
“พัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ
ด้วยการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย
การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10

การปรบัเปลีย่น
คา่นยิมและวฒันธรรม

10



 

 แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือการปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับคนไทยในทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นรากฐานที่สำาคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างความมีวินัย  
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งนับเป็น 
ประเด็นที่มีความท้าทาย เนื่องจากการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะตั้งแต ่
ช่วงวัยเด็ก นอกจากน้ีการเพ่ิมขึ้นของการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ยังทำาให้ยากต่อการควบคุมและเฝ้าระวัง 
การบริโภคสื่อท่ีสร้างค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ จึงต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ 
การทำางานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยแผนแม่บทประเด็นน้ี  
มีเป้าหมายระดับประเด็นท่ีกำาหนดให้ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเป็นไทยมากขึ้น นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำารงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

จากเป้าหมายในระดับประเด็น ที่กำาหนดไว้ว่า “คนไทยมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำารงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น” 
ซึ่งช้ีวัดโดยดัชนีคุณธรรม 5 ประการ (ความซื่อสัตย์สุจริต 
การมีจิตสาธารณะ การอยู่อย่างพอเพียง การกระทำาอย่าง
รั บผิ ดชอบ และความ เป ็นธรรมทาง สั งคม )  ท้ั งนี้  
หาก พิจารณาจากข้อมูลอื่นๆ พบว่า การสร้างความร่วมมือ

100001
ปี 2562

ปี 2563

และการสนับสนุนทางสังคมถือว่าเป็นค่านิยมที่ยังความโดดเด่นในสังคมไทย โดยเมื่อพิจารณาจากรายงาน 
ความสุขโลก ปี 2563 (World Happiness Report 2020) พบว่า สัดส่วนค่าคะแนนสูงสุดขององค์ประกอบ 
ที่สะท้อนถึงความสุขของคนไทยอย่างต่อเนื่อง คือการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งถึงแม้คะแนนรวมของประเทศจะลดลง
เล็กน้อยจากปี 2562 ท่ีได้ 6.008 คะแนน เป็น 5.999 คะแนนในปี 2563 แต่ยังถือว่ามีสัดส่วนขององค์ประกอบ 
ของการสนับสนุนทางสังคมสูงที่สุด แต่สิ่งที่ยังเป็นจุดอ่อน คือ เรื่องทุจริตคอรัปชั่น ที่เมื่อแปลงมุมมองด้านดังกล่าว
เป็นคะแนนของความสุขของคนไทย ยังเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในระดับที่ตำ่ามาก สอดคล้องกับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) ที่สะท้อนว่าประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยพบว่า
ในปี 2562 ประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ 101

2 
 

 แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการปลูกฝัง2 

ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับคนไทยในทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนา3 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างความมีวินัย 4 

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งนับเป็น5 

ประเด็นที่มีความท้าทาย เนื่องจากการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะต้ังแต่6 

ช่วงวัยเด็ก นอกจากนี้ การเพิ่มข้ึนของการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ยังท าให้ยากต่อการควบคุมและเฝ้าระวังการบริโภค7 

สื่อที่สร้างค่านิยมที่ไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ จึงต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการท างานร่วมกันจากทุก8 

ภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว  โดยแผนแม่บทประเด็นนี้ มีเป้าหมายระดับประเด็น 9 

ที่ก าหนดให้ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้ น  10 

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานา11 

ประเทศมากขึ้น  12 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 13 

จากเป้าหมายในระดับประเด็น ที่ก าหนดไว้ว่า “คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ14 

ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข15 

และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น” ซึ่งชี้วัดโดยดัชนีคุณธรรม 5 ประการ (ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิต16 

สาธารณะ การอยู่อย่างพอเพียง การ17 

กระท าอย่างรับผิดชอบ และความ18 

เป็นธรรมทางสังคม) ทั้งนี้ หาก19 

พิจารณาจากข้อมูลอ่ืนๆ พบว่า การ20 

ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ก า ร21 

สนับสนุนทางสั งคมถื อ ว่า เป็ น22 

ค่ านิ ยมที่ ยั ง คว าม โดด เด่ น ใ น23 

สังคมไทย โดยเมื่อพิจารณาจากรายงานความสุขโลก ปี 2563 (World Happiness Report 2020) พบว่า สัดส่วนค่า24 

