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คาํนํา 

 

 จากการที่รัฐบาลมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป โดยมีเปาหมายใหประเทศไทย มั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.

2559-2564 เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ทําใหศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ซึ่งเปน

หนวยงานที่มีบทบาทในการสงเสริม เชื่อมประสานการรวมพลังกลุมเครือขายทุกภาคสวนของสังคม ใน

การพัฒนาสื่อ องคความรู นวัตกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณธรรมความดีท่ีเหมาะสมกับบริบทของ

สังคมไทย โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ใหจัดสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ เพื่อเปนเวทีกลางของการเชื่อมโยงประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน องคกร ภาคี

เครือขายคุณธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทั้งในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยใหมีการขยายผลอยางกวางขวางสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรปูประเทศที่เก่ียวของดานคุณธรรม 

สําหรับในปงบประมาณ 2562 นี้ เปนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 10 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชื่อมโยงเครือขาย และนําเสนอผลเชิงรูปธรรมดาน

การสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน องคกร ภาคสวนตาง ๆ รวมถึงสรางกระแสใหเกิดความตระหนักและ

ตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม ภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัย

ชาติ” และเพ่ือใหการจัดงานดังกลาวมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคการจัดงาน จึงจําเปนตองมีการ

ดําเนินงานดานวิชาการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 โดยเปนการ

ดําเนินงานตามกระบวนการทางวิชาการในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกอนวันงานและในวันงาน รวมทั้งการ

สังเคราะหขอมูลสถานการณทางสังคมที่ เก่ียวของเพ่ือนําเขาสูเวทีของการจัดงาน และดําเนินการ

ประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่ 10 ระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย

วัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

 รายงานฉบับนี้เปนสวนหน่ึงของโครงการการดําเนินกระบวนการทางวิชาการ และประเมินผล

การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ปงบประมาณ 2562 โดยเปนเอกสารสรุปผลกระบวนการ

และประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่ 10 เพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะตอแนวทางการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และการตัดสินใจในการที่จะพัฒนาและยกระดับการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมตอไปในอนาคต โดยการจัดทําเอกสารรายงานฉบับนี้ไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก

คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) บุคลากรของ

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) องคกรภาคี และกลุมเครือขายที่รวมเวทีเตรียมการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 ที่ไดใหการสนับสนุนขอมูลในสวนตาง ๆ  ทางทีมวิชาการขอขอบคุณเปนอยางสูง 

และหวังวารายงานฉบับนี้จะมีประโยชนตอการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมในระยะตอไป  

ทีมวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล 

สิงหาคม 2562 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ

มหาชน) ได้ด าเนินการร่วมกับองค์กรภาคี รวม 132 องค์กร ภายใต้แนวคิดหลัก “1 ทศวรรษ สร้างสังคม
คุณธรรม: วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย จากฐานข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ พบว่ามีภาคีองค์กรร่วมจัดงานทั้งสิ้น 132 
หน่วยงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจาก 6 ภาคีเครือข่าย ทั้งเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาค
ธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็ก
และเยาวชน เครือข่ายองค์กรภาคศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ทั้งสองวัน
จ านวน 4,086  คน จาก 937 หน่วยงาน โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ที่มีเนื้อหาด้าน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม และน าเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจ านวน 87 บูธ  

การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผล
กระบวนการการด าเนินงานของกิจกรรมหลักท่ีจัดในงาน และผลลัพธ์ของการจัดงาน ในด้านประสิทธิภาพ 
ด้านประสิทธิผล ด้านความส าเร็จ และด้านคุณค่าของงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการจัดงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป    

การประเมินผลครั้งนี้ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการส ารวจด้วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 450 ตัวอย่าง ร่วมกับการสังเกตการจัดนิทรรศการ จ านวน 5 โซน 
และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 35 คน สรุปผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

 
สรุปผลกำรประเมิน 

1. ผลกำรประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของกำรจัดงำนสมัชชำคุณธรรม
แห่งชำติ ครั้งที่ 10 
 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย 40 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี เป็นเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ร้อยละ 56.89 ไม่เคยเข้า
ร่วมงาน ร้อยละ 58.44 ผู้ที่เคยเข้าร่วมงานมีการน าความรู้จากการร่วมงานไปใช้ประโยชน์ เหตุผลส าคัญที่
ท าให้ตัดสินใจเข้าร่วมงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหรือหน่วยงาน
มอบหมาย   

 ในการเข้าร่วมงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยเป็นกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชน” มากที่สุด รองลงมา คือ 
กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย ส าหรับผู้ที่เข้า
ร่วมในแต่ละกิจกรรม เห็นว่าทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรมและการน าไปใช้
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ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ซึ่งกิจกรรมเวทีผู้สร้างแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” เป็นกิจกรรมที่
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีกระบวนการจัดที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนกิจกรรมการจัดนิทรรศการโซนที่ 3 
การขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์เครือข่าย 6 เครือข่าย เป็นกิจกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มาก
ที่สุด  

 ส าหรับความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในภาพรวมนั้น พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ได้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เห็นว่าการจัดงานครั้งนี้ มีการจัดระบบการ
ลงทะเบียนล่วงหน้าและการลงทะเบียนหน้างานมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ในด้าน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน พบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในประเด็น
การจัดงานครั้งนี้ส่งผลให้เครือข่ายเกิดความตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการร่วมของเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมคุณธรรมด้านวินัย ตามบริบทของตนเอง โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ คือ 
การเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพ่ิมขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการ
ท างานร่วมกันระหว่างเครือข่าย  

ในด้านคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการจัดงานฯ พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นในด้านการสร้างการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก โดยคุณ
ค่าที่เกิดขึ้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือ คุณค่าด้านการส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการเพ่ือสร้างสังคมคุณธรรม  

2. ผลกำรประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรจัดงำนสมัชชำคุณธรรม
แห่งชำติ ครั้งที่ 10 
 2.1. สรุปกำรประเมินผลกระบวนกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรจัดงำน 
 1. กระบวนกำรด ำเนินงำนของกำรจัดงำน  

 1.1 กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ในภาพรวมด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประเด็นเนื้อหาของกิจกรรมน าไปสู่การบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีค่าคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยการจัดให้มีกิจกรรมที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการจัดงานที่เน้นการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะท้อน
วินัยชาติ” มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  

1.2 กำรจัดงำนภำพรวมในด้ำนกำรลงทะเบียน กำรประสำนงำน สถำนที่ และกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก 

ภาพรวมในด้านการลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่ และการอ านวยความสะดวก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลลัพธ์ของกำรจัดงำน 
2.1 ด้ำนประสิทธิภำพ 

 การจัดงานครั้งนี้  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่าย
ที่มาร่วมงาน  
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 2.2 ด้ำนประสิทธิผล 
 2.2.1 กลุ่มเป้ำหมำยและผู้เกี่ยวข้องเกิดควำมตระหนักและตื่นตัวในกำรขับเคลื่อน
คุณธรรม โดยเฉพำะคุณธรรมด้ำนวินัย  
 การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิผล พบว่ากิจกรรมส่งผลให้เครือข่ายเกิดความ
ตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการร่วมของเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านวินัย ตามบริบทของ
ตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

 2.2.2 กลุ่มเป้ำหมำยและผู้เกี่ยวข้องที่เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ มีองค์ควำมรู้ที่น ำไปสู่กำรร่วม
ก ำหนดแนวทำงและรูปธรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมตำมประเด็นและพื้นที่ที่เป็นฉันทำมติร่วมของ
หน่วยงำน องค์กรภำคส่วนต่ำง ๆ 
 การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิผล พบว่าระดับความเหมาะสมขององค์ความรู้ที่
ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่น าไปสู่การร่วมก าหนดแนวทางและรูปธรรมการส่งเสริมคุณธรรมตามประเด็น 
และพ้ืนที่ที่เป็นฉันทามติร่วมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 2.2.3 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน องค์กรภำค
ส่วนต่ำง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม 
 โดยภาพรวมผลลัพธ์ของการจัดงาน ด้านประสิทธิผลในประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าองค์
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม มีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2.2.4 กำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงสมำชิกของแต่ละเครือข่ำย 
การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิผล พบว่าการจัดงานก่อให้เกิดเครือข่ายในการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมเพ่ิมขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างเครือข่าย โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

 2.3 ด้ำนควำมส ำเร็จ 
 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน 
 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดงานมีผลการประเมิน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

3. คุณค่ำของคุณค่ำของงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ ครั้งที่ 10 
การจัดงานครั้งนี้ คุณค่าของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่ 10 ในภาพรวม มีความ

เหมาะสมในระดับมาก โดยมีคุณค่าด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ คุณค่าด้านเกิดการน านโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติน าสู่การพัฒนา ต่อยอดและขยายผลในระดับองค์กร/
พ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
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 4. เปรียบเทียบผลกำรประเมินประเด็นหลักของกระบวนกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำก
กำรจัดงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พบว่าทุกประเด็นหลักผลการประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาแยกรายประเด็น พบว่าผลลัพธ์ของการจัดงานในด้านประสิทธิผล ประเด็นกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมด้านวินัยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ด้านประสิทธิผลประเด็นการเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างสมาชิกของ
แต่ละเครือข่ายมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด  

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้ำนภำพรวมของกำรจัดงำน มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้ 
1) เพ่ือให้การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นงานในระดับชาติที่ทุกภาคีเครือข่ายต้องเข้ามา

มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการร่วมกัน ดังนั้นการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมงานอาจต้องมีความหลากหลายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแนวคิดของงาน ซึ่งควร
มีการกระจายในทุกภาคส่วน โดยกลุ่มคนที่ร่วมขับเคลื่อนควรมีทุกระดับ  

2) ออกแบบการจัดกิจกรรมให้มีกระบวนการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม และการ
เสริมพลังเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าง
เครือข่าย การติดต่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาระหว่างเครือข่าย และสานพลังของภาคี
เครือข่าย 

3) การพัฒนารูปแบบการจัดงานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทุกกิจกรรมควรต้องสามารถสื่อสาร
และเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดหลักของการจัดงานได้ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในการมาร่วมเป็นกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรม การติดตามประเมินผล และขยายภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือให้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมีการยกระดับการจัดงานให้เกิดคุณค่าของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม 

4) ควรสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานจริง
ของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ ต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย  

2. ด้ำนกิจกรรมวิชำกำรและกำรจัดนิทรรศกำร มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้ 
1) สถานที่จัดงาน ควรมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมงานวิชาการ “สมัชชาคุณธรรม” และ

งานแสดงผลงาน “ตลาดนัดคุณธรรม” และควรเป็นสถานที่ที่บุคคลทั่วไป ทั้งเด็ก และเยาวชน สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และการเดินทางมาร่วมงานได้สะดวก  

2) การยกระดับกิจกรรม ควรมีการน าเสนอผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ของ
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมวิชาการมีกระบวนการรายงาน
อย่างเป็นระบบ โดยแสดงผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม ร่วมกับประเด็นของการได้รับการตอบสนอง
จากรัฐบาล  
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1.3  ผลการประเมนิกระบวนการดําเนนิงานกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ของการจัด

งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

44 
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จากการด าเนินกระบวนการทางวชิาการและประเมินผล
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาต ิครัง้ที่ 10

ปีงบประมาณ 2562

โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ และคณะ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์ความรู้ผลการขับเคล่ือนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ



 

 

คาํนํา 

 

 จากการที่รัฐบาลมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป โดยมีเปาหมายใหประเทศไทย มั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.

2559-2564 เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ทําใหศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ซึ่งเปน

หนวยงานที่มีบทบาทในการสงเสริม เชื่อมประสานการรวมพลังกลุมเครือขายทุกภาคสวนของสังคม ใน

การพัฒนาสื่อ องคความรู นวัตกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณธรรมความดีท่ีเหมาะสมกับบริบทของ

สังคมไทย โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ใหจัดสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ เพื่อเปนเวทีกลางของการเชื่อมโยงประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน องคกร ภาคี

เครือขายคุณธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทั้งในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยใหมีการขยายผลอยางกวางขวางสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรปูประเทศที่เก่ียวของดานคุณธรรม 

สําหรับในปงบประมาณ 2562 นี้ เปนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 10 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชื่อมโยงเครือขาย และนําเสนอผลเชิงรูปธรรมดาน

การสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน องคกร ภาคสวนตาง ๆ รวมถึงสรางกระแสใหเกิดความตระหนักและ

ตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม ภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัย

ชาติ” และเพ่ือใหการจัดงานดังกลาวมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคการจัดงาน จึงจําเปนตองมีการ

ดําเนินงานดานวิชาการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 โดยเปนการ

ดําเนินงานตามกระบวนการทางวิชาการในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกอนวันงานและในวันงาน รวมทั้งการ

สังเคราะหขอมูลสถานการณทางสังคมที่ เก่ียวของเพ่ือนําเขาสูเวทีของการจัดงาน และดําเนินการ

ประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่ 10 ระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย

วัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

 รายงานฉบับนี้เปนสวนหน่ึงของโครงการการดําเนินกระบวนการทางวิชาการ และประเมินผล

การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ปงบประมาณ 2562 โดยเปนเอกสารสรุปผลกระบวนการ

และประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่ 10 เพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะตอแนวทางการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และการตัดสินใจในการที่จะพัฒนาและยกระดับการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมตอไปในอนาคต โดยการจัดทําเอกสารรายงานฉบับนี้ไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก

คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) บุคลากรของ

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) องคกรภาคี และกลุมเครือขายที่รวมเวทีเตรียมการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 ที่ไดใหการสนับสนุนขอมูลในสวนตาง ๆ  ทางทีมวิชาการขอขอบคุณเปนอยางสูง 

และหวังวารายงานฉบับนี้จะมีประโยชนตอการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมในระยะตอไป  

ทีมวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล 

สิงหาคม 2562 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ

มหาชน) ได้ด าเนินการร่วมกับองค์กรภาคี รวม 132 องค์กร ภายใต้แนวคิดหลัก “1 ทศวรรษ สร้างสังคม
คุณธรรม: วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย จากฐานข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ พบว่ามีภาคีองค์กรร่วมจัดงานทั้งสิ้น 132 
หน่วยงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจาก 6 ภาคีเครือข่าย ทั้งเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาค
ธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็ก
และเยาวชน เครือข่ายองค์กรภาคศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ทั้งสองวัน
จ านวน 4,086  คน จาก 937 หน่วยงาน โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ที่มีเนื้อหาด้าน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม และน าเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจ านวน 87 บูธ  

การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผล
กระบวนการการด าเนินงานของกิจกรรมหลักท่ีจัดในงาน และผลลัพธ์ของการจัดงาน ในด้านประสิทธิภาพ 
ด้านประสิทธิผล ด้านความส าเร็จ และด้านคุณค่าของงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการจัดงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป    

การประเมินผลครั้งนี้ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการส ารวจด้วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 450 ตัวอย่าง ร่วมกับการสังเกตการจัดนิทรรศการ จ านวน 5 โซน 
และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 35 คน สรุปผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

 
สรุปผลกำรประเมิน 

1. ผลกำรประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของกำรจัดงำนสมัชชำคุณธรรม
แห่งชำติ ครั้งที่ 10 
 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย 40 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี เป็นเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ร้อยละ 56.89 ไม่เคยเข้า
ร่วมงาน ร้อยละ 58.44 ผู้ที่เคยเข้าร่วมงานมีการน าความรู้จากการร่วมงานไปใช้ประโยชน์ เหตุผลส าคัญที่
ท าให้ตัดสินใจเข้าร่วมงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหรือหน่วยงาน
มอบหมาย   

 ในการเข้าร่วมงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยเป็นกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชน” มากที่สุด รองลงมา คือ 
กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย ส าหรับผู้ที่เข้า
ร่วมในแต่ละกิจกรรม เห็นว่าทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรมและการน าไปใช้
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ข 

ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ซึ่งกิจกรรมเวทีผู้สร้างแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” เป็นกิจกรรมที่
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีกระบวนการจัดที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนกิจกรรมการจัดนิทรรศการโซนที่ 3 
การขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์เครือข่าย 6 เครือข่าย เป็นกิจกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มาก
ที่สุด  

 ส าหรับความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในภาพรวมนั้น พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ได้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เห็นว่าการจัดงานครั้งนี้ มีการจัดระบบการ
ลงทะเบียนล่วงหน้าและการลงทะเบียนหน้างานมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ในด้าน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน พบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในประเด็น
การจัดงานครั้งนี้ส่งผลให้เครือข่ายเกิดความตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการร่วมของเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมคุณธรรมด้านวินัย ตามบริบทของตนเอง โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ คือ 
การเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพ่ิมขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการ
ท างานร่วมกันระหว่างเครือข่าย  

ในด้านคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการจัดงานฯ พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นในด้านการสร้างการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก โดยคุณ
ค่าที่เกิดขึ้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือ คุณค่าด้านการส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการเพ่ือสร้างสังคมคุณธรรม  

2. ผลกำรประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรจัดงำนสมัชชำคุณธรรม
แห่งชำติ ครั้งที่ 10 
 2.1. สรุปกำรประเมินผลกระบวนกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรจัดงำน 
 1. กระบวนกำรด ำเนินงำนของกำรจัดงำน  

 1.1 กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ในภาพรวมด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประเด็นเนื้อหาของกิจกรรมน าไปสู่การบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีค่าคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยการจัดให้มีกิจกรรมที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการจัดงานที่เน้นการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะท้อน
วินัยชาติ” มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  

1.2 กำรจัดงำนภำพรวมในด้ำนกำรลงทะเบียน กำรประสำนงำน สถำนที่ และกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก 

ภาพรวมในด้านการลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่ และการอ านวยความสะดวก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลลัพธ์ของกำรจัดงำน 
2.1 ด้ำนประสิทธิภำพ 

 การจัดงานครั้งนี้  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่าย
ที่มาร่วมงาน  



การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 10 

 

 

ค 

 

 2.2 ด้ำนประสิทธิผล 
 2.2.1 กลุ่มเป้ำหมำยและผู้เกี่ยวข้องเกิดควำมตระหนักและตื่นตัวในกำรขับเคลื่อน
คุณธรรม โดยเฉพำะคุณธรรมด้ำนวินัย  
 การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิผล พบว่ากิจกรรมส่งผลให้เครือข่ายเกิดความ
ตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการร่วมของเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านวินัย ตามบริบทของ
ตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

 2.2.2 กลุ่มเป้ำหมำยและผู้เกี่ยวข้องที่เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ มีองค์ควำมรู้ที่น ำไปสู่กำรร่วม
ก ำหนดแนวทำงและรูปธรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมตำมประเด็นและพื้นที่ที่เป็นฉันทำมติร่วมของ
หน่วยงำน องค์กรภำคส่วนต่ำง ๆ 
 การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิผล พบว่าระดับความเหมาะสมขององค์ความรู้ที่
ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่น าไปสู่การร่วมก าหนดแนวทางและรูปธรรมการส่งเสริมคุณธรรมตามประเด็น 
และพ้ืนที่ที่เป็นฉันทามติร่วมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 2.2.3 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน องค์กรภำค
ส่วนต่ำง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม 
 โดยภาพรวมผลลัพธ์ของการจัดงาน ด้านประสิทธิผลในประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าองค์
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม มีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2.2.4 กำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงสมำชิกของแต่ละเครือข่ำย 
การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิผล พบว่าการจัดงานก่อให้เกิดเครือข่ายในการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมเพ่ิมขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างเครือข่าย โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

 2.3 ด้ำนควำมส ำเร็จ 
 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน 
 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดงานมีผลการประเมิน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

3. คุณค่ำของคุณค่ำของงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ ครั้งที่ 10 
การจัดงานครั้งนี้ คุณค่าของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่ 10 ในภาพรวม มีความ

เหมาะสมในระดับมาก โดยมีคุณค่าด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ คุณค่าด้านเกิดการน านโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติน าสู่การพัฒนา ต่อยอดและขยายผลในระดับองค์กร/
พ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
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 4. เปรียบเทียบผลกำรประเมินประเด็นหลักของกระบวนกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำก
กำรจัดงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พบว่าทุกประเด็นหลักผลการประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาแยกรายประเด็น พบว่าผลลัพธ์ของการจัดงานในด้านประสิทธิผล ประเด็นกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมด้านวินัยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ด้านประสิทธิผลประเด็นการเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างสมาชิกของ
แต่ละเครือข่ายมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด  

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้ำนภำพรวมของกำรจัดงำน มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้ 
1) เพ่ือให้การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นงานในระดับชาติที่ทุกภาคีเครือข่ายต้องเข้ามา

มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการร่วมกัน ดังนั้นการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมงานอาจต้องมีความหลากหลายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแนวคิดของงาน ซึ่งควร
มีการกระจายในทุกภาคส่วน โดยกลุ่มคนที่ร่วมขับเคลื่อนควรมีทุกระดับ  

2) ออกแบบการจัดกิจกรรมให้มีกระบวนการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม และการ
เสริมพลังเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าง
เครือข่าย การติดต่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาระหว่างเครือข่าย และสานพลังของภาคี
เครือข่าย 

3) การพัฒนารูปแบบการจัดงานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทุกกิจกรรมควรต้องสามารถสื่อสาร
และเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดหลักของการจัดงานได้ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในการมาร่วมเป็นกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรม การติดตามประเมินผล และขยายภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือให้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมีการยกระดับการจัดงานให้เกิดคุณค่าของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม 

4) ควรสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานจริง
ของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ ต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย  

2. ด้ำนกิจกรรมวิชำกำรและกำรจัดนิทรรศกำร มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้ 
1) สถานที่จัดงาน ควรมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมงานวิชาการ “สมัชชาคุณธรรม” และ

งานแสดงผลงาน “ตลาดนัดคุณธรรม” และควรเป็นสถานที่ที่บุคคลทั่วไป ทั้งเด็ก และเยาวชน สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และการเดินทางมาร่วมงานได้สะดวก  

2) การยกระดับกิจกรรม ควรมีการน าเสนอผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ของ
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมวิชาการมีกระบวนการรายงาน
อย่างเป็นระบบ โดยแสดงผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม ร่วมกับประเด็นของการได้รับการตอบสนอง
จากรัฐบาล  
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คาํนํา 

 

 จากการที่รัฐบาลมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป โดยมีเปาหมายใหประเทศไทย มั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.

2559-2564 เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ทําใหศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ซึ่งเปน

หนวยงานที่มีบทบาทในการสงเสริม เชื่อมประสานการรวมพลังกลุมเครือขายทุกภาคสวนของสังคม ใน

การพัฒนาสื่อ องคความรู นวัตกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณธรรมความดีท่ีเหมาะสมกับบริบทของ

สังคมไทย โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ใหจัดสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ เพื่อเปนเวทีกลางของการเชื่อมโยงประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน องคกร ภาคี

เครือขายคุณธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทั้งในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยใหมีการขยายผลอยางกวางขวางสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรปูประเทศที่เก่ียวของดานคุณธรรม 

สําหรับในปงบประมาณ 2562 นี้ เปนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 10 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชื่อมโยงเครือขาย และนําเสนอผลเชิงรูปธรรมดาน

การสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน องคกร ภาคสวนตาง ๆ รวมถึงสรางกระแสใหเกิดความตระหนักและ

ตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม ภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัย

ชาติ” และเพ่ือใหการจัดงานดังกลาวมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคการจัดงาน จึงจําเปนตองมีการ

ดําเนินงานดานวิชาการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 โดยเปนการ

ดําเนินงานตามกระบวนการทางวิชาการในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกอนวันงานและในวันงาน รวมทั้งการ

สังเคราะหขอมูลสถานการณทางสังคมที่ เก่ียวของเพ่ือนําเขาสูเวทีของการจัดงาน และดําเนินการ

ประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่ 10 ระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย

วัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

 รายงานฉบับนี้เปนสวนหน่ึงของโครงการการดําเนินกระบวนการทางวิชาการ และประเมินผล

การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ปงบประมาณ 2562 โดยเปนเอกสารสรุปผลกระบวนการ

และประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่ 10 เพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะตอแนวทางการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และการตัดสินใจในการที่จะพัฒนาและยกระดับการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมตอไปในอนาคต โดยการจัดทําเอกสารรายงานฉบับนี้ไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก

คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) บุคลากรของ

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) องคกรภาคี และกลุมเครือขายที่รวมเวทีเตรียมการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 ที่ไดใหการสนับสนุนขอมูลในสวนตาง ๆ  ทางทีมวิชาการขอขอบคุณเปนอยางสูง 

และหวังวารายงานฉบับนี้จะมีประโยชนตอการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมในระยะตอไป  

ทีมวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล 

สิงหาคม 2562 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ

มหาชน) ได้ด าเนินการร่วมกับองค์กรภาคี รวม 132 องค์กร ภายใต้แนวคิดหลัก “1 ทศวรรษ สร้างสังคม
คุณธรรม: วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย จากฐานข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ พบว่ามีภาคีองค์กรร่วมจัดงานทั้งสิ้น 132 
หน่วยงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจาก 6 ภาคีเครือข่าย ทั้งเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาค
ธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็ก
และเยาวชน เครือข่ายองค์กรภาคศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ทั้งสองวัน
จ านวน 4,086  คน จาก 937 หน่วยงาน โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ที่มีเนื้อหาด้าน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม และน าเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจ านวน 87 บูธ  

การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผล
กระบวนการการด าเนินงานของกิจกรรมหลักท่ีจัดในงาน และผลลัพธ์ของการจัดงาน ในด้านประสิทธิภาพ 
ด้านประสิทธิผล ด้านความส าเร็จ และด้านคุณค่าของงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการจัดงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป    

การประเมินผลครั้งนี้ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการส ารวจด้วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 450 ตัวอย่าง ร่วมกับการสังเกตการจัดนิทรรศการ จ านวน 5 โซน 
และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 35 คน สรุปผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

 
สรุปผลกำรประเมิน 

1. ผลกำรประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของกำรจัดงำนสมัชชำคุณธรรม
แห่งชำติ ครั้งที่ 10 
 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย 40 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี เป็นเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ร้อยละ 56.89 ไม่เคยเข้า
ร่วมงาน ร้อยละ 58.44 ผู้ที่เคยเข้าร่วมงานมีการน าความรู้จากการร่วมงานไปใช้ประโยชน์ เหตุผลส าคัญที่
ท าให้ตัดสินใจเข้าร่วมงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหรือหน่วยงาน
มอบหมาย   

 ในการเข้าร่วมงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยเป็นกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชน” มากที่สุด รองลงมา คือ 
กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย ส าหรับผู้ที่เข้า
ร่วมในแต่ละกิจกรรม เห็นว่าทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรมและการน าไปใช้
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ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ซึ่งกิจกรรมเวทีผู้สร้างแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” เป็นกิจกรรมที่
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีกระบวนการจัดที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนกิจกรรมการจัดนิทรรศการโซนที่ 3 
การขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์เครือข่าย 6 เครือข่าย เป็นกิจกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มาก
ที่สุด  

 ส าหรับความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในภาพรวมนั้น พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ได้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เห็นว่าการจัดงานครั้งนี้ มีการจัดระบบการ
ลงทะเบียนล่วงหน้าและการลงทะเบียนหน้างานมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ในด้าน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน พบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในประเด็น
การจัดงานครั้งนี้ส่งผลให้เครือข่ายเกิดความตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการร่วมของเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมคุณธรรมด้านวินัย ตามบริบทของตนเอง โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ คือ 
การเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพ่ิมขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการ
ท างานร่วมกันระหว่างเครือข่าย  

ในด้านคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการจัดงานฯ พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นในด้านการสร้างการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก โดยคุณ
ค่าที่เกิดขึ้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือ คุณค่าด้านการส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการเพ่ือสร้างสังคมคุณธรรม  

2. ผลกำรประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรจัดงำนสมัชชำคุณธรรม
แห่งชำติ ครั้งที่ 10 
 2.1. สรุปกำรประเมินผลกระบวนกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรจัดงำน 
 1. กระบวนกำรด ำเนินงำนของกำรจัดงำน  

 1.1 กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ในภาพรวมด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประเด็นเนื้อหาของกิจกรรมน าไปสู่การบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีค่าคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยการจัดให้มีกิจกรรมที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการจัดงานที่เน้นการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะท้อน
วินัยชาติ” มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  

1.2 กำรจัดงำนภำพรวมในด้ำนกำรลงทะเบียน กำรประสำนงำน สถำนที่ และกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก 

ภาพรวมในด้านการลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่ และการอ านวยความสะดวก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลลัพธ์ของกำรจัดงำน 
2.1 ด้ำนประสิทธิภำพ 

 การจัดงานครั้งนี้  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่าย
ที่มาร่วมงาน  
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 2.2 ด้ำนประสิทธิผล 
 2.2.1 กลุ่มเป้ำหมำยและผู้เกี่ยวข้องเกิดควำมตระหนักและตื่นตัวในกำรขับเคลื่อน
คุณธรรม โดยเฉพำะคุณธรรมด้ำนวินัย  
 การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิผล พบว่ากิจกรรมส่งผลให้เครือข่ายเกิดความ
ตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการร่วมของเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านวินัย ตามบริบทของ
ตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

 2.2.2 กลุ่มเป้ำหมำยและผู้เกี่ยวข้องที่เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ มีองค์ควำมรู้ที่น ำไปสู่กำรร่วม
ก ำหนดแนวทำงและรูปธรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมตำมประเด็นและพื้นที่ที่เป็นฉันทำมติร่วมของ
หน่วยงำน องค์กรภำคส่วนต่ำง ๆ 
 การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิผล พบว่าระดับความเหมาะสมขององค์ความรู้ที่
ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่น าไปสู่การร่วมก าหนดแนวทางและรูปธรรมการส่งเสริมคุณธรรมตามประเด็น 
และพ้ืนที่ที่เป็นฉันทามติร่วมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 2.2.3 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน องค์กรภำค
ส่วนต่ำง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม 
 โดยภาพรวมผลลัพธ์ของการจัดงาน ด้านประสิทธิผลในประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าองค์
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม มีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2.2.4 กำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงสมำชิกของแต่ละเครือข่ำย 
การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิผล พบว่าการจัดงานก่อให้เกิดเครือข่ายในการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมเพ่ิมขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างเครือข่าย โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

 2.3 ด้ำนควำมส ำเร็จ 
 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน 
 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดงานมีผลการประเมิน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

3. คุณค่ำของคุณค่ำของงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ ครั้งที่ 10 
การจัดงานครั้งนี้ คุณค่าของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่ 10 ในภาพรวม มีความ

เหมาะสมในระดับมาก โดยมีคุณค่าด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ คุณค่าด้านเกิดการน านโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติน าสู่การพัฒนา ต่อยอดและขยายผลในระดับองค์กร/
พ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
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 4. เปรียบเทียบผลกำรประเมินประเด็นหลักของกระบวนกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำก
กำรจัดงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พบว่าทุกประเด็นหลักผลการประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาแยกรายประเด็น พบว่าผลลัพธ์ของการจัดงานในด้านประสิทธิผล ประเด็นกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมด้านวินัยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ด้านประสิทธิผลประเด็นการเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างสมาชิกของ
แต่ละเครือข่ายมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด  

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้ำนภำพรวมของกำรจัดงำน มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้ 
1) เพ่ือให้การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นงานในระดับชาติที่ทุกภาคีเครือข่ายต้องเข้ามา

มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการร่วมกัน ดังนั้นการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมงานอาจต้องมีความหลากหลายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแนวคิดของงาน ซึ่งควร
มีการกระจายในทุกภาคส่วน โดยกลุ่มคนที่ร่วมขับเคลื่อนควรมีทุกระดับ  

2) ออกแบบการจัดกิจกรรมให้มีกระบวนการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม และการ
เสริมพลังเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าง
เครือข่าย การติดต่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาระหว่างเครือข่าย และสานพลังของภาคี
เครือข่าย 

3) การพัฒนารูปแบบการจัดงานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทุกกิจกรรมควรต้องสามารถสื่อสาร
และเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดหลักของการจัดงานได้ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในการมาร่วมเป็นกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรม การติดตามประเมินผล และขยายภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือให้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมีการยกระดับการจัดงานให้เกิดคุณค่าของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม 

4) ควรสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานจริง
ของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ ต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย  

2. ด้ำนกิจกรรมวิชำกำรและกำรจัดนิทรรศกำร มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้ 
1) สถานที่จัดงาน ควรมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมงานวิชาการ “สมัชชาคุณธรรม” และ

งานแสดงผลงาน “ตลาดนัดคุณธรรม” และควรเป็นสถานที่ที่บุคคลทั่วไป ทั้งเด็ก และเยาวชน สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และการเดินทางมาร่วมงานได้สะดวก  

2) การยกระดับกิจกรรม ควรมีการน าเสนอผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ของ
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมวิชาการมีกระบวนการรายงาน
อย่างเป็นระบบ โดยแสดงผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม ร่วมกับประเด็นของการได้รับการตอบสนอง
จากรัฐบาล  



การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 10 

 

 
 

 

จ

สารบัญ 

  หนา 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ก 

สารบัญ จ 

สารบัญตาราง ช 

สารบัญภาพ  ฌ 

บทที่ 1 บทนํา 1 

 หลักการและเหตุผล 1 

 วัตถุประสงค 3 

 ขอบเขตของการประเมิน 3 

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม 4 

 แนวคิดและตัวแบบการประเมินโครงการ 4 

 สถานการณคุณธรรมและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของดานคณุธรรม 8 

 การทบทวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 29 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน 38 

 รูปแบบการประเมินผล 38 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 38 

 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 39 

 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 40 

 การวิเคราะหขอมูล 42 

บทที่ 4 ผลการประเมิน 43 

 สวนที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานการจัดงานสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ คร้ังท่ี 10  

44 

 

 1.1 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานในภาพรวมของการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

1.2 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และ  

กิจกรรมการจัดการความรูและเวทีทางวิชาการของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ คร้ังท่ี 10 

1.3  ผลการประเมนิกระบวนการดําเนนิงานกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ของการจัด

งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

44 

 

63 

 

 

71 

 สวนท่ี 2 สรุปการประเมินผลกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการจัด

งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

 

76 

 



การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 10 

 

 
 

 

ฉ

สารบัญ (ตอ) 

  หนา 
 
บทที่ 5 สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ 89 

 สรปุผลการประเมนิ 89 

 ขอเสนอแนะ 93 

บรรณานุกรม 96 

ภาคผนวก 1   เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน 98 

ภาคผนวก 2   เอกสารการประชุมสมัชชาคุณธรรม คร้ังท่ี 10  

                และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 

107 

 
 
 



การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 10 

 

 
 

 

ช

สารบัญตาราง 

ตารางที่  หนา 

1 สรุปจํานวนผูเขารวมและองคกรรวมจัดสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค 15 

2 สรุปกรอบการประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาต ิคร้ังที่ 10   36 

3 เคร่ืองมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล จําแนกตามจุดมุงหมายของการประเมิน 

ผลการจัดงาน 

39 

4 แสดงรายละเอียดแผนการเก็บขอมูล 40 

5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล 44 

6 จํานวนและรอยละ จําแนกผูแทนเครือขาย/หนวยงานท่ีเขารวมงาน 45 

7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางตอเหตุผลสําคัญของการเขารวมงานสมัชชา

คุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 จําแนกตามประเภทผูแทนเครือขาย/หนวยงาน 

46 

8 จํานวนและรอยละ จําแนกตามการเขารวมกิจกรรมเวทีสมัชชาคุณธรรมในปท่ี

ผานมาและการนําไปใชประโยชน 

46 

9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางของการเขารวมกิจกรรม จําแนกตาม

ประเภทกิจกรรม 

48 

10 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ไดเขารวมกิจกรรมตอระดับ

ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม จําแนกตามประเภทกิจกรรม 

49 

11 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ไดเขารวมกิจกรรมตอการนํา 

ความรูที่ไดรับจากกิจกรรมไปใชประโยชน จําแนกตามประเภทของกิจกรรม 

51 

12 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอระดับความเหมาะสมของ

กระบวนการจัดงานในภาพรวม จําแนกตามประเภทกลุมเปาหมาย 

53 

13 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอผลลัพธของการจัดงาน 

จําแนกตามประเภทกลุมเปาหมาย 

55 

14 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอคุณคาที่เกิดขึ้นจากการจัด

งาน จําแนกตามประเภทกลุมเปาหมาย 

56 

15 เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นตอประเด็นความเหมาะสมของ

กระบวนการจัดงานในภาพรวม ผลลัพธและคุณคาที่เกิดข้ึนจากการจัดงาน  

ในภาพรวมของกลุมผูแทนเครือขายองคกรภาครัฐ กลุมผูแทนเครือขายดาน

วิชาการ และกลุมผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม 

58 

16 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ใหขอเสนอแนะตอตอการขับเคลื่อน

คุณธรรม/แนวทางในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 

59 

17 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ใหขอเสนอแนะตอประเดน็ที่ตองปรับปรุง

ตอการจัดงานในภาพรวม 

60 



การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 10 

 

 
 

 

ซ

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางที่  หนา 

18 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานของการจัดงาน จําแนกตาม

ตัวชี้วัดของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  

77 

19 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้วัดของ

การจัดงานภาพรวมในดานการลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่และการ

อํานวยความสะดวก 

78 

20 ผลการประเมินผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้วัดผลลัพธของการจัดงาน

ดานประสิทธิภาพ 

80 

21 ผลการประเมินผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้วัดผลลัพธของการจัด 

งานดานประสิทธิผลในประเด็นกลุมเปาหมายและผูเก่ียวของเกิดความตระหนัก

และตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย 

81 

22 ผลการประเมินผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้วัดผลลัพธของ

การจัดงานดานประสิทธิผลในประเด็นกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของที่

เขารวมกิจกรรมตางๆ มีองคความรูที่ นําไปสูการรวมกําหนด แนวทาง

และรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพ้ืนที่ที่เปนฉันทามติ

รวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ       

82 

23 ผลการประเมินผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตามตัวช้ีวัดผลลัพธของ

การจัดงานดานประสิทธิผลในประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองค

ความรูที่ ไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ เพื่อ

รวมขับเคลื่อนคุณธรรม 

83 

24 ผลการประเมินผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตามตัวช้ีวัดผลลัพธของ

การจัดงานดานประสิทธิผลในประเด็นการเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน 

ระหวางสมาชิกของแตละเครือขาย 

84 

25 ผลการประเมินผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้วัดผลลัพธของ

การจัดงานดานความสําเร็จในประเด็นความพึงพอใจของผู เขารวมงาน 

85 

26 ผลการประเมินคุณคาของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้ วัดดานคุณคาของ

งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่  10 

86 

27 ผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธท่ีไดจากการ

จัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 10 

87 

 



การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 10 

  

 

ฌ

สารบัญภาพ 

 

แผนภาพที่   หนา 

1 องคประกอบที่สําคัญของทฤษฎีระบบ (system theory) 5 

2 กรอบการประเมินผล 35 

 

 

 

 



การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

 

 

1

บทที่ 1 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

 จากการที่รัฐบาลมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป โดยมีเปาหมายใหประเทศไทย มั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1          

พ.ศ.2559-2564 เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ทําใหศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ซึ่ง

เปนหนวยงานที่มีบทบาทในการสงเสริมเชื่อมประสานการรวมพลังกลุมเครือขายทุกภาคสวนของสังคมใน

การพัฒนาสื่อ องคความรู นวัตกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณธรรมความดีท่ีเหมาะสมกับบริบทของ

สังคมไทย ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ใหจัดสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ เพื่อเปนเวทีกลางของการเชื่อมโยงประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน องคกร ภาคี

เครือขายคุณธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทั้งในทั้งสวนกลางและ

สวนภูมิภาค ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยใหมีการขยายผลอยางกวางขวางสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศที่เก่ียวของดานคุณธรรม 

การดําเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ถือเปนกลไกหนึ่งท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อน

คุณธรรมของประเทศ โดยยึดหลักความสอดคลองตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของ

ดานคุณธรรม ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งท่ีผานมา

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ทําหนาที่เปนหนวยงานหลักรวมกับภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของในการจัด

งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติมาอยางตอเน่ือง จํานวน 9 ครั้ง 

จากสถานการณคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พบวาคุณธรรมความมีวินัยเปนคุณธรรมท่ีภาค

สวนตาง ๆ เห็นวาควรมีการสงเสริมและขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นสังคมไทย การเสริมพลังทางบวกในการสราง

วินัยใหเกิดเปนคุณธรรมของคนในชาติ นาจะเปนการแกไขปญหาวิกฤติคุณธรรม และจากการขอมูล

แนวโนมสถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งทางนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีแนวโนมจะสงผล

ตอการดําเนินชีวิตของประชาชนทั้งในดานบวกและลบ รวมท้ังการอยูรวมกันบนฐานคุณธรรมของ

สังคมไทยโดย “ยึดมั่นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน” โดยในป 2562 จึงไดมีการจัดงาน

สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ภายใตกรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดงาน เพ่ือสรางความเขาใจ

พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กําหนดเปาหมายรวม และขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

ตามประเด็นคุณธรรมดานวินัยและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในมิติเครือขาย ซึ่งประกอบไปดวย    

1) เครือขายองคกรภาครัฐ 2) เครือขายองคกรธุรกิจ/เอกชน 3) เครือขายองคกรการศึกษา 4) เครือขาย

องคกรสื่อมวลชน 5) เครือขายองคกรศาสนา และ 6) เครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และ
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เด็กและเยาวชน รวมถึงการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน นําไปสูการขับเคลื่อนคุณธรรม

สําคัญใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางกวางขวาง ตามกรอบแนวทางแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ   

 ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) กําหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 ภายใต

แนวคิดหลักการจัดงาน “1 ทศวรรษ รวมพลังสรางสรรค สังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” เพ่ือ

สงเสริมและรณรงคใหเครือขาย หนวยงาน องคกรทุกภาคสวน ไดมีสวนรวมขับเคลื่อนคุณธรรมในการ

สรางภูมิคุมกันดานคุณธรรมแกประชาชนรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยท่ีจะเกิดข้ึน 

และเปนการนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 

ในชวงที่ผานมาเพื่อสงมอบใหแกรัฐบาล ผานกระบวนการสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ที่ดําเนินการใน

ปงบประมาณ 2562 ในระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย โดยมี

วัตถุประสงคของการจัดงานในครั้งน้ี ดังน้ี 

1) เพื่อเปนเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู เช่ือมโยงเครือขายและนําเสนอผลเชิงรูปธรรม ดาน

การสงเสริมคณุธรรมขององคกรเครือขายทางสังคม รวมถึงสรางกระแสใหเกิดความตระหนักและตื่นตัวใน

การ ขับเคลื่อนคณุธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย  

2) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564

และยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของดานคุณธรรม ในการนําเสนอความกาวหนา การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการ

ขับเคลื่อนของหนวยงาน องคกร ในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด เพ่ือสรางการรับรูและขยายผลในวง

กวาง  

3) เพื่อติดตาม รายงานผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณของภาคีเครือขายสมัชชา 

คุณธรรมแหงชาติครั้งที่ผานมา การขยายผลสูการปฏิบัติในระดับภูมิภาค และกําหนดแนวทางการ

ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในปตอไป  

กิจกรรมหลักในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบดวย 1) กิจกรรมเวทีการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การ

ปาฐกถาพิเศษ การแลกเปลี่ยนของหนวยงานเชิงนโยบายดานคุณธรรม เพ่ือรวมกําหนดทิศทางการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย หาฉันทามติ และเพ่ือประกาศเจตนารมณรวมกันของหนวยงาน องคกร

ภาคสวนตาง ๆ พรอมทั้งขอเสนอทางนโยบายในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระยะตอไป ในรูปแบบ

“สมัชชาคุณธรรม” 2) กิจกรรมเวทีทางวิชาการ ไดแก การรายงานสถานการณคุณธรรมของสังคมไทย 

การเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นคุณธรรม อาทิ นําเสนอกระบวนการหรือเคร่ืองมือใน

การสงเสริมคณุธรรมใน บริบทตาง ๆ นําเสนอบทเรียนความสําเร็จชุมชน องคกรคุณธรรม อําเภอ จังหวัด

คุณธรรม และการขับเคลื่อนคุณธรรมในกลุมเครือขาย 6 เครือขาย ไดแก เครือขายองคกรภาครัฐ 

เครือขายองคกรธุรกิจ/เอกชน เครือขายองคกรการศึกษา เครือขายองคกรศาสนา เครือขายองคกร

สื่อมวลชน เครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เปนตน 3) กิจกรรมการยก

ยอง เชิดชูบุคคล องคกร ที่เปนแบบอยางในดานคุณธรรมความดีของสังคมไทย และเปนที่ประจักษในกลุม

ตาง ๆ เชน บุคคล องคกร ชุมชน จังหวัดตนแบบดานคุณธรรม เปนตน 4) กิจกรรม กิจกรรมสาระบันเทิง 

ท่ีสอดแทรกดานคุณธรรม อาทิ การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณกับศิลปน ดารา ผูมีชื่อเสียงทางสังคม 
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บุคคลที่เปนแบบอยางดานคุณธรรมของประชาชนทุกชวงวัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สื่อถึงวิถีชีวิตอัน

เปนรากฐานคุณธรรมของสังคมไทย 5) กิจกรรมการจัดนิทรรศการ องคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริม

คุณธรรม และกรณีตนแบบชุมชนคุณธรรม องคกรคุณธรรม อําเภอคุณธรรม และจังหวัดสงเสริมคุณธรรม 

ของภาคีเครือขายคุณธรรม 6 เครือขาย ในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม” อยางไรก็ตามการดําเนินงานจะ

บรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไมนั้นจําเปนตองอาศัยการติดตามและการประเมินผลเพ่ือนําไปสู

การปรับปรุงในทุกดาน กลาวคือ ผลของการติดตามจะทําใหทราบจุดเดนจุดดอยของการดําเนินงาน 

คําตอบเหลานี้สามารถไดจากการประเมินผล การประเมินผลจึงนับเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งของ

การเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพของงาน ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงไดจัดใหมีการประเมินผลการจัดงาน

ขึ้น เพ่ือนําผลที่ไดไปสูการปรับปรุงแกไขการจัดงานและใชเปนบทเรียนเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาสําหรับ

การจัดงานในโอกาสตอไป 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อประเมินผลกระบวนการดําเนินงานของกิจกรรมหลักที ่จัดในงานสมัชชาคุณธรรม 

แหงชาติ คร้ังที่ 10  

 2. เพื ่อป ระ เม ินผลลัพธของก ารจัด งานสม ัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั ้งที ่ 10 ในด าน

ประสิทธิภาพ ดานประสิทธิผล ดานความสําเร็จ และดานคุณคา 

 3. เพื่อคนหาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และขอเสนอแนะของแตละกิจกรรมเพ่ือเปน

แนวทางในการจัดกิจกรรม หรือปรับปรุงกิจกรรมในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมใหโอกาสตอไปให

เหมาะสมยิ่งข้ึน 

ขอบเขตของการประเมิน 

การประเมินในครั้งนี้เปนการประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่  10 ใน

กระบวนการดําเนินงานของกิจกรรมหลักที่จัดในงานฯ ซึ่งไดแก กิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย     

กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคล องคกร ที่เปนแบบอยางในดานคุณธรรม กิจกรรมการจัดการความรูและ

เวทีทางวิชาการ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ และผลลัพธของการจัดงาน โดยมีกลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ   

ผูท่ีเขารวมงานในระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร   
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การทบทวนวรรณกรรมนี้เปนการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการประเมิน เพื่อนําไปสูการพัฒนา

กรอบการประเมินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 10 มีรายละเอียดดังตอไปนี้   

1. แนวคิดและตัวแบบการประเมินโครงการ 

2. สถานการณคุณธรรมและยุทธศาสตรที่เก่ียวของดานคุณธรรม 

3. การทบทวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

1. แนวคิดและตัวแบบการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการเปนสิ่งจําเปนในปจจุบันและอนาคต โดยเปนทั้งเครื่องมือหนึ่งในการบริหาร

โครงการไปสูเปาหมาย และเปนการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม (accountability) ดวย โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในองคกรที่ไมแสวงหากําไร  (non-profit organization) ที่ใชทรัพยากรสาธารณะในการดําเนินการ

ใหเกิดประโยชนแกสังคม จําเปนตองแสดงถึงความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรสาธารณะในการ

ดําเนินงาน ตลอดจนองคกรสมัยใหมที่เปนองคกรเรียนรู (learning organization) จะใชการประเมินผล

เปนเคร่ืองมือหนึ่งในการสรางการเรียนรูและพัฒนางานของบุคลากรและผูเกี่ยวของ 

การประเมินผลการจัดงานคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 มีลักษณะแตกตางจากการประเมินทั่วไป 

เพราะการจัดงานฯ ประกอบดวยกิจกรรมหลากหลาย โดยมีกิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย     

กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคล องคกร ที่เปนแบบอยางในดานคุณธรรม กิจกรรมการจัดการความรูและ

เวทีทางวิชาการ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ เปนกิจกรรมสําคัญ การประเมินจึงควรดูท้ังกระบวนการ เพื่อ

นําผลการประเมินไปใชประโยชนในการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมหลักที่สําคัญในระยะตอไป   

การประเมินผลการจัดงานคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 สามารถนําแนวคิดเก่ียวกับการประเมิน

โครงการมาประยุกตใชได โดยรูปแบบที่ใชในการประเมินโครงการมีอยูหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงค

ของการประเมิน ลักษณะการดําเนินงานของโครงการ ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของและผูมีสวนไดเสีย การ

ประเมินโครงการจึงมิอาจใชการประเมินแบบใดเพียงแบบเดียว แตควรนําจุดเดนของการประเมินแตละ

แบบมาบูรณาการเขาดวยกันเพ่ือใหการประเมินสอดคลองกับธรรมชาติของโครงการและเกิดประโยชน

สูงสุด ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพของโครงการเปนไปอยางตอเนื่องครบถวนทุกมิติ (Office of 

Medical Education, 2004) 

จุดเดนที่สําคัญประการหนึ่งของการประเมินแบบบูรณาการอยูท่ีการบูรณาการเพื่อประโยชน

สูงสุดของการประเมินโครงการ ซึ่งอาจแบงลักษณะการบูรณาการไดเปนการบูรณาการวิธีการประเมิน 

การบูรณาการบุคลากรในการประเมิน และการบูรณาการทรัพยากรในการประเมิน นอกจากนี้การ

ประเมินแบบบูรณาการยังมีจุดเดนที่การใหความสําคัญกับการวิเคราะหธรรมชาติของโครงการอีกดวย 
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 การประเมินแบบบูรณาการมีขั้นตอนการประเมินเชนเดียวกับการประเมินท่ัวไป มีสวนตางท่ีตอง

มีการสรางโมเดลตรรกะ (logic model) ที่เปนหัวใจสําคัญของการประเมินแบบบูรณาการ โมเดลตรรกะ

แบบบูรณาการเปรียบเสมือนแผนที่สําหรับนักประเมินไดเรียนรูธรรมชาติของโครงการท่ีมุงประเมิน เปน

โมเดลแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบยอยของโครงการ เชน เปาหมาย วัตถุประสงค ปจจัย

นําเขา กิจกรรมและผลผลิตของโครงการ ซึ่งชวยใหนักประเมินสามารถกําหนดรูปแบบการประเมิน 

แหลงขอมูล และวิธีการรวบรวมขอมูลสําหรับการประเมินโครงการไดอยางเหมาะสม ซึ่งกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการประเมิน 

 ในสวนของเนื้อหาตอไปนี้จะทบทวนถึงแนวคิดท่ีใชในการประเมินในบางประเด็นท่ีสําคัญ ซึ่ง

สอดคลองกับลักษณะของการประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10 เพ่ือเปนการประมวล

ความคิดในการพัฒนากรอบแนวคิดในการประเมินผลตอไป โดยแนวคิดการประเมินที่เก่ียวของกับการ

ประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรม คร้ังที่ 10 ในครั้งนี้ ประกอบดวย 

1.  ทฤษฎีระบบ (system theory) 

2.  แนวความคิดการประเมนิผลตามเปาหมาย (goal based evaluation) 

3.  แนวคิดการประเมินผลแบบมีสวนรวม (participatory evaluation) 

   1. ทฤษฎีระบบ (system theory) (Huse & Bowditch, 1977) 

  1.1 ระบบ (system) คือ ภาพสวนรวมของโครงสรางหรือของขบวนการอยางหนึ่งท่ีมีการ

จัดระเบียบความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ที่รวมกันอยูในโครงการหรือขบวนการน้ัน 

  1.2 ระบบ (system) เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีใชในการวางแผนและดําเนินการ   

ตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว  

วิธีการระบบมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ  

            1) สิ่งท่ีปอนเขา (input) 

            2) กระบวนการ (process) 

            3) ผลผลิต (output) 

            4) การตรวจผลยอนกลับ (feedback) 

          องคประกอบทั้ง 4 สวนนี้ จะมีความสัมพันธตอเนื่องกัน ดังแผนภาพ 1 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 1 องคประกอบที่สําคัญของทฤษฎีระบบ (system theory) 

สิ่งท่ีปอนเขา 

(input) 

กระบวนการ 

(process) 

ผลผลิต 

(output) 

ขอมูลปอนกลับ 

(feedback) 
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วิธีการระบบที่ดีจะตองเปนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูมาใชอยางประหยัดและเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมและสถานการณ เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายที่วางไว ถา

