
พัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ
ด้วยการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10

10 การปรบัเปลีย่น
คา่นยิมและวฒันธรรม
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีวิต สังคมไทย
มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน

100001

จ.1

จ.2

 แผนแม่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค ่านิยมและวัฒนธรรม  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ ด้วยการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์ให้กับคนไทยในทุกช่วงวัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาคนในทุกมิติ 
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยในช่วงที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหล
เข้าสู่ประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีและสื่อท่ีมีอิทธิพลมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ซ่ึงยังคงเป็นประเด็น
ที่มีความท้าทายต่อการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมอันพึงประสงค์เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยกลไก 
การมีส่วนร่วมและการบูรณาการการท�างานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐ
เพียงอย่างเดียว โดยแผนแม่บทประเด็นนี้ มีเป้าหมายระดับประเด็นที่ก�าหนดให้ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการด�ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน

 
 

 จ ากสถานการณ ์ คุณธรรมของคนไทย 
วัยท�างาน ช่วงอายุ 25-40 ปี ประจ�าปี 2564 ที่จัดท�า
โดยศูนย์คุณธรรม มีการส�ารวจข้อมูล 5 ด้าน ประกอบ
ด ้วย ด ้ านความพอเพียง  ด ้ านวิ นัยรับ ผิดชอบ  
ด ้านความกตัญญู ด ้านสุจริต และด ้านจิตอาสา  
จากผลส�ารวจท้ัง 5 ด ้าน ส ่วนใหญ่ค ่าเฉลี่ยอยู  ่
ในระดับมาก (4.51-5.50 จากค่าเฉลี่ยเต็ม 6.00) 
อย่างไรก็ตาม พบว่า ด้านความมีวินัยรับผิดชอบ  
เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าท่ีสุด คืออยู ่ท่ีค่าเฉลี่ย 4.18  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีฐาน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ซึ่งจัดอยู ่ ในระดับปานกลาง ส ่วนในด้านอื่นๆ ได ้แก ่ ด ้านความพอเพียง ด ้านความกตัญญู ด ้านสุจริต  
และด้านจิตอาสา มีคะแนนเฉลี่ย 4.61, 5.11, 4.49 และ 4.77 ตามล�าดับ ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมาก

2 
 

 แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา2 

ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ ด้วยการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับคนไทยในทุก3 

ช่วงวัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี4 

คุณภาพ โดยในช่วงที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย อาทิ  เทคโนโลยีและสื่อที่มี5 

อิทธิพลมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่มีความท้าทายต่อการสร้างค่านยิมและวฒันธรรม6 

อันพึงประสงค์เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการท างานร่วมกันจากทุกภาคส่วน7 

ในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยแผนแม่บทประเด็นนี้ มีเป้าหมายระดับประเด็นที่8 

ก าหนดให้ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลัก9 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมาก10 

ขึ้น 11 

 12 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 13 

 14 

 15 

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญา16 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 17 

 18 

 19 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีฐาน 20 

จากสถานการณ์คุณธรรม ของคนไทยวัยท างาน ช่วงอายุ 25-40 ปี ประจ าปี 2564 ที่จัดท าโดยศูนย์คุณธรรม มีการ21 

ส ารวจข้อมูล 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความพอเพียง ด้านวินัยรับผิดชอบ ด้านความกตัญญู ด้านสุจริต และด้านจิต22 

อาสา จากผลส ารวจทั้ง 5 ด้านส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.51-5.50 จากค่าเฉลี่ยเต็ม 6.00) อย่างไรก็ตาม23 

พบว่า ด้านความมีวินัยรับผิดชอบ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คืออยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.18 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน24 

ในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านความพอเพียง ด้านความกตัญญู ด้านสุจริต และด้านจิตอาสา  มีคะแนนเฉลี่ย 4.61/5.11/ 25 

4.49 และ 4.77 ตามล าดับ ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก 26 

 27 

3 

100001 
ปี 2562 สีเหลือง 

100001 
ปี 2563 สีเหลือง 

100001 
ปี 2564 สีเหลือง 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  100001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