คะแนนสูงสุดขององค์ประกอบที่สะท้อนถึงความสุขของคนไทยอย่างต่อเนื่อง คือการสนับสนุนทางสังคม  ซึ่งถึงแม้25 

คะแนนรวมของประเทศจะลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 ที่ได้ 6.008 คะแนน  เป็น 5.999 คะแนนในปี 2563 แต่ยัง 26 

ถือว่ามีสัดส่วนขององค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคมสูงที่สุด  แต่สิ่งที่ยังเป็นจุดอ่อน คือ เร่ืองทุจริตคอรัปชั่น ที่27 

เมื่อแปลงมุมมองด้านดังกล่าวเป็นคะแนนของความสุขของคนไทย ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในระดับที่ต่ ามาก 28 

สอดคล้องกับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) ที่สะท้อนว่าประเทศไทยยังมีปัญหาใน29 

เร่ืองดังกล่าว โดยพบว่าในปี 2562 ประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ 101  30 

 31 

การด าเนินงานในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม  32 

มีความท้าทายอยู่หลายประการ อาทิ การบูรณาการการท างานของภาครัฐอย่างเป็นระบบเพื่อลดความซ้ าซ้อนของ33 

โครงการทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน รวมถึงกระบวนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน เนื่องจาก34 

การสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเร่ืองที่ต้องใช้เวลา นอกจากนี้ ในส่วนของการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์35 

3 1 6 4 5 
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ปี 62 - 63 สีเหลือง 

World Happiness Index 2020  

การปรบัเปลีย่น
คา่นยิมและวฒันธรรม

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 10

399



 

 การดำาเนินงานในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยม 
และวัฒนธรรม มีความท้าทายอยู่หลายประการ อาทิ การบูรณาการการทำางานของภาครัฐอย่างเป็นระบบเพื่อลด
ความซำ้าซ้อนของโครงการท้ังภายในและระหว่างหน่วยงาน รวมถึงกระบวนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ 
ดำาเนินงาน เนื่องจากการสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา นอกจากนี้ในส่วนของการสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ จากภาคธุรกิจยังคงต้องเร ่งให้เกิดการดำาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  
การปรับปรุงวิธีการดำาเนินงานในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจมากขึ้น และอีกหนึ่งประเด็นที่มีความท้าทาย 
มากที่สุดในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมอันพึงประสงค์ให้กับคนไทย คือการเข้าถึงส่ือของคนไทยท่ีม ี
การเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ทำาให้หน่วยงานภาครัฐยากต่อการเฝ้าระวังและคัดกรองสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม  
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าเด็กไทยมีโอกาสสูงที่จะเผชิญกับอันตรายต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์

ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

100101
คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลท้ังด้าน

สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน กำาหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ประชากรอายุ 13 

ปี ข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน ร้อย ละ 5 ต่อปี

2562 2563

ซึ่งหากพิจารณาจากสถานการณ์เชิงบวกในด้านความร่วมมือของคนในสังคม เช่น 

จิตอาสากับการจัดการภัยพิบัติ การระดมทุนรับบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล และ

สถานการณ์เชิงลบของสภาพปัญหาสังคมท่ีต้องเฝ้าระวัง อาทิ การทะเลาะวิวาท  

การสร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์ ตลอดจนปัญหาคอร์รัปชัน ซ่ึงพิจารณาแล้ว

แสดงให้เห็นถึงสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู ่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมายตำ่ากว่า 

ค่าเป้าหมาย

โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีธุรกิจท่ีเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำานวน 137 บริษัท  

ซ่ึงบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้แล้ว

100201
ภาคธุรกิจมีบทบาทสำาคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จำานวนธุรกิจ

ที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำานวน 50 บริษัท
2562 2563
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

100301
ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม  

ทำาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน กำาหนดค่าเป้าหมาย

ระดับความสำาเร็จของการสร้างความรับรู้ ความตระหนัก และการใช้ส่ืออย่างปลอดภัย

และสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70

2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของไทย ข้อมูลล่าสุด  

ณ ปี 2562 อยู่ที่ 68.1 คะแนน จัดอยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากดัชนี

ความปลอดภัยสำาหรับเด็กบนโลกออนไลน์ ปี 2563 ประเทศไทยได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 

11 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่ตำ่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ

ตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย
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การปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรม คา่นยิม 
และการเสรมิสรา้งจติสาธารณะและการเปน็พลเมอืงทีด่ี

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลท้ังด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม อยู ่ร ่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
น้ันจำาเป็นต้องสร้างความสมดุลทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมต้ังแต่วัยเด็ก เพื่อให้ง่ายต่อการหล่อหลอม
ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกทางสังคม อาทิ ครอบครัว 
สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน ท้ังนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุล 
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม จะต้องส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ  
การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษาท่ีสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการมี 
จิตสาธารณะ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา การสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกันของชุมชน  
และการพัฒนาผู้นำาชุมชนและบุคคลให้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
และมี รูปแบบที่ เหมาะสมกับกลุ ่มเป ้าหมายแต่ละกลุ ่ม โดยการดำาเนินการที่ผ ่านมายังมีความท้าทาย 
ในประเด็นสำาคัญ คือการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมนั้น ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะต้ังแต่ 
ช่วงวัยเด็ก รวมทั้งต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการทำางานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคม 
นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดี การดำาเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาครัฐเป็น
หลักในการดำาเนินการ และการดำาเนินการยังคงมีลักษณะการดำาเนินงานที่แยกส่วนกันตามกลุ่มเป้าหมายที่ตน 
รับผิดชอบเป็นหลัก

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 100101
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการประมวล “10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย” จัดทำาโดย
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
สำาคัญที่เกิดข้ึนในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 จากแหล่งข่าวออนไลน์ต่าง ๆ พบว่า มีทั้งสถานการณ์ 
เชิงบวกในด้านการสร้างความร่วมมือ เช่น จิตอาสากับการจัดการภัยพิบัติ การระดมทุนรับบริจาคช่วยเหลือ 
โรงพยาบาล และสถานการณ์เชิงลบของสภาพปัญหาสังคมที่ต้องเฝ้าระวัง อาทิ การทะเลาะวิวาท การสร้างความ 
ขัดแย้งในสังคม การสร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์ ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชัน และล่าสุดในครึ่งหลัง 
ของปี 2563 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองที่เข้มข้น สะท้อนความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ที่แตกต่างกันของคนในสังคมไทย

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  1 
แผนแม่บทย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน3 

สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 : ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม5 

จริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อป ี6 

ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น 7 
จ าเป็นต้องสร้างความสมดุลทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วัยเด็กเพื่อให้ง่ายต่อการหล่อหลอมให้เป็น8 
พลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกทางสังคม อาทิ ครอบครัว 9 
โรงเรียน วัด ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านสติปัญญา 10 
คุณธรรมจริยธรรม จะต้องส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ การจัดการเรียนการ11 
สอนทั้งในและนอกสถานศึกษาที่สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ รวมทั้งสร้างความ12 
เข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา การสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกันของชุมชน และการพัฒนาผู้น าชุมชนและบุคคลให้เป็น13 
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 14 
แต่ละกลุ่ม โดยการด าเนินการที่ผ่านมายังมีความท้าทายในประเด็นส าคัญ คือการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม15 
นั้น ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก รวมทั้งต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการ16 
ท างานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดี การด าเนินงานที่17 
ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาครัฐเป็นหลักในการด าเนินการ และการด าเนินการยังคงมีลักษณะการด าเนินงานที่แยก18 
ส่วนกันตามกลุ่มเป้าหมายที่ตนรับผิดชอบเป็นหลัก 19 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการประมวล “10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย” จัดท าโดยศูนย์20 
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าคัญ21 
ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 จากแหล่งข่าวออนไลน์ต่าง ๆ พบว่า มีท้ังสถานการณ์เชิงบวกในด้าน22 
การสร้างความร่วมมือ เช่น จิตอาสากับการจัดการภัยพิบัติ   การระดมทุนรับบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล และ23 
สถานการณ์เชิงลบของสภาพปัญหาสังคมที่ต้องเฝ้าระวัง อาทิ การทะเลาะวิวาท การสร้างความขัดแย้งในสังคม การ24 
สร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์ ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชัน 25 

