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บทที่ 2 

 
ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม 

 
ข้อมูลพื้นฐานของการจัดการผู้สูงวัยอ าเภอแม่แตง 

อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีขอบเขตควำมรับผิดชอบท้ังหมด 13 ต ำบล 115 หมู่บ้ำน 
21,980 หลังคำเรือน ประชำกรท้ังส้ินจ ำนวน 72,922 คน ซึ่งมีผู้สูงอำยุจ ำนวน 10,189 คน มีกำร
จัดเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุไว้ 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนเศรษฐกิจและด้ำนสังคม 
ได้รับกำรสนับสนุนภำรกิจด้ำนผู้สูงอำยุจำกองค์กรต่ำง ๆ เช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เชียงใหม่ 
โรงพยำบำลแม่แตง ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น และได้จัดต้ัง
หน่วยงำนคณะกรรมกำรภำยในชุมชนเพื่อกำรประสำนงำนและด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม  
สวัสดิภำพผู้สูงอำยุ 

หน่วยงำนรับผู้ชอบรวมถึงผู้น ำชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลแม่แตงมีบทบำทควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้สูงอำยุท่ีส ำคัญด้ำนหนึ่งคือ กำรพัฒนำอำชีพส ำหรับผู้สูงอำยุ โดยเน้นหลักเกณฑ์จำกภูมิปัญญำเดิมของ
ชุมชน ทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชน และท่ีส ำคัญคือกำรหลีกเล่ียงกำรปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของผู้สูงอำยุ
เหล่ำนี้  ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอำยุในเขตอ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มี 13 ต ำบล ประกอบด้วย ต ำบล    
สันมหำพน แม่แตง ขี้เหล็ก ช่อแล แม่หอพระ สบเปิง บ้ำนเป้ำ สันป่ำยำง ป่ำแป๋ เมืองก๋ำย บ้ำนช้ำง         
กื้ดช้ำงและอินทขิล จ ำนวนผู้สูงอำยุท้ังส้ิน 10,189 คน ป่วยเป็นโรงเรื้อรังจ ำนวน 3,408 คน และช่วย
ตนเองไม่ได้จ ำนวน 281 คน ได้มีกำรให้กำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุและเอื้อต่อกำรจัด
สวัสดิกำรของผู้สูงอำยุไม่ว่ำจะเป็น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน และกลุ่มฌำปนกิจศพ อย่ำงไรก็
ตำมกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำอำชีพของกลุ่มผู้สูงอำยุในชุมชนยังคงเป็นกำรด ำเนินกำรไปตำม
ศักยภำพภำยใต้ทรัพยำกรในท้องถิ่นท่ีค่อนข้ำงจ ำกัดด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน หำก
ผู้รับผิดชอบในกำรเสริมสร้ำงระบบกำรจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเพื่อเตรียมเข้ำสู่สังคมสูงอำยุควรสร้ำง
เครือข่ำยกำรบูรณำกำรเสริมสร้ำงร่วมกันกับภำคธุรกิจท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีเพื่อสร้ำงศักยภำพในกำร
บริหำรจัดกำรสู่สวัสดิกำรสังคมสูงอำยุท่ียั่งยืน 

 

1.1 สถำนกำรณ์ด้ำนประชำกร  
1.1.1 กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงทำงอำยุของประชำกร  

โครงสร้ำงทำงอำยุของประชำกรแสดงด้วย สัดส่วนของประชำกรในวัยต่ำงๆ เมื่อ
จ ำแนก ประชำกรออกเป็นกลุ่มอำยุ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ประชำกรวัยเด็ก (อำยุน้อยกว่ำ 15 ปี ) วัยแรงงำน 
(อำยุ 15-59 ปี) และวัยสูงอำยุ (อำยุ 60 ปีขึ้นไป) จะเห็นได้ว่ำ ในระหว่ำงปีพ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 
สัดส่วนของ ประชำกรวัยเด็กและวัยแรงงำน มีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีสัดส่วนของประชำกรสูงอำยุ มี
แนวโน้ม เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกร้อยละ 13.2 ในพ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 32.1 ในพ.ศ.2583 และท่ีน่ำ
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สังเกต คือ ในปีพ.ศ.2560 จะเป็นปีท่ีคำดว่ำสัดส่วนของประชำกรวัยเด็กจะเท่ำกันกับสัดส่วนของ
ประชำกรวัยสูงอำยุ  

 

 
 

 
ภาพที่ 2.1  สัดส่วนประชำกรวัยเด็ก วัยแรงงำนและวัยสูงอำยุ พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 
ที่มา :  1. ส ำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ.2553 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ  

  2. กำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำร พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
1.1.2 จ ำนวนและสัดส่วนของประชำกรสูงอำยุ จำกผลกำรคำดประมำณประชำกรของ

ประเทศไทย พ.ศ.2553 –พ.ศ.2583 พบว่ำ สัดส่วนของประชำกรสูงอำยุวัยปลำย (อำยุ 80 ปีขึ้นไป) มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน กล่ำวคือ สัดส่วนของผู้สูงอำยุวัยปลำยจะเพิ่มจำกประมำณร้อยละ 12.7 
ของประชำกรสูงอำยุท้ังหมดเป็นเกือบ 1 ใน 5 ของประชำกรสูงอำยุ ซึ่งกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรสูงอำยุ
วัยปลำยนี้ จะสะท้อนถึงกำรสูงอำยุขึ้นของ ประชำกรสูงอำยุ และนำไปสู่กำรเพิ่มข้ึนของประชำกรท่ีอยู่ใน
วัยพึ่งพิง ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสุขภำพ  

