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ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวช้ีวัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10  
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมาย
และตัวชี้วัดทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทฯ กับตัวช้ีวัดนานาชาติและตัวช้ีวัดของต่างประเทศ และ 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 

 
 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561 - 2580) 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ 

ควบคู่ไปกับการยกระดับในด้านสุขภาวะและด้านทักษะการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยในช่วงที่ผ่านมา กระแส 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีและสื่อที่มีอิทธิพลและมีการขยายตัว 
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง การสร้างบุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่ในโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกไซเบอร์หรือ 
โลกเสมือน ความรักสนุกและรักสบาย ขาดความอดทน ขาดวินัย และวัตถุนิยม ตลอดจนค่านิยมในการยอมรับ 
คนที่มีฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาประชากรไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ ดังปรากฏ 
ในผลการส ารวจด้านคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ อาทิ การส ารวจโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เมื่อปี 2561 
พบว่าปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต ทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด (ระดับความรุนแรง 4.13 จาก
คะแนนเต็ม 5.00) และจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหามากที่สุด รองลงมาคือปัญหาจิตส านึกสาธารณะ  
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ซึ่งอาจสะท้อนการเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีค่านิยม 
ยึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการค านึงถึงสังคมส่วนรวม 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มีแผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของประชาชนไทยในช่วงระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต 
การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชน 
ยึดมั่นสถาบันหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์
และความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ทั้งในด้านความมีน้ าใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีไมตรี 
ความเป็นมิตร การมีจิตอาสา และจิตสาธารณะ โดยให้ความส าคัญกับการ หล่อหลอมคุณค่าที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
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ที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยเฉพาะการจัดการ
กับบุคลิกของคนรุ่นใหม่ในโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกไซเบอร์หรือโลกเสมือน รวมทั้งการมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทั้งการมีจิตอาสา จิตสาธารณะและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
โดยใช้กลไกทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัด ชุมชน และสื่อ ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ในลักษณะที่เป็นวิถีการด าเนินชีวิต โดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคน 
ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดี
ต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

 โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ เป้าหมาย “คนไทยมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น” และ
ใช้ ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่
อย่างพอเพียง การกระท าอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม” 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมาก
ขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ 
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระท า
อย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทาง
สังคม 

10000101 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 จากปฐีาน 

 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
15 จากปฐีาน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 จากปฐีาน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ  
20 จากปฐีาน 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(Y1) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม เป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ โดยต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยใช้กลไก 
ทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัด ชุมชน และสื่อ ในการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และส่งเสริมให้คนไทย 
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา รวมทั้งจิตส านึกร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมี  
แนวทางการพัฒนา 3 แผนย่อย ดังนี ้
 

1) แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี  

การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักชาติและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง
คุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต ดังนั้น หากมีการพัฒนาและ
สร้างเสริมความรู้และทัศนคติของพ่อแม่ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์  
การเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกในการส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมที่เป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วม การเพิ่ม
บทบาทและการเพิ่มศักยภาพของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมพัฒนา
ครอบครัวคุณธรรม ก็จะช่วยให้เสริมสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่น มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพและความพร้อม
ในการหล่อหลอม บ่มเพาะปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น หากให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีความครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และการพัฒนาองค์
ความรู้ เครื่องมือ และทักษะการสร้างการเรียนรู้ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรม 
ที่พึงประสงค์ผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียน พัฒนาให้ครูเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับ
นักเรียนทั้งการด ารงชีวิต ความประพฤติและรสนิยม ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือในการปลูกฝั งส่งเสริม  
ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความต่อเนื่องจนยึดถือเป็นหลัก 
ในการด ารงชีวิต  รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักค าสอนที่ดีงามให้แก่
ประชาชน โดยพัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตามค าสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา 
รวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และสามารถน าไป
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ปฏิบัติได้จริง ดังนั้น หากมีระบบคัดสรรและการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเป็นพระ นักบวชในศาสนา ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความน่าเชื่อถือแก่ผู้เผยแผ่ศาสนา และมีความสามารถและศักยภาพในการเผยแผ่หลักค าสอนที่ถูกต้อง เหมาะสม 
กับกลุ่มเป้าหมายและบริบทที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้น าชุมชนให้เป็นต้นแบบ 
ของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การจัดระเบียบ
สังคม และการน าเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
ดังนั้น หากมีผู้น าชุมชนคุณธรรมต้นแบบ มีปราชญ์ชาวบ้าน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมในระดับพื้นที่ (ชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด) การส่งเสริมการสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกันของ
ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณธรรมและธรรมาภิบาลของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ทั่วประเทศ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนก็จะช่วยให้ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลและเฝ้าระวัง
ทางสังคม การอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้างความตระหนัก 
ให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณค่าและความส าคัญ 
ในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท า เน้นการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื่น และ 
เป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพื่อส่วนรวม สนับสนุนส่งเสริมเป้าหมายของประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ควรส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และ
มีพื้นที่หรือเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมจิตอาสาและการท าประโยชน์ 
เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย “คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้ง 
ด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น” 
และใช ้

ตัวชี้วัด คือ “ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)”  

แนวทางการพัฒนา 
1.1) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่านิยมและบรรทัดฐาน

วัฒนธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การมัธยัสถ์  
อดออม ซื่อสัตย์และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง 
และอบอุ่น 

1.2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการ
เรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง 
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การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

