิยามกมัมาจล  
 -  มลูนธิสิยามกัมมาจลทําเรือ่งการศกึษาและการเรยีนรูผ้า่นหลักคดิ “เศรษฐกจิพอเพยีง” โดย
วธิกีารสรา้งวธิคีดิใหแ้ก่เด็ก และสรา้งคุณค่าในการสรา้งหลักคดิใหเ้ด็ก เพื่อใหเ้ด็กไดเ้ตบิโต

และมพัีฒนาการไปในทางทีด่ ี(good girl & Good boy)  
 -  ในสว่นของการเรยีนรู ้มลูนธิสิยามกัมมาจลไดร้ว่มกับทอ้งถิน่และสถาบันการศกึษา หนุนเสรมิ

ใหเ้ด็กไดเ้รยีนรูบ้รบิทของตนเอง (เด็ก) เพือ่นําศักยภาพของเด็กไปแบ่งปันใหก้ับชมุชนโดย
ผา่นการปฏบิัต ิซึง่การหนุนเสรมิในเรือ่งการเรยีนรูข้องเด็กนัน้ ทางมลูนธิสิยามกัมมาจลจะเขา้ไป

หนุนเสรมิโครงการของทางสถานศกึษาและชมุชนทีเ่กีย่วกับเด็ก 
 -  ดังนัน้จงึอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า การสนับสนุนทางดา้นการศกึษานั้นตอ้งปรับใหต้รงความ
ตอ้งการของเด็ก ซึง่จะทําใหเ้ด็กมคีวามตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูม้ากขึน้ 

 
บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) (คณุธวชัชยั ศรสีุรพนัธุ)์ 

 -  แนวคดิสําคัญสําหรับการดําเนินการสนับสนุนทางดา้นการศกึษาของแพรนดา้ จวิเวลรี ่คือ 
ตอ้งการสนับสนุนเกีย่วกับการใหก้ารศกึษาและการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยผ่านนโยบายการให ้

พนักงานไดม้สีว่นรว่มในการไดร้ับการศกึษาและไดเ้รยีนรู ้(ดว้ยตนเอง) โดยไดจั้ดทําหอ้งสมุด
สําหรับพนักงาน และหอ้ง internet ไวใ้หพ้นักงานใชสํ้าหรับศกึษาคน้ควา้หาขอ้มูลเพิม่เตมิ 
หรอืเรยีนรูท้างดา้นอืน่ๆ ทีต่นเองสนใจ 

 -  แพรนดา้ จวิเวลรีต่ระหนักดวี่าการศกึษาเป็นรากฐานทีสํ่าคัญทีส่ดุสําหรับการพัฒนาทีย่ั่งยนื 
และเป็นปัจจัยใหผู้ด้อ้ยโอกาสสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่การพึง่พาตนเอง เป็นที่พึง่ใหแ้ก่

ครอบครัวและกา้วพน้จากความยากจนไดใ้นระยะยาว  
 -  ในแต่ละปีบรษัิทฯ จงึไดจั้ดสรรงบประมาณและทรัพยากรสว่นใหญ่เพือ่สนับสนุนการศกึษา 
โดยรว่มกับกาญจนภเิษกวทิยาลัยชา่งทองหลวง และวทิยาลัยศลิปกรรมกรงุเทพฯ จัดการศกึษา

ระดับอาชวีศกึษาในระบบ ”ทวภิาค”ี และร่วมกับกรมการศกึษานอกโรงเรยีน ขยายโอกาสทาง
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การศกึษาวชิาชพีแกก่ลุม่เด็กดอ้ยโอกาส เพือ่การศกึษาตอ่ในระบบทวภิาครีะดับปวช. และปวส. 
สาขาเครือ่งประดับอัญมณี โดยทางบรษัิทฯ ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที ่8 (มุ่งเสรมิใหเ้ด็ก
พัฒนาทักษะ เพือ่นําไปประกอบอาชพีได)้ 

 - core value ขององคก์ร (บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลรี ่จํากัด (มหาชน)) คอื ทํางานเป็นทมี พัฬ
นาไมห่ยดุยัง้ และจรงิใจกับทกุคน 

 
โรงเรยีนหมูบ่า้นเด็ก มลูนธิเิด็ก จงัหวดักาญจนบุร ี(คณุรชัน ีธงไชย)    
  - โรงเรยีนหมูบ่า้นเด็ก เป็นสถานศกึษาสําหรับครอบครัวทางเลอืก โดยโรงเรยีนหมู่บา้นเด็กจะ

ใหก้ารศกึษาและใหค้วามรูแ้กเ่ด็กดอ้ยโอกาส (homeless peoples) โดยโรงเรยีนจะสอนใหเ้ด็ก
ไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะอยูร่ว่มกันกับคนอืน่ๆ ในชมุชนในสังคม (ของโรงเรยีนหมู่บา้นเด็ก) ผ่านบทเรยีน 

(โรงเรยีน) การเรยีนรูร้ว่มกับชมุชน (ชมุชน/ หมูบ่า้น) และการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (หอ้งสมุดและ 
internet) 

 -  นอกจากความรูจ้ากการศกึษาแลว้ เด็กในโรงเรยีนหมู่บา้นเด็กยังจะไดศ้กึษาและฝึกหัดงาน
ฝีมือต่างๆ เช่น ทําของเช่น, ทอผา้ เป็นตน้ เพื่อใหเ้ด็กไดเ้รียนรูว้่าตนเองชอบทําอะไร 
นอกจากนัน้กจิกรรมนี้ยังเป็นกจิกรรมทีช่ว่ยฝึกสมาธ ิฝึกใหม้สีตอิยูเ่สมอทีจ่ะเรยีนรู ้

 -  นอกจากนั้นยังมีการใหก้ารศกึษา ใหค้วามรู ้และใหเ้รยีนรู ้ในการเป็นพลเมอืงทีด่ี (good 
citizen) ภายใตส้ังคมประชาธปิไตย โดยมุ่งเนน้ใหเ้ด็กไดม้ีสว่นร่วมกับคุณครูในการกําหนด

กฎเกณฑ ์กตกิา ในการอยูร่ว่มกันภายในโรงเรยีนหมบูา้นเด็ก การสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นลักษณะ
เชน่นี้จะทําใหเ้ด็กและคณุคร ู(ผูใ้หญ)่ เกดิการเรยีนรูร้ว่มกัน 

 -  สอนใหเ้ด็กและคณุครเูรยีนรูเ้รือ่งการเคารพสทิธซิึง่กันและกนั 
 - สอนในเรือ่งความยตุธิรรม โดยลดอํานาจของคณุคร ูและเพิม่อํานาจใหแ้กเ่ด็กนักเรยีนในการ
แสดงความคดิเห็นในทางทีถ่กูตอ้ง 

 -  สอนเรือ่งหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบใหแ้กค่ณุครแูละนักเรยีน ซึง่ทัง้สองฝ่ายทัง้ครแูละ
นักเรยีนตอ้งเรยีนรูร้ว่มกัน โดยครก็ูจะตอ้งเป็นแบบอยา่งในเรือ่งของการทําหนา้ทีแ่ละการมี

ความรับผดิชอบ เพือ่ใหเ้ด็กไดเ้รยีนรูต้น้แบบจาคณุครู 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 

 -  ธนาคารไทยพาณชิยจ์ะเนน้ใหก้ารสนับสนุนทางดา้นการศกึษาแกก่ลุม่เด็กเกง่และกลุม่เด็กที่
มคีวามสามารถ โดยเปิดโอกาส/ เปิดพื้นที ่/ สนับสนุน เด็กเหล่านี้ใหม้พีืน้ทีใ่นการแสดงออก 

หรอืเปิดโอกาสใหเ้ด็กเหล่านี้ไดม้โีอกาสขยายโอกาสทางดา้นความรูค้วามสามารถของตนเอง
เพิม่ขึน้  

 -  ธนาคารไทยพาณชิยไ์ดส้นับสนุนกลุม่เด็กสายวทิยใ์หไ้ปแขง่ขันในระดับประเทศ/ ระดับโลก 
(แนวคดิของธนาคารไทยพาณชิยค์อื หนุนเด็กเกง่ใหเ้กง่ยิง่ขึน้)  
 -  เปิดพื้นที่ใหนั้กดนตรีคลาสสคิ เช่น Bangkok Opera ไดม้ีพื้นที่ในการเปิดการแสดง

ความสามารถของวงดนตรขีองตนเอง  
 

ข. ภาคธุรกิจจะมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่คน้พบจาการส ารวจและกิจกรรม
โครงการทเีจา้ภาพน าเสนอไดอ้ยา่งไร   

  - ภาค/ี เครอืข่าย (ทางดา้นการศกึษาและการเรยีนรู)้ จะสรา้ง/ เชือ่มโยง ความร่วมมอื โดย
การสง่ตอ่เด็กทีต่นเองใหก้ารสนับสนุนไปยังเครอืขา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 -  มูลนิธเิด็ก (โรงเรยีนหมู่บา้นเด็ก) จะเชือ่มโยงเครอืข่ายในการสง่ต่อเด็กทีจ่บการศกึษาใน

ระดับประถมศกึษาของโรงเรยีนหมูบ่า้นเด็กใหแ้กท่างบรษัิทแพรนดา้จวิเวลรี ่ซึง่ทางบรษัิท แพ
รนดา้จวิเวลรีนั่น้ เป็นองคก์รทีใ่หก้ารสนับสนุนใหก้ารศกึษาแกเ่ด็กในระดับอาชวีะ ดังนัน้เด็กจาก

โรงเรยีนหมูบ่า้นเด็กทีจ่บการศกึษาในระดับประถมศกึษาจะไดร้ับการศกึษาต่อในสายวชิาชพีใน
ระดับอาชวีะจากการสนับสนุนของทางบรษัิทแพรนดา้จวิเวลรี ่ 
 - โดยทางบริษัทแพรนดา้จวิเวลรี่ อาจจะไปเชือ่มโยงกับเครือข่ายอื่นๆ ของธนาคารไทย

พาณิชย์ ในการสง่เสรมิการฝึกอาชพีใหแ้ก่เด็กเหล่านี้ เชน่ ฝึกอาชพีกับมูลนิธกิัลยานิวัฒนาฯ 
เป็นตน้ 
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 -  นอกจากนัน้ทางมลูนธิสิยามกัมมาจลจะเขา้มาชว่ยหนุนเสรมิบรษัิทแพรนดา้จวิเวลรี ่เกีย่วกับ
ทางดา้นการศกึษาและการเรยีนรู ้โดยการเขา้มาชว่ย set หลักสตูร/ บทเรยีน สําหรับการเรยีนรู ้
ใหแ้กบ่รษัิทแพรนดา้จวิเวลรี ่

 -  จากการเชือ่มโยงภาคเีครอืขา่ยทางดา้นการศกึษาและการเรยีนรูใ้นเบือ้งตน้จะเห็นไดว้่า เป็น
การพัฒนาทางดา้นการศกึษาและการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนื่องและยั่งยนื 

 
ค.  แลกเปลีย่นความคดิเห็นของแตล่ะองคก์ร  
 

มูลนธิเิด็ก – ใหก้ารสง่เสรมิการศกึษาและการเรียนรูแ้ก่เด็กในระดับประถมศกึษา (เด็กดอ้ย
โอกาส)  

มูลนิธ ิสยามกมัมาจล – สนับสนุนและส่ง เสริมการเรียนรูข้องเด็กในระดับมัธยมถึง
ระดับอุดมศกึษา และจะหนุนเสรมิบรษัิทแพรนดา้จวิเวลรีใ่นการชว่ย set หลักสตูร/ บทเรยีน 

สําหรับการเรยีนรูใ้หแ้กบ่รษัิทแพรนดา้จวิเวลรี ่
บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) – สนับสนุนและใหก้ารศกึษาแก่เด็กทีด่อ้ยโอกาส
ในระดับ ปวช. ใหเ้ด็กดอ้ยโอกาสไดร้ับการศกึษาและฝึกฝนอาชพี 

ธนาคารไทยพาณิชย ์– สนับสนุนเด็กเกง่ ใหเ้กง่มากยิง่ขึน้ 
 

ง.แลกเปลีย่นระหวา่งเครอืขา่ย (อืน่ๆ ) 
 -  ทางบรษัิทเอกชนแห่งหนึ่ง มีองค์ความรูใ้นเรื่องการจัดค่ายใหค้วามรูเ้รื่อง Productivity 

ดังนัน้ ทางองคก์รดังกลา่วไดแ้สดงความเห็นว่า ทางองคก์รอาจจะเขา้มาชว่ยสนับสนุนประเด็น
ทางการดา้นการศึกษาและการเรียนรู เ้กี่ยวกับการจัดค่ายใหค้วามรู เ้รื่อง Productivity 
ยกตัวอยา่งเชน่ สอนใหค้รไูดเ้รยีนรูใ้นเรือ่ง Productivity และเชือ่มโยงความรูเ้รือ่งเหล่านี้ไปใช ้

กับเด็กนักเรยีน และนําความรูเ้รือ่ง Productivity มาเชือ่มโยงระหว่างทัง้สองฝ่าย เพือ่ใหเ้กดิ
การศกึษาและการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 -  ผูเ้ขา้ร่วมแลกเปลี่ยนในช่วงที่ 2 ไดนํ้าเสนอขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิเกี่ยวกับประเด็นทางดา้น
การศกึษาและการเรียนรูว้่า ควรใหเ้ด็กไดค้น้หา inspiration ของตนเอง โดยพยายามดึง 
inspiration ของเหล่านัน้ของเด็กออกมา (ดงึตัวตน – คน้หาตัวเอง) เพือ่ทีคุ่ณครูจะไดจั้ดการ

เรียนรูใ้หต้รงกับความตอ้งการของเด็ก และองค์กรธุรกิจจะไดช้่วย support ไดต้รงจุดว่า
การศกึษาและการเรยีนรูแ้บบไหนตอ้งการการสนับสนุนอะไรและอยา่งไร 

 -  จัดการศกึษาในรปูแบบทีว่า่ เด็กตอ้งการเรยีนรูอ้ะไร (มากกวา่) ครตูอ้งการสอนอะไร 
 

 

 

 

 
            

 
                การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

  

 
 

 
 

มูลนิธิเด็ก เด็ก ประถม เด็กด้อยโอกาส 

SCBF มัธยม อุดมศึกษา 
แพรนด้าจิวเวลล่ี ปวช.(ฝึกอาชีพ) 

SCB เด็กเก่ง หนุนเสริมให้เป็นคนเก่ง 

Core value เน้นให้เด็กเรียนรู้ และพัฒนา 

สรา้งนวตักรรมใหมด่ว้ยตนเอง 
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6.3.5  ประเด็น “ครอบครวั”  
           โดย คณุสรรพสทิธิ ์คมุพป์ระพนัธ ์ผูอ้ านวยการมลูนธิศินูยพ์ทิกัษส์ทิธเิด็ก  
 

ก. ระดมความเห็นเกีย่วกบัสถานการณ์ครอบครวัในปจัจบุนั  
  จากการนําเสนอของเจา้ภาพประเด็นไดย้กประเด็นทีน่่าสนใจเกีย่วกับ “ครอบครัว” ไว ้