เมื่อพิจำรณำสัดส่วนเพศของประชำกรสูงอำยุ พบว่ำ ประชำกรสูงอำยุเพศหญิงมี
สัดส่วนร้อยละ 55.1 ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 56.8 ในปี 2583 โดยเฉพำะประชำกรสูงอำยุ วัย
ปลำยเพศหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด จำกร้อยละ 13.9 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 21.3 ในป ี
2583 เนื่องจำกเพศ หญิงจะมีอำยุยืนยำวกว่ำเพศชำย ส ำหรับแนวโน้มประชำกรสูงอำยุไทยจะอำศัยอยู่ใน
เขตเทศบำลหรือเขตเมืองเพิ่มข้ึน โดยใน ปี 2553 มีประชำกรสูงอำยุท่ีอำศัยอยู่ในเขตเทศบำลจำนวน 3.3 
ล้ำนคน หรือ คิดเป็นร้อยละ  39.7 เพิ่ มขึ้น เป็น11.6 ล้ำนคน หรือร้อยละ  59.8 ในปี  2583 ท้ังนี้ 
เนื่องมำจำกแนวโน้มกำรเติบโตของประชำกรเมืองในประเทศไทยมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น 
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ตารางที่ 2.1 จ ำนวนและสัดส่วนประชำกรสูงอำยุ จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ (อำยุ 60-69 ปี, 70-79 ปี และ80 
ปีข้ึนไป) เพศ และเขตท่ีอยู่อำศัย พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 

 

 
ปี พ.ศ. 

 

2553 2563 2573 2583 
จ านวน 
(พันคน) 

ร้อยละ จ านวน 
(พันคน) 

ร้อยละ 
 

จ านวน 
(พันคน) 

ร้อยละ 
 

จ านวน 
(พันคน) 

ร้อยละ 
 

รวมผู้สูงอำยุทั้งหมด  8,408.0 100.0 12,621.7 100.0 17,578.9 100.0 20,519.4 100.0 
ผู้สูงอำยุวัยต้น (อำยุ 60-69 ปี)  4,629.7 55.1 7,255.6 57.5 9,260.4 52.7 8,958.5 43.7 
ผู้สูงอำยุวัยกลำง (อำยุ 70-79 ปี)  2,708.1 32.2 3,676.6 29.1 5,897.9 33.6 7,639.4 37.2 
ผู้สูงอำยุวัยปลำย (อำยุ 80 ปีข้ึนไป)  1,070.2 12.7 1,689.5 13.4 2,420.6 13.8 3,921.4 19.1 
ผู้สูงอำยุชำย  3,776.2 44.9 5,624.3 44.6 7,739.6 44.0 8,874.3 43.2 
ผู้สูงอำยุหญิง  4,631.7 55.1 6,997.4 55.4 9,839.4 56.0 11,645.1 56.8 
ผู้สูงอำยุในเขตเมือง  3,333.9 39.7 6,283.9 49.8 10,422.2 59.3 11,586.0 59.8 
ผู้สูงอำยุในเขตชนบท  5,074.1 60.3 6,337.8 50.2 7,156.8 40.7 7,774.6 40.2 

  

ที่มา : กำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
1.1.3 อัตรำเพิ่มของประชำกรรวมเปรียบเทียบกับประชำกรวัยสูงอำยุ จำกข้อมูลกำรคำด

ประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2583 ช้ีให้เห็นว่ำ อัตรำกำรเพิ่มของประชำกร
โดยรวมมีแนวโน้มลดลงจนติดลบ โดยเริ่มติดลบในช่วงระหว่ำง ปี พ.ศ.2568 – พ.ศ. 2573 เป็นต้นไป 
ในขณะท่ีอัตรำกำรเพิ่มของประชำกรสูงอำยุแม้ว่ำจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังอยู่ในระดับท่ีสูงกว่ำอัตรำกำร
เพิ่มประชำกรรวมค่อนข้ำงมำก อันเป็นผลมำจำกอัตรำเจริญพันธุ์ที่ ลดลงอย่ำงรวดเร็ว  
 

 
    ปี พ.ศ. 2553-2558 2558-2563 2563-2568 2568-2573 2573-2578 2578-2583 

 

ภาพท่ี 2.2 อัตรำกำรเพิ่มประชำกรรวมเปรียบเทียบกับประชำกรวัยสูงอำยุ พ.ศ.2553 – 2583 
ที่มา : กำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2583 ของส ำนักงำน   
        คณะกรรมกำร พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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1.1.4 อัตรำควำมเร็วของกำรเพิ่มประชำกรสูงอำยุ ไม่เพียงแต่ประเทศไทยจะเป็นประเทศ
กลุ่มแรกในอำเซียนท่ีเข้ำสูงสังคมสูงวัยแล้ว แต่ยังมีอัตรำกำรเพิ่มของประชำกรสูงวัยอย่ำงรวดเร็วมำกด้วย
เช่นกัน กล่ำวคือ ประเทศไทยจะใช้เวลำเพียง 14 ปีท่ี สัดส่วนของประชำกรอำยุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่ม
จำกร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 ส่วนประเทศอื่นๆ นอกเหนือจำกไทยและสิงคโปร์ ก ำลังจะก้ำวเข้ำสู่สังคม
สูงวัยภำยในประมำณ 10 – 20 ปีข้ำงหน้ำ และอัตรำควำมเร็วของกำรเพิ่มประชำกรสูงอำยุของอำเซียน
จะค่อนข้ำงรวดเร็วมำกเช่นกัน เร็วกว่ำท่ีเคยเกิดขึ้นในประเทศท่ีพัฒนำแล้วโดยใช้เวลำไม่ถึง 30 ปี ท่ี
ประชำกรสูงอำยุจะเพิ่มเป็นเท่ำตัว นอกจำกนี้เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำบรูไนเมื่อเข้ำสู่สังคมสูงวัยในปีพ.ศ.2560 
จะใช้เวลำใกล้เคียงกับประเทศไทย คือ 13 ปี ท่ีประชำกรสูงอำยุจะเพิ่มจำกร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 
ในขณะท่ีฟิลิปปินส์จะมีอัตรำควำมเร็วของกำรเพิ่มประชำกรสูงอำยุช้ำท่ีสุดในภูมิภำค คือ ใช้เวลำ
ประมำณ 40 ปี  