ระบบใดมีผลผลิตท้ังในดานปริมาณและคุณภาพมากกวาขอมูล วัตถุดบิที่ปอนเขาไป ก็ถือไดวาเปนระบบที่

มีคุณภาพ ในทางตรงขามถาระบบมีผลผลิตท่ีต่ํากวาขอมูลวัตถุดิบที่ใชไป ถือวาระบบนั้นมีประสิทธิภาพต่ํา 

สิ่งที่ปอนเขาไป (input) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในกระบวนการหรือโครงการตาง ๆ เชน 

งบประมาณ บุคลากร วัสดุครุภัณฑ เปนตน 

กระบวนการหรือการดําเนินงาน (process) หมายถึง การนําเอาสิ่งที่ปอนเขาไปมาจัดกระทําให

เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน กิจกรรม หรือกระบวนการในโครงการ เปนตน 

ผลผลิต (output) หมายถึง ผลที่ไดจากการกระทํา เชน ผลการใหรางวัล ผลงานหรือผลกระทบที่

เกิดข้ึน เปนตน 

 ทฤษฎีระบบนี้ไดนํามาใชเพ่ือการอธิบายวามีผลลัพธอะไรเกิดข้ึนบาง จากการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 และจากผลลัพธดังกลาวมีปจจัยเงื่อนไขที่เปนเหตุใหเกิดผลลัพธดังกลาว

อะไรบาง ทั้งสิ่งที่ปอนเขาไปในโครงการ (input) กระบวนการที่ใชในโครงการ (process) รวมท้ังบริบทของ

สิ่งแวดลอม (context) ที่อาจมีผลกับโครงการไดท้ังทางบวกและทางลบ 

2. แนวความคิดการประเมินผลตามเปาหมาย (goal based evaluation)  

Tyler เปนนักประเมินรุนแรก ๆ ในป ค.ศ.1930 และเปนนักประเมินรุนแรก ๆ และเปนผูที่เริ่มตน

บุกเบิกแนวความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินโครงการ โดยมีความเห็นวา “การประเมินคือการเปรียบเทียบ

พฤติกรรมเฉพาะอยาง (performance) กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมท่ีวางไว” โดยมีความเชื่อวาจุดมุงหมาย

ท่ีตั้งไวอยางชัดเจน รัดกุม และจําเพาะเจาะจงแลว จะเปนแนวทางชวยในการประเมินไดเปนอยางดีใน

ภายหลัง จากคําจํากัดความของการประเมินดังกลาวมีแนวความคิดวาโครงการจะประสบผลสําเร็จหรือไม

ดูไดจากผลผลิตของโครงการวาตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวแตแรกหรือไมเทานั้น แนวความคิดในลักษณะ

ดังกลาวนี้เรียกวา “แบบจําลองที่ยึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment Model or 

Objective) หรือเรียกวา  Tyler’s Goal Attainment Model”   

          ซึ่งตอมาในป 1950 ไดมีการนํารูปแบบมาใชเปนกระบวนการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงคของสิ่ง

ท่ีทําการประเมิน (Tyler, 1950) โดยเรียกวา “Triple Ps Model” ดังนี้ 

                    P-Philosophy & Purpose - ปรัชญา/จุดมุงหมาย 

                    P-Process - กระบวนการ 

                    P-Product - ผลผลิต 

          ในการนํามาประยุกตใชในการประเมินโครงการทําไดโดยการประเมินความสัมพันธของทั้ ง 3 

องคประกอบวาปรัชญา/จุดมุงหมายของโครงการมีความสัมพันธกับกระบวนการและผลผลิตหรือไม ถา

ประเมินเปนสวน ๆ ก็จะประเมินในดานประสิทธิภาพของปรัชญา/จุดมุงหมายและกระบวนการประเมิน

ประสิทธิผลของผลผลิตวาตรงกับปรัชญา/จุดมุงหมายหรือไม มีประสิทธิภาพเพียงใด เปนตน 
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3. แนวคิดการประเมินแบบมีสวนรวม (participatory evaluation) 

 การประเมินผลแบบมีสวนรวมเกิดขึ้นภายใตมโนทัศนที่คูขนานกันกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action 

research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research - PAR) กลาวคือ 

ตางก็มีความคิดเห็นที่แตกตางไปจากการวิจัยหรือการประเมินผลตามแนวกระแสหลักของปรัชญาเชิงปฏิฐาน

นิยม (positivism) ที่ศึกษากลุมเปาหมายโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนหลักอาทิ การทดสอบ และการ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ การประเมินผลแบบมีสวนรวมเห็นวาการที่บุคคลภายนอกเขาไปศึกษาโครงการ

หนึ่ง ๆ ตามแนวคิดเชิงปฏิฐานนิยมนั้นเปนการศึกษาท่ีมองเห็นกลุมเปาหมายของการศึกษา เปน “ผูถูก

ทดลองหรือทดสอบ (subject)” ผูวิจัยหรอืผูประเมินเปนบุคคลภายนอกที่มาเก็บขอมูลไป เปนผูเชี่ยวชาญ

ท่ีมีความสัมพันธเชิงอํานาจแบบ “เหนือกวา” ทําใหกลุมเปาหมายรูสึกวาตนเอง “ดอยกวา” และ “ถูก

กระทํา” นอกจากนี้ผลการประเมินสวนใหญไมไดกลับมาเสริมพลังหรือสรางกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชน 

หรอืกลุมผูปฏิบัติในโครงการโดยตรง หากแตเปนผลงานเชิงวิชาการท่ีเผยแพรใหแกบุคคลอ่ืน 

 การประเมินแบบมีสวนรวมจะใหความสําคัญตอกลุมผูรับผลประโยชนจากโครงการ (recipients) เปน

อยางมาก โดยมุงสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหพวกเขาสามารถบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนารวมกันได 

 Guba and Lincoln (1989) ไดพัฒนามโนทัศนเกี่ยวกับการวิจัยและการประเมินผลแบบมีสวน

รวมขึ้น โดยเสนอการประเมินผลเชิงตอบสนองแบบสรางสรรคนิยม (responsive and constructivist 

evaluation) กลาวคือ เปนการประเมินที่จะรวมเอาความคิดเห็นที่หลากหลาย (multiple) ซึ่งถูกสรางขึ้น

(construct) โดยผูที่มีสวนไดสวนเสียแตละคนหรือกลุมซึ่งแตกตางกันออกไป มาสังเคราะหข้ึนมาใหม 

(reconstruct) ในลักษณะของกระบวนการเรียนรูรวมกัน (Deakin University, 2002)  

 Barry Macdonalds ไดเสนอการประเมินผลเชิงประชาธิปไตย (democratic evaluation) ในป 

ค.ศ.1987 ที่มุงเนนการสงเสริมความเปนประชาธิปไตย โดยการใหกลุมเปาหมายมีโอกาสเขาถึงขอมูล

ขาวสารใหมากที่สุด มโนทัศนหลักของการประเมินผลเชิงประชาธิปไตย คือ “ความไววางใจ เปดเผย

ความลับตอกัน (confidentiality)” “การตอรองประสานความเขาใจ (negotiation)” และ “การสามารถ

เขาถึงได (accessibility)” โดยมีพ้ืนฐานตั้งอยูบนมโนทัศนในเรื่อง “สิทธิที่จะรู (the right to know)” 

ท้ังนี้ Macdonalds เห็นวาการประเมินผลในรูปแบบกอนหนานี้ เปนการประเมินผลเพ่ือรับใชอํานาจของรัฐ 

โดยเปนการตรวจสอบจากบนลงลาง และไมไดมีความเปนประชาธิปไตยมากพอ (McBride & Schostak, 

2002) 

 Patton ไดเสนอการประเมินผลเชิงพัฒนา (developmental evaluation) ในป ค.ศ.1996 ซึ่งเปน

การใชกระบวนการประเมินผลในลักษณะของการตั้งคําถามเชิงประเมินผล และการประยุกตตรรกะของ

การประเมินผล เพ่ือใชในการพัฒนาโครงการหรือองคกร ผูประเมินผลจะเปนสวนหนึ่งของกลุมและรวมกัน

กําหนดมโนทัศน ออกแบบ และวัด วิธีการปฏิบัติการใหม ๆ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงการอยาง

ตอเนื่อง ผูประเมินในการประเมินผลเชิงพัฒนา ทําหนาที่เสมือน “ที่ปรึกษาการพัฒนา (development 

consultant)” ของโครงการหรือองคกรมากกวาที่จะพยายามเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการประเมิน (Owen & 

Rogers, 1999) 
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 จะเห็นไดวาการประเมินผลแบบมีสวนรวมเปนมโนทัศนการประเมินผลที่มี พัฒนาการใน

รายละเอียดแตกตางกันออกไปบางในหลายรูปแบบ อยางไรก็ตามโดยพ้ืนฐานหลักแลวพอจะสรุปไดวาการ

ประเมินผลแบบมีสวนรวม เปนการประเมินผลท่ีใหความสําคัญแกทุกฝายท่ีเขารวมในโครงการมากขึ้น    

ผูประเมินผลจะทําหนาที่รวมขับเคลื่อนการมีสวนรวมของกลุมนอกเหนือจากการทําหนาที่ประเมินผลเปน

หลักเชนที่ผานมา  

กลาวโดยสรุปแนวคิดเก่ียวกับการประเมินจากการทบทวนดังกลาว มีความเก่ียวของกับการ

ประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ที่มีลักษณะของการดําเนินการรวมกับภาคีเครือขายจาก

หลายภาคสวน เพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและการเรียนรู รวมทั้งนําไปสูการพัฒนากรอบแนวคิด

ในการประเมินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งแนวคิดหลักในการประเมินครั้งนี้

ประกอบดวย   

1. การประเมินใชแบบพหุวิธีท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

2. การประเมินเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู  

3. การประเมินโดยใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในโครงการเขามามีสวนรวม 

4. การประเมินเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาโครงการไมใชเพื่อการตัดสินโครงการ  

 

2. สถานการณคุณธรรมและยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของดานคุณธรรม 

 กอนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่ 10 ภายใตแนวคิดหลักการจัดงาน “1 ทศวรรษ 

รวมพลังสรางสรรค สังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” นั้น ไดมีการศึกษาถึงสถานการณคุณธรรม

ของสังคมไทย และยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของดานคุณธรรม รวมทั้งไดมีการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมใน 4 

ภูมิภาค ทําใหเห็นถึงสถานการณคุณธรรมตามการรับรูของกลุมเครือขายในภูมิภาคตาง ๆ และไดนํามาใช

เปนขอมูลประกอบการพิจารณาเพื่อหาฉันทามติเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในเวทีสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ คร้ังท่ี 10 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 สถานการณคุณธรรมของสังคมไทย 

1) จากการสํารวจสถานการณคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ป 2561 ท่ีจัดทําโดยความรวมมือ

ของศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท

อิมเมจพลัส ไดดําเนินการสํารวจขอมูลจากกลุมผูที่เก่ียวของตอการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมในระดับ

ภูมิภาค ซึ่งประกอบไปดวย ผูที่เขารวมงานงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ภาคเหนือ และสอบถามทาง

ไปรษณียในภูมิภาคที่ยังไมไดมีการจัดงาน คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ปงบประมาณ 2561 

จํานวน 608 คน  

ผลการสํารวจพบวาปญหาท่ีมีความรุนแรงสูงสุด 5 ลําดับแรก คือ ปญหาความซื่อสัตยสุจริต การ

ทุจริตคอรรัปชั่น (คาเฉลี่ย 4.13) รองลงมา คือ ปญหาดานจิตสํานึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบตอ

สังคมเห็นแกประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม (คาเฉลี่ย 3.95) ปญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยมไม

มีความพอเพียง (คาเฉลี่ย 3.91) ปญหาขาดระเบียบวินัย ไมเคารพกติกา กฎหมาย (คาเฉลี่ย 3.82) ปญหา
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ขาดความสามัคคีเกิดความขัดแยงในสังคม และปญหาคนรุนใหมไมคอยมีสัมมาคารวะ ไมเคารพผูใหญ 

(คาเฉลี่ยเทากันที่ 3.73)   

 สําหรับคุณธรรม 5 อันดับแรก ที่ควรไดรับการสงเสรมิในสังคมไทย พบวาคุณธรรมท่ีควรสงเสริม

มากที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในความถูกตองตอหนาที่และบุคคลท่ัวไป (คาเฉล่ีย 4.36) 

รองลงมา คือ ความมีวินัยทั้งตอตนเองและตอสังคม (คาเฉลี่ย 4.27) การปฏิบัติตนตามกฎ/ระเบียบ/

ขอบังคับ/กฎหมายของสังคม (คาเฉลี่ย 4.24) การดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง (คาเฉลี่ย 4.23) และ 

ความรับผิดชอบตอผูอ่ืนและสังคม (คาเฉลี่ย 4.20) ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจในป 

2560 นั้น 5 ลําดับแรก ไดแก ความซื่อสัตยสุจริตยึดมั่นในความถูกตองตอหนาที่และบุคคลทั่วไป ความ

พอเพียงในการดํารงชีวิต จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบตอสังคม ความสามัคคี ความมีวินัยตอตนเอง

และตอสังคม จิตสํานึกในคุณธรรมจริยธรรม จะเห็นไดวาประเด็นความซื่อสัตยสุจริต ความมีวินัย ความ

พอเพียง จิตสํานึกสาธารณะ ยังคงเปนลําดับตนของคุณธรรมที่ควรสงเสริม แตในป 2561 จะเห็นไดวา  

ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาพฤติกรรมดานวินัย ทั้งวินัยทั้งตอตนเองและตอสังคม การปฏิบัติตนตามกฎ/

ระเบียบ/ขอบังคับ/กฎหมายของสังคม เปนประเด็นที่ควรสงเสริมมากขึ้นกวาในป 2560 และมีแนวโนมที่

เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ในป 2562 

 คุณธรรมที่ควรปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน 3 ลําดับแรก ไดแก ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย

สุจริต และความมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ (รอยละ 24.90, 20.19 และ 10.34 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการศึกษาในป 2560 ที่จัด 5 ลําดับของคุณธรรมที่ควรปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน ไดแก ความมี

ระเบียบ ความซื่อสัตยสุจริต ความมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความกตัญูกตเวที และมีความขยันหมั่นเพียร

โดยพบวาหลักคุณธรรมที่ควรยึดถือเพื่อการอยูรวมกันของคนในชุมชน/ทองถ่ิน 3 อันดับแรก ไดแก ความ

มีวินัยเคารพในกติกา ความซื่อสัตยสุจริต จริงใจตอกัน และเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา

ผลประโยชนสวนตัว เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในป 2560 พบวามีความแตกตางกันในบางประเด็น

โดยในป 2560 หลักคุณธรรมที่ควรยึดถือเพื่อการอยูรวมกัน 3 ลําดับแรก ไดแก ความสามัคคีความมีน้ําใจ 

เอื้อเฟอเผื่อแผ และความมีระเบียบวินัย 

 2) จากการที่ศูนยคุณธรรมไดรวมกับองคกรภาคีทุกภาคสวนดําเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม

เพื่อการขับเคลื่อนงานดานคุณธรรมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติมาอยางตอเน่ือง โดยในป 2562 ไดจัดเวที

สมัชชาคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค ทําใหเห็นถึงสถานการณคุณธรรมตามการรับรูของกลุมเครือขายในภูมิภาค

ตาง ๆ ดังนี้  

1. ภาคเหนือ  

ในปงบประมาณ 2562 ไดมีกระบวนการที่เก่ียวของกับสมัชชาคุณธรรมเพ่ือมุงสรางการมีสวน

รวมของภาคีเครือขายคุณธรรมภาคเหนือ จํานวน 5 เวที เกิดการประสานความรวมมือและสรางความ

เขาใจกับหนวยงานที่เก่ียวของในจังหวัดและในระดับพ้ืนที่ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการทํางานสงเสริม

คุณธรรมรวมกัน รวมทั้งไดมีการวิเคราะหปญหาสะทอนภาพสังคมภาคเหนือที่ตองชวยกันปองกันและ

แกไข โดยพบปญหาใน 3 ประเด็นสําคัญ ดังนี้คือ   
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1) ประเด็นจิตสํานึกพลเมือง ดานวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา และรับผิดชอบ โดยเฉพาะ

ปญหาการขาดวินัยทั้งตอตนเอง ชุมชน องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม ประเด็นวินัยจราจร และวินัยการ

จัดการขยะ และปญหาขาดความซื่อสัตยสุจริตในทุกระดับท้ังตอตนเองและองคกร  

2) ประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว เชน ครอบครัวขาดความเขมแข็ง/ปญหาเด็กติดเกมส สื่อ

สังคมออนไลน/การใชความรนุแรงในครอบครัว เปนตน    

3) ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม-ปญหาการถือครองที่ดิน น้ํา ปา/ขาดความมั่นคงในที่ดิน ที่อยู

อาศัย/ความยากจน ปญหาดานยาเสพติดและอาชญากรรม   

นอกจากนี้ที่ประชุมไดรวมกันคนหาตนทุนคุณธรรมและแนวทางความรวมมือการจัดสมัชชา

คุณธรรม พบวาพ้ืนท่ีภาคเหนือมีตนทุนคุณธรรมที่สําคัญและเขมแข็ง คือ มรดกแหงภูมิปญญา ประเพณี

วัฒนธรรม ศาสนา ที่โยงใยความรวมมือของพ่ีนองภาคเหนืออยางเขมแข็ง โดยมีการนําประเด็นปญหา 

ตนทุนคุณธรรมมายกรางแนวทางการแกไขปญหารวมกัน และจัดทํารางประกาศเจตนารมณ/ขอเสนอเชิง

นโยบายจากความเห็นรวมของทุกภาคสวน และมีการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคขึ้นระหวาง

วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัด

สุโขทัย ในงานมีกิจกรรมทั้งดานวิชาการและตลาดนัดคุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนงานสงเสริมคุณธรรมที่

สอดคลองตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งเปนเวทีที่ทําให

เครือขายสมัชชาคุณธรรมไดมาชม แชร ชวย และเชื่อมความดีของเพื่อนในเครือขายรวมกัน มีการนําเสนอ

และถอดองคความรูของเครือขายคุณธรรมตนแบบ เปนกระบวนการสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน

ประเด็นคณุธรรมตามมติ/ประกาศเจตนารมณของสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือสูการปฏิบัติในระดับองคกร 

จังหวัด ภูมิภาคอยางตอเน่ือง และเกิดการวิเคราะหผลการดําเนินการขับเคลื่อนงานสงเสริมคุณธรรมตาม

ประกาศเจตนารมณเพื่อเปนขอมูลนําเขากระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ   

จากกระบวนการที่เกี่ยวของกับสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือทั้ง 5 คร้ังท่ีผานมา (ระหวางเดือน

พฤศจิกายน 2561-มกราคม 2562) ภาคีเครือขายสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือไดรวมระดมความเห็นและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสะทอนประเด็นสถานการณคุณธรรมในพ้ืนที่ภาคเหนือ พบประเด็นที่สําคัญในพื้นที่

โดยภาคีสมัชชาคุณธรรมเห็นตรงกันวาประเด็นดานวินัย เปนปญหาสําคัญที่จะรวมแกไขกอนเปนอับดับ

แรกในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องดวยสถานการณปญหาดานวินัยมีความรุนแรงถึงขั้นวิกฤติ พบวาปญหาขาด

ระเบียบวินัย ไมเคารพกติกา กฎหมาย เปน 1 ใน 5 ปญหาคุณธรรมที่มีความรุนแรงและควรไดรับการ

สงเสริมในสังคมไทย จากการสํารวจความคิดสถานการณคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ป 2561 ดาน

วินัยจราจร พบวาประเทศไทย เปนอันดับ 1 ของโลกที่มีอุบัติเหตุบนทองถนนสูงที่สุด มีอัตราการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุบนทองถนน 36.2 ตอแสนประชากร และสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง คือ

พฤติกรรมการขับขี่ การไมเคารพกฎกติกา มารยาท และการไมมีน้ําใจในการใชถนนกับผูรวมทาง ซึ่งคน

ไทยยังไมตระหนักในความสําคัญนี้ โดยเฉพาะเก่ียวกับความปลอดภัย สําหรับวินัยดานการจัดการขยะ 

พบวาการจัดการขยะมูลฝอยเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ เน่ืองจากปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโนม

เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร การพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
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อุตสาหกรรม และการบริโภค โดยภาพรวมของประเทศในป 2559 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย

เกิดขึ้นประมาณ 27.06 ลานตันตอป หรือประมาณ 74,073 ตันตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2558 ประมาณ 

190,000 ตัน โดยเปนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 4.2 ลานตันตอป และเปนขยะ

รวมในทุกจังหวัดอีกประมาณ 22.84 ลานตัน และเนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยาง

ตอเนื่อง ทั้งนี้เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร การพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ

การบริโภค ปจจุบันพบวากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยยังประสบปญหาการจัดการที่

ตนทางหรือแหลงกําเนิด การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยก การนํากลับไปใชประโยชน การกําจัด

ดวยวิธีการท่ีไมเหมาะสม และการขาดการมีสวนรวมของประชาชน สงผลใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยตกคาง    

โดยที่ผานมาพบวามีการขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัยจราจรและการจัดการขยะในสังคมไทย ผาน

การบังคับใชกฎหมายและการมีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยที่หนวยงานที่เกี่ยวของนําไปสูการปฏิบัติที่

เปนรูปธรรม และเพื่อใหการขับเคลื่อนคุณธรรมเกิดความยั่งยืน ทุกภาคสวนไดใหขอเสนอตอทิศทาง/

เปาหมายรวมในการขับเคลื่อนคุณธรรมประเด็นวินัยจราจรและการจัดการขยะ โดยเห็นวาควรมีการ

รณรงคสรางกระแสจิตสํานึกใหเกิดเปนคานิยมที่ดีตอวินัยการจราจรกับการจัดการขยะอยางตอเนื่องและ

การปลูกจิตสํานึกการมีวินัยในตนเองแกเด็กและเยาวชนและนําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยตองเร่ิม

จากสถาบันครอบครัวเปนอันดับแรก 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ในปงบประมาณ 2562 ไดมีกระบวนการที่เก่ียวของกับสมัชชาคุณธรรมเพ่ือมุงสรางการมีสวน

รวมของภาคีเครือขายคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 5 เวที เกิดการประสานความรวมมือ

และสรางความเขาใจกับหนวยงานที่เก่ียวของในจังหวัดและในระดับพ้ืนที่ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการ

ทํ างาน ส ง เส ริม คุณ ธรรมร วมกั น  รวมทั้ ง ได มี ก าร วิ เค ราะห ปญ หาส ะท อน ภาพ สั งคมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่ตองชวยกันปองกันและแกไข โดยพบปญหาใน 3 ประเด็นสําคัญ คือ   

ประเด็นปญหาที่ 1: ปญหาดานวินัย (การจัดการขยะ และการจราจร)    

ประเด็นปญหาท่ี 2: ปญหาเยาวชนและครอบครัว (ปญหาเด็กแวน ยาเสพติด เด็กติดเกมส และ

ความรุนแรงในครอบครัว)   

ประเด็นปญหาที่ 3: ปญหาดานความพอเพียง  (ใชเงินฟุมเฟอยซึ่งเชื่อมโยงไปสูความไมโปรงใสใน

การปฏิบัติหนาที่)  

ภาคีสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรวมกันระดมความคิดตอสถานการณคุณธรรม

ในพื้นที่ และเห็นควรใหลงรายละเอียดในประเด็นปญหาเฉพาะเพื่อเรงแกไขกอน และมีขอเสนอตอแนว

ทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในดานตาง ๆ โดยมีแนวทางแกปญหาดานวินัย ดังนี้ 

 วินัยการจัดการขยะ  

- ขยายผลโมเดลการจัดตั้งธนาคารขยะ (กรณีตัวอยางจังหวัดรอยเอ็ด) โดยนําขยะมาทําสิ่งของ

ใหม ๆ เปลี่ยนขยะใหมีมูลคา เปดใหชาวบานเอาขยะมาแลกเปนเงิน ถือเปนการลดขยะที่ดี และพัฒนาให

เปนแหลงศกึษาดูงาน สรางแรงบันดาลใจใหทุกคนชวยลดขยะได 
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- หนวยงานภาครัฐควรรวมมือกับภาคเอกชน และภาคประชาชน บูรณาการรวมกันแกไขปญหา

วางระบบการจัดการขยะอยางจริงจัง รวมหาวิธีการกําจัดขยะที่เกิดข้ึนไดจริง นําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชใน

ระบบการจัดการขยะที่ทันสมัย 

- การแกไขปญหาการจัดการขยะในเชิงนโยบาย ควรประกาศเปนวาระของจังหวัด เพ่ือรณรงค

การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะท่ีถูกตอง รวมทั้งกําหนดมาตรการ บทลงโทษการทิ้งขยะไมเปนที่อยาง

จริงจัง  

- ตั้งชุดวิทยากรในทุกระดับ ทั้งระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับชุมชน เพ่ือสรางกระบวนการ

และความเขาใจใหแกประชาชนสรางตระหนักถึงปญหา และใหทุกคนมองวาเรื่องการจัดการขยะเปนเร่ือง

สําคัญ มีความรุนแรง และหาแนวทางความรวมมือของประชาชนในการจัดการขยะตอไป  

 วินัยการจราจร 

- ปญหาดานวินัยจราจร ควรมุงแกปญหาดวยการสรางจิตสํานึกของประชาชน ผูขับขี่ตองคํานึงถึง

ชีวิตตัวเองและผูอื่น  

- ประชาชนบางสวนยังไมเขาใจกฎจราจร ทั้งปายบอกทาง และกฎหมายสําหรับประชาชน จึง

ควรสรางความรูความเขาใจ เพ่ือสรางวินัยจราจรตั้งแตระดับเด็กเล็ก เยาวชน เพ่ือใหเกิดการซึมซับอยาง

แทจรงิ 

- หนวยงานภาคสวนตาง ๆ รวมกันรณรงคและสรางความเขาใจใหคนในชุมชนหรือสังคม รับรู

และตระหนักถึงปญหาที่เกิดจากการขาดจิตสํานึกดานวินัยวาเปนปญหาสําคัญที่มีความรุนแรงตอชีวิตของ

พวกเขา สรางกระบวนการมีสวนรวมในชุมชน สังคม ใหเกิดกิจกรรมทํารวมกันอยางตอเนื่อง 

- หนวยงานท่ีเก่ียวของดานการออกใบอนุญาต ตองมีมาตรการทางกฎหมายอนุญาตใหผูซื้อรถ

ตองผานการสอบและมีใบขับขี่ ระบุชื่อผูขับข่ีและกระจายนโยบายเชิงปฏิบัติสูทองถ่ินและทองท่ีเพ่ือการมี

สวนรวมรับผิดชอบรวมกัน 

- ใชกระบวนการมีสวนรวม เปลี่ยนจากบทลงโทษเปนการทําความดีเพ่ือสังคมหรือตามแตละ

ชุมชนเห็นพอง และตองบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังตอเนื่อง  

-  มีการวางนโยบาย การกําหนดหนวยงานดูแลเรื่องการกํากับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมดาน

การจราจร ทั้งในระดับทองถ่ิน ทองที่ และมีการบังคบัใชกฎหมายอยางจริงจังและตอเนื่อง  

3. ภาคใต 

ในปงบประมาณ 2562 ไดมีกระบวนการที่เก่ียวของกับสมัชชาคุณธรรมเพ่ือมุงสรางการมีสวน

รวมของภาคีเครือขายคุณธรรมภาคใต จํานวน 5 เวทีเกิดการประสานความรวมมือและสรางความเขาใจ

กับหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดและในระดับพ้ืนท่ี เพื่อใหเกิดการบูรณาการการทํางานสงเสริมคุณธรรม

รวมกัน  รวมท้ังไดมีการวิเคราะหปญหาสะทอนภาพสังคมภาคเหนือที่ตองชวยกันปองกันและแกไข โดย

พบปญหาใน 3 ประเด็นสําคัญ คือ   

ประเด็นปญหาที่ 1: ปญหาดานวินัย (การจราจร การจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  วินัยในการ

รวมกันลดปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน ครอบครัว ชุมชน วินัยดานความโปรงใสในการดําเนินงานของ

ภาครัฐ และวินัยสวนบุคคลในการออม วินัยในการใชสื่อ ฯลฯ)  
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ประเด็นปญหาที่ 2: ปญหาดานระบบการดําเนินงาน ไดแก ขาดการบูรณาการรวมกัน ตางคน

ตางคิดตางคนตางทํา ขาดเปาหมายทิศทางที่ชัดเจน    

ประเด็นปญหาที่ 3: ปญหาขาดจิตสํานึกสาธารณะ เห็นประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ไมตรง

ตอเวลา ขาดการแยกแยะถูกผิด    

ภาคีเครือขายไดระดมตนทุนคุณธรรม โดยเห็นรวมกันวาในพื้นที่มีตนทุนคุณธรรมที่สําคัญ คือ 

การมีองคกรหรือสถานท่ีตนแบบและแหลงเรียนรู มีบุคคลตนแบบ มีคนดี มีองคกรดี มีเครือขายภาค

ประชาสังคมจิตอาสา มีพหุวัฒนธรรม และมีพลัง “บวร, บรม” ที่ชวยบมเพาะปลูกฝงคุณธรรมความดี 

รวมทั้งการท่ีคนใตมีจุดยืนที่ชัดเจนจึงทําใหเปนจุดเดนของภาคใต 

สมัชชาคุณธรรมภาคใต จัดข้ึนระหวางวันท่ี 28-29 มีนาคม 2562 ภายใตแนวคิด “ขับเคลื่อน

สังคมพหุวัฒนธรรม ดวยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ณ หอประชุมศาลาประชาคม

โรงละคร องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลจากการจัดงานพบวา

คุณธรรมท่ีคนภาคใตใหความสําคัญ คือ คุณธรรมดานวินัย เพ่ือแกไขปญหาดานตาง ๆ อาทิ วินัยจราจร 

วินัยสวนรวมในการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม วินัยในการลดปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน ครอบครัว 

ชุมชน วินัยดานความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ และวินัยสวนบุคคลในการออม วินัยในการเฝา

ระวังสื่ออยางสรางสรรค ตองมีการบูรณาการรวมกันโดยมีทิศทางเปาหมายที่ชัดเจน มุงเนนสรางจิตสํานึก

สวนบุคคลใหเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน มีความซื่อสัตยตรงตอเวลา ตระหนักในคุณงามความ

ดี มีจิตสํานึกสาธารณะตอสวนรวม และมีทุนความดีดานสังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ คือ บริบทของชุมชน

และสังคมภาคใต โดยรวมยังยึดวิถีพหุวัฒนธรรมซึ่งมีองคกร สถานที่/แหลงเรียนรูหรือบุคคลตนแบบที่

พรอมแกการเรียนรู มีเครือขายภาคประชาสังคมที่เปนเครือขายจิตอาสาระดับมหภาคในทุก ๆ ดาน มีการ

ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ทุกคนมีความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตางรวมมือรวมแรงรวมใจ

กัน ทําใหคนสามัคคีกัน มีผูนําชุมชนที่เปนแบบอยางที่ดีใหกับคนในชุมชน มีผูนําทางศาสนาเปนผูนํา

ทางดานจิตใจในระดับของชุมชนและหมูบาน มีความภาคภูมิใจในทองถ่ินและอาชีพของตน มีวัฒนธรรม

และแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการขับเคลื่อนสังคมดวยพลัง “บวร ธรรมนูญความดี  

ธรรมนูญหมูบาน” ท่ีชวยบมเพาะปลูกฝงคุณธรรมความดี  

4. ภาคกลาง 

ในปงบประมาณ 2562 ไดมีกระบวนการที่เก่ียวของกับสมัชชาคุณธรรมเพ่ือมุงสรางการมีสวน

รวมของภาคีเครือขายคุณธรรมภาคกลาง จํานวน 3 เวที เกิดการประสานความรวมมือและสรางความ

เขาใจกับหนวยงานที่เก่ียวของในจังหวัดและในระดับพ้ืนที่ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการทํางานสงเสริม

คุณธรรมรวมกัน รวมทั้งไดมีการวิเคราะหปญหาสะทอนภาพสังคมภาคกลางที่ตองชวยกันปองกันและ

แกไขผลจากการระดมความเห็นดานความเสี่ยงดานสถานการณปญหาดานคุณธรรมของคนในพื้นที่ภาค

กลาง พบวาสวนใหญใหความสําคัญกับปญหาดานวินัย ทั้งวินัยจราจร และวินัยการจัดการขยะและ

สิ่งแวดลอม การเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม ขาดความรับผิดชอบ ปญหาดาน



การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

 

 

14

เยาวชน ครอบครัว และสังคม ท้ังปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน การมั่วสุมยาเสพติดและการพนัน 

การไมมีสัมมาคารวะ ฯลฯ และปญหาเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่น  

สําหรับทุนความดีในพ้ืนท่ี ไดแก ทุนทางศิลปวัฒนธรรม ที่มีศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ มี

กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมใหเด็กเยาวชนและคนในชุมชนไดเขารวม ทุนมนุษย ไดแก การมี

ตนแบบที่ดีทั้งตัวบุคคลในชุมชนและบุคคลสําคัญในอดีต เชน สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 19, ร.2, พัน

ทายนรสิงห เปนตน ทุนทางสังคม ไดแก มีองคกรตนแบบ เชน วัด โรงเรียน ชุมชน หนวยงานหมูบาน

รักษาศีล 5 

จากการหารือพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภาคกลาง ท้ังการสงเสริม 

พัฒนา แกไขปญหาคุณธรรมของภาคกลางในประเด็นวินัย ประเด็นปญหาเด็ก ครอบครัว สังคม และ

ประเด็นสุจริต และรวมยกรางประกาศเจตนารมณและขอเสนอเชิงนโยบายตอหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อ

นําไปเปนประเด็นการขับเคลื่อนงานดานคุณธรรมในสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง รวมถึงการหารือเตรียม

ความพรอมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ซึ่งมีกําหนดจัดข้ึนในวันที่ 21-22 มีนาคม 2562        

ณ หอประชุมสนามกีฬา องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยางไรก็ตามเมื่อรัฐบาลได

ประกาศใหมีกําหนดเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ทั่วประเทศน้ัน ซึ่งเปน

ระยะเดียวกันกับการกําหนดจัดสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ในวันท่ี 21-22 มีนาคม 2562 ซึ่งตาม

ขอเสนอแนะของ กกต. ใหงดกิจกรรมฝกอบรม ประชุมสัมมนา 10 วัน กอนเลือกตั้ง ดังนั้นผูบริหารศูนย

คุณธรรมไดหารือในประเด็นดังกลาวขางตน และมีมติใหเลื่อนจัดสมัชชาคุณธรรมภาคกลางออกไปกอน จึง

สงผลใหไมมีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ในชวงเวลาดังกลาว  

แมสมัชชาคุณธรรมภาคกลางจะไมไดจัดขึ้น แตประเด็นดานคุณธรรมท่ีสําคัญภายในพ้ืนท่ีภาค

กลาง ก็เปนเร่ืองสําคัญท่ีจะตองขับเคลื่อนตอไปทั้งปญหาดานวินัย  โดยเฉพาะวินัยจราจร วินัยการจัดการ

ขยะและสิ่งแวดลอม การเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม การขาดความรับผิดชอบ 

ปญหาดานเยาวชน ครอบครัว และสังคม ทั้งปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน การม่ัวสุมยาเสพติดและ

การพนัน การไมมีสัมมาคารวะ ฯลฯ และปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยปญหาดังกลาวควรนําเขาเพ่ือ

ยกระดับสูสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ คร้ังที่ 10 ตอไป 

จากการจัดสมัชชาคุณธรรมภูมิภาคใน 3 ภูมิภาค สรุปจํานวนผูเขารวมและองคกรรวมจัดสมัชชา

คุณธรรมภูมิภาคได ดังตารางที่ 1   
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ตารางที่ 1 สรปุจํานวนผูเขารวมและองคกรรวมจัดสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค 

 

ผลจากการจัดงานทําใหหนวยงานภาคีเครือขายสมัชชาคุณธรรม ตางไดรับความรูความเขาใจตอ

แนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสูการปฏิบัติ เกิดการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง 

วินัย สุจริต จิตอาสาสูสังคม ไดเห็นโมเดลการสงเสริมคุณธรรมในระดับชุมชน องคกร อําเภอ และจังหวัด 

รวมถึงองคความรูดานการสรางระบบนิเวศนเพื่อการพัฒนาคุณธรรม และขับเคลื่อนแนวคิดพลังตนทุน

ชีวิตสูการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม โดยเครือขายสมัชชาคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค ตางเห็นความสําคัญใน

การขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัย” โดยเฉพาะวินัยในการจัดการขยะ วินัยจราจรกอน เปนอันดับแรก รวมถึง

เห็นควรสงเสริมคุณธรรมความพอเพียงและความสุจริตดวย พรอมทั้งใหความสําคัญกับการปลูกฝง

คุณธรรมในเยาวชนและครอบครัว เพ่ือสรางทักษะชีวิตใหเด็กและคนในครอบครัวรูเทาทันปญหาตาง ๆ 

และเพื่อทําใหเกิดการขับเคลื่อนงานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม ดังแนวทางและขอเสนอตอการขับเคลื่อน

คุณธรรมท่ีกลาวไวขางตน   

สามารถกลาวไดวาผลจากการดําเนินการขับเคลื่อนงานสงเสริมคุณธรรมของภาคีเครือขาย

สมัชชาคุณธรรมท้ัง 4 ภูมิภาค ไดสงผลใหองคกรทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน ภาค

ประชาสังคม ภาคประชาชน และเครือขายเด็กและเยาวชนตางรวมมือผนึกพลังขับเคลื่อนงานสงเสริม

คุณธรรมภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559-2564) ใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรม 

โดยเนนปลูกฝงคุณธรรมท่ีพึงประสงค 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย  สุจริต จิตอาสา มีการคัดเลือกชุมชน 

องคกร อําเภอ และจังหวัดคุณธรรมตนแบบในทุกพื้นที่ และมีการประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแมบท

สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ใน 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ มีการเชื่อมโยงองคกรภาคสีมัชชาคุณธรรมท่ีเปนกลไก

คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด โดยรวมกันสรางพันธะสัญญาของภาคีเครือขาย ในการ

ประกาศตัวแสดงพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผานการประกาศเจตนารมณและความมุงมั่นของเครือขาย

สมัชชาคุณธรรมรวมกันในการสงเสริมพัฒนาหนวยงาน องคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม 

เพื่อใหตนเองและประชาชนมีพฤติกรรมที่สะทอนการมีคุณธรรม เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

ภูมิภาค สถานท่ีจัด/จังหวัด จํานวนผูเขารวมงาน  

(คน) 

องคกรรวมจัด  

(หนวย) 

ภาคเหนือ  

 

สถาบันการพลศึกษาวิทยา

เขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

1,952 88 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   

2,500 110 

ภาคใต ศาลาประชาคมโรงละคร 

องคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

1,040 65 

รวม 5,492 263 
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สวนตน และรวมกันทํางานสงเสริมคุณธรรมตามบทบาทหนาที่และภารกิจขององคกรอยางเต็มกําลัง 

พรอมทั้งประสานเชื่อมโยงความรวมมือของทุกภาคสวนท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม สถาบันศาสนา ประชาชน และเครือขายเด็กและเยาวชน ในการวิเคราะหสถานการณคุณธรรมใน

พ้ืนท่ี จัดกระบวนการเรียนรูของเครือขายตาง ๆ และติดตามประเมินผลเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติในองคกร

และในระดับพ้ืนที่ตอไป   

2.2 การขับเคลื่อนคุณธรรม“วินยัคนสะทอนวินยัชาติ” 

ความหมายและความเขาใจเร่ืองวินัย   

 ความหมาย: การอยูในระเบียบแบบแผนและขอปฏิบัติ การยึดมั่นและรับผิดชอบในหนาที่ของตน 

ท้ังวินัยตอตนเอง ตอองคกร ตอสังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพตอกฎหมาย  ถือเปน

พ้ืนฐานและเคร่ืองมือในการพัฒนาคน 

จากความหมายของคุณธรรม “วินัย” ขางตนจะเห็นลักษณะของวินัย ดังนี้ 

1) มีระเบียบและจริยธรรมปฏิบัติตนตามหนาท่ีของพลเมืองดี 

2) ปฏิบัติตนตามกติกาขององคกรและสังคมที่กําหนด 

3) ปฏิบัติตามกฎกติกาจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

4) เคารพตอกฎหมาย 

ความสําคัญ 

 “วินัย” เปนคุณธรรมที่มีหนาที่กํากับและสงเสริมใหบุคคลสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข และชวย

พัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน ความมีวินัยเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน 

และเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ในหลายประเทศขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติมาก แต

สามารถพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง ประชาชนกินดีอยูดีได เพราะมีประชาชนที่มี วินัย เชน 

สิงคโปร ญี่ปุน ฯลฯ วินัยจึงมีความจําเปนสําหรับทุกคน ทุกสังคม และทุกประเทศ  

 วินัย เปนคุณธรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับคุณธรรมอื่น ไดแก ความซื่อตรง คนที่มีวินัยเปน

คุณธรรม จะทําดวยความวิริยะอุตสาหะจนกลายเปนความเคยชินและเปนชีวิตประจําวัน ไมวาจะมีคน

เห็นหรือไมก็ตามเปนพฤติกรรมที่อยูบนความสํานึก “รับผิดชอบ” ผูมีวินัยจะเปนผูรูผิดชอบชั่วดีรูวาสิ่งใด

ควรทํา สิ่งใดไมควรทาํ และมีจิตสํานึกเพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

 สถานการณคณุธรรม “วินยัคนสะทอนวินัยชาติ”    

 1. ผลการสํารวจโดยศูนยคุณธรรม ป 2561 ตอปญหาวิกฤตทางดานคุณธรรมท่ีมีความรุนแรงใน

สังคมไทย 5 อันดับแรก คือ ความซื่อสัตยสุจริต การทุจริตคอรรัปชั่น จิตสํานึกสาธารณะ ขาดความ

รับผิดชอบตอสังคม พฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไมมีความพอ ขาดระเบียบวินัย ไมเคารพกติกา 

กฎหมาย ขาดความสามัคคีเกิดความขัดแยงในสังคม   

2. จากการขับเคลื่อนงานดานคุณธรรม ในป 2562 ผานเวทีสมัชชาคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค ทําให

เห็นถึงสถานการณคุณธรรมตามการรับรูของกลุมเครือขายในภูมิภาคตาง ๆ พบวาคุณธรรมที่ควรไดรับ
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การสงเสริมในสังคมไทยมากที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในความถูกตอง  ความมีวินัยทั้งตอตนเอง

และตอสังคม การปฏิบัติตนตามกฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ/กฎหมายของสังคม การดําเนินชีวิตดวยความ

พอเพียง ความรับผิดชอบตอผูอ่ืนและสังคม พบวามีแนวโนมเร่ืองวินัยที่คนในสังคมใหความสําคัญมากขึ้น  

จากการจัดสมัชชาคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค พบวาประเด็นวินัย เปนประเด็นที่ภาคีเครือขายให

ความสําคัญมากเปนอันดับหนึ่ง โดยมีประเด็นยอย ไดแก ประเด็นดานวินัยการจัดการขยะ วินัยจราจร  

การออม และวินัยในการใชสื่อสังคมออนไลน  

1) กลุมท่ีมีปญหาดานวินัยมาก ไดแก เจาหนาที่รฐั ประชาชนทั่วไป เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

2) ลักษณะของกลุม โดยกลุมเหลานี้มีแนวโนมขาดวินัยทั้งตอตนเอง ชุมชน องคกร และสังคม

มากขึ้น ไมสามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได ขาดวินัยในตนเอง และไมเคารพกฎระเบียบของ

องคกร  

3. “10 ปรากฏการณ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย” ซึ่งเปนการศึกษา รวบรวม สังเคราะห

ขอมูลจากประเด็นสถานการณสําคัญที่เกิดข้ึนในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 จากแหลงขาวที่มี

ความหลากหลาย ทั้งจากเว็บไซตขาว และสื่อสังคมออนไลน ไดสะทอนสถานการณคุณธรรมดานวินัย 

ดังนี้ 

1) “ขยะลนเมือง” ปญหาสําคัญ คือ “การเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะ” ทั้งจากการเพ่ิมข้ึนของ

ประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ที่มุงเนนใหเกิดการบริโภคอยางมหาศาล รวมถึงพฤติกรรมการ

บริโภคของคนในสังคม ทําใหเกิดขยะมูลฝอยท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน นํามาสูปญหาดานการจัดการ และ

กําจัดอยางถูกวิธี 

สถานการณขยะในประเทศไทย 

จากการสรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทยเมื่อป 2561 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบวามีขยะ

มูลฝอย เกิดขึ้นประมาณ 27.82 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากป 2560  

 รอยละ 1.64 ถูกคัดแยก และนํากลับไปใชประโยชน  

 รอยละ 34 ถูกนําไปกําจัดอยางถูกตอง  

 รอยละ 39 กําจัดไมถูกตอง  

ท้ังนี้ขอมูลที่นาสนใจ คือ จํานวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะเปนขยะพลาสติกประมาณ 2 ลานตัน 

และมีการนํากลับมาใชใหมเพียง 0.5 ลานตัน นอกจากนั้นยังพบวาของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้น 

638,000 ตัน  

 รอยละ 65 เปนซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและขยะอิเล็กทรอนิกสจํานวนถึง 414,600 ตัน 

 รอยละ 35 เปนขยะอันตรายประเภทอ่ืน ๆ เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี 

กระปองสเปรย 223,400 ตัน ในจํานวนนี้ไดรับการจัดการอยางถูกตองเพียงรอยละ 13 หรือประมาณ 

83,600 ตัน  

ประเทศไทยยังไมมีกฎระเบียบที่จะคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป และกฎหมายใน

การกํากับดูแลใหผูผลิตหรือภาคเอกชนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
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อิเล็กทรอนิกส สัตวทะเลพิการและตายจากขยะพลาสติก เชน กรณีที่สัตวแพทยประจําศูนยวิจัยและ

พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออกผาชันสูตรซากเตาตนุ พบวามีขยะในทองสะสม

อยูเปนจํานวนมากทําใหอุดตันระบบทางเดินอาหารจนตาย และกรณีวาฬนํารองครีบสั้นท่ีเกยตื้นบริเวณ

คลองนาทับ จังหวัดสงขลา มีขยะในทอง 85 ชิ้น น้ําหนัก 8 กิโลกรัม 

กระบวนการมีสวนรวมตอการจัดการปญหาขยะ ภาครัฐไดมีการกําหนดภาระและหนาที่ในการ

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งสวนใหญเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะมีการรวบรวมโดยรถ

ขนขยะ เพื่อนําไปคัดแยกขยะประเภทตาง ๆ เชน ขยะที่นํากลับมาใชใหม ขยะอินทรีย ขยะอันตราย ฯลฯ 

ตามวิธีการของแตละหนวยงานทองถ่ินนั้น ๆ แตพบวายังคงประสบปญหาในกระบวนการจัดการ ทั้งพื้นที่

รองรับ การกําจัดที่เหมาะสม หรือแมกระทั่งขอจํากัดดานงบประมาณ 

นอกจากหนวยงานทองถ่ินที่มีบทบาทสําคัญแลว ในระดับนโยบายมีหนวยงานหลักในการ

ดําเนินงาน และยังมีกฎหมายและนโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของอีก เชน พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และแผนปฏิบัติการประเทศ

ไทยไรขยะ รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในอนาคต ที่มีการจัดทํา Roadmap 

การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ.2562-2570) โดยใหลด เลิกใชพลาสติก 7 ชนิด ภายในป 2565 ไดแก 

พลาสติกหุมฝาขวดน้ําดื่ม ผลิตภัณฑพลาสติกที่มีสวนผสมสารประเภทอ็อกโซ ไมโครบีดจากพลาสติก 

ถุงพลาสติกหูห้ิวอยางหนา กลองโฟมบรรจุอาหาร แกวน้ําพลาสติก และหลอดพลาสติก (แบบใชคร้ังเดียว) 

นอกจากนั้นยังมีมาตรการในการปรับปรุงแกไขสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีประสบปญหาการจัดการอยางไมถูกตอง การเขมงวดในการติดตามตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายใน

การจัดการขยะอิเล็กทรอนกิสและเศษพลาสติกท่ีนําเขาจากตางประเทศ 

สวนภาคเอกชน ไดมีการรณรงค “งดใชถุงพลาสติก”บรษิัทตาง ๆ รานสะดวกซื้อ และหางสรรรพ

สินคาพรอมใจกัน “งด” ใหบริการถุงพลาสติก และพรอมรณรงคใหประชาชนพกถุงผาหรือตะกราไปใส

สินคาทดแทนการใชถุงพลาสติก เพื่อรวมกันลดปรมิาณขยะถุงพลาสติก  

สําหรบัการดําเนินงานในภาคประชาสังคม และประชาชน กับกระแสรณรงค “เก็บขยะ”  เชน 

 กลุมจัดการขยะ Trash Hero Thailand เปนนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่สรางจิตสํานึก ความ

ตระหนักรู แรงบันดาลใจ และความรูดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเร่ืองขยะ ใหสาธารณชนเกิด

จิตสํานึกในการรักษาความสะอาดใหกับพ้ืนท่ีสาธารณะ ไดทํากิจกรรมเก็บขยะอยางตอเนื่อง

ตั้งแตป พ.ศ.2556 จนถึงปจจุบัน 

 เว็บไซต Change.org หรือเว็บไซตรณรงคเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงในสังคม ได มีผู ต้ัง

แคมเปญเรียกรองใหธุรกิจหางรานรายใหญเลิกการแจกถุงพลาสติกใชครั้งเดียว หากลูกคา

ตองการถุงก็ใหคิดเงินคาถุงในราคาที่เหมาะสม 

 กิจกรรมทาเก็บขยะในโซเชียลมิเดีย (Viral) โดยมีการกําหนดแฮ็ชแทคตาง ๆ ไดแก 

#trashtag#challengeforchange #BasuraChallenge/#cleanupChallenge ห รื อ 

#ChallengeforChange ทําใหประชาชนชาวไทยที่รับทราบถึงกระแสแคมเปญนี้ ไดลงมือ
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เก็บขยะพรอมถายภาพพ้ืนที่กอนและหลังเก็บขยะ โดยสิ่งที่ทําให Viral นี้ประสบความสําเร็จ 

คือ การกระตุนใหทําความดี มีความสนุกและการแขงขันแทรกอยู ซึ่งเปนการรวมสราง

จิตสํานึกในการชวยกันเก็บขยะ ใชของจนเต็มประสิทธิภาพหรือนํากลับใชใหม จะเปนการ

แบงเบาภาระการยอยสลายตามธรรมชาติที่โลกตองแบกรับ และลดเงินท่ีใชกําจัดขยะในแตละป 

ปญหาขยะลนเมือง เกิดจากปจจัยตาง ๆ ที่สําคัญ ทั้งดานการจัดการ งบประมาณ การสงเสริม

ความรูความเขาใจในการจัดการขยะอยางถูกตองใหกับประชาชน รวมถึงประสิทธิภาพของทองถ่ินในการ

จัดการขยะประเภทตาง ๆ สงผลใหไมสามารถกําจัดขยะจํานวนมหาศาลโดยเฉพาะในพ้ืนที่เมืองใหญ แนว

ทางการแกไขปญหาขยะลนเมืองท่ีสําคัญที่นับไดวามีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การลดการผลิตขยะจากตน

ทางในระดับบุคคล และครัวเรือน รวมถึงการแยกขยะเพ่ือลดภาระการจัดเก็บ ดังนั้นการนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 มา

ปฏิบัติเพ่ือความสมดุลพอดีในการบริโภคของทุกคนทุกครัวเรือนในสังคมไทย ลดการผลิตขยะที่ไมจําเปน  

และการสรางวินัยในการจัดการขยะจากครัวเรือน เพ่ือลดผลกระทบและภาระในการรวบรวมจัดเก็บขยะ

ของทองถ่ิน และสามารถจัดการขยะลนเมืองที่สะสมอยางยาวนานไดในที่สุด 

2) “วินัยจราจร สะทอนวินัยชาติ”อุบัติเหตุ แมจะเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นโดยไมสามารถคาดเดา

ไดแตหลายเหตุการณก็เปนเหตุการณที่เกิดจากความประมาทและสามารถปองกันการเกิดเหตุได อยางใน

กรณีของอุบัติเหตุบนทองถนนท่ีสวนใหญมีสาเหตุสําคัญมาจาก “การขาดวินัยจราจร” ที่รวมถึงปญหาเมา

แลวขับ จากสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นสะทอนใหเห็นถึงสภาพปญหาและตนตอที่เกิดข้ึนตั้งแตการมีปาก

เสียง ความขัดแยง การทะเลาะวิวาท ไปจนถึงการสูญเสียชีวิตและทรพัยสิน  

ประเทศไทยในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม และประเพณีสงกรานต ที่มีวันหยุด

ติดตอกันหลายวัน มักเปนชวงท่ีหนวยงานภาครัฐไดมีการประกาศสถิติการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล 

เชน “7 วันอันตราย” เพื่อเปนชวงของการเฝาระวังและปฏิบัติการในการลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และ

การสูญเสียชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางทองถนน โดยใชมาตรการตาง ๆ เปนตัวชวยกํากับ 

เชน การกวดขันวินัยจราจร การตั้งจุดพักรถ การรณรงคลดอุบัติเหตุ การจับกุมผูกระทาํผิด เปนตน 

ผลกระทบและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 

ประเทศไทยกับการติดตามขาวสรุปสถิติ ทั้งท่ีเกิดข้ึนในชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต 

ไดรับความสนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เมื่อตนป 2562 ไดมีการรณรงคและสรุป

สถิติ ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562 พบวาเกิดอุบัติเหตุรวม 3,791 ครั้ง ผูเสียชีวิต 