ดังนี้ 
  1) “ครอบครัว” มบีทบาทสําคัญเป็นอย่างยิง่ในเรื่องการศกึษาและการเรยีนรูข้องเด็ก
โดยเฉพาะผ่านการมีปฏสิัมพันธท์างสังคมร่วมกัน แต่สถานการณ์ที่ผ่านมากลับมองว่าเรื่อง

การศกึษาและเรยีนรูเ้ป็นบทบาทของ “โรงเรยีน” อาทเิชน่ การศกึษาและเรยีนรูข้องเด็กผ่าน
สถาบันการศกึษา การเรยีนพเิศษ การคน้หาผา่น Internet  

  2) ครอบครัวควรประกอบดว้ย 2 generation โดยรุ่นแรกเป็นผูข้ัดเกลา อบรมคุณธรรม
จรยิธรรม รวมทัง้ถา่ยทอดวถิชีวีติใหแ้กรุ่น่ถัดไป 

  3) การพัฒนาครอบครัวตอ้งพัฒนาไปดว้ยกัน (ไม่ใช่เพียงผูใ้ดผูห้นึ่ง) เพื่อป้องกัน 
สง่เสรมิ และไม่ใหเ้กดิปัญหาต่อเด็กทัง้การทารุณกรรม ปล่อยปละละเลยเด็ก เป็นตน้ ดังนั้น
ครอบครัวควรมกีารปฏสิมัพันธร์ว่มกัน การตดิตอ่สือ่สารกันและใชช้วีติครอบครัวรว่มกัน  

  4) “การทําอย่างไรทีภ่าคธุรกจิของเจา้ภาพจะมีสว่นร่วมป้องกัน แกไ้ขหรอืสรา้งชวีติ
ครอบครัวทีด่แีกพ่นักงาน” ซึง่ถอืไดว้า่เป็นงานเพือ่สงัคมประเภทหนึง่ทีใ่หป้ระโยชน์ ประกอบกับ

ทีป่ระชมุมองวา่ผูนํ้าความเปลีย่นแปลงสว่นใหญม่ักเกดิขึน้ในกลุม่ “คนชัน้กลาง”    ซึง่มักจะเป็น
กลุม่บรษัิท/ พนักงานบรษัิท โดยมองถงึการพัฒนาคณุภาพชวีติครอบครัวของกลุม่เป้าหมายนี้ที่

จะสง่ผลกระทบใหเ้กดิการแพร่ขยายออกไป อาทเิชน่ โครงการเทีย่วดว้ยกันภายในครอบครัว 
โดยบริษัทจะช่วยออกเงินใหส้่วนหนึ่ง ซึ่งพนักงานจะตอ้งวางแผนในดา้นของเวลาและ
งบประมาณทีไ่ดร้ับ รวมทัง้สรุปบทเรยีนเกีย่วกับการไปเทีย่วและการใชช้วีติครอบครัวร่วมกัน 2 

วันไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงคณุภาพชวีติครอบครัวอยา่งไรบา้ง ซึง่ผลตอบรับจากโครงการนี้ไดร้ับ
ผลตอบรับทีด่ ีทัง้การพัฒนาคณุภาพชวีติครอบครัวของพนักงานทีด่มีากขึน้ ผา่นการสือ่สาร การ

ใชช้วีติรว่มกันภายในครอบครัวมากขึน้ รวมถงึการคํานงึถงึจติใจผูอ้ืน่อกีดว้ย 
 
ข. ภาคธุรกจิจะมสีว่นรว่มในการแบง่เบาภาระการดแูลคนในครอบครวัพนกังานอยา่งไร  

 
 จากการพดูคยุของสมาชกิภายในกลุ่มไดม้กีารนําเสนอความคดิเห็นร่วมกันเกีย่วกับภาคธรุกจิ

จะมสีว่นรว่มอยา่งไร โดยผา่นมมุมองพืน้ฐานของครอบครัว ดังนี้ 
 1) การลงทนุของภาคธรุกจิ เชน่ การจัดเสวนาหอ้งเรยีนสอนพ่อแม่เกีย่วกับประเด็นเด็กวัยรุ่น 

อาจจะมกีารแลกเปลีย่นความคดิเห็น พดูคยุรว่มกันของพอ่แมท่ีเ่ป็นพนักงานบรษัิท 
 2) Partnerships การช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนทัง้ตัวพนักงาน ผูบ้ร ิหารที่จะช่วยกันให ้
โครงการทีเ่กดิขึน้ประสบความสําเร็จ 

 3) การประชาสัมพันธ ์เพือ่ใหเ้กดิการตืน่ตัวและเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ที่เกดิขึน้ โดยสมาชกิ
ภายในกลุม่ไดนํ้าเสนอโครงการทีน่่าสนใจ ดังนี้ 

  -  การจัดโครงการอบรมพ่อแม่ใหเ้ขา้ใจลูกเกี่ยวกับ “เรื่องเพศ” โดยจัดอบรมให ้
ครอบคลมุในมติทิีห่ลากหลาย เชน่ การเปลีย่นแปลงทางรา่งกายและฮอรโ์มนของเด็กเมือ่เขา้สู่

ชว่งวัยรุน่ เรือ่งเพศสมัพันธ ์เรือ่งการซือ้ของใหล้กูเมือ่เขา้สูช่ว่งรุน่ เป็นตน้  
  -  การจัดอบรมเกีย่วกับศลีธรรมจรยิธรรม เพือ่ปรับเปลีย่นจติสํานึกของความเป็นพ่อและ
แมไ่ปในทางทีด่ขี ึน้  

  -  การปรับเปลีย่นความคดิผูบ้รหิารจากเชงิธรุกจิ/ กําไร/ ผลประโยชน์เป็นหลัก ใหม้อง
ไปยังการเพิม่ความสขุแกพ่นักงานและครอบครัวของพนักงานบรษัิทเป็นหลักไดอ้ยา่งไร  

  -  การใหค้วามสําคัญกับวชิาชวีติ (การเนน้ยําศลี 5, การสรา้งจติสํานกึของพอ่แมแ่ละเด็ก 
การปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรม เป็นตน้) มากกวา่วชิาการความรูเ้ชงิธรุกจิ (คะแนนโหวต 2 ดวง) 
  -  ธรุกจิจะเปลีย่นแปลงไดต้อ้งปลูกฝังจติสํานึกทีด่ ีและศลี 5 แก่ผูบ้รหิารและพนักงาน

บรษัิท เนื่องจากปัจจุบันผูค้นในบรษัิทมักจะละเลยและมองขา้มกับปัญหาทุจรติ คอรัปชั่นที่
เกดิขึน้ รวมทัง้การคํานงึถงึแต่ผลประโยชน์ของตนเอง  
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ค. ผลการระดมความคดิเห็นการสรา้งรปูธรรมความรว่มมอืเพือ่ผลกัดนัภาคธุรกจิเขา้มา
มสีว่นรว่มในการแบง่เบาภาระการดแูลคนในครอบครวัพนกังาน 
 

 - การที่ภาคธุรกิจเขา้ไปร่วมมือกับโรงเรียน เพื่อใหเ้กิดโรงเรียนตน้แบบในการระดม
แนวความคดิ กระบวนการทีถ่่ายทอดสูค่รอบครัวได ้เชน่ โรงเรยีนรุ่งอรุณ โรงเรียนทอสทีีเ่นน้

เรือ่งวชิาชวีติดา้นคุณธรรมจรยิธรรม การใชช้วีติประจําวันในสังคม เป็นตน้  (คะแนนโหวต  2 
ดวง) 
 -  ภาคธรุกจิลงไปสนับสนุน ช่วยเหลือ ร่วมมือทํากจิกรรมกับครอบครัวโดยตรง เชน่ การจัด

กจิกรรมอบรมเกีย่วกับประเด็นครอบครัว เป็นตน้ 
 - การรวมตัวของภาคธรุกจิ, ครอบครัว, โรงเรยีน, วัด, และชมุชน เพือ่พัฒนาเด็กรว่มกัน  

 -  มแีกนนําหลักหรอือาสาสมัคร (เชน่ ผูป้กครอง, คุณครูอาจารย,์ พนักงานบรษัิท) ในการ
รว่มมอืกันเพือ่พัฒนาเด็ก  

 -  การนําเสนอโครงการเกีย่วกับดา้นคุณธรรมจรยิธรรมใหก้ับโรงเรยีน เพือ่นําไปสูก่ารพัฒนา
เด็ก เชน่ โครงการฟ้ืนฟศูลีธรรมโลก 
 

6.3.6  ประเด็นการเงนิการงาน น าโดย คณุพรทพิย ์ ฝนหวา่นไฟ ผูป้ระสานงาน
เครอืขา่ยพทุธกิา 

สิง่ทีท่ ามา 
 สง่เสรมิการออม 

 สง่เสรมิการรวบกลุม่เพือ่เพิม่พลังผูบ้รโิภค ใหค้วามรูใ้น

สว่นประกอบ , การปรงุ,คณุคา่คัดสรรคณุภาพ 
ขอ้เสนอ   

 สรา้งเครอืขา่ยผูผ้ลติ สรา้งการเชือ่มตอ่กบัผูก้ระจายสนิคา้ราย

ใหญเ่ชือ่มโยงการศกึษา กับ การเงนิและงานชีใ้หเ้ห็นคณุคา่ใน

       งานมองวงกวา้ง ภาพรวม ทํา CSR  ในระบบธรุกจิตัวเอง 
 การเปลีย่นแปลงเริม่จากจดุเล็ก 
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6.3.7  ประเด็นสุขภาพจติ น าโดย  นพ. ประเวศ ตนัตพิวิฒันสกุล รองผูอ้ านวยการกรม
สุขภาพจติ 

 

ก. ภาพรวมของเรือ่งสุขภาพจติ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
            

  
 

 
 
 

ภายในองค์กร 

 พลงัคิดสร้างสรรคพ์นกังาน 

 การดูแลคุณภาพชีวิต –
สุขภาพจิตเช่น   

- Nursery, 
- หอ้ง Fitness , 
- ลดหน้ี ,  

- ลาบวช 
 

ภายนอกองค์กร 

 กิจกรรมอาสา 

 การศึกษา (ทุน) 
 พื้นที่สร้างชาติ 

- กายภาพ 

- On  line 
 

โฆษณา 
“เติม วธีิคิด” 

จดัตั้งองค์กรอสิระ 
เตม็เวลา 

ต่อยอดคุณภาพ วิธีคดิ 
จากกจิกรรมทีม่อียู่ 

วธิีคดิ / สุขภาพจิต 
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6.3.8  ประเด็นความเป็นคนไทย โดย  คณุกรรณิกา ควรขจร      ผูอ้ านวยการมลูนธิ ิ
อาสาสมคัรเพือ่สงัคม 
 

ก. ภาคธุรกจิจะเขา้มามสีว่นรว่มไดอ้ยา่งไร  
เชญิชวนผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีทั่วประเทศใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มใน

กจิกรรม เชน่ 
 
I. แนวทางการบรูณาการความเป็นคนไทยในการสรา้ง

คณุคา่ความรับผดิชอบตอ่สงัคมของภาคธรุกจิ 
 สรา้งวสิยัทัศน์ทางดา้น CSR ใหแ้กผู่บ้รหิาร เพราะนโยบายสว่นใหญจ่ะมาจากขา้งบนลง

ขา้งลา่ง 
 สรา้งทศิทางในการขับเคลือ่นเกีย่วกับ CSR ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกันเพือ่เป็นการ

สรา้งพลังและความรูสู้ส่งัคม 

 ม ีตอ้งมปัีจจัยในองคก์รมาสนับสนุนใหเ้กดิจติอาสา ควรมกีารสรา้งบรรยากาศในองคก์ร
เพือ่ใหเ้กดิ CSR เพราะในหน่วยงานสว่นใหญจ่ะมุง่คดิถงึแตเ่รือ่งผลกําไร และการ

แขง่ขนัเป็นหลัก   
 สรา้งตัวชีวั้ดใหแ้กอ่งคก์รเพือ่ใหส้มาชกิไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม เพราะบางบรษัิทไมเ่ห็น

ความสําคัญ แมว้า่พนักงานอยา่งมาทํา แตก็่มาเขา้รว่มไมไ่ด ้
 ทํากจิกรรมโดยทีไ่มต่อ้งผกูตดิกับงบประมาณ 

 ผลักดัน CSR ใหเ้ป็นวัฒนธรรมองคก์รใหแ้กพ่นักงานในองคก์ร เพือ่ทีพ่นักงานจะได ้

ปฏบิัตอิยา่งสมํ่าเสมอ 
 

II. แนวทางการออกแบบกจิกรรมทีบ่รูณาการสงัคมและสิง่แวดลอ้ยา่งมสีว่นรว่ม 
 กระจายความรูท้ีอ่งคก์รทําไปสูช่มุบนทีอ่ยูโ่ดยรอบ เชน่เรือ่งสิง่แวดลอ้ม เรือ่งการศกึษา 

เพือ่สรา้งความรูอ้ยา่งยัง่ยนื 
 การณรงคแ์ละสรา้งความเขา้ใจใหก้ับพนักงานในองคก์รเกีย่วกับเรือ่ง CSR และจติอาสา

เชน่ใหพ้นักงานในบรษัิทชว่ยกนัปิดไฟ ปิดแอรเ์มือ่ไมม่คีนใชง้านแลว้ 
 สรา้งความตระหนักใหแ้กบ่คุลากรในการอยากเขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมตา่งๆเพือ่

สงัคม เชน่โคงการพาคนพกิารไปเทีย่วสวนสนุก หรอื การบรจิาคหนังสอืใหแ้กค่นดอ้ย
โอกาส 

 ใหพ้นักงานเป็นคนเสนอโครงการทีส่ง่เสรมิ และ อนุรักษ์ความเป็นไทไมว่า่จะเป็นของ

ชมุชนหรอืทอ้งถิน่ 
III. แนวทางการพัฒนากจิกรรมอยา่งมสีว่นรว่มกับภาคสว่นอืน่ๆ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ  

 ภาครัฐและภาคธรุกจิควรทีจ่ะมามสีว่นรว่มในการสรา้งใหค้นในสงัคมมน้ํีาใจเพิม่มากขึน้ 

 สรา้งความรว่มมอืรว่มกันในภาคธรุกจิทีม่ลีักษณะธรุกจิทีค่ลา้ยๆกัน เพือ่ผลกัดันความรู ้

โครงการไปสูช่มุชนตอ่ไป ควรทีจ่ะมกีารสรา้งความตอ่เนื่องและองคก์รควรทีจ่ะมกีารลง
มอืปฏบิัตอิยา่งจรงิจัง  

 สรา้งกจิกรรมในองคก์รโดยทีใ่หค้รอบครัวของพนักงานเขา้มามีสว่นรว่มดว้ย  
 เชญิชวนบคุคลภายนอกใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการทํากจิกรรมกับองคก์ร 

 
 

ข. ขอ้เสนอแนะ 
 สรา้งนโยบาย(ทศิทางการขับเคลือ่น CSR ) และตัวชีวั้ด โดยอาจจะวัดจากกจิกรรม 