 

ตารางที่ 2.2 จ ำนวนปีท่ีประชำกรสูงอำยุจะเพิ่มจำกร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 ของประเทศต่ำงๆ ใน
อำเซียน 

 

ประเทศ 
 

จ านวนปีที่ประชากรสูงอายุ 
เพิ่มจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 

กัมพูชำ (พ.ศ.2565-2590) 25 
บรูไน (พ.ศ.2560-2573) 13 
ลำว (พ.ศ.2579-2600) 21 

อินโดนีเซีย (พ.ศ.2562-2588) 26 
เมียนมำร์ (พ.ศ.2561-2587) 26 
มำเลเซีย (พ.ศ.2561-2587) 26 
ฟิลิปปินส์ (พ.ศ.2576-2616) 40 
สิงคโปร์ (พ.ศ.2540-2562) 22 

ไทย (พ.ศ.2550-2564) 14 
เวียดนำม (พ.ศ.2556-2576) 20 

 

ที่มา : Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of 
the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2012 
Revision (http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm) 

 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 

สวัสดิกำรสังคม (Social welfare) หมำยถึงระบบกำรจัดบริกำรทำงสังคม ซึ่งเกี่ยวกับกำรป้องกัน 
กำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำและกำรส่งเสริมควำมมั่นคงทำงสังคม เพื่อตอบสนองควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำน
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ของประชำชนให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได้อย่ำงท่ัวถึง เหมำะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตำม
มำตรฐำน ท้ังทำงด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพ อนำมัย ท่ีอยู่อำศัยกำรท ำงำน และกำรมีรำยได้นันทนำกำร
กระบวนกำรยุติธรรมและบริกำรทำงสังคมท่ัวไป โดยค ำนึงถึงศักด์ิศรี ควำมเป็นมนุษย์สิทธิท่ีประชำชน
จะต้องได้รับ และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมทุกระดับ (พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระรำชบัญญัติ ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2550) 

ระบบสวัสดิกำรผู้สูงอำยุในประเทศไทยมีวิวัฒนำกำรของกำรด ำเนินงำนด้ำนผู้สูงอำยุกำร
ด ำเนินงำนด้ำนผู้สูงอำยุเริ่มขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 2496 แต่มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงเป็นรูปธรรม เมื่อ พ.ศ. 2525 
หลังจำกเข้ำร่วมกำรประชุมสมัชชำผู้สูงอำยุโลก มีองค์กรด ำเนินงำนด้ำนผู้สูงอำยุเกิดขึ้นหลำยองค์กร เช่น 
คณะกรรมกำร ผู้สูงอำยุแห่งชำติ สมำคมสภำผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทย สมำคมคลังปัญญำผู้สูงอำยุ ศูนย์
พัฒนำ ผู้ประกอบกำร ผู้สูงอำยุ และองค์กรเอกชนอีกมำกมำย มีกำรจัดท ำแผนระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุ 
แห่งชำติ พ.ศ. 2525-2544 เป็นแผนแม่บทให้หน่วยงำนต่ำง ๆ มีนโยบำยและแผนท่ีชัดเจน มีกำร
ด ำเนินงำนในลักษณะเครือข่ำยมำกขึ้น ท้ังองค์กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุระหว่ำงประเทศและ องค์กรภำครัฐ
เช่น กรมอนำมัยมีนโยบำยในกำรสนับสนุนเครือข่ำยกำรท ำงำนด้ำนผู้สูงอำยุ นอกจำกนี้คณะกรรมกำร
ส่งเสริมและประสำนงำนผู้สูงอำยุแห่งชำติด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีตัวแทนจำกกระทรวงต่ำง ๆ 
ร่วมเป็นคณะกรรมกำร เช่น กระทรวงสำธำรณสุขกระทรวงแรงงำน กระทรวงศึกษำโดยเฉพำะส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีท่ีมีนำยกรัฐมนตรีมำท ำหน้ำท่ีประธำนแผนงำนต่ำง ๆ จึงได้รับกำรรับรองและมีผลในกำร
ปฏิบัติพ.ศ. 2542 เป็นปีสำกลว่ำด้วยผู้สูงอำยุมีกำรเรียกร้องและแสวงหำบริกำรมำกขึ้นจำกองค์กรเอกชน
ต่ำง ๆ มีผลท ำให้เกิดควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง สนับสนุนจำกพรรคกำรเมือง 9 พรรค ท ำให้
ปรำกฏปฏิญญำผู้สูงอำยุอย่ำงเป็นรูปธรรมขึ้นมำ หลังจำกใช้ระยะเวลำค่อนข้ำงนำน ในปีพ.ศ.2545 มีกำร
ประกำศใช้แผนระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุ แห่งชำติพ.ศ.2545-2565 ประกอบด้วยมำตรกำรท่ีมีเป้ำหมำย
และตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน พ.ศ.2546 งำนด้ำนผู้สูงอำยุประสบควำมส ำเร็จครั้งส ำ คัญ มีกำรประกำศใช้
พระรำชบัญญั ติ ผู้ สูงอำยุพ .ศ. 2546 ในรำชกิจจำนุ เบกษำ ตำมมำตรำ54 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย มีผลให้มีกำรออกกฎหมำย ประกำศระเบียบในกำรด ำเนินงำนด้ำนผู้สูงอำยุของ
กระทรวงและหน่วยงำนต่ำง ๆ อย่ำงกว้ำงขวำง (วรรณภำ ศรีธัญรัตน์, ผ่องพรรณ อรุณแสง, กัลยำ พัฒนำ
ศรี, เพ็ญจันทร์เลิศรัตน์และรัชมลคติกำร, 2545) 

กำรจัดสวัสดิกำรสังคมในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ยุคคือยุคระหว่ำง พ.ศ. 2475- 2499 ยุค
ต่อมำอยู่ในช่วง พ.ศ. 2500-2534 และยุคปัจจุบัน ต้ังแต่พ.ศ. 2535 เป็นต้นมำ ด้วยเหตุท่ีสังคมไทยมี
ค่ำนิยมเรื่องของกำรมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และมีควำมเช่ือในเรื่องควำมกตัญญูและบำปบุญคุณโทษ ระบบ
สวัสดิกำรจึงถูกริเริ่มขึ้นมำ โดยต้ังอยู่บนแนวคิดแบบ “บรรเทำปัญหำ” (Residual model of social 
welfare) โดยมีรัฐเป็นผู้ส่งควำมช่วยเหลือให้แก่กลุ่มคนท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือกลุ่มคนท่ีพึ่งตนเองไม่ได้
ในปีพ.ศ. 2483 จึงได้มีกำรจัดต้ังกรมประชำสงเครำะห์ขึ้นมำ เพื่อรับผิดชอบด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรให้กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสต่ำง ๆ รวมท้ังผู้สูงอำยุด้วย ปรัชญำ พื้นฐำน 3 ประกำรท่ีใช้เป็นแนวในกำรจัดสวัสดิกำร
สังคม ได้แก่ แนวคิดด้ำนสิทธิมนุษยชน (Human rights) แนวคิดว่ำด้วยควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำน (Basic 
needs) และแนวคิดเกี่ยวกับควำมเป็นธรรมในสังคม (Social justice) (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2550) 
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รูปแบบระบบสวัสดิกำรผู้สูงอำยุในประเทศไทย ระบบสวัสดิกำรส ำหรับผู้สูงอำยุไทยท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน จ ำแนกตำมประเภทบริกำร 3 ประเภท (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549) สรุปได้ดังนี้ 

1) กำรประกันสังคม (Social insurance) เป็นกำรสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในกำร ด ำรงชีวิต 
และคุ้มครองลูกจ้ำง ปัญหำกำรขำดรำยได้เมื่อเกษียณอำยุกำรท ำงำน สภำพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปท ำให้
ผู้สูงอำยุได้รับกำรเกื้อหนุนจำกครอบครัวน้อยลง ปัญหำสุขภำพท่ีเรื้อรังส่งผลให้ตัวเลขค่ำใช้จ่ำยในกำร
รักษำพยำบำลสูง เหล่ำนี้ล้วนเป็นปัญหำทำงเศรษฐกิจท่ีผู้สูงอำยุต้องเผชิญ และอำจรุนแรงมำกยิ่งขึ้น หำก
ไม่มีกำรวำงแผนเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหำกำรสร้ำงหลักประกัน ทำงเศรษฐกิจจึงมีควำมส ำคัญและ
จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 

2) กำรช่วยเหลือสำธำรณะ (Public assistance) เป็นกำรสงเครำะห์แบบให้เปล่ำส ำหรับผู้ท่ี
ต้องกำรควำมช่วยเหลือเพรำะช่วยเหลือตนเองไม่ได้ด้อยโอกำสทำงสังคมและไร้ท่ีพึ่งรูปแบบของสวัสดิกำร
ท่ีมีอยู่ 

3) กำรบริกำรสังคม (Social services) เป็นระบบบริกำรท่ีตอบสนองควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำน
ของประชำชน ประกอบด้วย บริกำรด้ำนต่ำง ๆ 4 ด้ำน ด้ำนสุขภำพอนำมัย ด้ำนท่ีอยู่อำศัย ด้ำนกำรมีงำน
ท ำและกำรมีรำยไดและด้ำนกำรบริกำรสังคมและนันทนำกำร 
 
นิยามสังคมสูงอายุ 

องค์กำรสหประชำชำติ (United Nations: UN) ได้ให้นิยำม ผู้สูงอำยุ (Older person) หมำยถึง
ประชำกรท้ังเพศชำยและหญิงท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 60ปีขึ้นไปและได้แบ่งระดับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ เป็น 3 
ระดับ ได้แก่ 

1) ระดับกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Aging society) หมำยถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชำกร
อำยุ 60 ปีขึ้นไปมำกกว่ำร้อยละ 10 ของประชำกรท้ังประเทศหรือมีประชำกรอำยุต้ังแต่ 65 ปีมำกกว่ำ
ร้อยละ7ของประชำกรท้ังประเทศ แสดงว่ำประเทศนั้นก ำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 

2) ระดับสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมำยถึงสังคมหรือประเทศท่ีมีประชำกร
อำยุ60ปีข้ึนไป มำกกว่ำร้อยละ20 ของประชำกรท้ังประเทศหรือมีประชำกรอำยุต้ังแต่ 65 ปี มำกกว่ำร้อย
ละ14 ของประชำกรท้ังประเทศ แสดงว่ำประเทศนั้นเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ 

3) ระดับสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มท่ี (Super-aged society) หมำยถึงสังคมหรือประเทศท่ีมี
ประชำกรอำยุ 65 ปีขึ้นไปมำกกว่ำ ร้อยละ20 ของประชำกรท้ังประเทศ แสดงว่ำประเทศนั้นเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มท่ี 

ท้ังนี้องค์กำรสหประชำชำติ คำดกำรณ์ว่ำ ในช่วงปี 2001-2100 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอำยุ โลก
ก ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุแตกต่ำงกันไปตำมสภำพแวดล้อม
ของแต่ละประเทศ เช่น ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำทำงด้ำนกำรแพทย์ กำรโภชนำอำหำร 
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ส ำหรับประเทศไทย ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ สรุปว่ำไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้ สูงอำยุ ต้ังแต่ปี 
2005โดยมีประชำกรผู้สูงอำยุ ร้อยละ10.4 ของประชำกรท้ังประเทศและคำดว่ำจะเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุโดย
สมบูรณ์ ในช่วงปี 2024-2025 