1 4  5  6 

10การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
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 การด�าเนินงานในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป ้าหมายของแผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่า
นิยมและวัฒนธรรม มีความท้าทายอยู ่หลายประการ อาทิ การบูรณาการการท�างานทั้งภายในและระหว่าง 
หน่วยงานอย่างเป็นระบบเพื่อลดความซ�้าซ ้อนของโครงการ รวมทั้งการสร้างวิถีชีวิตคุณธรรมให้กับคน 
ในทุกช่วงวัยยังคงมีอยู ่อย่างจ�ากัดเนื่องจากท่ีผ่านมามักมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมเฉพาะในวัยเด็ก ดังนั้น 
ในระยะต่อไปจึงต ้องพัฒนาคุณธรรมทั้งในผู ้ ใหญ่และในเด็กควบคู ่กันไปโดยเฉพาะในด้านความมีวินัย 
รับผิดชอบที่มีค ่าเฉลี่ยต�่าที่สุด นอกจากนี้ความท้าทายเชิงพ้ืนที่และช่องทางการสื่อสารอันเป ็นผลจาก 
การเติบโตของสื่อออนไลน์ท่ีหลากหลายยังคงมีอยู ่อย ่างต่อเนื่อง ซ่ึงโครงการในปีที่ผ ่านมามุ ่งเน ้นไปที่ 
การจัดท�าฐานข ้อมูลดิจิทัล แต ่การด�าเนินการเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยนค ่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม 
ที่สอดคล้องกับรูปแบบและช่องทางการสื่อสารของสื่อและชุมชนออนไลน์ที่หลากหลายนั้นยังมีอยู่อย่างจ�ากัด 
ยิ่งเป็นการสะท้อนว่าภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องยังคงต้องเร่งด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และนับว่าเป็น
ประเด็นที่มีความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดให้ “คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศมากขึ้น”

 คนไทยเป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด ้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฎิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ 
ในปี 2565 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี

 ซึ่ งการประเมินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชากรไทยในด ้านการมีจิตสาธารณะมีความก ้าวหน ้า 
มากขึ้น อย ่างไรก็ตาม ในมิติความซื่อสัตย ์สุจริตท่ีสะท้อนผ่านดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions  
Index: CPI) ขององค ์กรเพื่อความโปร ่งใสนานาชาติ  ประเทศไทยถูกลดอันดับลงจากอันดับที่  101 เมื่อป ี  2562  
เป็นอันดับที่ 104 ซึ่งพิจารณาแล้วแสดงให้เห็นถึงสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

100101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

100001

100101 100201 100301

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม10
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 ภาคธุรกิจมีบทบาทส�าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 
จ�านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จ�านวน 50 บริษัท 

 โดยในปี 2564 ประเทศไทยมีธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จ�านวน 148 องค์กร ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ได้
ก�าหนดไว้แล้ว

100201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

  

 สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท�าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู ้
ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายระดับความส�าเร็จของการสร้างความรับรู ้  ความตระหนัก  
และการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70 
 
 ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลสถานภาพการรู ้ เท ่าทันส่ือและสารสนเทศของไทย ข ้อมูลล ่าสุด ณ ปี 2563 อยู ่ที่  
72.3 คะแนน จัดอยู ่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากการประเมินของ OECD 2021 กลับพบว่าความสามารถ 
ในการรับมือกับ Fake News และข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดของเด็กอายุ 15 ปีจากทั่วโลก เด็กไทยมีศักยภาพต�่ามาก 
ในเรื่องนี้ โดยอยู ่ในอันดับ 76 จาก 77 ประเทศท่ัวโลกที่ OECD ท�าการประเมิน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงสถานะการบรรลุ 
เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

100301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

     ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

100101

 การพัฒนาให้คนไทยมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ และสามารถปรับตัว 
เข้ากับสภาพแวดล้อมได้นั้น จ�าเป็นต้องวางรากฐานการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม
ตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ผ่านการเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันทางสังคมท่ีส�าคัญ อาทิ การส่งเสริมให้ครอบครัว 
มีความพร้อมในการปลูกฝังคุณธรรม การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมในระดับชุมชน 
การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษาที่สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการมี 
จิตสาธารณะรวมท้ังสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา และส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและการสร้าง
ต้นแบบผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งน้ี การด�าเนินการที่ผ่านมายังมีความท้าทายในประเด็นส�าคัญ คือ การบูรณาการการท�างานอย่างเป็นระบบ
เพ่ือลดความซ�้าซ้อนของโครงการทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์  
อีกทั้งการเติบโตของสื่อออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลายส่งผลให้เกิดความท้าทายในเชิงพ้ืนท่ีและช่องทาง 
การสื่อสาร ตลอดจนการสร้างค่านิยมอันพึงประสงค์ร ่วมกันระหว่างคนต่างช่วงวัยที่มีความหลากหลาย 
ทางความคิดเพ่ือให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย จากการประเมินระดับการพัฒนามนุษย ์ของประเทศไทยผ ่านดัชน ี
การพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) ที่จัดท�าโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(UNDP) พบว่า ประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและถูกจัดอยู ่ในกลุ ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนามนุษย์สูง  
โดยมีค่า HDI ในปี 2562 เท่ากับ 0.777 เพ่ิมขึ้นจาก 0.772 ในปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ในการประเมิน 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชากรไทยในด้านการมีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางการเงิน
และการสร้างภูมิคุ ้มกันทางการเงินที่ดี มีความก้าวหน้ามากข้ึน โดยข้อมูลในรายงานสถานการณ์คุณธรรม 
ปี 2564 ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สะท้อนให้เห็นว่าภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม องค์กรศาสนา และสถาบันการศึกษา เข้ามามีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการมีจิตอาสาช่วยเหลือ
เก้ือกูลกันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงปีท่ีผ่านมา อีกท้ังผลการส�ารวจ
ทักษะทางการเงินของไทยปี 2563 ที่จัดท�าโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและส�านักงานสถิติแห่งชาติ1  