1.3) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักค าสอนที่ดี อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา 
ส่งเสริมกิจกรรมและการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1.4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดก 
ทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทย
ในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิต
พอเพียง 

1.5) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและ
จิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
สร้างเสริมผู้น าการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยการยกย่องผู้น าที่มีจิตสาธารณะและ
จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการด าเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนา 
จิตสาธารณะและจิตอาสา เพื่อสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน ์

 

2) แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีการบริหาร

จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และค านึงถึงการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบนหลักของการมีส่วนร่วม โดยการสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของคนทุกคน
ในบริษัท ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง และลูกค้า รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติการด าเนินธุรกิจจากการเน้น
ที่ผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือหุ้น เป็นการค านึงถึงต้นทุนทางสังคมและผลประโยชน์ตอบแทนต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ควรยกระดับการบริหารจัดการและมาตรการของภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบ 
ในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม เพื่อกระตุ้น  
ให้เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรภาคธุรกิจให้เป็นองค์กร 
ที่มีคุณธรรม 

เป้าหมาย “ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “จ านวน
ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (จ านวน)”  

แนวทางการพัฒนา 
2.1) เสริมสร้างและพัฒนากลไก เพื่อให้ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยม 

และวัฒนธรรมที่ดี โดยการสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

2.2) ยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบ 
ในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี อาทิ การประกวดหรือเชิดชูเกียรติให้กับบริษัทหรือภาคธุรกิจตัวอย่าง
ที่มีธรรมาภิบาลและร่วมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี บริษัทหรือภาคธุรกิจที่ส่งเสริมคุณค่าที่ดี มีคุณธรรม 
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จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
ที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง 

 

3) แผนย่อยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยส่งเสริมให้สื่อ

และสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การจัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์
ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
น าเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ ดังนั้น หากมีมาตรการทางสังคมในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและวิชาชีพสื่อมีจรรยาบรรณ 
ตามวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้สื่อหรือการรู้เท่าทัน
สื่อและสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป และการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม และ 
การส่งเสริมกิจกรรมและการสื่อรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของสังคมไทยในรูปแบบ 
ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ประชาชน ทั้งนี้  สื่อที่จะสามารถสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้นั้น จะต้องเป็นสื่อที่มีเนื้อหาคุณภาพสูงที่มีผู้ผลิตและเผยแพร่กันอย่างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน สามารถเข้าถึง รับรู้ และเข้าใจเนื้อหาของสื่อจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทยได ้

เป้าหมาย “สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น” และใช ้

ตัวชี้วัด คือ “ระดับความส าเร็จของการสร้างการรับ รู้ ความตระหนัก และการใช้สื่ออย่างปลอดภัย
และสร้างสรรค์ของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ)”  

แนวทางการพัฒนา 
3.1) พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ โดยจัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศสื่อกระแสหลักให้แก่สื่อสร้างสรรค์ 

รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อน าเสนอตัวอย่างของ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี ให้กับประชาชนทั่วไป 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก 

3.2) พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติงานบนเสรีภาพของ 
สื่อควบคู่ไปกับจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาเนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริง
และมีคุณภาพสูง รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้สื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อและสื่อออนไลน์
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม 

3.3) พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได ้
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลีย่นค่านิยมและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุก
มิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติ
ตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น  
(ร้อยละต่อปี) 

10010101 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคม
เพิ่มขึ้น 

จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (จ านวน) 10020101 50 บริษัท 100 บริษัท 180 บริษัท 300 บริษัท 

แผนย่อยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 

ระดับความส าเร็ จของการสร้ างการรับ รู้   
ความตระหนัก และการใช้สื่ออย่าง ปลอดภัยและ
สร้ างสรรค์ ของประชาชน กลุ่ มเป้ าหมาย  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

10030101 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) กับแผนแม่บทประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม  

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัต ิกรณี แผนแม่บท ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ
ตัวชี้วัดของต่างประเทศในประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

 

Y2  แผนแม่บท ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย

มากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศมากขึ้น  

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ 
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระท าอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม พบว่า ดัชนีคุณธรรม 5 
ประการ เฉพาะด้านการมีจิตสาธารณะ อาจจะคล้ายคลึงกับตัวชี้วัดต่างประเทศ CAF World Giving Index 
หรือ ดัชนีการให้ จัดท าโดย Gallup World Poll1  

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 จัดเก็บข้อมูล ผ่านทีมวิจัยที่ด าเนินการอยู่ในประเทศต่าง ๆ มีวิธีการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์

ทางโทรศัพท์หรือเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป  
จ านวน 1,000 ตัวอย่าง2 

 นิยาม การประเมินดัชนีการให้ หรือ CAF World Giving Index ใช้ค าถาม 3 ข้อ คือ ในช่วง 1 
เดือนที่ผ่านมา คุณท ากิจกรรมเหล่านี้บ้างหรือไม่  

1) ช่วยเหลือคนแปลกหน้า หรือคนที่คุณไม่รู้จักที่ต้องการความช่วยเหลือ  
2) บริจาคเงินเพื่อการกุศลที่ใดที่หนึ่ง    
3) เป็นอาสาสมัครสละเวลาให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง   

 หน่วยวัด ร้อยละ  
 วิธีการค านวณ ค่าเฉลี่ยร้อยละจาก 3 ข้อค าถามข้างต้น   

 

Y1.1  แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ด ี
เป้าหมายที่  1 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้ง 

ด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น  
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)   
 

