แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นที่ 10

่ น
การปรับเปลีย

10

ค่านิยมและวัฒนธรรม

ยุ ทธศาสตร ช าติ ด า น
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น

ความมั่นคง

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรชาติดาน
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น

การสร างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสั ง คม

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

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น

การปรั บ สมดุลและ
พั ฒ นา
ระบบการบริ ห าร
จั ด การภาครั ฐ

“พั ฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ
ด้วยการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์”

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

10

แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับคนไทยในทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นรากฐานที่สำ�คัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างความมีวินัย
3
5
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม 1ซึ่งนับเป็4น
1
แผนแม่บทฯ
บเปลีจริ
่ยนค่ยาธรรม
นิยมและวั
นธรรมยระยะเวลาในการบ่มเพาะตั้งแต่
ประเด็นที่มีความท้าทาย เนื่องจากการปลู
กฝัประเด็
งค่านิน ย(10)
ม คุการปรั
ณธรรม
ต้อฒงอาศั
ช่ ว งวั ย เด็ ก นอกจากนี้ ก ารเพิ
้ น ของการเข้
ถึ ง สื่ อชสัาติงประเด็
คมออนไลน์
ยั งบทำเปลี� ให้
อ การควบคุ
ระวั งกฝัง
2 ่ ม ขึแผนแม่
บทภายใต้ยุทาธศาสตร์
น (10) การปรั
่ยนค่ยานิากต่
ยมและวั
ฒนธรรม มีวัตม
ถุปและเฝ้
ระสงค์เพื่อาการปลู
3 ่ ไ ม่ค่เาหมาะสม
นิ ยมวั ฒนธรรมที
ให้ กับจึคนไทยในทุ
กช่ย
ว งวักลไกการมี
ย ซึ่ ง เป็ น รากฐานที
ญ ต่ อการเสริม สร้ราณาการ
งและพัฒ นา
การบริโภคสื่อที่สร้างค่านิยมที
ไม่่พสึ งร้ประสงค์
างสรรค์
งต้องอาศั
ส่วนร่่สาคัวมและการบู
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างความมีวินัย
การทำ�งานร่วมกันจากทุกภาคส่4 วนในสั
งคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยแผนแม่บทประเด็นนี้
5
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งนับเป็น
มีเป้าหมายระดับประเด็นที่กำ6�หนดให้
คุณเนืธรรม
จริยกธรรม
ยมทีจริ่ดยีงธรรม
าม ต้และมี
วามรัก และภู
มิใจ้งแต่
ประเด็นคนไทยมี
ที่มีความท้าทาย
่องจากการปลู
ฝังค่านิยมค่คุาณนิธรรม
องอาศัยคระยะเวลาในการบ่
มเพาะตั
ในความเป็นไทยมากขึ้น นำ�7หลักช่ปรั
ยงมาใช้
นการดำ�ยังรงชี
ิตสัองการควบคุ
คมไทยมี
ความสุ
และโภค
วงวัยชเด็ญาของเศรษฐกิ
ก นอกจากนี้ การเพิ่มขึจ้นพอเพี
ของการเข้
าถึงสื่อสังใคมออนไลน์
ทาให้วยากต่
มและเฝ้
าระวังขการบริ
8
สื่อที่สร้้นางค่านิยมที่ไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ จึงต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการทางานร่วมกันจากทุก
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ

ภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยแผนแม่บทประเด็นนี้ มีเป้าหมายระดับประเด็น
10
ที่กาหนดให้ คนไทยมีคุณ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีง าม และมีความรั ก และภูมิใจในความเป็ นไทยมากขึ้ น
การประเมินผลลัพธ์การดำ
่ส่งผลต่
อการบรรลุ
าหมาย
11 �
นเนิ
าหลักน
ปรัการที
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพียงมาใช้
ในการดารงชีวิต เสัป้
งคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานา
12
ประเทศมากขึ้น
9