บ่งช้ีว่าคนไทยมีระดับทักษะทางการเงินทั้ง 3 ด้าน (ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติ
ทางการเงิน) ดีขึ้นอยู ่ที่ร ้อยละ 71.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.2 ในปี 2561 ซ่ึงหากพิจารณาข้อมูลด้าน 
การบริหารจัดการเงินให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ พบว่าร้อยละ 74.7 ของคนไทยมีเงินออม แต่ยังมีความ
ท้าทายในการบริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับรายจ่ายและภาระผ่อนหนี้  และการออมเงินเผ่ือฉุกเฉิน 
อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ในมิติความซื่อสัตย์สุจริตที่สะท้อนผ่านดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption  
Perceptions Index: CPI) ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประเทศไทยถูกลดอันดับลงจากอันดับที่ 101 
เม่ือปี 2562 เป็นอันดับที่ 104 จาก 180 ประเทศ ในปี 2563 โดยประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนน  
ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกท่ี 43 คะแนน

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี 2564 หน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว 
ในการพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช ้กลไกทางสังคมที่ส�าคัญ  
เช่น ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ สถาบันทางศาสนา และองค์กรส่งเสริมคุณธรรม รวมทั้ง 
การประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งมีโครงการส�าคัญที่ท�าในระดับครอบครัว อาทิ การสื่อสาร
ในครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และการส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม โครงการ
ส�าคัญที่ท�าในระดับชุมชน อาทิ การส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมความเป็นไทย และโครงการ 
พลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย โครงการส�าคัญที่ท�าผ่านสถานศึกษา อาทิ การขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่ สถานศึกษา โดยปลูกฝ ั ง  อบรม บ ่มเพาะอุปนิสัยให ้นัก เรียน 
เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู ่อย่างพอเพียง” โครงการโรงเรียนคุณธรรม และการพัฒนายุวทูต 
ความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 โครงการส�าคัญที่ท�าผ่านสถาบันทางศาสนา อาทิ โครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โครงการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด และโครงการส�าคัญ 
ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคล่ือนร่วมกัน อาทิ โครงการสมัชชาคุณธรรม ท่ีมีการจัดเวที 
สมัชชาคุณธรรมในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดน�าร่องใน 4 ภูมิภาค และสมัชชาคุณธรรมระดับชาติที่สร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทยรวม 385 องค์กร