 26 
    ที่มา: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). (2562). 10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย  27 

100101 
สีเหลือง 

62 สีเหลือง 63 สีเหลือง 

ที่มา: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). (2562). 10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย
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การดำาเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานของรัฐได้มีการดำาเนินการเพื่อขับเคล่ือนเป้าหมายดังกล่าว 
ในการมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม โดยใช้กลไกสำาคัญในส่วนของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านสถานศึกษา 
ศาสนสถาน ชุมชน และความร่วมมือของเครือข่ายต่าง ๆ โดยมีโครงการสำาคัญท่ีทำาผ่านสถานศึกษา อาทิ  
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยปลูกฝัง อบรมบ่มเพาะอุปนิสัยให้นักเรียน 
เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการสำาคัญท่ีทำาผ่าน 
ศาสนสถาน อาทิ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การอุดหนุนการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น 
ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการสำาคัญที่ทำาในระดับชุมชน อาทิ โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อน 
ด้วยพลังบวร และโครงการสำาคัญในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกัน อาทิ โครงการสมัชชา
คุณธรรม ที่มีการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับพื้นที่จังหวัดนำาร่องใน 4 ภูมิภาค และสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ 
ที่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย ไม่น้อยกว่า 250 องค์กร

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้หน่วยงานภาครัฐได้มีกิจกรรมดำาเนินการท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม การดำาเนินการยังมีประเด็นท้าทาย 
เรื่องการบูรณาการการทำางานอย่างเป็นระบบเพื่อลดความซำ้าซ้อนของโครงการทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน 
ต่าง ๆ รวมถึงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และเนื่องจากการสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเร่ืองที่ต้องใช้เวลา  
การดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องระยะหนึ่งจึงควรให้ความสำาคัญกับการประเมินผลลัพธ์ท่ีได้อย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากน้ี ความหลากหลายและการเติบโตของสื่อออนไลน์ส่งผลให้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีความท้าทาย 
ในเชิงพื้นที่และช่องทางการสื่อสารเพ่ือปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรม และจริยธรรม อีกประเด็นที่เป็นความท้าทาย
ต่อการสร้างค่านิยมคุณธรรมที่พึงประสงค์ คือ การทำาความเข้าใจกับความหลากหลายทางความคิดเพ่ือหาจุดร่วม
และสงวนจุดต่าง โดยเฉพาะความแตกต่างทางความคิดของคนต่างวัย และนำาไปสู ่การสร้างค่านิยมร่วมกัน 
เพื่อทำาให้สังคมไทยท่ีมีความสุขตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรมในระยะต่อไปควรอยู่บนฐานของการ
ทำางานบนหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการมีคุณธรรมจริยธรรมที่จะนำาไป
ปรับปรุงแนวทางการดำาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปลูกฝังค่านิยมให้เหมาะสมกับบริบทและช่วงวัย โดยใช้ครอบครัวและประสานการดำาเนินงานจากทุกภาคส่วน 
เพื่อเป็นกลไกสำาคัญในการดำาเนินการ โดยเฉพาะการเสริมความเข้มแข็งในระดับชุมชนให้สามารถขับเคลื่อน 
การส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การสร้างพ้ืนท่ีและกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม 
ในชุมชน โดยสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน (ความซ่ือสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่
อย่างพอเพียง การกระทำาอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงศึกษากลไกใหม่ ๆ  
เพื่อสร้างแรงจูงใจ อาทิ ระบบเครดิตสังคม (Social credit)

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
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ในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจให้มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ คำานึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  
ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำาเป็นต้องอาศัยการสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม 
ในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจชุมชน รวมท้ังการกำาหนดมาตรการเพื่อให้ภาคธุรกิจ 
รว่มรับผิดชอบในการสร้างคา่นยิมและวัฒนธรรมที่ดี โดยการดำาเนนิการที่ผา่นมายงัมคีวามท้าทายในประเดน็สำาคญั  
คือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องยังคงต้องมีการดำาเนินการเพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เห็นผล 
อย่างเป็นรปูธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยสะท้อนจากจำานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2563  
มีจำานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้งหมด 137 แห่ง เพิ่มขึ้นจากจาก 125 แห่ง ในปี 2562 ความสำาเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  
พ.ศ. 2562 ซึ่งกำาหนดให้มีการจัดตั้งสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขึ้นในกำากับของนายกรัฐมนตรี  
และการกำาหนดกฎระเบียบ กลไก และแนวทาง รวมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ในการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 100201