13

การประเมินผลลัพธ์การดาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

100001

ปี 2562

100001
ปี 62 - 63 สีเหลือง

ปี 2563

จากเป้าหมายในระดับประเด็น ที่กาหนดไว้ว่า “คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ิใจในความเป็วน่าไทยมากขึ
้น นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข
จากเป้าหมายในระดับประเด็15น ทีภู่กม�ำหนดไว้
“คนไทยมี
16
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น ” ซึ่งชี้วัดโดยดัชนีคุณธรรม 5 ประการ (ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิต
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที
่ดีงสาธารณะ
าม และมี
ความรัก และ
17
การอยู่อย่างพอเพียง การ
World Happiness Index 2020
ภู มิ ใ จในความเป็ น ไทยมากขึ
น�ำหลั
ช ญาของ
18 ้ น
กระท
าอย่ า งรักบปรั
ผิ ด ชอบ
และความ
19
เป็ น ธรรมทางสั
ทั้ ง นี้ หาก
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการด�ำรงชี
วิ ตงคม)
สั ง คมไทยมี
พิจารณาจากข้อมูลอื่นๆ พบว่า้ นการ
ความสุขและเป็นที่ยอมรับ20ของนานาประเทศมากขึ
”
21
ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ก า ร
ซึ่งชี้วัดโดยดัชนีคุณธรรม 5 22ประการ
(ความซื่อสัตย์สุจริต
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมถื อ ว่ า เป็ น
การมีจิตสาธารณะ การอยู่อ23ย่างพอเพี
ค่ า นิ ยยมงที่ ยัการกระท�ำอย่
ง ค ว า ม โ ด ด เ ด่ นาใงน
รั บ ผิ ด ชอบ และความเป็
ทั้ ง นี้
24 น ธรรมทางสั
สังคมไทย โดยเมื่องพิคม)
จารณาจากรายงานความสุ
ขโลก ปี 2563 (World Happiness Report 2020) พบว่า สัดส่วนค่า
25
คะแนนสู
ง
สุ
ด
ขององค์
ป
ระกอบที
่
ส
ะท้
อ
นถึ
ง
ความสุ
ขของคนไทยอย่างต่อเนื่อง คือการสนับสนุ นทางสังคม ซึ่งถึงแม้
หาก พิจารณาจากข้อมูลอื่นๆ พบว่า การสร้างความร่วมมือ
26
คะแนนรวมของประเทศจะลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 ที่ได้ 6.008 คะแนน เป็น 5.999 คะแนนในปี 2563 แต่ยัง
และการสนับสนุนทางสังคมถื
อ
ว่
านิยมทีป่ระกอบของการสนั
ยังความโดดเด่
ในสังงคมสู
คมไทย
27
ถือาว่เป็
ามีสนัดส่ค่วนขององค์
บสนุนนทางสั
งที่สุด แต่โดยเมื
สิ่งที่ยังเป็่อนจุพิดจอ่อารณาจากรายงาน
น คือ เรื่องทุจริตคอรัปชั่น ที่
ความสุขโลก ปี 2563 (World
Happiness
พบว่า ขสัของคนไทย
ดส่วนค่ยัางคะแนนสู
ดขององค์
ประกอบ
28
เมื่อแปลงมุมมองด้าReport
นดังกล่าวเป็น2020)
คะแนนของความสุ
เป็นปัจจัยที่สง่งสุผลต่
อความสุขในระดั
บที่ต่ามาก
29
สอดคล้
บรู้การทุจบริสนุ
ต (Corruption
Perception
Index
– CPI) ที่สะท้อนว่าประเทศไทยยังมีปัญหาใน
ที่สะท้อนถึงความสุขของคนไทยอย่
างต่องกัเนืบ่อดัชงนีคืการรั
อการสนั
นทางสังคม
ซึ่งถึงแม้
คะแนนรวมของประเทศจะลดลง
30
เรื่อคะแนน
งดังกล่าว โดยพบว่
าในปี 2562คะแนนในปี
ประเทศไทยถูกจั2563
ดอันดับทีแต่
่ 101ยังถือว่ามีสัดส่วนขององค์ประกอบ
เล็กน้อยจากปี 2562 ที่ได้ 6.008
เป็น 5.999
14

ของการสนับสนุนทางสังคมสู31งที่สุด แต่สิ่งที่ยังเป็นจุดอ่อน คือ เรื่องทุจริตคอรัปชั่น ที่เมื่อแปลงมุมมองด้านดังกล่าว
เป็นคะแนนของความสุขของคนไทย
งเป็
นปัจจัยทีอ่สไปเพื
่งผลต่
ขในระดับที่ตบ�่ทประเด็
ำมาก นสอดคล้
องกั่ยนค่บาดันิชยนีมและวั
การรัฒบนธรรม
รู้
32
การดยัาเนิ
นงานในระยะต่
่อให้อบความสุ
รรลุเป้าหมายของแผนแม่
การปรับเปลี
การทุจริต (Corruption Perception
Index
CPI) ที่สะท้
าประเทศไทยยั
งมีปัญหาในเรื
งกล่่อาลดความซ้
ว โดยพบว่
า
33
มีความท้
าทายอยู–่หลายประการ
อาทิอนว่
การบู
รณาการการทางานของภาครั
ฐอย่างเป็่อนงดั
ระบบเพื
าซ้อนของ
ในปี 2562 ประเทศไทยถูกจั34ดอันดัโครงการทั
บที่ 101้งภายในและระหว่างหน่วยงาน รวมถึงกระบวนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน เนื่องจาก
35

การสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา นอกจากนี้ ในส่วนของการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์

2

399

6
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การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

การด�ำเนินงานในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม มีความท้าทายอยู่หลายประการ อาทิ การบูรณาการการท�ำงานของภาครัฐอย่างเป็นระบบเพื่อลด
ความซ�้ำซ้อนของโครงการทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน รวมถึงกระบวนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ด�ำเนินงาน เนื่องจากการสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา นอกจากนี้ในส่วนของการสร้างค่านิยมและ
วั ฒ นธรรมที่ พึ ง ประสงค์ จากภาคธุ ร กิ จ ยั ง คงต้ อ งเร่ ง ให้ เ กิ ด การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
การปรับปรุงวิธีการด�ำเนินงานในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจมากขึ้น และอีกหนึ่งประเด็นที่มีความท้าทาย
มากที่ สุ ด ในการสร้ า งค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมอั น พึ ง ประสงค์ ใ ห้ กั บ คนไทย คื อ การเข้ า ถึ ง สื่ อ ของคนไทยที่ มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท�ำให้หน่วยงานภาครัฐยากต่อการเฝ้าระวังและคัดกรองสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าเด็กไทยมีโอกาสสูงที่จะเผชิญกับอันตรายต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์
แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

