
“พัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ 
ด้วยการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม

ที่พึงประสงค์”

    การปรบัเปลีย่นคา่นยิม
     และวฒันธรรม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 10

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับคนไทยในทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นรำกฐำนที่ส�ำคัญต่อกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมมีวินัย 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรมีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ และควำมตระหนักถึงหน้ำที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งกำรส่งเสริม
ให้ประชำชนยึดมั่นสถำบันหลักท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยที่มี
อัตลักษณ์และควำมโดดเด่นจนเป็นท่ีประจักษ์แก่สำยตำชำวโลก ทั้งในด้ำนควำมมีน�้ำใจ ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ควำมมี
ไมตรี ควำมเป็นมิตร โดยมุ่งเน้นให้สถำบันทำงสังคมร่วมปลูกฝังค่ำนิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ อำทิ ครอบครัว ชุมชน 
ศำสนำ กำรศึกษำ สื่อ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ในกำรหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม ในลักษณะ
ที่เป็นวิถีกำรด�ำเนินชีวิต โดยแผนแม่บทประเด็นนี้ มีเป้ำหมำยระดับประเด็นที่ก�ำหนดให้ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด�ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

 

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
มีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น  
น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด�ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น ซึ่งพิจำรณำโดย
ดัชนีคุณธรรม 5 ประกำร (ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำร
มีจิตสำธำรณะ กำรเป็นอยูอ่ย่ำงพอเพยีง กำรกระท�ำ
อย่ำงรับผิดชอบ ควำมเป็นธรรมทำงสังคม)  ในมิติ
ของควำมซื่อสัตย์สุจริตหำกพิจำรณำจำกดัชนีกำร
รับ รู ้กำรทุจริต (Corrupt ion Percept ion  
Index – CPI) พบว่ำในปี 2562 ประเทศไทยได้รับคะแนนเท่ำกันกับปี 2561 ที่ 36 คะแนน แต่ถูกจัดอันดับลดลงจำก
อันดับที่ 99 เป็น อันดับที่ 101 ส่วนในด้ำนควำมสุขของคนไทย เมื่อพิจำรณำจำกรำยงำนควำมสุขโลก ปี 2562 
(World Happiness Report 2019) พบว่ำประเทศไทยได้รับคะแนนที่ 6.008 คะแนน ซึ่งลดลงจำกปี 2560 และ 
2561 ที่ 6.424 และ 6.072 ตำมล�ำดับ ส่วนในมิติของกำรมีจิตสำธำรณะหำกพิจำรณำจำกกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2560 – ตุลำคม 2562 กระทรวงมหำดไทยรำยงำนว่ำมีกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำทั่วประเทศ
กว่ำ 37,574 ครั้ง และมีจิตอำสำที่เข้ำร่วมทั้งหมดกว่ำ 5,634,689 คน ดังนั้นในภำพรวมของกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำย
ดังกล่ำว ในมิติของกำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะถือว่ำมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน ส่วนในมิติของควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
และกำรด�ำเนินนโยบำยเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีควำมสุขนับว่ำยังเป็นประเด็นที่มีควำมท้ำทำย 