เชน่ ของบรษัิท ชมุชน สงัคม เป็นตน้ 
 สง่เสรมิบรรยากาศ ควรทีจ่ะลดการแขง่ขนัลง และเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดเ้ขา้มามี

สว่นรว่มในการทํา CSR  

 มกีารสง่เสรมิ CSR ดว้ยความตอ่เนื่องของหน่วยงาน 
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 การสง่เสรมิพนักงาน (ใหม้จีติอาสาโดยเริม่จากตนเองไปถงึครอบครัว จากครอบครัว
ไปยังชมุชน และขยายตอ่ไปถงึสงัคม) 

 ความเป็นคนไทย ซึง่ในทีน่ี้หมายถงึการมน้ํีาใจ โดยทีอ่งคก์รควรทีจ่ะชว่ยปลกูฝัง 
และควรมกีารอนุรักษณ์ชมุชนทอ้งถิน่ 

 มนีอ้ย ทํานอ้ย ควรทีจ่ะลงมอืทําเลย ไมค่วรไปคดิถงึงบประมาณ และไมจํ่าเป็นตอ้ง
ทําโครงการขนาดใหญ ่

 
 

7. กลา่วปิดงาน เสวนา “คนไทย” – เดอะเนทเวริคฟ์อร ัม่ โดย คณุกอบกาญจน ์ 

วฒันวรางกรู กรรมการรองเลขาธกิาร หอการคา้ไทย และ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั 

โตชบิา ไทยแลนด ์ จ ากดั  
 

วันนี้ตอ้งขออภยัดว้ยทีม่าชา้ แต่ก็ยังโชคดทีีม่าไดฟั้งขอ้คดิดีๆ  จากหลายๆ ท่าน รูส้กึว่าตัวเอง

ตัวเล็กลงไปเลยทเีดยีว จรงิๆ แลว้ทีม่าชา้นัน้เป็นเพราะวา่เมือ่สกัครูไ่ดพ้ดูถงึแผนงานของบรษัิท 
ทกุ6 เดอืนเราจะตอ้งพดูวา่เราตอ้งทําอะไร เมือ่สักครู่ดฉัินก็ไดต้ัดสนิใจว่าโครงการของรัฐบาล 

Tablet PC ใหเ้ด็ก เราจะไม่ขาย ก็เหมือนกับอีก
หลายๆ คนในทีน่ี้ วา่สิง่ทีบ่างคนก็อาจจะเรยีกว่ามัน
เป็นอดุมการณ์ มันเป็นความฝันหรอืเปล่า แต่ว่าเมือ่

มาอยูท่ีน่ี่ดฉัินคดิว่าหลายๆ คนก็คงคดิเหมอืนกันว่า
เสน้ทางนี้เราไม่ไดเ้ดนิคนเดยีว ประเทศชาตมิวัีนนี้

ไดเ้พราะมีคนกลา้ฝัน และกลา้ทํา ดิฉันมั่นใจว่า 
เชือ่มั่นว่า เมื่อเรามาอยู่ตรงนี้ ทางเสน้นี้ เราไม่ได ้

เดนิคนเดียว การที่จะสรา้งประเทศไทยใหเ้ตบิโต
อย่างยั่งยนืไม่ใชเ่รือ่งง่าย แต่ไม่ใชว่่าทําไม่ได ้มัน
จะทําไดถ้า้หากพวกเรามีความศรัทธาในประเทศ

ไทย มคีวามศรัทธาในคนไทย มคีวามศรัทธาในองคก์รของเรา และมคีวามศรัทธาในตัวของเรา
เอง ดฉัินเชือ่มั่นวา่คนหนึง่คนก็เปลีย่นแปลงได ้เปลีย่นประเทศได ้ 

 จากการทกุๆ ทา่นใน 8 เวททีีเ่มือ่สกัครูไ่ดร้ว่มระดมสมองกัน ดฉัินวา่เราไดเ้รยีนรูจ้ากกัน
และกัน มหีลายอยา่งทีเ่รามคีวามรูส้กึวา่เรายังไมรู่ ้เมือ่สกัครูท่ีท่า่นกลา่ววา่บางทกีารสกัแตว่า่ให ้
นัน้ การใหไ้ปมันเป็นโทษหรอืเปลา่ แตม่ันก็อาจจะเกดิขึน้จากความไมรู่ ้แต่มันเป็นความตัง้ใจที่

ด ีก็อยา่ไปเสยีใจ ยังดกีวา่ไมทํ่า แตเ่มือ่เรารูแ้ลว้ เรามเีวทแีบบนี้ใหรู้จั้ก เรามกีระบวนทัศน์ใหม ่
รูจั้กทีจ่ะมองคนทกุภาคสว่น เอาความคดิมารวมกัน เราสามารถพัฒนาการเป็นคนด ีใหเ้ป็นคนดี

ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ทีม่คีณุคา่มากขึน้ แลว้ก็ชว่ยประเทศชาตไิดม้ากขึน้ 
 ดฉัินมาฟังเมือ่สักครู่ ก็ไดเ้รียนรูอ้ีกหลายๆ อย่างว่า เรือ่งที่เราทําอยู่นั ้นเราน่าจะทําได ้

ดกีวา่นี้ แตส่ิง่เหลา่นี้พวกนี้ดฉัินคดิว่ามันเป็นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ หวังว่าวันนี้เราตอ้งดกีว่าเมือ่
วาน และหวังวา่พรุง่นี้จะตอ้งดกีวา่วันนี้ เพยีงแตว่า่เราตอ้งอย่าสิน้หวัง และก็ตอ้งลงมอืทํา ดฉัิน
มั่นใจว่าทุกๆ ท่านที่มาอยู่ ณ ทีน่ี่ในวันนี้ อุตส่าหใ์ชเ้วลาหลายชั่วโมงทีอ่ยู่ดว้ยกัน คงมคีวาม

ตัง้ใจดอียูแ่ลว้ และทําดมีาอยูแ่ลว้ แตว่า่คงจะกลับไปดว้ยแนวทางใหม่ในเรือ่งเดมิทีจ่ะสามารถ
ชว่ยสงัคมทีเ่ราอยู ่ประเทศทีเ่ราอยู ่ใหม้กีารพัฒนาทีด่ ีมั่นคง และยั่งยนืยิง่ขึน้ได ้และทีสํ่าคัญ

ทีส่ดุเรามเีพือ่นใหม ่เพือ่นทีจ่ะชว่ยทําใหเ้ราไมไ่ดเ้ดนิคนเดยีว แตจ่ะสามารถชว่ยทีจ่ะทําใหส้ิง่ที่
เราจะทํานัน้เกดิขึน้ไดม้ากขึน้ 

 เมือ่สกัครูไ่ดก้ลา่วถงึเรือ่งการตอ่ตา้นคอรัปชัน่ ตอ่ตา้นคอรัปชัน่นัน้ทกุวันนี้สําหรับบางคน
เป็นคําถามวา่เป็นเรือ่งสิน้หวังหรอืเปลา่ ไมส่ิน้หวังนะคะ หรอือย่างนอ้ยทีส่ดุทีต่รงนี้หอการคา้ฯ 
และรว่มกับภาคเีครอืขา่ย ตอนนี้รูส้กึวา่จะม ี29 องคก์ร ก็ไดป้ระกาศตัวขึน้มาในการทีจ่ะต่อตา้น

คอรัปชั่น ศูนยก์ลางของเครอืข่ายฯ ณ ตอนนี้ตัง้อยู่ทีห่อการคา้ฯ ก็มหีลายคนบอกว่าทําไม่ได ้
หรอก ตอนนี้ทางเครือข่ายฯ ไดทํ้าเสือ้ยืดออกมาเพื่อที่จะใหเ้ราไปใส่เพื่อทีจ่ะไดร้ณรงค์กัน 

ยกตัวอยา่ง บรษัิทของดฉัินซือ้ไปแลว้นะคะ ใหพ้นักงานใสทุ่กวันพฤหัสบด ีเมือ่วันพฤหัสบดทีี่
ผา่นมาเป็นครัง้แรกทีเ่ราใสก่ันทัง้บรษัิท พนักงานเดนิมาพูดกับดฉัินว่าเอามาเปลีย่นทีบ่รษัิทได ้
ไหม เวลาขึน้รถเมลม์านัน้มคีนถามวา่มปัีญหาอะไรกับรัฐบาล ดฉัินก็บอกพนักงานบอกวา่เราตอ้ง
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ยนืหยัด เราไม่ไดม้ปัีญหากับใคร เราไม่ไดต้่อตา้นใครคนใดคนหนึ่ง แต่เราต่อตา้นในสิง่ทีไ่ม่
ถูกตอ้ง มีพนักงานอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกกับดฉัินว่า บังเอญิใส่เสือ้ตัวนี้ บังเอญิเป็นวันพฤหัสบดี
เหมอืนกัน ใสไ่ปหน่วยงานราชการ ก็ถูกเพ่งเล็งอกีว่าใสม่าเพือ่พูดว่าอะไรหรอืเปล่า บอกว่าไม่

ใสไ่ดไ้หมถา้ไปตดิต่อหน่วยงานราชการเดี๋ยวจะไม่ไดร้ับความสะดวก ก็บอกพนักงานไปว่าใส่

เถอะ เพราะว่าถา้หากเราตัง้ใจแลว้ เสน้ทางนี้ถา้หากเราเชือ่ว่าเราอยากจะทําอะไรที่ดนัีน้ ดร.

สเุมธ ตันตเิวชกุล เคยเตอืนไวบ้อกว่า มันอาจจะตอ้งเจ็บปวด มันอาจจะตอ้งเจ็บตัวบา้ง แต่ว่า
ผลทีจ่ะไดร้ับในอนาคตมันก็คงจะคุม้คา่ 
 เพราะฉะนัน้ดฉัินก็หวังวา่สิง่ตา่งๆ ทีเ่ราพดูมานัน้ มันเป็นเรือ่งทีจ่ะเกดิขึน้ไมไ่ดง้่าย แตว่า่

ดว้ยใจของพวกเราใจเริม่ตน้ของทุกๆ คนที่อยู่ทีต่รงนี้ หลายๆ ท่านเป็นผูนํ้าองค์กร เป็นผูนํ้า
มลูนธิอิะไรก็แลว้แต ่เราตอ้งมไีฟ แลว้สง่ตอ่ไฟเรานี้ใหแ้กท่มีงานของเรา ใหเ้ขามไีฟขึน้มาแลว้

ก็สง่ตอ่ไป ดฉัินมั่นใจวา่อะไรก็จะเกดิขึน้ได ้การตอ่ตา้นคอรัปชัน่นัน้ ตอนทีเ่ครอืข่ายเชญิ ปปช. 
ฮอ่งกงมาเมือ่ตอนวันที ่1 มถินุายน 2554 บางทา่นอาจจะไดไ้ปฟัง แต่บางท่านอาจจะไม่ไดไ้ป

ฟัง ก็จะขอสรปุสัน้ๆ ใหฟั้งวา่ ฮอ่งกงบอกวา่ถา้หากประเทศไทยบอกว่าเป็นไปไม่ไดใ้นประเทศ
ไทย ฮ่องกงเมือ่ 30-40 ปีทีแ่ลว้เขาคดิว่าเขาหนักกว่าประเทศไทย เขาบอกว่า ณ ตอนนั้นที่
ฮ่องกง ถา้หากคุณจะนอนตายอยู่ขา้งถนนแลว้คุณไม่จ่ายเขาก็จะไม่รับคุณขึน้รถพยาบาล ถา้

หากคุณอยู่ในโรงพยาบาลคุณอยากดื่มน้ํา แต่คุณไม่จ่ายคุณก็จะไม่ไดด้ื่มน้ํา ทุกอย่าตอ้ง
จ่ายเงนิ จนถงึจุดหนึ่งทีป่ระชาชนทนไม่ไหว แลว้เป็นประชาชนนี่แหละทีลุ่กขึน้มาแลว้บอกว่า

ฮอ่งกงตอ้งเปลีย่น ฮอ่งกงตอ้งเปลีย่น แลว้ก็เริม่ตน้จากการจับตํารวจซึง่เป็นคนอังกฤษ หัวหนา้
ตํารวจเป็นตํารวจระดับสงูของฮอ่งกง ซึง่ก็ไมใ่ชเ่รือ่งง่ายๆ แตส่ดุทา้ยก็สามารถนําตัวมาเขา้คกุที่

ฮอ่งกงได ้จากวันนัน้ถงึนัน้นี้ฮ่องกงบอกว่า ณ วันนี้อาจจะพูดเหมอืนกับว่าทุกอย่างมันโรยดว้ย
กลบีกหุลาบ แตจ่รงิๆ แลว้ไมใ่ชเ่ลย มันผ่านมาอะไรทีม่ากมาย เขาเลยมาบอกกับประเทศไทย
วันนี้เพราะเขารูว้า่มันเกดิขึน้ไดแ้ตเ่ราตอ้งกลา้ และก็ตอ้งยอมทีจ่ะลําบากเพือ่นํามาซึง่อนาคตที่

ดขี ึน้ของประเทศไทยดว้ยมอืของพวกเรา ฮ่องกงฝากไวว้่าสิง่ทีเ่ขาทํานัน้มอียู่ 3 เรือ่งดว้ยกัน 
เรือ่งแรกคอื ตอ้งจับจรงิ ตอ่มาอันทีส่องคอื เรือ่งกฎระเบยีบตา่งๆ ตอ้งทันสมัย สว่นเรือ่งที ่3 คอื 

เรือ่งที่คุณเปาพูดเมือ่สักครู่ก็คอืเรือ่งการเปลีย่นจติสํานึก ต่อใหจั้บยังไงก็ตามแต่ถา้ไม่เร ิม่ตน้
ตัง้แต่การเปลีย่นคน เปลีย่นจติใจคน เปลีย่นทัศนคตขิองคน ก็จะไม่มีทางประสบความสําเร็จ 
มันตอ้งเริม่ตน้จากคน สิง่ทีสํ่าคัญทีส่ดุไม่ไดอ้ยู่ทีเ่งนิ กําไรอย่างทีว่่าความหมายของกําไร เรา

คงปฏเิสธกําไรไม่ไดใ้นการทําธุรกจิ แต่ว่ากําไรตอ้งเป็นสิง่ที่นํามาซึง่ชวีติทีด่ีของคนทุกภาค
สว่น เมือ่คณุสามารถเขา้ถงึใจคนในทกุภาคสว่นได ้ตรงนัน้ก็จะเป็นการทีเ่ปลีย่นประเทศไดอ้ยา่ง

ถาวร 
 เพราะฉะนัน้สิง่เหลา่นี้คอืเหตผุลทีว่า่ทําไมเครอืข่ายฯ ถงึมคีวามมั่นใจว่าในครัง้นี้จะตอ้ง