1 https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n7764.aspx
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐมีการด�าเนินการเพื่อมุ ่งปลูกฝังค่านิยม 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการยังมีประเด็น
ท้าทายในด้านการบูรณาการการท�างานท้ังภายในและระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบเพื่อลดความซ�้าซ้อน 
ของโครงการ รวมถึงการติดตามและประเมินผลที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และอยู ่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ  ์
โดยเฉพาะข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมและดัชนีตัวชี้วัดคุณธรรม ๕ ประการ นอกจากน้ี ความท้าทาย 
เชิ งพื้นที่และช ่องทางการสื่อสารอันเป ็นผลจากการเติบโตของส่ือออนไลน ์ ท่ีหลากหลายยังคงมีอยู  ่
อย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการในปีที่ผ ่านมามุ ่งเน้นไปท่ีการจัดท�าฐานข้อมูลดิจิทัล แต่การด�าเนินการเชิงรุก 
เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบและช่องทางการสื่อสารของสื่อ 
และชุมชนออนไลน์ท่ีหลากหลายน้ันยังมีอยู่อย่างจ�ากัด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการในระยะต่อไปเพื่อพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
และมีความพร ้อมในทุกมิติ  ควรมุ ่ ง เน ้นการด�าเนินการโดยมุ ่ งผลสัมฤทธิ์และหลักฐานเชิงประจักษ  ์
โดยควรวิเคราะห์ปัจจัยความส�าเร็จท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน�าไป
ปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึง 
การส่งเสริมศักยภาพของกลไกทางสังคมและผู้น�าการเปล่ียนแปลงเพ่ือขับเคล่ือนและขยายผลการด�าเนินการ 
อาทิ การพัฒนาศักยภาพกลไกการท�างานด้านครอบครัวการพัฒนาผู้น�าชุมชน บุคคลและองค์กรต้นแบบ 
ด้านคุณธรรมและวัฒนธรรม ตลอดจนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนารูปแบบและช่องทาง 
การสื่อสารให้หลากหลายและทันต่อสถานการณ์และความสนใจของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น
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แผนแม่บทย่อย
การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
ภาคธุรกิจมีบทบาทส�าคัญในการลงทุนเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น

 จ�านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม จ�านวน 50 บริษัท

 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ผ่านกลไกและสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม ความซ่ือสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ จิตอาสา รวมทั้งตระหนักถึงความจ�าเป็นในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการอุปโภค
บริโภคเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในภาคธุรกิจต้องด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 
และเป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนหลักของการมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
คนทุกคนในบริษัท และเปลี่ยนจากการเน้นผลตอบแทนสูงสุดของผู ้ถือหุ ้น เป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 
อย่างยั่งยืน รวมท้ังลงทุนพัฒนาด้านสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ขณะที่ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการทั้งทางด้านภาษี
และมาตรการทางการเงิน และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนทางสังคมมากขึ้น อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูล
กลางเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม และการพัฒนากฎระเบียบและกฎหมาย เพื่อจูงใจให้ภาคธุรกิจปรับเปลี่ยน 
แนวคิด รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ และการลงทุนเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม  
ปัจจุบันจ�านวนธุรกิจเพื่อสังคมได ้ เพิ่มขึ้นเป ็นจ�านวนมากจนสามารถบรรลุเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้แล ้ว  
และภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีความตื่นตัวในการประกอบธุรกิจตามแนวคิด 
“การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” (Environmental Social Governance หรือ ESG) และมีการจัดท�ารายงาน
ความย่ังยืน เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมากขึ้น
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2562 มีจ�านวน
ธุรกิจที่ เป ็นวิสาหกิจเพื่อสังคมท้ังหมด 125 แห่ง  
และเพ่ิมขึ้นเป็น 137 แห่ง ในปี 2563 โดยในปี 2564 
มี วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คมรวมทั้ ง สิ้ น  148  องค ์ ก ร  
(ข ้อมูล ณ เ ดือนกุมภาพันธ ์  2564)  ส ่วนใหญ ่ 
มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาสุขภาพและความอยู่ดี
กินดี ตามล�าดับ ผ่านการด�าเนินงานในอุตสาหกรรม 
ที่หลากหลาย ได้แก่ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง 
ร้อยละ 15.8 การศึกษา ร้อยละ 12.3 และสุขภาพ
และบริการสังคม ร ้อยละ 11.61 ความท ้าทาย 
ที่ส�าคัญในการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เติบโต 
และสามารถสร ้ างผลกระทบเชิ งบวกต ่อสั งคม  
อาทิ ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงแหล่งทุนท้ังเงินกู้และเงิน
ลงทุน และการขาดความเข้าใจในกลุ ่มประชาชน 
แ ล ะ ผู ้ บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ โ ม เ ด ล ก า ร ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ 
ที่ยังไม่สามารถดึงดูดการลงทุนได้ ทั้งนี้ หากเปรียบ
เทียบกับการจัดอันดับประเทศท่ีเหมาะกับการเป็น 
ผู้ประกอบการทางสังคมปี 2562 ที่จัดอันดับทั้งหมด  
40 ประเทศ โดย Thomson Reuters Foundation 
ซึ่งประเมินใน 6 ด้าน ประกอบด้วย การสนับสนุน 
จากภาครั ฐ  ความน ่ าดึ ง ดู ดแร ง ง าน ทักษะ สู ง  

ที่มา: https://www.sethailand.org/resource/summary-state 
-of-social-enterprise-in-thailand/