463 คน ผูบาดเจ็บ 3,892 คน ซึ่งแมจะมีจังหวัดที่ไมมีผูเสียชีวิตใน 4 จังหวัดดวยกัน คือ ตาก แพร สตูล 

และสมุทรสงคราม แตในจังหวัดใหญหรือจังหวัดที่ เปนศูนยกลางของภูมิภาค อยางเชนจังหวัด

นครศรีธรรมราช มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุดถึง 118 ครั้ง และมีผูบาดเจ็บสูงสุดถึง 137 คน ในขณะที่จังหวัด

นครราชสีมา มีผูเสียชีวิตสูงถึง 25 คน  
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ท้ังนี้สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจนนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน ไดแก การดื่มแลวขับ 

รอยละ 40.39 การขับรถเร็วเกินกําหนด รอยละ 28.30 ยานพาหนะที่ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ไดแก 

รถจักรยานยนต รอยละ 79.64 รถปกอัพ รอยละ 6.95 แตสถิติที่นาสนใจอีกอยาง คือ สวนใหญเกิดใน

เสนทางตรง รอยละ 64.89 บนถนนกรมทางหลวง รอยละ 39.30 ถนนใน อบต./หมูบาน รอยละ 34.90  

เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติชวงการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมในป 2561 ที่มีอุบัติเหตุสะสมจํานวน 

3,841 ครั้ง มีผูไดรับบาดเจ็บ จํานวน 4,005 คน และผูเสียชีวิต จํานวน 423 คน ซึ่งแมวาจะมีจํานวน

อุบัติเหตุลดลง แตกลับมีจํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 40 คน 

ถัดมาในชวงเทศกาลสงกรานตท่ีมีการสรุปสถิติ 5 วันอันตราย ระหวางวันที่ 11-16 เมษายน 

2562 ของศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย พบวามีจํานวนอุบัติเหตุสะสมสูงถึง 2,702 คร้ัง ผูเสียชีวิตรวม 297 คน มีผูบาดเจ็งสะสม 2,807 คน 

ซึ่งจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดและบาดเจ็บสูงสุด ยังคงเปนเมืองใหญอยางจังหวัดเชียงใหม โดยอุดรธานี

เปนจังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิตสูงสุด จํานวน 14 คน และพบวาอุบัติเหตุที่ทําใหมีผูเสียชีวิตสวนใหญเกิดบนถนน

กรมทางหลวง รอยละ 59.85 โดยสวนใหญเกิดบนเสนทางตรง รอยละ 66.54 อยางไรก็ตามสาเหตุสําคัญ

ของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการขับรถเรว็ รอยละ 43.4 

“ทะเลาะวิวาท” ปญหาใหญผูใชรถ 

นอกจากสาเหตุการเมาแลวขับ ขับรถผิดกฎ การขาดวินัยจราจร หรือสภาพถนนหนทางท่ีไมได

มาตรฐานแลว ยังพบวาการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนนั้นมีสาเหตุมาจากอารมณรอนของผูขับข่ี หรือการ

ขาดการควบคุมอารมณโกรธทําใหเกิดอุบัติเหตุ และเกิดเหตุการณการทะเลาะวิวาทตาง ๆ ตามมา โดย

สถานท่ีที่มักเกิดการทะเลาะวิวาท อาจจะเกิดบริเวณทองถนนที่สามารถใชความเร็วสูงเพราะความ

ตองการที่เรงรีบ และกลุมเสี่ยงที่มักจะกอใหเกิดเหตุการณทะเลาะวิวาทบนทองถนนมากที่สุด คือ กลุม

วัยรุน โดยสํานักพัฒนาสุขภาพจิตไดกลาวถึงสาเหตุที่ปญหาการทะเลาะวิวาทมักจะเปนเพศชาย เนื่องจาก

เพศชายมีความรนุแรงทางอารมณสูงในตัวอยูแลว นอกจากนั้นยังมีความหุนหัน ขับข่ีดวยความเร็ว ยังไมมี

ประสบการณในการขับข่ีเทาที่ควร และไมเขาใจกฎจราจรหรือปฏิบัติไดอยางเครงครัดเทากับผูใหญหรือผู

ท่ีใชรถมาเปนระยะเวลานาน ดังนั้นทางออกที่ดีคือ “การฝกสติ” ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการขับขี่ยานพาหนะ 

หากขาดสติก็จะขาดการยับย้ังอารมณ นํามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการระบายอารมณดวยความรุนแรง 

อาจทําไดโดยการดาทอ กดแตรเรงเครื่อง ใชกําลัง ชกตอย รวมไปถึง ใชอาวุธทํารายรางกายกัน 

ตัวอยางการทะเลาะวิวาท ท่ีเปนขาวดังบนโลกออนไลน 

 “หนุมใหญ นั่งชิลบนหลังคาบีเอ็ม รอประกันฯ” คลิปดังที่เกิดการตั้งขอสงสัยของสังคม

ออนไลนวา ทําไมหนุมใหญถึงน่ังอยูบนหลังคารถของตน เพ่ือรอประกันมาดูแลคาใชจาย โดย

สาเหตุหลักเกิดจากหนุมใหญไมพอใจระหวางคูกรณีท่ีมีการขับขี่ดวยโทสะ ปาดหนากันจน

กอใหเกิดอุบัติเหตุ สงผลใหผูขับขี่บนทองถนนรายอื่นที่ไมเก่ียวของ ตองไดรับความเสียหาย

จากอุบัติเหตุไปดวย   
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 “ฮั่นแน!! จากความไมพอใจบนทองถนนสูการทะเลาะวิวาท” ท่ีกลายเปนวลีเด็ด ฮั่นแน ใน

โลกออนไลน เกิดการนํามาตัดตอ ลอเลียนมากมาย แตเบื้องหลังของปญหา เกิดจากการ

กระทบกระทั่งดาทอระหวางผูใชรถใชถนนจนนํามาสูการทะเลาะวิวาทและทํารายรางกายกัน 

โดยเริ่มตนมาจากความเขาใจผิดกันในเร่ืองการเรงเครื่องรถจักรยานยนต  

 เสี่ยเมาแลวขับ สรางความยอยยับใหผูอื่น จากกรณีของนักธุรกิจรายหน่ึง ไดขับรถมึนเมา

จากการดื่มสุรา ทําใหเกิดอุบัติเหตุชนตํารวจนายหนึ่งเสียชีวิต เหตุการณนั้นไดสงผลให

ครอบครัวของตํารวจนายนั้น ตองสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักและเสาหลักของครอบครัวไป แต

ดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 

รับบุตรสาวคนเล็กพรอมภรรยา ไวเปนคนไขในพระราชานุเคราะห 

จากสถานการณดังกลาวขางตนทั้งการกระทําความผิดกฎจราจร ความขัดแยงในการใชรถใชถนน 

ตลอดจนปญหาเมาแลวขับ สะทอนใหเห็นถึงการขาดวินัยและความรับผิดชอบตอสังคมของผูใชรถใชถนน 

อันสงผลกระทบตอผูเสียหายและสังคมในวงกวาง ตลอดจนเปนปจจัยสําคัญทางสังคมในการกําหนด

สุขภาพ เน่ืองจากกอใหเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนจํานวนมากในแตละป ซึ่งสวนใหญเกิดเหตุการณ

ในชวงเทศกาลสําคัญ ที่ควรจะเปนเทศกาลที่นําความสุขมาสูคนไทย อยางเทศกาลปใหมและสงกรานต  

จากสถานการณดานคุณธรรมในสังคมไทย พบวาคุณธรรมความมีวินัยเปนคุณธรรมที่ภาคสวน

ตาง ๆ เห็นวาควรมีการสงเสริมและขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นสังคมไทย และเห็นวาวินัยเปนเคร่ืองชวยเหนี่ยวร้ัง

ไมใหบุคคลประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ไมดี และชวยสงเสริมผลักดันใหเกิดความสําเร็จในชีวิต ไดแก ความ

อดทน ขยันหมั่นเพียร ตรงเวลา ไมผลัดวันประกันพรุง รับผิดชอบตอหนาที่ พ่ึงตนเอง ประหยัด อดออม 

ฯลฯ 

“วินัย” เครื่องมือสรางความปกติสุขของคนในชาติ 

คําวา วินัยจราจร สะทอนวินัยชาติ ยังเปนขอเท็จจรงิในสังคมไทยเพราะการมีวินัยหมายถึงการให

ความสําคัญกับกฎ ระเบียบ หรือกติกาของสังคม และประเทศที่จะทําใหประเทศเกิดความสงบสุข และอยู

รวมกันโดยปกติสุข การมีวินัยของคนในสังคมแมวาจะเปนสิ่งที่ตองเกิดจากการปฏิบัติโดยตนเอง แตก็เปน

สิ่งที่สงผลกระทบตอผูอื่นและสังคมโดยรวมได จากสถานการณคุณธรรมดังกลาว แสดงใหเห็นและย้ํา

เตือนซ้ํา ๆ ในชวงเทศกาลตอเทศกาล หรือแมกระทั่งเหตุการณกระทบกระทั่งบนทองถนนที่มักพบเห็นได

เปนประจํา ที่มีความรุนแรงตั้งแตการดาทอดวยคําพูด การทะเลาะวิวาท การเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสีย

ทรัพยสิน การบาดเจ็บ และที่รายแรงท่ีสุด คือ การสูญเสียชีวิต ซึ่งยังคงเปนปญหาท่ีคนทั้งประเทศ ท้ัง

รัฐบาล หนวยงานภาครัฐ และประชาชนตางใหความตระหนัก รวมถึงมีการออกมาตรการตาง ๆ ดังกลาว

เขาควบคุมสถานการณ และการรณรงคในเรื่องตาง ๆ เชน เมาไมขับ งวงนอนพัก การตั้งสถานที่พักรถ 

ฯลฯ  แตจะพบวาการเสริมพลังทางบวกในการสรางวินัยใหเกิดเปนคุณธรรมของคนในชาติ นาจะเปนการ

แกไขปญหาในระยะยาว และมีความจําเปนอยางย่ิงยวด ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานกระบี่ โรงเรียนนาย
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รอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ณ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 

2543 ความวา  

“วินัยน้ีเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งทั้งในสวนบุคคลและสวนรวม กลาวคือ ในสวนบุคคล วินัยจะทํา

ใหบุคคลสามารถใชความรูความสามารถและประพฤติปฏิบัติตน ปฏิบัติงานไดถูกตองและเปนประโยชนใน

สวนรวม วินัยจะทําใหหนวยงาน สังคม ตลอดจนชาติบานเมือง มีความแข็งแกรง สามารถปฏิบัติการตาง ๆ 

รวมกันไดอยางเปนเอกภาพ วินัยจึงเปนปจจัยหรือพลังอยางสําคัญ ในการสรางสรรคความเปนปกติ

เรียบรอย และความเจริญมั่นคงใหแกบุคคลและสวนรวม” ซึ่งจะทําใหคนไทยสามารถเรียนรูเรื่องวินัยจาก

พระองคทานเพ่ือรวมสรางสรรคใหประเทศไทยเปนสังคมคณุธรรมตอไป 

2.3 ยุทธศาสตรชาติดานคุณธรรมตอการขับเคล่ือนคุณธรรมในสังคมไทย 

2.3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาประเทศ คือ“ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเน่ือง สังคมเปน

ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตาม

วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยพบวายุทธศาสตรที่เปนกรอบในการสงเสริมการสรางคุณธรรมในสังคมไทย คือ ยุทธศาสตร

ชาติดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซึ่งมเีปาหมาย คือ 1) เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ

และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ มีความพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 หมายถึง  

คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติมีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงครบัผิดชอบตอ

ครอบครัว ชุมชนสังคม และประเทศชาติ คนไทยทุกชวงวัยมีทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 มีนิสัยใฝ

เรียนรู เชี่ยวชาญตามความถนัดของตนสามารถสรางสรรคตอยอดนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอเปาหมาย

การพัฒนาประเทศ คนไทยเกิดความรอบรู และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูการมีสุขภาวะที่ดี 

2) สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนบัสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต   

โดยการบรรลุเปาหมายของการใหทุกชวงวัยเปนคนดีคนเกง ที่เชื่อมโยงไปสูการวางฐานรากของ

การสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทย คือ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคม
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รวมปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมท่ีพึงประสงคโดยบูรณาการรวมระหวาง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา 

การศึกษา และสื่อ” ในการหลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรมจริยธรรม ในลักษณะท่ีเปน “วิถี” การดําเนิน

ชีวิต มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้ 

1. การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยสงเสริมใหครอบครัวมีความ

อบอุน ดําเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มัธยัสถ อดออม ซื่อสัตย ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางคุณลักษณะดังกลาว รวมทั้งการพัฒนาพอแมใหเปน

แบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต  

2. การบูรณาการเร่ืองความซื่อสัตย วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศกึษา โดยใหสถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเขาไปใน

ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเอ้ือตอ

การมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและ ประเพณีอันดีงาม  

3. การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา เพ่ือเผยแผหลักคําสอนที่ดีงามใหแกประชาชน 

โดยพัฒนา ผูเผยแผศาสนาใหประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางตามคําสอนที่ถูกตองของแตละศาสนา 

รวมทั้งมีการเผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิตที่เขาใจงาย และสามารถ

นําไปปฏิบัติไดจริง 

4. การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน โดยการพัฒนาผูนําชุมชนใหเปน

ตนแบบของการมี คุณ ธรรมจริยธรรม  การสรางความ เข มแข็ งให ชุม ชน ในการจัด  กิจกรรม

สาธารณประโยชนการจัดระเบียบสังคม และการนําเยาวชนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรม รวมถึงการ

ลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

5. การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ โดยกระตุนใหภาคธุรกิจมีการ

บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล พัฒนาสรางความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมของคนทุกคน ในบริษัทท้ัง

พนักงานและลูกคา ปรับเปลี่ยนทัศนคติการคํานวณผลตอบแทนใหคํานึงถึงตนทุนทางสังคม สงเสริมการ

จัดกิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคม รวมทั้งกระตุนใหเกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม  

6. การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยสงเสริม

ใหสื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณส่ืออยางเครงครัด การจัดเวลา และพื้นที่ออกอากาศ

ใหแกสื่อสรางสรรคในชวงเวลาที่มีผูชมมากที่สุด รวมทั้งการสงเสริมการใชสื่อออนไลนและเครือขายสังคม

ออนไลนอยางสรางสรรคนําเสนอตัวอยางของการมีคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

7. การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม โดยสรางความ

ตระหนักใหประชาชนรูจักหนาที่ของตนเอง การตรงตอเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณคาและ

ความสําคัญในการประกอบสมัมาอาชีพหรือมีงานทาํ เนนการพ่ึงพาตนเอง และมีความรบัผิดชอบตอสังคม

และตอผูอ่ืน และเปนพลเมืองที่ดีและสงเสริมใหมีวัฒนธรรมการทํางาน เพื่อสวนรวม สนับสนุน สงเสริม 

เปาหมายของประเทศและยุทธศาสตรชาติ 
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2.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

การจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนา

ประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ

โครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากน้ันไดให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ

ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ โดยการกําหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศนของกรอบ

ยุทธศาสตรชาติที่กําหนดวา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการ

ให เห็นผลเปนรปูธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได

อยางเหมาะสม  

จากยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”มีท้ังหมด 

10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัย

สนับสนุน พบวายุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตรที่นําไปสูการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมไทย การพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตรไดใหความสําคัญกับการ

วางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี

ของสังคม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความ

เขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย 

 1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

 2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ 

สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมี

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ   

 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ

สถานศึกษาขนาดเล็ก ใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหลง

เรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต  
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 4. ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ สงเสรมิใหมี

กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย ปรับปรงุมาตรการทางกฎหมาย และภาษี ในการ

ควบคุมผลิตภัณฑท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ  

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดาน

สุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่

สุขภาพ   

6. พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันใหมี

กฎหมายการดแูลผูสูงอายุระยะยาว  

7. ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการดูแล

ครอบครัวที่เปราะบาง และสงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนเขาถึงได  

2.3.3 แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) 

คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ไดจัดแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 

(พ.ศ.2559-2564) และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหเปนแผนแมบทระดับชาติ เมื่อวันท่ี 12 

กรกฎาคม 2559 เพื่อเปนกลไกเครื่องมือในการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในประเทศ

ไทย โดยทุกภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน ภาค

ประชาสังคมและภาคประชาชน มารวมกันดําเนินงานอยางบูรณาการ โดยมีเปาหมายหลักในการยกระดับ

จิตใจประชาชนใหมีคุณธรรม ประชาชนมีพฤติกรรมท่ีถูกตองดีงามดวยหลักธรรมทางศาสนา มีความมั่งคั่ง 

ยั่งยืน ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม รวมท้ังสงเสริมใหทุกภาคสวนมี 

สวนรวมขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ เพ่ือสรางคุณธรรมในสังคมไทย และสงเสริมให

ประเทศไทยเปนแบบอยางดานคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกและเพ่ือใหบรรลุตาม

เปาหมาย จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมในสังคมไทย โดยใหความสําคัญกับ

การสืบสานความเปนไทยและยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีภูมิคุมกันที่ดี เนนใน

จริยธรรมสากลของความเปนมนุษย เปนคุณธรรมเชิงสัมพัทธที่เปนขอหามทําและขอควรทํา โดยยึด

ความถูกตองของสวนรวมเพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการดํารงชีวิต ประกอบสัมมา

อาชีพ และอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข มั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Sustainable Development) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมให 

เปนเอกภาพ โดยใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานสงเสรมิคุณธรรมใหมี

ความเขมแข็งการพัฒนาระบบบริหารจัดการการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และเสริมสราง

ความเปนเอกภาพใหแกสังคมไทยดวยคุณธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม โดยใหความสําคัญกับการ

ผนึกกําลังทุกภาคสวน โดยเฉพาะในสังคมใหม ซึ่งเปนสังคมยุคดิจิตัล เร็ว แรง และเปลี่ยนแปลงอยาง

ฉับพลันใหมีสวนรวมในการสงเสริมคุณธรรมในทุกกลุมเปาหมายในกลุมเด็ก วัยรุน ผู สูงอายุ ตลอดจน   

สรางบุคคลตนแบบที่เปนแกนนําขับเคลื่อน และขยายภาคีเครือขายคุณธรรมในสังคมใหมใหเพิ่มมากขึ้น 
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เพื่อเป นแหลงเรียนรูที่หลากหลายในมิติของชีวิต ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีคณะกรรมการ

ประสานความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรมอยางชัดเจนเพ่ือทําหนาที่ไดอยางเขมแข็ง รวดเร็วและยืดหยุน 

มุงสูผลสําเร็จเปนสําคัญ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยางดานคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยางในการสรางความรวมมือ   

ดานคุณธรรมในประชาคมอาเซยีน และประชาคมโลก 

กระบวนการขับเคล่ือน  

การขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ใชกลไกภาคีเครือขายในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 

ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เพ่ือ

ขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทย  

1. สรางความรูความเขาใจในแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ โดยจัดประชุมสัมมนาหรือการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

2. สรางความเชื่อมโยงกระบวนการมีสวนรวมระหวางแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี 1 (พ.ศ.2559-2564) และแผนระดับอื่น ๆ  

3. สรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนแผนของภาคีเครอืขายตาง ๆ  

4. การเพิ่มความรับผิดชอบและการยอมรบับรรจุเปนงานสําคัญ  

5. จัดทําแผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับแผนสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ภายใตงบประมาณของ

หนวยงาน 

หลักการในการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ หลักการพื้นฐานในการ

ขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559-2564) สูการปฏิบัติ มีแผน

ดําเนินการอยางเปนขั้นตอนเพื่อสรางการยอมรับและการมีสวนรวม ในการสงเสรมิคุณธรรม มุงบูรณาการ

เชื่อมโยงแผนแมบทฯ ในทุกภาคสวนของสังคม ดังนี้  

1. ขับเคลื่อนการสงเสรมิคุณธรรมในทุกระดับ โดยมีแผนแมบทฯ เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ

ใหสอดคลองกับโยบายของรัฐบาล และสรางการมีสวนรวมในภาคีท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

และประชาชน  

2. กระจายการสงเสริมคุณธรรมลงสูพ้ืนที่ โดยยึดหลักพัฒนาพื้นที่ตามภารกิจและการมีสวนรวม

ใหกระทรวงและจังหวัดเปนพื้นที่ในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงจากระดับประเทศสูระดับพ้ืนที่  

3. ใชองคความรูและกลไกภาคีเครือขาย เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานในทุกระดับ  

4. ยึดถือขอปฏิบัติหลัก 3 ประการ ในการเปนตัวชี้วัดผลสําเร็จ ไดแก 1) ความศรัทธายึดมั่นใน 

หลักธรรมของศาสนา 2) การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ และ 3) การรักษาสืบ

สานประเพณีและวัฒนธรรม   
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 2.3.4 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560- 

2564) 

จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ตอเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับจากการ

แปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผานมาสูการปฏิบัติ จึงได

มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตให

สอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่

เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชน

และหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง ตองมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคสวนไมวาจะเปนหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชนภาควิชาการ องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือใหเขามามีสวน

รวมในทุกกระบวนการต้ังแตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลงยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการ

ปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ ใหรัฐสภาและ

สาธารณชนไดรับทราบในทุกปงบประมาณ ท้ังนี้ก็เพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน

ในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็งเพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความ

โปรงใสเทียบเทาสากล 

จากผลการวิเคราะหสถานการณการทุจริต และการวิเคราะหดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย การวิเคราะหทิศทางและแนวโนมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคูเทียบ (Benchmarking) การวิเคราะห

สภาวะแวดลอม รวมถึงวิเคราะหวงลออนาคต (Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future 

Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารองคกรอิสระ ผูทรงคุณวุฒิ และผูท่ีเกี่ยวของใน

ภาคสวนตาง ๆ ไดมีการนํามาประมวลผลเพ่ือกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ 2560-2564)  ดังนี้ 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

คําอธิบายวิสัยทัศน 

ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนาจะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 

เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 

หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อให

ประเทศไทยมีศกัดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทยีมนานาอารยประเทศ 

พันธกิจ “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน

แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” 

คําอธิบายพันธกิจ 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปขางหนาจะเปนการปฏิรูปกระบวนการ

ดําเนินงานจากเดิมไปสูกระบวนการทํางานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทาง

ความคิดของประชาชนที่นอกจากตนเองจะไมกระทําการทุจริตแลว จะตองไมอดทนตอการทุจริตที่เกิดข้ึน

ในสังคมไทยอีกตอไป ประชาชนไทยตองกาวขามคานิยมอุปถัมภและความเพิกเฉยตอการทุจริตประพฤติมิ
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ชอบ เจตจํานงทางการเมืองของประชาชนท่ีตองการสรางชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะตองไดรับ

การสานตอจากฝายการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปรงใสตรวจสอบไดทุก

ขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตตองเปนที่ไดรับความไววางใจและความ

เชื่อมั่นจากประชาชนวาจะสามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว เปน

ธรรม และเทาเทียม ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปรงใสของประเทศไทยใน

ทุกมิติใหมีมาตรฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ.2003 (United 

Nations Convention against Corruption: UNCAC)ภายในป พ.ศ.2564 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 

Index: CPI) สูงกวารอยละ 50 

วัตถุประสงคหลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจรติในวงกวาง 

2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 

3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความ

รวมมือจากประชาชน 

5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนใน

ระดับที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1“สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 

ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจรติ” 

ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจรติเชิงรุก” 

ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CorruptionPerceptions Index: 

CPI) ของประเทศไทย” 
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3. การทบทวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

“สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ” เปนเวทีกลางของเครือขายที่ขับเคลื่อนคุณธรรมความดีทุกภาคสวน

ของสังคม ทั้งภาครัฐ และประชาชน เพ่ือรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ติดตามความกาวหนา กําหนดทิศทาง 

และพัฒนานโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนวาระดานคุณธรรมความดี ใหสอดคลองกับแผนแมบท

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแหงชาติ และรณรงคสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมในสังคมไทย  

ท่ีผานมาศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ไดรวมกับองคกรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม และประชาชน รวมกันจัดสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ และสมัชชาคุณธรรมระดับพ้ืนที่ เพ่ือการ

ขับเคลื่อนงานคุณธรรมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติอยางตอเน่ืองตั้งแตป 2548 จนถึงปจจุบัน ดังนี้ 

คร้ังท่ี 1 ป พ.ศ.2548 ภายใตแนวคิดหลัก “รวมแรงแข็งขัน รวมกันทําดี” ในกรอบประเด็นเร่ือง 

การสงเสริมระบบอาสาสมัคร ผลจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรม ทําใหเกิดคําประกาศเจตนารมณ 10 ขอ 

และมีมติคณะรัฐมนตรี ออกระเบียบใหขาราชการหรือพนักงานของรัฐไปเปนอาสาสมัครไดเปนเวลา 5 วัน

ทําการโดยไมถือเปนวันลา 

คร้ังที่ 2 ป พ.ศ.2549 ภายใตแนวคิดหลัก “ถึงเวลา…คุณธรรมนําสังคมไทย” จัดระดับจังหวัด

และระดับภาค 4 ภาค 36 จังหวัด ไดแก ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด ภาค

กลาง 5 จังหวัด และภาคใต 11 จังหวัด ในกรอบประเด็นเร่ืองคุณธรรมความดี และไดมีมติคณะรัฐมนตรี 

ใหหนวยงานราชการสงผูบริหารระดับสูง เขารับการฝกอบรมดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา 

ภิบาล โดยใชหลักสูตรการฝกอบรมของศูนยคุณธรรม สมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค เปนการจัดเวทีใน

ระดับจังหวัดและระดับภาค ในป พ.ศ.2550 ภายใตแนวคิดหลัก“การสรางสังคม รู รัก สามัคคี อยูดีมีสุข”

ในกรอบประเด็นเรื่องแหลงเรียนรู การสงเสริม การรวมสราง มีจังหวัดเขารวม 73 จังหวัด ไดแก 

ภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ภาคกลาง 28 จังหวัด และภาคใต 11 จังหวัด

ทําใหเกิดปฏิญญาคุณธรรมระดับจังหวัด และระดับภาค 4 ภูมิภาค 

คร้ังที่ 3 ป พ.ศ.2551 ภายใตแนวคิดหลัก “รวมสรางสังคม รู รัก สามัคคี วิถีไทย” โดยมี 12 

ประเด็นยอย ไดแก ครอบครัว เด็กและเยาวชน ชุมชนทองถ่ิน สื่อมวลชน การเกษตร ศาสนิกสัมพันธ 

การศึกษา สิ่งแวดลอมและสมัชชาคุณธรรม การเมือง ภาคประชาชน ธุรกิจคุณธรรม และความเสมอภาค 

ทําใหเกิดปฏิญญาคุณธรรม 9 ขอ และเกิดเปนแผนการสนับสนุนการดําเนินโครงการเพื่อสงเสริม

ครอบครัวอบอุนสงเสริมพัฒนาแหลงเรยีนรูคุณธรรมเชิงบูรณาการ 

คร้ังท่ี 4 ป พ.ศ.2552 ภายใตแนวคิดหลัก “ฝาวิกฤต ดวยธุรกิจคุณธรรม” ในประเด็นการสงเสริม

และสนับสนุนใหสรางธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอยางยั่งยืน ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) มีหนวยงานองคกรเขารวมกวา 81 องคกร 

ทําใหเกิดปฏิญญาคุณธรรม 4 ขอ และเกิดมีมติเห็นชอบ (ราง)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

สรางกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ พ.ศ.2553 หรือธุรกิจเพ่ือสังคมคุณธรรม (Social Enterprise) และตอมา

ไดมีการจัดตั้งสํานักงานสรางเสริมกิจการเพ่ือสังคมแหงชาติ (ส.ก.ส.) ใหเปนหนวยงานยอยภายใน
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขับเคลื่อนงานสรางเสริมกิจการเพ่ือสังคม

ตอไป สมัชชาคุณธรรมแหงชาติระดับภาคในป พ.ศ.2553 จัดขึ้น ภายใตแนวคิดหลัก“ความซื่อสัตย ความ

รับผิดชอบ และความพอเพียง” ในประเด็นเร่ืองความซื่อสัตย สุจริต จัดในระดับภาคใน 7 ประเด็น คือ 

ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นศาสนา ประเด็นธุรกิจ ประเด็นสื่อมวลชน ประเด็นการเมือง 

และประเด็นขาราชการ ทําใหเกิดปฏิญญาคุณธรรมรายประเด็น ในระดับภาค เกิดแผนพัฒนาความ

ซื่อตรงในภาครัฐและเกิดองคกรตนแบบความซื่อตรงภาครัฐ 26 องคกร โดยมีการเขารวมเปนภาคีกับ

“องคกรตอตานคอรัปชั่น” 

คร้ังท่ี 5 ในป พ.ศ.2554 จัดข้ึนภายใตแนวคิด “สรางชาติโปรงใส สรางไทยซื่อตรง” มีหนวยงาน

องคกรภาคีรวมจัด จํานวน 22 องคกร เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานรวมกันจนเกิดเปน

แผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ พ.ศ.2555–2559 (แผน 5 ป) ที่มาจากเวทีระดมความคิดเห็นของ

เครือขายองคกรภาคี เพื่อใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณธรรมความซ่ือตรงของสังคมไทยท่ีมี

แผนงานและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนสามารถแปลงสูการปฏิบัติไดในกลุมเครือขายหลักทางสังคม 

7 เครือขาย ไดแก เครือขายการเมือง เครือขายองคกรภาครัฐ เครือขายการศึกษา เครือขายศาสนา 

เครือขายสื่อมวลชน เครือขายชุมชน และเครือขายธุรกิจ โดยไดมีการสงมอบขอเสนอเชิงนโยบายและ

แผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติฯ ใหกับผูแทนรัฐบาลในขณะนั้น ในป 2555 มีการขยายผลการขับเคลื่อน

แผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ พ.ศ.2555-2559 สูการปฏิบัติใน 7 กลุมเครือขายอยางเปนรูปธรรม และ

มีการจัดกิจกรรม“สัปดาหรณรงคความซื่อตรงของสังคมไทย” ชวงระหวางวันท่ี 16-22 กรกฎาคม 2555 

พรอมกัน 13 จังหวัดท่ัวประเทศ และในวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 มีการจัดเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “แก

วิกฤติไทย ดวยใจซื่อตรง" ที่กรุงเทพมหานคร ตามเจตนารมณของประกาศปฏิญญาสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติครั้งที่ผานมา กําหนดใหวันที่ 22 กรกฎาคมของทุกปเปนวันรณรงคความซื่อตรงของสังคมไทย 

ครั้งที่ 6 ในป พ.ศ.2556 จัดขึ้นภายใตแนวคิด “สรางชาติโปรงใส สรางไทยซื่อตรง” โดยมี

หนวยงานรวมจัด จํานวน 25 องคกรใน 7 เครือขาย คือ เครือขายขาราชการ เครือขายการเมือง 

เครือขายการศึกษา เครือขายศาสนา เครือขายชุมชน เครือขายสื่อ และเครือขายธุรกิจ ทําใหเกิดปฏิญญา

คุณธรรมรายประเด็น ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และเกิดแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ ฉบับทบทวน 

พ.ศ.2557-2559 สมัชชาคุณธรรมเชิงประเด็นระดับภาค ในป พ.ศ.2557 จัดขึ้นโดยความรวมมือกับ

หนวยงานเครือขายองคกรที่เก่ียวของในการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรม โดยประสานความรวมมือกับ

องคกรภาคีเครือขายหลัก 7 เครือขาย ไดแก เครือขายสื่อมวลชน เครือขายศาสนา เครือขายชุมชน 

เครือขายธุรกิจ เครือขายการเมือง เครือขายองคกรภาครัฐ และเครือขายการศึกษา  โดยการสงเสริม

สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมในจังหวัดนํารอง 12 จังหวัด 4 ภูมิภาค ไดแก เชียงใหม 

อุตรดิตถ พิษณุโลก เลย รอยเอ็ด บุรีรัมย กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี ตรัง สุราษฎรธานี และยะลา 

องคกรที่เปนภาคีรวมขับเคลื่อนงาน รวม 270 องคกร ทําใหเกิดปฏิญญาคุณธรรม 6 ขอ ขอเสนอแนะเชิง

นโยบาย 5 ขอ 

คร้ังท่ี 7 ในป พ.ศ.2558 กระบวนการสมัชชาคุณธรรมไดมีบทบาทในการผลักดันนโยบายดาน

คุณธรรม ซึ่งสอดคลองนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ดานการเสริมสรางคานิยม 12 
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ประการ และแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ของสภาปฏิรูปแหงชาติ ซึ่งศูนยคุณธรรมไดเขาไปมีบทบาท

เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทย สภา

ปฏิรูปแหงชาติ ผลักดันราง “พ.ร.บ.สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ” และบรรจุอยูในรางรัฐธรรมในหลายมาตรา  

โดยศูนยคุณธรรมและองคกรภาคีรวมจัดงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย คร้ังที่ 7 จํานวน 52 องคกร 

กําหนดประเด็นหลักการจัดงานภายใตแนวคิด “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สูการปฏิรูปประเทศ

ไทย” จัดสมัชชาคุณธรรมประเทศไทยครั้งที่ 7 “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สูการปฏิรูปประเทศ

ไทย” เมื่อวันท่ี 25-26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการฯ ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ มี

กิจกรรมในเชิงวิชาการ เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณที่หลากหลาย การแสดงนิทรรศการนําเสนอ

ผลงานในรูปแบบตาง ๆ มีผูแทนหนวยงานองคกรภาคีทุกภาคสวน เครือขายคุณธรรมในพ้ืนที่จังหวัด

คุณธรรมนํารอง 10 จังหวัด และประชาชนท่ัวไปเขารวม 341 องคกร มีการรายงานสถานการณดาน

คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย องคกรเครือขายรับรองขอเสนอการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา  

ภิบาลในระยะเปลี่ยนผาน มีการประกาศเจตนารมณการขับเคลื่อนคุณธรรมขององคกรเครือขาย (ในระยะ

เรงดวน 1 ป  3 ขอ และในระยะยาว 10 ขอ) การสงมอบขอเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาล และการขับเคลื่อน “สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ” ตอรัฐบาล (6 ขอ) ไดขอสรุป

ทิศทางการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม โดยอาศัยพลังของเครือขายทุกภาคสวน และพลังสื่อ

สังคมใหเกิดกระแสความตื่นตัวของประชาชนคนไทยในดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลอยางมี

เปาหมายและยุทธศาสตรที่ชัดเจนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรมรวมกันในอนาคต 

คร้ังที่ 8 ในป พ.ศ.2559 คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก 

ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เปนประธานกรรมการฯ ไดใหความเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมแหงชาติ ภายใตแนวคิด“รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป และเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ไปในคราวเดยีวกัน 

คร้ังท่ี 9 ในป พ.ศ.2561 เปนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ภายใตแนวคิด “พอเพียง วินัย 

สุจริต จิตอาสา สรางคนดีสูสังคม” มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนสื่อกลางของเครือขายคุณธรรมทุกภาคสวน ไดมี

สวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การสรางความเขาใจ พรอม

ตอกย้ําแนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สรางคนดีสูสังคม” ใหเกิดเปนกระแส สรางความตระหนัก

และตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม มุงเนนการสงเสริมจิตสํานึกคุณธรรมในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือสราง

ภูมิคุมกันใหกับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชชน ในดานความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน วินัย

ประชาชนสะทอนวินัยชาติ รวมสรางสังคมสุจริต และมีจิตอาสา เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตนโดยไดจัดกิจกรรมแบงออกเปน 5 สวน ดวยกัน คือ สวนท่ี 1 เกี่ยวกับการเสวนาการขับเคลื่อนเชิง

นโยบายดานคุณธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปาฐกถาพิเศษ เพ่ือรวมกําหนดทิศทางการขับเคลื่อน

คุณธรรมของสังคมไทย และฉันทามติ การประกาศเจตนารมณรวมกันของหนวยงาน องคกรภาคสวน  

ตาง ๆ พรอมทั้งขอเสนอทางนโยบายในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระยะตอไปในรูปแบบ “สมัชชา
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คุณธรรม” โดยเรียนเชิญผูแทนจากรัฐบาล ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเครื่อขายเด็ก 

เยาวชนและครอบครัวเขารวม สวนที่ 2 การจัดการความรูและเวทีทางวิชาการ อาทิ การสงเสริมและ

รับรองมาตรฐานองคกรคุณธรรม การนําเสนอกระบวนการ หรือเคร่ืองมือการสงเสริมคุณธรรมในบริบท

ตาง ๆ การนําเสนอบทเรียนความสําเร็จชุมชน องคกรคุณธรรม เปนตน สวนที่ 3 เปนการจัดแสดง

นิทรรศการ นําเสนอผลงานองคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรมและกรณีตนแบบ ชุมชน

คุณธรรม องคกรคุณธรรม อําเภอคุณธรรม และจังหวัดสงเสริมคุณธรรม ของภาคีเครือขายคุณธรรมภาค

สวนตาง ๆ ในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม” สวนที่ 4 การยกยอง เชิดชูบุคคล องคกร ที่เปนแบบอยางใน

ดานคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสวนท่ี 5 กิจกรรมสาระบันเทิง ที่สอดแทรกดานคุณธรรม 

 จากการทบทวนรูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติที่ผานมาจนถึงการจัดงานในคร้ังที่ 9 

พบวามรูีปแบบของการจัดกิจกรรมแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

1) กิจกรรมดานวิชาการ “สมัชชาคุณธรรม” ประกอบดวย เวทีนโยบายและเวทีทางวิชาการ 

ไดแก การปาฐกถาพิเศษ เวทีแลกเปลี่ยนของหนวยงานเชิงนโยบายดานคุณธรรม เพ่ือรวมกําหนดทิศ

ทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และหาฉันทามติเพ่ือประกาศเจตนารมณรวมกันของหนวยงาน 

องคกรภาคสวนตาง ๆ พรอมทั้งขอเสนอทางนโยบาย ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระยะตอไป การ

เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นคุณธรรม อาทิ นําเสนอกระบวนการหรือเครื่องมือในการ

สงเสริมคุณธรรมใน บริบทตาง ๆ นําเสนอบทเรียนความสําเร็จชุมชน องคกรคุณธรรม อําเภอ จังหวัด

คุณธรรม และการขับเคลื่อนคุณธรรมในกลุมเครือขาย 

2) กิจกรรมดานนิทรรศการ การแสดงผลงาน “ตลาดนัดคุณธรรม” การแสดงผลงานเชิงรูปธรรม

ดานการสงเสริมคุณธรรมของเครือขายองคกรคุณธรรมจากทุกภาคสวน และทุกกลุมเครือขาย และ

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม ณ เวทีกลาง 

ซึ่งจากรปูแบบการจัดงานทั้ง 2 สวนนี้ ผูจัดงานคาดหวัง ผลลัพธจากการจัดสมัชชาคุณธรรม ดังนี้ 

1) เพ่ือสรางกระแสใหเกิดความตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 4 ประการ 

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

2) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนรูแนวคิดและรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพ้ืนที่ที่

เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ  

3) การเสริมศักยภาพและขยายเครือขายคุณธรรมและหาแนวรวมในการขับเคลื่อนคุณธรรมใน

อนาคต 

4) เพ่ือสนับสนุนและติดตามความกาวหนาของการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม

แหงชาติ และยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของดานคุณธรรม ผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณของภาคี

เครอืขายสมัชชาคุณธรรมแหงชาติครั้งที่ผานมา 

สําหรบัการจัดงานในคร้ังที่ 10 มีรูปแบบคลายคลึงกับการจัดงานที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงคและ

กิจกรรมหลักของการจัดงาน ดังนี้ 
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1. วัตถุประสงคการจัดงาน 

1) หนวยงานองคกรเครือขายเกิดความตื่นตัวเร่ืองคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของเครือขาย

ทางสังคมในการขับเคลื่อนคณุธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามบริบทของตนเอง  

2) หนวยงาน องคกรทุกภาคสวนตาง ๆ ไดมีสวนรวมนําเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ การ 

สงเสริมคุณธรรมจากการปฏิบัติจริง เกิดการรับรู มีความเขาใจในกระบวนการสงเสริมคุณธรรมที่จะ

นําไปสูการปฏิบัติในหนวยงาน องคกรเพ่ิมขึ้น     

3) เกิดการนํานโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 

นําสูการพัฒนา ตอยอด และขยายผลในระดับองคกร/พื้นท่ีอยางเปนรูปธรรม ที่จะสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น  

4) องคกรเครือขายทางสังคมที่เขารวมสมัชชาคุณธรรมเกิดการเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน 

ระหวางสมาชิกของแตละเครือขายอยางเปนรูปธรรม  

2. กิจกรรมหลักภายในงาน 

ภาพรวมการจัดงาน แบงเปน 2 สวนหลัก ไดแก งานวิชาการ “สมัชชาคุณธรรม” และงาน

แสดงผลงาน “ตลาดนัดคณุธรรม” โดยมีรูปแบบการนําเสนอ ดังนี้  

1) กิจกรรมเวทีการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การปาฐกถาพิเศษ การแลกเปลี่ยนของหนวยงานเชิง 

นโยบายดานคุณธรรม เพ่ือรวมกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และหาฉันทามติเพ่ือ

ประกาศเจตนารมณรวมกันของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ พรอมทั้งขอเสนอทางนโยบาย ในการ

ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระยะตอไปในรูปแบบ“สมัชชาคุณธรรม”  

2) กิจกรรมเวทีทางวิชาการ ไดแก การรายงานสถานการณคุณธรรมของสังคมไทย การเสวนา

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นคุณธรรม อาทิ นําเสนอกระบวนการหรือเคร่ืองมือในการสงเสริม

คุณธรรมในบริบทตาง ๆ นําเสนอบทเรียนความสําเร็จชุมชน องคกรคุณธรรม อําเภอ จังหวัดคุณธรรม  

และการขับเคลื่อนคุณธรรมในกลุมเครือขาย 6 เครือขาย ไดแก เครือขายองคกรภาครัฐ เครือขายองคกร

ธุรกิจ/เอกชน เครือขายองคกรการศึกษา เครือขายองคกรศาสนา เครือขายองคกรสื่อมวลชน เครือขาย

ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เปนตน  

3) กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคล องคกร ที่ เปนแบบอยางในดานคุณธรรม ความดีของ

สังคมไทย และเปนที่ประจักษในกลุมตาง ๆ เชน  บุคคล  องคกร  ชุมชน จังหวัดตนแบบดานคุณธรรม  

เปนตน  

4) กิจกรรม กิจกรรมสาระบันเทิงที่สอดแทรกดานคุณธรรม อาทิ การพบปะแลกเปลี่ยน 

ประสบการณกับศิลปน ดารา ผูมีชื่อเสียงทางสังคม บุคคลที่เปนแบบอยางดานคุณธรรมของประชาชนทุก

ชวงวัย การแสดงศลิปวัฒนธรรมที่สื่อถึงวิถีชีวิตอันเปนรากฐานคณุธรรมของสังคมไทย  

5) กิจกรรมการจัดนิทรรศการ องคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม และกรณีตนแบบ 

ชุมชนคุณธรรม องคกรคุณธรรม อําเภอคณุธรรม และจังหวัดสงเสริมคุณธรรม ของภาคีเครือขายคุณธรรม 

6 เครือขายในรูปแบบ “ตลาดนดัคณุธรรม”   
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จากการทบทวนแนวคิดและตัวแบบการประเมินโครงการรวมทั้งรูปแบบการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมแหงชาติที่ผานมา นําไปสูการกําหนดกรอบของการประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ คร้ังที่ 10 โดยผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการประเมิน โดยมุงตอบวัตถุประสงคของโครงการและ

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน ดวยการประเมินแบบยืดหยุนและปรับเปลี่ยนใหมีความสอดคลองกับสถานการณที่

เกิดขึ้นและกิจกรรมหลักของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่ 10 โดยใชการเก็บรวบรวมขอมูล

ท่ีหลากหลายจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถตอบวัตถุประสงคของการประเมินไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม และนําไปสูการพัฒนาการดาํเนินงานของการจัดงานฯ ในโอกาสตอไป 
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กรอบการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 2 กรอบการประเมินผล 

 

การจัดงานสมัชชา

คุณธรรมแหงชาติ 

ครั้งท่ี 10  

 “1 ทศวรรษ สราง

สังคมคุณธรรม: 

วินัยคน สะทอนวินัย

ชาติ” 

วันท่ี 2-3 กรกฎาคม

2562 

1. กระบวนการดําเนินงาน 

 ของการจัดงาน 

1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู    

ระดับความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 

KPI 1.1 มกีิจกรรมท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับกรอบแนวคิดหลัก (Theme) 

ของการจัดงานที่เนนการขับเคลื่อน

คุณธรรม “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 

KPI 1.2 การกําหนดแนวคิดและรปูแบบ

ของการจัดงานเขาถึงกลุมเปาหมายครบทุก

ภาคสวน 

2) การจัดงานภาพรวมในดานการ

ลงทะเบียน การประสานงาน สถานท่ี 

และการอํานวยความสะดวก 

KPI 1.3 การจัดระบบการลงทะเบียน

ลวงหนาและการลงทะเบียนหนางาน 

KPI 1.4 การประชาสัมพันธภายในงาน 

KPI 1.5 การจัดสถานที่และสภาพแวดลอม

ของการจัดงาน 

KPI 1.6 การประสานงานเจาหนาท่ีใน 

การจัดงาน 

 

 

     

 

 

2. ผลลัพธของการจัดงาน 
1) ดานประสิทธิภาพ 

KPI 2.1 ความคุมคาตอการลงทุนของกระบวนการจัดงาน 

 

2) ดานประสิทธิผล   

2.1 กลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของเกิดความตระหนักและต่ืนตัวในการขับเคล่ือน

คุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินยั 

KPI 2.2 กิจกรรมสงผลใหเครือขายเกิดความตื่นตัวเรื่องคุณธรรม และมีปฏิบัติการ

รวมของเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัยตามบริบทของตนเอง 

 

2.2 กลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของท่ีเขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีองคความรูที่นําไปสู

การรวมกําหนดแนวทางและรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพ้ืนที่ท่ี

เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ 

KPI 2.3 องคความรูที่ไดรับจากกิจกรรมตาง ๆ ท่ีนําไปสูการรวมกําหนดแนวทางและ

รูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพ้ืนท่ีที่เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน 

องคกรภาคสวนตาง ๆ 

 

2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน 

องคกรภาคสวนตาง ๆ เพ่ือรวมขับเคล่ือนคุณธรรม  

KPI 2.4 การแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูเร่ืองการขับเคลื่อนคุณธรรมผาน

กิจกรรมตาง ๆ 

KPI 2.5 การเกิดความรูที่นําไปสูการเพ่ิมศักยภาพ และสามารถนําความรูที่ไดรับไป

ประยุกตใชในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนคุณธรรม ในระดับพ้ืนท่ี และ

องคกร 

2.4 การเช่ือมโยงการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกของแตละเครือขาย 

KPI 2.6 ระดับความเหมาะสมของการจัดงานกอใหเกิดเครือขายในการขับเคล่ือน

คุณธรรมเพ่ิมขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย 

 

3) ดานความสําเร็จ  

 ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน 

KPI 2.7 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดงาน 

3. คุณคาของงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

KPI 3.1 คณุคาดานการสรางกระแสทําใหองคกรเครือขายเกิดความตระหนักและตื่นตัวมี

ปฏิบัติการรวมกับเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา 

KPI 3.2 คณุคาดานการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม 

KPI 3.3 คณุคาดานเกิดการนํานโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริม

คุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา ตอยอด และขยายผลในระดับองคกร/พ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม  

KPI 3.4 คุณคาดานการสงเสริมงานวิจัยและวิชาการเพ่ือสรางสังคมคุณธรรม 
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ตารางที ่2 สรปุกรอบการประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10   

องคประกอบ/มิติการประเมิน 

และตัวชี้วัด (KPI) 

ขอบเขตการประเมินตามตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เกณฑการตัดสิน 

1. กระบวนการดําเนินงานของการจัดงาน 
1) การออกแบบกจิกรรมการเรียนรู       
KPI 1.1 มีกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคลอง

กับ กรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการจัด

งานที่เนนการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน 

สะทอนวินัยชาต”ิ 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม

ของการมีกิจกรรมท่ีนําไปสูการไดรับความรูที่เหมาะสม

และสอดคลองกับกรอบแนวคิดของการจัดงาน 

*แบ บส อบ ถามค วาม คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 9 (1) 

- ระดับมาก (    3.41) 

KPI 1.2 การกําหนดแนวคิดและรูปแบบของ

การจัดงานเขาถึงกลุมเปาหมายครบทุกภาค

สวน 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม

ของการการกําหนดแนวคิดและรูปแบบของการจัดงาน

เขาถึงกลุมเปาหมายครบทกุภาคสวน 

*แบ บส อบ ถามค วาม คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 9 (2)  

- ระดับมาก (    3.41) 

2) การจัดงานภาพรวมในดานการ 

ลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่ และ 

การอํานวยความสะดวก 

   

KPI 1.3 การจัดระบบการลงทะเบียนลวงหนา

และการลงทะเบียนหนางาน 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม

ของการจัดระบบการลงทะเบียนลวงหน าและการ

ลงทะเบียนหนางาน 

*แบ บส อบถ ามค วาม คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 9 (3)  

- ระดับมาก (    3.41) 

KPI 1.4 การประชาสัมพันธภายในงาน ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม

ของการประชาสัมพันธภายในงาน 

*แบ บส อบถ ามค วาม คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 9 (4)  

- ระดับมาก (    3.41) 

KPI 1.5 การจัดสถานที่และสภาพแวดลอม

ลอมของการจัดงาน 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม

ของการจัดสถานที่และสภาพแวดลอมลอมของการจัดงาน 

*แบ บส อบถ ามค วาม คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 9 (5)  

- ระดับมาก (    3.41) 

KPI 1.6 การประสานงานเจาหนาที่ในการ 

จัดงาน 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม

ของการประสานงานเจาหนาที่ในการจัดงาน 

*แบ บส อบถ ามค วาม คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 9 (6)  

- ระดับมาก (    3.41) 

2. ผลลัพธของการจัดงาน 

1) ดานประสิทธิภาพ    

KPI 2.1 ความคุมคาตอการลงทุนของ

กระบวนการจัดงาน 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม

ของประโยชนที่ไดรับคุมคากับเวลาและคาใชจายที่มา

รวมงาน 

*แบ บส อบถ ามค วาม คิด เห็ นข อ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 10 (1)  

- ระดับมาก (    3.41) 

2) ดานประสิทธิผล      

2.1 กลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของเกิดความ

ตระหนักและต่ืนตัว ในการขับเคล่ือน

คุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย 

   

KPI 2.2 กิจกรรมสงผลใหเครือขายเกิดความ

ตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของ

เครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัย

ตามบริบทของตนเอง 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม

ของการจัดกิจกรรม ท่ีสงผลใหเครือขายเกิดความตื่นตัว

เรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของเครือขายในการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมคุณธรรมดานวินัย ตามบริบทของ

ตนเอง 

*แบ บส อบถ ามค วาม คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 10 ( 3 )  

- ระดับมาก (    3.41) 

2.2 กลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของที่เขารวม

กิจกรรมตาง ๆ มีองคความรูที่นําไปสูการ

รวมกําหนดแนวทางและรูปธรรมการ

สงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพ้ืนที่ท่ี 
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ตารางที ่2 สรปุกรอบการประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 (ตอ)   

องคประกอบ/มิติการประเมิน 

และตัวชี้วัด (KPI) 

ขอบเขตการประเมินตามตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เกณฑการตัดสิน 

เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกร

ภาคสวนตาง ๆ 

   

KPI 2.3 องคความรูที่ไดรับจากกิจกรรม 

ตาง ๆ ที่นําไปสูการรวมกําหนดแนวทางและ

รูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตามประเด็น

และพ้ืนที่ที่เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน 

องคกรภาคสวนตาง ๆ 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม

ของกิจกรรมทําใหไดรับทราบทิศทาง/ขอตกลงรวม ที่

นําไปสูการขับเคล่ือนคุณธรรมดานวินัยท้ังภายในกลุม

เครือขายและรวมขับเคลื่อนในสังคมไทย 

 

*แบ บส อบ ถาม ความ คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 10 ( 2 ) 

- ระดับมาก (    3.41) 

2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูที่

ไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน องคกรภาค

สวนตาง  ๆเพื่อรวมขับเคลื่อนคุณธรรม 

   

KPI 2.4 การแลกเปลี่ยนประสบการณและ

เรียน รู เรื่องการขับ เคลื่ อนคุณ ธรรมผาน

กิจกรรมตาง ๆ 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม

ของการแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูเรื่องสมัชชา

คุณธรรมในการทํางานผานกิจกรรมตาง ๆ 

*แบ บส อบ ถามค วาม คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 10 (4)  

- ระดับมาก (    3.41) 

KPI 2.5 การเกิดความรูที่นําไปสูการเพ่ิม

ศักยภาพ และสามารถนําความรูท่ีไดรับไป

ประยุกตใชในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการ

ขับเคลื่อนคุณธรรม ในระดับพ้ืนที่ และองคกร 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม

ของการเกิดความรูที่นําไปสูการเพ่ิมศักยภาพและสามารถ

นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการ

ขับเคลื่อนคุณธรรม ในระดับพ้ืนท่ี และองคกร 

*แบ บส อบถ ามค วาม คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 10 (5 และ 6)  

- ระดับมาก (    3.41) 

2.4 ก ารเ ช่ื อ ม โย งก ารทํ างาน ร ว ม กั น 

ระหวางสมาชิกของแตละเครือขาย 

   