รหัส

เป้าหมายแผน

คนไทยเป็นมนุษย์ท่สี มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
ั ญา คุณธรรมจริยธรรม มีจติ วิญญาณทีด่ ี เข้าใจในการปฏิบตั ติ นปรับตัวเข้ากับ
100101 สติปญ
สภาพแวดล้อมทีด่ ขี น้ึ กำ�หนดค่าเป้าหมายทีต่ อ้ งบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ประชากรอายุ 13
ปี ขึน้ ไป มีกจิ กรรมการปฏิบตั ติ นทีส่ ะท้อนการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมเพิม่ ขึน้ ร้อย ละ 5 ต่อปี
ซึ่งหากพิจารณาจากสถานการณ์เชิงบวกในด้านความร่วมมือของคนในสังคม เช่น
จิตอาสากับการจัดการภัยพิบัติ การระดมทุนรับบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล และ
สถานการณ์ เ ชิ ง ลบของสภาพปั ญ หาสั ง คมที่ ต ้ อ งเฝ้ า ระวั ง อาทิ การทะเลาะวิ ว าท
การสร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์ ตลอดจนปัญหาคอร์รัปชัน ซึ่งพิจารณาแล้ว
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สถานะการบรรลุ เ ป้ า หมายอยู ่ ใ นระดั บ ต่ า กว่ า ค่ า เป้ า หมายต�่ ำ กว่ า
ค่าเป้าหมาย
ภาคธุรกิจมีบทบาทสำ�คัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
100201 กำ�หนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จำ�นวนธุรกิจ
ที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�นวน 50 บริษัท
โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำนวน 137 บริษัท
ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้แล้ว
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2562
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รหัส

เป้าหมายแผน

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม
100301 ทำ�ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น กำ�หนดค่าเป้าหมาย
ระดับความสำ�เร็จของการสร้างความรับรู้ ความตระหนัก และการใช้สอ่ื อย่างปลอดภัย
และสร้างสรรค์ของประชาชนกลุม่ เป้าหมาย ร้อยละ 70
ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของไทย ข้อมูลล่าสุด
ณ ปี 2562 อยู่ที่ 68.1 คะแนน จัดอยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากดัชนี
ความปลอดภัยส�ำหรับเด็กบนโลกออนไลน์ ปี 2563 ประเทศไทยได้รับคะแนนเฉลี่ยที่
11 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่ต�่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ
ต�่ำกว่าค่าเป้าหมาย
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แผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
่ ี
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองทีด
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

100101

คนไทยเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ มี ค วามพร้ อ มในทุ ก มิ ติ ต ามมาตรฐานและสมดุ ล ทั้ ง ด้ า นสติ ป ั ญ ญา
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

ในการปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมให้ ค นไทยมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม อยู ่ ร ่ ว มกั น ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
นั้นจ�ำเป็นต้องสร้างความสมดุลทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้ง่ายต่อการหล่อหลอม
ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกทางสังคม อาทิ ครอบครัว
สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุล
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม จะต้องส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ
การจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ในและนอกสถานศึ ก ษาที่ ส อดแทรกการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และการมี
จิตสาธารณะ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา การสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกันของชุมชน
และการพัฒนาผู้น�ำชุมชนและบุคคลให้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
และมี รู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ กลุ ่ ม เป้ า หมายแต่ ล ะกลุ ่ ม โดยการด�ำเนิ น การที่ ผ ่ า นมายั ง มี ค วามท้ า ทาย
ในประเด็นส�ำคัญ คือการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมนั้น ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะตั้งแต่
ช่วงวัยเด็ก รวมทั้งต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคม
นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดี การด�ำเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาครัฐเป็น
หลักในการด�ำเนินการ และการด�ำเนินการยังคงมีลักษณะการด�ำเนินงานที่แยกส่วนกันตามกลุ่มเป้าหมายที่ตน
รับผิดชอบเป็นหลัก
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คุณธรรมจริยธรรม จะต้องส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ การจัดการเร
สอนทั้งในและนอกสถานศึกษาที่สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ รวมทั้งสร้า
เข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา การสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกันของชุมชน และการพัฒนาผู้นาชุมชนและบุคคล
่ยนค่าบนิสนุ
บเปลี
ยมและวั
นธรรม
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมการปรั
ที่ต้องได้
รับการสนั
นอย่างต่ฒอเนื
่องและมีรูปแบบที่เ100101
หมาะสมกั
บกลุ่มเป
10
แต่ละกลุ่ม โดยการดาเนินการที่ผ่านมายังมีความท้าทายในประเด็นสาคัญ คือการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จร
นั้น ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก รวมทั้งต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาก
ทางานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดี การดาเน
ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาครัฐเป็นหลักในการดาเนินการ และการดาเนินการยังคงมีลักษณะการดาเนินงาน
ส่วนกันตามกลุสถานการณ์
่มเป้าหมายที
่ตนรัเป้บาผิหมาย
ดชอบเป็
นหลัก “10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย” จัดท�ำโดย
การบรรลุ
จากการประมวล