ไปบอกวา่เป็นหนา้ทีข่องคนนัน้คนนี้ สดุทา้ยมันตอ้งกลับกลายมาเป็นหนา้ทีข่องเรา เริม่ตน้จาก
ตัวเราเอง เราตอ้งอยา่เป็นคนทีทํ่าคอรัปชั่นเสยีเอง น่ันคอืคําตอบเมือ่สักครู่ ดฉัินรูว้่าเป้าหมาย
การขายของดฉัินนัน้ก็สงูเหลอืเกนิ ญีปุ่่ นก็สง่มาสงูมากเลย การทีเ่ราไม่ขายโปรเจ็คใหญ่ๆ มันมี

ผลตอ่เรามาก แตเ่ราก็ตอ้งทํา เพราะฉะนัน้ดฉัินมั่นใจวา่ มันมอีะไรหลายๆ อยา่งทีเ่ราสามารถทํา
ได ้เริม่ตน้จากตัวเรา แลว้ถา้เผือ่เราทํา พนักงานก็จะไดจ้ากเรา คูแ่ขง่ก็จะไดจ้ากเรา ดฉัินหวังวา่

อยา่งนัน้ แลว้มันก็จะคอ่ยๆ กระเพือ่มออกไป ก็ขอบคุณมานะคะ แลว้ก็หวังว่านี่เป็นอกีกา้วหนึ่ง
ของคนทีค่ดิทีอ่ยากจะทําด ีแลว้อยากลงมอืทําจรงิๆ เพือ่ใหเ้ป้าหมายในการสรา้งเศรษฐกจิที่

มั่นคงและยั่งยนืเกดิขึน้ไดจ้รงิดว้ยมอืของพวกเรากันเอง 
 ก็คงขอสรปุอกีครัง้หนึง่ ขอขอบคณุทกุทา่นมากทีม่ารว่มแสดงพลัง แสดงความคดิ และ
ก็สิง่ทีเ่ป็นผลตอบรับนัน้น่าจะบอกชดัอยูแ่ลว้ ดฉัินเชือ่ว่าตอนนี้อยู่ในใจของทุกท่านแลว้ เราได ้

พลังใจ เราไดศ้รัทธา เราไดเ้พือ่นทีร่่วมอุดมการณ์กับเรา แลว้เราก็คงสามารถที่จะกลับไปทํา
การ CSR ของเรา กจิกรรมเพือ่สังคมของเราที่พัฒนามากยิง่ขึน้ ตอบโจทยม์ากยิง่ขึน้ แลว้ก็

บรูณาการหลายๆ อยา่ง บางอยา่งถา้ไมจํ่าเป็นมันเป็นการซ้ําซอ้นเราสามารถชว่ยกันทําไดไ้หม 
แลว้ก็มันคงมีอกีเยอะหลังจากนี้ที่เราไดเ้ริม่รูจั้กกันแลว้ วันนี้ก็เป็นอะไรที่มคีุณค่ามากทีสุ่ด ก็
ขอขอบคณุอกีครัง้  
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8. ผลสงัเคราะหจ์ากขอ้สรปุการระดมความเห็น และขอ้เสนอแนะตอ่การจดัเดอะเนท

เวริค์ฟอร ัม่ในคร ัง้ตอ่ๆ ไป  

 
จากการระดมความเห็นทัง้ 8 ประเด็น สามารถสรปุเป็นขอ้เสนอแนะ ทัง้ตอ่แนวทาง และกา

ระบวนการพัฒนาโครงการตา่งๆ และ บทบาททีสํ่าคัญของภาคธรุกจิอยา่งมสีว่นรว่มตอ่การ
พัฒนาสงัคมดังนี้  
 

8.1 แนวทางการสรา้งความรว่มมอืระหวา่งภาคสว่นธรุกจิและภาคสว่นประชาสงัคม 
a. แนวทางการพัฒนาสงัคมและสิง่แวดลอ้มพรอ้มกับการบรูณาการประเด็นทาง

เศรษฐกจิ 
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b. กระบวนการท างานสนบัสนุนการมสีว่นรว่มของภาคธุรกจิตอ่การพฒันา

สงัคม 

 
 
 

8.2   บทบาทการมสีว่นรว่มของภาคธรุกจิตอ่การพัฒนาสงัคมไดเ้ป็น 6 ประเภทหลัก ไดแ้ก ่ 

 
ก. การดแูลพนักงานและองคก์ร เป็นสว่นพืน้ฐานและใกลต้ัวทีส่ดุ ซึง่ทกุแหง่ไมว่า่

ใหญห่รอืเล็กสามารถปฏบิัตไิด ้ไมว่า่จะเป็นการดแูลสขุภาวะทีด่ขีองพนักงานทัง้
กายและใจ การจัดสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทีส่ง่เสรมิตอ่การทํางานอยา่งมี
ความสขุ เชน่ทีห่ลายโรงงานมโีรงอาหารขายกับขา้วราคาประหยดัคณุภาพด ี

และบางทีใ่หข้า้วฟร ีมกีารจัดพืน้ทีน่ั่งเลน่หยอ่นใจชว่งพัก พรอ้มสนามกฬีา 
หอ้งสมดุ หรอื รถรบัสง่ เหลา่นี้นับเป็นหนึง่ในหนทางดแูลชวีติคนในสงัคมเริม่

จากคนใกลต้ัวกอ่นขยายผลออกไป ในระดบัองคก์รสามารถกําหนดนโยบายและ
ทศิทางการดําเนนิงานทีผ่สานรวมเอาการยกระดับคณุภาพชวีติและพัฒนาสงัคม
เขา้ไวด้ว้ยกัน ครอบคลมุทัง้การไมทํ่าสิง่ผดิเชน่การทจุรติคอรร์ัปชัน่ และการ

ผลักดันสิง่ดงีามเชน่การขายสนิคา้บรกิารทีม่คีณุภาพและคณุคา่ การสง่เสรมิ
กจิกรรมจติอาสาอยา่งจรงิจังตอ่เนื่อง 
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ข. การดแูลครอบครัวพนักงาน เริม่ขยายวงออกไปอกีระดับไดแ้ก ่การเขา้ไปมสีว่น

รว่มในการดแูลครอบครัวพนักงานทีต่อ้งถอืวา่เป็นเสมอืนคนในครอบครัวใหญค่อื

องคก์รเชน่กนั เพราะครอบครัวเป็นปัจจัยสําคัญสง่ผลกระทบตอ่วธิคีดิและการ
ดํารงชวีติหลายดา้น หากครอบครัวเป็นสขุยอ่มสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางาน

ดว้ย ตัวอยา่งกจิกรรมเชน่ การมทีนุการศกึษาสําหรับบตุรหลานพนักงาน การจัด
กจิกรรมทอ่งเทีย่วทีใ่หพ้าครอบครัวไปรว่มผอ่นคลาย รายทีม่ลีกูเล็กอาจจัด
บรเิวณรับเลีย้งเด็กเชน่ทีบ่รษัิทแพรนดา้จวิเวลรีม่เีนอรส์เซอรีช่ว่ยดแูล ทําใหแ้ม่

ไมต่อ้งพะวง สามารถทํางานและใชช้ว่งพักมาใหน้มหรอืเลน่กับลกูไดส้ะดวก 
 

ค. การเชือ่มโยงกับชมุชน เชน่ โรงเรยีนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง กลุม่ชาวบา้น และองคก์ร
บรหิารสว่นทอ้งถิน่ เพือ่สง่เสรมิงานซึง่กนัและกัน อาท ิการนําองคค์วามรูท้ีม่ี

ประโยชน์และเหมาะสมไปแบง่ปันในโรงเรยีนเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิัต ิ
การรับเด็กฝึกงานและการจา้งงาน เชน่ โครงการทวภิาคกีับสถาบันอาชวีศกึษา 
การมสีว่นรว่มในกจิกรรมชมุชน เชน่ รณรงคป์ราบยาเสพตดิกับโครงการโรงงานสี

ขาว หรอืการรว่มปรับภมูทิัศนช์มุชน 
 

ง. การเชือ่มโยงกับสงัคมและการพัฒนาประเทศ ภาคธรุกจิยังสามารถขยายผลสู่

การทํางานระดับใหญ ่เชน่ ปัญหาสิง่แวดลอ้ม ภยัพบิัต ิการยกระดับคณุภาพ

การศกึษา การมสีว่นรว่มผลักดนัการแกไ้ขปัญหาทจุรติคอรร์ัปชัน่อยา่งมรีะบบ
และจรงิจัง เชน่ทีห่อการคา้ไทยและสภาหอการคา้ไทยไดป้ระกาศเจตนารมณ์ไว ้
การทํางานในระดับนี้จะประสบความสําเร็จไดต้อ้งอาศัยความรว่มมอืจากหลาย

ภาคสว่น และมปัีจจัยใหต้อ้งขบคดิแกไ้ขอยูม่าก บางองคก์รอาจมองเป็นเรือ่ง
ยุง่ยากซบัซอ้นแตค่วามจําเป็นและผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้นับวา่มคีวามสําคัญอยา่ง

ยิง่ยวดควรคา่แกก่ารรว่มแรงกันคนละไมล้ะมอื 
 

จ. การสรา้งองคค์วามรู ้เมือ่มกีารปฏบิัตแิลว้ เพือ่ใหเ้กดิเป็นความยัง่ยนืสามารถ

ถา่ยทอดขยายผลตอ่ได ้จําเป็นตอ้งมกีารบรหิารจัดการเป็นองคค์วามรู ้
(Knowledge Management) ทีภ่าคธรุกจิสามารถมสีว่นรว่มสรา้งสรรคไ์ด ้ไมว่า่

ในรปูการศกึษาวจัิย รายงานผลผา่นสือ่ตา่งๆ การเสวนา การจัดอบรม ซึง่ในสว่น
นี้สามารถจับมอืทํางานกับภาคการศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญได ้

 
ฉ. การสรา้งหน่วยงานและเครอืขา่ย เพือ่ใหเ้กดิการทํางานอยา่งตอ่เนื่อง หลาย

องคก์รธรุกจิไดจั้ดตัง้หน่วยงานเฉพาะทัง้ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ขององคก์รและทีเ่ป็น

หน่วยอสิระเชน่มลูนธิขิ ึน้เพือ่รับผดิชอบงานโดยตรง ขอ้ดนีอกจากจะเป็นการ
สรา้งความจรงิจังอยา่งเป็นรปูธรรมแลว้ยงัสง่ผลยอ้นกลับสูพ่นักงานและองคก์ร

ใหเ้กดิความภาคภมูใิจและตระหนักรูถ้งึจดุยนืขององคก์รในการสรา้งผลงานทัง้
ในเชงิธรุกจิและการรว่มสง่เสรมิสงัคม 

 
 

8.3 ขอ้คดิเห็น ความรูส้กึ และ ขอ้เสนอตอ่การจดัเวทคีร ัง้ตอ่ไป 

ก. ขอ้คดิเห็นและความรูส้กึ 
 ความรูท้ีไ่ดร้ับเป็นประโยชน์ในการไปปรับใชใ้นการทํางานในองคก์ร 

 เป็นเรือ่งทีน่่าสนใจ ไดม้มุมอง เทคนคิ และกลยทุธจ์ากวทิยากรและเจา้ภาพ ทัง้ 8  

ประเด็น 
 ไดเ้ห็นแนวคดิ หรอืกจิกรรม พรอ้มกบัการแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหวา่งภาคสว่น

ธรุกจิและภาคประชาสงัคมมากขึน้ 
 สามารถนําประโยชน์ทีไ่ดไ้ปขยายตอ่ยอดความคดิในองคก์ร 
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ข. ขอ้เสนอแนะในการจดัเวทตีอ่ไป 

 ความเหมาะสมของเวลาและการบรหิารจัดการเวลาทีย่ังตอ้งมกีารปรับปรงุเพือ่ให ้

เหมาะสมกับเนื้อหา รวมถงึรปูแบบของการเสวนา Word Café  
 เพิม่การเชือ่มโยงใหใ้กลช้ดิกันมากขึน้ระหวา่งผูเ้ขา้รว่มเสวนา รวมถงึการเชือ่มโยงสูต่

ความคาดหวังของการเขา้รว่มเสวนาในมมุมองทีต่อ้งการเครือ่งมอืเทคนคิการทํา CSR 

ในเชงิรกุ เพือ่ตอ่ยอดในระดับนโยบายขององคก์ร  รวมถงึการสรา้งแรงจงูใจในการทํา 
CSR 
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เอกสารแนบหมายเลข 1  
 ความเป็นมา 

 
เกีย่วกบัเสวนา “คนไทย” - เดอะเนทเวริค์ฟอร ัม่ 

สรา้งเวท ีปลกุกระแส นําความคดิ แลกเปลีย่นประสบการณ์ มุง่สูก่ารลงมอืทํา 
 

อะไรคอืเสวนา”คนไทย”-เดอะเนทเวริค์ฟอร ัม่ 
คอืความรว่มมอืของหอการคา้ไทย โครงการ”คนไทย” หนังสอืพมิพก์รุงเทพธรุกจิ และ 

เครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งภาคธรุกจิและภาคประชาสังคมเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื (เดอะเนท

เวริค์) ในการจัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารภายใตช้ือ่ เสวนา “คนไทย” – เดอะเนทเวริค์ฟอรั่ม เป็น
ประจําทกุเดอืน เพือ่เป็นเวทพีูดคุย แลกเปลีย่นความคดิ โดยมขีอ้มูลจากการศกึษาวจัิยสภาวะ

สงัคมไทยเป็นพืน้ฐาน อาท ิการสํารวจ”คนไทย” มอนิเตอร ์เสยีงนี้มพีลังทัง้นี้เพือ่ร่วมกันคน้หา
กลไก นวัตกรรมการพัฒนา และ แนวทางการต่อยอดโครงการของภาคีเครือข่ายต่างๆ อันจะ
นําไปสูก่ารสรา้งสรรคผ์ลลัพธใ์นเชงิบวกตอ่บคุลากร องคก์ร และสงัคมไทย อยา่งบรูณาการ บน

พืน้ฐานของวัฒนธรรมแหง่ความรว่มมอืเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 
 

กลุม่เป้าหมาย 
1.กลุม่เป้าหมายหลัก : ภาคธรุกจิ เพือ่ผลักดันใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในการพัฒนาสงัคมองคร์วม 

2.กลุม่เป้าหมายยทุธศาสตร ์: ชมุชน ภาคประชาสงัคม ภาควชิาการ ภาครัฐ ภาคการสือ่สาร 
และอืน่ๆ เพือ่สรา้งคณุคา่รว่มในการพัฒนา 
 

ประเด็นการเสวนา “คนไทย” – เดอะเนทเวริค์ฟอร ัม่ 
ประเด็นการเสวนามาจากการวเิคราะหผ์ลสํารวจ “คนไทย”มอนเิตอร ์เสยีงนี้มพีลัง โดยคัดเลอืก

เรือ่งทีจ่ะสรา้งการมสีว่นรว่มระหว่างภาคธรุกจิกับการทํางานของภาคสว่นอืน่ๆในสังคมได ้ทัง้นี้
มุง่เนน้ในการหาแนวทางการปฏบิัตอิยา่งเป็นรปูธรรม ในแต่ละประเด็นทีกํ่าหนดจะมเีจา้ภาพซึง่