KPI 2.6 ระดับความเหมาะสมของการจัดงาน

กอใหเกิดเครือขายในการขับเคล่ือนคุณธรรม

เพ่ิมขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการทํางาน

รวมกันระหวางเครือขาย 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม

ของกิจกรรมกอให เกิดเค รือข ายในการขับ เคลื่อน

คุณธรรมเพ่ิมขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน

ระหวางเครือขาย 

*แบ บส อบถ ามค วาม คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 10 (7)  

- ระดับมาก (    3.41) 

3) ดานความสําเร็จ     

ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน    

KPI 2.7 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมตอ

การจัดงาน 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอระดับความพึง

พอใจในภาพรวมตอการจัดงาน 

*แบ บส อบถ ามค วาม คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 10 (8)  

- ระดับมาก (    3.41) 

3. คุณคาของงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

KPI 3.1 คุณคาดานการสรางกระแสทําให

องคกรเครือขายเกิดความตระหนักและตื่นตัว

มีปฏิบัติการรวมกับเครือขายในการขับเคลื่อน

คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอคุณคาในดาน

การสรางกระแสทําใหองคกรเครือขายเกิดความตระหนกั

และตื่นตัวมีปฏิบัติการรวมกับเครือขายในการขับเคลื่อน

คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

*แบ บส อบถ ามค วาม คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 11 (1)  

- ระดับมาก (    3.41) 

KPI 3.2 คุณคาดานการสรางการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม 

 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอคุณคาในดาน

การมสีวนรวมของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม 

*แบ บส อบถ ามค วาม คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 11 (2)  

- ระดับมาก (    3.41) 

KPI 3.3 คุณคาดานเกิดการนํานโยบายดาน

คุณธรรม จริยธรรมที่สอดคลองกับแผนแมบท

สงเสริมคุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา ตอ

ยอด และขยายผลในระดับองคกร/พ้ืนท่ีอยาง

เปนรูปธรรม  

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอคุณคาในดาน

เกิดการนํานโยบายดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีสอดคลอง

กับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา 

ตอยอดและขยายผลในระดับองคกร/พ้ืนที่อยางเปน

รูปธรรม 

*แบ บส อบ ถามค วาม คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 11 (3)  

- ระดับมาก (    3.41) 

KPI 3.4  คุณคาดานการสงเสริมงานวิจัยและ

วิชาการเพ่ือสรางสังคมคุณธรรม 

 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอคุณคาในดาน

การสงเสริมงานวิจัยและวิชาการเพ่ือสรางสังคมคุณธรรม 

*แบ บส อบ ถามค วาม คิ ด เห็ นขอ ง

ผู เขารวมงานตอภาพรวมของการจัด

งาน ขอ 11 (4)  

- ระดับมาก (    3.41) 



การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

 

 

38

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการประเมิน 

รูปแบบการประเมินผล 

การประเมินผลคร้ังนี้ เปนการประเมินดวยวิธีสํารวจเชิงตัดขวาง (Cross-Sectional Study 

Design) เก็บขอมูลจากแหลงปฐมภูมิโดยการสุมสํารวจความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรม

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคล องคกร ที่เปนแบบอยางในดานคุณธรรม กิจกรรม

การจัดการความรูและเวทีทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม รวมกับการขอมูลในเชิง

คุณภาพ เพ่ือประเมินในดานกระบวนการของการจัดกิจกรรมและผลลัพธของการจัดงาน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. เชิงปริมาณ สอบถามผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของการจัดงาน 

 1.1 ประชากรในการวิจัย คํานวณจากยอดประมาณการผูเขารวมกิจกรรมในงานสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ คร้ังที่ 10 จํานวน 2,600 คน ประกอบไปดวย 

1)  กลุมเปาหมายเชิงยุทธศาสตร/นโยบายและผูทรงคุณวุฒิ    

2)  กลุมเปาหมายหนวยงานกลไกแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 

3)  กลุมเปาหมายกลุมเครือขายทางสังคมภาคสวนตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและสวน 

     ภูมิภาค  

4)  กลุมเปาหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาทิ สมาคม/สมาพันธดานองคกร 

     ปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัดและภูมิภาค  

5)  กลุมเปาหมายทั่วไป  

 1.2 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ไดขนาด

ตัวอยาง จํานวน 335 คน ซึ่งเปนขนาดตัวอยางขั้นต่ําในการเก็บรวบรวมขอมูล คัดเลือกกลุมตัวอยางโดย

ใชวิธีการสุมอยางงายจากผูเขารวมกิจกรรมในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่ 10 โดยมีการกําหนด

คุณสมบัติของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

           1) เปนผูที่เขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งอยูในบริเวณพื้นที่จัดงาน 

และเปนผูที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ณ ชวงเวลาเก็บขอมูล (สอบถามความคิดเห็นตอภาพรวมของการจัดงาน

และการเขารวมแตละกิจกรรมหลัก)   

2)  มีความพรอมที่จะสามารถใหขอมูลได 

3)  ยินดใีหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งใชเวลาประมาณ 3-5 นาท ี 

 โดยการเก็บขอมูลในคร้ังนี้ ไดมีการเก็บขอมูลเพิ่มเติมจากขนาดตัวอยางขั้นต่ํา เพ่ือใหสามารถ

เปนตัวแทนของประชากรท่ีสมบูรณขึ้น โดยสามารถเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีครบถวนสมบูรณ ได

จํานวน 450 คน จาการตั้งเปาหมายการเก็บขอมูล จํานวน 500 คน  

 



การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

 

 

39

2. เชิงคุณภาพ  

1) กลุมที่ใชในการศึกษา คือ ผูที่เขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 โดยคัดเลือกจาก

ผูรวมงานที่มีความพรอมท่ีจะสามารถใหขอมูลไดในขณะที่ขอสัมภาษณ จํานวน 35 คน รวมกับการสุมคูหา

นิทรรศการเพ่ือรวบรวมขอมูลจากการสังเกต  

 2) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณเจาะลึกและแบบสังเกต ที่ผูวิจัยได

สรางข้ึน โดยมีประเด็นในการสัมภาษณครอบคลุมรายละเอียดตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

  

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน 

เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการประเมินผลประกอบไปดวย แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต ดังนี้  

 

ตารางที่ 3 เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล จําแนกตามจุดมุงหมายของการประเมินผลการจัดงาน 

จุดมุงหมายของการประเมิน เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ประเมินการจัดกิจกรรมในภาพรวม (กระบวนการ 

จัดงานในกิจกรรมตาง ๆ) และผลลัพธ คุณคาท่ีไดรับ

จากการจัดงาน 

แบบสอบถาม ชุดท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมงาน 

                           ตอภาพรวมของการจัดงานฯ 

แบบสัมภาษณ ชุดท่ี 1 แบบสัมภาษณผูเขารวมงานตอภาพรวมของ 

                             การจัดงานฯ 

แบบสังเกต ชุดท่ี 1    แบบสงัเกตผูเขารวมกิจกรรมการขับเคลื่อนเชิง 

                          นโยบาย การจัดการความรู เวทีทางวิชาการของ 

                          การจัดงานฯ 

2. ประเมินการจัดนิทรรศการและกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม 

แบบสังเกต ชุดท่ี 2    แบบสังเกตผูเขาชมนิทรรศการ การแสดงสินคา  

                           และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม (โดยใน 

                           แบบสังเกตไดรวมขอคําถามเพื่อสอบถาม 

                           ความคิดเห็นจากผูเขาชมนิทรรศการ) 

การเก็บขอมูลดวยวิธีการสํารวจ เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม โดยการสอบถามเกี่ยวกับระดับ

ความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) กําหนดเปนตัวเลข 

ตั้งแต 1-5 จํานวน 5 ระดับ โดยกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 

 ขอคําถามน้ันอธิบายไดตรงกับความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจนอยที่สุด

 กําหนดใหคาคะแนน       เทากับ 1 คะแนน 

ขอคําถามนั้นอธิบายไดตรงกับความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจนอย    

กําหนดใหคาคะแนน      เทากับ 2 คะแนน 

 ขอคําถามนั้นอธิบายไดตรงกับความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจปานกลาง

 กําหนดใหคาคะแนน      เทากับ 3 คะแนน 
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 ขอคําถามนั้นอธิบายไดตรงกับความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจมาก   

 กําหนดใหคาคะแนน      เทากับ 4 คะแนน 

 ขอคําถามนั้นอธิบายไดตรงกับความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจมากที่สุด 

 กําหนดใหคาคะแนน      เทากับ 5 คะแนน 

การแปลผลการวิเคราะหขอมูลใชเกณฑของ Best and Kahn (2003) ที่แบงชวงการแปลผลตาม

หลักของการแบงอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยการนําคาสูงสุดลบดวยคาต่ําสุด แลวหารดวยระดับ

ท่ีตองการแปลผล มีความหมายดังนี้ 

 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80   หมายถึง   มีความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจ

ระดับนอยที่สุด 

  คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81-2.60   หมายถึง   มีความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจ

ระดับนอย 

 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61-3.40   หมายถึง   มีความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจ

ระดับปานกลาง 

 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41-4.20   หมายถึง   มีความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจ

ระดับมาก 

 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21-5.00   หมายถึง   มีความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจ

ระดับมากที่สุด 

 

การดําเนินการเกบ็รวบรวมขอมูล 

มีการวางแผนการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 

 

ตารางที ่4  แสดงรายละเอียดแผนการเก็บขอมูล 

วันที่/สถานที่เก็บ

ขอมูล 

จุดมุงหมายของ

การประเมิน 

การเก็บรวบรวมขอมูล/เครื่องมือ เปาหมาย 

การเก็บขอมูล 

2 กรกฎาคม 2562 

10.00-12.00 น. 

13.00-14.00 น. 

ณ หองสัมมนา 

ประเมินการจัด

กิจกรรมในหอง

ประชุม 

1. สังเกตการจัด/ผูเขารวมกิจกรรมในหองประชุม ใช แบบสังเกต 1 

กิจกรรมวิชาการ 
1. เวทีรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย  

2. หองยอยที่ 1 เครือขายภาครัฐ: ตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม ใสใจคุณธรรม 

3. หองยอยที่ 2 เครือขายองคกรธุรกิจ: ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรคสังคมคุณธรรม 

4. หองยอยที่ 3  เครือขายองคกรการศึกษา: ตนแบบเสริมสรางวินยั ในสถานศึกษา  

5. หองยอยที่ 4 เครือขายองคกรส่ือมวลชน: รูเทาทันสื่อรบัมือขาวลวง (Fake News) พักกอน

โพสต”  

6. หองยอยที่ 5  เครือขายองคกรศาสนา: ประเด็นศาสนากับกระบวนการสรางพฤติกรรมดานวินัย 

7. หองยอยที่ 6  เครือขายองคกรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน: วิถีชีวิต

ไทยสรางวินัยคนในชาติ 

8. หองยอยที่ 7 ผลสําเร็จการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระดับกระทรวงฯ 

แบบสังเกต 1

พรอม

รายละเอียด 9 

ชุด 
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ตารางที ่4  แสดงรายละเอียดแผนการเก็บขอมูล (ตอ) 

วันที่/สถานที่เก็บ

ขอมูล 

จุดมุงหมายของ

การประเมิน 

การเก็บรวบรวมขอมูล/เครื่องมือ เปาหมาย 

การเก็บขอมูล 

11.00-16.00น. 

ณ หองจัดนิทรรศการ 

ประเมินการจัด

นิทรรศการราย

โซน 

1. สังเกตการจัด/ผูเขารวมนิทรรศการในแตละประเภท ใชแบบสังเกต 2 

1. โซนท่ี 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10  

2. โซนท่ี 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสงเสริมคุณธรรม 10 ป การขับเคล่ือนสมัชชาคุณธรรม

และผลการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564 

3. โซนท่ี 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมขององคเครือขาย 6 เครือขาย  

4. โซนท่ี 4 องคความรู นวัตกรรมการสงเสริมคณุธรรม  

5. โซนท่ี 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง  

2. เก็บภาพการจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามขอ 1-5 

แบบสังเกต 2

พรอม

รายละเอียด 5 

ชุด 

(15.00-16.00น.) 

ณ หองจัดนิทรรศการ

และบูธแบบสอบถาม 

ประเมินภาพรวม

ของการจัดงาน 

สอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมงาน 

1. แบบสัมภาษณผูเขารวมงาน เปาหมาย 45 ชุด (15 ชุด X 3 คน)  

2. แบบสอบถาม เปาหมาย 100 ชุด  (30-35 ชุด/คน) 

*แบบสัมภาษณ 

(แบงเก็บ 2 วัน) 

 

  

3 กรกฎาคม 2562 

09.00-12.15 น. 

ณ หองจัดประชุม 

ประเมินการจัด

กิจกรรมในหอง

ประชุม 

1. สังเกตการจัด/ ผูเขารวมกจิกรรมในหองประชุม ใชแบบสังเกต 1 

กิจกรรมการจัดการความรูและเวทีทางวิชาการ 

1.1 ปาฐกถาพิเศษ“การขับเคลื่อนคุณธรรมสูชุมชน” 

1.2 เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคล่ือนสังคมคณุธรรมของภาคีเครือขาย   

1.3 เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 

แบบสังเกต 1

พรอม

รายละเอียด 3 

ชุด 

(09.00-16.00น.) 

ณ หองจัดนิทรรศการ

และบูธแบบสอบถาม 

ประเมินภาพรวม

ของการจัดงาน 

สอบถามความคิดเห็น/สัมภาษณผูเขารวมงาน 
1. แบบสัมภาษณผูเขารวมงาน เปาหมาย 45 ชุด (15 ชุด X 3 คน)  

2. แบบสอบถาม เปาหมาย 500 ชุด  (166-167 ชุด/คน) 

  

*แบบสัมภาษณ 

(แบงเก็บ 2 วัน) 

 

  

2. จัดเตรียมทีมผูเก็บขอมูล จํานวน 12 คน ซึ่งผูเก็บขอมูลทุกคนจะไดรับการปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจง

รายละเอียดของเคร่ืองมือ และแนวทางการเก็บขอมูล รวมทั้งกําหนดใหมีหัวหนาทีม (ผูมีประสบการณใน

การดําเนินงานประเมินผล/มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก) จํานวน 1 คน ทําหนาท่ีเปนผูใหคําแนะนํา

แกทีมเก็บขอมูล อํานวยความสะดวก ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่ไดรับกลับ และเปนผูเก็บขอมูล

ดวยวิธีการสัมภาษณและสังเกต 

3. การเก็บขอมูล 

      3.1 ในการเก็บขอมูลตอภาพรวมของการจัดงาน  

3.1.1 การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ทีมผูเก็บขอมูลเปนผูอานขอคําถามให

ฟงทีละขอ พรอมจดบันทึกคําตอบ ในกรณีที่ผูตอบแบบสอบถามสามารถอาน-เขียนได และยินดีตอบ

แบบสอบถามดวยตนเอง ผูเก็บขอมูลจะทําหนาที่ชี้แจงแบบสอบถามและอยูรวมกับผูตอบแบบสอบถาม

เพื่อตอบขอสงสัยอยางใกลชิด 

   3.1.2 การเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ซึ่งมีการดําเนินงานโดยทีมผูเก็บขอมูล

ใหการสัมภาษณผูเขารวมงานตามประเด็นท่ีไดมีการจัดเตรยีมไว 
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      3.2 สําหรับการประเมินการสัมมนารายหองยอย ใชวิธีการแจกแบบสอบถาม ใหผูเขารวม

การสัมมนาไดตอบแบบสอบถามดวยตนเอง และสงคืนผูเก็บขอมูลเมื่อจบการสัมมนาในแตละหัวขอ 

4. การตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่ไดรับกลับ 

ทีมผูเก็บขอมูลรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม หากตรวจสอบพบ

ความไมสมบูรณจากสาเหตุใด ๆ ใหสอบถามกลับทันที 

5. ระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูล 

  วันท่ี 2-3 กรกฎาคม 2562 ตั้งแตเวลา 09.00-16.30 น. 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใชสถิติ F-test 
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บทที่ 4 

ผลการประเมิน 

การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่  10 มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผล

กระบวนการดําเนินงานของกิจกรรมหลักที่ จัดในงาน การประเมินผลลัพธของการจัดงานในดาน

ประสิทธิภาพ ดานประสิทธิผล ดานความสําเร็จและคุณคาของงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ รวมทั้งคนหา

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และขอเสนอแนะของแตละกิจกรรม เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม

หรอืปรับปรุงกิจกรรมในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติใหเหมาะสมย่ิงข้ึนในโอกาสตอไป 

 การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่ 10 เปนการจัดงานภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สราง

สังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” ที่หมายถึงการบูรณาการของภาคสวนตาง ๆ และการมีสวน

รวมของภาคประชาชนตอการดําเนินงานขับเคลื่อนขับเคลื่อนคุณธรรมสําคัญ โดยเฉพาะคุณธรรมดาน

วินัยท่ีภาคสวนตาง ๆ เห็นวาควรมีการสงเสริมและขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นสังคมไทย การเสริมพลังทางบวกใน

การสรางวินัยใหเกิดเปนคณุธรรมของคนในชาติที่เปนรูปธรรมอยางกวางขวาง โดยยึดหลักความสอดคลอง

ตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของดานคุณธรรมประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนแมบท

สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559-2564) และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) จากฐานขอมูลการลงทะเบียนเขารวมงานฯ พบวา มี

ผูเขารวมงานที่ผานการลงทะเบียน จํานวนทั้งสิ้น 1,964 คน ซึ่งจํานวนผูเขารวมงานจากฐานขอมูล

ดังกลาวน้ีอาจยังไมใชจํานวนผูเขารวมงานทั้งหมด เนื่องจากยังมีผู ท่ีเขารวมงานที่ไมไดถูกบันทึกใน

ฐานขอมูลการลงทะเบียนและไดเขาชมนิทรรศการ รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมในสวนอ่ืน ๆ อีกจํานวน

หนึ่ง อยางไรก็ตามการประเมินผลครั้งนี้ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากผูเขารวมงานสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ ตั้งแตวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีการสํารวจ การสัมภาษณ และการสังเกต ซึ่งการสํารวจ

ไดใชแบบสอบถามสอบถามขอมูลจากกลุมเปาหมาย กําหนดเปาหมายในการแจกแบบสอบถามโดย

ภาพรวมทั้งสิ้น 500 ตัวอยาง ไดรับกลับคืนจํานวนทั้งสิ้น 450 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 90.00 ของ

เปาหมาย มีการเก็บขอมูลจากการสังเกตคหูานิทรรศการจํานวน 5 โซน รวมกับการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

ซึ่งสามารถสัมภาษณผูเขารวมงานไดจํานวนทั้งสิ้น 35 คน  

ผลการประเมินแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10  

1.1 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานในภาพรวมของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ คร้ังท่ี 10 

1.2 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และ

กิจกรรมการจัดการความรูและเวทีทางวิชาการของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ คร้ังท่ี 10 
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1.3 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ของการจัดงาน

สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

สวนที่ 2 สรุปการประเมินผลกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธท่ีไดจากการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

สวนท่ี 1 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานในภาพรวมของการจัดงานสมัชชา

คณุธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 

1.1 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานในภาพรวมของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ ครั้งที่ 10 

ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานในภาพรวมของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 

10 นี้ เปนการสรุปผลจากการสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางผูเขารวมงาน 

จํานวน 450 ตัวอยาง นอกจากนี้ยังไดสุมสัมภาษณผูรวมงาน เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและไดรายละเอียด

ประกอบการอธิบายผลการประเมิน ซึ่งประกอบไปดวย 1) ผูแทนเครือขายองคกรภาครัฐ จํานวน 5 คน 

2) ผูแทนเครือขายศาสนา จํานวน 3 คน 3) ผูแทนเครือขายการศึกษา จํานวน 10 คน 4)  ผูแทนเครือขาย

สื่อมวลชน จํานวน 2 คน 5)  ผูแทนเครือขายธุรกิจ จํานวน 1 คน 6) ผูแทนเครือขายชุมชน จํานวน 10 

คน และ 7) ผูแทนเครือขายเยาวชน จํานวน 4 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 35 คน สามารถสรปุขอมูลไดดังนี้  

1) ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล 

เพศ พบวา กลุมตัวอยางที่เขารวมงาน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.67 และเพศชาย รอยละ 

39.33  

อายุ พบวา กลุมตัวอยางที่เขารวมงาน มีอายุเฉลี่ย 40 ป โดยมีอายุต่ําสุด 16 ป และอายุสูงสุด 

77 ป  

ระดับการศึกษา พบวากลุมตัวอยางท่ีเขารวมงานโดยรวมและจําแนกรายเขตพ้ืนท่ี สวนใหญมี

ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรี รอยละ 48.67  

ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 

ตารางที ่5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล  

ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล จํานวน (n=450) รอยละ 

เพศ 

ชาย 177 39.33 

หญิง 273 60.67 

อายุ 

อายุต่ําสุด-สูงสุด 16-77 

อายุเฉลี่ย 40.82 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.21 
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ตารางที ่5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล (ตอ) 

ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล จํานวน (n=450) รอยละ 

ระดับการศกึษา 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 90 20.00 

ปริญญาตรี 219 48.67 

สูงกวาปริญญาตรี 141 31.33 

  

2) ผูแทนเครือขาย/หนวยงานที่เขารวมงาน 

ประเภทของกลุมเปาหมาย พบวากลุมตัวอยางที่เขารวมงานโดยรวม สวนใหญเปนเครือขาย

องคกรภาครัฐ รอยละ 56.89 รองลงมาเปนเครือขายการศึกษา เครือขายองคกรภาคประชาสังคม ชุมชน 

ครอบครัว เด็กและเยาวชน เครือขายองคกรศาสนา เครือขายองคกรธุรกิจ/เอกชน และเครือขายองคกร

สื่อมวลชน รอยละ 13.78, 11.33, 7.78, 5.33, 4.89 (ตามลําดับ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละ จําแนกผูแทนเครือขาย/หนวยงานที่เขารวมงาน 

ผูแทนเครือขาย/ 

หนวยงานท่ีเขารวมงาน 

จํานวน (n=450) รอยละ 

1. เครือขายองคกรภาครัฐ  256 56.89 

2. เครือขายองคกรธุรกิจ/เอกชน  24 5.33 

3. เครอืขายองคกรภาคประชาสังคม 

ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน 

51 11.33 

4. เครือขายองคกรศาสนา 35 7.78 

5. เครือขายองคกรการศกึษา      62 13.78 

6. เครือขายองคกรสื่อมวลชน 22 4.89 

 

3) เหตุผลสําคัญที่สุดของการเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

เหตุผลสําคัญท่ีสุดของการเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติของกลุมตัวอยางในภาพรวม 

พบวาสวนใหญไดรับเชิญเขารวมกิจกรรม/หนวยงานมอบหมาย รอยละ 39.33 รองลงมา คือ เปนภารกิจ/

ยุทธศาสตรของหนวยงาน/เปนหนวยงานรวมจัด เห็นความสําคัญและตองการเปนสวนหนึ่งของการ

ขับเคลื่อน การไดรับองคความรู/แนวทางขับเคลื่อนที่เปนรูปธรรม และการขยาย/สรางเครือขายและแนว

รวมตอการขับเคลื่อนคณุธรรม รอยละ 23.11, 21.78, 9.33, 6.44 (ตามลําดับ)  

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทกลุมเปาหมาย พบวาเครือขายองคกรภาครัฐ เครือขายองคกร

ศาสนา เครือขายองคกรการศึกษา และเครือขายสื่อมวลชน มีเหตุผลสําคัญท่ีทําใหตัดสินใจเขารวมงาน

เนื่องจากไดรับเชิญเขารวมกิจกรรม/หนวยงานมอบหมาย มากที่สุด โดยที่เครือขายองคกรธุรกิจ เครือขาย
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ภาคประชาสังคม ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เห็นความสําคัญและตองการเปนสวนหนึ่งของการ

ขับเคลื่อน เปนเหตุผลสําคัญในการเขารวมงาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 

ตารางที ่7  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางตอเหตุผลสําคัญของการเขารวมงานสมัชชาคุณธรรม 

     แหงชาติ คร้ังที่ 10 จําแนกตามประเภทผูแทนเครือขาย/หนวยงาน 
 

เหตุผลสําคัญท่ีสุดของการ 

เขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

ประเภทผูแทนเครือขาย/หนวยงาน 

เครือขาย

องคกร

ภาครัฐ 

(n=256) 

เครือขาย

องคกร

ธุรกิจ

(n=24) 

เครือขาย 

ภาคประชาสังคม 

ครอบครัว และเด็กฯ 

(n=51) 

เครือขาย

องคกร

ศาสนา

(n=35) 

เครือขาย

องคกร

การศึกษา

(n=62) 

เครือขาย

องคกร

สื่อมวลชน 

(n=22) 

รวม 

(n=450) 

1. เปนภารกิจ/ยุทธศาสตร

ของหนวยงาน/เปน

หนวยงานรวมจัด 

จํานวน 75 2 2 4 17 4 104 

รอยละ 29.30 8.33 3.92 11.43 27.42 18.18 23.11 

2. เห็นความสาํคัญและ

ตองการเปนสวนหน่ึงของ

การขับเคล่ือน 

จํานวน 31 16 23 10 14 4 98 

รอยละ 12.11 66.67 45.10 28.57 22.58 18.18 21.78 

3. การไดรับองคความรู/

แนวทางขับเคล่ือนท่ีเปน

รูปธรรม 

จํานวน 22 - 6 2 6 6 42 

รอยละ 8.59 - 11.76 5.71 9.68 27.27 9.33 

4. ขยาย/สรางเครือขายและ

แนวรวมตอการขับเคล่ือน

คุณธรรม 

จํานวน 11 - 8 6 4 - 29 

รอยละ 4.30 - 15.69 17.14 6.45 - 6.44 

5. ไดรับเชิญเขารวมกิจกรรม/

หนวยงานมอบหมาย 

จํานวน 117 6 12 13 21 8 177 

รอยละ 45.70 25.00 23.53 37.14 33.87 36.36 39.33 

4) การเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ีผานมา และการนําไปใชประโยชน  

พบวาสวนใหญไมเคยเขารวมงาน รอยละ 58.44 และเคยเขารวมงาน รอยละ 41.56 สําหรับผูที่เคย

เขารวมงาน พบวา มีการนําไปใชประโยชน รอยละ 85.03 โดยท่ีไมไดนําไปใชประโยชน รอยละ 14.97 ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละ จําแนกตามการเขารวมกิจกรรมเวทสีมัชชาคุณธรรมในปที่ 

    ผานมาและการนําไปใชประโยชน 

การเขารวมกิจกรรมเวทีสมัชชาคณุธรรม 

ในปที่ผานมาและการนําไปใชประโยชน 

จํานวน 

(n=450) 

รอยละ 

ไมเคยเขารวมกิจกรรม 263 58.44 

เคยเขารวมกิจกรรม 187 41.56 

          การนําไปใชประโยชน กรณีที่เคยเขารวมกิจกรรม 

ไมไดนําไปใชประโยชน  28 14.97 

นําไปใชประโยชน  159 85.03 
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 ขอมูลจากการสัมภาษณผูเขารวมงานตอประเด็นความคาดหวังจากการเขารวมงานในครั้งนี้มี

ความสอดคลองกับผลการประเมินดังกลาวขางตน ซึ่งสวนใหญมีความเห็นวาการเขารวมงานจะทําใหไดรับ 

องคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือขายภาคสวน

ตาง ๆ ที่เปนรูปธรรม สามารถนําไปพัฒนาตอยอดและขยายผลในพื้นที่ของตนเองได ไดมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อน รวมถึงการสรางและขยายเครือขายดานคุณธรรม การจุดประกาย

และเสรมิพลังการทํางานดานคุณธรรม และมีจํานวนไมนอยที่มีความคาดหวังตอการไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่

เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการสงเสริมคุณธรรมผานกิจกรรมตาง ๆ และคาดหวังตอการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมใหเปนงานในระดับประเทศที่รัฐบาลใหความสําคัญอยางจรงิจัง  

ดังคาํกลาวของผูเขารวมงานที่วา 

“คาดหวังวาจะไดรับความรู แนวทางขับเคลื่อนชุมชน องคกร ที่เปนรูปธรรม บรรลุผลสําเร็จ” 

“คาดหวังวาเปนงานระดับประเทศที่คนสนใจเขารวมงานและรัฐบาลใหความสําคัญอยางจริงจัง” 

“ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานองคกรตาง ๆ”  

“ไดเห็นแนวคิดใหม ๆ ที่นาสนใจของหนวยงานอื่น จุดประกายและเสริมพลังการทํางานดาน

คุณธรรม” 

“คาดหวังวาเปนงานที่จะสรางความตื่นตัว กระตุนจิตสํานึกดานคุณธรรม” 

“คาดหวังวาจะไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นภายในงาน” 

“ความรูและแนวทางใหม ๆ ที่เปนรูปธรรมไปปรบัใชในองคกรของตนเอง” 

“เปนการจุดประกายและเติมพลังในการทํางานดานสงเสริมคุณธรรม” 

(ประมวลจากการสัมภาษณผูเขารวมงาน, 2-3 กรกฎาคม 2562) 

5) การเขารวมกิจกรรม ระดับความเหมาะสมของกิจกรรมที่จัด และการนําความรูท่ีไดรับไป

ใชประโยชน ของกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10  

กลุมตัวอยางไดเขารวมกิจกรรมวิชาการ โดยเปนกิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การปาฐกถา

พิเศษ “การขับเคลื่อนคุณธรรมสูชุมชน” รอยละ 70.89 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด มากที่สุด 

รองลงมา คือ กิจกรรมเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนคณุธรรมของสังคมไทย 

การจัดนิทรรศการโซนการจัดนิทรรศการโซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 กิจกรรมเวที

ผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” รอยละ 67.11, 65.78, 63.33 (ตามลําดับ) ดังรายละเอียด

ในตารางที่ 9 

 

 

 

 

 



การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

 

 

48

ตารางที ่9  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางของการเขารวมกิจกรรม จําแนกตามประเภทกิจกรรม 

 

ประเภทกิจกรรม 

การเขารวมกิจกรรม (n=450) 

จํานวนผูเขาชม/ 

รวมกิจกรรม (รอยละ) 

จํานวนผูที่ไมไดเขาชม/ 

รวมกิจกรรม (รอยละ) 

1. เวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอและแนวทางการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย 

302 (67.11) 148 (32.89) 

2. การนําเสนอกรณีศึกษา/การแสดงพลัง/การโชวผลงานการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีของภาคีเครือขาย 

2.1 เครือขายองคกรภาครัฐ: ตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม 

ใสใจคุณธรรม 

179 (39.78) 271 (60.22) 

2.2 เครือขายองคกรธุรกิจ: ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรค

สังคมคุณธรรม 

106  (23.56)  344  (76.44)  

2.3 เครือขายองคกรการศึกษา: ตนแบบเสริมสรางวินัย ใน

สถานศึกษา 

121  (26.89) 329  (73.11) 

2.4 เครือขายองคกรสื่อมวลชน: รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง 

(Fake News) พักกอนโพสต  

113  (25.11)  337  (74.89)  

2.5 เครือขายองคกรศาสนา: ประเด็นศาสนากับ

กระบวนการสรางพฤติกรรมดานวินัย 

90  (20.00) 360  (80.00)  

2.6 เครือขายองคกรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว 

และเดก็และเยาวชน: วิถีชีวิตไทยสรางวินัยคนในชาติ 

92  (20.44)  358  (79.56)  

2.7 ผลสําเร็จการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม

แหงชาติ ระดับกระทรวง 

87  (19.33) 363  (80.67)  

3. ปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนคณุธรรมสูชุมชน” 319  (70.89)  131  (29.11)  

4. เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนสังคม

คุณธรรมของภาคีเครือขาย   

281  (62.44)  169  (37.56)  

5. เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 285  (63.33)  165  (36.67)  

6. การจัดแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานดานคุณธรรม 

6.1 การจัดนิทรรศการโซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

รัชกาลที่ 10  

296  (65.78)  154  (34.22)  

6.2 การจัดนิทรรศการโซนที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการ

สงเสรมิคุณธรรม 10 ป การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมและ

ผลการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี 1 พ.ศ.2559-2564 

279  (62.00)  171  (38.00)  
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ตารางที ่9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางของการเขารวมกิจกรรม จําแนกตามประเภทกิจกรรม (ตอ) 

 

ประเภทกิจกรรม 

การเขารวมกิจกรรม (n=450) 

จํานวนผูเขาชม/ 

รวมกิจกรรม (รอยละ) 

จํานวนผูที่ไมไดเขาชม/ 

รวมกิจกรรม (รอยละ) 

6.3 การจัดนิทรรศการโซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมของ

องคเครือขาย 6 เครือขาย  

280  (62.22)  170  (37.78)  

6.4 การจัดนิทรรศการโซนที่ 4 องคความรู นวัตกรรมการ

สงเสรมิคุณธรรม 

273  (60.67)  177  (39.33)  

6.5 การจัดนิทรรศการโซนที่ 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง 259  (57.56)  191  (42.44)  

 

เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความเหมาะสมของกิจกรรมที่จัด พบวาทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมของ

การจัดกิจกรรมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.78-4.13 โดยท่ีกิจกรรมเวทีผูสรางแรง

บันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.13) 

รองลงมาเปนการจัดนิทรรศการโซนท่ี 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 การจัดนิทรรศการโซน

ท่ี 4 องคความรู นวัตกรรมการสงเสริมคุณธรรม กิจกรรมการนําเสนอกรณีศึกษา เครือขายองคกร

สื่อมวลชน: รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง (Fake News) พักกอนโพสต การจัดนิทรรศการโซนที่ 3 การ

ขับเคลื่อนคุณธรรมขององคเครือขาย 6 เครือขาย มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.11, 4.10, 4.06, 4.06 

(ตามลําดับ) อยูในระดับมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10  คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ไดเขารวมกิจกรรมตอระดับความ 

                เหมาะสมของการจัดกิจกรรม จําแนกตามประเภทกิจกรรม 

 

ประเภทกิจกรรม 

 

n 

คาคะแนนเฉลี่ย 

(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

และการแปลผล 

1. เวทีรบัฟงความคิดเห็น ขอเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม

ของสังคมไทย 

302 

 

 3.96   (0.67)  ระดับมาก 

2. การนําเสนอกรณีศึกษา/การแสดงพลัง/การโชวผลงานการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีของภาคีเครือขาย 

2.1 เครือขายองคกรภาครัฐ: ตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม ใสใจ

คุณธรรม 

179  3.82   (0.93)  ระดับมาก 

2.2 เครือขายองคกรธุรกิจ: ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรคสังคม

คณุธรรม 

106  3.79   (0.74)  ระดับมาก 

2.3 เครือขายองคกรการศึกษา: ตนแบบเสรมิสรางวินัย ในสถานศึกษา 121  3.92   (0.59)  ระดับมาก 

2.4 เครือขายองคกรสื่อมวลชน: รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง (Fake 

News) พักกอนโพสต  

113  4.06   (0.64)  ระดับมาก 
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ตารางท่ี 10  คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ไดเขารวมกิจกรรมตอระดับความ 

                เหมาะสมของการจัดกิจกรรม จําแนกตามประเภทกิจกรรม (ตอ) 

 

ประเภทกิจกรรม 

 

n 

คาคะแนนเฉลี่ย 

(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

และการแปลผล 

2.5 เครือขายองคกรศาสนา: ประเด็นศาสนากับกระบวนการสราง

พฤติกรรมดานวินัย 

90  3.87   (0.62)  ระดับมาก 

2.6 เครือขายองคกรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและ

เยาวชน: วิถีชีวิตไทยสรางวินัยคนในชาติ 

92  3.92   (0.65)  ระดับมาก 

2.7 ผลสําเร็จการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสรมิคุณธรรมแหงชาติ ระดับ

กระทรวง 

87  3.83   (0.81) ระดับมาก 

3. ปาฐกถาพิเศษ “การขับเคล่ือนคณุธรรมสูชุมชน” 319  3.98   (0.70)  ระดับมาก 

4. เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของภาคี

เครือขาย   

281  3.86   (0.66)  ระดับมาก 

5. เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 285  4.13   (0.60)  ระดับมาก 

6. การจัดแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานดานคุณธรรม 

6.1 การจัดนิทรรศการโซนท่ี 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10  296  4.11   (0.64)  ระดับมาก 

6.2 การจัดนิทรรศการโซนที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสงเสริม

คุณธรรม 10 ป การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมและผลการขับเคลื่อน

แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่1 พ.ศ.2559-2564 

279  4.04   (0.61)  ระดับมาก 

6.3 การจัดนิทรรศการโซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมขององค

เครือขาย 6 เครือขาย  

280  4.06   (0.64)  ระดับมาก 

6.4 การจัดนิทรรศการโซนที่ 4 องคความรู นวัตกรรมการสงเสรมิ

คุณธรรม 

273  4.10   (0.64)  ระดับมาก 

6.5 การจัดนทิรรศการโซนที่ 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง 259 3.78   (0.64)  ระดับมาก 

หมายเหตุ: คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 

2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ

มากที่สุด  

สําหรับการนําไปใชประโยชน พบวาทุกกิจกรรมสามารถนําความรูท่ีได รับจากกิจกรรมไปใช

ประโยชนอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.79-4.00  โดยที่กิจกรรมการจัดนิทรรศการโซนท่ี 3 

การขับเคลื่อนคุณธรรมขององคเครือขาย 6 เครือขาย สามารถนําไปใชประโยชนไดมากที่สุด มีคาคะแนน

เฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.00 รองลงมาเปนกิจกรรมการนําเสนอกรณีตัวอยางเครือขายองคกรสื่อมวลชน: 

รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง (Fake News) พักกอนโพสต การจัดนิทรรศการโซนที่ 4 องคความรู นวัตกรรม

การสงเสริมคุณธรรม กิจกรรมเวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของภาคีเครือขาย 
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กิจกรรมเวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.98, 3.96, 3.95, 

3.93 (ตามลําดับ) อยูในระดับมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 11  คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ไดเขารวมกิจกรรมตอการนําความรูที่ 

                ไดรับจากกิจกรรมไปใชประโยชน จําแนกตามประเภทของกิจกรรม 

 

ประเภทกิจกรรม 

 

n 

คาคะแนนเฉลี่ย 

(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

และการแปลผล 

1. เวทีรบัฟงความคิดเห็น ขอเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม

ของสังคมไทย 

302  3.87   (0.67) ระดับมาก 

2. การนําเสนอกรณีศึกษา/การแสดงพลัง/การโชวผลงานการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีของภาคีเครือขาย 

2.1 เครือขายองคกรภาครัฐ: ตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม ใสใจ

คุณธรรม 

179  3.83   (0.92)  ระดับมาก 

2.2 เครือขายองคกรธุรกิจ: ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรคสังคม

คุณธรรม 

106  3.80   (0.75)  ระดับมาก 

2.3 เครือขายองคกรการศึกษา: ตนแบบเสรมิสรางวินัย ในสถานศกึษา 121  3.81   (0.72)  ระดับมาก 

2.4 เครือขายองคกรสื่อมวลชน: รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง (Fake 

News) พักกอนโพสต  

113  3.98   (0.69)  ระดับมาก 

2.5. เครือขายองคกรศาสนา: ประเด็นศาสนากับกระบวนการสราง

พฤติกรรมดานวินัย 

90  3.89   (0.71)  ระดับมาก 

2.6 เครือขายองคกรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและ

เยาวชน: วิถีชีวิตไทยสรางวินัยคนในชาติ 

92  3.80   (0.70)  ระดับมาก 

2.7 ผลสําเร็จการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสรมิคุณธรรมแหงชาติ ระดับ

กระทรวง 

87  3.84   (0.87)  ระดับมาก 

3. ปาฐกถาพิเศษ “การขับเคล่ือนคณุธรรมสูชุมชน” 319  3.89   (0.72)  ระดับมาก 

4. เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของภาคี

เครือขาย   

281  3.95   (0.71)  ระดับมาก 

5. เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 285 3.93   (0.69)  ระดับมาก 

6. การจัดแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานดานคุณธรรม 

6.1 การจัดนิทรรศการโซนท่ี 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10  296 3.92   (0.73)  ระดับมาก 

6.2 การจัดนิทรรศการโซนที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสงเสริม

คุณธรรม 10 ป การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมและผลการขับเคลื่อน

แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564 

279 3.87   (0.66)  ระดับมาก 
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ตารางที่ 11  คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ไดเขารวมกิจกรรมตอการนําความรูที่ 

                ไดรับจากกิจกรรมไปใชประโยชน จําแนกตามประเภทของกิจกรรม (ตอ) 

 

ประเภทกิจกรรม 

 

n 

คาคะแนนเฉลี่ย 

(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

และการแปลผล 

6.3 การจัดนิทรรศการโซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมขององค

เครือขาย 6 เครือขาย  

280  4.00   (0.69)  ระดับมาก 

6.4 การจัดนิทรรศการโซนที่ 4 องคความรู นวัตกรรมการสงเสรมิ

คุณธรรม 

273 3.96  (0.71)  ระดับมาก 

6.5 การจัดนิทรรศการโซนที่ 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง 259  3.79   0.68)  ระดับมาก 

หมายเหตุ: คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 

2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ

มากที่สุด  

6) ความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติในภาพรวม 

กลุมตัวอยางที่ไดเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติในภาพรวม เห็นวาการจัดงานคร้ังนี้มีการ

จัดระบบการลงทะเบียนลวงหนาและการลงทะเบียนหนางาน มีคาคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมมากที่สุด 

เทากับ 4.13 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การจัดงานครั้งนี้การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับกรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการจัดงานท่ีเนนการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะทอน

วินัยชาติ” การกําหนดแนวคิดและรูปแบบการจัดงานครั้งนี้ เขาถึงกลุมเปาหมายผูเขารวมงานครบทุกภาค

สวน การประสานงานของเจาหนาที่ในการจัดงาน การประชาสัมพันธภายในงาน (ปาย/บุคลากร/เสียง

ตามสาย) คาคะแนนเฉลี่ยระดับความเหมาะสม เทากับ 4.04, 3.97, 3.90, 3.88 (ตามลําดับ) อยูในระดับ

มาก โดยเห็นวาการจัดสถานที่และสภาพแวดลอมของการจัดงาน (หองประชุม/จุดรับประทานอาหาร/

ลานจอดรถ) มีคาคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมนอยที่สุด เทากับ 3.83 อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทกลุมเปาหมาย พบวาทั้งกลุมผูแทนเครือขายองคกรภาครัฐ และ

กลุมผูแทนเครือขายดานวิชาการ เห็นวาการจัดงานคร้ังนี้มีการจัดระบบการลงทะเบียนลวงหนาและการ

ลงทะเบียนหนางาน มีคาคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมมากที่สุดเชนเดียวกับภาพรวม โดยที่กลุมผูแทน

เครือขายภาคประชาสังคม เห็นวาการจัดงานครั้งน้ีมีกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคลองกับกรอบแนวคิด

หลัก (Theme) ของการจัดงานที่เนนการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” มีคาคะแนน

เฉลี่ยความเหมาะสมมากที่สุด ดังรายละเอียดในตารางที่ 12 

 

 

 

 



การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

 

 

53

ตารางท่ี 12  คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอระดับความเหมาะสมของกระบวนการ 

                จัดงานในภาพรวม จําแนกตามประเภทกลุมเปาหมาย 

 

 

ประเด็นหลักในการประเมิน 

คาเฉลี่ย (S.D.) 

ประเภทกลุมเปาหมาย  

รวม 

(n= 450) 

กลุมผูแทน

เครือขายองคกร

ภาครัฐ 

(n= 256) 

กลุมผูแทนเครือขาย

ดานวิชาการ 

(n= 97) 

กลุมผูแทนเครือขาย

ภาคประชาสังคม 

(n=97 ) 

1. การจัดงานครั้งน้ีมีกิจกรรมท่ี

เหมาะสมและสอดคลองกับ กรอบ

แนวคิดหลัก (Theme) ของการจัด

งานท่ีเนนการขับเคลื่อนคุณธรรม 

“วินัยคน สะทอนวินัยชาต”ิ 

 4.06   (0.70)  3.96   (0.88)   4.05   (0.80)   4.04   (0.76)  

2. การกําหนดแนวคิดและรูปแบบการ

จัดงานครั้งน้ี เขาถึงกลุมเปาหมาย

ผูเขารวมงานครบทุกภาคสวน  

 4.04   (0.69)  3.94   (0.73)   3.85   (0.86)  3.97   (0.74)  

3. การจัดระบบการลงทะเบียน

ลวงหนาและการลงทะเบียนหนางาน 

 4.15   (0.72)   4.21   (0.66)   3.99   (0.82)   4.13   (0.79)  

4. การประชาสัมพันธภายในงาน 

(ปาย/บุคลากร/เสียงตามสาย) 

 3.90   (0.78)   4.00   (0.84)   3.71   (0.91)   3.88   (0.82)  

5. การจัดสถานท่ีและสภาพแวดลอม

ของการจัดงาน (หองประชมุ/จุด

รับประทานอาหาร/ลานจอดรถ) 

 3.86   (0.93)   3.98   (0.76)   3.60   (0.89)   3.83   (0.89)  

6. การประสานงานของเจาหนาที่ใน

การจัดงาน 

 3.88   (0.79)   4.12   (0.93)   3.74   (0.92)   3.90   (0.86)  

รวม  3.98   (0.61)   4.03   (0.62)   3.82   (0.69)   3.96   (0.63)  

หมายเหตุ: 1. การแบงประเภทกลุมเปาหมาย ประกอบไปดวย 3 กลุม 

1.1 กลุมผูแทนเครือขายภาครัฐ หมายถึง กลุมตัวอยางจากเครือขายภาครัฐ 

1.2 กลุมผูแทนเครือขายดานวิชาการ หมายถึง  กลุมตัวอยางจากเครือขายองคกรศาสนาและองคกรการศึกษา 

1.3.  กลุมผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม   หมายถึง  กลุมตัวอยางจาก 1)  เครือขายองคกรธุรกิจ 2) เครือขายองคกรสื่อมวลชน  

       3) เครือขายภาคประชาสังคม ครอบครัว และเด็กและเยาวชน 

              2. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 2.61-3.40 

หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มคีวามคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด  

 

7) ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

กลุมตัวอยางผูเขารวมงานสวนใหญ เห็นวาผลลัพธที่เกิดขึ้นของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ ครั้งที่ 10 ในประเด็นการจัดงานคร้ังน้ีสงผลใหเครือขายเกิดความตื่นตัวเร่ืองคุณธรรมและมี

ปฏิบัติการรวมของเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมคุณธรรมดานวินัยตามบริบทของตนเอง มีคา

คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.04 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผลลัพธที่เกิดข้ึนในประเด็นความพึง
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พอใจในภาพรวมตอการจัดงานครั้งนี้  การได รับทราบทิศทาง/ขอตกลงรวมที่นําไปสูการขับเคลื่อน

คุณธรรมดานวินัยท้ังภายในกลุมเครือขายและรวมขับเคลื่อนในสังคมไทย และการเขารวมงานครั้งนี้

สามารถนําความรูที่ไดรับไปขยายผลตอและประยุกตใชในระดับพ้ืนท่ี หนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ

อยางเปนรูปธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.01, 3.98, 3.98 (ตามลําดับ) อยูในระดับมาก โดยผลลัพธที่

เกิดข้ึนในประเด็นการเขารวมงานครั้งนี้ไดกอใหเกิดเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิด

การเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.90 อยูในระดบัมาก   

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทกลุมเปาหมาย กลุมผูแทนเครือขายองคกรภาครัฐและกลุมผูแทน

เครือขายภาคประชาสังคม เห็นวาผลลัพธท่ีเกิดขึ้นของการจัดงานในประเด็น การจัดงานคร้ังนี้สงผลให

เครือขายเกิดความตื่นตัวเร่ืองคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรม

คุณธรรมดานวินัยตามบริบทของตนเอง มีคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุมผูแทนเครือขายดาน

วิชาการ เห็นวาการไดรับทราบทิศทาง/ขอตกลงรวมที่นําไปสูการขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัยทั้งภายใน

กลุมเครือขายและรวมขับเคลื่อนในสังคมไทย มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ดังรายละเอียดในตารางที่ 12 

 ขอมูลจากการสัมภาษณผูเขารวมงานตอประเด็นสิ่งที่ไดจากการเขารวมงาน ซึ่งสวนใหญมี

ความเห็นวาสิ่งที่ไดจากการเขารวมงานเปนไปตามความคาดหวังสอดคลองกับขอมูลจากการสํารวจ คือ 

ไดรับแนวทาง/องคความรู มีความเขาใจในกระบวนการสงเสริมคุณธรรมท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติใน

หนวยงาน องคกรเพ่ิมขึ้น และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปกําหนดแนวทางและประยุกตใชในระดับพื้นที่ 

หนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ อยางไรก็ตามถึงแมวาสวนใหญจะเปนไปตามความคาดหวังก็ยังมี

ผูเขารวมงานบางสวนที่เห็นวาสิ่งที่ไดยังไมเปนไปตามคาดหวัง คือ รูปแบบการจัดงานของกิจกรรมตาง ๆ 

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณและไดเรียนรูแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมผานกิจกรรมตาง ๆ นอยมาก  

การจัดแสดงนิทรรศการยังมีจํานวนนอย  

ดังคาํกลาวที่วา 

“การจัดงานเปนไปตามคาดหวังมาก รับทราบและเขาใจแนวทางสงเสริมคุณธรรม สามารถ 

  นําไปใชในพ้ืนที่ได” 

  “ไดรับความรูจากกิจกรรมตาง ๆ ที่นําเอาไปใชในหนวยงานได” 

“เปนไปตามคาดหวัง มีผูใหความสนใจเขารวมงานจํานวนมาก ” 

“เปนไปตามคาดหวัง แตการจัดแสดงนิทรรศการมีนอยเกินไป” 

 “เปนไปตามคาดหวังในบางสวน กิจกรรมที่เปดใหแสดงความคดิเห็นยังมีนอยเกินไป” 

          (ประมวลจากการสัมภาษณผูเขารวมงาน, 2-3 กรกฎาคม 2562) 
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ตารางที่ 13  คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตาม  

                 ประเภทกลุมเปาหมาย 

 

 

ประเด็นหลักในการประเมิน 

คาเฉลี่ย (S.D.) 

ประเภทกลุมเปาหมาย  

รวม 

(n= 250) 

กลุมผูแทน

เครือขายองคกร

ภาครัฐ 

(n= 256) 

กลุมผูแทนเครือขาย

ดานวิชาการ 

(n= 97) 

กลุมผูแทนเครือขาย

ภาคประชาสังคม 

(n=97 ) 

1. ประโยชนท่ีไดรับคุมคากับเวลาและ

คาใชจายท่ีมารวมงาน 

 3.99   (0.67)   4.06   (0.75)   3.84   (0.77)  3.97   (0.72)  

2. การไดรับทราบทิศทาง/ขอตกลงรวม 

ท่ีนําไปสูการขับเคล่ือนคุณธรรมดาน

วินัยท้ังภายในกลุมเครอืขายและรวม

ขับเคลื่อนในสังคมไทย 

 3.99   (0.64)   4.10   (0.68)   3.85   (0.63)   3.98   (0.65)  

3. การจัดงานคร้ังน้ีสงผลใหเครือขาย

เกิดความต่ืนตัวเรื่องคุณธรรมและมี

ปฏิบัติการรวมของเครอืขายในการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัย ตามบริบท

ของตนเอง 

 4.05   (0.63)   4.08   (0.66)   3.97   (0.77)   4.04   (0.67)  

4. งานสมชัชาคณุธรรมเปนเวทีกลางท่ี

ทานไดแลกเปลี่ยนประสบการณและได

เรียนรูแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม

ผานกิจกรรมตาง ๆ 

 4.00   (0.64)   3.93   (0.70)   3.76   (0.80)   3.93   (0.69)  

5. ไดรับแนวทาง/องคความรู นวัตกรรม

ดานการสงเสริมคุณธรรม จากกิจกรรม

ตาง ๆ เพิ่มข้ึนและนําไปสูการเพ่ิม

ศักยภาพของตนได 

 3.96   (0.64)   3.99   (0.70)   3.87   (0.87)   3.95   (0.71)  

6. การเขารวมงานครั้งน้ีสามารถนํา

ความรูท่ีไดรับไปขยายผลตอและ

ประยุกตใชในระดับพื้นท่ี หนวยงาน 

องคกรภาคสวนตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม 

 4.00   (0.65)   4.08   (0.67)   3.84   (0.77)   3.98   (0.69)  

7. การเขารวมงานครั้งน้ีไดกอใหเกิด

เครือขายในการขับเคล่ือนคุณธรรม

เพ่ิมขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการทํางาน

รวมกันระหวางเครือขาย 

 3.93   (0.70)   3.95   (0.73)   3.78   (0.83)   3.90   (0.74)  

8. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัด

งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 10 

 4.05   (0.62)   4.07   (0.62)   3.86   (0.74)   4.01   (0.65)  

รวม  3.99   (0.54)   4.03   (0.55)   3.85   (0.65)   3.97   (0.57)  
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หมายเหตุ: 1. การแบงประเภทกลุมเปาหมาย ประกอบไปดวย 3 กลุม 

1.1 กลุมผูแทนเครอืขายภาครัฐ หมายถึง กลุมตัวอยางจากเครือขายภาครัฐ 

1.2 กลุมผูแทนเครอืขายดานวิชาการ หมายถึง  กลุมตัวอยางจากเครือขายองคกรศาสนาและองคกรการศึกษา 

1.3 กลุมผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม   หมายถึง  กลุมตัวอยางจาก 1)  เครือขายองคกรธุรกิจ 2) เครือขายองคกรสื่อมวลชน  

     3) เครือขายภาคประชาสังคม ครอบครัว และเด็กและเยาวชน 

              2. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 2.61-3.40 

หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มคีวามคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด  

8) คุณคาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ  

กลุมตัวอยางผูเขารวมงาน สวนใหญเห็นวาคุณคาที่เกิดข้ึนของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

คร้ังที่ 10 ในดานการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด เทากับ 4.07 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ คุณคาดานเกิดการนํานโยบายดานคุณธรรม จริยธรรมที่

สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา ตอยอดและขยายผลในระดับองคกร/

พ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม ที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับตางๆ เพิ่มมากข้ึน   คุณคา

ดานการสรางกระแสทําใหองคกรเครือขายเกิดความตระหนักและตื่นตัวมีปฏิบัติการรวมกับเครือขายใน

การขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และคุณคาดานการสงเสริมงานวิจัยและวิชาการ

เพื่อสรางสังคมคุณธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.04, 4.03 และ 3.97 โดยภาพรวมแลวการจัดงาน

สมัชชาคุณธรรมแหงชาติเกิดคณุคาในดานตาง ๆ มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 อยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาแยกประเภทกลุมเปาหมายตอคุณคาการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติคร้ังที่ 10 

พบวา กลุมผูแทนเครือขายองคกรภาครัฐและกลุมผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม เห็นวา ใหคุณคาดานการ

สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.11 โดย

ท่ีกลุมผูแทนเครือขายดานวิชาการ  เห็นวา ใหคุณคาดานดานเกิดการนํานโยบายดานคุณธรรม จริยธรรมที่

สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา ตอยอดและขยายผลในระดับองคกร/พื้นที่

อยางเปนรูปธรรม ที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น มีคาคะแนนเฉลี่ย

มากที่สุด เทากับ 4.13 ดังรายละเอียดในตารางที่ 14 

 

ตารางที่ 14  คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอคุณคาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดงาน จําแนก 

                ตามประเภทกลุมเปาหมาย 

 

 

ประเด็นหลักในการประเมิน 

คาเฉลี่ย (S.D.) 