                                           
1อ้างอิงจาก https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_wgi2018_report_webnopw_2379a_261018.pdf 
2 อ้างอิงจาก https://www.gallup.com/178667/gallup-world-poll-work.aspx 
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Y1.2  แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจ์ากธุรกิจ 

เป้าหมายที่ 1 ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น  
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (จ านวน)   

 

Y1.3  แผนย่อยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
เป้าหมายที่ 1 สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้

เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น  
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ระดับความส าเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และการใช้สื่อ 

อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) 
  

บทวิเคราะห์ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทและแผนย่อย ยังไม่มีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดขององค์การระหว่างประเทศหรือตัวชี้วัดของประเทศใด ๆ เนื่องจากค่านิยมและวัฒนธรรมที่ก าหนดขึ้นนี้
ค่อนข้างเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับตัวชี้วัดขององค์การระหว่างประเทศหรือตัวชี้วัด
ของประเทศใด ๆ   
 ข้อสังเกตุ อย่างไรก็ตาม สถาบันการจัดการนานาชาติ ( IMD) ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งที่จัดอันดับขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีการก าหนดเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องทางด้านทัศนคติและค่านิยม  
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) โดยเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวจัดเก็บ
ผ่านการส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง (Executive Opinion Survey:  EOS)  เกณฑ์ชี้วัด 
ทางด้านทัศนคติและค่านิยม ความหมายและหน่วยวัด แสดงไว้ในตาราง 3 สะท้อนการประเมินทัศนคติและ
ค่านิยมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ไม่สอดคล้องกับนิยาม
และตัวแบบดัชนีคุณธรรม 5 ประการที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม    
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ตารางที่ 3 เกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องทางด้านทัศนคติและคา่นิยม โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD)  
ล าดับที่3 เกณฑ์ชี้วัด ความหมายและหน่วยวัด 

3.5.01 [S] Attitudes toward globalization Attitudes toward globalization are generally positive in your country 
ในประเทศของคุณมีทัศนคติต่อโลกาภิวัฒน์ในเชิงบวก 

3.5.02 [S] Image abroad or branding The image abroad of your country encourages business development 
ภาพลักษณ์ของประเทศของคุณส่งเสริมการพัฒนาเชิงธุรกิจ 

3.5.03 [S] National culture  The national culture is open to foreign ideas 
วัฒนธรรมระดับประเทศเปิดกว้างต่อแนวคิดระดับนานาชาติ 

3.5.04 [S] Flexibility and adaptability Flexibility and adaptability of people are high when faced with new challenges 
คนในประเทศมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับตัวได้ดีเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ  

3.5.05 [S] Need for economic and social reforms The need for economic and social reforms is generally well understood 
ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน 

3.5.06 [S] Digital transformation in companies Digital transformation in companies is generally well understood 
ความเปลี่ยนแปลงในเชิงดิจิทัลภายในบริษัทต่าง ๆ  เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน 

3.5.07 [S] Value system The value system in your society supports competitiveness 
ค่านิยมในประเทศของคุณสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน 

หมายเหต:ุ [S] : Survey data 
  

 ในภาพรวมพบว่า ตัวชี้วัดในประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ยังไม่มีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดขององค์การระหว่างประเทศหรือตัวชี้วัดของประเทศใด ๆ เนื่องจากค่านิยมและวัฒนธรรมที่ก าหนดขึ้นนี้
ค่อนข้างเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับตัวชี้วัดขององค์การระหว่างประเทศหรือตัวชี้วัด
ของประเทศใด ๆ แม้ว่าตัวชี้วัดต่างประเทศจะมีประเด็นด้านค่านิยมและการมีจิตสาธารณะอยู่บ้าง แต่นิยาม
ประเด็นเหล่านี้ก็ไม่ตรงกับ ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ระบุไว้ในแผนแม่บทนี้   
 

                                           
3 ตัวเลขในคอลัมน์ ล าดับที่ ก าหนดตามตัวเลขในรายงานสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) ประจ าปี ค.ศ. 2019 
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ตารางที่ 4 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล
ตัวชี้วัดในประเทศ

ไทย 

ความสอดคล้อง 
ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการ
จัดเก็บ เปน็ตน้ 

10 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความ
เป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
สังคม ไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากขึ้น 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ 
ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์
สุจริต การมีจิตสาธารณะ 
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
การกระท าอย่างรับผิดชอบ 
ความเป็นธรรมทางสังคม 

10000101 ค่าคะแนน  / 
 (บางส่วน) 

– CAF World Giving 
Index หรือ ดัชนีการให้ 

คล้ายคลึงกบัดัชนี
คุณธรรม ด้านการมีจติ

สาธารณะ 

จัดเก็บข้อมลูจาก 
การสัมภาษณ์หรือพบกัน
แบบตวัต่อตัว ใช้สัดส่วน

ค าตอบเปน็ค่าคะแนน 100 
ดูรายละเอียดในรายงาน 

หน้า 5-21 

– CAF World Giving Index 
โดย Gallop World Poll 

10.1 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ด ี
 

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความ
พร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มี
กิจกรรมการปฏิบัติตนที่
สะท้ อนการมี คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

10010101 
 

ร้อยละ 
ต่อปี 

ศูนย์คณุธรรม 
(องค์การมหาชน) 

x    

10.2 แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 

ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุน
เพื่อสังคมเพิ่มขึ้น 

จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (จ านวน) 

10020101 บริษัท กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

x    

10.3 แผนย่อยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนใน
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนใน
สังคม 

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม 
ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย 
และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 

ระดับความส าเร็จของการ
สร้างการรับ รู้ ความตระหนกั 
และการใช้สื่ออย่าง ปลอดภัย
และสร้างสรรค์ของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) 