ผู้สูงอำยุเปรียบเสมือนแหล่งควำมรู้ของของชุมชน ซึ่งเรียนรู้มำจำกบรรพบุรุษหรือผู้มีควำมรู้ใน
หมู่บ้ำนในท้องถิ่นต่ำง ๆ ภูมิปัญญำชำวบ้ำนเป็นเรื่องกำรท ำมำหำกิน เช่น กำรจับปลำ กำรจับสัตว์ กำร
ปลูกพืช กำรเล้ียงสัตว์ กำรทอผ้ำ กำรท ำเครื่องมือกำรเกษตร  

ภูมิปัญญำเหล่ำนี้เป็นควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีบรรพบุรุษได้สร้ำงสรรค์และถ่ำยทอดมำให้เรำ มี
วิธีกำรหลำยอย่ำงท่ีท ำให้ควำมรู้เหล่ำนี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน คือ 

1) กำรอนุรักษ์ คือ กำรบ ำรุงรักษำส่ิงท่ีดีงำมไว้เช่น ประเพณีต่ำง ๆ หัตถกรรม และคุณค่ำหรือ
กำรปฏิบัติตนเพื่อควำมสัมพันธ์อันดีกับคนและส่ิงแวดล้อม เช่นกำรทอผ้ำโดยใช้วัสดุท่ีหำได้จำกธรรมชำติ
ต้ังแต่กำรย้อม จนถึงกำรทอผ้ำล้วนแล้วแต่ได้จำกธรรมชำติท้ังส้ิน 

2) กำรฟื้นฟู คือ กำรรื้อฟื้นส่ิงท่ีดีงำมท่ีหำยไป เลิกไป หรือก ำลังจะเลิก ให้กลับมำเป็นประโยชน์ 
เช่นกำรรื้อฟื้นดนตรีไทย  

3) กำรประยุกต์ คือ กำรปรับหรือกำรผสมผสำนควำมรู้เก่ำกับควำมรู้ใหม่เข้ำด้วยกัน ให้
เหมำะสมกับสมัยใหม่ เช่น กำรใช้ยำสมุนไพรในโรงพยำบำล ประสำนกับกำรรักษำสมัยใหม่ กำรท ำพิธี
บวชต้นไม้ เพื่อให้เกิดส ำนึกกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ รักษำป่ำมำกยิ่งขึ้นกำรประยุกต์ประเพณีกำรท ำบุญ
ข้ำวเปลือกท่ีวัด มำเป็นกำรสร้ำงธนำคำรข้ำวเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีขำดแคลน  

4) กำรสร้ำงใหม่ คือ กำรค้นคิดใหม่ท่ีสัมพันธ์กับควำมรู้ด้ังเดิม เช่น กำรประดิษฐ์โปงลำง กำรคิด
โครงกำรพัฒนำเพื่อแก้ไขปัญหำของชุมชน โดยอำศัยคุณค่ำควำมเอื้ออำทรท่ีชำวบ้ำนเคยมีต่อกันมำหำ
รูปแบบใหม่ เช่น กำรสร้ำงธนำคำรข้ำว ธนำคำรโคกระบือ กำรรวมกลุ่มแม่บ้ำน  เยำวชน เพื่อท ำกิจกรรม
กันอย่ำงมีระบบมำกยิ่งขึ้น 

ภูมิปัญญำเป็นควำมรู้ท่ีประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตด้ังเดิมนั้น ชีวิตของ
ชำวบ้ำนไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ หำกแต่ทุกอย่ำงมีควำมสัมพันธ์กันท ำมำหำกิน กำรร่ วมกันในชุมชน 
กำรปฏิบัติศำสนำ พิธีกรรมและประเพณี 

ควำมรู้เป็นคุณธรรม เมื่อผู้คนใช้ควำมรู้นั้นเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงคนกับคน คนกับ
ธรรมชำติ  และคนกับส่ิงเหนือธรรมชำติ ควำมรู้เหล่ำนี้ เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิต เป็นแนวทำง 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกของครอบครัว ควำมสัมพันธ์กับคนอื่น 
ควำมสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับไปแล้ว กับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และกับธรรมชำติ 

ควำมรู้เรื่องท ำมำหำกินมีอยู่มำก เช่นกำรท ำไร่ท ำนำ กำรปลูกพืช กำรเล้ียงสัตว์ กำรจับปลำ จับ
สัตว์ กำรทอผ้ำ ท้ังผ้ำฝ้ำยและผ้ำไหม ซึ่งมีลวดลำยท่ีสะท้อนให้เห็นถึงควำมเช่ือและควำมคิดของชำวบ้ำน 
กำรท ำเครื่องปั้นดินเผำ กำรแกะสลักไม้และหิน ซึ่งจะพบได้จำกโบรำณสถำนในพิพิธภัณฑ์ต่ำง ๆ 
 ภูมิปัญญำท่ีได้จำกผู้สูงอำยุยังสำมำรถช่วยสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน โดยประสำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ มีกำรเรียนรู้ และ กำรจัดกำรร่วมกัน เพื่อด ำเนินกำรในกิจกรรมกำรผลิต กำรแปรรูป 
กำรค้ำ และกำรบริกำรท่ีมุ่ง พัฒนำเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่ำงสอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม 
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ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมของชุมชน อันจะน ำไปสู่ชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีและกำรพัฒนำท่ียั่งยืน  
โดยยึดเหตุผลต่ำง ๆ ในกำรส่งเสริมชุมชน ดังนี้ 

1)  ธุรกิจชุมชนสำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มให้แก่สมำชิกหรืออำจยึดเป็นอำชีพเสริมได้ 
2)  เพื่อสร้ำงงำนให้เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนก็ไม่ต้องไปท ำงำนในต่ำงถิ่น ท ำให้สำมำรถมีเวลำ

ในกำรดูแลครอบครัวของตนได้ 
3)  เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นเดิมท่ีมีอยู่ 
4)  เป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน จำกกำรร่วมกันคิดร่วมกันท ำกิจกรรมของธุรกิจชุมชน 
5) ธุรกิจชุมชนสำมำรถสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ด้วยกำรน ำก ำไรท่ีได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจไป

จัดเป็นสวัสดิกำรให้แก่ชุมชน เช่น เงินกู้ยืมกองกลำง กำรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในรำคำทุน เป็นต้น 
 

แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ซี เอสอำร์ เป็นค ำย่อจำกภำษำอังกฤษว่ำ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ 

บรรษัทบริบำล หมำยถึง กำรด ำเนินกิจกรรมภำยในและภำยนอกองค์กร ท่ีค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมท้ัง
ในระดับใกล้และไกล ด้วยกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยำกรจำกภำยนอกองค์กร ในอันท่ีจะ
ท ำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงเป็นปกติสุข 

หำกพิจำรณำแยกเป็นรำยค ำศัพท์ ค ำว่ำ Corporate มุ่งหมำยถึงกิจกำรท่ีด ำเนินไปเพื่อแสวงหำ
ผลก ำไร ส่วนค ำว่ำ “Social” ในท่ีนี้มุ่งหมำยถึงกลุ่มคนท่ีมีควำมสัมพันธ์กันหรือมีวิถีร่วมกันท้ังโดย
ธรรมชำติหรือโดยเจตนำ รวมถึง ส่ิงมีชีวิตอื่นและส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ รำยรอบประกอบ และค ำว่ำ 
Responsibility มุ่งหมำยถึงกำรยอมรับท้ังผลท่ีไม่ดีและผลท่ีดีในกิจกำรท่ีได้ท ำลงไปหรือท่ีอยู่ในควำมดูแล
ของกิจกำรนั้น ๆ ตลอดจนกำรรับภำระหรือเป็นธุระด ำเนินกำรป้องกันและปรับปรุงแก้ไขผลท่ีไม่ดี รวมถึง
กำรสร้ำงสรรค์และบ ำรุงรักษำผลท่ีดีซึ่งส่งกระทบไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ 

ค ำว่ำ กิจกรรม (activities) ในควำมหมำยข้ำงต้น หมำยรวมถึง กำรคิด กำรพูด และกำรกระท ำ 
ซึ่งครอบคลุมต้ังแต่ กำรวำงแผน กำรตัดสินใจ กำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ กำรบริหำรจัดกำร และกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร 

สังคมในควำมหมำยของควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร จะพิจำรณำต้ังแต่ผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหำร พนักงำน และผู้มีส่วนได้เสียนอกองค์กร ซึ่งสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 
ระดับ ได้แก่ สังคมใกล้ และสังคมไกล  

สังคมใกล้ คือ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ ครอบครัวของ
พนักงำน ชุมชนท่ีองค์กรต้ังอยู่ ซึ่งรวมถึงส่ิงแวดล้อมหรือระบบนิเวศ 

สังคมไกล คือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อมได้แก่ คู่แข่งขันทำงธุรกิจ ประชำชนท่ัวไปเป็นต้น 
ในระดับของลูกค้ำ ตัวอย่ำง CSR ของกิจกำร ได้แก่ กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นคุณค่ำมำกกว่ำ

มูลค่ำ ควำมรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค กำรให้ข้อมูลขององค์กรและตัวผลิตภัณฑ์อย่ำงเพียงพอ
และอย่ำงถูกต้องเท่ียงตรง มีกำรให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงตรงไปตรงมำ เป็นต้น 
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ในระดับของคู่ค้ำ ตัวอย่ำง CSR ของกิจกำร ได้แก่ กำรแบ่งปันหรือกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันหรือ
กำรรวมกลุ่มในแนวดิ่งตำมสำยอุปทำน ควำมรอบคอบระมัดระวังในกำรผสำนประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม 
ไม่เอำรัดเอำเปรียบต่อคู่ค้ำ เป็นต้น 

ในระดับของชุมชนและสภำพแวดล้อม ตัวอย่ำง CSR ของกิจกำร ได้แก่ กำรสงเครำะห์เกื้อกูล
ชุมชนท่ีองค์กรต้ังอยู่ กำรส่งเสริมแรงงำนท้องถิ่นให้มีโอกำสในต ำแหน่งงำนต่ำง  ๆ ในองค์กร กำร
สนับสนุนแนวทำงกำรระแวดระวังในกำรด ำเนินงำนท่ีอำจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม กำรเปิดเผยข้อมูล
กำรด ำเนินงำนท่ีอำจส่งผลกระทบต่อชุมชนท่ีองค์กรต้ังอยู่ และกำรเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อกำรอยู่
ร่วมกันอย่ำงปกติสุข เป็นต้น 

ในระดับของประชำสังคม ตัวอย่ำง CSR ของกิจกำร ได้แก่ กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่ม
หรือเครือข่ำยอื่นๆ ในกำรพัฒนำสังคม กำรตรวจตรำดูแลมิให้กิจกำรเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรรับฟังข้อมูลหรือท ำประชำพิจำรณ์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม
โดยรวม และกำรท ำหน้ำท่ีในกำรเสียภำษีอำกรให้รัฐอย่ำงตรงไปตรงมำ เป็นต้น 

ในระดับของคู่แข่งขันทำงธุรกิจ ตัวอย่ำง CSR ของกิจกำร ได้แก่ กำรดูแลกิจกำรมิให้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรแข่งขันด้วยวิธีกำรทุ่มตลำด กำรด ำเนินงำนในทำงต่อต้ำนกำรทุจริต รวมท้ังกำรกรรโชก 
และกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.3 แสดงล ำดับช้ันของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง CSR 