ประเภทกลุมเปาหมาย  

รวม 

(n= 250) 

กลุมผูแทนเครือขาย

องคกรภาครัฐ 

(n= 256) 

กลุมผูแทนเครือขาย

ดานวิชาการ 

(n= 97) 

กลุมผูแทนเครือขาย

ภาคประชาสังคม 

(n=97 ) 

1. คุณคาดานการสรางกระแสทําให

องคกรเครอืขายเกิดความตระหนัก

และตื่นตัวมีปฏิบัติการรวมกับ

เครือขายในการขับเคล่ือนคุณธรรม 

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  

 4.07   (0.74)   4.12   (0.77)   3.84   (0.83)   4.03   (0.77)  
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ตารางที่ 14  คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอคุณคาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดงาน จําแนก 

                ตามประเภทกลุมเปาหมาย (ตอ) 

 

 

ประเด็นหลักในการประเมิน 

คาเฉล่ีย (S.D.) 

ประเภทกลุมเปาหมาย  

รวม 

(n= 250) 

กลุมผูแทนเครือขาย

องคกรภาครัฐ 

(n= 256) 

กลุมผูแทนเครือขาย

ดานวิชาการ 

(n= 97) 

กลุมผูแทนเครือขาย

ภาคประชาสังคม 

(n=97 ) 

2. คุณคาดานการสรางการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนตอการขับเคล่ือน

คุณธรรม 

 4.11   (0.64)    4.00 (0.58)   4.03  (0.73)     4.07   (0.65)  

3. คุณคาดานเกิดการนํานโยบายดาน

คุณธรรมจริยธรรมท่ีสอดคลองกับแผน

แมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาตินําสู

การพัฒนา ตอยอด และขยายผลใน

ระดับองคกร/พื้นท่ีอยางเปนรูปธรรม 

ท่ีจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมในระดับตาง ๆ เพิ่มมากข้ึน 

 4.06   (0.69)    4.13 (0.70)  3.89    (0.84)   4.04   (0.73)  

4. คุณคาดานการสงเสรมิงานวิจัยและ

วิชาการเพ่ือสรางสังคมคุณธรรม 

 3.97   (0.70)   4.11     (0.69)   3.84   (0.80)   3.97   (0.72)  

รวม  4.05   (0.64)   4.09     (0.60)   3.90   (0.74)   4.03   (0.65)  
หมายเหตุ: 1. การแบงประเภทกลุมเปาหมาย ประกอบไปดวย 3 กลุม 

1.1  กลุมผูแทนเครือขายภาครัฐ หมายถึง กลุมตัวอยางจากเครือขายภาครัฐ 

1.2  กลุมผูแทนเครือขายดานวิชาการ หมายถึง  กลุมตัวอยางจากเครือขายองคกรศาสนาและองคกรการศึกษา 

1.3. กลุมผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม   หมายถึง  กลุมตัวอยางจาก 1)  เครือขายองคกรธุรกิจ 2) เครือขายองคกรสื่อมวลชน  

      3) เครือขายภาคประชาสังคม ครอบครัว เด็กและเยาวชน 

              2. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 2.61-3.40 

หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มคีวามคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด  

 

 9) ความคิดเห็นของกลุมผูแทนเครือขายภาครัฐและทองถิ่น และกลุมผูแทนเครือขายอื่น ๆ 

ตอประเด็นความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานในภาพรวม ผลลัพธและคุณคาที่เกิดขึ้นจากการจัด

งานสมัชชาคณุธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10  

เปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นระหวางกลุมผูแทนเครือขายองคกร

ภาครัฐ กลุมผูแทนเครือขายภาควิชาการ และกลุมผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม พบวาท้ังกลุมผูแทน

เครือขายองคกรภาครัฐ กลุมผูแทนเครือขายภาควิชาการ และกลุมผูแทนเครือขายภาคประชา

สังคม มีคาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นตอความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานในภาพรวม ผลลัพธที่

เกิดขึ้นจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและคุณคาที่เกิดข้ึนจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติไมแตกตางกัน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 15 
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ตารางที่ 15  เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นตอประเด็นความเหมาะสมของกระบวนการจัดงาน 

                  ในภาพรวม ผลลัพธและคุณคาที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน ในภาพรวมของกลุมผูแทนเครือขาย 

      องคกรภาครัฐ กลุมผูแทนเครือขายดานวิชาการ และกลุมผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม 

 

 

ประเด็นหลักในการประเมิน 

ความเหมาะสม 

คาเฉล่ีย 

(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

 

 

F 

 

 

p-value กลุมผูแทน

เครือขายภาครัฐ 

(n=256) 

กลุมผูแทน

เครือขายภาค

วิชาการ 

(n=97) 

กลุมผูแทน

เครือขายภาค

ประชาสังคม 

(n=97) 

1. ความเหมาะสมของกระบวนการ

จัดงานในภาพรวม 

 3.98   (0.61)   4.03   (0.62   3.82   (0.69)   3.08   0.054  

2. ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดงาน

สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

 3.99   (0.54)   4.03   (0.55)   3.85   (0.65)   3.05   0.055  

3. คณุคาท่ีเกิดข้ึนจากการจัดงาน

สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

 4.05   (0.64)   4.09   (0.60)   3.90   (0.74)   2.61   0.070  

หมายเหตุ: การแบงประเภทกลุมเปาหมาย ประกอบไปดวย 3 กลุม 

1) กลุมผูแทนเครือขายภาครัฐ หมายถึง กลุมตัวอยางจากเครือขายภาครัฐ 

2) กลุมผูแทนเครือขายดานวิชาการ หมายถึง  กลุมตัวอยางจากเครือขายองคกรศาสนาและองคกรการศึกษา 

3) กลุมผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม  หมายถึง  กลุมตัวอยางจาก 1)  เครือขายองคกรธุรกิจ 2) เครือขายองคกรสื่อมวลชน  

เครือขายภาคประชาสังคม ครอบครัว และเด็กและเยาวชน 

 

10) ขอเสนอแนะตอการขับเคล่ือนคณุธรรม/แนวทางในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 

จากกลุมตัวอยางจํานวน 450 ตัวอยาง มีผูแสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะตอการขับเคลื่อน

คุณธรรม/แนวทางในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จํานวน 75 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 16.67 โดยสวน

ใหญเห็นวาใหมีกระบวนการสรางการเชื่อมโยงเครือขายที่เปนรูปธรรม และการเสริมพลังเครือขายอยาง

ตอเน่ือง เพื่อรวมขับเคลื่อนคุณธรรม เชน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรูระหวางเครือขาย การติดตอ

สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางเครือขายมากท่ีสุด คือ รอยละ 20.00  รองลงมา คือ 

1) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการมารวมเปนกลไกการ

ขับเคลื่อนคุณธรรม รวมติดตามประเมินผล และขยายภาคีเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม

ในสังคมไทยใหเพิ่มมากข้ึน 2) การใชสื่ออยางสรางสรรคและตอเนื่องเพื่อสรางกระแสดานคุณธรรม 

กระตุนใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลง 3) การขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกระดับ ผูนําองคกร/หนวยงานตองให

ความสําคัญและทําตนเปนแบบอยางท่ีดีจึงจะมีพลังในการขับเคลื่อน 4) การขับเคลื่อนคุณธรรมควรเนน

การสรางตนแบบ ทั้งดานเยาวชน บุคคล ชุมชน และองคกรคุณธรรม พรอมเผยแพรใหกวางขวางมาก

ยิ่งข้ึน รอยละ 17.33, 13.33, 12.00, 10.67 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 16 
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ตารางที่ 16   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ใหขอเสนอแนะตอตอการขับเคลื่อนคุณธรรม/  

                 แนวทางในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 

ลําดับ ขอเสนอแนะตอการขับเคล่ือนคุณธรรม/ 

แนวทางในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 

จํานวน 

(n=75) 

รอยละ 

1 ใหมีกระบวนการสรางการเชื่อมโยงเครือขายที่เปนรูปธรรม และการเสริมพลัง

เครือขายอยางตอเนื่อง เพื่อรวมขับเคลื่อนคุณธรรม เชน การจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนรูระหวางเครือขาย การติดตอสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารระหวางเครือขาย 

15 20.00 

2 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการมารวม

เปนกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรม รวมติดตามประเมินผล และขยายภาคีเครอืขาย

ความรวมมือในการสงเสรมิคุณธรรมในสังคมไทยใหเพิ่มมากขึ้น 

13 17.33 

3 การใชสื่ออยางสรางสรรคและตอเนื่องเพ่ือสรางกระแสดานคุณธรรม กระตุนให

สังคมมีการเปลี่ยนแปลง  

10 13.33 

4 การขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกระดับ ผูนําองคกร/หนวยงานตองใหความสําคัญ

และทําตนเปนแบบอยางที่ดีจึงจะมีพลังในการขับเคลื่อน 

9 12.00 

5 การขับเคลื่อนคุณธรรมควรเนนการสรางตนแบบ ทั้งดานเยาวชน บุคคล ชุมชน 

และองคกรคุณธรรม พรอมเผยแพรใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน 

8 10.67 

6 ใหสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายเด็กและเยาวชนเพ่ือ

ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย 

5 6.67 

7 ควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสมัชชาคุณธรรมในระดับจังหวัดเพ่ือเปนกลไกใน

การขับเคลื่อนคุณธรรมสรางความเขมแข็งในระดับพื้นที่และขยายผลสูระดับ

องคกร 

4 5.33 

8 การสรางสังคมคุณธรรมใหเริ่มตนที่ครอบครัว ชุมชน  3 4.00 

9 ควรมีการดําเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมอยางตอเนื่อง โดยภาครัฐตองสงเสริม

คุณธรรมใหเปนนโยบายชาติ จะทาํใหคนไทยตื่นตัว มีวินัยในทุกดาน และผลักดัน

ใหเปนรปูธรรมโดยนําเขาสูสถานศึกษาใหเขมขนขึ้น 

2 2.67 

10 แผนแมบทและนโยบายตาง ๆ ดานคุณธรรม มีแนวทางตอการสงเสริมคุณธรรม

ใหเกิดขึ้นในสังคม จึงควรมีการสื่อสารกรอบแนวทางการขับเคลื่อนใหเกิดการ

รับรูอยางกวางขวาง และสรางความเขาใจรวมกันใหแกภาคสวนตาง ๆ  

2 2.67 

11 การสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ใหเนนการมีวินัยและการมีจิตสาธารณะและ

ควรสงเสรมิใหมีการเรียนรูทางดานปฏิบัติใหมากที่สุด  

2 2.67 

12 ใหศูนยคุณธรรมเปนตนแบบของการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบที่แทจริง รวมถึง

การสรางและรวบรวมองคความรูที่สามารถนําไปสูการขับเคลื่อนงานคุณธรรมที่

เปนรูปธรรม และนําไปขยายผลในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

2 2.67 
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11) ขอเสนอแนะตอสิ่งท่ีตองการใหปรับปรุงแกไขตอการจัดงานสมัชชาคุณธรรม 

จากกลุมตัวอยางจํานวน 450 ตัวอยาง มีผูแสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะตอการ

ปรับปรุงในการจัดงานครั้งนี้ จํานวน 121 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 26.89 โดยประเด็นท่ีสวนใหญเห็นวา

ตองปรับปรุงเปนประเด็นสถานท่ีจัดงานคับแคบ ไมสามารถรองรับผูเขารวมประชุมจํานวนมากได ควร

เปนสถานท่ีเปด ที่บุคคลทั่วไป ทั้งเด็ก เยาวชน สามารถเขารวมงานไดสะดวกในการเขาถึง เชน อิมแพ็ค 

เมืองทองธานีมากที่สุด คือ รอยละ 17.36 รองลงมา คือ 1) การสื่อสารประชาสัมพันธภาคสวนอ่ืนไดเขา

รวมงาน โดยเฉพาะภาคประชาชน เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชน/พนักงาน/องคกรที่สนใจการขับเคลื่อน

คุณธรรมในองคกรของตนเอง/ชุมชนคุณธรรม ไดเขารวมกิจกรรมเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเปน

รูปธรรมมากยิ่งข้ึน ไมควรเนนกลุมเครือขายเดิม ประชาชนเขาถึงไดนอย มีแตคนท่ีไดขอมูลและผูที่มาจัด

งานเขารวม 2) ใหมีกิจกรรมการรายงานความกาวหนาของขอเสนอไดรับการตอบสนองจากรัฐบาลหรือไม

เพียงไร หรือผลการดําเนินงานของการขับเคลื่อนคุณธรรมที่ชัดเจน ของสมัชชาคุณธรรมในครั้งที่ผานมา 

3) เพิ่มการมีสวนรวมใหมากขึ้น โดยเฉพาะการเปดโอกาสแสดงแนวคิดในเวทียอย 4) ใหมีภาคีเครือขาย

สมัชชาคุณธรรมในระดับจังหวัดไดเขารวมงาน เพ่ือรับทราบทิศทางของการขับเคลื่อนแตละป เพ่ือนําไป

ขับเคลื่อนในพื้นท่ีใหรูปธรรมอยางแทจริง 5) ควรเพิ่มเวลาในเวทีรับฟงความคิดเห็นใหมากกวานี้ เพราะ

เจตนารมณตองการรับฟงความคิดเห็นฯ เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา การกําหนดเวลาที่จํากัดอาจได

ความเห็นที่ไมครบถวน ครอบคลุม รอยละ 14.88, 13.22, 12.40, 7.44, 5.79 ตามลําดับ ดังรายละเอียด

ในตารางที่ 17  

 

ตารางที่ 17  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ใหขอเสนอแนะตอประเด็นที่ตองปรับปรุงตอการจัด 

                งานในภาพรวม 

ลําดับ ขอเสนอแนะท่ีตองปรับปรุงตอการจัดงานในภาพรวม จํานวน 

(n=121) 

รอยละ 

1 สถานที่จัดงานคับแคบ ไมสามารถรองรับผูเขารวมประชุมจํานวนมากได ควรเปน

สถานที่เปด ที่บุคคลทั่วไป ท้ังเด็ก เยาวชน สามารถเขารวมงานไดสะดวกในการ

เขาถึง เชน อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี    

21 17.36 

2 การสื่อสารประชาสัมพันธภาคสวนอ่ืนไดเขารวมงาน โดยเฉพาะภาคประชาชน 

เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน/พนักงาน/องคกร ท่ีสนใจการขับเคลื่อนคุณธรรมใน

องคกรของตนเอง/ชุมชนคุณธรรม ไดเขารวมกิจกรรมเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน

อยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ไมควรเนนกลุมเครือขายเดิม ประชาชนเขาถึงได

นอย มีแตคนที่ไดขอมูลและผูที่มาจัดงานเขารวม 

18 14.88 

3 ใหมีกิจกรรมการรายงานความกาวหนาของขอเสนอไดรับการตอบสนองจาก

รัฐบาลหรือไมเพียงไร หรอืผลการดําเนินงานของการขับเคลื่อนคุณธรรมท่ีชัดเจน 

ของสมัชชาคุณธรรมในคร้ังที่ผานมา 

16 13.22 

4 เพิ่มการมีสวนรวมใหมากขึ้น โดยเฉพาะการเปดโอกาสแสดงแนวคิดในเวทียอย     15 12.40 
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ตารางที่ 17  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ใหขอเสนอแนะตอประเด็นที่ตองปรับปรุงตอการจัด 

                งานในภาพรวม (ตอ) 

ลําดับ ขอเสนอแนะท่ีตองปรับปรุงตอการจัดงานในภาพรวม จํานวน 

(n=121) 

รอยละ 

5 ใหมีภาคีเครือขายสมัชชาคุณธรรมในระดับจังหวัดไดเขารวมงาน เพื่อรับทราบ

ทิศทางของการขับเคลื่อนแตละป เพื่อนําไปขับเคลื่อนในพื้นที่ใหเปนรูปธรรม 

อยางแทจริง 

9 7.44 

6 ควรเพ่ิมเวลาในเวทีรบัฟงความคิดเห็นใหมากกวานี้ เพราะเจตนารมณตองการรับ

ฟงความคิดเห็นฯ เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนา การกําหนดเวลาที่จํากัดอาจได

ความเห็นที่ไมครบถวน ครอบคลุม   

7 5.79 

7 การขยายกลุมเปาหมายที่เขารวมงาน โดยเฉพาะเครือขายองคกรการศึกษา ใน

ระดับอุดมศึกษา ใหเขารวมงานหรือสรางเครือขายการทํางานรวมกันใหมาก

ยิ่งขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานสุดทายที่จะหลอหลอมบุคลากร

ออกไปรับใชสังคม การสรางคุณธรรมกอนทํางานจริง 

7 5.79 

8 ควรมีกิจกรรมที่ทําใหเกิดการรวมกลุมเปนเครือขายสมัชชาคุณธรรม ใหมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่สามารถสานพลังเครือขายในการทํางานรวมกันตอไป

ไดในอนาคต 

6 4.96 

9 ใหมีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมอยางตอเน่ืองเพ่ือเปนการกระตุนสรางจิตสํานึก

ดานการสงเสริมคุณธรรม  

6 4.96 

10 ใหมีการเชิญสื่อมวลชนท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการนําเสนอขาวมีความหลากหลาย

มากขึ้น และไดรับความสนใจ เขาถึงประชาชนทุกกลุมวัย 

5 4.13 

11 ควรมีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติในสวนภูมิภาคตาง ๆ มากขึ้น 4 3.31 

12 จัดใหมีกิจกรรมท่ีใหผูนําศาสนา ไดเผยแพรคําสอนในสมัชชาคุณธรรม สงเสริมให

ประชาชนไดนอมนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินในชีวิตประจําวัน เปนสวนหนึ่ง

ของการขับเคลื่อนใหเกิดคุณธรรม 

3 2.48 

13 ใหมีกิจกรรมเชิญชูเกียรติยกยองบุคคล กลุมองคกร หนวยงานรัฐ ชุมชน ผูท่ีทํา

คุณประโยชนในการสงเสริมคุณธรรมทุกครั้งในงานสมัชาคุณธรรมทุกระดับและ

ใหมีกิจกรรมการถายทอดประสบการณของผูที่ไดรบัรางวัล  

2 1.65 

14 การแตงกายของผูเขารวมงานควรมีเอกลักษณของแตละจังหวัดท่ีบงบอกถึง

ความสัมพันธของวิถีชีวิต จะเปนภาพที่ชัดเจนเพราะคุณธรรมและวินัย การ

แสดงออกของเครื่องแตงกายที่เปนแอกลักษณ 

2 1.65 
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ขอมูลจากการสัมภาษณผูเขารวมงานตอประเด็นขอเสนอแนะตอการยกระดับรูปแบบการจัดงาน

ใหมีผลลัพธท่ีตอบสนองความสําเร็จ พบวาสวนใหญมีความเห็นวาควรมีการสรางความรวมมือกับภาคสวน

ตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ นอกจากนี้ตองสรางการมีสวนรวมตอ

กระบวนการสมัชชาคุณธรรม โดยเริ่มจากระดับพ้ืนที่ที่มีการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดมติหรือ

ขอเสนอ ที่สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลและเปนท่ียอมรับของสังคม 

กิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและเวทีวิชาการ ควรมีการใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูมากข้ึน การใหโอกาสกับประชาชนในทุกระดับในการเขารวมงานและใหมีการถายทอด

กิจกรรมผานชองทางตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการสื่อสารเน้ือหาในวงกวาง ใหความสําคัญกับกิจกรรมที่มีการ

นําเสนอกรณีศึกษาเปนกิจกรรมที่เปนการเสริมสรางความรู/แนวทางใหมใหกับหนวยงานอ่ืน 

ดานการสรางการรับรูและจิตสํานึก มีความเห็นวาการจัดงานควรมีความรวมมือจากทุกภาคสวน

อยางแทจริง ควรหาชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือใหภาคสวนตาง ๆ ไดเขาถึงและมีสวนรวมมาก

ขึ้น รวมทั้งควรใหภาคีเครือขายตาง ๆ ไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม การ

ออกแบบกิจกรรมตาง ๆ และควรมีรูปแบบการนําเสนอ/เผยแพรขอมูลที่มีความแปลกใหมและนาสนใจ 

 การมีสวนรวมตองอาจเริ่มตนในระดับพื้นที่ ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ิน จังหวัด และสถานศึกษา 

จะทําอยางไรใหองคกรเหลานั้นไดตระหนักและกระตุนจิตสํานึกในดานตาง ๆ การเปดโอกาสและสราง

แรงจูงใจใหบุคลากรในทุกระดับของงองคกรตาง ๆ รวมทั้งบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สนใจไดเขารวมงาน  

ใหมีการจัดงานกระจายไปตามพ้ืนท่ีตาง ๆ เพื่อใหเห็นความสําคัญและสรางความตระหนัก จัดใหมีการ

รณรงคจากหนวยงานทุกภาคสวนตอการสงเสริมคุณธรรม 

การสงเสริมความรูและเพิ่มศักยภาพ เห็นวากิจกรรมวิชาการและการจัดนิทรรศการ ควรมีการ

นําเสนอ/เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลที่นาสนใจและมีวิธีการกระตุนใหผูเขากิจกรรมไดมีสวนรวม

มากกวาจะเปนการนั่งฟงบรรยายหรือโปสเตอรนําเสนอเพียงอยางเดียว  

การสรางเครือขาย เห็นวาควรมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางหนวยงานเพื่อใหเกิด

เครือขายที่เขมแข็ง การจัดกิจกรรมกลุมเพ่ือสรางเครือขายความสัมพันธ ในประเด็นของการเชื่อมโยง

เครือขายรวมถึงการเชื่อมโยงองคความรู/แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจากเครอืขายตาง ๆ ที่มีสวนรวม

ในกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง จนเปนระบบที่เชื่อมโยงกันสงผลใหเกิดการเผยแพร การแลกเปลี่ยน

และการประยุกตความรูใหม ๆ  

ดังเชนคํากลาวที่วา 

“กรณศีกึษาถือวาเปนความรูใหมแกหนวยงานอื่น ๆ เพราะแตละพ้ืนท่ีปฏิบัติไมเหมือนกัน” 

“อยากใหมีสวนรวมในกิจกรรมมากกวานี้” 

“กระจายรูปแบบการจัดงานที่สามารถเขาถึงกลุมวัยรุน คนรุนใหมมากขึ้น” 

“ใหเชื่อมโยงเครือขาย ผานกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง” 

(ประมวลจากการสัมภาษณผูเขารวมงาน, 2-3 กรกฎาคม 2562) 
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นอกจากนี้ยังไดแสดงความคิดเห็นตอการจัดงานในภาพรวม โดยเห็นวาสถานที่ไมเหมาะสม มี

ขอจํากัด คับแคบไมสามารถรองรับผูเขารวมงานจํานวนมากได นอกจากนี้ภายในงานควรจัดใหมีบริการ

น้ําดื่ม การสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมภายในงานไมชัดเจน และควรมีการอํานวยความสะดวกเร่ืองการ

จอดรถ   

การจัดนิทรรศการและกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม เห็นวามีความประทับใจหลายบูธจัดไดนาสนใจ 

ไดรับความรูตอแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในรูปแบบตาง ๆ มีเจาหนาที่อธิบายใหความรูเพ่ิมเติม แต

สถานที่ไมเหมาะสม เนื่องจากเปนการจัดนิทรรศการรอบ ๆ หองประชุม ซึ่งมีอากาศรอน สงผลให

ผูเขารวมงานจํานวนไมนอยขาดความสนใจในการเขาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ  

กิจกรรมการจัดการความรูและเวทีวิชาการ เห็นวามีความเหมาะสมและไดรับความรูในประเด็น

ของทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรม ไดขอสรุปท่ีเปนแนวทางการขับเคลื่อนคุณณธรรมที่เปนฉันทามติ

รวมกัน กิจกรรมการนําเสนอกรณีตัวอยางและกิจกรรมการยกยอง เชิดชู บุคคล องคกรที่เปนแบบอยาง

ในดานคุณธรรม เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมประชุมไดแนวทาง/องคความรูที่หลาหลาย เปนรูปธรรมในการ

ปฎิบัติท่ีสามารถนําไปประยุกตใชหรือนําไปเปนตนแบบได 

 ดังเชนคํากลาวที่วา 

 “กิจกรรมวิชาการมีความเหมาะสม สามารถใหความรูและทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมวาควร

ขับเคลื่อนไปในทิศทางใด” 

 “กรณีศึกษา การโชวผลงานมีความเหมาะสม ถือวาเปนความรูใหมที่เปนรปูธรรมแกหนวยงานอื่น ๆ 

เพราะแตละพ้ืนที่ปฏิบัติไมเหมือนกัน นําไปปรับใชได”  

“เวทีวิชาการรับฟงความคิดเห็นมีความเหมาะสม เพราะเปนการวางแนวทางการขับเคลื่อน

คุณธรรมท่ีทุกฝายไดรวมลงมติกัน”  

“สถานที่ไมเหมาะสม อาหารวางและอาหารกลางวันไมอรอย” 

 (ประมวลจากการสัมภาษณผูเขารวมงาน, 2-3 กรกฎาคม 2562) 

 

1.2 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย และ

กิจกรรมการจัดการความรูและเวทีทางวิชาการของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

คร้ังที่ 10 

การนําเสนอผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานในสวนนี้ เปนการนําเสนอผลการประเมินจาก

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกตการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การ

ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และกิจกรรมการจัดการความรูและเวทีทางวิชาการภายในงาน ประกอบไปดวย

กิจกรรมยอย ดังนี้ 
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1. กิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

1.1 การปาฐกถาพิเศษ: การขับเคลื่อนคุณธรรมสูสังคม 

1.2 เวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของ

สังคมไทยเพ่ือจัดทําประกาศเจตนารมณรวมกันของภาคีเครือขายสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่ 10  

1.3 เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือขาย 

2. กิจกรรมการจัดการความรูและเวทีทางวิชาการ 

โดยการนําเสนอกรณีศึกษา/การแสดงพลัง/การโชวผลงานการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีของ

ภาคีเครือขาย 

2.1 เครอืขายองคกรภาครัฐ: ตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม ใสใจคุณธรรม 

2.2 เครอืขายองคกรธุรกิจ: ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรคสังคมคุณธรรม 

2.3 เครอืขายองคกรการศึกษา: ตนแบบเสริมสรางวินัยในสถานศึกษา 

2.4 เครือขายองคกรสื่อมวลชน: รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง (Fake News) พักกอนโพสต  

2.5 เครอืขายองคกรศาสนา: ประเด็นศาสนากับกระบวนการสรางพฤติกรรมดานวินัย 

2.6 เครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน: วิถีชีวิตไทยสราง

วินัยคนในชาติ 

2.7 ผลสําเร็จการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระดับกระทรวง 

3. กิจกรรมการเสริมพลังเพื่อการขับเคล่ือนคณุธรรม  

เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 

โดยมีการจัดกิจกรรมและขอสังเกตในแตละสวน ดังนี้ 

1. กิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เปนกิจกรรมการเสวนาการขับเคลื่อนเชิงนโยบายดาน

คุณธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปาฐกถาพิเศษเพ่ือรวมกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของ

สังคมไทยและฉันทามติประกาศเจตนารมยรวมกับหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ พรอมทั้งขอเสนอเชิง

นโยบายการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในรปูแบบสมัชชาคุณธรรม 

1.1 การปาฐกถาพิเศษ: การขับเคล่ือนคุณธรรมสูสังคม  

การปาฐกถาพิเศษ: การขับเคลื่อนคณุธรรมสูสังคม โดยพลเอกไพบูลย คุมฉายา องคมนตรี ซึ่งมี 

การนําเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรมสูสังคม โดยนอมนําพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชตอนหนึ่งวา พระองคอยากเห็นคนไทยมีวินัย สามัคคี เสียสละ และมีจิตอาสา ซ่ึงเปนสิ่งที่

จะชวยทําใหสังคมไทยมีความเจริญกาวหนาได โดยตองเร่ิมจากตัวเองกอนแลวคอย ๆ พัฒนาไปสูระดับที่

กวางขึ้น โดยพลเอกไพบูลย ไดกลาววาคุณธรรมเปนเครื่องมือที่ศูนยคุณธรรมใชเพ่ือพัฒนาสังคม ตอง

สรางคนดีเขาสูสังคม โดยเริ่มจากโรงเรียนกอน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี

พระราชกระแสรบัสั่งพระราชทานใหองคมนตรีจัดตั้งโรงเรียนคุณธรรมขึ้น ซึ่งพลเอกไพบูลย ไดกลาววาใน

ปจจุบันปญหาเรื่องคุณธรรมนั้นเกิดจากการขาดการนําไปปฏิบัติจริง รัฐบาลใหความสนใจนอยเกินไป 

ศูนยคุณธรรมเปนองคกรที่มีขนาดเล็กเกินไป หลักสูตรการเรียนการสอนคุณธรรมของ สพฐ.อาจไม
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ตอบสนองตอปญหาคุณธรรมในสังคม และนโยบายตาง ๆ ที่เก่ียวของ ในการจัดการปญหาจากภาครัฐไม

สามารถไปสูประชาชนในระดับทองถิ่นได ซึ่งจากสาเหตุปญหาดังกลาว ตองสรางกระบวนการที่เปน

รูปธรรม ใชไดจริง โดยเริ่มจากการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อเปนการปลูกฝงใหเกิดคุณธรรมในใจ และ

ตองเปนกระบวนการที่ภาครัฐกระจายไปสูภาคชุมชนไดอยางทั่วถึง    

รูปแบบของการจัดกิจกรรม ดําเนินการในลักษณะของการบรรยาย และเนื่องจากเปนการ

ปาฐกถา ดังนั้นจึงไมมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู หรือการแสดงความคดิเห็นของผูเขารวมการประชุม 

อยางไรก็ตามการบรรยายครั้งนี้ไดใหหลักคิดที่สงผลใหเครือขายเกิดความตื่นตัวเรื่องคุณธรรม

และมีปฏิบัติการรวมของเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมตามบริบทของตนเอง และแนวทางการ

เชื่อมโยงและขยายเครือขาย โดยไดมีการกลาวถึงการเชื่อมโยงเครือขายตาง ๆ เชนเครือขายการศึกษา 

ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ ตองสรางหลักสูตรการเรียนการสอนคุณธรรมท่ีตอบสนองตอคุณธรรมใน

สังคม ซึ่งถือวาเปนสาเหตุของการขาดวินัยในสังคม และเครือขายภาครัฐตองถายทอดนโยบายไปสูระดับ

ทองถ่ินใหได โดยเครือขายตองรวมกันสรางคุณธรรมในสังคม  

กิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ  การขับเคลื่อนคุณธรรมสูสังคม 

 

 

 

1.2 เวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย

เพ่ือจัดทําประกาศเจตนารมณรวมกันของภาคีเครือขายสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 

เวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยเพ่ือจัดทํา

ประกาศเจตนารมณรวมกันของภาคีเครือขายสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10  โดยทีมวิชาการจาก

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนกิจกรรมกระบวนการทางวิชาการ ที่มีการใหความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูของภาคีเครือขายเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมดานความมีวินัยของกลุม

เครอืขายทางสังคม 6 เครือขาย โดยมีกระบวนการของการประชุม ดังนี้ 

1) นําเสนอสถานการณคุณธรรมในสังคมไทย และขอมูลจากการจัดสมัชชาคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค 

พบวาคุณธรรมความมีวินัยเปนคุณธรรมที่ภาคสวนตาง ๆ เห็นวาควรมีการสงเสริมและขับเคลื่อนให

เกิดขึ้นสังคมไทย การเสริมพลังทางบวกในการสรางวินัยใหเกิดเปนคุณธรรมของคนในชาติ นาจะเปนการ

แกไขปญหาวิกฤติคุณธรรม  
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2) นําเสนอรางขอเสนอเชิงนโยบายของ 6 เครือขาย ตอการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย 

โดยเฉพาะในประเด็นคุณธรรมความมีวินัย ที่ผานการยกรางจากเวทีกระบวนการระดมความคิดเห็นภาคี

เครอืขายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมและเตรยีมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

3) ใหผูเขารวมประชุมรวมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับแกไขรางขอเสนอเชิงนโยบาย

ของ 6 เครือขาย เพ่ือนําไปสูการรวมกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และหาฉันทา

มติเพ่ือประกาศเจตนารมณรวมกัน 

รูปแบบการจัดกิจกรรมมีทั้งการบรรยาย การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น ผูเขารวมกิจกรรม

ใหความสนใจในประเด็นการนําเสนอตาง ๆ เปนอยางดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางกวางขวาง 

สงผลใหใชเวลาการประชุมเกินกวาท่ีกําหนด อยางไรก็ตามการเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดแสดง

ความคิดเห็นที่หลากหลายและครบถวนจะนําไปสูการไดขอเสนอที่เปนฉันทามติรวมกัน ภาคีเครือขาย

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรปูธรรม  

 

กิจกรรมเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของ

สังคมไทยเพื่อจัดทําประกาศเจตนารมณรวมกันของภาคีเครือขายสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่ 10 

 

1.3 เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนคณุธรรมของภาคีเครือขาย 

เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือขาย เปนเวทีที่ใหผูแทนของ

ภาคี เครือขาย ซึ่ งประกอบไปดวย 1) เครือขายองคกรภาครัฐ 2) เครือขายองคกรธุรกิจ/เอกชน            

3) เครือขายองคกรการศึกษา 4) เครือขายองคกรสื่อมวลชน 5) เครือขายองคกรศาสนา และ 6) เครือขาย

ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน 7) เครือขายสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคกลาง ไดนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย 

โดยเฉพาะคุณธรรมความมีวินัยที่เปนฉันทามติท่ีจะขับเคลื่อนรวมกัน โดยเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอ

รัฐบาลดานการสรางวินัยในกลุมเครือขายของตนเองและขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาลดานการสราง

วินัยในสังคม 

 รูปแบบการจัดกิจกรรม ใหผูแทนแตละเครือขาย เปนผูนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ

เครือขายตนเอง โดยกําหนดระยะเวลาการนําเสนอที่สั้น สงผลตอการนําเสนอเนื้อหาที่ตองเนนความ

กระชับมากขึ้น ทําใหขาดการลงรายละเอียดเชิงลึกที่นาสนใจ สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 

มีความเหมาะสม สถานที่ท่ีใชในการจัดกิจกรรมมีความพรอม สะดวก อุปกรณโสตและเคร่ืองมือมีความ

พรอมใชงาน เพียงพอ และไมเกิดปญหา เอกสารประกอบกิจกรรมมีการนําแจกใหแกผูเขารวมลวงหนา

ในชวงของการลงทะเบียน ทําใหผูเขารวมทุกคนไดรับเอกสารอยางครบถวน สวนของการลงทะเบียนมี

ความชัดเจน เปนระบบ เจาหนาท่ีมีการดําเนินงานอยางรวดเร็ว มีความเชี่ยวชาญในหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย และทํางานอยางเต็มที่ อยางไรก็ตามพบวาผูเขารวมกิจกรรมใหความสนใจในประเด็นการ

นําเสนอตาง ๆ เปนอยางดี แตเนื่องจากดวยระยะเวลาท่ีจํากัด อาจทําใหผูเขารวมไมสามารถมีสวนรวมใน

การซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่จะสามารถริเริ่ม ตอยอดแนวทางในการสงเสริมคุณธรรมไดอยาง

เต็มที ่ 

2. กิจกรรมการจัดการความรูและเวทีทางวิชาการ 

โดยเปนการนําเสนอนวัตกรรม องคความรูดานการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน องคกร

เครือขายทางสังคมภาคสวนตาง ๆ ไดแก เครือขายองคกรภาครัฐ เครือขายองคกรภาคธุรกิจ/เอกชน 

เครือขายองคกรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เครือขายองคกรการศึกษา 

เครือขายองคกรศาสนา และเครือขายองคกรสื่อมวลชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นตาง ๆ 

เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแตละกลุมเครือขายในอนาคต ซึ่งมีรูปแบบของการนําเสนอ

เปนการนําเสนอกรณีศึกษา/การแสดงพลัง/การโชวผลงานการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีของภาคี

เครอืขาย และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีศึกษา ดังนี้ 

2.1 เครือขายองคกรภาครัฐ: ตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม ใสใจคณุธรรม 

เปนเวทีการนําเสนอความกาวหนาของการของการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือขายองคกร

ภาครัฐ ในประเด็นตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม ใสใจคุณธรรม โดยเร่ิมจากการนําเสนอภาพรวม 3 ปของ

การขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ และผูแทนแตละองคกรภาครัฐในนําเสนอ

ประสบการณการขับเคลื่อนคุณธรรมในองคกรท่ีเปนตนแบบท้ังในระดับตําบล ระดับจังหวัด และระดับ

กรม ซึ่งเปนการนําเสนอประสบการณการขับเคลื่อนคุณธรรมที่เปนรูปธรรม คนในองคกรเกิดความตื่นตัว

เรื่องดานคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมคุณธรรมตามบริบทของ

ตนเอง  

 รูปแบบการจัดกิจกรรมเปนการบรรยาย ซึ่งเริ่มชากวากําหนด สถานที่จัดกิจกรรมใชหองประชุม

ใหญ อุปกรณนําเสียงและกระจายเสียงทํางานไดอยางดี เจาหนาที่จับภาพผูแสดงความคิดเห็นใหไดเห็น 
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ชัดเจนผานหนาจอ แตหองกวางมากเกินไปเมื่อเทียบกับจํานวนผูเขาฟง ผูเขาฟงสวนมากเลือกนั่งที่

ดานหลังซึ่งหางจากเวทีมาก ทําใหที่นั่งดานหนาวาง หองมืดเกินไปสําหรับการฟงการเสวนาท่ีคอนขาง

จริงจังทําใหลดความสนใจตอผูพูดดานหนาเวทีใหนอยลง 

2.2 เครือขายองคกรธุรกิจ: ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรคสังคมคุณธรรม 

เครือขายองคกรธุรกิจ: ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรคสังคมคุณธรรม เปนเวทีแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นจากผูแทนเครือขายภาคธุรกิจ และภาคีเครือขายที่เก่ียวของ ในประเด็นทิศทางธุรกิจกับการ

สรางสรรคสังคมคุณธรรม 

2.3 เครือขายองคกรการศึกษา: ตนแบบเสริมสรางวินัยในสถานศึกษา 

เปนการแสดงกรณีศึกษาการเสริมสรางวินัยของสถานศึกษา โดยไดนําเสนอกระบวนการสงเสริม

วินัยจราจร เนนคุณธรรมอัตลักษณ คือ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา เริ่มจากการใหนักเรียนเสนอ

วิธีการแกปญหาจราจร เพราะนักเรียนจะมีวิธีแกที่ตรงจุด เพราะเขาเปนผูประสบพบเจอเอง จึงไดวิธีการ

แกไขที่ตรงจุด และนําไปปรับใชใหกับคนอ่ืน ๆ ได การลด ละ เลิกทะเลาะวิวาท ใชหลักธรรมในการขัด

เกลาจิตใจเด็ก มีการแบงเวลาในการใหนักเรียนไดทํากิจกรรมทางศาสนาของตนเองในทุกวันหลังทาน

อาหารกลางวันการสรางวินัยจากการถอดรองเทาใหเปนระเบียบ จนทําใหเกิดเปนนิสัย การสรางวินัยจาก

ขยะ ตั้งแกนนําในการแยกขยะ เพ่ือใหแกนนําเปนสื่อกลางในการสอนพี่ เพื่อน นอง ในการคัดแยกขยะที่

ถูกตอง และสงเสริมการรักษาความสะอาด 

จากรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เปนการนําเสนอผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนคุณธรรมของ

สถานศึกษาที่เปนตนแบบ มีการกําหนดชวงเวลาของการนําเสนอที่ไมเทากัน สงผลใหเกิดความเขาใจใน

เนื้อหาของแตละองคกรไมเทากัน อยางไรก็ตามกระบวนการจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหมีการซักถาม ทําให

ผูเขารวมกิจกรรมไดแนวทางที่ชัดเจน  

2.4 เครือขายองคกรส่ือมวลชน: รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง (Fake News) พกักอนโพสต 

 เปนเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงเปน 2 ชวง ชวงที่ 1 เวทีเสวนาตอประเด็นครอบครัวกับ

การสรางวินัย โดยนําเสนอเนื้อหาบางชวงตอนของละครโทรทัศน ที่สะทอนปญหาท่ีแฝงอยูในตัวของเด็ก 

ดวยสภาพสังคมในปจจุบัน การแขงกันในดานตาง ๆ บางคร้ังอาจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเด็กมีความ

ผิดปกติเกิดขึ้นในจิตใจจนกลายเปนปญหา ผานมุมมองของผูจัดละคร ผูทรงคุณวุฒิ ไดแก อธิบดีกรม

กิจการเด็กและเยาวชน และผูอํานวยการศูนยคุณธรรม และชวงที่ 2 เปนเวทีเสวนาตอประเด็นการรับมือกับ

ขาวลวง โดยมีผูแทนจากสื่อตาง ๆ รวมแลกเปลี่ยนประเด็นสถานการณที่เกิดขึ้น 

 รูปแบบการนําเสนอของการเสวนาในชวงที่ 1 นําเสนอและเสวนาผานละคร และใหขอมูล

เพิ่มเติมทางดานจิตวิทยา รวมถึงการสรางวินัยใหเกิดขึ้นในครอบครัวที่เปนรูปธรรม สามารถนําไปปฏิบัติ

ได โดยผูอํานวยการศูนยคุณธรรม ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ผูเขารวมเสวนาใหความ

สนใจและแสดงความคิดเห็นเพ่ือแลกเปลี่ยน เชนเดียวกันกับชวงที่ 2 ที่มีประเด็นที่นาสนใจ สงผลให

กิจกรรมทั้ง 2 ชวงมีผูเขารวมฟงเสวนาจํานวนมากและอยูรวมจนจบกิจกรรม นอกจากน้ีในชวงทายไดมี
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การสรุปประเด็นของการเสวนาแลกเปลี่ยนนําเสนอผานภาพการตูนท่ีวาดในชวงเวลาที่จัดกิจกรรม ทําให

กระบวนการจัดกิจกรรมมคีวามสมบูรณมากขึ้น  

2.5 เครือขายองคกรศาสนา: ประเด็นศาสนากับกระบวนการสรางพฤติกรรมดานวินัย 

เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยผูแทนของผูนําศาสนา ในประเด็นของศาสนากับกระบวนการสราง

พฤติกรรมดานวินัย ประกอบไปดวย วินัยกับการเคารพหัวใจตนเอง การสรางวินยัดวยสัมมาสติ การฝกสติ

ดวยศาสนวินัย สรางวินัยในหัวใจมนุษยชาติ ปลูกปญญาปลูกวินัยในหัวใจมนุษยชาติ  

มีรูปแบบการจัดกิจกรรมเปนเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีมีผูนําเสนอจํานวนมาก แมวา

กิจกรรมไดเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดแสดงความคิดเห็น แตมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวนนอย 

เนื่องจากมีเวลาจํากัด 

2.6 เครือขายองคกรประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน: วิถีชีวิตไทย 

สรางวินัยคนในชาติ 

 เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตอประเด็นวิถีชีวิตไทยสรางวินัยคนในชาติ ซึ่งมีผูแทนจากเครือขาย

นําเสนอ โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย ประกอบไปดวย 1) เครื่องมือสงเสริมคุณธรรมดวยธรรมนูญหมูบาน

สันติสุข 9 ดี  2) ตนแบบชุมชนเมืองบวรสรางสุข สานสามัคคีมีวินัย 3) การเสริมสรางเครือขายพลเมืองดี 

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 4) การสะสมเวลาแหงความดีอยางมีวินัยเยาวชนกลาแผนดิน รักดีมีวินัย  

5) การสรางวินัยพลเมือง สรางการมีสวนรวมขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว และ

ชุมชน  

 รูปแบบการจัดกิจกรรมเปนการจัดกิจกรรมแบบกลางแจง ทุกคนท่ีอยูภายในงานสามารถเขา

มารวมนั่งฟงการประชุม อยางไรก็ตามพบวากิจกรรมเร่ิมลาชากวากําหนด สถานที่ไมพรอมตอการจัด

กิจกรรม มีเสียงรบกวนจากภายนอกเนื่องจากเปนการจัดกิจกรรมในเวทีเปด ทําใหเสียงจากเวทีตีกับบูธ 

สวนกิจกรรมไดนําเสนอและสนทนาในหัวขอที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

2.7 ผลสําเร็จการขับเคล่ือนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระดับกระทรวง 

 เปนการนําเสนอผลสําเร็จการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติของหนวยงานระดับ

กระทรวง ของผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย และการนําเสนอของประธานการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม

แหงชาติ เพื่อเปนตนแบบใหหนวยงานราชการสวนอ่ืนท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถนําไปประยุตและ

ขับเคลื่อนคณุธรรมในหนวยงานของตนเองได 

 รูปแบบของกิจกรรมเปนการนําเสนอบอกเลาประสบการณ แตดวยระยะเวลาที่จํากัด สงผลให

ผูแทนของแตละทรวงไดนําเสนอเพียงคนละ 1 รอบ ซึ่งยังไมครอบคลุมประเด็นเนื้อหาที่เตรียมมานําเสนอ 

กิจกรรมเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมมีสวนรวมนอย อยางไรก็ตามในกิจกรรมคร้ังนี้มีผูแทนจาก
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กระทรวงตาง ๆ เขารวมประชุม สงผลใหเกิดการขยายเครือขายแนวทางการสงเสริมคุณธรรมในองคกร

เพิ่มมากขึ้น 

3. กิจกรรมการเสริมพลังเพื่อการขับเคล่ือนคณุธรรม 

เปนการนําเสนอเวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”เพ่ือบอกเลาประสบการณ

การสรางวินัยในบทบาทอาชีพของตนเองและครอบครัว ผานแขกรับเชิญทั้ ง 4 คน โดยไดเลาถึง

ประสบการณการมีวินัยในการทํางานในแตละสายอาชีพของตนเอง ดังนื้ 1) ผูชวยผูฝกสอนนักฟุตบอลทีม

ชาติไทย: การมีวินัยในวงการกีฬาเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก ทั้งวินัยการฝกซอม วินัยในตนเอง วินัยเร่ืองเวลา 

เพราะถาขาดวินัยยอมไมสามารถทําใหนักกีฬาประสบความสําเร็จได 2) พิธีกร ผูประกาศขาว และ

นักแสดง: เนื่องจากตองทําหนาท่ีหลายบทบาท การมีวินัยเรื่องการจัดการเวลาจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนมาก โดย

เนนเร่ืองการวางแผนเวลาในการใชชีวิต และการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการสราง

วินัยใหกับลูกดวยการปลูกฝงวินัยผานกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางประสบการณแปลกใหมที่ทาทาย และเมื่อ

พบกับปญหาสามารถพัฒนาตนเองใหผานปญหาเหลาน้ันจนเกิดวินัยในตนเอง 3) นักแตงเพลง: ศิลปน

ตองมีวินัยในการซอม อุทิศตนเองใหกับดนตรี นักแตงเพลงตองมีวินัยในเรื่องของเวลา เพราะตองมีความ

รับผิดชอบในการแตงเพลงสงใหทันเวลา เพราะนักแตงเพลงถือเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการทําเพลง ถา

ผิดพลาดยอมสงผลถึงขั้นตอนอ่ืน ๆ 4) นักแสดง: วินัยในการเปนนักแสดง ตองมีวินัยสูงในการซอม การ

ทองบท โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของเวลา ตองตรงตอเวลา เพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเริ่ม

จากการมีวินัยในตนเองกับเรื่องงาย ๆ กอน เชน การเก็บที่นอนหลังจากตื่นนอนในทุกวัน 

รูปแบบของกิจกรรมเปนการสัมภาษณบุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถเปนตนแบบในดานการใชชีวิต

โดยยึดหลักคุณธรรมดานวินัย  มีผูสนใจเขารวมฟงเปนจํานวนมาก เนื่องจากผูใหสัมภาษณเปนบุคคลที่มี

ชื่อเสียง นอกจากนี้ไดมีการบรหิารจัดการเวลาเปนอยางดี เน้ือหาและบทสัมภาษณมีความนาสนใจเนื้อหา

สามารถดึงดูดผูฟงใหมีอารมณรวมไปดวย และถายทอดประสบการณการสรางวินัยใหเกิดข้ึน ไดเปน

รูปธรรม สรุปโดยภาพรวมผูเขารวมมีความสนใจในกิจกรรมนี้เปนอยางดี 

กิจกรรมการเสริมพลังเพื่อการขับเคล่ือนคุณธรรม 

เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 
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1.3 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ของการจัด

งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่ 10 

การนําเสนอผลผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานในสวนน้ี  เปนการนําเสนอผลการประเมิน

จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม เก็บ

รวบรวมขอมูลดวยการสังเกตการดําเนินงานการจัดกิจกรรม สําหรับการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรม ภายในงานประกอบไปดวยการจัดตลาดนัดคุณธรรมแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงาน 

องคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรมของภาคีเครือขาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวทีกลางที่เนน

ท้ังสาระและบันเทิงตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน  

 การจัดนิทรรศการมีการแบงพื้นที่ 5 โซน ประกอบไปดวย   

 โซนที่ 1  นิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10  

      สืบสาน รักษา ตอยอด เพ่ือปวงประชา และพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10  

โซนที่ 2  ยุทธศาสตรชาติดานการสงเสริมคุณธรรม 10 ปการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม และผล

การขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564   

โซนที่ 3  การขับเคลื่อนคณุธรรมขององคกรเครือขาย 6 เครือขาย   

 เครือขายองคกรภาครัฐ: การนําเสนอผลสําเร็จและกระบวนการสงเสริมคุณธรรมใน

องคกรตนแบบคุณธรรมของหนวยงานภาคีเครือขายในระดับองคกร อําเภอ จังหวัด 

กระทรวง  

 เครือขายองคกรภาคธุรกิจ: นําเสนอกระบวนการสงเสริมคุณธรรม ธรรมาภิบาล 

และ CSR ขององคกรภาคธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน 

 เครือขายภาคประชาสัมคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน: นิทรรศการมี

ชีวิต ประเด็น “วิถีชีวิตไทย สรางวินัยคนในชาติ” นําเสนอพ้ืนที่จําลองวิถีชีวิตใน

รูปแบบชุมชน บาน วัด โรงเรียน ศาสนสถาน และมิติครอบครัว เด็ก เยาวชน และ

หนวยงานสงเสริมในพื้นที่ 

 เครือขายองคกรศาสนา: นําเสนอกระบวนการแปลงหลักธรรมสูการปฏิบัติในมิติ

องคกร ศาสนสถาน ชุมชน และบุคคลของเครือขายศาสนา 5 ศาสนา 

 เครือขายองคกรการศึกษา: นําเสนอกรณีตัวอยางสถานศึกษาที่ขับ เคลื่อน

สถานศึกษาคุณธรรมทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 

จาก 4 ภูมิภาค 

 เครือขายองคกรสื่อมวลชน: รวมกิจกรรมสงเสริมสื่อคุณธรรม รูเทาทันสื่อ กับศิลปน 

ดารา ผูประกาศขาว และองคกรดานสื่อแขนงตาง ๆ 

โซนที่ 4 องคความรู นวัตกรรมการสงเสริมคุณธรรม (นําเสนอสื่อ หนังสือ ชุดความรู  งานวิจัยที่

เกี่ยวของดานการสงเสริมคุณธรรม สําหรับดาวนโหลดผานคิวอารโคด) 
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โซนที่  5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง (เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และพื้นที่การเรียนรูของภาคี

เครอืขาย) โดยการจัดนิทรรศการหลัก ๆ และนิทรรศการในแตละสวนมีดังนี้ 

 

โซนท่ี 1 นทิรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10  

สืบสาน รักษา ตอยอด เพื่อปวงประชา และพระราชกรณียกิจ รัชกาลท่ี 10  

เปนการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 10 การสงเสริมคุณธรรมดานการปกครองและ

สถาบันพระมหากษัตริย  

รูปแบบของการจัดกิจกรรม เปนการนําเสนอในรูปแบบของบอรดนิทรรศการพระบรมฉายา

ลักษณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีผูใหความสนใจถายภาพรวมกับพระบรม