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส�ำคัญที่เกิเป้
ดขึา้นหมาย
ในช่วงเดืจากการประมวล
อนมกราคม – พฤษภาคม
จากแหล่งข่าคุวออนไลน์
ง ๆยธรรมในสั
พบว่า มีทั้งสถานการณ์
สถานการณ์การบรรลุ
“10 2562
ปรากฏการณ์
ณธรรมต่าจริ
งคมไทย” จัดทาโ
งบวกในด้านการสร้
วมมือ เช่สันงจิเคราะห์
ตอาสากับขการจั
การภัยพิบัติ นการระดมทุ
นรับบริดจ้าาคช่
วยเหลื
อ ยธรร
คุณธรรม (องค์เชิการมหาชน)
ซึ่งศึากงความร่
ษา รวบรวม
้อมูลดจากประเด็
สถานการณ์
นคุณ
ธรรมจริ
โรงพยาบาล และสถานการณ์เชิงลบของสภาพปัญหาสังคมที่ต้องเฝ้าระวัง อาทิ การทะเลาะวิวาท การสร้างความ
ที่เกิดขึ้นในช่วงเดื
อนมกราคม
– พฤษภาคม
จากแหล่ตลอดจนปั
งข่าวออนไลน์
ต่าง ๆรัปพบว่
า มีทาสุั้งดสถานการณ์
ขัดแย้
งในสังคม การสร้
างความเกลียดชั2562
งในโลกออนไลน์
ญหาการคอร์
ชัน และล่
ในครึ่งหลัง เชิงบวก
ความขั
ดแย้งในเชิ
งอุดมการณ์
องที่เข้มข้น สะท้
ดเห็นวต่ยเหลื
อพฤติกอรรม
การสร้ างความร่ของปี
วมมื2563
อ เช่จากสถานการณ์
น จิ ตอาสากั
บการจั
ดการภั
ยพิบทั ตางการเมื
ิ การระดมทุ
น รั บอนความคิ
บริจ าคช่
โรงพยาบา
่พึงประสงค์ที่แตกต่าญ
งกัหาสั
นของคนในสั
สถานการณ์เชิงทีลบของสภาพปั
งคมทีง่ตคมไทย
้องเฝ้าระวัง อาทิ การทะเลาะวิวาท การสร้างความขัดแย้งในสังค

สร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์ ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชัน

ที่มา: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). (2562). 10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย

ที่มา: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). (2562). 10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย
403

100101
10

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

การด�ำเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานของรัฐได้มีการด�ำเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว
ในการมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม โดยใช้กลไกส�ำคัญในส่วนของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านสถานศึกษา
ศาสนสถาน ชุ มชน และความร่วมมือของเครือข่ า ยต่ า ง ๆ โดยมี โ ครงการส�ำคั ญ ที่ ท�ำผ่ า นสถานศึ ก ษา อาทิ
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยปลูกฝัง อบรมบ่มเพาะอุปนิสัยให้นักเรียน
เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการส�ำคัญที่ท�ำผ่าน
ศาสนสถาน อาทิ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การอุดหนุนการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น
ด้ ว ยพระธรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ โ ครงการส�ำคั ญ ที่ ท�ำในระดั บ ชุ ม ชน อาทิ โครงการชุ ม ชนคุ ณ ธรรมขั บ เคลื่ อ น
ด้วยพลังบวร และโครงการส�ำคัญในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกัน อาทิ โครงการสมัชชา
คุณธรรม ที่มีการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับพื้นที่จังหวัดน�ำร่องใน 4 ภูมิภาค และสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ
ที่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย ไม่น้อยกว่า 250 องค์กร
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้หน่วยงานภาครัฐได้มีกิจกรรมด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการยังมีประเด็นท้าทาย
เรื่องการบูรณาการการท�ำงานอย่างเป็นระบบเพื่อลดความซ�้ำซ้อนของโครงการทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมถึงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และเนื่องจากการสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา
การด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องระยะหนึ่งจึงควรให้ความส�ำคัญกับการประเมินผลลัพธ์ที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ความหลากหลายและการเติบโตของสื่อออนไลน์ส่งผลให้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีความท้าทาย
ในเชิงพื้นที่และช่องทางการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรม และจริยธรรม อีกประเด็นที่เป็นความท้าทาย
ต่อการสร้างค่านิยมคุณธรรมที่พึงประสงค์ คือ การท�ำความเข้าใจกับความหลากหลายทางความคิดเพื่อหาจุดร่วม
และสงวนจุดต่าง โดยเฉพาะความแตกต่างทางความคิดของคนต่างวัย และน�ำไปสู่การสร้างค่านิยมร่วมกัน
เพื่อท�ำให้สังคมไทยที่มีความสุขตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมในระยะต่อไปควรอยู่บนฐานของการ
ท�ำงานบนหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการมีคุณธรรมจริยธรรมที่จะน�ำไป
ปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปลูกฝังค่านิยมให้เหมาะสมกับบริบทและช่วงวัย โดยใช้ครอบครัวและประสานการด�ำเนินงานจากทุกภาคส่วน
เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญในการด�ำเนินการ โดยเฉพาะการเสริมความเข้มแข็งในระดับชุมชนให้สามารถขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การสร้างพื้นที่และกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม
ในชุมชน โดยสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน (ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่
อย่างพอเพียง การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงศึกษากลไกใหม่ ๆ
เพื่อสร้างแรงจูงใจ อาทิ ระบบเครดิตสังคม (Social credit)
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การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