ที่มำ: สรุปข้อมูลจำก Transparency International

100001



260

10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

กำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยประเด็นข้ำงต้นเป็นสิ่งท่ีมีควำมท้ำทำย เนื่องจำกกำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม 
จริยธรรมน้ัน เป็นสิ่งที่ต้องอำศัยระยะเวลำในกำรบ่มเพำะต้ังแต่ช่วงวัยเด็ก นอกจำกนี้กำรเพ่ิมข้ึนของกำรเข้ำถึงสื่อ
สังคมออนไลน์ ท�ำให้ยำกต่อกำรควบคุมและเฝ้ำระวังกำรบริโภคสื่อที่สร้ำงค่ำนิยมที่ไม่เหมำะสม ไม่สร้ำงสรรค์ จึงต้อง
อำศัยกลไกกำรมีส่วนร่วมและกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันจำกทุกภำคส่วนในสังคมนอกเหนือจำกหน่วยงำน 
ภำครัฐเพียงอย่ำงเดียว 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม ได้ก�ำหนดแผนย่อยไว้ 3 แผน
แม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้ (1) กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ 
และกำรเป็นพลเมืองที่ดี โดยมุ่งเน้นกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทั้งในและนอกสถำนศึกษำ และกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน (2) กำรสร้ำงค่ำนิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จำกภำคธุรกิจ เสริมสร้ำงและพัฒนำกลไกเพื่อให้ภำคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้ำง 
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมถึงมำตรกำรของภำครัฐเพื่อให้ภำคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมท่ีดี (3) กำรใช้สื่อและสื่อสำรมวลชนในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยให้ 
ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสื่อสร้ำงสรรค์ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำท สิทธิ และหน้ำที่กำรเป็นพลเมืองที่ดี 
ให้กบัประชำชนทัว่ไป รวมทัง้ส่งเสรมิให้สือ่และสือ่สำรมวลชนปฏบิติังำนบนเสรีภำพของส่ือควบคูไ่ปกบัจรรยำบรรณสือ่ 
อย่ำงเคร่งครัดและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงเครือข่ำยด้ำนข้อมูลเพ่ือเป็น 
ช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง มีคุณภำพ และเชื่อถือได้
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ในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขนั้น จ�ำเป็น
ต้องสร้ำงควำมสมดุลท้ังด้ำนสติปัญญำและคุณธรรมจริยธรรมต้ังแต่วัยเด็กเพื่อให้ง่ำยต่อกำรหล่อหลอมให้เป็นพลเมือง
ที่ดี มีจิตสำธำรณะและต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน โดยใช้กลไกทำงสังคม อำทิ ครอบครัว โรงเรียน วัด 
ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำ คุณธรรมจริยธรรม 
จะต้องส่งเสริมให้ครอบครัวมีควำมอบอุ่น มีควำมเข้มแข็ง และมีศักยภำพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในและ 
นอกสถำนศึกษำท่ีสอดแทรกกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และกำรมีจิตสำธำรณะ รวมท้ังสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
สถำบันทำงศำสนำ กำรสร้ำงกติกำในกำรอยู่ร่วมกันของชุมชน และกำรพัฒนำผู้น�ำชุมชนและบุคคลให้เป็นต้นแบบ 
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ ์มคีวามพรอ้ม
ในทุกมิตติามมาตรฐานและสมดลุ

ทัง้ดา้นสตปัิญญา คณุธรรมจรยิธรรม
 มจีติวิญญาณทีด่ ีเขา้ใจในการปฏบิตัติน

ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีด่ขีึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี

100101

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยสะท้อน
จำกประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำร
ป ฏิบั ติ ตนสะท ้ อนคุณธรรมจริ ย ธ ร รม  
ณ ปี 2561 โดยกำรช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 56.5 กำรตอบแทนผู้มีพระคุณอยู่ที่
ระดับร้อยละ 83.2 ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ในกำร
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จำกปี 2560 (ร้อยละ 54.1 
และ 82.8 ตำมล�ำดับ) ในระดับเป็นไปได้มำก 
อย่ำงไรก็ตำม ยังมีตัวชี้วัดเรื่องกำรยกโทษ
และให้อภัยอย่ำงจริงใจที่มีกำรปรับตัวลดลง
เล็กน้อยจำกข้อมูลปีฐำน (ร้อยละ 71.3) อยู่ที่
ระดับร้อยละ 65.7 ที่มำ: กำรส�ำรวจภำวะทำงสังคม