ฉายาลักษณเปนจํานวนมาก และใหความสนใจตอเนื้อหาการแสดงนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติ ที่ได

นําเสนอในประเด็นคุณธรรมของกษัตรยิซึ่งเปนตนแบบของการปฏิบัติตนและการปกครองที่มีคุณธรรม 

 

การจัดนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ โซนท่ี 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 

  

  
 

โซนท่ี 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสงเสริมคุณธรรม 10 ปการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม และ

ผลการขับเคล่ือนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564   

เปนโซนที่มีการนําเสนอผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมในระยะที่ผานมาตลอด 10 ป ซึ่งเปน

การรวบรวมองคความรูและนําเสนอนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากกลุมเครือขาย ผลการขับเคลื่อนแผนแมบท

สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564 



การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

 

 

73

รูปแบบการจัดกิจกรรม เปนการนําเสนอเนื้อหาผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม

และผลการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ในรูปแบบนิทรรศการ โดยไมมี

เจาหนาที่ประจําโซน ซึ่งพบวาผูเขารวมนิทรรศการมีจํานวนปานกลาง จะมีสวนหนึ่งท่ียืนอานขอความที่

นําเสนอ แตสวนมากจะเนนไปที่การถายรูป เนื่องจากการจัดนิทรรศการในโซนนี้ไดจัดทําเปนจุดท่ีใชเปน

ซุมถายภาพ (Backdrop)  

การจัดนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ โซนท่ี 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสงเสริมคุณธรรมฯ 

  

 
 

โซนท่ี 3  การขับเคลื่อนคุณธรรมขององคกรเครือขาย 6 เครือขาย   

 เปนโซนที่มีการจัดแสดงนิทรรศการของเครือขายประกอบดวย 1) เครือขายองคกรภาครัฐ  เปน

การนําเสนอผลสําเร็จและกระบวนการสงเสริมคุณธรรมในองคกรตนแบบคุณธรรมของหนวยงานภาคี

เครือขายในระดับองคกร อําเภอ จังหวัด กระทรวง  โดยมีการสรางแนวทาง ขอกําหนด ระเบียบขอบังคับ 

และนโยบายที่เกี่ยวของ มีหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางออมในระดับองคกร อําเภอ 

จังหวัด กระทรวง เปนผูกํากับดูแลการนํามาปฏิบัติใช และติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือสรางการมี

คุณธรรม วินัยของคนในชาติ  2) เครือขายองคกรภาคธุรกิจ นําเสนอในประเด็นการสรางวินัยในการ

ทํางาน เพ่ือการดําเนินงานที่ไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีการนําเสนอกระบวนการในการ

สงเสริมคุณธรรม ธรรมาภิบาล และ CSR ขององคกรตาง ๆ จากทุกภาคธุรกิจ  3) เครือขายภาคประชา

สังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน นําเสนอนิทรรศการมีชีวิต ประเด็น “วิถีชีวิตไทย สรางวินัย

คนในชาติ” นําเสนอพ้ืนท่ีจําลองวิถีชีวิตในรูปแบบชุมชน บาน วัด โรงเรียน ศาสนสถาน และมิติครอบครัว 

เด็ก เยาวชน และหนวยงานสงเสริมในพื้นที่ 4) เครือขายองคกรศาสนา นําเสนอการสงเสริมคุณธรรม การ
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สรางวินัยในตนเองอันเปนพื้นฐานในการเปนคนดีมีคุณธรรมในสังคม โดยยึดเอาหลักศาสนาเปนพ้ืนฐานใน

การดํารงชีวิต และแปลงหลักธรรม คําสอน ไปสูการนําไปปฏิบัติในระดับอ่ืน ๆ 5) เครือขายองคกร

การศึกษา นําเสนอการสรางการตระหนักรูถึงความสําคัญในการมีวินัยอันเปนพ้ืนฐานของการเปนคนดีมี

คุณธรรมในนักเรียน นักศึกษา อันจะกลายเปนกําลังที่สําคัญในการพัฒนาชาติตอไป  6) เครือขายองคกร

สื่อมวลชน นําเสนอในประเด็นการใหความสําคัญในเรื่องของการสรางคุณธรรมในการนําเสนอขาวสาร 

เพื่อการรูเทาทันสื่อ รับมือกับขาวลวง การจัดเวทีนําเสนอการจัดการกับการรับรูขาวสารของประชาชนใน

ปจจุบัน การแนะนําวิธีการรับรูขาวสารตางๆ ในปจจุบันอยางมีวิจารณญาณ 

รูปแบบของการจัดกิจกรรมในแตละบูธ มีการนําเสนอที่นาสนใจ บอกถึงการทํางานของภาคี

เครือขายที่มีสวนรวมตอการขับเคลื่อนคุณธรรม มีการจัดบอรดใหความรูจากเครือขายตาง ๆ มีการแจก

แผนพับ หนังสือคูมือ แผนซีดี และการนํา Social Media มาใช เชน Facebook และ Line เพ่ือนําเสนอ

ขาวที่รวดเร็วและสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา และบางบูธมีการจัดกิจกรรมใหรวมสนุก มีการกด Like 

Page ของหนวยงานเพ่ือรับของท่ีระลึก การจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนที่

สนใจไดมาก มีการนําเสนอเนื้อหาที่เขาใจงาย เจาหนาที่มีความสามารถใหความรูไดเปนอยางดี กิจกรรม

ตาง ๆ เปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนการเรียนรู โดยเปดโอกาสใหเกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางองคกรเครือขาย ท้ัง 6 เครือขาย อยางไรก็ตามพบวาพ้ืนที่การจัดกิจกรรมอยูบริเวณภายนอก

อาคาร ซึ่งมีสภาพอากาศรอนไมเหมาะตอการเรียนรู  

 

การจัดนทิรรศการและกิจกรรมตาง ๆ โซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมขององคกรเครือขาย  6 เครือขาย   
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โซนท่ี 4 องคความรู นวัตกรรมการสงเสริมคุณธรรม (นําเสนอสื่อ หนังสือ ชุดความรู  

งานวิจัยที่เกี่ยวของดานการสงเสริมคุณธรรม สําหรับดาวนโหลดผานคิวอารโคด)                

เปนโซนที่มีการนําเสนอองคความรูการสงเสริมคุณธรรม ผานสื่อหนังสือ การทําหนังสือคุณธรรม 

เปนการสงเสรมิดานคุณธรรมใหกับประชาชนในประเทศไทยทุกคน มีสวนชวยในการขับเคลื่อนแผนแมบท

สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ และยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณธรรม การจัดทําหนังสือคุณธรรมเพื่อใหทุก

คนเขาถึงการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมไดงายขึ้น และการทําเปนหนังสือยังทําใหคนเขาใจ และ

สามารถนําไปปฏิบัติตามได ทั้งยังสงเสริมใหคนไทยรักในการอาน โดยหนังสือคุณธรรมมีหลายรูปแบบ 

เพื่อใหเขาถึงทุกชวงอายุของผูที่อาน ไมวาจะเปนแบบการตูนคุณธรรมสําหรับเด็ก หรือการสรางคุณธรรม

สําหรับผู ใหญ เชน หนังสือกระบวนการถอดรหัสองคความรูดานคุณธรม (The Process of Moral 

Knowledge) เปนหนังสือที่รวบรวมเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการถอดองคความรูสรุปบทเรียนดาน

คุณธรรมความดีจากการดําเนินโครงการ พรอมวิธีการคนหาขอมูล การเลือกใชขอมูล พรอมหลักการ

ออกแบบหนังสือเลมเล็ก และตัวอยางผลงานจากการถอดองคความรู และหนังสือเลมเล็กจาก 10 

โรงเรียน 

 รูปแบบการจัดกิจกรรม เสนอเนื้อหาโดยจัดทําเปนจุดที่ใชเปนซุมถายภาพ (Backdrop) และจัด

ใหมีเจาหนาท่ีแนะนํากิจกรรมและตอบขอซักถาม มีผูใหความสนใจเขาชมนิทรรศการจํานวนมาก และให

ความสนใจในการรวมกิจกรรมท่ีทางบูธจัดขึ้น เชน การใหแสกน QR Code หนังสือคุณธรรม เพ่ือให
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สามารถอานหนังสือออนไลนในทุกชวงเวลา และยังมีคูปองรับเคร่ืองดื่มฟรีจาก Café Amazon ซี่งทําให

ผูเขารวมไดดื่มเครื่องดื่มฟรีอีกดวย  

โซนที่ 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง (เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และพ้ืนท่ีการเรียนรูของ

ภาคีเครือขาย)  

เปนโซนที่มีการแสดงดนตรีจากเยาวชนและศิลปวัฒนธรรมตาง ๆและกิจกรรมการประชาสัมพันธ

สรางความเขาใจในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของสมัชชาคุณธรรม รวมไปถึงเปนพ้ืนที่ในการนําเสนอ

องคความรูและนวัตกรรมตอการขับเคลื่อนคุณธรรม  

 

โซนที่ 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง (เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และพ้ืนที่การเรียนรูของภาคีเครือขาย) 

  

 

สวนท่ี 2 สรุปการประเมินผลกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการจัดงาน

สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

 การจัดงานสมัชชาคณุธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ไดกําหนดกรอบของการประเมินผลกระบวนการ

ดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการจัดงาน ซึ่งผลการประเมินมีดังนี้ 

1. กระบวนการดําเนินงานของการจัดงาน 

1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  

 การประเมินกระบวนการดําเนินงานของการจัดงานดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

กําหนดใหมีตัวชี้วัดในการประเมินจํานวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

KPI 1.1 การจัดใหมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ กรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการ

จัดงานที่เนนการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 

 KPI 1.2 การกําหนดแนวคิดและรูปแบบของการจัดงานเขาถึงกลุมเปาหมายครบทุกภาคสวน 

 จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ตอระดับความเหมาะสม 

ในประเด็นท่ีเปนตัวชี้วัดกระบวนการจัดงาน พบวาทุกตัวชี้วัดมีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 

3.97–4.04 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเม่ือเทียบกับผลการประเมิน โดยภาพรวมในดานการออกแบบ
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กิจกรรมการเรียนรูท่ีประเด็นเนื้อหาของกิจกรรมในภาพรวมนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการจัดงาน 

มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01 อยูในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณาแยกรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดที่ 1.1 การจัดใหมีกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคลอง

กับกรอบแนวคดิหลัก (Theme) ของการจัดงานที่เนนการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะทอนวินยัชาติ”  

มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.04  โดยที่ตัวชี้วัด 1.2  การกําหนดแนวคิดและรูปแบบของการจัด

งานเขาถึงกลุมเปาหมายครบทุกภาคสวน คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97  

 อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ที่ประเด็นเน้ือหาของกิจกรรม

ในภาพรวมนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค มีความเหมาะสมและสอดคลองกับกรอบแนวคิดหลัก (Theme) 

ของการจัดงาน ที่ตองการสรางกระแสใหเกิดความตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย นอกจากนี้การออกแบบการจัดงานสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายครบทุกภาค

สวน ในสวนของตัวชี้วัดที่มีคาคะแนนนอยกวาตัวชี้วัดอื่นก็เปนประเด็นที่ควรมีการพิจารณาเพ่ือยกระดับ

ในการจัดงานครั้งตอไป โดยการออกแบบการจัดกิจกรรมที่กลุมเปาหมายทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ รวมทั้ง

หนวยงานในระดับพื้นที่ ภาคประชาชนท่ัวไป นักเรียน/นักศึกษา และเยาวชนสามารถเขามามีสวนรวมใน

งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 18 

ตารางที่  18  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้วัด     

               ของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

 

ขอบเขตการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 

(สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

การ 

แปลผล 

ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบกับเกณฑ 

ผาน

เกณฑ 

ไมผาน

เกณฑ 

KPI 1.1 การจัดงานมีกิจกรรมท่ี

เหมาะสมและสอดคลองกับ 

กรอบแนวคิดหลัก (Theme) 

ของการจัดงานท่ีเนนการ

ขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน 

สะทอนวินัยชาต”ิ 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอ

ความเหมาะสมของการมีกิจกรรมท่ีนําไปสู

การไดรับความรูท่ีเหมาะสมและสอดคลอง

กับกรอบแนวคิดของการจัดงาน 

 4.04   (0.76)  ระดับมาก /  

KPI 1.2 การกําหนดแนวคิดและ

รูปแบบของการจัดงานเขาถึง

กลุมเปาหมายครบทุกภาคสวน 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอ

ความเหมาะสมของการการกําหนดแนวคิด

แ ล ะ รู ป แ บ บ ข อ งก า ร จั ด ง า น เข า ถึ ง

กลุมเปาหมายครบทุกภาคสวน 

 3.97   (0.74)  ระดับมาก /  

รวม  4.01   (0.70)  ระดับมาก /  

หมายเหตุ:  1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 

2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ

มากที่สุด 

   2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย   3.41 อยูในระดับมาก 
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2) การจัดงานภาพรวมในดานการลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่ และการอํานวย

ความสะดวก 

 การประเมินกระบวนการดําเนินงานของการจัดงานดานการจัดงานภาพรวมในดานการ

ลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่ และการอํานวยความสะดวก กําหนดใหมีตัวชี้วัดในการประเมิน

จํานวน 4 ตัวชี้วัด ไดแก 

 KPI 1.3 การจัดระบบการลงทะเบียนลวงหนาและการลงทะเบียนหนางาน 

KPI 1.4 การจัดสถานที่และสภาพแวดลอมของการจัดงาน 

KPI 1.5 การประชาสัมพันธภายในงาน 

KPI 1.6 การประสานงานเจาหนาที่ในการจัดงาน 

 จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ตอระดับความเหมาะสมใน

ประเด็นที่เปนตัวชี้วัดกระบวนการจัดงาน พบวาทุกตัวชี้วัดมีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 

3.83-4.13 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน โดยภาพรวมในดานการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีการจัดงานภาพรวมในดานการลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่ และการ

อํานวยความสะดวก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.94 อยูในระดับมาก 

  เม่ือพิจารณาแยกรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดระบบการลงทะเบียนลวงหนาและการ

ลงทะเบียนหนางาน มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.13 และตัวชี้วัดที่มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ตัวชี้วัด1.6 การจัดสถานที่และสภาพแวดลอมลอมของการจัดงาน คาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.83  

 อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดงานภาพรวมในดานการลงทะเบียน การประสานงาน 

สถานที่และการอํานวยความสะดวกการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ที่มีความเหมาะสม แตก็มีโอกาส

ยกระดับหรือพัฒนาโดยเฉพาะในดานการจัดสถานที่และสภาพแวดลอมของการจัดงาน ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 19 

 

ตารางที ่ 19  ผลการประเมินกระบวนการดําเนิน งานของการจัด งาน  จําแนกตามตัวชี ้ว ัด 

               ของการจัด งาน  ในดานการล งทะเบียน  การประสานงาน  สถานที ่  และการ 

               อํานวยความสะดวก 

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

 

ขอบเขตการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 

(สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

 

การแปลผล 

ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบกับเกณฑ 

ผานเกณฑ ไมผาน

เกณฑ 

KPI 1.3 การจัดระบบการ

ลงทะเบียนลวงหนาและการ

ลงทะเบียนหนางาน 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความ

เหมาะสมของการจัดระบบการลงทะเบียน

ลวงหนาและการลงทะเบียนหนางาน 

 4.13   (0.79)  ระดับมาก /  
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ตารางที ่ 19  ผลการประเมินกระบวนการดําเนิน งานของการจัด งาน  จําแนกตามตัวชี ้ว ัด 

               ของการจัด งาน  ในดานการล งทะเบียน  การประสานงาน  สถานที ่  และการ 

               อํานวยความสะดวก (ตอ) 

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

 

ขอบเขตการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 

(สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

 

การแปลผล 

ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบกับเกณฑ 

ผานเกณฑ ไมผาน

เกณฑ 

KPI 1.4 การประชาสัมพันธ 

ภายในงาน 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความ

เหมาะสมของการประชาสัมพันธ ภายในงาน 

 3.88   (0.82)  ระดับมาก /  

KPI 1.5 การจัดสถานท่ีและ

สภาพแวดลอมของการจัดงาน 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความ

เหมาะสมของการจัดสถานท่ีและสภาพแวดลอม

ของการจัดงาน 

 3.83   (0.89)  ระดับมาก /  

KPI 1.6 การประสานงาน

เจาหนาที่ในการจัดงาน 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความ

เหมาะสมของการประสานงานเจาหนาท่ีใน

การจัดงาน 

 3.90   (0.86)  ระดับมาก /  

รวม 3.94 (0.85) ระดับมาก   

หมายเหตุ:  1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 

2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ

มากที่สุด 

            2 . การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย   3.41 อยูในระดับมาก 

 

2. ผลลัพธของการจัดงาน 

1) ดานประสิทธิภาพ 

 การประเมินผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิภาพ กําหนดใหมีตัวชี้วัดในการประเมิน จํานวน 

1 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 2.1 ความคุมคาตอการลงทุนของกระบวนการจัดงาน 

 จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ตอระดับความเหมาะสม 

ในประเด็นที่เปนตัวชี้วัดผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิภาพ พบวาตัวชี้วัดความคุมคาตอการ

ลงทุนของกระบวนการจัดงานมีผลการประเมิน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.97 อยูในระดับมาก และ

ผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน  

 อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิภาพในประเด็น

ประโยชนที่ ได รับคุมคากับเวลาและคาใชจายที่มารวมงาน  มีค วาม เหมาะสม ในระดับมาก  ด ัง

รายละเอียดในตารางที่ 20 
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ตารางที่  20 ผลการประเมินผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้วัดผลลัพธของการจัด 

              งานดานประสิทธิภาพ      

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

 

ขอบเขตการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 

(สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน) 

 

การแปล

ผล 

ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบกับเกณฑ 

ผานเกณฑ ไมผาน

เกณฑ 

KPI 2.1 ความคุมคาตอการ

ลงทุนของกระบวนการจัดงาน 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอ

ความเหมาะสมของประโยชนท่ีไดรับคุมคา

กับเวลาและคาใชจายที่มารวมงาน 

 3.97  (0.72)  ระดับมาก /  

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 

2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ

มากที่สุด 

           2.  การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉล่ีย   3.41 อยูในระดับมาก 

 

2) ดานประสิทธิผล 

2.1) กลุมเปาหมายและผู เกี่ยวของเกิดความตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อน

คุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย 

 การประเมินผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิผลในประเด็นกลุมเปาหมายและผูเก่ียวของเกิด

ความตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย กําหนดใหมีตัวชี้วัดใน

การประเมินจํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก  

 KPI 2.2 กิจกรรมสงผลให เครือขายเกิดความตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของ

เครอืขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัย ตามบริบทของตนเอง 

 จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ตอระดับความเหมาะสมใน

ประเด็นที่ เปนตัวชี้ วัดผลลัพ ธของการจัด งานดานประสิท ธิผล  ในประเด็นกลุมเปาหมายและ

ผูเก่ียวของเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย พบวา 

ตัวชี ้วัดที่  2 .2 กิจกรรมสงผลใหเครือขายเกิดความตื ่นตัวเ ร่ืองคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวม

ของเครือขายในการขับ เคลื ่อนคุณธรรมดานวินัย  ตามบริบทของตน เอง มีคาคะแนนเฉลี่ย 

4.04 อยู ในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน โดยภาพรวมผลลัพธของการจัดงาน 

ดังรายละเอียดในตารางที่ 21 
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ตารางที่ 21  ผลการประเมินผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้วัดผลลัพธของการจัด 

               ง า น ด า น ป ร ะส ิท ธิผ ล ใน ป ร ะ เด ็น ก ลุ ม เป าห ม าย แ ล ะ ผู  เ กี ่ย วข อ ง เก ิด ค ว าม 

               ตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย 

 

ตัวช้ีวัด 

 

ขอบเขตการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 

(สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

 

การแปลผล 

ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบกับเกณฑ 

ผานเกณฑ ไมผาน

เกณฑ 

KPI 2.2 กิจกรรมสงผลให

เครือขายเกิดความตื่นตัวเรื่อง

คุณธรรมและมีปฏิบัติการรวม

ของเครือขายในการขับเคลื่อน

คุณธรรมดานวินัย ตามบรบิท

ของตนเอง 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอ

ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ท่ีสงผล

ใหเครือขายเกิดความต่ืนตัวเร่ืองคุณธรรม

และมีปฏิบัติการรวมของเครือขายในการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัย ตามบริบทของ

ตนเอง 

 4.04  (0.67)  ระดับมาก /  

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 

2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ

มากที่สุด 

             2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย   3.41 อยูในระดับมาก 

 

2.2) กลุมเปาหมายและผู เกี่ยวของที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีองคความรูที่นําไปสู

การรวมกําหนด แนวทางและรูปธรรมการสง เสริมคุณธรรมตามประเด็นและพื้น ที่ที่ เปน

ฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ 

 การประเมินผลลัพธของการจัดงาน ดานประสิทธิผลในประเด็นกลุมเปาหมายและผูเก่ียวของที่

เขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีองคความรูที่นําไปสูการรวมกําหนด แนวทางและรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรม

ตามประเด็นและพ้ืนท่ีที่เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ กําหนดใหมีตัวชี้วัดในการ

ประเมินจํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 2.3 องคความรูที่ไดรับจากกิจกรรมตาง ๆท่ีนําไปสูการรวมกําหนด

แนวทางและรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพ้ืนที่ที่เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกร

ภาคสวนตาง ๆ 

 จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

ตอระดับความเหมาะสมในประเด็นท่ีเปนตัวชี้วัดผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิผล  พบวา 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 องคความรูท่ีไดรับจากกิจกรรมตาง ๆ ที่นําไปสูการรวมกําหนดแนวทางและรูปธรรมการ

สงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพ้ืนที่ที่เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ มีคา

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.98 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน    

 อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดงานที่ผลลัพธของการจัดงาน ดานประสิทธิผล

ในประเด็นกลุมเปาหมายและผูเก่ียวของที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีองคความรูที่นําไปสูการรวมกําหนด 

แนวทางและรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพ้ืนท่ีที่เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกร
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ภาคสวนตาง ๆ มีความเหมาะสมเนื่องจากมีกิจกรรมที่ใหผูเขารวมงานไดรับความรู ท่ีแสดงความ

คิดเห็นและหาฉันทามติรวมกันตอแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม ดังรายละเอียดในตารางที่ 22 

ตารางที่  22 ผลการประเมินผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้ วัดผลลัพธของการจัดงาน 

      ดานประสิทธิผลในประเด็นกลุมเปาหมายและผูเก่ียวของที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

      มีองคความรูที่นําไปสูการรวมกําหนดแนวทางและรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรม  

      ตามประเด็นและพื้นที่ที่เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ    

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 

2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ

มากที่สุด 

             2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย   3.41 อยูในระดับมาก 

 

2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําองคความรูที ่ได รับ ไปประยุกตใชในหนวยงาน 

องคกรภาคสวนตาง ๆ เพ่ือรวมขับเคลื่อนคุณธรรม 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ 

เพื่อรวมขับเคลื่อนคุณธรรม กําหนดใหมีตัวชี้ วัดในการประเมินจํานวน 2 ตัวชี้ วัด ไดแก KPI 2.4 การ

แลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูเร่ืองการขับเคลื่อนคุณธรรมผานกิจกรรมตาง ๆ และ KPI 2.5 การเกิด

ความรูท่ีนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพ และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการ

ขับเคลื่อนคณุธรรม ในระดับพ้ืนที่ และองคกร 

 จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน  450 ตัวอยาง ตอระดับความเหมาะสม

ในประเด็นที่เปนตัวชี้วัดผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิผล พบวาตัวชี้วัดที่ 2.5 การเกิดความรูที่

นําไปสูการเพ่ิมศักยภาพ และสามารถนําความรูที่ได รับไปประยุกตใชในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการ

ขับเคล่ือนคุณธรรม ในระดับพ้ืนที่ และองคกร มีผลการประเมิน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.95 อยูใน

ระดับมาก ในขณะที่ตัวชี้วัดที่ 2.4 การแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูเร่ืองการขับเคลื่อนคุณธรรม

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

 

ขอบเขตการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 

(สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

 

การแปลผล 

ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบกับเกณฑ 

ผานเกณฑ ไมผาน

เกณฑ 

KPI 2.3 องคความรูท่ีไดรับ

จากกิจกรรมตาง ๆ ท่ีนําไปสู

การรวมกําหนดแนวทางและ

รูปธรรมการสงเสริมคณุธรรม

ตามประเด็นและพื้นท่ีท่ีเปน

ฉันทามติรวมของหนวยงาน 

องคกรภาคสวนตาง ๆ 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอ

ความเหมาะสมของกิจกรรมทําใหไดรับ

ทราบทิศทาง/ขอตกลงรวม ท่ีนําไปสูการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัยทั้งภายในกลุม

เครือขายและรวมขับเคล่ือนในสังคมไทย 

 

 3.98  (0.65)  ระดับมาก /  
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ผานกิจกรรมตาง ๆ มีผลการประเมิน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยกวา เทากับ 3.93 อยูในระดับมาก

เชนเดียวกัน และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน    

 อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดงานท่ีผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิผลในประเด็น

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ เพ่ือ

รวมขับเคลื่อนคุณธรรม มีความเหมาะสมในระดับมาก แตก็มีโอกาสยกระดับหรือพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่

นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรยีนรูที่นําไปสูการขับเคลื่อนคุณธรรมที่เปนรูปธรรมและยั่งยืนในระดับพ้ืนท่ีไดใน

โอกาสตอไป ดังรายละเอียดในตารางที่ 23 

 

ตารางที่  23 ผลการประเมินผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้วัดผลลัพธของการจัดงาน 

             ดานประสิทธิผลในประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูที่ ได รับไป 

      ประยุกตใชในหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ เพื่อรวมขับเคลื่อนคุณธรรม 

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

 

ขอบเขตการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 

(สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

 

การแปล

ผล 

ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบกับเกณฑ 

ผานเกณฑ ไมผาน

เกณฑ 

KPI 2.4 การแลกเปลี่ยน

ประสบการณและเรียนรู

เรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรม

ผานกิจกรรมตาง ๆ 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอ

ความเหมาะสมของการแลกเปลี่ ยน

ประสบการณ และเรียนรู เรื่องสมัชชา

คุณธรรมในการทํางานผานกิจกรรมตาง ๆ 

 3.93   (0.69)  ระดับมาก /  

KPI 2.5 การเกิดความรูท่ี

นําไปสูการเพ่ิมศักยภาพ 

และสามารถนําความรูท่ี

ไดรับไปประยุกตใชใน

หนวยงาน เพื่อใหเกิดการ

ขับเคลื่อนคุณธรรม ใน

ระดับพ้ืนท่ี และองคกร 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอ

ความเหมาะสมของการเกิดความรู ท่ี

นําไปสูการเพ่ิมศักยภาพและสามารถนํา

ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน 

เพื่ อให เกิดการขับเคล่ือนคุณธรรม ใน

ระดบัพ้ืนท่ี และองคกร 

 3.95   (0.71)  ระดับมาก /  

รวม 3.96 (0.62) ระดับมาก /  

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 

2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ

มากที่สุด 

             2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย  3.41 อยูในระดับมาก 

 

2.4) การเช่ือมโยงการทํางานรวมกัน ระหวางสมาชิกของแตละเครือขาย 

 การประเมินผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิผลในประเด็นการเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน 

ระหวางสมาชิกของแตละเครือขาย กําหนดใหมีตัวชี้วัดในการประเมินจํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 2.6 
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ระดับความเหมาะสมของการจัดงานกอใหเกิดเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการ

เชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย 

จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

ตอระดับความเหมาะสมในประเด็นท่ีเปนตัวชี้วัดผลลัพธของการจัดงาน ดานประสิทธิผล พบวาตัวชี้วัดที่ 

2.6 ระดับความเหมาะสมของการจัดงานกอใหเกิดเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพ่ิมขึ้น และเกิดการ

เชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางเครอืขาย โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.90 อยูในระดับมาก และผาน

เกณฑเมื่อเทยีบกับผลการประเมิน    

 อาจกลาวไดวาการจัดงานคร้ังนี้มีการจัดงานที่ผลลัพธของการจัดงาน ดานประสิทธิผลในประเด็น

กลุมเปาหมายและผูเก่ียวของที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของงานกอใหเกิดการเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน 

ระหวางสมาชิกของแตละเครือขาย ดังรายละเอียดในตารางท่ี 24 

 

ตารางที่  24 ผลการประเมินผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้วัดผลลัพธของการจัดงาน 

      ดานประสิทธิผลในประเด็นการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกของ 

      แตละเครือขาย 

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 

2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ

มากที่สุด 

             2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย   3.41 อยูในระดับมาก 

3) ดานความสําเร็จ 

 การประเมินผลลัพธของการจัดงาน ดานความสําเร็จในประเด็นความพึงพอใจของผูเขารวมงาน 

กําหนดใหมีตัวชี้วัดในการประเมินจํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 2.6  ความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดงาน 

 จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ตอระดับความเหมาะสมใน

ประเด็นที่เปนตัวชี้ วัดผลลัพธของการจัดงาน ดานความสําเร็จ พบวาตัวชี้วัดท่ี 2.6 ความพึงพอใจใน

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

 

ขอบเขตการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 

(สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

 

การแปลผล 

ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบกับเกณฑ 

ผานเกณฑ ไมผาน

เกณฑ 

KPI 2.6 ระดับความเหมาะสม

ของการจัดงานกอใหเกิด

เครือขายในการขับเคลื่อน

คุณธรรมเพ่ิมขึ้น และเกิดการ

เช่ือมโยงการทํางานรวมกัน

ระหวางเครือขาย 

ระ ดับ ความเหมาะสมของการจัดงาน

ก อ ให เกิ ด เค รื อ ข า ย ใน ก ารขั บ เค ลื่ อ น

คุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการเช่ือมโยงการ

ทํางานรวมกันระหวางเครือขาย  

 3.90  (0.74)  ระดับมาก /  
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ภาพรวมตอการจัดงาน  มีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.01 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อ

เทียบกับผลการประเมิน  

 อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดงานท่ีผลลัพธของการจัดงานดานความสําเร็จในประเด็น

ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน มีความเหมาะสมในระดับมาก ดังรายละเอียดในตารางท่ี 25 

ตารางที่ 25 ผลการประเมินผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้ วัดผลลัพธของการจัดงาน 

             ดานความสําเร็จในประเด็นความพึงพอใจของผู เขารวมงาน 

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

 

ขอบเขตการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 

(สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน) 

 

การแปล

ผล 

ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบกับเกณฑ 

ผานเกณฑ ไมผาน

เกณฑ 

KPI 2.7 ความพึงพอใจใน

ภาพรวมตอการจัดงาน 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอ

ระดับความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัด

งาน 

 4.01   (0.65)  ระดับมาก /  

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 

2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ

มากที่สุด 

2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย   3.41 อยูในระดบัมาก 

3. คุณคาของงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

 การประเมินคณุคาของงานคุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 กําหนดใหมีตัวชี้วัดในการประเมนิจํานวน 

4 ตัวชี้วัด ไดแก  

 KPI 3.1 คุณคาดานการสรางกระแสทําใหองคกรเครือขายเกิดความตระหนักและตื่นตัวมีฏิบัติการ

รวมกับเครือขายในการขับเคลื่อนคณุธรรม พอเพียง วินัย สุจรติ จิตอาสา 

KPI 3.2 คุณคาดานการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม 

KPI 3.3 คุณคาดานเกิดการนํานโยบายดานคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริม

คุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา ตอยอดและขยายผลในระดับองคกร/พ้ืนที่อยางเปนรปูธรรม  

KPI 3.4  คุณคาดานการสงเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสรางสังคมคุณธรรม 

 จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ตอระดับความเหมาะสมใน

ประเด็นท่ีเปนตัวชี้วัดคุณคาของงาน พบวาตัวชี้วัดที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 มีผลการประเมินโดยมีคาคะแนน

เฉลี่ย ตั้งแต 3.97-4.07 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน  

 อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้คุณคาของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติมีความเหมาะสม

ในระดับมาก แตควรตองพัฒนากิจกรรมที่นําไปสูการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นในประเด็นคุณคาดานการ

สงเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสรางสังคมคุณธรรม ดังรายละเอียดในตารางที่ 26 
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ตารางที่  26 ผลการประเมินคุณคาของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้ วัดดานคุณคาของงาน 

       สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่  10 

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

 

ขอบเขตการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 

(สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

 

การแปลผล 

ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบกับเกณฑ 

ผานเกณฑ ไมผาน

เกณฑ 

KPI 3.1 คุณคาดานการสราง

กระแสทําใหองคกรเครอืขาย

เกิดความตระหนักและต่ืนตัวมี

ปฏิบัติการรวมกับเครอืขายใน

การขับเคล่ือนคุณธรรม พอเพียง 

วินัย สุจริต จิตอาสา 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย

ตอคณุคาในดานการสรางกระแส

ทําใหองคกรเครือขายเกิดความ

ตระหนักและตื่นตัวมีปฏิบัติการ

รวมกับเครือขายในการขับเคลื่อน

คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา 

 4.03   (0.77)  ระดับมาก /  

KPI 3.2 คุณคาดานการสราง

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ตอการขับเคล่ือนคุณธรรม 

ระดับความคิดเห็นของ

กลุมเปาหมายตอคุณคาในดาน

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอ

การขับเคลื่อนคณุธรรม 

 4.07   (0.65)  ระดับมาก /  

KPI 3.3 คุณคาดานเกิดการนํา

นโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม

ท่ีสอดคลองกับแผนแมบท

สงเสริมคุณธรรมแหงชาตินําสู

การพัฒนา ตอยอดและขยายผล

ในระดับองคกร/พ้ืนที่อยางเปน

รูปธรรม  

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย 

ตอคณุคาในดานเกิดการนํา

นโยบายดานคณุธรรม จริยธรรมท่ี

สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริม

คุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา 

ตอยอดและขยายผลในระดับ

องคกร/พ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม 

 4.04   (0.73)  ระดับมาก /  

KPI 3.4 คุณคาดานการสงเสริม

งานวิจัยและวิชาการเพื่อสราง

สังคมคุณธรรม 

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย

ตอคณุคาในดานการสงเสรมิ

งานวิจัยและวิชาการเพื่อสราง

สังคมคุณธรรม 

 3.97   (0.72)  ระดับมาก /  

รวม  4.03   (0.65)  

 

ระดับมาก   

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 

2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ

มากที่สุด 

2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย   3.41 อยูในระดบัมาก 
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4. เปรียบเทียบผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการจัด

งานสมัชชาคณุธรรมแหงชาติ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการ

จัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ พบวาทุกประเด็นหลักมีผลการประเมิน มีคาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.90-

4.04 อยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน    

 พิจารณาแยกรายประเด็น  พบวาผลลัพธของการจัดงานในดานประสิท ธิผล ประเด็น

กลุมเปาหมายและผูเก่ียวของเกิดความตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรม

ดานวินัย มีคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 4.04 รองลงมาเปน 1) คุณคาของงานสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ 2) ดานความสําเร็จประเด็นความพึงพอใจของผูเขารวมงาน 3) ดานการออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู  4) ดานประสิทธิผล ประเด็นกลุมเปาหมายและผูเก่ียวของท่ีเขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีองคความรูที่

นําไปสูการรวมกําหนดแนวทางและรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพื้นท่ีที่เปนฉันทามติ

รวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ  มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.03, 4.01, 4.01, 3.98 (ตามลําดับ) 

โดยที่ดานประสิทธิผล ประเด็นการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกของแตละเครือขายมีคา

คะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.90 ดังรายละเอียดในตารางที่ 27 

 

ตารางที่ 27  ผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการจัดงาน 

                สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 

ประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธ 

ที่ไดจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย (สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

การแปลผล ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบกับเกณฑ 

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

1. กระบวนการดําเนินงานของการจดังาน      

1.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู     4.01  (0.70)  ระดับมาก /  

1.2 การจัดงานภาพรวมในดานการลงทะเบียน การประสานงาน 

สถานท่ี และการอํานวยความสะดวก 

3.94 (0.85) ระดับมาก /  

2. ผลลัพธของการจัดงาน      

2.1 ดานประสิทธิภาพ  3.97  (0.72)  ระดับมาก /  

2.2 ดานประสิทธิผล        

2.2.1 กลุมเปาหมายและผูเก่ียวของเกิดความตระหนักและ

ต่ืนตวั ในการขับเคล่ือนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย 

 4.04  (0.67)  ระดับมาก /  

2.2.2 กลุมเปาหมายและผูเก่ียวของท่ีเขารวมกิจกรรมตาง ๆ มี

องคความรูท่ีนําไปสูการรวมกําหนด แนวทางและรูปธรรมการ

สงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพื้นท่ีท่ีเปนฉันทามติรวม ของ

หนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ 

 3.98  (0.65)  ระดับมาก /  
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ตารางที่ 27  ผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการจัดงาน 

                สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 (ตอ) 

ประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธ 

ที่ไดจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย (สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

การแปลผล ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบกับเกณฑ 

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

2.2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูท่ีไดรับไป

ประยุกตใชในหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ เพ่ือรวม

ขับเคลื่อนคุณธรรม 

3.96 (0.62) ระดับมาก /  

2.2.4 การเช่ือมโยงการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกของแตละ

เครือขาย 

 3.90  (0.74)  ระดับมาก /  

2.3 ดานความสําเร็จ       

2.3.1 ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน  4.01   (0.65)  ระดับมาก /  

3. คุณคาของงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ  4.03   (0.65)  ระดับมาก /  

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 

2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ

มากที่สุด 

2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย   3.41 อยูในระดบัมาก 
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บทที่ 5 

สรุปผลการประเมิน และขอเสนอแนะ 

การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผล

กระบวนการดําเนินงานของกิจกรรมหลักท่ีจัดในงานและผลลัพธของการจัดงาน ในดานประสิทธิภาพ 

ดานประสิทธิผล ดานความสําเร็จ และดานคุณคาของงาน รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือ

เปนแนวทางในการปรับปรงุกิจกรรมการจัดงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป    

การประเมินผลครั้งนี้ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากผูเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ระหวาง

วันที่  2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสํารวจดวย

แบบสอบถามจากกลุมเปาหมาย กําหนดเปาหมายในการแจกแบบสอบถามในภาพรวม จํานวน 500 

ตัวอยาง ได รับกลับคืนจํานวนทั้งสิ้น 450 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 90.00 รวมท้ังการสังเกตการจัด

นิทรรศการจํานวน 7 โซน และการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก ซึ่งสามารถสัมภาษณ

ผูเขารวมงานไดจํานวนทั้งสิ้น 35 คน สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะไดดังนี้ 

สรุปผลการประเมิน 

1. ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานในภาพรวมของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ ครั้งที่ 10 

 กลุมตัวอยางที่เขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 จากขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล 

พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.67 มีอายุเฉลี่ย 40 ป จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รอยละ 

48.67 ประเภทของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมงาน สวนใหญเปนเครือขายองคกรภาครัฐ รอยละ 56.89 ไม

เคยเขารวมงาน รอยละ 58.44 สวนผูที่เคยเขารวมงาน มีการนําไปใชประโยชน รอยละ 85.03 เหตุผล

สําคัญที่ทําใหตัดสินใจเขารวมงานของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญไดรับเชิญเขารวมกิจกรรม/หนวยงาน

มอบหมาย รอยละ 39.33    

 ในสวนของการเขารวมงาน พบวากลุมตัวอยางไดเขารวมกิจกรรมวิชาการ โดยเปนกิจกรรมโดย

เปนกิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนคุณธรรมสูชุมชน” มากท่ีสุด 

รอยละ 70.89 ของจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมา คือ กิจกรรมเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอและ

แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย รอยละ 67.11 การจัดนิทรรศการโซนการจัดนิทรรศการโซน  

ท่ี 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 รอยละ  65.78 กิจกรรมเวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน 

สะทอนวินัยชาติ” รอยละ 63.33 สําหรับผูที่เขารวมในแตละกิจกรรมมีความเห็นวาทุกกิจกรรมมีความ

เหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรมและการนําไปใชประโยชน ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.78-4.13 

อยูในระดับมาก ซึ่งกิจกรรมเวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” เปนกิจกรรมท่ีมี

กระบวนการจัดที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.13 และกิจกรรมการจัดนิทรรศการ

โซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมขององคเครือขาย 6 เครือขาย เปนกิจกรรมสามารถนําไปใชประโยชนได
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มากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 โดยที่การจัดนิทรรศการโซนลานกิจกรรมสาระบันเทิง เปน

กิจกรรมที่มีกระบวนการจัดที่มีความเหมาะสมและการนําไปใชประโยชนนอยที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 3.79  

 สําหรับความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติในภาพรวมนั้น พบวา 

กลุมตัวอยางที่ไดเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ เห็นวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดระบบการ

ลงทะเบียนลวงหนาและการลงทะเบียนหนางาน มีคาคะแนนเฉลี่ยระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด มีคา

คะแนนเฉลี่ยระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด เทากับ 4.13 อยูในระดับมาก และเห็นวาการจัดสถานที่และ

สภาพแวดลอมของการจัดงาน มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.83 อยูในระดับมาก ในดานผลลัพธที่

เกิดข้ึนจากการจัดงาน พบวาผลลัพธท่ีเกิดขึ้นของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติในประเด็น การจัด

งานครั้งนี้สงผลใหเครือขายเกิดความตื่นตัวเร่ืองคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของเครือขายในการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมคุณธรรมดานวินัย ตามบริบทของตนเอง  มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.04  อยู

ในระดับมาก  โดยผลลัพธที่เกิดข้ึนนอยกวาดานอื่น ๆ คือ การเขารวมงานคร้ังนี้ไดกอใหเกิดเครือขายใน

การขับเคล่ือนคุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย มีคาคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 3.90 อยูในระดับมาก  

ในดานคุณคาท่ีเกิดข้ึนจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 พบวาสวนใหญเห็นวา

คุณคาที่เกิดขึ้นของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ในดานเกิดการสรางการมีสวนรวมของทุกภาค

สวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 4.07 อยูในระดับมาก โดยคุณคาที่

เกิดข้ึนนอยกวาดานอื่น ๆ คือ คุณคาดานการสงเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสรางสังคมคุณธรรม มีคา

คะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.97 อยูในระดับมาก 

 

2. ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติ 

 2.1 สรุปการประเมินผลกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธท่ีไดจากการจัดงาน 

 การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 ไดกําหนดกรอบของการประเมินผลเพ่ือประเมิน

กระบวนการดําเนินงานและผลลัพธการจัดงาน ประกอบไปดวย   

1. กระบวนการดําเนินงานของการจัดงาน 1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู มีจํานวนตัวชี้วัด 2 ตัว 

2) การจัดงานภาพรวมในดานการลงทะเบียน การประสานงาน สถานท่ี และการอํานวยความสะดวก มี

จํานวนตัวชี้วัด 4 ตัว     

2. ผลลัพธที่ไดจากการจัดงาน ประกอบไปดวย 1) ดานประสิทธิภาพ มีจํานวนตัวชี้วัด 1 ตัว     

2) ดานประสิทธิผล มีจํานวนตัวชี้วัด 4 ตัว 3) ดานความสําเร็จ มีจํานวนตัวชี้วัด 1 ตัว  

3. ดานคุณคาที่ ไดรับ มีจํานวนตัวชี้ วัด 4 ตัว ซึ่งการประเมินผลไดมีการเก็บขอมูลจากการ

สอบถามความคิดเห็นตอระดับความเหมาะสมในประเด็นตามตัวชี้วัดจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 
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ตัวอยาง และการสอบถามความคิดเห็นผูเขารวมสัมมนา โดยการผานเกณฑการประเมินตองมีคา

คะแนนเฉลี่ย   3.41 อยูในระดับมาก  

1. กระบวนการดําเนินงานของการจัดงาน 

 1.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

ทุกตัวชี้วัดมีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 3.97-4.04 อยูในระดับมาก และผาน

เกณฑเม่ือเทียบกับผลการประเมิน โดยภาพรวมในดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ประเด็นเนื้อหา

ของกิจกรรมในภาพรวมนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการจัดงาน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01 อยู

ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาแยกรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดที่ 1.1 การจัดใหมีกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคลอง

กับกรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการจัดงานท่ีเนนการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 

มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.04 โดยที่ตัวชี้วัด 1.2 การกําหนดแนวคิดและรูปแบบของการจัดงาน

เขาถึงกลุมเปาหมายครบทุกภาคสวน คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97  

1.2 การจัดงานภาพรวมในดานการลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่ และการ

อํานวยความสะดวก 

ทุกตัวชี้วัดมีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 3.83-4.13 อยูในระดับมาก และผาน

เกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน โดยภาพรวมในดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่มีการจัดงาน

ภาพรวมในดานการลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่ และการอํานวยความสะดวก มีคาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 3.94 อยูในระดับมาก 

อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดงานภาพรวมในดานการลงทะเบียน การประสานงาน 

สถานที่และการอํานวยความสะดวกการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ที่มีความเหมาะสม แตก็มีโอกาส

ยกระดับหรือพัฒนาโดยเฉพาะในดานการจัดสถานที่ และสภาพแวดลอมของการจัดงาน    

2. ผลลัพธของการจัดงาน 

2.1 ดานประสิทธิภาพ 

 การประเมินผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิภาพ พิจารณาจากตัวชี้วัดความคุมคา

ตอการลงทุนของกระบวนการจัดงานมีผลการประเมิน มีคาคะแนนเฉลี่ย  3.97 อยูในระดับมาก

และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้ง นี้มีผลลัพธของการ

จัดงาน ดานประสิทธิภาพในประเด็นประโยชนที่ไดรบัคุมคากับเวลาและคาใชจายที่มารวมงาน  

 2.2 ดานประสิทธิผล 

 2.2.1 กลุมเปาหมายและผู เกี่ยวของเกิดความตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อน

คุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย 

 การประเมินผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิผล พิจารณาจากตัวชี้ วัดกิจกรรมสงผลให

เครือขายเกิดความตื่นตัวเร่ืองคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรม
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คุณธรรมดานวินัย ตามบริบทของตนเอง มีผลการประเมิน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.04 อยูในระดับมาก 

และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน อาจกลาวไดวาการจัดงานคร้ังนี้มีผลลัพธของการจัดงานดาน

ประสิทธิผลในประเด็นกลุมเปาหมายและผูเก่ียวของเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อน

คุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย 

 2.2.2 กลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของท่ีเขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีองคความรูที่นําไปสูการรวม

กําหนด แนวทางและรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพ้ืนที่ที่เปนฉันทามติรวมของ

หนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ 

 การประเมินผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิผล พิจารณาจากตัวชี้วัดระดับความเหมาะสม

ขององคความรูที่ไดรับจากกิจกรรมตาง ๆ ที่นําไปสูการรวมกําหนดแนวทางและรูปธรรมการสงเสริม

คุณธรรมตามประเด็นและพื้นที่ท่ีเปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ มีผลการประเมิน 

โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.98 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเม่ือเทียบกับผลการประเมิน อาจกลาวไดวา

การจัดงานครั้งนี้มีผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิผลในประเด็นกลุมเปาหมายและผูเก่ียวของท่ีเขา

รวมกิจกรรมตาง ๆ มีองคความรูท่ีนําไปสูการรวมกําหนดแนวทางและรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตาม

ประเด็นและพื้นที่ท่ีเปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ 

 2.2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูที่ ไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน 

องคกรภาคสวนตาง ๆ เพ่ือรวมขับเคลื่อนคุณธรรม 

 ทุกตัวชี้วัดมีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 3.93-3.95 อยูในระดับมาก และผาน

เกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน โดยภาพรวมผลลัพธของการจัดงาน ดานประสิทธิผลในประเด็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ เพ่ือรวม

ขับเคลื่อนคณุธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.96 อยูในระดับมาก 

 อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดงานท่ีผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิผลในประเด็น

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ เพ่ือ

รวมขับเคลื่อนคุณธรรม มีความเหมาะสมในระดับมาก แตก็มีโอกาสยกระดับหรือพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่

นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรยีนรูที่นําไปสูการขับเคลื่อนคุณธรรมที่เปนรูปธรรมและยั่งยืนในระดับพ้ืนท่ีไดใน

โอกาสตอไป 

2.2.4 การเช่ือมโยงการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกของแตละเครือขาย 

การประเมินผลลัพธของการจัดงาน ดานประสิทธิผลในประเด็นการเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน 

ระหวางสมาชิกของแตละเครือขาย พิจารณาจากตัวชี้วัดระดับความเหมาะสมของการจัดงานกอใหเกิด

เครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพ่ิมข้ึน และเกิดการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย โดย

มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.90 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน 
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 2.3 ดานความสําเร็จ 

 ความพึงพอใจของผู เขารวมงาน 

 การประเมินผลลัพธของการจัดงานดานความสําเร็จ พิจารณาจากตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวมตอการจัดงาน มีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.01 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อ

เทียบกับผลการประเมิน  

 อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดงานท่ีผลลัพธของการจัดงานดานความสําเร็จในประเด็น

ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดงาน มีความเหมาะสมในระดับมาก  

3. คุณคาของคุณคาของงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

การประเมินคุณคาของงานกําหนดใหมีตัวชี้วัดในการประเมินจํานวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการประเมิน

โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 3.97-4.07 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน อาจ

กลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้คุณคาของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติมีความเหมาะสมในระดับมาก 

โดยเฉพาะคุณคาดานการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม คุณคาดานเกิด

การนํานโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา 

ตอยอดและขยายผลในระดับองคกร/พ้ืนที่อยางเปนรูปธรรม ท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ในระดับตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น แตควรตองพัฒนากิจกรรมที่นําไปสูการสรางคุณคาใหเกิดข้ึนในประเด็นการ

สงเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสรางสังคมคุณธรรม 

 4. เปรียบเทียบผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธท่ีไดจาก

การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการ

จัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ พบวาทุกประเด็นหลักมีผลการประเมิน มีคาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.90-

4.04 อยูในระดบัมากและผานเกณฑการประเมนิ    

 หากพิจารณาแยกรายประเด็น พบวาผลลัพธของการจัดงานในดานประสิทธิผล ประเด็น

กลุมเปาหมายและผูเก่ียวของเกิดความตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรม

ดานวินัย มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.04 โดยที่ดานประสิทธิผลประเด็นการเชื่อมโยงการทํางาน

รวมกันระหวางสมาชิกของแตละเครือขาย มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.90 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังที่ 10 ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผล

การดําเนินงานของกิจกรรมหลักที่จัดในงานและผลลัพธของการจัดงาน เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง

กิจกรรมการจัดงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสตอไปนั้น มีขอเสนอแนะที่ทางผูจัดงาน และผูท่ีเก่ียวของ

ควรนําไปพิจารณา ดังตอไปนี้ 
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1. ดานภาพรวมของการจัดงาน มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

1) เพื่อใหการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ เปนงานในระดับชาติที่ทุกภาคีเครือขายตองเขามา

มีสวนรวมเปนเจาภาพในการดําเนินการรวมกัน ดังน้ันการวิเคราะหองคประกอบของกลุมเปาหมายที่เขา

รวมงานอาจตองมีความหลากหลายจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับแนวคิดของงาน ซึ่งควร

มีการกระจายในทุกภาคสวน กลุมคนที่รวมขับเคลื่อนควรมีทุกระดับ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว เพ่ือเปน

การจูงใจและสรางการมีสวนรวมในการเขารวมงาน ใหทุกภาคสวนเกิดความตระหนักไปสูสังคมคุณธรรม 

จนสงผลใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

2) ออกแบบการจัดกิจกรรมใหมีกระบวนการสรางการเชื่อมโยงเครือขายที่เปนรปูธรรม และการ

เสริมพลังเครือขายอยางตอเนื่อง เพ่ือรวมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เชน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู

ระหวางเครือขาย การติดตอสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางเครือขาย และสานพลัง

ของภาคีเครือขาย 

 3) การพัฒนารูปแบบการจัดงานและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ทุกกิจกรรมควรตองสามารถสื่อสาร

และเชื่อมโยงไปสูแนวคิดหลักของการจัดงานได สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุก

ภาคสวนในการมารวมเปนกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรม การติดตามประเมินผล และการขยายภาคี

เครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทยใหเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งมีการยกระดับการจัดงาน

ใหเกิดคุณคาของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ โดยเฉพาะในดานการสงเสริมงานวิจัยและ

วิชาการเพ่ือสรางสังคมคุณธรรม และประเด็นการกระตุนจิตสํานึกตอการขับเคลื่อนคุณธรรมยังคงมี

ความสําคัญ ดังนั้นรูปแบบการจัดงานท้ังกิจกรรมวิชาการและการจัดนิทรรศการ ควรตองสื่อสารเนื้อหาให

มีทั้งเชิงหลักการและแนวทางทางการปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการตองใหเกิดองคความรูและการเสริม

ศักยภาพท่ีชัดเจน กิจกรรมที่นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่นําไปสูการขับเคล่ือนคุณธรรมที่เปนรูปธรรม

และยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ และการขยายเครือขายใหมากที่สุด ซึ่งการทํางานและเชื่อมโยงในลักษณะของ

เครือขาย จะทําใหเกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมไปสูระดับของการลงมือทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน  

 4) ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) และหนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนใหเกิดกระบวนการ

จัดการความรู และสรางความรูจากการปฏิบัติงานจริงของภาคีเครือขายตาง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือสังเคราะห

เปนองคความรูใหม หรือนวัตกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนใหเกิดสังคมคุณธรรมบนฐานความรูจากการปฏิบัติ

จริงของพ้ืนที ่ 

2. ดานกจิกรรมวิชาการและการจัดนิทรรศการ มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

จากขอเสนอแนะของผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดเสนอแนะใหมีการปรับปรุง การเตรียมความ

พรอมของกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับการจัดงานสมัชชาคณุธรรมแหงชาติ และประเด็นจากการ

สังเกตการจัดนิทรรศการมีดังตอไปนี้ 
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1) สถานที่จัดงาน ตองเปนสถานที่ที่เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมงานวิชาการ “สมัชชาคุณธรรม” 

และงานแสดงผลงาน “ตลาดนัดคุณธรรม” ควรเปนสถานที่ที่ บุคคลทั่วไป รวมทั้งเด็กและเยาวชน 

สามารถเขาถึงไดงายตอการเขารวมกิจกรรมและการเดินทางมารวมงานไดสะดวก  

2) การยกระดับกิจกรรม ควรมีการนําเสนอผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณของ

เครือขายสมัชชาคุณธรรมแหงชาติครั้งที่ผานมา โดยอาจจัดเปนกิจกรรมวิชาการมีกระบวนการรายงาน

อยางเปนระบบ โดยแสดงผลการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมรวมกับประเด็นของการไดรับการตอบสนอง

จากรัฐบาล นับปนขั้นตอนหนึ่งที่สรางความตระหนักใหภาคีเครือขายทุกภาคสวนเห็นความสําคัญของ

สมัชชาคุณธรรมมากขึ้น ซึ่งเปนเครื่องมือหลักของการขับเคลื่อนและสงเสริมคุณธรรมใหเกิดขึ้นใน

สังคมไทยไดอยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวก 1 

เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมงานตอภาพรวมของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 10 

ภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ถงึวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย   

โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง  ที่ตรงกับขอมูล/ความคดิเห็นของทาน 

1. เพศ    1. ชาย    2. หญิง 

2. อายุ ………………ป  (ใสตัวเลขตามอายุจริง  มากกวา 6 เดือนใหปดเปน 1 ป) 

3. ระดับการศึกษา  1. ต่ํากวาปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี      3. สูงกวาปริญญาตรี 

4. ทานเขารวมโดยเปนผูแทนจากเครือขาย/หนวยงาน 

 1. เครือขายองคกรภาครัฐ  2. เครือขายธุรกิจ/เอกชน    

 3.เครือขายองคกรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน  4. เครือขายศาสนา 

 5. เครือขายองคกรการศึกษา   6. เครือขายสื่อมวลชน   7. อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………..         
5. เหตุผลสําคัญท่ีสุดของการเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติในคร้ังน้ี (ตอบเพียงขอเดยีว) 

 1. เปนภารกิจ/ยุทธศาสตรของหนวยงาน/เปนหนวยงานรวมจัด  

 2. เห็นความสําคัญและตองการเปนสวนหน่ึงของการขับเคลื่อน 

 3. การไดรับองคความรู/แนวทางขับเคล่ือนท่ีเปนรูปธรรม   

 4. ขยาย/สรางเครอืขายและแนวรวมตอการขับเคล่ือนคุณธรรม 

 5. ไดรับเชิญเขารวมกิจกรรม/หนวยงานมอบหมาย    6. อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………… 

6.  ทานเคยเขารวมกิจกรรมเวทีสมัชชาคุณธรรมในปกอนๆ หรือไม 

 1. ไมเคยเขารวมเลย (ขามไปตอบขอ 8)   2. เคยเขารวม (ระบุ)………ครั้ง  

7.  การนําความรูจากเวทีสมชัชาคุณธรรมปกอน ๆ ไปใชประโยชน    

 2.1 ไมไดใชประโยชน   

 2.2 ใชประโยชน (ระบุ ประเด็น/วิธีการนําไปใชประโยชน)...............................................................................  