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ

ภาคธุรกิจมีบทบาทสำาคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จำานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำานวน 50 บริษัท

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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การดำาเนินการที่ผ่านมา ในปี 2563 สวส. ได้มุ่งเน้นการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าถึง
แหล่งเงินทุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สินเช่ือดอกเบี้ยตำ่าจากธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งขาติ หรือการระดมทุนจากตลาดทุน โดยการสนับสนุนของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเชื่อมโยงกับบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยคำ้าประกัน และการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการ การเพิ่มช่องทางการตลาด
ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในการอบรมให้ความรู ้และจัดหา 
ช่องทางการตลาด และเข้าถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือขายสินค้าออนไลน์ และจับคู่ทางธุรกิจ ขณะท่ีในภาคเอกชน
โดยการนำาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคมผ่านโครงการ  
SET Social Impact Gym 2020 โดยเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบธรุกจิเพือ่สงัคม 13 บรษิทั ได้เข้าสูก่ระบวนการเรยีนรู้ 
เรียนทางธุรกิจ ด้วยเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมทั้งในมิติการเกษตร กลุ่มผู้เปราะบาง ด้านการพัฒนาชุมชน  
ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมต่อผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์  
เอ็มเอไอ และร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการดำาเนินธุรกิจ ให้สามารถเติบโตเป็นธุรกิจกระแสหลักในอนาคตที่สร้าง
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมได้ทางด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำาไร  
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินธุรกิจและการลงทุนเพ่ือสังคมอย่างยั่งยืนยัง มีแนวโน้มเติบโตและ 
เป็นกำาลังหลักในการสร้างและขับเคล่ือนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาและหล่อหลอม
คนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น อาทิ
1) เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนประเทศไทย Thailand Responsible Business Network หรือ TRBN ที่จัดตั้งขึ้น
ในปี 2562 โดย 9 องค์กรหลัก ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สภาธุรกิจตลาดทุนไทยกองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการ (กบข.) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจเพ่ือสังคม Sustainable 
Brand ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อกระตุ้นบริษัท
จดทะเบียนไทยและบริษัทเอกชนทั่วไปทำาธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อดำาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  1 
แผนแม่บทย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 2565 : จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จ านวน 50 บริษัท 4 

ในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจให้มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ปลอดการ5 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรค านึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในการ6 

ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัยการสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน7 

พัฒนาด้านสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการก าหนดมาตรการเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบใน8 

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี โดยการด าเนินการที่ผ่านมายังมีความท้าทายในประเด็นส าคัญ คือ ภาคส่วนที่9 

เกี่ยวข้องยังคงต้องมีการด าเนินการเพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้10 

เกิดการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 11 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยสะท้อนจากจ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2563  12 
มีจ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้งหมด 137 แห่ง เพิ่มขึ้นจากจาก 125 แห่ง ในปี 2562 ความส าเร็จในการ13 
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจาก14 
การประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ15 
สังคม พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้มีการจัดตั้ง16 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สวส. ขึ้น17 
ในก ากับของนายกรัฐมนตรี  และการก าหนด18 
กฎระเบียบ กลไก และแนวทาง รวมทั้งความ19 
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน20 
การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีความ21 
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  22 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2563 สวส. ได้มุ่งเน้นการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าถึง 23 
แหล่งเงินทุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าจากธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน และธนาคาร24 
เอสเอ็มอี หรือการระดมทุนจากตลาดทุน โดยการสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด25 
หลักทรัพย์ (กลต.) และเชื่อมโยงกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยค้ าประกัน และการพัฒนา26 
และยกระดับสินค้าและบริการ การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจาก27 
กระทรวงพาณิชย์ในการอบรมให้ความรู้และจัดหาช่องทางการตลาด และเข้าถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อขายสินค้า28 
ออนไลน์ และจับคู่ทางธุรกิจ  29 