ปี 2562

100201
10

แผนแม่บทย่อย

ปี 2563

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

100201

ภาคธุรกิจมีบทบาทส�ำคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ�ำนวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำนวน 50 บริษัท

ในการสร้ า งค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมที่ พึ ง ประสงค์ จ ากภาคธุ ร กิ จ ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ค�ำนึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จ�ำเป็นต้องอาศัยการสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการก�ำหนดมาตรการเพื่อให้ภาคธุรกิจ
ร่วมรับผิดชอบในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี โดยการด�ำเนินการที่ผา่ นมายังมีความท้าทายในประเด็นส�ำคัญ
คือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงต้องมีการด�ำเนินการเพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยสะท้อนจากจ�ำนวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2563
มีจ�ำนวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้งหมด 137 แห่ง เพิ่มขึ้นจากจาก 125 แห่ง ในปี 2562 ความส�ำเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
พ.ศ. 2562 ซึ่งก�ำหนดให้มีการจัดตั้งส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขึ้นในก�ำกับของนายกรัฐมนตรี
และการก�ำหนดกฎระเบียบ กลไก และแนวทาง รวมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จาเป็นต้องอาศัยการสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน
งคมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการกาหนดมาตรการเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบใน
นิยมและวัฒนธรรมที่ดี โดยการดาเนินการที่ผ่านมายังมีความท้าทายในประเด็นสาคัญ คือ ภาคส่วนที่
คงต้องมีการดาเนินการเพื่อสร้างค่านิยมและวัฒ นธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้
บเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
100201
10 บาล ปลอดการทุจริตการปรั
ารจัดการอย่างมี
ธรรมาภิ
และประพฤติมิชอบที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