8. ทานไดเขารวมกิจกรรมดังตอไปน้ีหรอืไม กรณีท่ีเขารวมขอใหทานไดประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม การนํา

ความรูที่ไดรับไปใชประโยชน 

 

กิจกรรม 

การเขารวม

กิจกรรม 

ระดับความเหมาะสมของ

กิจกรรมท่ีจัด 

กรณีที่เขารวมกจิกรรม 

ระดับการนําความรูที่ไดรับ 

จากการเขารวมกิจกรรมไปใช

ประโยชน 

ไมได 

เขา

รวม 

เขา

รวม 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 

1. เวทีรับฟงความคดิเห็น ขอเสนอแนะ

แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของ

สงัคมไทย 
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กิจกรรม 

การเขารวม

กิจกรรม 

ระดับความเหมาะสมของ

กิจกรรมท่ีจัด 

กรณีที่เขารวมกจิกรรม 

ระดับการนําความรูที่ไดรับ 

จากการเขารวมกิจกรรมไปใช

ประโยชน 

ไมได 

เขา

รวม 

เขา

รวม 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2. การนําเสนอกรณีศึกษา/การแสดงพลัง/การโชวผลงานการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีของภาคีเครือขาย 

2.1 หองยอยที่ 1 เครือขายองคกร

ภาครฐั: ตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม ใส

ใจคุณธรรม 

            

2.2 หองยอยที่ 2 เครือขายองคกรธุรกิจ: 

“ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรคสังคม

คุณธรรม” 

            

2.3 หองยอยที่ 3 เครือขายองคกร

การศึกษา: ตนแบบเสริมสรางวินัย ใน

สถานศึกษา 

            

2.4 หองยอยที่ 4 เครือขายองคกร

สื่อมวลชน: รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง 

(Fake News) พักกอนโพสต” 

            

2.5 หองยอยที่ 5  เครือขายองคกร

ศาสนา: ศาสนากับกระบวนการสราง

พฤติกรรมดานวินัย 

            

2.6 หองยอยที่ 6 เครือขายภาคประชา

สงัคม ชมุชน ครอบครัว และเด็กและ

เยาวชน: วิถีชีวิตไทยสรางวินัยคนในชาติ 

            

2.7 หองยอยที่ 7 ผลสําเร็จการขับเคล่ือน

แผนแมบทสงเสริมคณุธรรมแหงชาติ 

ระดบักระทรวง 

            

วันท่ี 3 กรกฎาคม  2562  

3.ปาฐกถาพิเศษ“การขับเคล่ือนคุณธรรม

สูชุมชน” 

            

4. เวทนีําเสนอทิศทางขางหนา การ

ขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมของภาคี

เครือขาย   

            

5. เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน 

สะทอนวินัยชาติ” 

            

6. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ 

6.1 โซนท่ี 1 นทิรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

รัชกาลที่10  

            

6.2 โซนท่ี 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการ

สงเสริมคุณธรรม 10 ป การขับเคลื่อน

สมัชชาคุณธรรมและผลการขับเคล่ือน
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กิจกรรม 

การเขารวม

กิจกรรม 

ระดับความเหมาะสมของ

กิจกรรมท่ีจัด 

กรณีที่เขารวมกจิกรรม 

ระดับการนําความรูที่ไดรับ 

จากการเขารวมกิจกรรมไปใช

ประโยชน 

ไมได 

เขา

รวม 

เขา

รวม 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

แผนแมบทสงเสริมคณุธรรมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี 1 พ.ศ.2559-2564 

6.3 โซนท่ี 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมของ

องคเครือขาย 6 เครือขาย  

            

6.4 โซนท่ี 4 องคความรู นวัตกรรมการ

สงเสริมคุณธรรม  

            

6.5 โซนท่ี 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง              

9. การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานในภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับใด 

ประเด็นหลักในการประเมิน ความคิดเห็นตอระดับความเหมาะสม 

ของกระบวนการการจัดงานในภาพรวม  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ กรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการ

จัดงานที่เนนการขับเคล่ือนคุณธรรม “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 

     

2. การกําหนดแนวคิดและรูปแบบการจัดงานครั้งนี้ เขาถึงกลุมเปาหมายผูเขารวมงานครบทุกภาคสวน       

3. การจัดระบบการลงทะเบียนลวงหนาและการลงทะเบียนหนางาน      

4. การประชาสัมพันธภายในงาน (ปาย/บุคลากร/เสียงตามสาย)      

5. การจัดสถานท่ีและสภาพแวดลอมของการจัดงาน (หองประชุม/จุดรับประทานอาหาร/ลานจอดรถ)      

6. การประสานงานของเจาหนาที่ในการจัดงาน      

10. ผลลัพธของการจัดงาน มีความเหมาะสมในระดับใด 

ประเด็นหลักในการประเมิน 

 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ประโยชนท่ีไดรับคุมคากับเวลาและคาใชจายที่มารวมงาน      

2. ทานไดรับทราบทิศทาง/ขอตกลงรวม ที่นําไปสูการขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัยทั้งภายในกลุม

เครือขายและรวมขับเคลื่อนในสังคมไทย 

     

3. การจัดงานครั้งน้ีสงผลใหเครือขายเกิดความต่ืนตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของ

เครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมคุณธรรมดานวินัย ตามบริบทของตนเอง 

     

4. งานสมัชชาคุณธรรมเปนเวทีกลางท่ีทานไดแลกเปลี่ยนประสบการณและไดเรียนรูแนวทางการ

ขับเคล่ือนคุณธรรมผานกิจกรรมตาง ๆ 

     

5. ทานไดรับแนวทาง/องคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม จากกิจกรรมตางๆ เพ่ิมขึ้น

และนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพของตนได 

     

6. การเขารวมงานครั้งนี้ทานสามารถนําความรูท่ีไดรับไปขยายผลตอและประยุกตใชในระดับพ้ืนท่ี 

หนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม 

     

7. การเขารวมงานครั้งนี้ไดกอใหเกิดเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพ่ิมข้ึน และเกิดการ

เชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย 
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ประเด็นหลักในการประเมิน 

 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

8. ทานพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดงานครั้งน้ี      

11. ทานคิดวางานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 10 ไดกอใหเกิดคุณคาในดานและระดับใด 

ประเด็นหลักในการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. คุณคาดานการสรางกระแสทําใหองคกรเครือขายเกิดความตระหนักและตื่นตัวมีปฏิบัติการ

รวมกับเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  

     

2. คุณคาดานการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอการขับเคล่ือนคุณธรรม      

3. คุณคาดานเกิดการนํานโยบายดานคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริม

คุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา ตอยอดและขยายผลในระดับองคกร/พื้นที่อยางเปนรูปธรรม ที่จะ

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น 

     

4. คุณคาดานการสงเสริมงานวิจัยและวิชาการเพ่ือสรางสังคมคุณธรรม      

 

12. ขอเสนอแนะตอการขับเคล่ือนคุณธรรม/แนวทางในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

13. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ตอการจัดงานในครั้งตอไป 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
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แบบสังเกตผูเขารวมกจิกรรมการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย  

การจัดการความรูและเวทีทางวิชาการของการจัดงานงานสมัชชาคณุธรรมแหงชาติ คร้ังที่ 10  

ภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ถงึวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย   

วันที่..............................  เวลา……………. น.  

หัวขอที่สังเกต:  

1.เวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทางการ

ขับเคล่ือนคุณธรรมของสงัคมไทย 

6. หองยอยท่ี 5  เครือขายองคกรศาสนา: ศาสนากับกระบวนการสราง

พฤติกรรมดานวินัย 

2. หองยอยที่ 1 เครือขายภาครัฐ: ตนแบบองคกร

ภาครัฐยุคใหม ใสใจคุณธรรม 

7. หองยอยท่ี 6  เครอืขายภาคประชาสังคม ชมชน ครอบครัว และเด็กและ

เยาวชน: วิถีชีวิตไทยสรางวินัยคนในชาติ 

3. หองยอยที่ 2 เครือขายองคกรธุรกิจ: “ทิศทางธุรกิจ

กับการสรางสรรคสังคมคุณธรรม” 

8. หองยอยท่ี 7 ผลสําเร็จการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 

ระดับกระทรวง 

4. หองยอยที่ 3  เครือขายองคกรการศกึษา: ตนแบบ

เสริมสรางวินัย ในสถานศึกษา 
5. หองยอยที่ 4 เครือขายองคกรสื่อมวลชน: รูเทาทันสื่อ 

 9. ปาฐกถาพิเศษ“การขับเคลื่อนคุณธรรมสูชุมชน” 
10. เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของภาคี

เครือขาย   

รับมือขาวลวง (Fake News) พักกอนโพสต” 11. เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเขากิจกรรมการสัมมนา 

* จํานวนผูเขารวมกิจกรรม........................ คน (จากเอกสารลงทะเบียน) * จํานวนผูเขารวมกิจกรรม.......................... คน 

(จากการแจงนับ) 

สวนที่ 2 ประเด็นการสังเกตกระบวนการจัดกิจกรรม 

1. รูปแบบการจัดกิจกรรม (ขั้นตอน/วิธีการ) 

รายละเอียดการสังเกต ขอสังเกต/ขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

 

2. บรรยากาศการจัดกิจกรรม (การแลกเปล่ียนเรียนรู/การแสดงความคิดเห็น/การซักถาม ฯลฯ) 

รายละเอียดการสังเกต ขอสังเกต/ขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ 

  

 

3.  สภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวก (สถานท่ีจัดกิจกรรม/โสต/อุปกรณตาง ๆ  เอกสารประกอบหัวขอกิจกรรม

มีการแจกลวงหนา และเพียงพอหรือไม การลงทะเบียน/เจาหนาท่ีจัดกิจกรรม )     

.............................................................................................................................................................................................. 

4. ผลท่ีเกิดข้ึน 

4.1 การมีสวนรวมของผูเขาชมนิทรรศการ (ถามี ผูเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมอยางไร เชน การแสดงความคิดเห็น ซักถาม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น) 

.............................................................................................................................................................................................. 

4.2  การแลกเปล่ียนเรียนรู (กิจกรรมเปดโอกาสใหแลกเปล่ียนเรียนรูมากนอยแคไหน) 

.............................................................................................................................................................................................. 
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4.3 การเช่ือมโยงเครือขาย/ขยายเครือขาย 

.............................................................................................................................................................................................. 

5. สรปุเน้ือหา/ประเด็น (ยอ ๆ) ของกิจกรรมท่ีเขาไปสังเกต 

5.1 แนวทาง/องคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม 

.............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................  

5.2 เน้ือหาสงผลใหเครอืขายเกิดความต่ืนตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของเครือขายในการขับเคล่ือนคณุธรรม

คุณธรรม ตามบริบทของตนเอง 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
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แบบสังเกตผูเขาชมนิทรรศการ และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

 ของผูเขารวมงานสมัชชาคณุธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

ภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ถงึวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย   

 1. หัวขอนิทรรศการ และกิจกรรมสงเสริมคณุธรรม 

 1.1 โซนท่ี 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี10 

 1.2 โซนท่ี 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสงเสริมคุณธรรม 10 ป การขับเคล่ือนสมัชชาคุณธรรมและผลการขับเคลื่อน

แผนแมบทสงเสรมิคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี1 พ.ศ.2559-2564 

 1.3 โซนท่ี 3 การขับเคล่ือนคุณธรรมขององคเครือขาย 6 เครือขาย 

 1.4 โซนท่ี 4 องคความรู นวัตกรรมการสงเสริมคุณธรรม  

 1.5 โซนท่ี 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง/เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและพื้นท่ีการเรียนรูของภาคีเครือขาย 

2. วันท่ีสังเกต ………………………………………….. เวลา......................................น.  

3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม.................................................................คน  (จากการประมาณการ) 

4. รูปแบบการจัดนิทรรศการ (วิธีการ/รปูแบบการนําเสนอ) 

รายละเอียดการสังเกต ขอสังเกต/ขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

5. ผลท่ีเกิดข้ึน 

5.1 ความสนใจของผูเขารวมกิจกรรม (การฟง/การรวมกิจกรรมจนจบ ฯลฯ) 

.............................................................................................................................................................................................. 

5.2 การมีสวนรวมของผูเขาชมนิทรรศการ (ถามีผูเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมอยางไร เชน การแสดงความคิดเห็น ซักถาม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น) 

.............................................................................................................................................................................................. 

5.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู (กิจกรรมเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนเรียนรูมากนอยแคไหน) 

.............................................................................................................................................................................................. 

5.4 การเช่ือมโยงเครือขาย /ขยายเครือขาย 

.............................................................................................................................................................................................. 

6. สรุปเน้ือหา/ประเด็น (ยอ ๆ) ของนิทรรศการท่ีเขาไปสังเกต  

6.1 แนวทาง/องคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม 

.............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................  

6.2 เน้ือหาสงผลใหเครอืขายเกิดความต่ืนตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของเครือขายในการขับเคล่ือนคณุธรรม

คุณธรรม ตามบริบทของตนเอง 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณความคดิเห็นของผูเขารวมงาน 

ตอภาพรวมของการจัดงานงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10  

ภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ถงึวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

................................................................................................................................................................................... 

1. ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล 

2.  ประเภทกลุมเปาหมายผูเขารวมงาน 

 1. เครือขายองคกรภาครฐั    2. เครือขายองคกรธุรกิจ/เอกชน   

 3. เครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน  4. เครือขายองคกรศาสนา   

 5. เครือขายองคกรการศึกษา     6. เครอืขายองคกรส่ือมวลชน      7. อื่น ๆ (ระบุ)……………  

3. ความคิดเห็นตอภาพรวมของการจัดงาน 

 

แนวคําถาม คําตอบ/ความคิดเห็น/แงมุมตาง ๆ 

1. ความคาดหวังจากการเขารวมงานในครั้งน้ี และส่ิงท่ีไดจากการเขา

รวมงานเปนไปตามท่ีคาดหวังหรือไม และอะไรท่ีไมบรรลุผลตามความ

คาดหวัง เพราะเหตุใด 

 

 

 

2. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ (เชน ความเหมาะสมของเน้ือหา ความรูท่ีไดรับ 

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู) 

2.1 กิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ไดแก การปาฐกถาพิเศษ การ

อภิปราย และเวทีรวมกําหนดทิศทางการขับเคล่ือนคุณธรรมและ

ฉันทามติท่ีเปนประกาศเจตนารมณรวมกันของหนวยงาน องคกรภาค

สวนตาง ๆ 

 

 

 

 

2.2 กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคล องคกร ท่ีเปนแบบอยางในดาน

คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจรติ จิตอาสา 

 

 

2.3 กิจกรรมการจัดการความรูและเวทีทางวิชาการ  

 

2.4 กิจกรรมการจัดนิทรรศการ  

2.5 กิจกรรมการสงเสริมสมัชชาคุณธรรม อ่ืน ๆ ในงาน (เวทีกลาง)  

 

3. การยกระดับรูปแบบการจัดงาน ให มีผลลัพธ ท่ีตอบสนอง

ความสําเร็จในดานการสรางการรบัรูและจิตสํานึก การสงเสริมความรู

และเพ่ิมศักยภาพ การสรางเครือขาย ภายใตการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน ท่ีมีความเปนสากล ทานมีขอเสนอแนะท่ีเปนรูปธรรม

อยางไร 

 

 

 

 

4. ประเด็นอ่ืน ๆ การพูดคุยสอบถามความคิดเห็นตอการจัดงานฯ ใน

ภาพรวม (สิ่งท่ีประทับใจมากท่ีสุด/อะไรภายในงานท่ีอยากใหมีการ

ปรับปรุง แกไขมากท่ีสุด) 
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ภาคผนวก 2 

เอกสารการประชุมสมัชชาคุณธรรม คร้ังที่ 10  

และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ 

 

1. นิยามและคาํจํากัดความ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ไดใหความหมายของวินัยวา คือ ระเบียบแบบ

แผนและขอบังคับ ขอปฏิบัติ 

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ใหความหมายของวินัยวา คือ ระเบียบแบบแผน

สําหรับฝกฝนควบคุมความประพฤติของบุคคลใหมีชีวิตที่ดีงามเจริญกาวหนา และควบคุมหมูชนใหอยู

รวมกันดวยความสงบเรียบรอย ดีงาม 

คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ นิยามวินัยวา หมายถึงการยึดมั่นและรับผิดชอบใน

หนาที่ของตน ทั้งวินัยตอตนเองในการผลักดันชีวิตใหกาวหนา วินัยตอองคกร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม 

จรรยาบรรณและเคารพตอกฎหมาย  

สรุปความหมายของวินัย คอื การอยูในระเบียบแบบแผนและขอปฏิบัติ การยึดมั่นและรับผิดชอบ

ในหนาที่ของตน ทั้งวินัยตอตนเอง ตอองคกร ตอสังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพตอ

กฎหมาย ถือเปนพื้นฐานและเคร่ืองมือที่สําคัญในการพัฒนาคน 

จากความหมายของคุณธรรม “วินัย” ขางตนจะเห็นลักษณะของวินัย ดังนี้ 

1)  มีระเบียบและจริยธรรมปฏิบัติตนตามหนาท่ีของพลเมืองดี 

2)  ปฏิบัติตนตามกติกาขององคกรและสังคมที่กําหนด 

3)  ปฏิบัติตามกฎกติกาจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

4)  เคารพตอกฎหมาย 

“วินัย” เปนคุณธรรมที่มีหนาที่กํากับและสงเสริมใหบุคคล สังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข และ

ชวยพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน วินัย เปนคุณธรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับคุณธรรมอ่ืน 

ไดแก ความซื่อตรง คนที่มีวินัยเปนคุณธรรม จะทําดวยความวิริยะอุตสาหะจนกลายเปนความเคยชินและ

เปนชีวิตประจําวัน ไมวาจะมีคนเห็นหรือไมก็ตาม เปนพฤติกรรมที่อยูบนความสํานึก “รับผิดชอบ” ผูมี

วินัยจะเปนผูรูผิดชอบชั่วดี รูวาสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรทํา และมีจิตสํานึกเพ่ือประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน 

2. สถานการณคุณธรรม “วินัยคนสะทอนวินัยชาติ”    

1) จากการสํารวจสถานการณคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ป 2561 ที่จัดทําโดยความ

รวมมือของศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท

อิมเมจพลัสไดดําเนินการสํารวจขอมูลจากกลุมผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมในระดับ

ภูมิภาค ซึ่งประกอบไปดวยผูที่เขารวมงานงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ภาคเหนือ และสอบถามทาง

ไปรษณียในภูมิภาคที่ยังไมไดมีการจัดงาน คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ปงบประมาณ 2561 

จํานวน 608 คน  

 ผลการสํารวจพบวาปญหาท่ีมีความรุนแรงสูงสุด 5 ลําดับแรก คือ ปญหาความซื่อสัตยสุจริต การ

ทุจริตคอรรัปชั่น (คาเฉลี่ย 4.13) รองลงมา คือ ปญหาดานจิตสํานึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบตอ
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สังคมเห็นแกประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม (คาเฉลี่ย 3.95) ปญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยมไม

มีความพอเพียง (คาเฉลี่ย 3.91) ปญหาขาดระเบียบวินัย ไมเคารพกติกา กฎหมาย (คาเฉลี่ย 3.82) ปญหา

ขาดความสามัคคีเกิดความขัดแยงในสังคม และปญหาคนรุนใหมไมคอยมีสัมมาคารวะ ไมเคารพผูใหญ 

(คาเฉลี่ยเทากันที่ 3.73)   

 สําหรับคุณธรรม 5 อันดับแรก ที่ควรไดรับการสงเสรมิในสังคมไทย พบวาคุณธรรมท่ีควรสงเสริม

มากที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในความถูกตองตอหนาที่และบุคคลท่ัวไป (คาเฉล่ีย 4.36) 

รองลงมา คือ ความมีวินัยทั้งตอตนเองและตอสังคม (คาเฉลี่ย 4.27) การปฏิบัติตนตามกฎ/ระเบียบ/

ขอบังคับ/กฎหมายของสังคม (คาเฉลี่ย 4.24) การดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง (คาเฉลี่ย 4.23) และ

ความรับผิดชอบตอผูอ่ืนและสังคม (คาเฉลี่ย 4.20) ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจในป 

2560 นั้น 5 ลําดับแรก ไดแกความซื่อสัตยสุจริตยึดมั่นในความถูกตองตอหนาที่และบุคคลทั่วไป ความ

พอเพียงในการดํารงชีวิต จิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม ความสามัคคี ความมีวินัยตอตนเอง

และตอสังคม จิตสํานึกในคุณธรรมจริยธรรม จะเห็นไดวาประเด็นความซื่อสัตยสุจริต ความมีวินัย ความ

พอเพียง จิตสํานึกสาธารณะ ยังคงเปนลําดับตนของคุณธรรมที่ควรสงเสริม แตในป 2561 จะเห็นไดวา

ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาพฤติกรรมดานวินัย ทั้งวินัยทั้งตอตนเองและตอสังคม การปฏิบัติตนตามกฎ/

ระเบียบ/ขอบังคับ/กฎหมายของสังคม เปนประเด็นที่ควรสงเสริมมากขึ้นกวาในป 2560 และมีแนวโนมที่

เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ในป 2562 

  คุณธรรมที่ควรปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน 3 ลําดับแรก ไดแก ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย

สุจริตและความมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ (รอยละ 24.90, 20.19 และ 10.34 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาในป2560 ที่จัดลําดับ 5 ลําดับของคุณธรรมที่ควรปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน ไดแก ความมี

ระเบียบ ความซื่อสัตยสุจริต ความมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความกตัญูกตเวที และมีความขยันหมั่นเพียร 

โดยพบวาหลักคุณธรรมที่ควรยึดถือเพื่อการอยูรวมกันของคนในชุมชน/ทองถ่ิน 3 อันดับแรก ไดแก ความ

มีวินัยเคารพในกติกา ความซื่อสัตยสุจริต จริงใจตอกัน และเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา

ผลประโยชนสวนตัว เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในป 2560 พบวามีความแตกตางกันในบางประเด็น

โดยในป 2560 หลักคุณธรรมที่ควรยึดถือเพ่ือการอยูรวมกัน 3 ลําดับแรก ไดแก ความสามัคคี ความมี

น้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ และความมีระเบียบวินัย 

2) ผลการศึกษาสถานการณคุณธรรมของสังคมไทย ประจําป 2562 ท่ีดําเนินการสํารวจโดย

ศูนยคุณธรรม กลุมตัวอยางเห็นวาสังคมไทยในปจจุบันผูคนมีคุณธรรมในระดับปานกลางมากที่สุด รอยละ 

52.00 และในระดับนอย สูงถึงรอยละ 32.50 โดยคิดวาในอนาคตสังคมไทยจะมีคุณธรรมลดลง สูงถึงรอยละ 

59.10 ซึ่งสาเหตุของการขาดคุณธรรมในสังคมไทยเกิดจากปญหาการที่คนในสังคมไมมีวินัย รอยละ 

59.70 รองลงมา คือ การคํานึงถึงแตประโยชนสวนตัว ขาดความซื่อสัตยสุจริต การไมรูจักพอเพียง การที่

ผูใหญในบานเมืองเปนตัวอยางท่ีไมดี การที่คนสวนใหญขาดความรับผิดชอบ ขาดความสามัคคีอัน

กอใหเกิดความขัดแยงในสังคม ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี รอยละ 57.90, 51.10, 45.60, 35.80, 

32.00, 31.30, 27.30 ตามลําดับ และเห็นวาการมีจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งการมีวินัยเปนประเด็นคุณธรรมที่

รัฐบาลควรสงเสริมใหกับประชาชน รอยละ 60.30 และ 57.00 ทั้งนี้คนรุนใหมควรไดรับการปลูกฝง
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คุณธรรมสูงสุด 5 ลําดับแรก คือ 1) ความมีวินัย 2) ความมีน้ําใจตอกันและกัน 3) ความซื่อสัตยสุจริต     

4) การคํานึงถึงประโยชนสวนรวม และ 5) การมีจิตสํานึกที่ดี โดยเห็นวาการเขามาของ Social Media 

(Facebook, Line, Instagram) กอใหเกิดปญหาสูงสุด 5 ลําดับแรก คือ 1) มีการใชวาจาที่หยาบคายมากข้ึน 

2) เกิดการหลอกลวงซึ่งกันและกันมากข้ึน 3) ความขัดแยงกันระหวางความคิดมากขึ้น 4) ความสัมพันธ

เสื่อมถอยลง และ 5) เกิดการเรียนแบบในทางท่ีผิด ซึ่งประชาชนควรจะพัฒนาคุณธรรมเพ่ือใหสามารถใช 

Social Media อยางสรางสรรคในดานการคิดอยางไตรตรอง/มีสติ ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเอง 

การคํานึงถึงประโยชนสวนรวม ความมีนํ้าใจตอกันและกัน 

3) จากการขับเคลื่อนงานดานคุณธรรมในป 2562 ผานเวทีสมัชชาคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค  

ทําใหเห็นถึงสถานการณคุณธรรมตามการรับรูของกลุมเครือขายในภูมิภาคตาง ๆ พบวาคุณธรรมท่ีควร

ไดรับการสงเสริมในสังคมไทยมากท่ีสุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในความถูกตอง ความมีวินัยทั้งตอ

ตนเองและตอสังคม การปฏิบัติตนตามกฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ/กฎหมายของสังคม การดําเนินชีวิตดวย

ความพอเพียง ความรับผิดชอบตอผูอ่ืนและสังคม พบวามีแนวโนมเรื่องวินัยที่คนในสังคมใหความสําคัญ

มากขึ้น 

จากการจัดสมัชชาคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค พบวาประเด็นวินัยเปนประเด็นท่ีภาคีเครือขายให

ความสําคัญมากเปนอันดับหนึ่ง โดยมีประเด็นยอย ไดแก ประเด็นดานวินัยการจัดการขยะ วินัยจราจร 

วินัยการออม และวินัยในการใชสื่อสังคมออนไลน  

1. กลุมที่มปีญหาดานวินัยมาก ไดแก เจาหนาที่รฐั ประชาชนทั่วไปเด็ก เยาวชน และครอบครวั 

2. ลักษณะของกลุม โดยกลุมเหลานี้มีแนวโนมขาดวินัยทั้งตอตนเอง ชุมชน องคกร และสังคม

มากขึ้น ไมสามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได ขาดวินัยในตนเอง และไมเคารพกฎระเบียบของ

องคกร  

4) “10 ปรากฏการณ คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย”ซึ่งไดศึกษา รวบรวม สังเคราะหขอมูล

จากประเด็นสถานการณสําคัญที่เกิดข้ึนในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 จากแหลงขาวที่มีความ

หลากหลาย ทั้งจากเว็บไซตขาว และสื่อสังคมออนไลน ไดสะทอนสถานการณคุณธรรมดานวินัย ดังนี้ 

4.1) “ขยะลนเมือง”ปญหาสําคัญ คือ “การเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะ” ท้ังจากการเพ่ิมขึ้นของ

ประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ที่มุงเนนใหเกิดการบริโภคอยางมหาศาล รวมถึงพฤติกรรมการ

บริโภคของคนในสังคม ทําใหเกิดขยะมูลฝอยท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน นํามาสูปญหาดานการจัดการ และ

กําจัดอยางถูกวิธี 

สถานการณขยะในประเทศไทย 

จากการสรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทยเมื่อป 2561 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบวามีขยะ

มูลฝอย เกิดขึ้นประมาณ 27.82 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากป 2560  

 รอยละ 1.64 ถูกคัดแยก และนํากลับไปใชประโยชน  

 รอยละ 34 ถูกนําไปกําจัดอยางถูกตอง  

 รอยละ 39 กําจัดไมถูกตอง  
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ท้ังนี้ขอมูลที่นาสนใจ คือ จํานวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะเปนขยะพลาสติกประมาณ 2 ลานตัน 

และมีการนํากลับมาใชใหมเพียง 0.5 ลานตัน นอกจากนั้นยังพบวามีของเสียอันตรายจากชุมชน เกิดข้ึน 

638,000 ตัน  

 รอยละ 65 เปนซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและขยะอิเล็กทรอนิกสจํานวนถึง 414,600 ตัน 

 รอยละ 35 เปนขยะอันตรายประเภทอ่ืน ๆ เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี 

กระปองสเปรย 223,400 ตัน ในจํานวนนี้ไดรับการจัดการอยางถูกตองเพียงรอยละ 13 หรือ

ประมาณ 83,600 ตัน 

 ประเทศไทยยังไมมีกฎระเบียบที่จะคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป และกฎหมายใน

การกํากับดูแลใหผูผลิตหรือภาคเอกชนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส 

สัตวทะเลพิการและตายจากขยะพลาสติก เชน กรณีที่สัตวแพทยประจําศูนยวิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออกผาชันสูตรซากเตาตนุพบวามีขยะในทองสะสมอยูเปน

จํานวนมาก ทําใหอุดตันระบบทางเดินอาหารจนตาย และกรณีวาฬนํารองครีบสั้นที่เกยตื้นบริเวณคลอง 

นาทับ จังหวัดสงขลา มีขยะในทอง 85 ชิ้น น้ําหนัก 8 กิโลกรัม 

กระบวนการมีสวนรวมตอการจัดการปญหาขยะ ภาครัฐไดมีการกําหนดภาระและหนาที่ในการ

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งสวนใหญเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะมีการรวบรวมโดยรถ

ขนขยะ เพื่อนําไปคัดแยกขยะประเภทตาง ๆ เชน ขยะที่นํากลับมาใชใหม ขยะอินทรีย ขยะอันตราย ฯลฯ 

ตามวิธีการของแตละหนวยงานทองถ่ินนั้น ๆ แตพบวายังคงประสบปญหาในกระบวนการจัดการ ทั้งพื้นที่

รองรับ การกําจัดที่เหมาะสม หรือแมกระทั่งขอจํากัดดานงบประมาณ 

นอกจากหนวยงานในระดับทองถ่ินที่มีบทบาทสําคัญแลว ในระดับนโยบายก็ยังมีหนวยงานหลัก

ในการดําเนินงาน และยังมีกฎหมายและนโยบายภาครัฐที่เก่ียวของอีก เชน พรบ.สงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของประเทศ และแผนปฏิบัติการ

ประเทศไทยไรขยะ รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในอนาคต ที่มีการจัดทํา 

Roadmap การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ.2562-2570) โดยใหลด เลิกใชพลาสติก 7 ชนิด ภายในป 2565 

ไดแก พลาสติกหุมฝาขวดน้ําดื่ม ผลิตภัณฑพลาสติกที่มีสวนผสมสารประเภทอ็อกโซ ไมโครบีดจาก

พลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้วอยางหนา กลองโฟมบรรจุอาหาร แกวน้ําพลาสติก และหลอดพลาสติก (แบบใช

คร้ังเดียว) นอกจากน้ันยังมีมาตรการในการปรับปรุงแกไขสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ที่ประสบปญหาการจัดการอยางไมถูกตอง การเขมงวดในการติดตามตรวจสอบและบังคับใช

กฎหมายในการจัดการขยะอิเลก็ทรอนิกสและเศษพลาสติกที่นําเขาจากตางประเทศ 

 สวนภาคเอกชน ไดมีการรณรงค “งดใชถุงพลาสติก”บริษัทตาง ๆ รานสะดวกซื้อ และหางสรรรพ

สินคา พรอมใจกัน “งด” ใหบริการถุงพลาสติก และพรอมรณรงคใหประชาชนพกถุงผาหรือตะกราไปใส

สินคาทดแทนการใชถุงพลาสติก เพื่อรวมกันลดปริมาณขยะถุงพลาสติก  

สําหรบัการดําเนินงานในภาคประชาสังคมและประชาชนกับกระแสรณรงค “เก็บขยะ” เชน 



การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

 

 

112

 กลุมจัดการขยะ Trash Hero Thailand เปนนักเคล่ือนไหวทางสังคมที่สรางจิตสํานึก ความ

ตระหนักรู แรงบันดาลใจ และความรูดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเร่ืองขยะ ใหสาธารณชนเกิด

จิตสํานึกในการรักษาความสะอาดใหกับพ้ืนท่ีสาธารณะ ไดทํากิจกรรมเก็บขยะอยางตอเนื่อง

ตั้งแตป พ.ศ.2556 จนถึงปจจุบัน 

 เว็บไซต Change.org หรือเว็บไซตรณรงคเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในสังคม ไดมีผูต้ังแคมเปญ

ขอเรียกรองใหธุรกิจหางรานรายใหญเลิกการแจกถุงพลาสติก หากลูกคาตองการถุงก็ใหคิดเงิน

คาถุงในราคาที่เหมาะสม 

 กิจกรรมทาเก็บขยะในโซเชียลมีเดีย (Viral) โดยมีการกําหนดแฮ็ชแทคตาง ๆ ไดแก #trashtag# 

    challengeforchange#BasuraChallenge/#cleanupChallenge ห รื อ #ChallengeforChange 

    ทําใหประชาชนชาวไทยที่รับทราบถึงกระแสแคมเปญนี้  ไดลงมือเก็บขยะพรอมถายภาพ 

    พ้ืนที่กอนและหลังเก็บขยะ โดยสิ่งท่ีทําให Viral นี้ประสบความสําเร็จคือการกระตุนใหทํา 

    ความดี มีความสนุกและการแขงขันแทรกอยู  ซึ่งเปนการรวมสรางจิตสํานึกในการชวยกัน 

    เก็บขยะ ใชของจนเต็มประสิทธิภาพหรือนํากลับใชใหม จะเปนการแบงเบาภาระการยอย 

    สลายตามธรรมชาติที่โลกตองแบกรับและลดเงินท่ีใชกําจัดขยะในแตละป 

ปญหาขยะลนเมือง เกิดจากปจจัยตาง ๆ ที่สําคัญ ทั้งดานการจัดการ งบประมาณ การสงเสริม

ความรูความเขาใจในการจัดการขยะอยางถูกตองใหกับประชาชน รวมถึงประสิทธิภาพของทองถ่ินในการ

จัดการขยะประเภทตาง ๆ สงผลใหไมสามารถกําจัดขยะจํานวนมหาศาลโดยเฉพาะในพ้ืนที่เมืองใหญ แนว

ทางการแกไขปญหาขยะลนเมืองท่ีสําคัญที่นับไดวามีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การลดการผลิตขยะจากตน

ทางในระดับบุคคล และครัวเรือน รวมถึงการแยกขยะเพ่ือลดภาระการจัดเก็บ ดังนั้นจึงควรนอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 มาปฏิบัติ

เพื่อความสมดุลพอดีในการบริโภคของทุกคนทุกครัวเรือนในสังคมไทย ลดการผลิตขยะที่ไมจําเปน และ

การสรางวินัยในการจัดการขยะจากครัวเรือน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชน หนวยงาน

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา โรงเรียน ศาสนสถาน และภาคเอกชนผูประกอบการเพื่อลด

ผลกระทบและภาระในการรวบรวมจัดเก็บขยะของทองถิ่น และสามารถจัดการขยะลนเมืองที่สะสมอยาง

ยาวนานไดในที่สุด 

4.2) “วินัยจราจร สะทอนวินัยชาติ”อุบัติเหตุแมจะเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นโดยไมสามารถคาด

เดาไดแตหลายเหตุการณเกิดจากความประมาทและสามารถปองกันการเกิดเหตุได อยางเชนกรณีของ

อุบัติเหตุบนทองถนนที่สวนใหญมีสาเหตุสําคัญมาจาก “การขาดวินัยจราจร” ที่รวมถึงปญหาเมาแลวขับ 

จากสถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนสะทอนใหเห็นถึงสภาพปญหาและตนตอท่ีเกิดข้ึนตั้งแตการมีปากเสียง 

ความขัดแยง การทะเลาะวิวาท ไปจนถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน  

ประเทศไทยในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม และประเพณีสงกรานต ที่มีวันหยุด

ติดตอกันหลายวัน มักเปนชวงท่ีหนวยงานภาครัฐไดมีการประกาศสถิติการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล 

เชน “7 วันอันตราย” เพ่ือเปนชวงของการเฝาระวังและปฏิบัติการในการลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และ
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การสูญเสียชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางทองถนน โดยใชมาตรการตาง ๆ เปนตัวชวยกํากับ 

เชน การกวดขันวินัยจราจร การตั้งจุดพักรถ การรณรงคลดอุบัติเหตุ การจับกุมผูกระทาํผิด เปนตน 

ผลกระทบและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 

 ประเทศไทยกับการติดตามขาวสรุปสถิติ ทั้งที่เกิดขึ้นในชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต 

ไดรับความสนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เมื่อตนป 2562 ไดมีการรณรงคและสรุป

สถิติระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562 พบวาเกิดอุบัติเหตุรวม 3,791 ครั้ง มีผูเสียชีวิต 

463 คน ผูบาดเจ็บ 3,892 คน ซึ่งแมจะมีจังหวัดที่ไมมีผูเสียชีวิต จํานวน 4 จังหวัด คือ ตาก แพร สตูล 

และสมุทรสงคราม แตในจังหวัดใหญหรือจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางของภูมิภาคเชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุดถึง 118 คร้ัง และมีผูบาดเจ็บสูงสุดถึง 137 คน ขณะท่ีจังหวัดนครราชสีมามี

ผูเสยีชีวิตสูงถึง 25 คน  

 ทั้งนี้ สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจนนํามาซึ่งความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสิน ไดแก การดื่มแลว

ขับ รอยละ40.39 การขับรถเร็วเกินกําหนด รอยละ 28.30 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ไดแก 

รถจักรยานยนต รอยละ 79.64 รถปกอัพ 6.95 มีสถิติท่ีนาสนใจอีกประการ คือ สวนใหญเกิดในเสนทาง

ตรง รอยละ 64.89 บนถนนกรมทางหลวง รอยละ 39.30 ถนนใน อบต./หมูบาน รอยละ 34.90 เมื่อ

เปรยีบเทียบกับสถิติชวงการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมในป 2561 ที่มีอุบัติเหตุสะสมจํานวน 3,841 

คร้ัง มีผูไดรับบาดเจ็บ จํานวน 4,005 คน และมีผูเสียชีวิตจํานวน 423 คน แมวาจะมีจํานวนอุบัติเหตุ

ลดลง แตมีจํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 40 คน 

ถัดมาในชวงเทศกาลสงกรานตท่ีมีการสรุปสถิติ 5 วันอันตราย ระหวางวันที่ 11-16 เมษายน 

2562 ของศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พบวามีจํานวนอุบัติเหตุสะสมสูงถึง 2,702 ครั้ง ผูเสียชีวิตรวม 297 คน มีผูบาดเจ็บสะสม 2,807 คน ซึ่ง

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดและบาดเจ็บสูงสุด ยังคงเปนเมืองใหญอยางจังหวัดเชียงใหม โดยจังหวัด

อุดรธานีเปนจังหวัดที่มีผูเสียชีวิตสูงสุด จํานวน 14 คน และพบวาอุบัติเหตุที่ทําใหมีผูเสียชีวิตสวนใหญเกิด

บนถนนกรมทางหลวง รอยละ 59.85 โดยสวนใหญเกิดบนเสนทางตรง รอยละ 66.54 อยางไรก็ตาม

สาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการขับรถเร็วรอยละ 43.4 

“ทะเลาะวิวาท” ปญหาใหญผูใชรถ 

นอกจากสาเหตุการเมาแลวขับ ขับรถผิดกฎ การขาดวินัยจราจร หรือสภาพถนนหนทางท่ีไมได

มาตรฐานแลว ยังพบวาการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนนั้นมีสาเหตุมาจากอารมณรอนของผูขับข่ี หรือการ

ขาดการควบคุมอารมณโกรธทําใหเกิดอุบัติเหตุ และเกิดเหตุการณการทะเลาะวิวาทตาง ๆ ตามมา โดย

สถานท่ีที่มักเกิดการทะเลาะวิวาท อาจจะเกิดบริเวณทองถนนที่สามารถใชความเร็วสูงเพราะความ

ตองการที่เรงรีบ โดยกลุมเสี่ยงที่มักจะกอใหเกิดเหตุการณทะเลาะวิวาทบนทองถนนมากที่สุด คือ กลุม

วัยรุน ซึ่งสํานักพัฒนาสุขภาพจิตไดกลาวถึงสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาการทะเลาะวิวาทวามักจะเกิดกับเพศชาย 

เนื่องจากเพศชายมีความรุนแรงทางอารมณสูงในตัวอยูแลว นอกจากนั้นยังมีความหุนหัน ขับข่ีดวย

ความเร็ว ยังไมมีประสบการณในการขับขี่เทาที่ควร และไมเขาใจกฎจราจรหรือปฏิบัติไดอยางเครงครัด

เทากับผูใหญหรือผูที่ใชรถมาเปนระยะเวลานาน ดังน้ันทางออกท่ีดี คือ “การฝกสติ” ซึ่งเปนสิ่งสําคัญใน
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การขับขี่ยานพาหนะ หากขาดสติก็จะขาดการยับยั้งอารมณ นํามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ การระบายอารมณ

ดวยความรุนแรง อาจทําไดโดยการดาทอ กดแตร เรงเครื่อง ใชกําลัง ชกตอย รวมไปถึงใชอาวุธทําราย

รางกายกัน 

ตัวอยางการทะเลาะวิวาท ที่เปนขาวดงับนโลกออนไลน 

 “หนุมใหญ นั่งชิลบนหลังคาบีเอ็ม รอประกันฯ” คลิปดังท่ีเกิดการตั้งขอสงสัยของสังคม

ออนไลนวา ทําไมหนุมใหญถึงน่ังอยูบนหลังคารถของตน เพ่ือรอประกันมาดูแลคาใชจาย โดย

สาเหตุหลักเกิดจากหนุมใหญไมพอใจระหวางคูกรณีท่ีมีการขับขี่ดวยโทสะ ปาดหนากันจน

กอใหเกิดอุบัติเหตุ สงผลใหผูขับขี่บนทองถนนรายอื่นที่ไมเก่ียวของ ตองไดรับความเสียหาย

จากอุบัติเหตุไปดวย   

 “ฮั่นแน!! จากความไมพอใจบนทองถนนสูการทะเลาะวิวาท” ที่กลายเปนวลีเด็ด “ฮั่นแน” ใน

โลกออนไลน เกิดการนํามาตัดตอ ลอเลียนมากมาย แตเบื้องหลังของปญหานั้นเกิดจากการ

กระทบกระท่ังดาทอระหวางผูใชรถใชถนนจนนํามาสูการทะเลาะวิวาทและทํารายรางกายกัน 

โดยเริ่มตนมาจากความเขาใจผิดกันในเร่ืองการเรงเครื่องรถจักรยานยนต  

 เสี่ยเมาแลวขับ สรางความยอยยับใหผู อ่ืน จากกรณีของนักธุรกิจรายหนึ่ง ไดขับรถโดยมี

อาการมึนเมาจากการดื่มสุรา ทําใหเกิดอุบัติเหตุชนตํารวจนายหน่ึงเสียชีวิต เหตุการณนั้นได

สงผลใหครอบครัวของตํารวจนายนั้น ตองสูญเสียบุคคลอันเปนที่ รักและเสาหลักของ

ครอบครัวไป แตดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอม รับบุตรสาวคนเล็กพรอมภรรยา ไวเปนคนไขในพระราชานุเคราะห 

จากสถานการณดังกลาวขางตนทั้งการกระทําความผิดกฎจราจร ความขัดแยงในการใชรถใชถนน 

ตลอดจนปญหาเมาแลวขับ สะทอนใหเห็นถึงการขาดวินัยและความรับผิดชอบตอสังคมของผูใชรถใชถนน 

อันสงผลกระทบตอผูเสียหายและสังคมในวงกวาง ตลอดจนเปนปจจัยสําคัญทางสังคมในการกําหนด

สุขภาพ เน่ืองจากกอใหเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนจํานวนมากในแตละป ซึ่งสวนใหญเกิดเหตุการณ

ในชวงเทศกาลสําคัญ ที่ควรจะเปนเทศกาลที่นําความสุขมาสูคนไทย อยางเทศกาลปใหมและสงกรานต  

 5) สถานการณคุณธรรมที่สําคัญดานวินัย ภายใตบริบทของเครือขายตาง ๆ  

 5.1) เครือขายองคกรภาครัฐ  

จากขอมูลสรุปผลการวิเคราะหดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ประจําป 2561 องคกรเพ่ือความ

โปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ไดประกาศผลคะแนนดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต 

ประจําป พ.ศ.2561 เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2562 ประเทศไทยไดรับคะแนน 36 คะแนน อยูในลําดับท่ี 99 

จากประเทศที่เขารวมประเมินท้ังหมด 180 ประเทศ (คะแนนลดลงจากป 2560 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 

37 คะแนน อยูในลําดับที่ 96 จากประเทศที่ไดรับการประเมิน 180 ประเทศ)และอยูในลําดับที่ 5 ของ

กลุมประเทศอาเซียน โดยเร่ิมจาก 1) สิงคโปร 85 คะแนน 2) บรูไน 63 คะแนน 3) มาเลเซีย 47 คะแนน 

4) อินโดนีเซีย 38 คะแนน และ 5) ประเทศไทย 36 คะแนน โดยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส ทั้งนี้

ปญหาการคอรรัปชั่นสะทอนใหเห็นปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นในระบบราชการไทยที่
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เกิดขึ้นในองคกรภาครัฐ 2 สวน คือ 1) การสรางคานิยมความมีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใน

ระดับปจเจกบุคคลและ 2) การสงเสริมธรรมาภิบาลใหกับระบบราชการไทย 

 อยางไรก็ตามในการแกไขปญหาคอรรัปชั่นนั้น ไมอาจกระทําไดแตเพียงภาครัฐเพียงฝายเดียว 

หากแตตองเกิดความรวมมือและเอาจริงเอาจังของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 

รวมถึงภาคเอกชน และชุมชนตาง ๆ ในการสรางสังคมแบบเปดในการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบาย รวมดําเนินการ และตรวจสอบผลการดําเนินงาน รวมทั้งการสงเสริมคุณธรรม “ซื่อสัตย

สุจริต” ที่เปนคุณธรรมพื้นฐานสําคัญของทุกคนในสังคมใหกลับมามีความสําคัญและตระหนักถึง เพ่ือลด

การกระทําผิด ตั้งแตระดับบุคคล พวกพอง และสังคมโดยรวม โดยยึดหลักการเห็นประโยชนสวนรวม

มากกวาสวนตน ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานใน

พิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ประจําจังหวัดนาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2512     

5.2) เครือขายองคกรธุรกิจ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ไดนําเสนอขอมูลปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ใน พ.ศ.2560 พบวามีปริมาณกาก

อุตสาหกรรมเขาสูระบบการจัดการท้ังหมด 32.95 ลานตัน ลดลงจาก พ.ศ.2559 ที่มีจํานวน 4.398 ลาน

ตัน โดยแบงเปนกากอุตสาหกรรมอันตรายจัดการได 1.95 ลานตัน หรือรอยละ 6 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ.