10030101   x    

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี  
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวช้ีวัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ 

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม 
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

  

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรมตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได ้
เข้าประชุมกลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละ
เป้าหมายอีกทั้งที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสืบค้นจาก 
Website และเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดนั้ น ๆ  
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัด 
ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมดังแสดงในรูปที่ 4 และ ตารางที่ 5 
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รูปที่ 4 สรุปตวัช้ีวัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
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ตารางที่ 5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมี
ความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
สังคม ไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศมากขึ้น 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมี
จิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระท าอย่าง
รับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม 

 /  / 

ดัชนีคุณธรรม 4 ประการ ประกอบดว้ย ความซื่อสัตย์สุจริต การมี
จิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และ การกระท าอย่าง
รับผิดชอบ 

/   / 

แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ
การเป็นพลเมืองที่ด ี

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม
มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 

ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน 
การมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึน้  

  / 
 

 /  

แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 

ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคม
เพิ่มขึ้น 

จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม  /  /  

แผนย่อยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนใน
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน
ในสังคม 

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 

ระดับความส าเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และการ
ใช้สื่ออย่าง ปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 

 /  / 

จ านวนกรณีที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชนลดลง 

/  /  

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวช้ีวัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 
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ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยามของ
ตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุม
กลุ่มย่อย (2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้ดวัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ (4) สรุปตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (10) 
เป้าหมาย: คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
สังคม ไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
Code 10000101: ตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระท าอย่างรับผิดชอบ  
ความเป็นธรรมทางสังคม 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 10000101_1: ตัวชี้วัดทดแทน ดัชนีคุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และการกระท าอย่าง
รับผิดชอบ 
นิยามของตัวชี้วัด  
 ไม่มีการก าหนดนิยามที่ชัดเจน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
        วิธีการวัด: ร้อยละเพ่ิมขึ้นจากปีฐาน 

วิธีการค านวณ: (ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระท าอย่างรับผิดชอบ  
ความเป็นธรรมทางสังคมในปีปัจจุบัน - ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระท าอย่าง
รับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคมในปีฐาน) หารด้วย ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง  
การกระท าอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคมในปีฐาน X 100 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 20 80 0 
Measurable 34 50 16 
Controllable 58 42 0 
Affordable 84 0 16 
Comparable 90 10 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) เป้าหมายกล่าวถึงความภูมิใจในความเป็นไทย แต่ในตัวช้ีวัดไม่มีข้อเน้นในเรื่องความเป็นไทย 
2) ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นการวัดเชิงโครงสร้างสังคม ในขณะที่ประเด็นความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง ก ารกระท า 

อย่างรับผิดชอบ เป็นการวัดเชิงพฤติกรรม ตัวชี้วัดนี้จึงมี 2 ระดับซ้อนกัน 
3) ควรพิจารณาตัดประเด็นความเป็นธรรมทางสังคมออก เนื่องจากตัวช้ีวัดดังกล่าวอาจจะสะท้อนในแง่มุมทางกฎหมายมากกว่าตัวชี้วัดคุณธรรมด้านอ่ืน 
4) พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ข้อ 5 ไม่น่าน ามาวัดได้ 
5) เจอเรื่องละเมิดเท่าไหร่ เจอเรื่องร้องเรียนเท่าไหร่ คดีอาชญากรรม  
6) อาจจะมองตัวช้ีวัดที่สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ เช่น อัตราการเกิดอาชญากรรม อัตราการร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ 
7) อาจจะวัดพฤติกรรมของคนจากพฤติกรรมอาชญากรรมที่เกิดขึ้น 
8) ตัวชี้วัดต้องการสร้างการยอมรับในระดับนานาประเทศ ควรดูเกณฑ์ที่ในระดับสากลใช้มาเป็นกรอบในการประเมิน 
9) ควรมอง/ศึกษาดูตัวช้ีวัดของต่างประเทศว่ามีการวัดในเป้าหมายนี้อย่างไรบ้าง 
10) วัฒนธรรมแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น นวัตกรรม แบบแผนนี้จะเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ 
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11) ไม่รู้ฐานเป็นเท่าไหร่ ค านวณอย่างไร  
12) วัดที่พฤติกรรมของคนในประเทศอาจจะเหมาะสมกว่า 
13) วิธีที่ใช้วัด วัดอย่างไร ไม่ชัดเจน 
14) ควรมีความชัดเจนของฐานข้อมูล  

 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 เมื่อพิจารณาเป้าหมายซึ่งเน้นพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมของประชาชนในระดับปัจเจกบุคคล ในขณะที่ตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระท าอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม จะพบว่า “ความเป็นธรรมทางสังคม” เป็นคุณธรรม
ในระดับสังคม ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายซึ่งเน้นคุณธรรมในระดับปัจเจกบุคคล ดังนั้น จึงควรยกเลิกตัวชี้วัดเดิม และใช้ตัวชี้วัด “ดัชนีคุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และ การกระท าอย่างรับผิดชอบ” ทดแทน  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าชื่อตัวชี้วัดดังกล่าวไม่เหมาะสม มีมติให้ใช้ตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ  

การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และ การกระท าอย่างรับผิดชอบ ทดแทน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บท 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่จึงไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อย 3 ปี เพื่อน ามาท า Baseline  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรให้ยกเลิกตัวช้ีวัดเดิมและใช้ตัวชี้วัดใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเป็นตัวชี้วัดทดแทน 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรว่าต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวช้ีวัดอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
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โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป เห็นควรยกเลิกตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์
สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระท าอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม และใช้ตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม  4 ประการ ประกอบด้วย  
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และการกระท าอย่างรับผิดชอบ ทดแทน 
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Code 10000101_1: ตัวชี้วัดทดแทน ดัชนีคุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และ การกระท าอย่าง
รับผิดชอบ 
นิยามของตัวชี้วัด  
 การปฏิบัติตนที่สะท้อนคุณธรรมทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

(1) การมีความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การมีสัจจะ (การคิด การพูด การท าแต่ความจริง) การมีความเป็นธรรม (รู้ผิด รูถู้ก) และการไม่มีอคติ (ไม่ล าเอียง) 
(2) การมีจิตสาธารณะ หมายถึง การช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(3) การเป็นอยู่อย่างพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน (การเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น)  
(4) การกระท าอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ความพร้อมในการยอมรับและแก้ไขในสิ่งที่ผิด 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
วิธีการวัด: สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ โดยแต่ละข้อค าถามจะให้ผู้ตอบเลือกระดับคะแนน จาก 1 (น้อยที่สุด) ถึง 5 (มากที่สุด)  
วิธีการค านวณ: (ร้อยละประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และ 

การกระท าอย่างรับผิดชอบในปีปัจจุบัน - ร้อยละประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่ 
อย่างพอเพียง และการกระท าอย่างรับผิดชอบในปีฐาน) หารด้วย ร้อยละประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมในปีฐาน X 100 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 
ดัชนีคุณธรรม 4 ประการ 
ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์
สุจริต การมีจิตสาธารณะ 
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
และการกระท า อย่ า ง
รับผิดชอบ 

ร้อยละประชากรอายุ  13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรม 
การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีความซื่อสัตย์สุจริต 
การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และ 
การกระท าอย่างรับผิดชอบในปีฐาน  

ร้อยละ  / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รายป ี

ร้อยละประชากรอายุ  13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรม 
การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีความซื่อสัตย์สุจริต 
การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และ
การกระท าอย่างรับผิดชอบในปีปัจจุบัน 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ดัชนีคุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ 
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และการกระท าอย่างรับผิดชอบ 

        

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดั ชนี คุ ณธรรม  4  ประการ 
ประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่
อย่างพอเพียง และการกระท า
อย่างรับผิดชอบ 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 10 การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

     

    

ผลการด าเนินงาน               



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     25 

เป้าหมาย: คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการ ปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

Code 10010101: ตัวชี้วัด ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
นิยามของตัวชี้วัด  

การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ โดยแต่ละข้อค าถามจะให้ผู้ตอบเลือกระดับคะแนน จาก 1 (น้อยที่สุด) ถึง 5 (มากที่สุด)  
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 10 70 20 
Measurable 30 60 10 
Controllable 75 25 0 
Affordable 67 33 0 
Comparable 100 0 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย  
1) รายละเอียดเกณฑ์ไม่ชัดเจน 
2) กิจกรรมที่สะท้อนคุณธรรมเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้ก าหนด แล้วสามารถสะท้อนได้จริงหรือไม่ 
3) ช่วงวัยที่ก าหนดยาวมาก ควรมีการจัดแบ่งช่วงวัย เช่น วัยเด็กและเยาวชน วัยผู้ใหญ่ 
4) ควรแบ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมตามช่วงวัย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     26 

5) ในค าอธิบาย KPI เรื่องกิจกรรมการปฏิบัติตน ควรมีค าขยายความเพ่ิมเติม 
6) ให้คะแนนเป็นความถี่น่าจะเหมาะสมกว่า 
7) การให้คะแนน 5 ระดับอาจไม่เหมาะสม แต่ละกิจกรรมจะรู้ได้อย่างไร จะให้คะแนนอย่างไร 
8) ค่อนข้างวัดยาก เพราะกิจกรรมฯ มากมายแตกต่างกัน 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
เนื่องจากตัวชี้วัดดังกล่าวมีความซ้ าซ้อนกับดัชนีคุณธรรม 5 ประการ  เพราะดัชนีข้างต้นเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงคุณธรรมอยู่แล้ว รวมถึงจะเห็นได้ชัดเจนว่าดัชนี

ข้างต้นมีเรื่องของการมีจิตสาธารณะ ซึ่งซ้ าซ้อนโดยตรงกับจิตสาธารณะที่ระบุในนิยามของตัวชี้วัดนี้ มากยิ่งกว่านั้นเมื่อพิจารณานิยามของตัวชี้วัดนี้ พบว่าอธิบายเพียงแค่
องค์ประกอบของค าว่าคุณธรรมจริยธรรม แต่มิได้ระบุว่ากิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมนั้น หมายถึงกิจกรรมใดบ้าง ซึ่งที่ประชุมกลุ่มย่อยให้
ความเห็นว่า การก าหนดกิจกรรมเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก และประเด็นส าคัญ คือ กิจกรรมเหล่านั้นสามารถสะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรมได้มากน้ อยเพียงใด ข้อมูลที่ได้ 
จะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ จึงสรุปได้ว่าควรตัดตัวชี้วัดดังกล่าว  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทีมที่ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วเห็นควรให้คงตัวชี้วัดดังกล่าวไว้เพราะสามารถสะท้อนคุณธรรมด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากคุณธรรม 4 ประการได้  

กิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม จากฐานข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ (https://data.go.th/th/dataset/nso2609) มีการระบุถึงกิจกรรม
การปฏิบัติตน ดังนี้  