วัฒนธรรมและสุขภำพจิต (ควำมสุข) คนไทย พ.ศ. 2561
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนของรัฐได้มีกำรด�ำเนินกำรเพ่ือขับเคล่ือนเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยในช่วงปี  
2561 – 2562 ส่วนใหญ่เป็นกำรด�ำเนินกำรผ่ำนสถำนศึกษำในช่วงวัยเรียนเป็นหลัก อำทิ ด้ำนกำรพัฒนำกำรด�ำเนิน
ชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนกำรส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ด้ำนกำรส่งเสริมบทบำทผู้น�ำและ 
จิตอำสำ ซึ่งนับว่ำเป็นกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมทั้งในระบบและนอกระบบกำรศึกษำ กติกำในกำรอยู่ร่วมกัน
ของชุมชน กำรพัฒนำผู้น�ำชุมชนและบุคคลให้เป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมนั้น เป็นประเด็นที่ต้องอำศัย
ระยะเวลำในกำรบ่มเพำะตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก รวมท้ังกำรมีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพล อำทิ เทคโนโลยีและส่ือที่มีกำร 
ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง ควำมรักสนุกและรักสบำย ขำดควำมอดทน ขำดวินัย และวัตถุนิยม ตลอดจน 
ค่ำนยิมในกำรยอมรบัคนทีม่ฐีำนะมำกกว่ำคนดมีคีณุธรรม โดยกำรปลกูฝังและปรบัเปลีย่นค่ำนยิมและวฒันธรรมทีด่นีัน้  
ต้องอำศัยกลไกกำรมีส่วนร่วมและกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันจำกทุกภำคส่วนในสังคมนอกเหนือจำกหน่วยงำน
ภำครัฐเพียงอย่ำงเดียว อย่ำงไรก็ดี กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่ยังคงเป็นภำครัฐเป็นหลักในกำรด�ำเนินกำร  
และกำรด�ำเนินกำรยังคงมีลักษณะกำรด�ำเนินงำนที่แยกส่วนกันตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ตนรับผิดชอบเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรปรับเปล่ียนค่ำนิยมและวัฒนธรรมในระยะต่อไป ควรมีกำรด�ำเนินกำรใน 
รูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำยมำกขึ้น โดยเฉพำะกำรด�ำเนินกำรสอดแทรกผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงกลุ่มคนจ�ำนวนมำก 
และมีเนื้อหำที่หลำกหลำยและเหมำะกับกลุ่มคนในแต่ละช่วงวัย อำทิ กำรสอดแทรกผ่ำนสื่อดิจิทัลและส่ือสังคม
ออนไลน์ และเร่งขับเคลื่อนกำรด�ำเนินโครงกำรกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรมผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว 
สร้ำงเสริมควำมรู้และทัศนคติของพ่อแม่ในกำรปลูกฝังส่งเสริมค่ำนิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพของกลไกในกำรส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมที่เป็นกำรบูรณำกำรกำรมีส่วนร่วม กำรเพิ่มบทบำทและกำร
เพิ่มศักยภำพของทุกภำคส่วน อำทิ  โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและควำมเป็นธรรม โครงกำร 
ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ สร้ำงคนดีสังคมดี และกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐำน อำทิ โครงกำรชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โครงกำรประชำรัฐร่วมพัฒนำส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งกำรพัฒนำผู้น�ำชุมชนและบุคคลให้เป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้คนไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มำกกว่ำส่วนตน และมีพ้ืนที่หรือเวทีในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมจิตอำสำและ 
กำรท�ำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ โครงกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรมสู่มำตรฐำน และโครงกำร
สร้ำงคนดีสู่สังคม นอกจำกน้ี ควรเร่งพัฒนำควำมรู้นวัตกรรมด้ำนคุณธรรม โดยกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
มำจัดกำรองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ อำทิ โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้นวัตกรรมด้ำนคุณธรรม 
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ภาคธรุกจิมบีทบาทส�าคญั
ในการลงทนุเพ่ือสงัคมเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ

100201

ในกำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จำกภำคธุรกิจให้มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล  
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ค�ำนึงถึงกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ในกำรขับเคลื่อน
ให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยกำรสร้ำงมำตรกำรจูงใจให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรลงทุนพัฒนำด้ำนสังคม 
ในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ วิสำหกิจชุมชน รวมทั้งกำรก�ำหนดมำตรกำรเพื่อให้ภำคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในกำรสร้ำงค่ำนิยม
และวัฒนธรรมที่ดี
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จ ำนวนธุรกิจเพื่อสังคม
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยสะท้อน
จำกจ�ำนวนธุรกิจท่ีเป็นวิสำหกิจเพื่อสังคมท่ีเพ่ิม
ขึ้น โดยในป ี 2562 มีจ�ำนวนธุรกิจท่ีเป ็น
วิสำหกิจเพื่อสังคมเพิ่มข้ึนอย่ำงมำก จำกปี 
2561 จ�ำนวน 15 แห่ง เป็น 125 แห่ง ซึ่งเป็นผล
จำกพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม 
ที่มีกำรจูงใจให ้ เกิดกำรจดทะเบียนบริษัท  
และท�ำให้สำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนด
ไว้ในปี 2565 ที่จ�ำนวน 50 แห่งแล้ว