ที่มา: https://poll2019.trust.org/

จ�านวนวิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งแต่ปี 2561 - 2564

จ�านวนวิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งแต่ปี 2561 - 2564

100201

1 https://www.sethailand.org/resource/summary-state-of-social-enterprise-in-thailand/

2 (https://issuu.com/sethailand/docs/state_of_social_ enterprise _in_thailand_2020)

ความเข้าใจของประชาชนทั่วไปต่อผู้ประกอบการทางสังคม ความสามารถในการหารายได้ของผู้ประกอบการ
ทางสังคม การได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง และการเข้าถึงแหล่งทุน พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 24 
ในปี 2562 จากอันดับที่ 29 ในปี 2559 โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ อยู่ในอันดับที่ 9 ความน่าดึงดูดแรงงาน
ทักษะสูง อยู ่ในอันดับที่ 30 ความเข้าใจของประชาชนทั่วไปต่อผู ้ประกอบการทางสังคม อยู ่ในอันดับท่ี 18  
ความสามารถในการหารายได ้ของผู ้ประกอบการทางสังคมอยู ่ ในอันดับที่  15 การได ้รับการสนับสนุน 
อย่างต่อเน่ือง อยู่ในอันดับที่ 23 และการเข้าถึงแหล่งทุนอยู ่ในอันดับที่ 14 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการส�ารวจ 
ของรายงานสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย (STATE OF SOCIAL ENTERPRISE IN THAILAND)  
ที่พบว่าข้อจ�ากัดในการด�าเนินวิสาหกิจเพื่อสังคม คือ การเข้าถึงแหล่งทุนโดยเฉพาะการบริหารจัดการ 
กระแสเงินสด (cash flow) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 34.3 และความตระหนักถึงความส�าคัญของประชาชนต่อบทบาท 
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคม2

(STATE OF SOCIAL ENTERPRISE IN THAILAND) ที่พบว่าข้อจ ากัดในการด าเนินวิสาหกิจเพื่อสังคม คือ การเข้าถึง33 
แหล่งทุนโดยเฉพาะการบริหารจัดการกระแสเงินสด (cash flow) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 34.3 และความตระหนักถึงความส าคัญ34 
ของประชาชนต่อบทบาทของวิสาหกิจเพื่อสังคม2  35 

 36 

ท่ีมา : https://www.sethailand.org/resource/summary-state-of-social-enterprise-in-thailand/    ท่ีมา : https://poll2019.trust.org/  37 

การด าเนินงานที่ผ่านมา  38 

ในช่วงปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการพัฒนากลไกที่เป็นปัจจัยส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในห่วงโซ่39 
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ภาคธุรกิจมี40 
บทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุนเพื่อสังคม อาทิ การ41 
ผลักดันกฎระเบียบ/กฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ได้มีการ42 
ด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจค านึงถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social)  43 
และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG อาทิ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มี44 
โครงการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุน45 
ไทยเป็นตลาดทุนที่ยั่งยืนทั้งระบบและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมโดยรวม ผ่านการส่งเสริมผู้ระดมทุนให้เห็นถึง46 
ประโยชน์และความเสี่ยงจากปัจจัยด้าน ESG ต่อการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการผลักดันให้ผู้ลงทุนตระหนักและค านึงถึง47 
ผลจากปัจจัยด้าน ESG ที่จะกระทบต่อผลการด าเนินงานของกิจการและส่งผลต่อผลตอบแทนในการลงทุน เป็นต้น 48 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการท่ีผ่านมาท าให้มีจ านวนธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นจ านวนมาก 49 
และภาคส่วนต่าง ๆ เกิดความตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจมากขึ้น  แต่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ 50 
เพื่อสังคมส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน และการขาดความตระหนักของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  51 
ในสังคมในการบริโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  52 
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ขณะที่การพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่อยู่ที่การผนวก ESG  53 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร การปรับเปลี่ยนโมเดลการด าเนินธุรกิจให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ54 

                                                           
2 (https://issuu.com/sethailand/docs/state_of_social_ enterprise _in_thailand_2020) 

จ านวนวิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งแตป่ี 2561 - 2564 อันดับประเทศที่เหมาะกบัการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมปี 2562 
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อันดับประเทศที่เหมาะกับการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม

(STATE OF SOCIAL ENTERPRISE IN THAILAND) ที่พบว่าข้อจ ากัดในการด าเนินวิสาหกิจเพื่อสังคม คือ การเข้าถึง33 
แหล่งทุนโดยเฉพาะการบริหารจัดการกระแสเงินสด (cash flow) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 34.3 และความตระหนักถึงความส าคัญ34 
ของประชาชนต่อบทบาทของวิสาหกิจเพื่อสังคม2  35 
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ท่ีมา : https://www.sethailand.org/resource/summary-state-of-social-enterprise-in-thailand/    ท่ีมา : https://poll2019.trust.org/  37 