(1) ตอบแทนผู้มีพระคุณช่วยเหลือเรา 

(2) ยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจ  

(3) ให้ความช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือแม้ไม่ใช่ญาต ิ  

(4) ยอมรับผิดและขอโทษในความผิดที่ท า  

(5) ให้โอกาสผู้อื่นก่อนตัวคุณเอง   

(6) เก็บออมเงิน  

https://data.go.th/th/dataset/nso2609
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(7) กตัญญูกตเวที ทดแทนคุณต่อพ่อแม ่  

(8) ยืนตรงเคารพธงชาติทุกครั้งเมื่อได้ยนิเสียงเพลงชาติในที่สาธารณะ  

(9) ข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยหรือทางม้าลาย  

(10) ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย  
(11) ทิ้งขยะในที่สาธารณะ  
(12) แซงคิว  

จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมดังกล่าวพบว่าสามารถสะท้อนถึงคุณธรรมจริยธรรมตามนิยามของตัวชี้วัด กล่าวคือ “การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี ” อาทิ กิจกรรมการตอบแทนผู้มีพระคุณช่วยเหลือเรา สะท้อนถึง
คุณธรรม กิจกรรมการยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจ สะท้อนจริยธรรม กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือแม้ไม่ใช่ญาติ สะท้อนถึงจิตสาธารณะ
กิจกรรมการเก็บออมเงิน สะท้อนถึงค่านิยม กิจกรรมข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยหรือทางม้าลาย สะท้อนการเป็นพลเมืองที่ดี เป็นต้น  

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ที่ประชุมให้ความเห็นว่าค่าเป้าหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 เห็นควรให้ใช้ตวัช้ีวัดเดิมตามการเสนอของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรให้ใช้ค่าเป้าหมายเดิมตามการเสนอของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

ประชากรอายุ  13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรม 
การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

ประชากรอายุ  13 ปี ขึ้ นไป มี กิ จกรรม 
การปฏิบัติตนที่ สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรม  

ร้อยละ /  ศูนย์คุณธรรม  
(องค์การมหาชน) 

ศูนย์คุณธรรม  
(องค์การมหาชน) 

รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม   54.1    56.5  

ที่มา: https://dl.moralcenter.or.th 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576-2580 
ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้ น ไป  มี กิ จกรรม 
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ที่
สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 

เป้ าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 10 แผนย่อย 
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ 
การเป็นพลเมืองที่ด ี

     

อัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อช่วงเวลา 5 ปี อัตราเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5  

ต่อช่วงเวลา  
5 ปี 

อัตราเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5  

ต่อช่วงเวลา  
5 ปี 

อัตราเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5  

ต่อช่วงเวลา  
5 ปี 

ผลการด าเนินงาน   54.1    56.5        
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แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจ์ากภาคธุรกิจ  
เป้าหมาย: ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น หมายถึง ภาคธุรกิจมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ค านึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ค านึงถึงต้นทุนทางสังคมและผลประโยชน์ตอบแทนต่อส่วนรวม รวมถึงจัดกิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคม มีการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน 
Code 10020101: ตัวชีว้ัด จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 
นิยามของตัวชี้วัด 

ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม คือ กิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจมาบวกกับ
ความรู้และนวัตกรรมสังคม มีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค และมีการน าผลก าไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ า 
เพื่อขยายผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

(
จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมปีปัจจุบัน −  จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมปีฐาน

จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมปีฐาน
) × 100 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 22 66 12 
Measurable 50 40 10 
Controllable 20 20 60 
Affordable 34 0 66 
Comparable 84 16 0 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ควรขยายขอบเขตมากกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยให้ครอบคลุมภาคธุรกิจอื่น ๆ ด้วย 
2) ตัวชี้วัดควรครอบคลุมไปถึงธุรกิจอื่น ๆ นอกจากแค่วิสาหกิจเพื่อสังคม เพราะธุรกิจอื่นก็จะมีกิจกรรม /วัตถุประสงค์ของการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม ในรูปแบบของ CSR, CSV ต่าง ๆ ด้วย 
3) ควรขยาย/เพิ่ม ภาคธุรกิจที่ไม่เฉพาะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเท่านั้น อาจเน้นไปในเรื่องของการประกอบอาชีพเพ่ือสังคม อาจมีพลังเพิ่มมากขึ้น 
4) ตัวชี้วัดเป็นเชิงปริมาณที่สะท้อนการเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ไม่เห็นเป้าหมายสุดท้าย  
5) ตัวชี้วัดน่าจะเลือกใช้หน่วยนับอื่นแทนจ านวนธุรกิจ เช่น ผลลัพธ ์
6) เห็นควรให้มีข้อมูลที่ชัดเจน หรือก าหนดขอบเขตของสถานประกอบการให้ชัดเจนมากกว่านี้ รู้สึกคลุมเครือในสถานประกอบการที่จะน ามาวัด 
7) เป้าปี 80 มีเพียง 300 แห่ง ซึ่งน่าจะน้อย ไม่สะท้อนภาพรวมทั้งหมด 
8) ตัวชี้วัดยังไม่ท้าทาย 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
ตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเหมาะสมในระดับหน่ึง แต่ควรเพ่ิมนิยามตัวชี้วัด และวิธีการวัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ทีมที่ปรึกษาเสนอแก้ไขตัวชี้วัดตามความคิดเห็นจากกลุ่มย่อยโดยให้ครอบคลุมภาคธุรกิจในวงกว้างที่ด าเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมดังก าหนด ไว้ในเป้าหมายของ