การบรรลุเป้าหมาย โดยสะท้อนจากจานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2563
จที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้งหมด 137 แห่ง เพิ่มขึ้นจากจาก 125 แห่ง ในปี 2562 ความสาเร็จในการ
ายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจาก
จานวนวิสาหกิจเพื่อสังคม
ใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ 160
2562
ซึ่ง กาหนดให้มีก ารจั ดตั้ ง 140
137
สริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สวส. ขึ้น 120
125
100
งนายกรั ฐ มนตรี และการก าหนด 80
กลไก และแนวทาง รวมทั้ ง ความ 60
น่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน 40
15
กยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีความ 200
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ารที่ผ่านมา ในปี 2563 สวส. ได้มุ่งเน้นการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าถึง
นการที
ได้มุ่งเน้นการสนั
บสนุนวิสาหกินจเพื
่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าถึง
ผ่านกองทุนส่การด�ำเนิ
งเสริมวิสาหกิ
จเพื่อ่ผสั่างนมา
คม สิในปี
นเชื่อ2563
ดอกเบีสวส.
้ยต่าจากธนาคาร
เช่น ธนาคารออมสิ
และธนาคาร
งเงินทุนผ่นาโดยการสนั
นกองทุนส่บงสนุ
เสรินมของส
วิสาหกิ
เพื่อสังคม สินเชื่อดอกเบี
่ำจากธนาคาร
อการระดมทุแหล่
นจากตลาดทุ
านักจงานคณะกรรมการก
ากับหลั้ยกต�ทรั
พย์และตลาดเช่น ธนาคารออมสิน และ
นาวิทสประกั
าหกิจนขนาดกลางและขนาดย่
อมแห่อมมาช่
งขาติวหรื
การระดมทุ
นจากตลาดทุ
กลต.) และเชืธนาคารพั
่อมโยงกับฒ
บรรษั
สิน เชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่
ยค้อาประกั
น และการพั
ฒนา น โดยการสนับสนุนของ
บหลั้งกออฟไลน์
ทรัพย์และตลาดหลั
ย์ (ก.ล.ต.)
มโยงกับบรรษัทประกันสินเชื่อ
บสินค้าและบริส�ำนั
การกงานคณะกรรมการก�ำกั
การเพิ่มช่องทางการตลาดทั
และออนไลน์กทรั
ซึ่งพจะได้
รับการสนัและเชื
บสนุน่อจาก
อุตสาหกรรมขนาดย่
มมาช่องทางการตลาด
วยค�้ำประกัน และการพั
นาและยกระดั
ณิชย์ในการอบรมให้
ความรู้และจัดอหาช่
และเข้าถึฒงแพลตฟอร์
มต่าบงสิๆนค้เพืา่อและบริ
ขายสินกค้ารา การเพิ่มช่องทางการตลาด
ะจับคู่ทางธุรกิทัจ้ ง ออฟไลน์ แ ละออนไลน์ ซึ่ ง จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกระทรวงพาณิ ช ย์ ใ นการอบรมให้ ค วามรู ้ แ ละจั ด หา
ช่องทางการตลาด
และเข้
มต่าง ๆ(ตลท.)
เพื่อขายสินค้ได้าออนไลน์
บคู่ทรกิางธุ
าคเอกชนโดยการน
าของตลาดหลั
กทรัาพถึย์งแพลตฟอร์
แห่ง ประเทศไทย
ส่ง เสริมศักและจั
ยภาพธุ
จ รกิจ ขณะที่ในภาคเอกชน
โดยการน�ำของตลาดหลั
พ ย์ แโดยเปิ
ห่ ง ประเทศไทย
(SET) ได้
ศั ก ยภาพธุ
นโครงการ SET
Social Impact Gymก ทรั
2020
ดโอกาสให้ผู้ประกอบธุ
รกิสจ่ งเพืเสริ
่อสัมงคม
13 บริษรัทกิ จ เพื่ อ สั ง คมผ่ า นโครงการ
2020่อแก้โดยเปิ
ระกอบธุ
รกิจเพือ่ สักลุงคม
บริษทั ได้เข้าสูก่ ระบวนการเรียนรู้
บวนการเรียนรูSET
้ เรียSocial
นทาธุรกิImpact
จ ด้วยเป้Gym
าหมายเพื
ไขปัญดโอกาสให้
หาสังคมทัผ้งปู้ ในมิ
ติ การเกษตร
่มผู้เ13
ปราะบาง
ยนทางธุ
จ ด้วดานสิ
ยเป้า่งหมายเพื
ไขปั่อญมต่หาสั
้งในมิบติกสูงารเกษตร
่มผู้เปราะบาง
นาชุมชน ด้าเรีนการศึ
กษารกิและ
แวดล้อม่อแก้
โดยเชื
อผูง้บคมทั
ริหารระดั
จากบริษัทกลุ
จดทะเบี
ยน ด้านการพัฒนาชุมชน
นสิ่งแวดล้
อม าเนิ
โดยเชื
อผูส้บามารถเติ
ริหารระดั
บสูงนจากบริ
ษัทจดทะเบี
ทรัพย์ เอ็ม เอด้าไอนการศึ
และ ร่กวษา
มพัฒและด้
นาศักายภาพด้
านการด
นธุร่อกิมต่
จ ให้
บโตเป็
ธุรกิจกระแสหลั
ก ยน ในตลาดหลักทรัพย์
มเอไอ และร่
วมพัฒงคมได้
นาศักยภาพด้านการด�ำเนินธุรกิจ ให้สามารถเติบโตเป็นธุรกิจกระแสหลักในอนาคตที่สร้าง
ร้างความยั่งยืเอ็นทางเศรษฐกิ
จและสั
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมได้ทางด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร
มร่วมมือระหว่ในการปรั
างภาครัฐ บเอกชน
และองค์
กรไม่แสวงหาก
บเปลี่ยนนรูเพืป่ อแบบการด
เปลี่ ย นรู
ป แบบการด�ำเนิ
น ธุาไร
ร กิ จในการปรั
และการลงทุ
สั ง คมอย่าเนิ
า งยันธุ่ งรยืกินจยั ง มี แ นวโน้ ม เติ บ โตและ
นเพื่อสังคมอย่
่งยืงนหลั
ยังกมีในการสร้
แนวโน้มเติ
บโต และเป็
กาลัานิงหลั
กในการสร้
างและขั
บเคลื่อนค่านิยมและ
เป็านงยั
ก�ำลั
างและขั
บเคลื่อนนค่
ยมและวั
ฒนธรรมที
่ดีในการประกอบธุ
รกิจ และพัฒนาและหล่อหลอม
ในการประกอบธุ
ร
กิ
จ
และพั
ฒ
นาและหล่
อ
หลอมคนให้
ม
ค
ี
วามสมบู
ร
ณ์
ม
ากขึ
น
้
อาทิ
คนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น อาทิ
1) เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนประเทศไทย Thailand Responsible Business Network หรือ TRBN ที่จัดตั้งขึ้น
1
ในปี 2562 โดย 9 องค์กรหลัก ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกั
บหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สภาธุรกิจตลาดทุนไทยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ (กบข.) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม Sustainable
Brand ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อกระตุ้นบริษัท
จดทะเบียนไทยและบริษัทเอกชนทั่วไปท�ำธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อด�ำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
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2) สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จัดตั้งขึ้นในปี 2562 เพื่อสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสังคมกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน และร่วมกันพัฒนาโครงการและสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน
โดยปัจจุบันมีสมาชิก ทั้งหมด 31 บริษัท/วิสาหกิจ อาทิ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด มูลนิธิสถาบัน
เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสหกรณ์กรีนเนท จ�ำกัด
3) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ Global Compact Network Thailand (GCNT)
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ยั่งยืน โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งในไทย
บริษัท ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 50 บริษัท อาทิ บริษัท ซีพี ออล์ จ�ำกัด มหาชน บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จ�ำกัด มหาชน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด มหาชน และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) โดยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 GCNT ได้
ประกาศที่จะลงทุนเพื่อการขับเคลื่อนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน เป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,283,880,796 บาท
ผ่ า น 1,088 โครงการ ในมิ ติ ด ้ า นการยกระดั บ มาตรฐานและการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ที่ ค�ำนึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื น
ทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ได้มีการให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานและเปิดเผยผลการ
ด�ำเนินงานตามหลัก โดย ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เช่น ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ยังรวมไปถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดความเสี่ยงการผิดมาตรการควบคุม ด้านสังคม (Social) เช่น การส่งเสริม
กิจกรรมอาสาหรือบริจาคให้สังคม และให้ความส�ำคัญกับสภาพการท�ำงานของลูกจ้าง มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าเพื่อ
ผู้บริโภค และด้านธรรมาภิบาล (Governance) เช่น การมีระบบทางบัญชีที่โปร่งใส เปิดโอกาสและปกป้องสิทธิ์
ของผู้ถือหุ้น และไม่ส่งเสริมการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย โดยสถาบันไทยพัฒน์ได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อประเมินผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และองค์กรธุรกิจทั่วไปทาง หรือ ESG Rating ขึ้น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระดับการเปิดเผยข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล ESG ให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาส
การลงทุ น จากกลุ ่ ม ผู ้ ล งทุ น ที่ ใ ช้ เ กณฑ์ ESG ซึ่ ง การด�ำเนิ น การดั ง กล่ า วจะเป็ น การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์
ในการลงทุน เพื่อพัฒนาสังคม และพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้วา่ การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมาท�ำให้มกี ารเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนธุรกิจ
เพือ่ สังคมเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ เป็นผลจากพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม ทีม่ กี ารจูงใจให้เกิดการจดทะเบียน
บริษทั และท�ำให้สามารถบรรลุคา่ เป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้แล้ว และเกิดความตืน่ ตัวและความร่วมมือระหว่าง รัฐ เอกชน และ
องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ยังคงต้องเร่งสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมทีพ่ งึ ประสงค์ในการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน และการปรับปรุงวิธกี าร
ด�ำเนินงานในทุกขัน้ ตอน ตลอดห่วงโซ่ธรุ กิจมากขึน้
408