ที่มำ: กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนของรัฐได้มีกำรด�ำเนินกำรเพ่ือขับเคล่ือนเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยในช่วงปี  
2561 – 2562 ได้มีกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ อำทิ มีกำรออกพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 และ
ได้ขับเคลื่อนกำรท�ำงำนตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ท�ำให้มีจ�ำนวนวิสำหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมำก และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ส่งเสริมศักยภำพธุรกิจเพื่อสังคมผ่ำนโครงกำร SET Social Impact Gym 
โดยได้พัฒนำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วจ�ำนวน 32 รำยและส่งเสริมกำรสร้ำงธรรมำภิบำลที่ดีผ่ำนโครงกำรประเมิน 
ควำมยั่งยืนในด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำล ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยส�ำคัญสู่ควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงกำรรับรู้
กับองค์กรภำคธุรกิจ กำรส่งเสริมกำรลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคม

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำกำรด�ำเนินกำรที่ผ่ำนมำท�ำให้มีกำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนธุรกิจ 
เพื่อสังคมเป็นจ�ำนวนมำก ซึ่งเป็นผลจำกพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม ที่มีกำรจูงใจให้เกิดกำรจดทะเบียน
บริษัท และท�ำให้สำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้แล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำมภำคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงต้องมีกำร
ด�ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จำกภำคธุรกิจให้มำกยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำร 
อย่ำงมีธรรมำภิบำล ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปควรเร่งด�ำเนินโครงกำรในกำรติดตำมประเมินผลธุรกิจ 
ที่เป็นวิสำหกิจเพื่อสังคมท้ังในเรื่องของควำมยั่งยืนของกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรประกอบธุรกิจที่ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อ
สังคมอย่ำงแท้จริง ผ่ำนกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ อำทิ  โครงกำร SET Social Impact Gym กำรส่งเสริมกำรรับรู้และ
สนับสนุนทำงกำรเงินเพิ่มมำกขึ้น อำทิ โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้แก่องค์กรภำคธุรกิจและกลุ่มสตำร์ทอัพเพื่อสังคม 
โครงกำรพัฒนำระบบสนับสนุนทำงกำรเงินและกำรลงทุน (SE Bank) เสริมสร้ำงและพัฒนำกลไก เพ่ือให้ภำคธุรกิจ 
ส่งเสริมสนับสนุนและสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี โดยกำรสร้ำงมำตรกำรจูงใจให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรลงทุน
พัฒนำด้ำนสังคมในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ โครงกำรพัฒนำข้อเสนอมำตรกำรทำงภำษีที่เหมำะสมเพื่อสร้ำงแรงจูงใจ 
แก่วิสำหกิจเพื่อสังคม และกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อจับคู่ธุรกิจกับควำมต้องกำรของสังคม กำรส่งเสริมกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และค�ำนึงถึงกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม อำทิ โครงกำรประเมินควำมยั่งยืนในด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำล
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สือ่ในสงัคมไทยมคีวามเขม้แขง็ 
สามารถสรา้งภมูคิุม้กนัใหแ้กป่ระชาชน

ในสงัคม ท�าใหเ้กดิสงัคมแหง่การเรยีนรู้
ปลอดภยั และสรา้งสรรค์เพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม

100301

 