หมายถงึภาคกีารพัฒนาตา่งๆ ทีไ่ดทํ้างานในดา้นนัน้อยูแ่ลว้ และตอ้งการเผยแพร ่ขยายผล และ
สรา้งการมสีว่นรว่มเพิม่เตมิกับภาคธรุกจิ   
 

ประเด็นทีก่ าหนดไวเ้บือ้งตน้ มดีงันี ้ 
(หมายเหต:ุ ประเด็นทีกํ่าหนดไวอ้าจมกีารปรับเปลีย่นตามขอ้มลูความคดิเห็นทีไ่ดร้บัเพิม่เตมิ

จากการเสวนา และเปิดพืน้ทีสํ่าหรับประเด็นอืน่ๆทีอ่าจเกดิขึน้เป็นการตอ่ยอดการทํางาน) 
 

1. “เป้าหมายของก าไร คณุคา่แหง่ความรว่มมอื” 
ทีม่าความคดิ: ปัจจุบันภาคธรุกจิมสีว่นร่วมมากขึน้ในการทํางานดา้นสังคมผ่านกจิกรรม CSR 
ความเขา้ใจสภาวการณ์ที่แทจ้รงิบนพื้นฐานขอ้มูลที่ชัดเจนจะช่วยใหเ้กิดการทํางานอย่างมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้และจะเป็นการสรา้งความรว่มมอืกับภาคสว่นอืน่ๆของสงัคม อันจะนําไปสูก่าร
พัฒนาทีย่ั่งยนื 

 
รายละเอยีด: การนําเสนอแนวคดิ CSR บนกระบวนทัศน์ใหม ่ทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการทํางานอย่าง
มสีว่นร่วมระหว่างภาคสว่นต่างๆ โดยมคีวามร่วมมอืของภาคธุรกจิเป็นกลไกสําคัญ โดยในการ

เสวนาครัง้ที ่1 นี้ จะเป็นการระดมความคดิโดยมขีอ้มลูการศกึษาสภาวะสังคมไทย อาท ิสรุปผล
การสํารวจคนไทยมอนิเตอร์ เสยีงนี้มีพลัง เป็นส่วนสนับสนุน อันจะนําไปสูก่ารคน้หาแนวทาง

ปฏบิัตผิา่นเวทเีสวนาเชงิปฏบิัตกิารในครัง้ตอ่ๆไป 
2. “Anti-corruption: ความรว่มมอืคร ัง้ส าคญั” 

ทีม่าความคดิ: ขอ้มูลการศกึษาพบว่าปัญหาคอร์รัปชั่นทวีความรุนแรงมากขึ้น หลายฝ่าย
เรียกรอ้งใหม้ีการจัดการกับปัญหา แต่ยังพบขอ้จํากัดและไม่ปรากฏผลหรือแนวทางปฏบิัตทิี่
ชดัเจนโดยเฉพาะภาคธรุกจิทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งอยา่งยิง่ในการกอ่และแกปั้ญหา 
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รายละเอียด: การร่วมคน้หาแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจในการต่อตา้นคอรั่ปชั่น โดยมี
กลุม่เป้าหมายธรุกจิจํานวน 40 บรษัิทเขา้รว่ม เพือ่ผลักดันใหม้กีารพัฒนาอุดมการณ์ วัฒนธรรม
องค์กรที่ซือ่สัตย์และยดึมั่นในความเป็นธรรม สรา้งจติสํานึกและวสิัยทัศน์ในการต่อตา้นการ

ทุจรติและการใหส้นิบน จากแนวคดิสู่การลงมอืปฏบิัต ิจากผูบ้รหิารระดับสูงสู่พนักงานระดับ
ปฏบิัตกิาร จนเป็นการสรา้งฐานวัฒนธรรมสมัมาชพีใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไทย 

 
3.  “อาสาสมคัรภาคธุรกจิ สู่การสรา้งวฒันธรรมจติอาสา” (Employee Volunteer 
DevelopmentProject) 

ทีม่าความคดิ: ขอ้มูลการศกึษาพบว่ามุมมองต่อชวีติของคนไทยจํานวนมากยังอยู่ในกรอบ
จํากัด ขาดการทําความเขา้ใจภาพรวม การพจิารณาสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมรอบดา้น  

 
รายละเอยีด: การอบรมและเสวนาเชงิปฏิบัติการเพื่อผลักดันใหเ้กิดการปรับมุมมองโดย

คํานงึถงึปัจจัยแวดลอ้มและการคดิแบบองคร์วมผา่นกจิกรรมอาสาสมัครและการสรา้งวัฒนธรรม
จติอาสา โดยเริม่จากภาคธรุกจิทีไ่ดม้กีารรเิร ิม่และดําเนินการในบางสว่นแลว้ ในการนี้จะมกีาร
ตดิตามกจิกรรมอาสาสมัครพนักงานตามประเด็นการร่วมพัฒนาสังคมทีส่นใจ ซึง่อาจครอบคลุม

เรือ่งระดับใกลต้ัว เชน่การดูแลคุณภาพชวีติพนักงาน ไปจนถงึเรือ่งระดับชุมชนและระดับชาต ิ
โดยสง่เสรมิใหบ้รษัิทยกระดับการทํางานใหเ้ป็นกลุม่กอ้น หน่วยงาน เชน่การจัดตัง้เป็นชมรมทีม่ี

การทํางานตอ่เนื่องจนนําไปสูก่ารพัฒนาเป็นนโยบายของบรษัิท กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่พนักงาน
ในองคก์รธรุกจิ เจา้หนา้ทีร่ะดับสงูทีม่อํีานาจในการกําหนดนโยบายของบรษัิท 

 
4. “พืน้ทีส่าธารณะกบัอาสาสมคัรชุมชนเมอืง”  (Volunteer Spirit Network 
Workshop) 

ทีม่าความคดิ: ขอ้มลูการศกึษาพบวา่มมุมองตอ่ชวีติของคนไทยจํานวนมากยงัอยูใ่นกรอบ
จํากัด ขาดการทําความเขา้ใจภาพรวม การพจิารณาสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมรอบดา้น  

 
รายละเอยีด: การเสวนาเชงิปฏบิัตกิารเพือ่ผลักดันใหเ้กดิการปรบัมมุมองโดยคํานงึถงึปัจจัย
แวดลอ้มและการคดิแบบองคร์วมผา่นกจิกรรมอาสาสมัครและการสรา้งวัฒนธรรมจติอาสา โดย

เป็นการทํางานในระดับชมุชนโดยเฉพาะชมุชนเมอืงทีปั่จจบุันมสีภาพตา่งคนตา่งอยู ่ ขาดการ
เกือ้กลูกนั มุง่หวังใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูค้วามแตกตา่ง สรา้งความรว่มมอืกนั ทัง้นี้การ

เสวนาสามารถสรปุบทเรยีนจากผลการสง่เสรมิงานอาสาสมัครในรอบ ๑๐ ปีทีผ่า่นมา และ
โครงการนํารอ่งทีไ่ดดํ้าเนนิการไปแลว้ โดยมกีลุม่เป้าหมายประกอบดว้ยตัวแทนองคก์รเครอืขา่ย

จติอาสา ตัวแทนองคก์รทนุทีส่นับสนุนงานอาสาสมัคร เชน่ สสส. และ มลูนธิติา่งๆ ตัวแทน
ภาครัฐทีส่ง่เสรมิงานอาสาสมัคร และตัวแทนภาคธรุกจิทีส่ง่เสรมิและผลักดันกจิกรรมการพัฒนา
ชมุชน 

 
5. “ลอ้มคอกกอ่นววัหาย รบัมอืกบัภยัพบิตั”ิ   

ทีม่าความคดิ: ขอ้มลูการศกึษาพบวา่ปัญหาภยัพบิัตสิง่ผลกระทบอยา่งรนุแรงกับคนไทยหลาย
ภาคสว่น และมเีหตกุารณ์ปรากฏเพิม่ขึน้อยา่งชดัเจนทัง้ในและตา่งประเทศ แตส่งัคมไทยยังขาด

การเตรยีมการและการสือ่สารทีช่ดัเจนเกีย่วกับแนวทางรับมอืกับภยัพบิัต ิ 
 
รายละเอยีด: การระดมความคดิ ความร่วมมอืระหว่างภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่คน้หาแนวทาง

สรา้งการตระหนักรับรู ้ความเขา้ใจถงึขอ้มลูและวธิปีฏบิัตเิพือ่รับมอืกับภัยพบิัตทิีอ่าจเกดิขึน้ การ
สรา้งเครอืขา่ยเฝ้าระวังและการเตอืนภยั รวมไปถงึการผลักดันมาตรการเพือ่บรรเทาความสญูเสยี

ทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่การตรวจสอบความแข็งแรงโครงสรา้งอาคาร การจัดเตรยีมเสน้ทางและพืน้ที่
หลบภยั เป็นตน้ 
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6. “เตรยีมความพรอ้มคนไทยเพือ่กา้วสูศ่ตวรรษที ่21 ตอน: คดิเป็น” 
ทีม่าความคดิ: ขอ้มลูการศกึษาพบวา่ประเทศไทยมกีารพัฒนาเพือ่ใหเ้กดิการเขา้ถงึการศกึษา
ขัน้พื้นฐานมากขึน้ แต่ยังพบขอ้จํากัดที่เกี่ยวกับการสง่เสรมิกระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะทักษะทีจ่ะสามารถสรา้งความพรอ้มใหค้นไทยกา้วสูศ่ตวรรษที ่21 ไดอ้ย่างเท่าทัน 
อาท ิความสามารถในการคดิวเิคราะหอ์ย่างมวีจิารณญาณ ทัง้นี้ขอ้มูลการศกึษาพบว่า คนไทย

จํานวนมากดํารงชวีติดว้ยความเชือ่ ไม่ว่าจะเป็นโชคชะตา หรอืความหวังทีข่าดปัจจัยความจรงิ
มาสนับสนุน 
 

รายละเอยีด: การเสวนาเพือ่คน้หาวธิกีระตุน้ใหเ้กดิการคดิวเิคราะหอ์ยา่งมวีจิารณญาณ โดยมุ่ง
ใหเ้กดิการนําไปปรับประยกุตก์ับกระบวนการเรยีนรูท้ัง้ในระบบ เชน่ หลักสตูรการสอน และนอก

ระบบ เช่น สือ่และกจิกรรมต่างๆ กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ผูทํ้างานเกีย่วขอ้งกับกระบวนการเรยีนรู ้
และการบรโิภคขอ้มลูของคนในสงัคม เชน่ สถาบันการศกึษา หน่วยงาน สือ่ เป็นตน้  

 
7. “เตรยีมความพรอ้มคนไทยเพือ่กา้วสูศ่ตวรรษที ่21  ตอน: เรยีนรูด้ว้ยตวัเอง” 
ทีม่าความคดิ: ขอ้มลูการศกึษาพบวา่ประเทศไทยมกีารพัฒนาเพือ่ใหเ้กดิการเขา้ถงึการศกึษา

ขัน้พื้นฐานมากขึน้ แต่ยังพบขอ้จํากัดที่เกี่ยวกับการสง่เสรมิกระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะทักษะทีจ่ะสามารถสรา้งความพรอ้มใหค้นไทยกา้วสูศ่ตวรรษที ่21 ไดอ้ย่างเท่าทัน 

อาทิ ความสามารถในการเรียนรูด้ว้ยตัว เอง ทั ้งนี้ขอ้มูลการศึกษาพบช่องว่างระหว่าง
ความสามารถในการเขา้ถงึขอ้มูลทีส่ะดวกมากขึน้ในปัจจุบัน แต่กลับยังมคีวามสามารถในการ

เรยีนรูพั้ฒนาตัวเองอยา่งจํากัด 
รายละเอยีด: การเสวนาเพือ่คน้หาวธิกีารพัฒนาทักษะการเรยีนรูด้ว้ยตัวเอง โดยมุง่ใหเ้กดิการ
นําไปปรับประยกุตก์ับกระบวนการเรยีนรูท้ัง้ในระบบ เชน่ หลักสตูรการสอน และนอกระบบ เชน่ 

สือ่และกจิกรรมตา่งๆ กลุม่เป้าหมายไดแ้กผู่ทํ้างานเกีย่วขอ้งกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละการ
บรโิภคขอ้มลูของคนในสงัคม เชน่ สถาบันการศกึษา หน่วยงาน สือ่ เป็นตน้  

 
8. “เตรยีมความพรอ้มคนไทยเพือ่กา้วสูศ่ตวรรษที ่21 ตอน: ใชเ้ป็น” 
ทีม่าความคดิ: ขอ้มลูการศกึษาพบวา่แมปั้ญหาหนี้สนิโดยเฉพาะหนี้นอกระบบของคนไทยจะ

อยูใ่นสถานการณ์ดขีึน้ แตก่ารหามาและใชไ้ปโดยรวมยังเป็นแบบเพือ่วันนี้ ไมม่คีวามมัน่คงใน
ระยะยาว  

 
รายละเอยีด: การเสวนาเพือ่ถา่ยทอดและปรับแปลงหลักคดิการใชห้รอืบรโิภคอยา่งยัง่ยนืซึง่

เป็นแนวคดิทีไ่ดร้ับการยอมรับและนําไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในประเทศพัฒนาแลว้ ใหเ้กดิเป็น
แนวปฏบิัตทิีง่่ายตอ่การนําไปใชท้ัง้ในระดับบคุคล ครอบครัว และหน่วยงานในสงัคมไทย 
 

9. “ใหป้ระเทศไทยเป็นครอบครวัใหญข่องเรา” 
ทีม่าความคดิ: ขอ้มลูการศกึษาพบวา่คนไทยใหค้วามสําคัญกับเรือ่งครอบครัวอยา่งสงู แต่

นยิามความเป็นครอบครัวยงัเป็นเพยีงการสรา้งความสขุและความสมัพันธใ์นวงจํากัดรอบตัว 
 

รายละเอยีด: การเสวนาเพือ่ปรับกระบวนคดิใหค้นไทยเห็นประเทศไทยเป็นครอบครัวใหญท่ี
ทกุฝ่ายมบีทบาทชว่ยเหลอืกันในการดแูลครอบครัวของกนัและกนัได ้เชน่หน่วยงานมมีาตรการ
เพือ่ชว่ยแบง่เบาภาระครอบครัวพนักงาน เพือ่นบา้นชว่ยกนัดแูลลกูหลานในชมุชน 

 
กลยุทธ ์CSR บนกระบวนทศันใ์หม ่

 
จากหนังสอื เป้าหมายของกําไร : คุณค่าแห่งความร่วมมอื กลยุทธ ์CSR บนกระบวน

ทัศน์ให ้ไดเ้สนอไวว้่า การผลักดันความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้มของธรุกจิ ในยุค

ของความไมแ่น่นอน ยคุแหง่การขาดแคลน ยคุแหง่โลกทีม่นุษยต์อ้งการความรวดเร็วนัน้ ควรมี
องคป์ระกอบสําคัญ ๆ ดังนี้ ช 
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1. พลงัของค าตอบตอ่ก าไรกบัการมองการณ์ไกล 
แมส้องตัวอยา่งขา้งตน้ มไิดแ้สดงคําตอบของ “เป้าหมายของกําไร?” โดยตรง แตแ่สดง