2559 ที่มีปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายจัดการได 1.12 ลานตัน และกากอุตสาหกรรมที่ไมเปน

อันตรายจัดการได 31 ลานตัน หรือรอยละ 94 ทั้งนี้สัดสวนการกระจายตัวของโรงงานบําบัดกําจัดกาก

อุตสาหกรรม ศักยภาพการรองรับ และการกระจายตัวในแตละภูมิภาค พบวาภาคตะวันออกมีสัดสวน

ระหวางผูกอกําเนิดของเสียและผูรับบําบัดกําจัดในสัดสวนที่สูงกวาภาคอื่น รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต ตามลําดับ เม่ือพิจารณาในชวง 10 ปที่ผานมา 

(พ.ศ.2551-2560) พบวาปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ขณะที่การ

จัดการปริมาณกากของเสียดังกลาวมีแนวโนมลดลงซึ่งกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา 

 5.3) เครือขายองคกรการศกึษา 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ไดสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชน “ครู/อาจารย และการศึกษาไทยในปจจุบัน” ทําการสํารวจระหวางวันที่ 3-4 

ตุลาคม 2561 จากประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,258 ตัวอยาง เมื่อถามถึงความรูสึกของ

ประชาชนเก่ียวกับขาวครูตรวจการบานผิด ครูปลอยปละนักเรียนจนถูกรุนพี่ลวงละเมิดทางเพศ อาจารย

ใหนักศึกษาแกเกรดแลกดวย SEX ฯลฯพบวาประชาชนสวนใหญ รอยละ 52.38 ระบุวาไมมีจรรยาบรรณ

ในการเปนครู/อาจารย รองลงมา รอยละ 33.94 ระบุวาไมมีคุณธรรม (เมตตา กรุณา ซื่อสัตย สุจริต) รอย

ละ 27.42 ระบุวาไมมีความรับผิดชอบตอหนาที่และวิชาชีพครู รอยละ 19.87 ระบุวาไมเปนแบบอยางที่ดี

ใหกับศิษย รอยละ 17.73 ระบุวาไมเอาใจใสศิษย ไมใสใจการสอน รอยละ 6.36 ระบุวาเปนการกลั่นแกลง 

ดูถูกเหยียดหยามศิษย รอยละ 2.86 ระบุอ่ืน ๆ ไดแก รูสึกเฉย ๆ อยูที่ตัวครู/อาจารย และเด็ก และรอยละ 

1.11 ไมระบุ/ไมแนใจ 
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เมื่อถามถึงความคาดหวังของประชาชนตอ “ครู/อาจารย” ไทยในปจจุบัน พบวาประชาชนสวน

ใหญ รอยละ 40.54 ระบุวาทําตนเปนแบบอยางที่ดี เชน ตรงตอเวลา พูดจาชัดเจน แสดงความคิดเห็นที่

ตรงไปตรงมา สุภาพเรียบรอย เปนตน รองลงมา รอยละ 34.42 ระบุวาตั้งใจถายทอดวิชาการ รอยละ 

31.80 ระบุวาซื่อสัตย ยุติธรรม ไมมีอคติลําเอียงตอลูกศิษย รอยละ 28.06 ระบุวารกัและเขาใจศิษยเพ่ือที่

ศิษยจะไดกลาปรึกษาในสิ่งตาง ๆ รอยละ 24.09 ระบุวาสงเสริมการเรียนรูใหผูเรียนหาวิธีการศึกษาหา

ความรูดวยตนเองมากขึ้น รอยละ 18.84 ระบุวาไมใชอํานาจในทางที่ผิด เชน พูดจาขมขู ใชคําพูดไมสุภาพ 

เยาะหยันหรือดูถูกผูเรียน รอยละ 16.06 ระบุวาชวยเหลือศิษยโดยสังเกตความผิดปกติหรือขอบกพรองของ

ศิษย และพรอมใหการชวยเหลือไดอยางทันทวงที รอยละ 0.87 ระบุอ่ืน ๆ ไดแก ไมคาดหวังอะไรกับ “ครู/

อาจารย” ไทยในปจจุบัน และรอยละ 0.79 ไมระบุ/ไมแนใจ          

 สถานการณการชําระหนี้จากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พบวาจากขอมูลสถานะการ

ใหกูยืมเงิน โดยกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีนักเรียนและนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายจนถึงระดับปริญญาตรี ไดรับโอกาสทางการศึกษาจากกองทุนฯ ตั้งแตปการศึกษา 2539-2561 โดย

มีผูกูยืมเงิน กยศ.ทั่วประเทศจํานวนทั้งสิ้น 5.6 ลานคน คิดเปนวงเงิน 5.9 แสนลานบาท และมียอดเงิน

คางชําระสะสมมากถึง 7.4 หมื่นลานบาท นอกจากนั้นพบวามีสถานการณการผิดนัดชําระหนี้ของผูกูยืม

เรียน ซึ่ง ณ ปจจุบัน (ปงบประมาณ 2562) มีสูงถึงรอยละ 60 ของจํานวนผูกูยืมกวา 3 ลานคน แมวา

จํานวนผูกูยืมจะเพ่ิมขึ้นทุกป และจํานวนคนท่ีผิดนัดชําระหนี้ลดลง แตสัดสวนภาพรวมไมไดเปลี่ยนแปลง

มากนัก ท้ังน้ี กยศ.ระบุวาสาเหตุการคางชําระหนี้ คือ ความยากจน ขาดวินัยทางการเงนิ ขาดจิตสํานึกใน

การชําระหนี้ แมจะมีงานทํามีรายไดแตไมมีเงินเหลือจายหนี้คืนกองทุนฯ 

 5.4) เครือขายองคกรส่ือมวลชน 

 จากเอกสารวิชาการ ขาวลวง: ปญหาและความทาทาย ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. ไดสะทอนสถานการณตอ

พฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ต พบวาพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตเปลี่ยนไปหันมาเสพขาวจากสื่อสังคม

หรือสื่อออนไลนมากขึ้นเนื่องจากในสังคมยุคใหมที่เรงรีบและแขงขันดวยความรวดเร็ว ขาวโซเชียล

สามารถตอบโจทยไดดีในเรื่องความงาย สะดวกความเร็ว และตนทุนต่ําในการเขาถึง สราง และแบงปน

ขาวถึงกลุมคนจํานวนมาก ดวยขอดีดังกลาวทําใหการเปดรับขาวจากโซเชียลไดรับความนิยมมากขึ้น และ

มีสัดสวนมากขึ้นจากขาวท้ังหมดที่เรารับในแตละวัน พฤติกรรมของมนุษยที่มักมีแนวโนม “เชื่อในสิ่งที่เรา

เชื่ออยูแลว” (ConfirmationBias) ทําใหขาวอาจไมถูกตองในขอเท็จจริงแตถูกใจคนอานไดรับความนิยม

มากข้ึนตามไปดวย การรีทวีตหรือแชรขอมูลที่ตนรับรูตาม ๆ กันมาจากการเห็นพาดหัวกอน แตไมมีการ

คลิกเขาไปอานตอ ทําใหขาวลวงน้ันยิ่งแพรกระจายจนไมเหลือพื้นที่ใหกับขาวจริง สิ่งสําคัญ คือ การสราง

วลีพาดหัวใหนาตื่นเตนเพื่อหวังใหคนแชรซ้ํา ๆ ทําใหไมรูวาแหลงขาวแทจริงนั้นมาจากที่ใด ปจจัยเหลานี้

ทําใหเกิดแหลงขาวลวงจํานวนมากที่พยายามสรางสรรคขาวที่คนชอบ การ“เตาขาว” หรือสรางขาวลวง

ขึ้นมา ไมวาจะลวงทั้งหมดหรือลวงเพียงบางสวน เพื่อใหเกิดการแพรกระจายของขาวสารในวงกวาง

จํานวนมาก เพ่ือหวังผลในเร่ืองของรายไดโฆษณาที่มากข้ึนตามไปดวยอยางไรก็ตามปญหาของขาวลวง
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ไมได จํากัดแคขาวที่มีเนื้อหาผิด ๆ แตยังรวมถึงการเขียนขาวที่ไรคุณภาพ การโฆษณาชวนเชื่อทาง

การเมือง และรูปแบบโฆษณาสินคาหรือบริการที่ชวนใหเขาใจผิด 

สภาการหนังสือพิมพแหงชาติและองคกรภาคี ไดจัดเวทีสานเสวนาดานสื่อ (Media Forum) ครั้ง

ท่ี 9 “ถอดบทเรียนปญหาขาวลวงในประเทศไทยกับทางออกเชิงสรางสรรค” (Fighting Fake News: 

Lesson-Learned and Constructive Resolution) เมื่ อ วันที่  16 พฤษภาคม 2562 เพ่ือฉายภาพ

สถานการณขาวลวง ขาวปลอมในสังคมไทย จากหลากหลายมุมมองของนักปฏิบัติและนักวิชาการ โดย

ประธานคณะทํางานคุมครองผูบริโภคสื่อไดเสนอขอมูลจากเดอะการเดียน พบวาคนไทย 52% เช่ือขอมูล

จากโซเชียลมีเดีย เปนตัวเลขท่ีใกลเคียงกับโปแลนด ซาอุดิอาระเบีย และอินเดีย ขณะที่สัดสวนคนที่เชื่อ

ขอมูลจากโซเชียลมีเดียในสหราชอาณาจักรและเยอรมนีมีเพียง 12% และ 20% ตามลําดับ และ

นักวิชาการจากมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค ไดใหขอมูลการรับเร่ืองรองเรียนในชวงแรกของป 2562 มูลนิธิฯ ไดรับ

เรื่องรองเรียนเก่ียวกับอาหาร ยา และผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพมากที่สุด ซึ่งพบในพื้นที่ออนไลน และเกิดจาก

การมีสปอนเซอร  

การเกิดขาวลวงเปนปรากฏการณของสังคมยุคดิจิทัล ดวยชองทางการสื่อสารบนโลกออนไลนที่

พัฒนาไปอยางรวดเร็ว และงายตอการใชงานจึงเกิดผูทําหนาที่สงสารขึ้นเปนจํานวนมาก บางขอมูลขาด

การตรวจสอบขอเท็จจริง เกิดการเผยแพรขาวลวง ขาวปลอม สรางผลกระทบในทางลบใหกับคนในสังคม

เปนวงกวาง 

5.5) เครือขายองคกรศาสนา 

ศาสนาเปนสิ่งที่ควบคุมและประสานความสัมพันธของมนุษยใหอยูรวมกันไดอยางปกติสุข คือ ใหมี

หลักการคานิยมวัฒนธรรมรวมกันและวิถีทางที่มนุษยเลือกใชในการดํารงชีวิตใหสังคมเปนหนึ่งเดียวกัน มี

แนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ดวยหลักจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมที่เปนบรรทัดฐานเดียวกัน การมี

สถาบันทางศาสนาเปนสถาบันหลักที่ประชาชนนับถือดวยความเชื่อม่ันวาหลักธรรมคําสอนของทุกศาสนา

นั้นมีขึ้นเพ่ือมุงที่จะผดุงไวซึ่งศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอันดี รวมทั้งการรักษาไวซึ่งระเบียบแหง

สังคมอันดีงามและการมีชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมไทย ทําใหมองเห็นมิติและความสําคัญของ

สถาบันศาสนาในฐานะที่เปนสถาบันทางสังคมหนึ่งของประเทศไทยที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ

ควบคูกันไปกับมิติทางดานอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยแตละ

มิติดังกลาวลวนมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางแยกกันไมได และตางก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวา

กันในการเปนปจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ 

สําหรับประเทศไทยประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งจากการสํารวจสภาวะทางสังคม 

วัฒนธรรม และสุขภาพจิต ป 2561 จากครัวเรือนตัวอยาง จํานวน 27,960 ครัวเรือน ของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ พบวาประชากรของประเทศไทยรอยละ 93.5 เปนผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนา

อิสลาม (รอยละ 5.4) และศาสนาคริสต (รอยละ 1.1) ที่เหลือเปนผูที่นับถือศาสนาอ่ืน ๆ รวมทั้งผูท่ีไมมี

ศาสนา (นอยกวารอยละ 0.1) เมื่อเปรียบเทียบการประกอบกิจทางศาสนาระหวางป 2551-2561 พบวา

ในป 2561 พุทธศาสนิกชนตักบาตรและสวดมนตมีแนวโนมลดลงจากป 2551แตมีแนวโนมของผูที่รักษา

ศีล 5 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 43.2 ในป 2551 เปนรอยละ 55.2 ในป 2561 สําหรับชาวมุสลิมนั้นการทํา
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ละหมาดและการถือศีลอดมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย (รอยละ 96-98) ในขณะที่คริสตศาสนิกชนไปโบสถ

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 91.0 ในป 2557 เปนรอยละ 94.3 ในป 2561 สวนการสวดมนตกลับมีแนวโนมลดลง

เปนรอยละ 85.0 ในป 2561 

ตามหลักทุกศาสนาในโลกลวนมีคําสอนใหศาสนิกชนประพฤติตนเปนคนดี ทั้งดีตอสังคมและดีตอ

ศาสนา วิธีการทําความดีนั้นแตละศาสนาจะแตกตางกันไปตามบทบัญญัติและหลักการของศาสนานั้น ๆ 

แตทุกศาสนาจะมีจุดรวมกัน คือ การใหความสําคัญแกจิตใจ การเชื่อมั่นในความดี การเสียสละ เห็นแกตัว

นอยท่ีสุด จนไมมีความเห็นแกตัวอยูเลย แตปจจุบันศาสนาสากลของโลกกําลังเผชิญกับปญหาทาทาย

รวมกัน บางศาสนาเผชิญกับปญหาทาทายจากภายนอก บางศาสนาเผชิญกับปญหาทาทายจากภายใน 

และบางศาสนาเผชิญกับปญหาทาทายทั้งสองสวน   

 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นอยางรวดเรว็ในยุคโลกาภิวัตนสงผลกระทบตอสังคมไทยใน

ภาพรวมอยางมาก สังคมโลกปจจุบันกอใหเกิดการเสื่อมถอยและวิกฤติศรัทธาในหมูประชาชนเพิ่มขึ้น   

ศาสนิกชนในแตละศาสนาขาดความรูความเขาใจในหลักศาสนาของตนอยางแทจริง รวมทั้งขาดความ

เขาใจในศาสนาอ่ืนมีผลทําใหสังคมเกิดปญหาอยางมากในดานศีลธรรมและคุณธรรม บุคคลทุกกลุม ทุก

เพศ ทุกวัย ขาดการนําหลักศาสนธรรมไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางเพียงพอ สภาพ

สังคมไทยในปจจุบันมีการพัฒนาดานวัตถุอยางมาก กอใหเกิดสภาวะแวดลอมที่ไมเอ้ือตอการเสริมสราง

ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และการนําหลักศาสนธรรมไปปฏิบัติในหมูชนสวนใหญ ปจจุบันขาวสารจาก

สื่อสารมวลชน สะทอนภาพผูคนที่ขาดศีลธรรม หลงใหลอยูในวัตถุนิยม ความฟุมเฟอย เกิดแหลงอบายมุข

หลายประเภท คนขาดจิตสํานึกในคุณธรรมตามหลักศาสนา มีพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริตประพฤติ    

มิชอบอยางแพรหลาย ขาดความละอายตอบาป เกิดขึ้นในทุกมิติของสังคม ภาคประชาสังคมประสบความ

ลมเหลวในการสรางคนใหเปนคนดี ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน  

ปญหาทาทายจากภายในเปนเรื่องความเขมแข็งขององคกรศาสนา สังคมเปรียบเสมือนกงลอที่มี

สถาบันทางสังคมตาง ๆ รวมกันขับเคลื่อน “สถาบันศาสนา”ก็คือแกนหลักท่ีเชื่อมโยงยึดเหนี่ยวสถาบัน 

อ่ืน ๆ เขาดวยกัน สังคมไทยมี “วัด” เปนศูนยกลางในการดําเนินชีวิตของผูคนในแตละชุมชนอยางแนน

แฟน แตในปจจุบันพบวาสถาบันศาสนากลับคอย ๆ ลดบทบาทลงอยางมาก ทุกศาสนาประสบกับปญหา

การดําเนินการภายในองคกรศาสนาของตนเอง เน่ืองมาจากกฎระเบียบที่ไมไดรับการปรับปรุงแกไขให

สอดรับกับสภาพการณของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน ปญหาอุปสรรคในดานการ

บังคับใชกฎหมายและการบริหารจัดการภายในองคกรทางศาสนาที่มีปญหาสะสมเปนเวลานาน มีผลทําให

สูญเสียภาพลักษณขององคกรที่ผูคนนับถืออยางสูงสงในอดีต รวมทั้งสูญเสียบทบาทในการเปนท่ีพึ่งพา

และเปนหลักยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจของมหาชน  

โลกในยุคที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสารสนเทศในปจจุบัน 

มีผลทําใหเกิดการพัฒนาทางวัตถุมากข้ึนเพียงใด ประชาชนก็ดูเหมือนจะถอยหางจากศาสนามากขึ้นไป

ดวย ในศาสนาพุทธเองจะพบวาจํานวนพระภิกษุสามเณรลดนอยลงเร่ือย ๆ และมีแนวโนมจะลดลงไปอีก

ในอนาคต วัดจํานวนมากกลายเปนวัดรางเนื่องจากไมมีพระไปจําพรรษาอยู นอกจากนี้ทุกศาสนายังมี

ปญหาในเร่ืองคุณภาพของบุคลากรทางศาสนา โดยพบวาสวนหนึ่งยังขาดความรูและทักษะในการสื่อสาร
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หรือถายทอดหลักคําสอนที่ถูกตองเพื่อสั่งสอนศาสนิกชนอยางเหมาะสม บอยครั้งพบวาจะมุงเนนไป

ทางการทําพิธีกรรมตาง ๆ หรือมีพฤติกรรมท่ีไมนาเลื่อมใสศรัทธา จึงเปนการยากที่จะจูงใจผูคนใหตั้งมั่น

อยูในหลักคําสอนและหลักปฏิบัติของแตละศาสนาอยางแทจรงิได  

 5.6) เครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน 

สถานการณทางสังคมท่ีสามารถพบเห็นไดบอยตามหนาขาว ก็คือปญหาวัยรุนทะเลาะวิวาท ที่ทวี

ความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ รวมถึงอายุของผูกระทําผิดมีจํานวนลดลงเรื่อย ๆ อยางนาตื่นตระหนก ดังจะเห็น

ไดจากเหตุการณในชวงไมกี่เดือนที่ผานมา เชน วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 เกิดเหตุการณวัยรุนยกพวกเขา

ตีกันในบริเวณหองฉุกเฉิน โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีผูถูกทํารายกวา 20 คน สวนผูกอ

เหตุหลบหนีไปกอนเจาหนาท่ีจะมาถึง และอีกกรณีหน่ึงเกิดข้ึนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 กลุมวัยรุนนับ

สิบคนไดยกพวกรุมตีทะเลาะวิวาทกลุมคูอริที่ไดรับบาดเจ็บ จากการทะเลาะวิวาทกันภายในงานบริเวณ

หนาที่วาการอําเภอแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา และกลุมคูอริไดเดินทางเขาไปรักษาพยาบาลไปกอน

หนา เหตุเกิดบริเวณหนาหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา จนแพทยและพยาบาลเกิด

ความตื่นตระหนก 

การใชความรุนแรงในการแกไขปญหาของกลุมวัยรุน นับไดวาเปนปญหาท่ีมีความซับซอน ทวีความ

รุนแรง และโหดเห้ียมเพิ่มมากขึ้นในชวงที่ผานมา การแกไขปญหาจึงตองแกไขจากตนทาง คือ ครอบครัว 

การขัดเกลา เพ่ือใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณคาของตนเองและผูอื่น เคารพใหเกียรต ิปฏิบัติตนตาม

ระเบียบวินัย และบรรทัดฐานของสังคม 

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ไดสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชน เร่ือง “เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล” ทําการสํารวจระหวางวันที่ 7-9 มกราคม 

2562 จากประชาชนที่มีอายุ 12 ปขึ้นไป รวมท้ังสิ้น จํานวน 1,270 หนวยตัวอยาง สําหรับคุณสมบัติที่ดี

ของเด็กไทยในยุคดิจิทัล ตามความคิดเห็นของประชาชน พบวาประชาชนสวนใหญ รอยละ 39.69 ระบุวา

มีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ รองลงมา รอยละ 38.03 ระบุวามีคุณธรรมจริยธรรม ชวยเหลือสังคม 

ไมเห็นแกตัว รอยละ 36.38 ระบุวามีความอดทน อดกลั้น รอยละ 27.17 ระบุวารูจักการคิดวิเคราะห 

แยกแยะขอมูลที่ไดรับ รอยละ 26.69 ระบุวามีความคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบ รอยละ 19.21 ระบุวา

หมั่นศึกษาหาขอมูลหรือนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการเรียน รอยละ 16.61 ระบุวามีทักษะในการใช

ภาษาตางประเทศไดดี และรอยละ 12.83 ระบุวาไมใชเวลาสวนใหญอยูกับโลกอินเทอรเน็ต 

 และจากรายงานสุขภาพคนไทย 2562 ไดนําเสนอตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบางใน 12 หมวด 

โดยในหมวดที่ 11 เกี่ยวกับประชากรกลุมที่มีความเปราะบางและความเสี่ยงจากสถานภาพทางวัย ไดแก 

เด็กและวัยรุน เปนกลุมประชากรที่มีความเปราะบางจากชวงวัย และสถานภาพในบางเร่ืองที่จําเปนตอง

พ่ึงพิงผูอ่ืน ในกลุมเด็กท่ีมีความผิดปกติทางสุขภาพตั้งแตกําเนิดสภาพทางเศรษฐกิจและการเลี้ยงดูของ

ครอบครัวเปนปจจัยกําหนดที่สําคัญของความเปราะบาง ในกลุมวัยรุนนั้นพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคม 

รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เปนสาเหตุที่นําไปสูความสูญเสียและความเปราะบางในระยะยาวของ

ประชากรวัยนี้  สถานการณการตั้ งครรภในวัยรุนของไทยมีแนวโนมดีขึ้น แตปญหาโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ พฤติกรรมเสี่ยงทางสังคมของวัยรุน เชน จากปญหาอุบัติเหตุทางทองถนนจากการขับข่ี
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จักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย การทะเลาะใชความรุนแรง การใชสื่อออนไลนที่ไมเหมาะสม ติดเกมส 

หรือการพนันยังเปนความทาทายในกลุมวัยรุนท่ียังตองชวยกันดูแล วัยรุนเปนชวงวัยรอยตอที่สําคัญจาก

เด็กสูการเปนผูใหญ ความเสี่ยงดานพฤติกรรมที่อาจนําไปสูความเปราะบางและปญหา ทั้งทางสุขภาพ 

เศรษฐกิจและสังคม เปนเรื่องท่ีสังคมไทยทุกฝายตองเฝาระวัง ปลูกฝงความรูทัศนคติและคานิยมท่ีนําไปสู

การปฏิบัติตนและใชชีวิตที่เหมาะสม 
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          ป 2561. เอกสารอัดสําเนา. 

4. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ไดพิจารณารายงานสถานการณ: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ และ

พิจารณารางขอตกลงการสรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ ของกลุมภาคีเครือขาย ซึ่ง

ประกอบไปดวย 1) เครือขายองคกรภาครัฐ 2) เครือขายองคกรธุรกิจ/เอกชน 3) เครือขายองคกร

การศึกษา 4) เครือขายองคกรสื่อมวลชน 5) เครือขายองคกรศาสนา และ 6) เครือขายภาคประชาสังคม 

ชุมชน ครอบครวั และเด็กและเยาวชน  

 จากสถานการณคุณธรรมในสังคมไทย โดยผลการสํารวจสถานการณโดยศูนยคุณธรรมรวมกับ

หนวยงานอ่ืน ในป 2561 ตอปญหาวิกฤตทางดานคุณธรรมที่มีความรุนแรงในสังคมไทย 5 อันดับแรก คือ 

ความซื่อสัตยสุจริต การทุจริตคอรรัปชั่น จิตสํานึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบตอสังคม พฤติกรรมวัตถุ

นิยม บริโภคนิยม ไมมีความพอ ขาดระเบียบวินัย ไมเคารพกติกา กฎหมาย ขาดความสามัคคีเกิดความ

ขัดแยงในสังคม   

 ผลการสํารวจคุณธรรมที่ควรไดรับการสงเสริมในสังคมไทยมากที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต ยึด

มั่นในความถูกตอง ความมีวินัยทั้งตอตนเองและตอสังคม การปฏิบัติตนตามกฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ/

กฎหมายของสังคม การดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง ความรับผิดชอบตอผูอ่ืนและสังคม พบวามีแนวโนม

เรื่องวินัยที่คนในสังคมใหความสําคัญมากขึ้น  

 และขอมูลจากการจัดสมัชชาคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค พบวาประเด็นวินัย เปนประเด็นที่ภาคี

เครือขายใหความสําคัญมากเปนอันดับหนึ่ง โดยมีประเด็นยอย ไดแก ประเด็นวินัยการจัดการขยะ วินัย

จราจร วินัยการออม และวินัยในการใชสื่อสังคมออนไลน 



การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

 

 

122

 นอกจากนี้ เรายังพบปญหาขยะลนเมืองที่เกิดจากปจจัยตาง ๆ ที่สําคัญ ทั้งดานการจัดการ 

งบประมาณ  พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม การสงเสรมิความรูความเขาใจในการจัดการขยะอยาง

ถูกตองใหกับประชาชน 

 สถานการณดานวินัยจราจร ขับรถผิดกฎ การขาดวินัยจราจร หรือสภาพถนนหนทางที่ไมได

มาตรฐานแลว ยังพบวาการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนนั้นมีสาเหตุมาจากอารมณรอนของผูขับข่ี หรือการ

ขาดการควบคุมอารมณโกรธทําใหเกิดอุบัติเหตุ และเกิดเหตุการณการทะเลาะวิวาทตาง ๆ ตามมา 

 สถานการณที่เกิดขึ้นในบริบทของภาคีเครือขายท่ีสะทอนใหเห็นความสําคัญของการขับเคลื่อน

คุณธรรมดานวินัยในสังคมไทย เชน ผลของคะแนนดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจรติ (CPI) ที่ประเมินโดยองคกร

เพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ประจําป 2561 ประเทศไทยไดรับคะแนน 

36 คะแนน อยูในลําดับที่ 99 ซึ่งเปนลําดับที่เพ่ิมมากขึ้นจากป 2560 สะทอนแนวโนมของการคอรรัปชั๋นที่

เพิ่มขึ้น ในสถาบันการศึกษาพบสถานการณการผิดนัดชําระหนี้ของผูกูยืมเรียน จากรายงานสุขภาพคน

ไทย 2562 ไดนําเสนอตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง พบพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคมของวัยรุน เชน 

จากปญหาอุบัติเหตุทางทองถนนจากการขับขี่จักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย การทะเลาะใชความรุนแรง 

การใชสื่อออนไลนที่ไมเหมาะสม ติดเกมส หรือการพนัน ยังเปนความทาทายในกลุมวัยรุนที่ยังตองชวยกัน

ดูแล   

 “วินัย” เปนคุณธรรมที่มีหนาที่กํากับและสงเสริมใหบุคคล สังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข และ

ชวยพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาอยางย่ังยืน วินัยเปนคุณธรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับคุณธรรมอื่น 

ไดแก ความซื่อตรง คนที่มีวินัยเปนคุณธรรม จะทําดวยความวิริยะอุตสาหะจนกลายเปนความเคยชินและ

เปนชีวิตประจําวัน ไมวาจะมีคนเห็นหรือไมก็ตาม เปนพฤติกรรมที่อยูบนความสํานึก “รับผิดชอบ” ผูมี

วินัยจะเปนผูรูผิดชอบชั่วดี รูวาสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรทํา และมีจิตสํานึกเพ่ือประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน 

 จากสถานการณคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พบวาคุณธรรมความมีวินัยเปนคุณธรรมท่ีภาค

สวนตาง ๆ เห็นวาควรมีการสงเสริมและขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นสังคมไทย การเสริมพลังทางบวกในการสราง

วินัยใหเกิดเปนคุณธรรมของคนในชาติ นาจะเปนการแกไขปญหาวิกฤติคุณธรรม 

 จึงมีมติที่เปนขอเสนอเชิงนโยบายดังตอไปนี้ 

 1. ขอเสนอเชิงนโยบายในเครือขายองคกรภาครัฐ 

 1) ขอใหองคกรภาครัฐทุกองคกร ไดรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจ สรางคานิยม 

และวัฒนธรรมขององคกร ใหคนในองคกรมีวินัยในการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ และ

ขอบังคับ รวมทั้งมีการยกยองเชิดชูเกียรติ โดยการใหรางวัลกับบุคคล หรือกลุมบุคคลที่มีคุณธรรมดาน

วินัยที่ดีในองคกร  

 2) ขอใหองคกรภาครัฐ มีการสงเสริมใหเกิดวินัยเชิงบวกกับบุคลากรในหนวยงาน โดยผูนําในแต

ละระดับควรเปนแบบอยางของการมีวินัย และการยึดม่ันในหนาที่ความรบัผิดชอบ เชน 

 การสงเสริมใหบุคลากรมีความตรงตอเวลาในการมาปฏิบัติงาน หรือการเขารวมประชุม  

 การสงเสริมใหบุคลากรเขาคิวและตอแถวเพ่ือรับบริการตาง ๆ 
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 การสงเสริมใหบุคลากรคดัแยกขยะ และชวยลดปรมิาณการเกิดขยะ 

 การสรางจิตสํานึกเร่ืองการเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร  

 การสงเสริมใหบุคลากรมีความรับผิดชอบตอหนาที่  การยึดประโยชนสวนรวมของสังคม

มากกวาประโยชนตน การเคารพสิทธิผูอื่นและไมยอมใหใครละเมิดสิทธิของตน 

 3) ขอใหหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่ของรัฐ ไดมีการควบคุม กํากับดูแลดานการรักษาวินัย

อยางตอเนื่อง เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถดํารงตนไดอยางถูกตองเหมาะสม ตามกฎระเบียบของทาง

ราชการ อีกทั้งเพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

 4) ขอใหบุคลากรภาครัฐ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางเครงครัด ตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ท่ีกําหนดเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐ เกี่ยวกับ

การปฏิบัติที่ควรกระทํา หรือไมควรกระทําการตัดสินความถูกผิด คุณงามความดีท่ีเจาหนาที่ของรัฐตอง

ยึดถือสําหรับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดํารงตนในการทําความดีและละเวนความชั่ว  

 5) ขอใหองคกรภาครัฐ สงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพใน

ระดับปจเจกบุคคล และสงเสรมิใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

 6) ขอใหเจาหนาที่ของรฐัทุกคน มีวินัยในการปฏิบัติงานโดยไมมีการทุจริตคอรรปัชั่น และรวมกัน

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบอยางจริงจัง รวมทั้งรวมกันผลักดันใหประเทศไทยมีคาดัชนี

การรับรูการทุจรติ (Corruption Perception Index: CPI) ที่สูงข้ึน 

 7) ขอใหองคกรภาครัฐ มีบทบาทสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคสวนตาง ๆ 

และสนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายคุณธรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยมีสถาบันการศึกษา

สนับสนุนดานวิชาการ 

 2. ขอเสนอเชิงนโยบายในเครือขายองคกรธุรกิจ/เอกชน 

 1) ขอใหองคกรธุรกิจ/เอกชน ไดมีการสงเสริมการสรางวินัยในองคกร โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ขององคกร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ สงเสริมใหบุคลากรทําหนาท่ีโดยนําหลักคุณธรรมไปปรับใชให

เหมาะสมตามบทบาทหนาที่ของตนเอง 

 2) ขอใหสถานประกอบการในองคกรธุรกิจ/เอกชน ที่เปนตนทาง/แหลงกําเนิดของวัสดุ สิ่งของ

เหลือใชที่กลายเปนขยะมูลฝอย รวมรับผิดชอบในการใชบรรจุภัณฑท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม การรับคืน

ผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพจากการใชงาน และสงเสริมคานิยมองคกรตอการใชสิ่งของอุปโภคบริโภคที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม และมีมาตรการรณรงคในการลดปริมาณขยะมูลฝอย เชน ลดการใชถุงพลาสติก เลิก

ใชโฟม เปนตน 

 3) ขอใหผูประกอบการเนนเร่ืองการสรางประโยชนใหกับชุมชนผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ (CSR) 

ของบริษัท/หนวยงาน เชน เร่ืองวินัยจราจร ฝกการใชทรัพยากรรวมกับชุมชน ฯลฯ และมีการเขารวม

โครงการตาง ๆ ของภาครัฐเพ่ือแสดงออกถึงการทําธุรกิจท่ีเปนประโยชน และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
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 4) ขอใหองคกรธุรกิจ/เอกชน ใหความรวมมือกับภาครัฐ ในการรวมกันปองกันและปราบปราม

การทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบอยางจริงจัง โดยไมมีการใหสินบนกับเจาหนาที่รัฐ เพ่ือรวมกันผลักดันให

ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรูการทุจรติ (Corruption Perception Index: CPI) ที่สูงขึ้น 

 5) ขอใหองคกรธุรกิจ/เอกชน กําหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยให

ความสําคัญกับคนดมีีคุณธรรมมากกวาคนเกง เปนลําดับตน ภายใตหลักคิด “ดีเปนจุดเดน เกงเปนจุดรอง 

ตามครรลองคุณธรรมนําธุรกิจ”  

 6) ขอใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประสานความรวมมือกับกระทรวง

วัฒนธรรม (ศูนยคุณธรรม(องคการมหาชน)) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่

เก่ียวของในการเรงรัดการจัดต้ังศูนยสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจประจําจังหวัดให

ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเปนแกนกลางในการเชื่อมรอยเครือขายองคกรภาคธุรกิจในพ้ืนที่ให

เกิดการทํางานเชิงบูรณาการรวมกันอยางเปนองครวม และเพื่อสงเสริมใหภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบตอ

สังคม และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 3. ขอเสนอเชิงนโยบายในภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน   

 1) ขอใหศูนยประสานงานเพ่ือปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนในการใชสื่อออนไลน กรมกิจการ

เด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย 

สมาคมผูปกครองและครูทุกแหง องคกรวิชาชีพสื่อทุกแขนง สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวน ดําเนินการเสริมสรางวินัยดานการใชสื่อออนไลนอยาง

ถูกตอง เหมาะสม เปนประโยชน และสนับสนุนใหเกิดการสรางชุดขอมูล ความรู แนวปฏิบัติ และ

คําแนะนําสําหรับผูปกครอง ครู และชุมชน เกี่ยวกับการใชสื่อออนไลนอยางครอบคลุมทุกมิติ และรวมกัน

กําหนดแนวทางการปองกัน การปกปองคุมครอง และการชวยเหลือเยียวยาเด็กที่ไดรับผลกระทบจากการ

ใชสื่อออนไลนในทุกดาน ตลอดจนรวมกําหนดมาตรการและดําเนินการพัฒนาศักยภาพ สถานศึกษา ศูนย

การเรียนรูไอซีทีชุมชน รานเกมส ครอบครัว และชุมชน รวมกันเฝาระวัง ดูแล ปองกัน สงเสริมสนับสนุน 

และแกปญหาการใชสื่อออนไลนสําหรับเด็กและเยาวชนโดยผานกระบวนการเรียนรูการใชเทคโนโลยีอยาง

สรางสรรค 

 2) ขอใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย

และระเบียบปฏิบัติ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ

เครือขายตาง ๆ ท่ีทํางานดานคุณธรรมในกลุมเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในเขตพ้ืนที่ของตนเอง และให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บรรจุแผนการสงเสริมคุณธรรมอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 3) ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ สนับสนุนใหชุมชนไดมี

กลไกการสรางวินัยของคนในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน โดย

ดําเนินการดังตอไปนี้ 
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 จัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสวนรวมอยางย่ังยืน ติดตาม เสนอแนะ และ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว โดยนําประเด็นเรื่องการสรางวินัยดานการ

จัดการขยะมูลฝอยบรรจุไวเปนขอตกลงรวมของชุมชน เชน การระบุไวในธรรมนูญชุมชน 

 ออกขอบัญญัติทองถ่ินวาดวยเร่ืองการเสริมสรางวินัยดานจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมี

สวนรวม จัดทําคูมือปฏิบัติ และกํากับติดตามใหประชาชนมีวินัยในการปฏิบัติตามขอบัญญัติ

ทองถ่ินดานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

 สรางมาตรการตาง ๆ ของชุมชนเพ่ือลดขยะมูลฝอยในชุมชน เชน จัดตั้งกองทุนการจัดการ

ขยะธนาคารขยะศูนยรับซื้อขยะในชุมชน 

 สรางความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนักถึงความสําคัญของปญหาขยะมูลฝอยใน

ชุมชน โดยการจัดการขยะมูลฝอยใหถือเปนหนาที่ท่ีทุกภาคสวนตองมีวินัยในการปฏิบัติและ

รับผิดชอบรวมกันในการแกไข ตลอดจนการสรางจิตสํานึกในระดับบุคคลครอบครัว และ

ชุมชน ใหเห็นความสําคัญในการรับผิดชอบ และมีการจัดการขยะมูลฝอยดวยตนเอง จนเกิด

เปนลักษณะนิสัยพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 

 4) ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร รวมกันแกไขปญหาอยางเปนระบบ และ

บูรณาการการทํางานรวมกัน โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาจราจร 

ปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการเคารพกฎจราจร สงเสริมใหเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของวินัย

จราจร เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยสวนรวม โดยมีการยึดถือบทบัญญัติทางกฎหมายและแผนตาง ๆ 

ท่ีกําหนดกรอบเปนแนวทางปฏิบัติ  

 5) ขอใหเครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน รวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ ดําเนินการแกปญหาการใชความรุนแรงในกลุมเด็กและเยาวชน โดยใชวิธีการท่ีหลากหลายและ

ดําเนินการอยางเปนระบบ รวมถึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในสังคม เพ่ือแกไขและปองกัน

การใชความรุนแรงของกลุมเด็กและเยาวชนแบบครบวงจร 

6) ขอใหเครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน รวมมือกันสรางความ

เขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว โดยใหความสําคัญและสรางวินัยตอการเลี้ยงดูบุตรหลานใหเปนคนดี มี

คุณธรรม มีคุณภาพ ใหสถาบันครอบครัวไดทําหนาที่ขัดเกลา อบรมบมเพาะ และพัฒนาเด็กซึ่งเปนสมาชิก

ของครอบครัวใหสามารถควบคุมตน รวมทั้งตัดสินใจในการแกไขปญหาอยางสมเหตุสมผล เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนตระหนักถึงคุณคาของตนเองและผูอ่ืน เคารพใหเกียรติ ปฏิบัติตนในระเบียบวินัย และบรรทัดฐาน

ท่ีดีของสังคมไทย 

 7) ขอใหเครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน รวมกันสงเสริมให

ประชาชนรูจักพ่ึงพาตนเองอยางแทจริง โดยใหยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง ตอเนื่อง 

และมีการนํามาใชในชีวิตประจําวันอยางมีวินัย  

 8) ขอใหเครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน รวมกับหนวยงานที่

เก่ียวของสงเสริมวินัยทางการเงินใหกับประชาชน โดยการสงเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการของ
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ชุมชน การสรางความรู ความเขาใจทางการเงิน (Financial Literacy) ตอการใชเงินในยุค Digital 

Finance และ Digital Banking เพ่ือปองกันและแกปญหาหนี้ครัวเรือน  

 9) ขอใหคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมจังหวัด รวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่ จัดใหมีสมัชชา

คุณธรรมในระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมคุณธรรมในจังหวัดและ

เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคอยางเขมแข็งมากขึ้น 

 4. ขอเสนอเชิงนโยบายในเครือขายองคกรศาสนา 

  1) ขอใหเครือขายองคกรศาสนา มุงเนนการทําตามบทบาทหนาที่ของตนเอง ขับเคลื่อนคุณธรรม 

โดยเปนองครวมของปญญาในการสรางจิตวิญญาณเพ่ือเปนพ้ืนฐานของการสรางวินัยในสังคม และนอมนํา

หลักคุณธรรมไปสูการปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และมีการดําเนินการสงเสริมคุณธรรมให

เกิดขึ้นภายในองคกรของตนเอง และองคกรภายนอก 

 2) ขอใหเครือขายองคกรศาสนา นําหลักธรรมทางศาสนามาขับเคลื่อนงานใหเกิดรูปธรรมอยาง

ตอเนื่องผาน 3 หลัก คือ 1) ศรัทธา เปนหลักศรัทธาท่ีแนวแนของตนเอง 2) หลักปฏิบัติ เชน ละหมาด ถือ

ศีลอด คนปฏิบัติไดเพราะศรัทธาในสิ่งที่ตนเองเชื่อ และ 3) จริยธรรม เปนสิ่งที่สะทอนผานพฤติกรรมของ

คนจะทําใหเปนคนมีคุณธรรม 

 3) องคกรเครือขายศาสนา ตองทําใหเกิดพ้ืนท่ีศาสนวิถี เปนชุมชนแหงการเรียนรูดวยการสราง

วินัยในการดํารงชีวิตที่มุงสงเสริมคุณธรรมวินัยท่ีไมใชการบังคับ ใหยึดหลักศาสนวิถีเปนแกนหลักในการ

ดําเนินชีวิตอยางจริงจัง ปรับพฤติกรรมในการใชชีวิตประจําวันใหรูจักการภาวนา มีสัมมาสติ ความรักและ

เมตตา รูจักบาปบุญ รวมทั้งการนําคําสอนของศาสนามาเปนแนวทางในการสรางความตระหนักรูถึง

ผลกระทบของการขาดวินัยทั้งระดับตนเอง องคกรและสังคม ซึ่งอาจรวมกันกับหนวยงานที่เก่ียวของจัดทํา

หลักสูตรฝกอบรมดวยศาสนวิถีท่ีสามารถรองรับและแกไขปญหาในสังคมไดอยางมีวินัย 

 4) ขอใหเครือขายองคกรศาสนา สรางการมีสวนรวมผานกิจกรรมระเบิดจากขางใน และรวมสราง

กฎกติกาการอยูรวมกันของบุคลากร: กฎแหงวิญูชน เชน การนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงกอนทํางาน/การสวด

มนตกอนทํางาน/การละหมาดตรงเวลา โดยถือเปนหนาที่ที่ทุกคนตองทํา ตองมุงเนนการฝกสติอยางมีวินัย 

 5) ขอใหเครือขายองคกรศาสนา มีการพัฒนาและนําเสนอโมเดลตนแบบของเครือขายศาสนาสู

โมเดลชาติ เพ่ือใหแกปญหาความไมสงบสุขและปญหาสังคมดวยศาสนวิถี:ชีวิตติดธรรม    

 6) ขอใหหนวยงานตาง ๆ ไดมีการสรางคานิยม อัตลักษณและวัฒนธรรมขององคกรผานคุณธรรม

วินัย มุงสูการมีวินัยตอองคกร โดยการปฏิบัติตามกฎกติกา และจรรยาวิชาชีพขององคกร พรอมทั้งเคารพ

และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ หรอืขอตกลงขององคกร  

 7) ขอใหหนวยงานตาง ๆ ไดมีการฝกอบรมคนในองคกรใหมีคุณธรรมวินัยดวยสัมมาสติอันสงผล

ใหมีสัมมาธรรม โดยใชหลักสูตรอบรมที่เขาใจหลักศาสนวิถี เชน ศาสนิกสัมพันธ/การศกึษาดูงาน เปนตน 

 5. ขอเสนอเชิงนโยบายในเครือขายองคกรการศึกษา 

 1) ขอใหเครอืขายองคกรการศึกษา มีการสงเสริมสนับสนุนวินัยดานการจัดการขยะโดยบูรณาการ

เชื่อมโยงกับทุกภาคสวน ทั้งทองถ่ิน ชุมชน สถานศึกษา และหนวยงานระดับนโยบาย เพ่ือใหเกิดการ

ทํางานอยางเปนระบบรวมกัน ดังนี้  
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 สถาบันการศึกษาสนับสนุนองคความรูการจัดการขยะ โดยเปนเครือขายรวมกับชุมชน

ดําเนินการใหเกิดกิจกรรมดานการจัดการขยะ และนํารายไดบางสวนไปเปนทุนพัฒนาชุมชน 

พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดนักวิจัยจากชุมชน 

 สรางการตระหนักรูและจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และชุมชน ขยายผลดําเนินงาน ใหเกิดรายได 

เกิดการออม เกิดสภาพแวดลอมที่ดี สามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ

ได และมีการขยายผลออกไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

 2) ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

และสถาบันการศึกษาที่สังกัดกระทรวงตาง ๆ สงเสริมใหมีการสรางหลักสูตร การฝกอบรม วิจัยและ

พัฒนา เก่ียวกับการเสริมสรางวินัยใหกับผูเรียนในดานการจัดการขยะ ดานวินัยจราจร ดานวินัยทาง

การเงิน ดานวินัยการใชสื่อออนไลน และวินัยอื่นที่เปนปญหาของสังคมไทยตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

 3) ขอใหเครือขายองคกรการศึกษา ไดมีการจัดการ ควบคุม การใชสื่อออนไลนดานลบ และ

สงเสริมการใชสื่อออนไลนดานบวกสําหรบัเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

 สงเสริมใหใชสื่อออนไลนในสถานศึกษาใหถูกท่ีถูกเวลา เชน ใชเพ่ือกําหนดการเรียนการสอน 

ใชเพ่ือสืบคนขอมูล ใชในการสงการบาน ใชในการทําขอสอบ ดวยการกําหนดขอตกลง

ขอบเขตในการใชงานภายในสถานศึกษา  

 รวมกับผูปกครองในการดูแล ควบคุมการใชสื่อออนไลนของผูเรียนเมื่ออยูที่บาน ใหมีวินัยใน

การใชสื่อออนไลนไมใหเด็กติดมือถือไมรูจักแบงเวลา และที่สําคัญผูปกครองตองมีพฤติกรรม

ในการเปนแบบอยางที่ดีในการส่ือออนไลนใหกับผูเรียนดวย 

 4) ขอให เครือขายองคกรการศึกษา และหนวยงานที่ เก่ียวของ รวมกําหนดมาตรการที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อแกปญหาการขาดวินัยทางการเงินและการขาดจิตสํานึกในการชําระหนี้ของกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

 5) ขอใหเครือขายองคกรการศึกษา รณรงคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมดี และสงเสริมการมีวินัยที่

ดีใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการเปดพื้นที่โชวความดี ใหคนดีไดมีท่ียืนในสังคม และ

กําหนดใหมีวันเชิดชูเกียรติ “บุคคลผูทําความดี” ใหกับครู อาจารย นักเรียน และนักศึกษาที่เปนตนแบบ

ความดีในสถานศึกษา ดวยการมอบรางวัลและใบประกาศเปนประจําทุกป 

 6) ขอใหครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเปนตนแบบดานวินัย และเปนแบบอยางที่ดี

ใหกับผูเรียน  

 7) ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

และสถาบันการศึกษาที่สังกัดกระทรวงตาง ๆ กําหนด กฎ ระเบียบ ที่ชัดเจนในการเลื่อนวิทยฐานะ 

ตําแหนงทางวิชาการ หรือระดับของครู อาจารย ใหมีหลักเกณฑดานการมีระเบียบวินัย คุณธรรม

จริยธรรม การทําประโยชนเพ่ือสวนรวม และการไมเคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนเปนหลักเกณฑที่สําคัญใน

การพิจารณารวมดวย 
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 8) ขอใหเครือขายองคกรการศึกษา สงเสริมใหมีการบูรณาการการทํางานของหนวยงานที่

เกี่ยวของดานการศึกษาทั้งระบบ เกิดการสรางสถานศึกษาคุณธรรม และการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม

เพิ่มมากขึ้น 

 9) ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

และสถาบันการศึกษาท่ีสังกัดกระทรวงตาง ๆ และสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู ไดมีการกําหนดหลักสูตร

การเสริมสรางวินัยอยางเขมขนใหกับนักศึกษาที่เรียนดานศึกษาศาสตร และครุศาสตร เพื่อเตรียมความ

พรอมดานการมวีินัยใหกับผูที่จะไปเปนครูในอนาคต 

 10) ขอใหองคกรที่เก่ียวของกับการประเมินหนวยงานดานการศึกษา ไดมีการพิจารณาผลการ

ดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรม และการทําความดีเพื่อสังคมของครู อาจารย และผูเรียน ควบคูไปกับ

การประเมินดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรยีน โดยกําหนดเพิ่มเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญของสถานศึกษา 

 11) ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

และสถาบันการศึกษาที่สังกัดกระทรวงตาง ๆ รวมกันผลักดันใหหนวยงานที่รับบัณฑติทุกอาชีพเขาทํางาน 

ตองมีการพิจารณาคุณสมบัติในการรับพนักงานดวยการคัดเลือกคนที่มีความดีมีคุณธรรมจริยธรรม

ประกอบดวย  

 12) ขอใหสถาบันการศึกษา สนับสนุนใหพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรแกผูจบ

การศึกษาในทุกระดับ กําหนดใหผูท่ีมีคะแนนคุณธรรมความดีและไดเกียรตินิยมไดรับมอบเปนลําดับแรก 

(เกงและดี) และมอบใหกับผูท่ีไดเกียรตินิยมเปนลําดับถัดไป 

 6. ขอเสนอเชิงนโยบายในเครือขายองคกรสื่อมวลชน 

 1) ขอใหเครือขายองคกรสื่อมวลชน มีการขับเคลื่อนงานตามบทบาทหนาที่ของตนเอง โดยนอม

นําหลักคุณธรรมไปสูการปฏิบัติที่ เหมาะสม และมีการกํากับ ควบคุม ดูแลกันเองภายในเครือขาย

สื่อมวลชนรวมทั้งสงเสริมการใชกลไกขององคกรสื่อและการบังคับใชกฎหมายอยางเขมขนและจริงจังใน

การควบคุมกํากับดูแลสื่อ 

  2) ขอใหเครือขายองคกรสื่อมวลชน สงเสริม ประชาสัมพันธ และรณรงคโดยใชสื่อรูปแบบตาง ๆ

ใหคนในองคกรมีวินัยในการมีปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติ และขอบังคับอยางเครงครัด ทั้ง

วินัยดานการจัดการขยะ วินัยจราจร วินัยการออม วินัยการใชสื่อออนไลน และวินัยอื่นที่สําคัญของ

สังคมไทย 

3) ขอใหศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับกองทุนสื่อ สื่อมวลชนกระแสหลัก กรม

ประชาสัมพันธ เปนองคกรหลักดําเนินการประสานเชื่อมโยงเครือขายองคกรสื่อมวลชนทุกรูปแบบเพื่อ

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกลไกทางสังคม โดยเฉพาะการลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) ในการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลสื่อประเภทตาง ๆ 

4) ขอใหเครือขายองคกรสื่อมวลชน รวมกันปองกันและแกปญหาการสื่อสารที่สรางความเกลียดชัง 

(Hate Speech) โดยมีการสงเสริมสรางการเรียนรูและรณรงคใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจดานการ

รูเทาทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล รวมทั้งการรณรงคสรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบสําหรับผูที่ใช 
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Social Media ในการนําขาวสารมาถายทอดตอสาธารณะ เชน ใหมีการระบุชื่อผูสง และแหลงท่ีมาของ

ขาวและมีกลไกท่ีสามารถตรวจสอบสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลนที่ขาดความรบัผิดชอบ และละเมิดผูอื่น 

5) ขอใหเครือขายองคกรสื่อมวลชน สงเสริมการใชสื่อสารสนเทศและดิจิทัลในการนําเสนอขอมูล

การขับเคลื่อนคุณธรรมท่ีเราใจและสามารถปลุกพลังบวกในแตละกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดกระแสและ

จิตสํานึกของประชาชนในการพัฒนาคุณธรรมรวมกันรวมท้ังใหรวมกันจัดเก็บและรวบรวมขอมูลการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีสะทอนการมีคุณธรรมอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาเปนตัวชี้วัดของสังคม 

6) ขอใหเครือขายองคกรสื่อมวลชน รวมกันพัฒนาและสรางกลไกการเฝาระวังและตรวจสอบขาว 

และขอมูลขาวที่นําเสนอวาเปนความจริงหรือไมกอนนําเสนอออกไปในวงกวาง เพ่ือชวยหยุดขาวลวง 

(Fake News)  

7. ขอเสนอเชิงนโยบายในภาพรวมของสังคมไทย 

1) ขอใหรัฐบาล ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนให 6 เครือขายทางสังคม ไดแก องคกรภาครัฐ 

องคกรภาคธุรกิจ/เอกชน องคกรศาสนา ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน องคกร

การศึกษา และองคกรสื่อมวลชน ใหสามารถขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของดานคุณธรรม ประกอบดวย ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผน

แมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  

2) ขอใหรัฐบาล มีระบบการติดตามประเมินผล และกําหนดใหการสงเสริมคุณธรรมดานวินัยเปน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยใหมีการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรเพื่อการบูรณาการคุณธรรมระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพ่ือบริหารจัดการ และ

ติดตามประเมินผล ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรม

จังหวัดใหสามารถเปนกลไกระดับพ้ืนที่ที่สงเสริมคุณธรรมไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

3) ขอใหรัฐบาล กําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมดานวินัยการจัดการขยะแบบบูรณาการที่

เขมขนในทุกภาคสวนของสังคม โดยสงเสริมใหมีการลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกและนําขยะมูลฝอย

กลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด โดยเริ่มจากระดับครัวเรือน แลวขยายออกไปสูชุมชน และองคกรตาง ๆ 

อันจะสงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวมของประเทศ อีกทั้งยังเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูให

คุมคาและเกิดประโยชนมากที่สุด 

4) ขอใหรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันสนับสนนุ และผลักดันใหมี

ชุมชนคุณธรรม องคกรคุณธรรม อําเภอคณุธรรม และจังหวัดคุณธรรม ตามเกณฑที่คณะกรรมการสงเสริม

คุณธรรมแหงชาติกําหนดใหมากข้ึน 

5) ขอใหรัฐบาล มีการสงเสริมแผนพัฒนาทรัพยากรแหงชาติในภาคธุรกิจ และสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนงานของศูนยสงเสริมธุรกิจเพื่อสังคม เพ่ือสนับสนุนใหภาคธุรกิจไดมีการขับเคลื่อนคุณธรรมที่

มากขึ้น เกิดความรับผิดชอบตอสังคม และลดการใชทรัพยากรที่สรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
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6) ขอใหรัฐบาล กําหนดใหการสรางวินัยของคนในชาติในเร่ือง “วินัยการจัดการขยะ” และ 

“วินัยจราจร” เปนวาระแหงชาติ ที่ทุกหนวยงานตองใหความสําคัญ และมีมาตรการในการดําเนินการเพ่ือ

เสรมิสรางวินัยในเร่ืองดงักลาวใหเปนจิตสํานึก และวิถีปฏิบัติท่ีดีของคนในชาติ 

7) ขอใหรัฐบาล มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาคนดานจิตใจ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา

คุณคาทางจิตใจแกคนในสังคม นําศาสนวิถีมาเปนหัวใจในการพลิกแผนดิน มุงเนนการทําใหศาสนาเขาไป

อยูในวิถีชีวิต และตองสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในแตละกระทรวงไดรับการอบรมและพัฒนาจิตใจ  

8) รัฐบาลตองพัฒนาประเทศชาติสูความรมเย็น สังคมเปนสุข ผูคนจิตใจเขมแข็ง มีวินัย ใจซื่อตรง 

แกปญหาทุจริตและสรางจิตอาสาเพื่อสังคม และมุงสงเสริมใหผูคนในสังคมเคารพกฎหมาย เทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

9) ขอใหรัฐบาล ไดมีการประเมินและทบทวนการจัดสรรงบประมาณดานการสงเสริมคุณธรรม

ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ  

10) ขอใหรัฐบาล สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานระดับนโยบายนําแนวทางศาสนวิถีไป

เผยแพร และปฏิบัติจนเกิดรูปธรรม 

11) ขอใหหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่

เก่ียวของรวมมือกันหาแนวทางยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index: 

CPI) และรวมกันปฏิบัติตามแนวทางอยางมีวินัย ใหคาคะแนน CPI เทากับหรือมากกวา 50 คะแนน 

ภายในป 2564 เพ่ือใหบรรลุตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560-2564)  

12) ขอใหรัฐบาล สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการบูรณาการการทํางาน

รวมกันอยางเปนระบบ เพื่อสงเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัวใหสามารถทําหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพราะครอบครัวถือเปนหนวยยอยของสังคมที่มีความสําคัญ และเปนพ้ืนฐานแรกในการ

พัฒนาคุณภาพคนตลอดชวงชีวิต หากครอบครัวมีการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ดีก็จะทําใหเด็กเกิดการหลอหลอม

บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค มีวินัยในตนเอง และไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรม ทํา

ใหเด็กสามารถปฏิบัติตามการอบรมสั่งสอน นําไปสูการเรยีนรูการมีวินัยในตนเองตอไปไดอยางถูกตอง 

13) ขอใหรัฐบาล นํามติของสมัชชาคุณธรรมไปสูการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่องและเปน

รูปธรรมรวมถึงการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนการวัดผลสําเรจ็ของการขับเคลื่อนคณุธรรม และใหมีการรายงาน

ผลการขับเคล่ือนสมัชชาคุณธรรมท้ังในเวทีระดับภูมิภาคและระดับชาติครั้งตอไป 
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