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ตารางที่                                     หน้า 
   1.1 แผนการด าเนินงานโครงการวิจัย               4 
   2.1 จ านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุจ าแนกตามกลุ่มอายุ (อายุ 60-69 ปี,  10 
  70-79 ปีและ80-89 ปีขึ้นไป) เพศและเขตท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2583 

 2.2 จ านวนปีท่ีประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20   11 
  ของประเทศต่างๆในอาเซียน 
   3.1 แสดงการแบ่งตัวแทนเขตต าบลในการสุ่มตัวอย่าง     31 
   4.1 แสดงการก าหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสวัสดิการของแต่ละต าบล   37 
   4.2  แสดงโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุของแต่ละกลุ่ม    42 
   4.3  ความก้าวหน้าของการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ    48 
   4.4  แสดงลักษณะพื้นฐานกลุ่มผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตง     79     
   4.5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  81 

  อ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน 
  เอกชนภายนอกชุมชนด้านสังคม 

   4.6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  82 
  อ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน 

 เอกชนภายนอกชุมชนด้านส่ิงแวดล้อม 
   4.7  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  83 

  อ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน 
 เอกชนภายนอกชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม 
   4.8  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  84 

  อ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน 
 เอกชนภายนอกชุมชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
   4.9  แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   85 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคม จ าแนกตามเพศ   
 4.10  แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   86 
  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคม จ าแนกตามอายุ 

   4.11  แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   86 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคม จ าแนกตามการศึกษา 
   4.12 แสดงการเปรียบค่าเฉล่ียรายคู่ของผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับ  87 

ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคม  
   4.13  แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   88 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคม จ าแนกตตามอาชีพ  
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สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่                                     หน้า 
   4.14  แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ 88 

ต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมจ าแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน    
   4.15  แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   89 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมจ าแนกตามเพศ 
   4.16  แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   89 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมจ าแนกตามอายุ 
   4.17  แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   90 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมจ าแนกตามการศึกษา 
   4.18  แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   90 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมจ าแนกตามอาชีพ 
   4.19 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของผู้สูงอายุท่ีมีอาชีพแตกต่างกันกับ  91 

ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชน 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

   4.20 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   92
  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามระยะเวลาท่ี 
  อาศัยอยู่ในชุมชน        
   4.21 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   92 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามเพศ 
   4.22 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   93 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามอายุ 
  4.23 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   93 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามการศึกษา 
   4.24 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   94 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามอาชีพ 
   4.25 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   94 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามระยะเวลา 
 ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 
   4.26 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   95 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ จ าแนกตามเพศ 
   4.27 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   95 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ จ าแนกตามอายุ 
   4.28 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   96
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการจ าแนก 

ตามการศึกษา 
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   สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่                                     หน้า 
   4.29 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม   96 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการจ าแนกตามอาชีพ 
   4.30 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของผู้สูงอายุท่ีมีอาชีพแตกต่างกันกับทัศนคติ 97 
 ต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจ 

ใช้บริการ 
   4.31 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ 97 

ต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการจ าแนกตาม 
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 
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ภาพที ่                            หน้า 
 2.1 สัดส่วนประชากรวัยเด็ก วัยแรงงานและวัยสูงอายุ พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2583 9 
  2.2 อัตราการเพิ่มประชากรรวมเปรียบเทียบกับประชากรวัยสูงอายุ     10 
        พ.ศ. 2553- พ.ศ. 2583 
  2.3 แสดงล าดับขั้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง CSR   16 
  2.4 แสดงความเช่ือมโยงระหว่าง Responsive CSR กับ Strategic CSR 18 
  2.5 พัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 19
 2.6 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน 28 
   4.1 การจัดเวทีเพื่อประเมินความต้องการของชุมชนในอ าเภอแม่แตง 38 
 4.2 กรอบแนวความคิดการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุภายใต้แนวคิด 38 
      ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมโดยหลัก A-I-C  
 4.3 การจัดเวทีรับฟังความต้องการของชุมชนและการเตรียมสู่สังคมสูงวัย 39 
 4.4 การท าเวทีชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 41 
 4.5 การจัดอบรมการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเครือข่ายผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตง 43 
 4.6 การเขียนโครงการการพัฒนาผู้สูงอายุของกลุ่มผู้สูงอายุท้ัง 14 กลุ่ม 44 
 4.7 การจัดอบรมให้ความรู้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน 46 
 4.8 การมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุโดย บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 47 
 4.9 การร่วมกิจกรรมการกุศลทางศาสนาโดย บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 48 
 4.10 การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตง 48
 4.11 กิจกรรมบูรณาการการวิจัยสู่การเรียนการสอนเพื่อจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพการ 78 
        ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ อ าเภอแม่แตง โดย 
        นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