ใหเ้ห็นถงึพลังหรอืประโยชน์จากการไดม้าซึง่คําตอบนี้  อันสะทอ้นอยูใ่นความปรารถนาทีแ่ทจ้รงิ 

(Passion) ต่อคุณค่าผลติภัณฑท์ีต่อ้งการนําเสนอต่อลูกคา้ ซึง่เป็นสิง่ทีผู่ผ้ลติควรชัดเจนก่อน
เริ่มทําผลิตภัณฑ์นั้นดว้ยซ้ํา เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ที่เรียกว่า “แผนกลยุทธ์” ซึ่ง

กําหนดใหธ้รุกจิมกีารกําหนดวสิยัทัศน์ (Vision) อันเป็นภาพอนาคตทีต่อ้งการเห็น และการระบุ
ขอ้ความพันธกจิ (Mission Statement) อันแสดงใหเ้ห็นถงึกรอบแนวทางการดําเนนิงาน รวมถงึ
เสน้ทางการดําเนนิงาน และเป้าหมาย/คณุคา่หลัก (Values) ขององคก์รทีส่รา้งผลติภณัฑนั์น้ๆ 

ทัง้นี้  “วสิยัทัศน์” หรอื การมองการณ์ไกลนัน้ขึน้อยูท่ัศนคต ิโลกทัศน์ ตลอดจนจนิตนาการของ
ผูนํ้าองค์กรอย่างปฏิเสธไม่ได ้และหากสามารถตอบคําถามของเป้าหมายของธุรกิจ และ

เป้าหมายของกําไรไปพรอ้มกัน ก็ยิง่ทําใหข้อบเขตและมมุมองยิง่กวา้งไกลออกไป 
แทจ้รงิแลว้ กระบวนการหาตอบนัน้มไิดถู้กแบ่งแยกออกเป็น 2 คําตอบ แต่กลับมคีวาม

เชือ่มโยงระหว่างกันเสมอืน 2 ดา้นของเหรยีญที่อยู่คู่กันอย่างแนบแน่นแบ่งแยกไม่ได ้เป็น 2 
ดา้นแหง่เหรยีญกําไร เพราะหากไม่มดีา้นกําไรเกดิขึน้ ดา้นเป้าหมายของกําไรอันเกดิจากการ
บรรลุถงึความปรารถนาทีส่ง่มอบคุณค่าของผลติภัณฑใ์หก้ับลูกคา้ รวมถงึผลอันเกดิจากการมี

กําไรนัน้ ก็ยากทีจ่ะเกดิขึน้ได ้
 

2. ผูน้ าองคก์รมชีวีติ 
บทบาทสําคัญประการหนึง่ของผูนํ้า/ผูบ้รหิาร (Executive) ที ่Chester Barnard  นักคดิ

แนวการบรหิารทีเ่นน้ความสัมพันธภ์ายในองคก์รไดก้ล่าวไวเ้กอืบ 70 ปี มาแลว้ และไดร้ับการ
ยอมรับจนถงึปัจจุบัน คอืหนา้ที่ของผูนํ้านั้นครอบคลุมถงึ การคดิและกําหนดจุดประสงค์การ
ดําเนนิงาน การจัดใหม้รีะบบการตดิตอ่สือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการว่าจา้งและรักษาคนที่

มคีวามสามารถไดอ้ยู่กับองคก์ร พรอ้มทัง้กระตุน้ใหพ้นักงานใชพ้ลังความสามารถเท่าทีม่ชีว่ย
บรษัิทใหบ้รรลจุดุมุง่หมายของธรุกจิ 

ดังนัน้คงปฏเิสธไดย้ากตอ่บทบาทของผูนํ้าองคก์รธรุกจิในการตอบคําถามนี้ และกําหนด
เป้าหมายของการทําธรุกจิ/ผลติภณัฑ ์พรอ้มจัดใหม้รีะบบการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ภายใน
องคก์รตลอดจนถงึลกูคา้ ทีอ่ยากทราบถงึความปรารถนาทีแ่ทจ้รงิ (Passion) ของผูผ้ลติสนิคา้

นัน้ 
 

ทัง้นี้เมื่อกระบวนการนี้เกดิขึน้ ก็อาจส่งผลใหห้ลายปัญหาที่มีอยู่ในองค์กรไดร้ับการ
แกไ้ขไดโ้ดยไมย่ากนัก เชน่ การสือ่สารภายในองคก์ร และการบรรลุถงึบทบาทผูนํ้าอืน่ทีสํ่าคัญ 

คอื การสรา้งความรว่มมอืรว่มใจทุม่เทแรงกายแรงใจในหมูพ่นักงานเพือ่ทําผลิตภัณฑท์ีม่คีุณค่า
นัน้ในเวลาเดยีวกัน 

เมือ่สามารถตอบคําถามดังกลา่วไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ ก็ยิง่สง่ผลใหภ้าพแห่งการดํารงอยู่

ขององคก์รนัน้ๆ วา่เป็นไปเพือ่อะไร มคีวามชดัเจนตามไปดว้ย ดังที ่Arie de Geusอดตีประธาน
บรษัิทน้ํามันเชลส ์ไดเ้ปรยีบเทยีบว่าองคก์รธรุกจิมพีฤตกิรรมการแสดงออกเหมอืนสิง่มชีวีติคอื 

“การเรยีนรู”้ แต่ละบรษัิทจงึมเีอกลักษณ์เฉพาะตัวทีบ่อกถงึความสามัคคขีองสมาชกิในองคก์ร 
แมอ้าจไม่แสดงออกอย่างชัดเจน แต่ทุกองคก์รก็ตอ้งปฏสิัมพันธก์ับองคก์รอืน่ๆ พรอ้มเตบิโต 

พัฒนา จนกระทั่งตายจากไป ความอยูร่อด เตบิโต และสําเร็จอยา่งยาวนานขององคก์รธรุกจิ จงึ
เปรยีบเสมอืน “องคก์รมชีวีติ” (The Living Company) 
 

หากองคก์รมชีวีติเหลา่นัน้ ดํารงอยูเ่ชน่เดยีวกับสิง่มชีวีติทั่วไป เฉกเชน่เดยีวกับมนุษยท์ี่
เขา้ใจถงึความหมายและคุณค่าของการดํารงอยู่ของตนเองว่าเพือ่สิง่ใด เขาย่อมแสดงออกถงึ

ศักยภาพของเขาออกมาไดอ้ย่างเต็มที ่ดังที ่Viktor Franklนักจติวทิยาชาวยวิทีใ่ชช้วีติในค่าย
กักกันนาซใีนชว่งสงครามโลก แมอ้ยูส่ภาพทกุขท์รมานกับความทารุณ และสิน้หวัง เขากลับใช ้

ชวีติ ณ ขณะนัน้ ดูแลสภาพจติใจของนักโทษในค่าย การกระทําดังกล่าวมเิพยีงบรรเทาความ

ทกุขท์รมานของเขาเหลา่นัน้ ยังเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับนักโทษคนอืน่ๆ ทีไ่ดเ้ห็นศักยภาพของ
มนุษยท์ีไ่มย่อมจํานนต่อโชคชะตาและแสดงออกถงึคุณค่าอันยิง่ใหญ่ของความหมายของการ
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ดํารงอยู่ของมนุษย์แมใ้นเวลาอันนอ้ยนิด ความทุกข์ทรมานของเขาเองที่ตอ้งสูญเสยีคนใน
ครอบครัวก็ไดร้ับการบําบัดไปในขณะเดยีวกัน  
 

เมือ่รอดชวีติกลับมา เขาจงึนําประสบการณ์นัน้มาเผยแพร ่อันเป็นกระบวนการบําบัดจติทีมุ่่งไปที่
การคน้หาความหมายในการดํารงชวีติ จนเป็นแนวคดิหนึง่ทีไ่ดร้ับการยอมรับ โดยเขากลา่ววา่  

 
“ผูท้ ีรู่ว้า่ตนมชีวีติอยูเ่พือ่อะไร 

ยอ่มสามารถทนรบัสิง่ตา่งๆได ้เกอืบทุกอยา่งบนโลกนี”้ 

 
หากองคก์รธรุกจิดํารงอยูอ่ยา่งมเีป้าหมายไมห่ยดุอยูท่ีผ่ลกําไรเป็นดา้นหลัก แตม่องไกลออกไป

ถงึผลสบืเนื่องจากกําไรกอ่ใหเ้กดิคณุคา่ทีก่วา้งขวางเพิม่ขึน้มากกวา่ ผูถ้อืหุน้-เจา้ของกจิการ 
พนักงานในองคก์ร สมาชกิในสงัคมใกลแ้ละไกล ตลอดจนธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม ยอ่มมสีว่น

สําคัญทีทํ่าใหเ้กดิความสขุทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ใหก้ับสรรพชวีติบนโลกใบนี้ ไดอ้ยา่งมัง่
คงและยัง่ยนื 
 

3. ธุรกจิ คณุคา่รว่ม ความหมาย และค าตอบ 
 

3.1 ธุรกจิกบัการสรา้งคณุคา่ 
หลายคนอาจกล่าวว่า แทจ้รงิแลว้ธรุกจิโดยส่วนใหญ่ก็มไิดมุ้่งเป้าหมายกําไร (สูงสดุ) 

หรือหยุดอยู่แค่คําตอบแรก แต่เพียงอย่างเดียว เพราะความหมายของธุรกจินั้นมไิดจํ้ากัดอยู่
เพียงกําไรเท่านั้น แต่กลับอยู่ที่ลูกคา้ ซึง่เป็นความอยู่รอดของธรุกจิ ดังนั้นธุรกจิจงึหมายถงึ
องคก์รทีผ่ลติสนิคา้บรกิาร ทีมุ่ง่การสรา้งผลติภัณฑอ์ันเป่ียมดว้ยคุณค่าและรับผดิชอบต่อความ

ยั่งยืนของสังคมธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ใหก้ับลูกคา้ อันเป็นแนวคดิการสรา้งคุณค่า (New 
Concept of Value Creation) ในขณะที ่Peter Druckerกูรูดา้นการจัดการทีไ่ดร้ับการยอมรับ

อยา่งกวา้งขวาง ไดก้ลา่วไวใ้นปี ค.ศ. 1997 วา่ 
 

“ธรุกจิ ไมอ่าจใหคํ้าจํากัดความ ในแง่ กําไร หากคณุถามนักธรุกจิทั่วไปวา่ ธรุกจิคอือะไร 

คําตอบทีค่ณุจะไดร้ับ ก็คอื องคก์รทีแ่สวงหากําไร ซึง่คงไมแ่ตกตา่งจากนักเศรษฐศาสตรท์ั่วไป 
คําตอบนี้ไม่เพยีงแต่เป็นคําตอบทีผ่ดิ แต่ยังตอบไม่เขา้เรื่องอีกดว้ย แนวคดิ การทํากําไรให ้

ไดม้ากทีส่ดุนัน้ อันทีจ่รงิแลว้ไมม่คีวามหมายเลย การทํากําไรไมใ่ชจ่ดุประสงค ์แต่เป็นขอ้จํากัด
ในการทําธรุกจิ กําไรไมใ่ชคํ่าอธบิาย หรอืทีม่าของการตัดสนิใจประกอบธรุกจิ แต่เป็นบทพสิจูน์

วา่การตัดสนิใจนัน้ถกูตอ้งหรอืไม่ จุดประสงคข์องการทําธรุกจิ ตอ้งอยู่นอกกรอบของธรุกจิ แต่
ตอ้งอยูใ่นขอบเขตของสงัคม เพราะทกุองคก์รธรุกจิเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม” 
 

หากความพยายามในสรา้งคุณค่าใหก้ับผลิตภัณฑ์ เกิดจากกระบวนการผลิตที่มี
ประสทิธภิาพ โดยไม่จํากัดเฉพาะการสรา้งคุณค่าทีแ่ลกเปลีย่นหรอืซือ้ขายกันในตลาดเท่านัน้ 

ยังรวมถงึคณุคา่อืน่ๆ อันเป็นการเปิดพืน้ทีใ่หก้ับปัจเจกบคุคล นับตัง้แตส่มาชกิในองคก์ร องคก์ร
ธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง สังคม และธรรมชาตโิดยรวมไดม้สี่วนร่วมรับคุณค่านั้น อันเป็น

คุณค่าทีเ่ป็นคุณภาพของจติใจ เชน่ ความเมตตา กรุณา และเห็นอกเห็นใจกัน ใหเ้กดิขึน้จาก
การทําผลติภณัฑเ์หลา่นัน้  
 

แทจ้รงิแลว้ กระบวนการดังกล่าวก็คอืการขยายขอบเขตของความปรารถนาอันแรงกลา้ 
(Passion) ของผูผ้ลติที่มีต่อการสรา้งสรรค์ผลติภัณฑ์จากความสุขของผูผ้ลติที่ไดร้ังสรรค์

ผลติภณัฑท์ีด่อีันทรงคณุค่าและสง่มอบต่อไปยังลูกคา้ใหไ้ดร้ับประโยชน์จากการใชผ้ลติภัณฑ์
นัน้อย่างเต็มที ่ไปสูค่วามเมตตากรุณา (Compassion) ของผูผ้ลติ ทีต่ระหนักถงึความสขุของ
สมาชิกในองค์กรธุรกิจคู่คา้ ตลอดจนผูค้นในสังคมวงกวา้ง และไม่เบียดเบียนธรรมชาติ

สิง่แวดลอ้ม 
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การสรา้งสรรคค์ณุคา่อันเกดิจากการขยายกรอบแห่งความปรารถนา (Passion) สู ่ความ
กรณุา (Compassion) ของผูผ้ลติ ถอืไดว้า่เป็นคุณค่าร่วม (Shared Values) ระหว่างสมาชกิใน
องคก์ร กับผูค้นในสังคม ธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม หากองค์กรธรุกจิไทยไดพ้ยายามสรา้งสรรค์

คุณค่าร่วมดังกล่าว ก็ย่อมทําใหส้ังคมไทยเกดิความเปลี่ยนแปลง ดังที่ ศ. ดร. ประเวศ วะส ี
นักวชิาการอาวโุสคนสําคัญของไทย ทีต่อ้งการเห็นประเทศไทยเปลีย่นจากการมุ่งสูกํ่าไรสงูสดุ 

มาเป็นประเทศไทยหัวใจมนุษย์ ธุรกจิทีมุ่่งสรา้งคุณค่าร่วมนัน้ก็จะเป็นธรุกจิที่ไม่มุ่งสู่กําไรสูง
สุดแต่มุ่งสู่ความเป็นธุรกจิที่มีหัวใจเป็นมนุษย์ ในการสรา้งผลติภัณฑ์ที่มีความรับผดิชอบต่อ
สังคมสิง่แวดลอ้ม และสรา้งความเป็นธรรม (รวมถงึความเสมอภาค และภราดรภาพ) ใหก้ับ