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

100201
10

ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมาย ในระยะต่ อ ไปควรเร่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คมให้ เ พิ่ ม ขึ้ น
และเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ควรมุ่งเน้นการพัฒนา
มาตรการเชิงสถาบัน อาทิ การลดหย่อนภาษี การก�ำหนดกฏระเบียบเอื้อส่งเสริมให้มีการลงทุนเพื่อสังคม และการ
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าจากการด�ำเนินงานตามหลัก ESG ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันต้อง
เร่งสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญและคุณค่า (value) ของการลงทุนในกลุ่มนักลงทุนรายย่อย ในธุรกิจที่
ด�ำเนินงานตามหลัก ESG และ การบริโภคสินค้าและบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคมในกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อสร้าง
แรงเสริมขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (momentum) จนสามารถปรับเปลี่ยนจากการด�ำเนินงาน
เพื่อสังคมตามมาตรฐานและกฎระเบียบก�ำหนด เป็นวิถีและแบบแผนในการประกอบธุรกิจ และการลงทุนทางสังคม
อย่างยั่งยืน
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แผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

100301

สื่ อ ในสั ง คมไทยมี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ให้ แ ก่ ป ระชาชนในสั ง คมท�ำให้ เ กิ ด สั ง คม
แห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ระดั บ ความส�ำเร็ จ ของการสร้ า งความรั บ รู ้ ความตระหนั ก และการใช้ สื่ อ อย่ า งปลอดภั ย
และสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70

สื่อและสื่อสารมวลชนนับเป็นปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรม วิธีคิด รวมทั้งค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะสือ่ ดิจทิ ลั สมัยใหม่ทปี่ จั จุบนั มีความหลากหลายและเข้าถึงได้งา่ ยมากขึน้ ดังนัน้
ในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมเพื่อให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงต้องให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม
ประชาชนให้มคี วามรูเ้ ท่าทันสือ่ และใช้สอื่ อย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้ ส่งเสริมให้สอื่ สารมวลชนปฏิบตั งิ านบนเสรีภาพควบคู่
กับความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนพัฒนาช่องทางเพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีส่ ร้างสรรค์ถกู ต้อง
เชือ่ ถือได้ และเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายแต่ละช่วงวัย โดยการด�ำเนินการทีผ่ า่ นมายังมีความท้าทายในประเด็นส�ำคัญ
คือการเพิ่มขึ้นของการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ ท�ำให้ยากต่อการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์
โดยเฉพาะในกลุม่ เด็กและเยาวชน
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ซึง่ สะท้อนโดยระดับความส�ำเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และการใช้สอื่
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หากเทียบเคียงตัวชี้วัดดังกล่าวด้วยคะแนนเฉลี่ย
สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ข้อมูลล่าสุด ณ ปี 2562 อยู่ที่ 68.1 คะแนน จัดอยู่ใน
ระดับที่ดีจึงมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดในปี 2565 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากดัชนี
ความปลอดภัยส�ำหรับเด็กบนโลกออนไลน์ ปี 2563 (Child online safety index 2020) ประเทศไทยได้รับคะแนน
เฉลี่ยที่ 11 คะแนน ซึ่งต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับนานาชาติ และจัดเป็นอันดับท้ายสุด คือ ล�ำดับที่ 30 จากทั้งหมด
30 ประเทศ โดยเฉพาะด้านความเสี่ยงไซเบอร์ (Cyber Risks) และด้านสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency)
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ที่ได้คะแนนในระดับต�่ำที่สุด จึงสะท้อนให้เห็นว่าเด็กไทยยังต้องเผชิญกับเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสม (Risky Content)
และอันตรายจากสื่อ ออนไลน์อยู่ในระดับที่สูงมาก