การด าเนินงานที่ผ่านมา  38 

ในช่วงปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการพัฒนากลไกที่เป็นปัจจัยส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในห่วงโซ่39 
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ภาคธุรกิจมี40 
บทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุนเพื่อสังคม อาทิ การ41 
ผลักดันกฎระเบียบ/กฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ได้มีการ42 
ด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจค านึงถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social)  43 
และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG อาทิ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มี44 
โครงการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุน45 
ไทยเป็นตลาดทุนที่ยั่งยืนทั้งระบบและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมโดยรวม ผ่านการส่งเสริมผู้ระดมทุนให้เห็นถึง46 
ประโยชน์และความเสี่ยงจากปัจจัยด้าน ESG ต่อการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการผลักดันให้ผู้ลงทุนตระหนักและค านึงถึง47 
ผลจากปัจจัยด้าน ESG ที่จะกระทบต่อผลการด าเนินงานของกิจการและส่งผลต่อผลตอบแทนในการลงทุน เป็นต้น 48 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการท่ีผ่านมาท าให้มีจ านวนธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นจ านวนมาก 49 
และภาคส่วนต่าง ๆ เกิดความต่ืนตัวในการยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจมากข้ึน  แต่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ 50 
เพื่อสังคมส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน และการขาดความตระหนักของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  51 
ในสังคมในการบริโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  52 
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ขณะที่การพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่อยู่ที่การผนวก ESG  53 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร การปรับเปลี่ยนโมเดลการด าเนินธุรกิจให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ54 

                                                           
2 (https://issuu.com/sethailand/docs/state_of_social_ enterprise _in_thailand_2020) 

จ านวนวิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งแตป่ี 2561 - 2564 อันดับประเทศที่เหมาะกบัการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมปี 2562 
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนากลไก 
ที่เป ็นปัจจัยส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)  
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนไปสู ่การบรรลุเป้าหมาย ภาคธุรกิจมีบทบาทส�าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการลงทุนเพื่อสังคม อาทิ การผลักดันกฎระเบียบ/กฎหมายล�าดับ 
รองภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ได้มีการด�าเนินการเพ่ือส่งเสริม 
ให้ภาคธุรกิจค�านึงถึงความรับผิดชอบในด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล 
(Governance) หรือ ESG อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีโครงการ 
การสร ้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต ่อการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อส ่งเสริม 
ให้ตลาดทุนไทยเป็นตลาดทุนที่ยั่งยืนท้ังระบบและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมโดยรวม ผ่านการส่งเสริม 
ผู้ระดมทุนให้เห็นถึงประโยชน์และความเสี่ยงจากปัจจัยด้าน ESG ต่อการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการผลักดัน 
ให้ผู้ลงทุนตระหนักและค�านึงถึงผลจากปัจจัยด้าน ESG ท่ีจะกระทบต่อผลการด�าเนินงานของกิจการและส่งผล
ต่อผลตอบแทนในการลงทุน เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการที่ผ่านมาท�าให้มีจ�านวนธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
จ�านวนมาก และภาคส่วนต่าง ๆ เกิดความตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจมากขึ้น  
แต ่ผู ้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมส ่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาการเข ้าถึงแหล ่งทุน และการขาด 
ความตระหนักของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมในการบริโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งผลกระทบ
เชิงบวกที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องและผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ขณะที่การพัฒนาค่านิยม 
และวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่อยู ่ที่การผนวก ESG ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร 
การปรับเปลี่ยนโมเดลการด�าเนินธุรกิจให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ ชุมชน
ส่วนรวมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน3  
(Thomson Reuters Foundation 2562) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานระยะต่อไปควรให้ความส�าคัญกับการเร ่งพัฒนา 
ขีดความสามารถและบูรณาการแนวคิดการลงทุนและพัฒนาทางสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของด�าเนินธุรกิจ 
ในทุกขั้นตอน ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้น ควบคู ่กับการเร่งสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ 
และคุณค่าของการลงทุนในกลุ่มนักลงทุนรายย่อยในธุรกิจที่ด�าเนินงานตามหลัก ESG นอกจากนี้ ควรต้องให้
ความส�าคัญกับการสร ้างผู ้ประกอบการวิสาหกิจเ พ่ือสังคมผ ่านการพัฒนาแนวคิดและทักษะการเป ็น 
ผู ้ประกอบการในสถาบันการศึกษาทั้งในระดับขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาเพ่ือผลิตคนรุ ่นใหม่ที่มีทักษะสูง 
เพื่อยกระดับการด�าเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีประสิทธิภาพ มีความหลากหลาย สามารถสร้างผลกระทบ
เชิงบวกในสังคมในมิติต ่าง ๆ มีขีดความสามารถในการสื่อสารผลกระทบทางสังคมที่ เกิดขึ้นในวงกว้าง  
เพื่อให ้เกิดการลงทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยภาครัฐควรพัฒนามาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อส ่งเสริม 
ให้ผู ้ประกอบการรายใหญ่เพิ่มบทบาทในการบ่มเพาะผู ้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมที่อยู ่ในช่วงเริ่มต้น 
ของการด�าเนินงาน การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนบุคคล และการขยายแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจ 
เพื่อสังคมสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและรูปแบบการด�าเนินงาน 
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในวงกว้าง เพื่อสนับสนุนการบริโภคสินค้าและบริการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม

3 https://poll2019.trust.org/country/?id=thailand
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การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ประชาชนในสังคม ท�าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น

 ระดับความส�าเร็จของการสร้างความรับรู้ ความตระหนัก และการใช้สื่อ 
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70

 ในปัจจุบันสื่อและสื่อสารมวลชนนับเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการหล่อหลอมทัศนคติ 
ค่านิยมและพฤติกรรมของคนในสังคม ดังนั้น ในการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรมเพ่ือให้คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ จึงต้องให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้เท่าทันสื่อและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ตลอด
จนพัฒนาช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย โดยการด�าเนินการท่ีผ่านมายังมีความท้าทายอยู่มากเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว น�ามาซึ่งปรากฏการณ์ Digital Disruption ที่ท�าให้ช่องทางการเข้าถึง
สื่อของคนในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สื่อกระแสหลักได้รับความนิยมน้อยลง จึงท�าให้หน่วยงาน
ภาครัฐยากต่อการเฝ้าระวังและคัดกรองสื่อท่ีมีเนื้อหาไม่เหมาะสม

แผนแม่บทย่อย

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสะท้อนโดยระดับความส�าเร็จของการสร้างการรับรู ้ ความตระหนัก  
และการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หากเทียบเคียงตัวชี้วัดดังกล่าว 
ด้วยคะแนนสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย (MIL) ข้อมูล ณ ปี 2563 อยู่ที่ 72.3 
คะแนน ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2562 ที่ 68.1 คะแนน และหากแปลผลของระดับคะแนนโดยใช้วิธีแบบแบ่งชั้น  
(Grading) จัดอยู ่ในระดับที่ดี (อยู ่ในช่วง 65.0-79.9 คะแนน) จึงมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามที่ก�าหนดในปี 2565 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเทียบกับต่างประเทศ จากการประเมินของ OECD 2021 
กลับพบว่าความสามารถในการรับมือกับ Fake News และข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดของเด็กอายุ 15 ป ี
จากทั่วโลก เด็กไทยมีศักยภาพต�่ามากในเรื่องนี้ โดยอยู ่ในอันดับ 76 จาก 77 ประเทศทั่วโลกที่ OECD  
ท�าการประเมิน

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในช ่วงป ีงบประมาณ 2564 ภาคส ่วนต ่างๆ ได ้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ 
ในหลายด ้านท่ีสอดคล ้องกับป ัจจัยและองค ์ประกอบที่ก� าหนดไว ้ ในห ่วงโซ ่คุณค ่าของประเทศไทย  
(Final Value Chain Thailand) เพื่อเป ็นการขับเคล่ือนไปสู ่การบรรลุเป ้าหมาย สื่อในสังคมไทยมี 
ความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท�าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู ้ปลอดภัย 
และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และเพ่ิมพ้ืนท่ีส่ือสร้างสรรค์ การสร้างภูมิคุ ้มกัน 
รู ้เท่าทันสื่อให้กับประชาชนการบริหารจัดการข่าวปลอม (Fake news) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ 
การเฝ้าระวังและคัดกรองสื่อท่ีมีเนื้อหาไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นประเด็นท่ีมีความท้าทาย 
ต่อการบรรลุเป ้าหมาย อาทิ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  
ได้มีการด�าเนินโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะและฐานข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมจากภาคพลเมือง 
(C-Site Nexus) ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ด�าเนินโครงการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์  
กรมประชาสัมพันธ์ ด�าเนินโครงการสร้างและพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
โครงการจัดท�าและเตรียมการบังคับใช ้  พ.ร .บ. ส ่ง เสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  
ประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนค ่านิยม 