สงัคมวงกวา้งในเวลาเดยีวกัน ในภาวะสงัคมไทยทีข่าดความเป็นธรรมทกุวันนี้ 
 

3.2 ธุรกจิหวัใจมนุษย:์ การมุง่สรา้งความพงึพอใจของลูกคา้ 
 

ทกุครัง้ทีล่กูคา้ซือ้หรอืใชบ้รกิารจากผลติภณัฑเ์หล่านัน้ สิง่ทีไ่ดร้ับจงึมเิป็นเพยีงความพงึพอใจ
ในการใชผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ อันเกดิจากความตัง้ใจและร่วมมอืร่วมใจของสมาชกิในองคก์ร
ผูผ้ลติและองคก์รคูค่า้ อกีทัง้ยังสรา้งรายได ้(กําไร) ใหก้ับเจา้ของกจิการ พรอ้มไปกับการสรา้ง

คุณภาพชวีติที่ดีขึน้ของมวลหมู่สมาชกิภายในองค์กร องค์กรคู่คา้ และผูค้นในสังคมวงกวา้ง 
ตลอดจนธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มไปพรอ้มๆกัน  

 
ความพยายามของผูนํ้าองค์กรธุรกิจที่มุ่งสรา้งคุณค่าร่วมใหเ้กิดขึ้นนั้น เท่ากับการขยาย

ความหมายของการดํารงอยู่องค์กรธุรกจิใหช้ัดเจนและกวา้งขวางมากยิง่ขึน้ มไิดต้ัง้อยู่เพื่อ
ผลประโยชน์ของเจา้ของผลติภณัฑเ์ทา่นัน้ แตห่มายรวมถงึผลประโยชน์สังคมวงกวา้งไปพรอ้ม
กัน อกีทัง้ยังเป็นคําตอบสําคัญตอ่คําถามเรือ่ง เป้าหมายของกําไร?ไดอ้ยา่งงดงาม อันเป็นความ

งดงามของธุรกจิหัวใจมนุษย์ ที่แสดงออกถงึเห็นอกเห็นใจ พรอ้มร่วมแบ่งปันความสุข เพื่อ
บรรเทาความทกุขใ์นเพือ่นมนุษย ์ตลอดจนสรรพชวีติบนโลกใบนี้ 

 
ความเขา้ใจถึงคุณค่าร่วมในการทําธุรกิจเป็นมุมมองสําคัญที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผูนํ้า 
สอดคลอ้งกับการมคีวามเห็นทีถ่กูตอ้ง ความเห็นชอบ  หรอื “สัมมาทฏิฐ”ิ อันเป็นขัน้ตอนแรกสู่

หนทางการดําเนนิชวีติอันประเสรฐิ ตามหลักพทุธศาสนา เพราะเป็นการระลกึถงึความสัมพันธท์ี่
พึง่พาอาศัยระหว่างกันของสรรพสิง่ ทัง้มนุษย ์สังคม และสิง่แวดลอ้ม ไม่มีสิง่หนึ่งสิง่หนึ่งใด

สามารถอยูโ่ดดเดีย่วลําพังได ้แตต่อ้งอาศัยปัจจัย เงื่อนไข ต่างๆ เกือ้หนุนเป็นปัจจัยซึง่กันและ
กันอย่างที่เรยีกว่า พลวัต (Dynamic) ดังเชน่ ธรุกจิที่มสิามารถอยู่ไดโ้ดยลําพัง เพราะตอ้งมี

ลูกคา้ คู่คา้ และสังคมโดยรอบ ตลอดจนความสมบูรณ์ของธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มรองรับอยู ่ 
ระบบคดิในตะวันตกปัจจุบันเรยีกว่า การคดิเชงิระบบ หรอื องคร์วม (Systematic or Holistic 
Thinking) ก็ใหก้ารยอมรับถงึความสมัพันธเ์ชือ่มโยงเป็นพลวัตรอย่างเป็นระบบซ้ําซอ้นและเป็น

ภาวะยอ้นกลับ (Feedback Loop) คอื จากเหตสุูผ่ล และผลดังกลา่วกลับเปลีย่นสถานะเป็นเหตุ
ใหเ้กดิผลใหมห่รอืผลเดมิทีแ่ปรเปลีย่นคณุภาพไป เป็นตน้ 

 
เมือ่ผูนํ้ามสีัมมาทฏิฐ ิหรอืความเห็นชอบ ย่อมสง่ผลต่อกระบวนการตัดสนิใจต่างๆ ทัง้ในความ

ตัง้ใจ เจตนาทีด่งีาม แรงจูงใจทีก่วา้งขวาง มุมมองทีเ่ปิดกวา้งต่อทางเลอืกใหม่ทีเ่ปิดพืน้ทีใ่ห ้
บคุคลตา่งๆ ในสงัคมไดร้ับประโยชน์รว่มดว้ย และนําสูก่ารกระทําทีถู่กตอ้ง หรอืปฏบิัตชิอบ อัน
จะนําสูค่วามสําเร็จทีย่ั่งยนืของธรุกจิและสงัคมโดยรวมไปพรอ้มกัน  

 
 

 
 

ขอ้มลูองคก์รเจา้ภาพรว่ม 

 

1. หอการคา้ไทย 
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หอการคา้ไทยในฐานะองค์กรชัน้นําของภาคเอกชนที่ไดร้ับการยอมรับจากภาค

สงัคมไทยมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลากว่า 79 ปี หอการคา้ไทยไดดํ้าเนินกจิกรรมทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อสังคมอย่างกวา้งขวาง ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกจิ
ของประเทศ การทําหนา้ทีเ่ป็นศูนยก์ลางในการประสานน้ําใจจากสมาชกิเพือ่ชว่ยเหลอืผูไ้ดร้ับ

ความเดอืดรอ้นจากภยัทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้อยา่งตอ่เนื่อง หรอืแมแ้ต ่“โครงการ 1 ไร่ 1 แสน” 
ทีส่รา้งความเขม้แข็งใหก้ับเกษตรกรในการพึง่พาตนเองใหส้ามารถสรา้งความมั่นคงดา้นอาชพี
และรายไดใ้หเ้กดิขึน้อย่างยั่งยืนรวมทัง้เป็นแกนนําในการร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการ

คอรร์ัปชัน่รว่มกับภาคเีครอืขา่ยตอ่ตา้นคอรร์ัปชัน่ 25 องคก์ร และการสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ
อย่างมีจรรยาบรรณในมวลหมู่สมาชิกหอการคา้ทั่วประเทศ ซึง่กิจกรรมเหล่านี้ ก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ตอ่เศรษฐกจิและสงัคมโดยรวมของประเทศทัง้ในทางตรงและทางออ้ม ทีส่อดคลอ้ง
กับวสิยัทัศน์ขององคก์รคอื “เป็นสถาบันผูนํ้าภาคธรุกจิทีเ่ขม้แข็ง มคีวามน่าเชือ่ถอืมเีครอืข่ายที่

กวา้งขวาง  และมปีระสทิธภิาพเพือ่ขับเคลือ่นเศรษฐกจิ สงัคม และการศกึษาไทยสูส่ากลอย่าง
มั่นคงและยั่งยนื”  
 

ดังนัน้โครงการเดอะเนทเวริค์ ฟอรั่ม จะเป็นเวททีีสํ่าคัญในการสะทอ้นความคดิเห็นทีเ่ป็น
ประโยชน์และมคีุณค่าต่อสังคมโดยรวม ในอันทีจ่ะนําไปสูก่ารขยายผลใหเ้กดิการปฏบิัตอิย่าง

เป็นรปูธรรมในทกุภาคสว่นตอ่ไป 
 

 

2.  
มูลนิธ ิ“คนไทย” ไดถู้กจัดตัง้ดว้ยความมุ่งหวังที่จะใหค้นไทยทุกคน ไดต้ระหนักถงึ

หนา้ทีต่อ่ประเทศชาต ิโดยมหีลักการสําคัญทีมุ่ง่เนน้การมสีว่นร่วมของประชาชนคนไทยในการ
รว่มกันสรา้งความอยูด่มีสีขุในสงัคม และการเริม่แกปั้ญหาทีค่วามคดิ  จติใจ และแนวปฏบิัตขิอง

แตล่ะคนใหไ้ปในทางสรา้งสรรค ์และยดึถอืวถิคีวามเป็นไทยในขอ้หลัก ๆ ทีส่บืทอดกันมาหลาย
ชั่วคน คือ ความเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ รักสงบ และการรูจั้กใหอ้ภัย นอกจากนี้ โครงการ “คนไทย” 
เล็งเห็นวา่ความอยูด่มีสีขุในสงัคมไทยจะเกดิขึน้ได ้ตอ้งมกีลไกสรา้งการมสีว่นร่วมของคนไทย

ทกุคน ผา่นการชว่ยกันฟัง ชว่ยกันพูด ชว่ยกันคดิ ชว่ยกันทํา อย่างเป็นระบบ เพือ่ใหเ้กดิความ
รว่มมอืของคนไทยในการชว่ยกันพัฒนาคุณภาพชวีติ และพัฒนาประเทศไทย จากความมุ่งมั่น

และเจตนารมณ์ทีด่ ีในวันนี้จงึมเีพือ่น “คนไทย” ร่วมเป็นภาคทีัง้จาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสงัคม สือ่สารมวลชน ภาคการศกึษา และประชาชนคนไทย ดว้ยเจตนาใหค้นไทยทุกคน

เป็นเจา้ของโครงการ “คนไทย” รว่มกัน 
ทัง้นี้ โครงการ “คนไทย” มเีครือ่งมอืทีช่ดัเจนในการสง่เสรมิจติสํานึกความเป็นพลเมอืง 

รวมถงึการสรา้งกลไกการมีส่วนร่วมที่คนไทยทุกคนสามารถเขา้ถงึได ้ผ่านการแสดงความ

คดิเห็นและการรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกัน น่ันคอื กจิกรรม “คนไทย” มอนิเตอร ์เสยีงนี้มี
พลัง และ เสวนา “คนไทย” โดย “คนไทย” มอนเิตอรฯ์ เป็นการสํารวจความคดิเห็นเชงิปรมิาณ

จากคนไทย 100,000 คน จากการลงพื้นที ่77 จังหวัด ซึง่นับเป็นการสํารวจระดับชาตทิีใ่หญ่
ทีส่ดุโครงการหนึ่ง ดังนัน้ขอ้มูลจากผลสํารวจจงึเป็นขอ้มูลที่น่าเชือ่ถอืและสามารถอา้งองิได ้

อย่างแทจ้ริง ส่วนเสวนา “คนไทย”นั้น เป็นกลไกกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความคิด 
ถา่ยทอดประสบการณ์ในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับความอยูด่มีสีขุของสงัคม โดย เสวนา “คนไทย” 
มุง่หวังการรว่มคน้หาโอกาสหรอืหนทางจากการลงมอืปฏบิัตมิากกว่าการตอกย้ําปัญหาและเป็น

การพูดคุยจากมุมมองของประชาชนคนไทยมากกว่าการสะทอ้นความคดิเห็นของผูร้่วมเสวนา
เพยีงเทา่นัน้ 

“คนไทย” มอนิเตอรฯ์ และ เสวนา “คนไทย”  เป็นกลไกทีส่นับสนุนซึง่กันและกัน โดย
ผลการสํารวจความคดิเห็น “คนไทย” มอนเิตอรฯ์ สามารถนําไปต่อยอดเป็นประเด็นแลกเปลีย่น
มมุมองและประสบการณ์ใน เสวนา “คนไทย” และขอ้มูลจากเสวนาฯ อาจนําไปใชป้ระกอบการ
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ออกแบบแบบสอบถามในการสํารวจความคดิเห็น “คนไทย” มอนิเตอรฯ์ ในครัง้ต่อไป โดยจะ
ดําเนนิการไปอยา่งตอ่เนื่องเพือ่ใหเ้กดิแรงผลักดันในการสรา้งการเปลีย่นแปลงอยา่งยั่งยนื 
 

ประเทศไทยทีด่กีวา่ ตอ้งเป็นจรงิได ้
รว่มกนัสรา้งอนาคตใหม ่ใหป้ระเทศไทย 

 
3. หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ 
 

ตลอด 25 ปีแหง่การกอ่ตัง้  “กรงุเทพธรุกจิ” ไดต้ระหนักในพันธกจิการมคีวามรับผดิชอบ
ตอ่สงัคมทกุมติกิารสือ่สาร  นอกเหนือจากการทําหนา้ที ่“สือ่มวลชน”  โดยยดึมั่นในจรรยาบรรณ

และการมีจริยธรรมในวิชาชีพแลว้ กรุงเทพธุรกิจยังใหค้วามสําคัญกับการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการพเิศษ (CSR Project) ทีม่เีป้าหมายเพือ่สรา้ง “ความรว่มมอื” (Partnership) เชือ่มโยง 

“ภาคธรุกจิ” ชว่ยสนับสนุน “ภาคสังคม” ภายใตคํ้าขวัญ “Connecting Business & Society”  
ซึง่เป็นการทํางานร่วมระหว่าง “กรุงเทพธรุกจิ” กับ “ภาค”ี เครอืข่ายจากทุกภาคสว่น ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่าน

โครงการและกจิกรรมในมติติ่างๆ  สรา้งห่วงโซมู่ลค่าระหว่างภาคสว่นต่างๆ ใหเ้กดิผลของงาน
เป็นนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นประเด็นธรุกจิเพือ่สังคม 

กจิการเพือ่สังคม การต่อตา้นคอรัปชัน -ธรรมาภบิาล  การพัฒนาอย่างยั่งยนื และเศรษฐกจิสี

เขยีว ฯลฯ เป็นตน้ สําหรับโครงการเดอะเนทเวริค์ ฟอรั่ม นับเป็นโครงการนวัตกรรมสังคมที่มี

คณุคา่ยิง่ กรงุเทพธรุกจิจงึยนิดรีว่มสนับสนุนและขยายผลการรับรูใ้หเ้กดิขึน้ตอ่สงัคมธรุกจิไทย 
 
 

 
4. เครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งภาคธุรกจิและภาค 

ประชาสงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (เดอะเนทเวริค์) 
เครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(The NETWORK) เป็นองคก์รพัฒนาเอกชน จดทะเบยีนภายใตสํ้านักงานการจัดสวัสดกิาร

สังคมแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เกิดการรวมตัวกันของ
บรษัิทเอกชนและองคก์รภาคประชาสังคมในประเทศไทยเพือ่สรา้ง “ตน้ธารแห่งความร่วมมอื” 

ระหวา่งกันและมุง่สง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้งคก์รธรุกจิเขา้มามสีว่นรวมในการพัฒนาสังคม ดว้ย
การสรา้งเครอืขา่ยกัลยาณมติรในการบูรณาการความรูค้วามสามารถของแตล่ะภาคเีกดิการเรยีนรู ้

สงัคมรว่มกัน ทีต่า่งบรบิท ตา่งกจิกรรม นัน้จะเชือ่มประสานความรู ้การบรหิารการจัดการ กําลัง
แรง ทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพไดอ้ย่างไร และเกดิการประสานและ
รว่มมอืระหวา่งกัน เพือ่พัฒนาสูส่งัคมทีย่ั่งยนื 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

เอกสารแนบหมายเลข 2    

เครอืขา่ยความรว่มมอื 
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เกีย่วกบัเดอะเนทเวริค์ 
เครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