ขณะที่ ในภาคเอกชนโดยการน าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ 30 
เพื่อสังคมผ่านโครงการ SET Social Impact Gym 2020 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 13 บริษัท  31 
ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ เรียนท าธุรกิจ ด้วยเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมทั้งในมิติ การเกษตร กลุ่มผู้เปราะบาง 32 
ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการศึกษา และ ดานสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมต่อผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียน  33 
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการด าเนินธุรกิจ ให้สามารถเติบโตเป็นธุรกิจกระแสหลัก34 
ในอนาคตที่สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมได้ 35 

ทางด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหาก าไร ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ36 
และการลงทุนเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนยังมีแนวโน้มเติบโต และเป็นก าลังหลักในการสร้างและขับเคลื่อนค่านิยมและ37 
วัฒนธรรมที่ดีในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาและหล่อหลอมคนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น อาทิ  38 
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2) สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จัดตั้งขึ้นในปี 2562 เพื่อสร้างความร่วมมือและเช่ือมโยงธุรกิจเพื่อสังคมกับหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน และร่วมกันพัฒนาโครงการและสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน 
โดยปัจจุบันมีสมาชิก ทั้งหมด 31 บริษัท/วิสาหกิจ อาทิ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด มูลนิธิสถาบัน 
เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสหกรณ์กรีนเนท จำากัด
3) สมาคมเครอืข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรอื Global Compact Network Thailand (GCNT)  
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ยั่งยืน โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งในไทย 
บริษัท ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 50 บริษัท อาทิ บริษัท ซีพี ออล์ จำากัด มหาชน บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำากัด มหาชน 
บริษัท ปตท. จำากัด มหาชน และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) โดยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 GCNT ได้
ประกาศที่จะลงทุนเพื่อการขับเคลื่อนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน เป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,283,880,796 บาท 
ผ่าน 1,088 โครงการ ในมิติด้านการยกระดับมาตรฐานและการบริหารจัดการธุรกิจที่คำานึงถึงความยั่งยืน 
ทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ได้มีการให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานและเปิดเผยผลการ 
ดำาเนินงานตามหลัก โดย ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เช่น ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ยังรวมไปถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดความเส่ียงการผิดมาตรการควบคุม ด้านสังคม (Social) เช่น การส่งเสริม
กิจกรรมอาสาหรือบริจาคให้สังคม และให้ความสำาคัญกับสภาพการทำางานของลูกจ้าง มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าเพื่อ
ผู้บริโภค และด้านธรรมาภิบาล (Governance) เช่น การมีระบบทางบัญชีที่โปร่งใส เปิดโอกาสและปกป้องสิทธิ์ 
ของผู้ถือหุ้น และไม่ส่งเสริมการกระทำาท่ีผิดกฎหมาย โดยสถาบันไทยพัฒน์ได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อประเมินผลการ
ดำาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และองค์กรธุรกิจทั่วไปทาง หรือ ESG Rating ขึ้น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระดับการเปิดเผยข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล ESG ให้แก่ผู ้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาส 
การลงทุนจากกลุ่มผู้ลงทุนที่ใช้เกณฑ์ ESG ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวจะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ในการลงทุน เพื่อพัฒนาสังคม และพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างมีนัยสำาคัญ
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าการดำาเนนิการทีผ่่านมาทำาให้มกีารเพิม่ข้ึนของจำานวนธรุกจิ  
เพือ่สงัคมเป็นจำานวนมาก ซึง่เป็นผลจากพระราชบัญญตัส่ิงเสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม ทีม่กีารจงูใจให้เกดิการจดทะเบยีน
บรษัิท และทำาให้สามารถบรรลคุ่าเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้แล้ว และเกดิความตืน่ตวัและความร่วมมอืระหว่าง รัฐ เอกชน และ
องค์กรไม่แสวงหากำาไร ตลอดจนการยกระดบัมาตรฐานในการประกอบธรุกจิมากขึน้ อย่างไรกต็าม ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
ยงัคงต้องเร่งสร้างค่านยิมและวฒันธรรมทีพ่งึประสงค์ในการดำาเนนิธรุกจิเพือ่การเติบโตอย่างยัง่ยนื และการปรบัปรงุวธิกีาร
ดำาเนนิงานในทกุขัน้ตอน ตลอดห่วงโซ่ธรุกิจมากขึน้
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปควรเร่งส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เพิ่มขึ้น  
และเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำาหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ควรมุ่งเน้นการพัฒนา
มาตรการเชิงสถาบัน อาทิ การลดหย่อนภาษี การกำาหนดกฏระเบียบเอื้อส่งเสริมให้มีการลงทุนเพ่ือสังคม และการ
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าจากการดำาเนินงานตามหลัก ESG ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันต้อง
เร่งสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญและคุณค่า (value) ของการลงทุนในกลุ่มนักลงทุนรายย่อย ในธุรกิจที ่
ดำาเนินงานตามหลัก ESG และ การบริโภคสินค้าและบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคมในกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อสร้าง
แรงเสริมขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสังคมอย่างต่อเน่ือง (momentum) จนสามารถปรับเปลี่ยนจากการดำาเนินงาน
เพื่อสังคมตามมาตรฐานและกฎระเบียบกำาหนด เป็นวิถีและแบบแผนในการประกอบธุรกิจ และการลงทุนทางสังคม
อย่างยั่งยืน
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การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคมทำาให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