ที่มา : สรุปผลผลส�ารวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทยประจ�าปี พ.ศ. 2563
        ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
        https://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/MIL%20Public%20PDF%20A5-TH-final.pdf
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และวัฒนธรรม ส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ด�าเนินโครงการ
สื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 MORAL Digital Team กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไกและกระบวนการคัดกรอง 
เฝ ้าระวังและการรู ้ เท ่าทันสื่อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางเพื่อสื่อสารกับสังคมให้เกิดการรับรู ้
และมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู ้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศ 
สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบว่าการด�าเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2564 ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินการในรูปแบบ
เดิมที่ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ประเด็นท ้าทายท่ีส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย แม ้ว ่าสถานการณ ์การรู ้ เท ่าทันสื่อและสารสนเทศ 
ของประเทศไทยที่ผ่านมาจะมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน และมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายได้ภายในปี 2565 
แต่อย ่างไรก็ตามจากสถานการณ์การปรับเปล่ียนช่องทางการเข ้าถึงส่ือของคนไทยจากส่ือกระแสหลัก 
มาเป็นสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็นประเด็นที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากการที ่
ทุกคนบนสังคมออนไลน์โดยเฉพาะบุคคลท่ีไม่สามารถระบุตัวตนได้ (Anonymous) สามารถเป็นผู ้ผลิต 
และเผยแพร่ส่ือบนโลกออนไลน์ได้เองอย่างรวดเร็ว ท�าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่สามารถจัดการปัญหา 
ดั งกล ่ าวได ้อย ่ างทันท ่ วงที  ก ่ อ ให ้ประชาชนเกิดความเสี่ ย ง ในการรับข ้อมูลข ่ าวสารที่ ไม ่ ถู กต ้อง  
หรืออาจถูกล่อลวงท�าให้เสียทรัพย์หรือเกิดความเส่ือมเสียงชื่อเสียงได้ และอาจเป็นการหล่อหลอมทัศนคติ  
ค่านิยม และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมให้กับสังคมไทยในระยะยาว อย่างในกรณีท่ีเกิดกระแสการปฏิเสธการรับ
วัคซีนโควิด -19 ในกลุ ่มวัยเรียนซึ่งเป็นกระแสที่ถูกส่งต่อกันผ่านสังคมออนไลน์ ยิ่งเป็นการสะท้อนว่า 
ภาคส่วนที่เก่ียวข้องยังคงต้องเร่งด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และนับว่าเป็นประเด็นท่ีมีความท้าทาย 
ต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดให้“สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่ประชาชน 
ในสังคม ท�าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น”
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในลักษณะของการก�ากับ 
ผู ้ผลิตสื่ออาจเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ ไม ่ยั่งยืน ไม ่ทันต ่อสถานการณ์ และท�าได ้ยาก เนื่องจาก 
ช่องทางการผลิตสื่อที่มีอยู ่จ�านวนมากในสังคมออนไลน์ ดังนั้น การหาแนวทางในการพัฒนาการรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศและส่ือดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy) ให้แก่ประชาชนจึงมีความส�าคัญ
มากและจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง อาทิ การเร่งสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภค
สื่อสังคมออนไลน์ในทุกกลุ ่มอายุ การเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันความรู ้ผ ่านการเสริมสร้างกิจกรรม/หลักสูตร 
ทักษะการรู ้ เท ่าทันสื่อตั้ งแต ่ในวัยเรียน การส ่งเสริมการอ ่านและการวิ เคราะห์ในการแยกแยะข ้อมูล 
ที่เป ็นข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น การสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) การส่งเสริม 
ให้เกิดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเยาวชนและผู ้สูงอายุในชุมชน เน้นให้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจ 
เพื่อป้องกัน การหลงเชื่อการถูกหลอกลวงจากส่ือ ควบคู ่ไปกับการใช้กลไก/มาตรการอื่น ๆ ด้วย อาทิ  
กลไกการก�ากับดูแลกันเอง และส ่งเสริมให ้ผู ้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนปฏิบัติงานอย ่างระมัดระวัง 
และค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจให้ผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อคุณภาพอย่างมีจริยธรรม
และความรับผิดชอบ รวมถึงมาตรการจูงใจในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และการจัดสรรเวลาและพื้นที่ออก
อากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์
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