แผนย่อยนี้ โดยแก้ไขเป็น “จ านวนธุรกิจที่มีการลงทุนเพื่อสังคม” และหารือการแก้ไขตัวชี้นี้กับผู้แทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยผู้แทนฯ ให้ความเห็นว่าธุรกิจที่มี  
การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Corproate Social Responsibility เป็นการด าเนินกิจกรรมตามนโยบายการจัดการขององค์กรที่อาจปรับเปลี่ยนไปตามนโยบาย
ผู้บริหาร กลยุทธ์การด าเนินงาน และผลการด าเนินงานของบริษัท ดังนั้น ถึงแม้ว่าธุรกิจที่ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมจะมีกิจกรรมการด าเนินงานเพื่อสังคม แต่การด าเนินงาน
ดังกล่าวอาจจะไม่มีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ซึ่งแตกต่างจากวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ 
ในประเด็นแผนแม่บทที่ 15 มีการประเมินกิจกรรมดังกล่าวผ่านการเสริมสร้างทุนทางสังคมไปบ้างแล้ว ที่ประชุมจึงเห็นว่าตัวชี้วัดเดิม “จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจ 
เพื่อสังคม” มีความเหมาะสมกับประเด็นแผนแม่บทนีท้ี่ส่งเสริมให้สังคมไทยมีบทบาทส าคัญในการวางฐานรากส่งเสริมธุรกิจที่มีการลงทุนเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง  
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบเปลี่ยนจาก “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม”  
ทีมที่ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อปรับแก้หน่วยวัดเป็นร้อยละเพิ่มขึ้นและร่วมกันก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยวัดค่าเป้าหมายเดิม 

ที่ก าหนดไว้นั้นเป็นจ านวนบริษัท แม้จะดูเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลา แต่หากค านวณเป็นร้อยละ พบว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เดิมนั้นเป็นร้อยละ เพิ่มขึ้นแบบถดถอย กล่าวคือ 
ค่าเป้าหมายในรอบปี 2566 - 2570 คือ 100 บริษัท เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในรอบปี 2561 - 2565 ที่ก าหนดไว้ 50 บริษัท คิดเป็นร้อยละเพิ่มขึ้น 100 ในรอบ 5 ปี  
ค่าเป้าหมายในรอบปี 2571 - 2575 คือ 180 บริษัท เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในรอบปี 2566 - 2570 ที่ก าหนดไว้ 100 บริษัท คิดเป็นร้อยละเพิ่มขึ้น 80 ในรอบ 5 ปี และ 
ค่าเป้าหมายในรอบปี 2576 - 2580 คือ 300 บริษัท เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในรอบปี 2571 - 2575 ที่ก าหนดไว้ 180 บริษัท คิดเป็นร้อยละเพิ่มขึ้น 67 ในรอบ 5 ปี   

ดังนั้น ทีมที่ปรึกษาเห็นว่าควรปรับหน่วยวัดค่าเป้าหมายเป็นร้อยละเพิ่มขึ้นต่อปีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การด าเนินงานที่เติบโตขึ้นต่อเนื่องอย่างชัดเจน โดยก าหนดเป็น
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี ทั้งนี้ เมื่อมีจ านวนบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นในแต่ละปีย่อมท าให้จ านวนบริษัทที่น ามาเป็นฐานในการค านวณร้อยละ
เพิ่มขึ้นมีมากขึ้นตามไปด้วย หมายความว่า แม้อัตราเพิ่มขึ้นที่ก าหนดไว้จะเป็นอัตราคงที่คือร้อยละเพิ่มขึ้น 20 ต่อปี แต่จ านวนบริษัทที่เป็นค่าเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นตามฐาน
การค านวณ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นด้วยกับการปรับแก้หน่วยวัดเป็นร้อยละเพิ่มขึ้นและก าหนดค่าเป้าหมายเป็นร้อยละเพิ่มขึ้น 20 ต่อปี  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรให้ใช้ตวัช้ีวัดเดิมตามการเสนอของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรในการปรับค่าเป้าหมายใหม่ตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนด  
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมลูประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

จ านวนธุรกิจที่ เป็น
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมปีปัจจุบัน จ านวนธุรกจิ /  ส านักงานสง่เสริมวิสาหกิจเพื่อสงัคม ส านักงานสง่เสริมวิสาหกิจเพื่อสงัคม รายป ี
จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมปีฐาน 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม       15 103 148 

ที่มา: https://dsdw2016.dsdw.go.th/page.php?module=download&pg=index 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
จ านวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 10 
แผนย่อยการสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึ งประสงค์จาก 
ภาคธุรกิจ 

     

50 บริษัท 100 บริษัท 180 บริษัท 300 บริษัท 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ 
และหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ
ก าหนดขึ้น 

     อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี อัตราเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