สื่อและสื่อสารมวลชนนับเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนสำาคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรม วิธีคิด รวมทั้งค่านิยมและ
วฒันธรรมของคนในสงัคม โดยเฉพาะสือ่ดจิทัิลสมยัใหม่ทีปั่จจบุนัมคีวามหลากหลายและเข้าถงึได้ง่ายมากขึน้ ดงันัน้  
ในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมเพื่อให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงต้องให้ความสำาคัญกับการส่งเสริม
ประชาชนให้มีความรูเ้ท่าทันสือ่และใช้สือ่อย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้ส่งเสรมิให้สือ่สารมวลชนปฏบิตังิานบนเสรภีาพควบคู่
กบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจนพฒันาช่องทางเพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารทีส่ร้างสรรค์ถกูต้อง 
เช่ือถอืได้ และเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายแต่ละช่วงวยั โดยการดำาเนินการทีผ่่านมายงัมคีวามท้าทายในประเด็นสำาคญั 
คือการเพิ่มขึ้นของการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ ทำาให้ยากต่อการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะในกลุม่เดก็และเยาวชน

ระดับความสำาเร็จของการสร ้างความรับรู ้  ความตระหนัก และการใช ้สื่อ อย ่างปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 100301

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ซึง่สะท้อนโดยระดบัความสำาเรจ็ของการสร้างการรบัรู้ ความตระหนกั และการใช้สือ่      
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หากเทียบเคียงตัวชี้วัดดังกล่าวด้วยคะแนนเฉลี่ย
สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ข้อมูลล่าสุด ณ ปี 2562 อยู่ที่ 68.1 คะแนน จัดอยู่ใน
ระดับที่ดีจึงมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดในปี 2565 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากดัชนี
ความปลอดภัยสำาหรับเด็กบนโลกออนไลน์ ปี 2563 (Child online safety index 2020) ประเทศไทยได้รับคะแนน
เฉลี่ยที่ 11 คะแนน ซึ่งตำ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับนานาชาติ และจัดเป็นอันดับท้ายสุด คือ ลำาดับที่ 30 จากทั้งหมด 
30 ประเทศ โดยเฉพาะด้านความเสี่ยงไซเบอร์ (Cyber Risks) และด้านสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency)  
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ที่ได้คะแนนในระดับตำ่าที่สุด จึงสะท้อนให้เห็นว่าเด็กไทยยังต้องเผชิญกับเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสม (Risky Content) 
และอันตรายจากสื่อ ออนไลน์อยู่ในระดับที่สูงมาก

การดำาเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2563 ได้มีการดำาเนินการที่สำาคัญในหลายด้านที่ช่วยส่งเสริมให้สื่อ 
ในสงัคมไทยมคีวามเข้มแข็งสามารถสร้างภมูคิุม้กนัให้แก่ประชาชนในสงัคม อาท ิการผลติสือ่และส่งเสรมิการผลติสือ่ 
ที่มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายของภาคีผู ้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การสร้าง 
ช่องทางในการเข้าถึงสื่อสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแล กลั่นกรอง ตรวจสอบ 
และกำาจัดข่าวปลอมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในข่าวที่ถูกต้อง  
ซึ่งเป็นการดำาเนินงานจากหลายภาคส่วนทั้งในภาคเอกชนที่ได้ดำาเนินโครงการเก่ียวกับการสร้างความตระหนักรู้ 
ควบคู่ไปกับทักษะการใช้ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ส่วนในภาครัฐได้มีการดำาเนินงานจากหลายหน่วยงาน อาทิ กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดทำาโครงการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางเพื่อส่ือสารกับสังคมให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไกและกระบวนการคัดกรองเฝ้าระวังและการรู้เท่าทันสื่อ กรมประชาสัมพันธ์ 
ได้มกีารดำาเนนิงาน อาทิ การจดัทามาตรฐานดแูลสือ่ออนไลน์ โครงการรณรงค์ใช้สือ่อย่างสร้างสรรค์และรูเ้ท่าทนัสือ่ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหา ข่าวปลอม (Anti-Fake-
News) เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ เนื้อหาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย
สังคมที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อพฤติกรรม วิธีคิด รวมทั้ง ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม เป็นต้น

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าการดำาเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ มีแนวโน้มที่จะสามารถ
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ได้ในส่วนของการเฝ้าระวังและคัดกรองส่ือกระแสหลัก แต่ด้วยปัจจุบัน 
ที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว นำามาซึ่งปรากฏการณ์ Digital Disruption ที่ทำาให้ช่องทางการ
เข้าถึงสื่อของคนในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สื่อกระแสหลักได้รับความนิยมน้อยลง จึงทำาให้ 
หน่วยงานภาครัฐยากต่อการเฝ้าระวังและคัดกรองส่ือท่ีมีเนื้อหาไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กท่ีมีข้อมูลบ่งชี้ว่า
เด็กไทยมีโอกาสสูงที่จะเผชิญกับอันตรายต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ ความเสี่ยงจากการเข้าถึงเนื้อหา 
ที่ไม่เหมาะสม ความเสี่ยงจากการพบคนแปลกหน้า การถูกคุกคามในโลกไซเบอร์ การซื้อขาย ล่อลวงทำาให้เสียทรัพย์
หรือเกิดความเสื่อมเสียงชื่อเสียงได้ โดยเฉพาะในกลุ ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงการเลียนแบบพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสม จึงนับว่าเป็นประเด็นท่ีมีความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดให้ “สื่อในสังคมไทยมีความ 
เข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้น”
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย นอกจากการดำาเนินการในลักษณะเดิม หน่วยงานภาครัฐควรดำาเนินการ 
เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ อาทิ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน โดยการเสริม
สร้างความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient : DQ) โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก เพราะทักษะเหล่านี้จะเป็น
รากฐานสำาคัญในการปลูกฝังความคิดและทัศนคติที่ดีต่อไป อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (digital  
Literacy) ที่สามารถเข้าถึงเด็กได้อย่างแยบยล ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา การผลิตสื่อสร้างสรรค์เข้าถึง
กลุ่มผู้บริโภคแต่ละช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรคำานึงถึงความแตกต่างเรื่องพฤติกรรมและรูปแบบการ
สื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการสื่อสารสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ของภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารมวลชนและสื่อสังคม
ออนไลน์ อาทิ การกำาหนดมาตรการลดแรงจูงใจในการผลิตสื่อไม่สร้างสรรค์และสร้างแรงจูงใจในการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ควบคู่กันไป โดยการเก็บค่าเบี้ยปรับจากผู้ผลิตส่ือไม่สร้างสรรค์ และนำาเบี้ยปรับดังกล่าวไปสนับสนุน 
ผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ผลิตรายการทีวีที่เป็นสื่อ
สร้างสรรค์ซึ่งการดำาเนินการเชิงรุกดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้การดำาเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ที่กำาหนดไว้ได้
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