สื่อและสื่อสำรมวลชนนับเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข โดยต้องส่งเสริมให้ส่ือและส่ือสำรมวลชนปฏิบัติตำมจรรยำบรรณสื่ออย่ำง
เคร่งครัด กำรจัดเวลำและพ้ืนท่ีออกอำกำศให้แก่สื่อสร้ำงสรรค์ในช่วงเวลำที่มีผู้ชมมำกที่สุด รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรใช้
สื่อออนไลน์และเครือข่ำยสังคมออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์  โดยต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำส่ือสร้ำงสรรค์/สื่อ
คุณภำพ ส่งเสริมให้สื่อและสื่อสำรมวลชนปฏิบัติงำนบนเสรีภำพควบคู่กับจรรยำบรรณของสื่อและมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมทั้งกำรพัฒนำช่องทำงเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสะท้อนโดยระดับควำมส�ำเร็จของกำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมตระหนัก และกำรใช้สื่อ
อย่ำงปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย  หำกเทียบเคียงจำกข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เท่ำทันสื่อและ
สื่อสำรสนเทศ ณ ปี 2562 พบว่ำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.1 ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดใน
ปี 2565 ในระดับเป็นไปได้มำก โดยยังคงต้องเร่งพัฒนำกำรใช้สื่อและสื่อสำรมวลชนในกำรปลูกฝังค่ำนิยม 
และวัฒนธรรมของคนในสังคม ส่งเสริมกำรใช้ส่ือออนไลน์และเครือข่ำยสังคมออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนสื่อสำรมวลชนให้มีคุณภำพ และกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันควำมรู้ในกำรเลือกรับปรับใช้สื่อหรือกำรรู้เท่ำทัน
สื่อและสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไป

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561 – 2562 ได้มีกำรด�ำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำให้
เกิดกลไกและกระบวนกำรคัดกรอง เฝ้ำระวัง และกำรรู้เท่ำทันส่ือ ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำช่องทำงเพื่อสื่อสำรกับ
สังคมให้เกิดกำรรับรู้และมีส่วนร่วมของประชำชน และด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำส่ือและ
นิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ โดยหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง อำทิ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงวัฒนธรรม ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
กรมประชำสัมพันธ์ กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ และสถำบันกำรศึกษำภำครัฐ โดยได้มีกำรด�ำเนินกำร
สร้ำงควำมรู้เท่ำทันสื่อแก่ประชำชนท่ัวไป เช่น กำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของรัฐ กำรจัด
กิจกรรมรณรงค์สร้ำงกำรรับรู้เท่ำทันสื่อ และกำรพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ เป็นต้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำกำรด�ำเนินงำนโดยภำคส่วนต่ำง ๆ มีแนวโน้มที่จะสำมำรถ 
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรเพิ่มขึ้นของกำรเข้ำถึงสื่อสังคมออนไลน์ ท�ำให้ยำก
ต่อกำรควบคุมและเฝ้ำระวังกำรบริโภคสื่อที่ไม่เหมำะสม ไม่สร้ำงสรรค์ โดยเฉพำะกลุ่มเด็ก เยำวชนและผู้สูงอำยุ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรใช้ส่ือและส่ือสำรมวลชนในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมของคน 
ในสังคมในระยะต่อไป ควรเร่งด�ำเนินโครงกำรที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำสื่อสร้ำงสรรค์อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ โครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำช่องทำงเพื่อสื่อสำรกับสังคม ให้เกิดกำรรับรู้และมีส่วนร่วมของประชำชน  กำรส่งเสริมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
เฝ้ำระวัง และกำรรู้เท่ำทันสื่อ และพัฒนำระบบเฝ้ำระวังสื่อไม่ปลอดภัยโดยเฉพำะสื่อออนไลน์ที่มีสื่ออยู่จ�ำนวนมำก 
โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงทักษะกำรประเมินข้อมูลให้กับประชำชน กำรเร่งเผยแพร่แหล่งข้อมูลกลำงของภำครัฐ 
ที่เข้ำถึงได้ง่ำยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้ประชำชนทั่วไปทรำบข้อเท็จจริงและใช้ในกำรเปรียบเทียบข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ  
ที่ได้รับ รวมถึงพัฒนำกระบวนกำรตรวจสอบและส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนสื่อสำรมวลชนให้มีคุณภำพ  
มีจรรยำบรรณสื่ออย่ำงเคร่งครัดและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจำกสื่อในปัจจุบันมักจะมีกำรแข่งขันกันที่ 
ควำมรวดเร็วในกำรน�ำเสนอจนอำจท�ำให้ละเลยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
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