ต่อปี 

อัตราเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 

ต่อปี 

อัตราเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

ต่อปี 
ผลการด าเนินงาน       15 103 148      
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แผนย่อยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านยิมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
เป้าหมาย: สื่อในสังคมไทยมคีวามเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกดิสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น  
Code 10030101: ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรคข์องประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 10030101_1: ตัวชี้วัดทดแทน จ านวนกรณีที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนลดลง 
นิยามของตัวชี้วัด  
 ไม่มีการก าหนดนิยามที่ชัดเจน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 หน่วยวัด: ร้อยละ 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 23 67 10 
Measurable 34 50 16 
Controllable 40 30 30 
Affordable 20 80 0 
Comparable 50 50 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ควรมีเกณฑ์/ควบคุมสื่อ เพื่อให้สื่อถ่ายทอดสารที่มีคุณภาพต่อประชาชน 
2) ควรเน้นเรื่องของการควบคุมสื่อและเนื้อหาสาระแง่ลบให้ลดลง เช่น ข่าวฆาตกรรม ข่าวใช้ความรุนแรง 
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3) วัดทั้งสื่อที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการของสื่อ และวัดการรับรู้ของประชาชนผู้รับสื่อ 
4) ควรวัดทั้ง (1) มาตรฐานสื่อ และ (2) การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
5) ควรมีการวัดจรรยาบรรณสื่อ และผู้ผลิตสื่อด้วย 
6) นิยามตัวช้ีวัดไม่ชัดเจน 
7) ควรเพ่ิมการวัดถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เสพสื่อลดลง พฤติกรรมการเลียนแบบที่ลดลง 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ยังไม่เหมาะสม เพราะตัวช้ีวัดไม่ค่อยสอดคล้องกับเป้าหมาย จึงควรมีตัวชี้วัดทดแทน นิยามและวิธีการวัดใหม่ เพื่อใช้ทดแทนตัวชี้วัดเดิม  
แผนย่อยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม มีเป้าหมายที่เน้ นเรื่องสื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดกลับเน้นเรื่ องระดับความส าเร็จของการสร้าง 
การรับรู้ ความตระหนัก และการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชน จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดเดิมไม่ค่อยสอดคล้องกับเป้าหมาย เพราะเป้าหมายกล่าวถึง  
ภาคสื่อสารมวลชน ในขณะที่ตัวช้ีวัดระบุถึงความรู้ความเข้าใจและการใช้สื่อของภาคประชาชน ดังนั้น การใช้จ านวนการกระท าขององค์กรสื่อมวลชนและผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนที่ละเมิดจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน โดยอ้างอิงตาม พ.ร.บ. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  
จึงเป็นตัวชี้วัดทดแทนที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและเหมาะสมกว่าตัวชี้วัดเดิม 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นด้วยกับที่ปรึกษาว่าไม่ควรใช้ตัวชี้วัดเดิม เพราะความไม่สอดคล้องระหว่างเป้าหมายที่เน้นที่สื่อกับตัวชี้วัดที่เน้นประชาชน อย่างไรก็ตาม 

การใช้ตัวชี้วัด จ านวนการกระท าขององค์กรสื่อมวลชนและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ละเมิดจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนลดลง อาจไม่ค่อยเหมาะสม 
เท่าใดนัก เนื่องจากที่ผ่านมาแทบไม่มีกรณีการกระท าขององค์กรสื่อมวลชนและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ละเมิดจริยธรรมและมาตรฐานวิชา ชีพสื่อมวลชนเลย ดังนั้น  
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติจึงเสนอให้ใช้ตัวชี้วัดทดแทนคือ จ านวนกรณีที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  เนื่องจากมีความเหมาะสม
มากกว่าและสอดคล้องกับการด าเนินการในปัจจุบัน 
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
แม้จะเป็นตัวชี้วัดใหม่ แต่เนื่องจากหน่วยงานเคยมีการเก็บข้อมูลผลการด าเนินการ จึงเห็นควรให้ก าหนดค่าเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางได้ อย่างไรก็ตาม  

อาจมีการทบทวนค่าเป้าหมายหลังจากด าเนินการจัดเก็บข้อมูลแล้ว 3 ปี  
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรให้ยกเลิกตัวช้ีวัดเดิมและใช้ตัวชี้วัดใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเป็นตัวชี้วัดทดแทน 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรว่าให้มีการทบทวนค่าเป้าหมายหลังจากด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 3 ปี 
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Code 10030101_1: ตัวชี้วัดทดแทน จ านวนกรณีที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนลดลง 
นิยามของตัวชี้วัด  

 “สื่อมวลชน” หมายความว่า สื่อหรือช่องทางที่น าข่าวสาร สาร หรือเนื้อหาสาระทุกประเภทไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสื่อสิ่ งพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล หรือในรูปแบบอื่นใดที่สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนทราบได้เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึง การจัดท าสื่อหรือช่องทาง
ดังกล่าวที่ด าเนินการเพ่ือใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนโดยมิได้มุ่งแสวงหาก าไร  

“สื่อดิจิทัล” หมายความวา่ สื่อมวลชนที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยแพร่สู่ประชาชน 

“จริยธรรมสื่อมวลชน” หมายความว่า การประพฤติปฏิบัติทางวิชาชีพสื่อมวลชนตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  

“ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพเป็นปกติธุระในการรวบรวม รายงาน วิเคราะห์ สร้างสรรค์วิธีการน าเสนอหรือก ากับดูแล
เนื้อหาของสื่อมวลชน  

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
การนับจ านวนกรณีที่ถูกพิจารณาโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาต ิ
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 
จ านวนกรณีที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิด
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชนลดลง 

จ านวนกรณีที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนลดลง 

จ านวน
กรณี  

/  สภาวชิาชีพสื่อมวลชนแห่งชาต ิ สภาวชิาชีพสื่อมวลชนแห่งชาต ิ รายป ี
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนกรณีที่หม่ินเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนลดลง         
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
จ านวนกรณีที่หมิ่นเหม่
ต่อการละเมิดจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชนลดลง 

เป้ าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 10 แผนย่อย 
การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

     

    

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

      
    

ไม่เกิน 
10 กรณี 

ไม่เกิน 
7 กรณ ี

ไม่เกิน 
5 กรณ ี

ผลการด าเนินงาน         15      
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