การด�ำเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2563 ได้มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญในหลายด้านที่ช่วยส่งเสริมให้สื่อ
ในสังคมไทยมีความเข้มแข็งสามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันให้แก่ประชาชนในสังคม อาทิ การผลิตสือ่ และส่งเสริมการผลิตสือ่
ที่มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายของภาคีผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การสร้าง
ช่องทางในการเข้าถึงสื่อสร้างสรรค์ที่หลากหลายทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแล กลั่นกรอง ตรวจสอบ
และก�ำจัดข่าวปลอมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในข่าวที่ถูกต้อง
ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานจากหลายภาคส่วนทั้งในภาคเอกชนที่ได้ด�ำเนินโครงการเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้
ควบคู่ไปกับทักษะการใช้ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ส่วนในภาครัฐได้มีการด�ำเนินงานจากหลายหน่วยงาน อาทิ กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดท�ำโครงการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางเพื่อสื่อสารกับสังคมให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไกและกระบวนการคัดกรองเฝ้าระวังและการรู้เท่าทันสื่อ กรมประชาสัมพันธ์
ได้มกี ารด�ำเนินงาน อาทิ การจัดทามาตรฐานดูแลสือ่ ออนไลน์ โครงการรณรงค์ใช้สอื่ อย่างสร้างสรรค์และรูเ้ ท่าทันสือ่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหา ข่าวปลอม (Anti-FakeNews) เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ เนื้อหาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย
สังคมที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อพฤติกรรม วิธีคิด รวมทั้ง ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม เป็นต้น
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าการด�ำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ มีแนวโน้มที่จะสามารถ
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ได้ในส่วนของการเฝ้าระวังและคัดกรองสื่อกระแสหลัก แต่ด้วยปัจจุบัน
ที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว น�ำมาซึ่งปรากฏการณ์ Digital Disruption ที่ท�ำให้ช่องทางการ
เข้าถึงสื่อของคนในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สื่อกระแสหลักได้รับความนิยมน้อยลง จึงท�ำให้
หน่วยงานภาครัฐยากต่อการเฝ้าระวังและคัดกรองสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีข้อมูลบ่งชี้ว่า
เด็กไทยมีโอกาสสูงที่จะเผชิญกับอันตรายต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ ความเสี่ยงจากการเข้าถึงเนื้อหา
ที่ไม่เหมาะสม ความเสี่ยงจากการพบคนแปลกหน้า การถูกคุกคามในโลกไซเบอร์ การซื้อขาย ล่อลวงท�ำให้เสียทรัพย์
หรื อ เกิ ด ความเสื่ อ มเสี ย งชื่ อ เสี ย งได้ โดยเฉพาะในกลุ ่ ม เด็ ก และเยาวชน รวมถึ ง การเลี ย นแบบพฤติ ก รรม
ที่ไม่เหมาะสม จึงนับว่าเป็นประเด็นที่มีความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดให้ “สื่อในสังคมไทยมีความ
เข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้น”
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย นอกจากการด�ำเนินการในลักษณะเดิม หน่วยงานภาครัฐควรด�ำเนินการ
เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ อาทิ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน โดยการเสริม
สร้างความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient : DQ) โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก เพราะทักษะเหล่านี้จะเป็น
รากฐานส�ำคัญในการปลูกฝังความคิดและทัศนคติที่ดีต่อไป อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (digital
Literacy) ที่สามารถเข้าถึงเด็กได้อย่างแยบยล ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา การผลิตสื่อสร้างสรรค์เข้าถึง
กลุ่มผู้บริโภคแต่ละช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรค�ำนึงถึงความแตกต่างเรื่องพฤติกรรมและรูปแบบการ
สื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ของภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารมวลชนและสื่อสังคม
ออนไลน์ อาทิ การก�ำหนดมาตรการลดแรงจูงใจในการผลิตสื่อไม่สร้างสรรค์และสร้างแรงจูงใจในการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ควบคู่กันไป โดยการเก็บค่าเบี้ยปรับจากผู้ผลิตสื่อไม่สร้างสรรค์ และน�ำเบี้ยปรับดังกล่าวไปสนับสนุน
ผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ผลิตรายการทีวีที่เป็นสื่อ
สร้างสรรค์ซึ่งการด�ำเนินการเชิงรุกดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้การด�ำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ได้
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