“องคก์รแหง่การสรา้งตน้ธารความรว่มมอื” 

“Creating Social Value Chain :  Stakeholder Engagement for 
Sustainable Development” 

ความเป็นมา:  
The NETWORK of NGO and Business Partnerships for Sustainable Development in 
Asia and the Pacific   เป็นโครงการ เกดิขึน้จากการสนับสนุนของธนาคารเพือ่การพัฒนาแห่ง

เอเชยี (ADB)  บรษัิท GSK Biologicalsและ  สถาบันคนัีนแห่งเอเชยี ในปี 2547-2549 เพือ่
พัฒนาเครอืข่ายการสรา้งความร่วมมอืระหว่างภาคธุรกจิและภาคประชาสังคมในระดับภมูภิาค

เอเชยีและแปซฟิิก ใหเ้กดิการเรยีนรูก้ารทํางานโดยผสานความสามารถของทัง้สองภาคอีย่างมี
ประสทิธภิาพซึง่นําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยนื   ในปี 2550 เกดิเดอะเนทเวริค์ (ประเทศไทย) 

และไดร้ับการรับรองเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 1853 โดยการรับรองของ
คณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาต ิกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์ในปี 2552 มุ่งส่งเสรมิและสนับสนุนใหอ้งคก์รธรุกจิเขา้มามสีว่นร่วมในการพัฒนา

สังคม โดยใชค้วามรู ้ความสามารถของแต่ละภาคทีี่ต่างบรบิท ต่างกจิกรรม เชือ่มประสานกัน
เป็นเครอืขา่ยกัลยาณมติรในรปูแบบตา่งๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 
วสิยัทศัน:์  

เป็นองคก์รไม่แสวงหากําไรทีมุ่่งสรา้งความร่วมมอืระหว่างภาคธรุกจิและภาคประชาสังคมเพื่อ
นําไปสูก่ารพัฒนาสงัคมไทยอยา่งยั่งยนื 
 

พนัธกจิ: 
1. สง่เสรมิสํานึกความรับผดิชอบต่อสังคมใหเ้กดิความร่วมมือระหว่างภาคธุรกจิและภาค

ประชาสงัคม 
2. พัฒนากลไกความรว่มมอืระหวา่งภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคม 
3. จัดการความรูจ้ากประสบการณ์ตรงของสมาชกิและผูส้นใจ ดว้ยการแลกเปลีย่นเรียนรู ้

ระหวา่งภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมในการพัฒนาสงัคมไทยใหย้ั่งยนื 
4. สรปุผลและสงัเคราะหส์ิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูร้่วมกัน และพัฒนาเป็นองคค์วามรูท้ีนํ่าไปปฏบิัตติ่อ

ได ้
บทบาทและหนา้ทีข่องเครอืขา่ย: 

 
1. ผลักดันใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคม 
2. เสรมิแรงการขับเคลือ่นกลไกการใหแ้ละอาสาสมัครเพือ่สงัคม 

3. สง่เสรมิและสนับสนุนดา้น ความรู ้การเงนิ สิง่ของ และกําลังแรงตามศักยภาพ  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ตวัอยา่งขอ้มลูองคก์รเพือ่รว่มสรา้งความรว่มมอื 

 
1. มลูนธิโิลกสเีขยีว  
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วตัถุประสงค ์
เพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารทัง้ในและนอก
ประเทศ สนับสนุนการศกึษาวจัิย รว่มมอืกับองคก์รทัง้ภาครัฐและเอกชน หรอืองคก์รการกุศลอืน่ 

เพือ่รณรงคแ์ละดําเนินกจิกรรมสาธารณประโยชน์ในดา้นการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
โดยไมดํ่าเนนิการเกีย่วขอ้งกับทางการเมอืง 

ทีต่ดิตอ่  
394/46-48 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 
โทรศัพท:์ 0 2622 2250-2   โทรสาร: 0 2262-2366 

E-mail: gwf@greenworld.or.th      Website: www.greenworld.or.th  
 

2. มลูนธิอิาสาสมคัรเพือ่สงัคม 
วตัถุประสงค ์ 

ก. สง่เสรมิใหบุ้คคลซึง่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะทําเพื่อประโยชน์สว่นรวม ไดม้โีอกาสทํางานเป็น
อาสาสมัครในโครงการพัฒนาสงัคมตา่งๆ ขององคก์รพัฒนาเอกชน เพือ่พัฒนาทัศนคต ิ
และความสามารถในกรทํางานอาสาสมัคร 

ข. สง่เสรมิประสทิธภิาพการทํางานขององคก์รพัฒนาเอกชน และบุคคลที่ทํางานพัฒนา
สงัคม 

ค. สง่เสรมิความรว่มมอืและประสานงาน ทัง้ในระหวา่งองคก์รพัฒนาเอกชนดว้ยกัน  
และหน่วยงานของรัฐ 

ง. ร่วมมอืกับหน่วยงานและบุคคลในวงการพัฒนา เพือ่แสวงหาแนวทางการพัฒนาชมุชน
และ สงัคมไทย  

ทีต่ดิตอ่ 

เลขที ่409 ซ.โรหติสขุ ถ.ประชาราษฎรบํ์าเพ็ญ เขตหว้ยขวาง กทม. 10320 
โทรศัพท ์: 0 2691 0437-9   Website: www.thaivolunteer.org 

 
3. มลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพฒันาไทย 
วตัถุประสงค ์

 เพือ่สง่เสรมิการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และอนิเทอรเ์น็ตมาใชเ้ป็นสือ่กลาง ในการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะในชนบท ชมุชน และผูด้อ้ยโอกาส ใหส้ามารถเรยีนรู ้คุน้เคย

และสามารถใชเ้ทคโนโลยชีนดินี้ ยกระดับความเป็นอยูข่องสงัคมไทยใหด้ขีึน้ 
 

ทีต่ดิตอ่ 
ชัน้ 10 หอ้ง 1004 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์108 ถนนรางน้ํา แขวงถนนพญาไท เขตราช
เทว ีกรงุเทพมหานคร 10400 โทรศัพท ์0-2642-7031 โทรสาร 0-2642-7032 

www.inetfoundation.or.th  
 

4. มลูนธิดิวงประทปี 
นโยบาย สง่เสรมิการศกึษาเด็กยากจน พัฒนาคนยากไร ้ 

วตัถุประสงค ์ 
ก. เพือ่ใหโ้อกาสทางการศกึษาแกเ่ด็ก เยาวชนในชมุชนทีย่ากจน รวมทัง้การฝึกฝนวชิาชพี

และ อบรมการฝีมอื เพือ่ใหเ้ป็นพลเมอืงดมีวีชิาความรู ้มคีวามสามารถทีจ่ะทํามาหาเลีย้ง

ตนเอง และครอบครัวไดต้อ่ไปในอนาคต 
ข. เพือ่สง่เสรมิใหเ้ด็ก และเยาวชนมพีลานามัยสมบูรณ์ ไดร้ับการปลูกฝังคุณธรรมใหเ้ป็น

กัลยาณชน เพือ่ดํารงชพีเป็นกําลังเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และชาตบิา้นเมอืง  
ค. เพือ่ชว่ยเหลอืและสนับสนุนการศกึษา การวจัิยเกีย่วกับสภาวะและปัญหาชมุชนทีย่ากจน

ใหบ้ังเกดิความเขา้ใจ และดําเนนิการพัฒนาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

http://www.thaivolunteer.org/
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ง. เพื่อเผยแพร่ความรูท้ัง้ทางวชิาการ และประสบการณ์เกี่ยวกับการใหก้ารศึกษา การ
ฝึกฝน การอบรมแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเกีย่วกับสภาพแวดลอ้ม 
มนุษยส์มัพันธ ์ และพัฒนาชมุชนทีย่ากจน  

จ. เพือ่ใหค้วามรว่มมอืกับองคก์รการกศุลอืน่ๆ เพือ่สาธารณประโยชน์  
ฉ. สง่เสรมิ และสนับสนุนใหอ้งคก์รชมุชนเขม้แข็ง 

ทีต่ดิตอ่ 
เลขที ่34ล็อค6 ถนน อาจณรงค ์ คลองเตย กทม. 10110  
โทรศัพท ์0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254 

E-mail : dpffound@ksc.th.com  Website: www.dpf.or.th 
 

5. มลูนธิเิพือ่เด็กพกิาร 
วตัถุประสงค ์

ก. ใหค้วามชว่ยเหลอืฟ้ืนฟเูด็กพกิารโดยทั่วไปใหส้ามารถชว่ยเหลอืตนเองไดแ้ละสามารถ
ดํารง ชวีติอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมคีวามสขุตามสมควร เชน่เดยีวกับหรอืใกลเ้คยีงกับเด็ก
ปกต ิ

ข. ใหก้ารศกึษาแกช่มุชนและบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการแกปั้ญหาความพกิารการชว่ยเหลอื
ฟ้ืนฟ ูเด็กพกิาร และการมทีัศนคตทิีด่ตีอ่คนพกิาร 

ค. สนับสนุนใหม้ีและกําเนินการศกึษาวจัิยและรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกับการฟ้ืนฟูเด็ก
พิการจาก แหล่งขอ้มูลต่างๆ ทั ้งในและนอกประเทศ เพื่อหารูปแบบและกลวิธีที่

เหมาะสมในการ ดําเนินงานของโครงการ และใหบ้ริการขอ้มูลแก่ผูส้นใจคน้ควา้
โดยทั่วไป 

ง. สง่เสรมิและสนับสนุนใหค้รอบครัวในชมุชนมีความมั่นคงและอบอุ่นมีสมรรถภาพเพยีง

พอที่จะ ป้องกันหรือฟ้ืนฟูความพิการของเด็ก สามารถเลี้ยงดูเด็กไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ
โดยเฉพาะครอบครัวทีม่ ีเด็กพกิาร ซึง่ตอ้งมภีาระตอ่เด็กมากเป็นพเิศษ 

จ. เผยแพรง่งานดา้นการพัฒนาสงัคม พัฒนาคน โดยเฉพาะเด็กพกิารผา่นสือ่สารมวลชน  
ฉ. ดํา เนินการ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือ ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น เพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

ทีต่ดิตอ่ 
เลขที ่546 ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว 47 วังทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 

Website: www.hoytakpoolom.org 
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ก าหนดการ 

13.00-13.15 
น. 

ลงทะเบยีน  

13.15-13.30 
น. 

กลา่วเปิดตวัเสวนา”คนไทย” - เดอะเนทเวริค์ฟอร ัม่ และ 
ปาฐกถาเรือ่ง“เป้าหมายของก าไร คณุคา่แหง่ความรว่มมอื” 

โดย คณุประมนต ์สุธวีงศป์ระธานกติตมิศกัดิห์อการคา้ไทย 
พรอ้มกลา่วแนะนําหนังสอื “เป้าหมายของก าไรคณุคา่แหง่ความรว่มมอื”  

: กลยุทธCSR บนกระบวนทศันใ์หม ่
13.30-14.00
น. 

บรรยายเรือ่ง “หว่งโซแ่หง่ความรว่มมอืในมติปิจัจบุนั” 
โดย คณุพรีะพงษ ์กลิน่ละออ 

ผูอ้ านวยการส านกังานส านกึรกับา้นเกดิ (Head of CR Division) 
บรษิทั Total Access Communication จ ากดั (มหาชน) 

14.00 -14.30 
น. 

รายงานสรปุผลการสํารวจความอยูด่มีสีขุ “คนไทย” มอนเิตอร ์เสยีงนี้มพีลัง  
โดย  โครงการ “คนไทย” 

14.30-16.15
น. 

การเสวนาในรปูแบบ World Café 
“กลยุทธC์SR บนกระบวนทศันใ์หม ่ : การสรา้งคณุคา่รว่ม” 
โดย ผศ. ดร.กฤตนิีณัฐวฒุสิทิธิ ์ และ  รศ.ดร.วรรณา ประยกุตว์งศ ์ 

กรรมการ และ ทีป่รกึษาเดอะเนทเวริค์ 
หมายเหต ุ อาหารวา่งบรกิารระหวา่งกจิกรรม World Café 

16.15-16.30 กลา่วปิดโดย คณุกอบกาญจน์วัฒนวรางกรู 
กรรมการรองเลขาธกิาร หอการคา้ไทย และ  

ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั โตชบิา ไทยแลนด ์จ ากดั 
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 ภาคธุรกจิ  
NSIS 
Social Impact Ventures Asia 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ธนาคารกสกิรไทย 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 
บรษัิท ซ.ีพ.ีอนิเตอรเ์ทรด จํากดั 

บรษัิท ดอคดวิเมนท ์พารเ์ซล เอ็กเพรส จํากดั 
บรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จํากดั 
บรษัิท ไทยเชือ้เพลงิการบนิ  จํากดั 

บรษัิท ไทยพาณชิยป์ระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 
บรษัิท แพรนดา้ จวิเวลรี ่จํากดั (มหาชน) 

บรษัิท มายแบรนด ์เอเจนซี ่จํากดั 
บรษัิท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรว์สิเซส จํากดั (มหาชน) 
บรษัิท รักลกูกรุ๊ป จํากดั 

บรษัิท เอเจนซี ่ฟอรเ์รยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จํากดั 
บรษัิท แอปโซลทู อมิแพค จํากดั (มหาชน) 
บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั(มหาชน) 

บรษัิท ซพีอีอลล์ จํากดั (มหาชน) 
บรษัิท วริยิะประกนัภยั จํากดั 

บรษัิท สปรงิบอรด์ คอนซลัติง้ จํากดั/สวนป่ารมิธาร การทอ่งเทีย่วเชงิจติสาํนกึ 
บรษัิท เอเซยีฟรซีขิัน่  จํากดั 
กลุม่บรษัิทพรเีมยีร ์

บรษัิทโตชบิา ไทยแลนด ์จํากดั 
บรษัิท โทเทิล่ แอ็คแซ็ค คอมมูนเิคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

หจก.โชตมิาภรณ ์
แอดวานซอ์นิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 
Nestle (Thai) Ltd. 

หนังสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิ 
หนังสอืพมิพแ์นวหนา้ 
 

 
ภาคประชาสงัคมและการศกึษา 

มูลนธิพิทิกัษ์สทิธเิด็ก 
เครอืขา่ยผูป้ระสบภยัสนึาม ิ
มูลธชิมุชนไท 

สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
มูลนธิสิยามกมัมาจล 

มูลนธิสิถาบันราชพฤกษ์ 
โรงเรยีนหมู่บา้นเด็ก 
Home Sweet Home : Organic Cottage 

GFK Marketwise 
มูลนธิสิง่เสรมิการพัฒนาบุคคล ในพระอุปถมัภ ์

ศนูยค์วามเป็นเลศิแห่งชาตดิา้นการจัดการส ิง่แวดลอ้มและของเสยีอันตราย 
สถาบันเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิ
สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ และส ิง่แวดลอ้ม 

สถาบันอาศรมศลิป์ 
กรมสขุภาพจติ 

 

เอกสารแนบหมายเลข 5  
ภาพรวมการจดังาน 
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