 
1.  กำรให้ควำมส ำคัญในระดับควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Responsive CSR) 

รูปแบบของ ควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กร(CSR) ในขั้นแรก ตำมท่ี ไมเคิล อี พอร์เตอร์ 
ได้ระบุไว้ในบทควำมเกี่ยวกับควำมเช่ือมโยงระหว่ำง ควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กรกับควำม
ได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน (Porter and Kramer, 2006) คือ กำรให้ควำมส ำคัญในระดับควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Responsive CSR) ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ กำรปฏิบัติตัวเป็นบรรษัทพลเมืองท่ี
ดี (Good Corporate Citizen) และกำรบรรเทำผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดขึ้นหรือท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
กิจกรรมทำงธุรกิจของตน โดยอำจจะยังไม่ได้ลุกขึ้นมำสร้ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่อมิอะไร
เพิ่มเติม ซึ่งน่ำจะเรียกได้ว่ำเป็นกำรสร้ำงควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กรในเชิงรับ (Receptive) 

http://harvardbusiness.org/product/strategy-and-society-the-link-between-competitive-/an/R0612D-PDF-ENG
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กิจกรรม แนวคิดควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กร ภำยใต้รูปแบบนี้ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมี
ปัญหำหรือผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจไปสู่สังคม หรือสังคมมีกำรเรียกร้องให้กิจกำรด ำเนินควำม
รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมต่อผลกระทบเหล่ำนั้น เป็นกำรผลักดันให้มีกำรริเริ่มด ำเนินงำน แนวคิดควำมรับ
ผิดชองต่อสังคมขององค์กร จำกผู้มีส่วนได้เสียท่ีอยู่ภำยนอกองค์กร (Outside-In) 

ส่วนวิธีกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นนี้  กิจกำรมักจะศึกษำข้อกฎหมำย 
กฎระเบียบ มำตรฐำนหรือข้อก ำหนดท่ีเกี่ ยวข้อง แล้วน ำมำปฏิบั ติ เพื่ อปรับให้ เข้ำมำตรฐำน 
(Standardization) อันเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป  

ผลลัพธ์จำกกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยวิธีกำรนี้ จะท ำให้กิจกำรได้ช่ือว่ำเป็น
บรรษัทพลเมืองท่ีมีควำมรับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน และ
ได้รับกำรยอมรับให้เป็นสมำชิกหนึ่งในสังคมนั้น ๆ (Inclusiveness) 

อย่ำงไรก็ตำม เป้ำประสงค์ของแนวคิดควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กร ในขั้นนี้ แม้ผู้ท่ี
ได้รับประโยชน์จำกกิจกรรม ควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กร จะเป็นบุคคลท่ีอยู่ภำยนอกองค์กร แต่
กิจกำรยังคงมุ่งรักษำไว้ซึ่งคุณค่ำขององค์กร (Corporate Value) เป็นส ำคัญ 

2.  ควำมรับผิดชอบต่อสังคมในระดับกำรสร้ำงกลยุทธ์ (Strategic CSR) 
พอร์เตอร์ได้เสนอรูปแบบของ แนวคิดควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กร ท่ีเรียกว่ำ 

Strategic CSR ซึ่งยกระดับจำกกำรเป็นเพียงบรรษัทพลเมืองท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อกำรบรรเทำปัญหำ
หรือผลกระทบท่ีเกิดจำกกิจกำร สู่กำรท ำควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กร ในเชิงรุก (Proactive) ท่ี
องค์กรสำมำรถริเริ่มกิจกรรมแนวคิดควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กร ด้วยตัวเองให้แก่สังคมภำยนอก 
(Inside-Out) ท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กับควำมต้องกำรหรือกำรริเริ่มจำกภำยนอก (Outside-In) 

วิธีกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยใต้รูปแบบท่ีเป็น แนวคิดควำมรับผิดชองต่อสังคม
ขององค์กรเชิงกลยุทธ์นี้ กิจกำรไม่เพียงแต่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมข้อก ำหนดหรือมำตรฐำนอันเป็นท่ียอมรับ
เท่ำนั้น แต่ยังมีกำรก ำหนดจุดยืนท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่ำงจำกแนวปฏิบัติขององค์กรอื่น ๆ มีกำรสร้ำง
ควำมแตกต่ำง (Differentiation) ในวิธีกำร มีอิสรภำพในกำรคัดเลือกประเด็นทำงสังคม โดยท่ีปลอดจำก
พันธนำกำรหรือข้อเรียกร้องเช่นใน Responsive CSR 

ด้วยวิธีกำรท่ีแตกต่ำงและกิจกรรมควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กรท่ีเหมำะสม ผลลัพธ์
จำกกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยใต้รูปแบบท่ีเป็น ควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กรเชิงกล
ยุทธ์นี้ จะท ำให้เอื้อต่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน (Competitiveness) ขององค์กรใน
ระยะยำว 

เป้ำประสงค์ของ ควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กรเชิงกลยุทธ์ ท่ีผสมผสำนกำรริเริ่มท้ัง
จำกภำยในและกำรเช่ือมโยงจำกภำยนอกจะก่อให้เกิดคุณค่ำร่วมกัน (Shared Value) ระหว่ำงธุรกิจและ
สังคม 

ควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กรเชิงกลยุทธ์ ดูจะเป็นค ำตอบของธุรกิจท่ีต้องกำรแสดง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในวันนี้อย่ำงไม่ต้องสงสัย 
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ภาพที่ 2.4 แสดงควำมเช่ือมโยงระหว่ำง Responsive CSR กับ Strategic CSR 
 
3.  กำรสร้ำงควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กรเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative CSR) 

ควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กรในช่วง 4 ปีท่ีผ่ำนมำนี้ จะว่ำไปแล้วก็มิได้หยุดนิ่งอยู่กับท่ี 
แต่ได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นล ำดับ รูปแบบและวิธีกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรได้มีกำร
พัฒนำในจังหวะย่ำงก้ำวท่ีสอดรับกับควำมเปล่ียนแปลงของสังคมเรื่อยมำ 

ท้ังนี้ กระบวนกำรคิดเพื่อให้ได้มำซึ่งกิจกรรม ควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กรเชิงกลยุทธ์ 
หรือกำรคิด ควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กรเชิงยุทธศำสตร์นั้น ส่วนใหญ่จะใช้พลังจำกสมองซีกซ้ำยใน
กำรวิเครำะห์หำเหตุผล ค ำนวณควำมคุ้มค่ำ ต้นทุน ประสิทธิภำพ ฯลฯ 

ขณะท่ี ควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กรชิงสร้ำงสรรค์นั้น จะถูกปลดปล่อยออกมำจำก
สมองซีกขวำ เป็นกำรคิดควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กรในเชิงยุทธศิลป์ท่ีต้องอำศัยแนวคิด ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ จินตนำกำร และควำมรู้สึกเป็นส ำคัญ 

Creative CSR เป็นกำรท ำ ควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กรท่ีก้ำวข้ำมบริบทของกำรรุก-
รับ แต่เป็นกำรพัฒนำกิจกรรม ควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กรในเชิงร่วม (Collaborative) ท่ีเปิด
โอกำสให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงธุรกิจและสังคมอย่ำงไม่แบ่งแยก 

กิจกรรมควำมรับผิดชองต่อสังคมขององค์กรภำยใต้รูปแบบนี้ จะไม่สำมำรถก ำหนดได้อย่ำง
ชัดเจนว่ำใครเป็นผู้ริเริ่มก่อนหลัง เนื่องจำกเส้นแบ่งของกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงกิจกำรและสังคมจะ
เลือนรำงลง 

ส ำหรับวิธีกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยใต้รูปแบบ Creative CSR จะมิได้จ ำกัด
เพียงกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในวิธีกำรท่ีมีอยู่  แต่เป็นกำรคิดค้นวิธีกำรขึ้นใหม่  เป็นนวัตกรรม 
(Innovation) กำรด ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็นเอกลักษณ์แตกต่ำงจำกวิธีกำรอื่นโดยอัตโนมัติ 

ผลลัพธ์จำกกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยใต้รูปแบบท่ีเป็นควำมรับผิดชองต่อสังคม
ขององค์กรเชิงสร้ำงสรรค์นี้ จะท ำให้เอื้อต่อกำรพัฒนำขีดควำมสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้น (Cohesiveness) 
ระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ ในอันท่ีจะก่อให้เกิดคุณค่ำเดียวกัน (Common Value) ของท้ังกิจกำร
และสังคม 
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ภาพที่ 2.5 พัฒนำกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 
 

ชนิดของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร CSR 
ฟิลิป คอตเลอร์ และแนนซี่ ลี  ได้จ ำแนก CSR ไว้เป็น 6 ชนิดกิจกรรมได้แก่ 
1) กำรส่งเสริมกำรรับรู้ประเด็นปัญหำทำงสังคม (Cause Promotion) เป็นกำรจัดหำเงินทุนวัสดุ

ส่ิงของ หรือทรัพยำกรอื่นขององค์กร เพื่อขยำยกำรรับรู้และควำมห่วงใยต่อประเด็นปัญหำทำงสังคมนั้น 
ตลอดจนสนับสนุนกำรระดมทุน กำรมีส่วนร่วม หรือกำรเฟ้นหำอำสำสมัครเพื่อกำรดังกล่ำว องค์กรธุรกิจ
อำจริเริ่มและบริหำรงำนส่งเสริมนั้นด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด หรือกับหลำยๆ 
องค์กรก็ได้ 

2) กำรตลำดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทำงสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นกำรอุดหนุน
หรือกำรบริจำครำยได้ส่วนหนึ่งจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์เพื่อ ช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหำทำง
สังคมจ ำเพำะหนึ่งๆ ซึ่งมักมีช่วงเวลำท่ีจ ำกัดแน่นอน หรือด ำเนินกำรแบบจ ำเพำะผลิตภัณฑ์หรือให้แก่กำร
กุศลท่ีระบุไว้เท่ำนั้น กิจกรรม CSR ชนิดนี้ องค์กรธุรกิจมักร่วมมือกับองค์กรท่ีไม่มีวัตถุประสงค์หำก ำไร
เพื่อสร้ำงสัมพันธภำพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีกำรเพิ่มยอดขำยผลิตภัณฑ์เพื่อน ำเงินรำยได้ไปสนับสนุน
กิจกรรมกำรกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นกำรเปิดโอกำสให้แก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือ
กำรกุศลผ่ำนทำงกำรซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยอื่นใดเพิ่มเติม 

3) กำรตลำดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหำสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำหรือกำรท ำให้เกิดผลจำกกำรรณรงค์เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนควำม
ปลอดภัย ด้ำนส่ิงแวดล้อม หรือด้ำนสุขภำวะ ควำมแตกต่ำงส ำคัญระหว่ำงกำรตลำดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหำ
สังคมกับกำรส่งเสริมกำรรับรู้ประเด็นปัญหำทำงสังคม คือ กำรตลำดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหำสังคมจะเน้นท่ีกำร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลัก ในขณะท่ีกำรส่งเสริมกำรรับรู้ประเด็นปัญหำทำง
สังคมจะเน้นท่ีกำรสร้ำงควำมตระหนัก (Awareness) ตลอดจนกำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนทุนและ
อำสำสมัครเพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหำดังกล่ำว 

4) กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นกำรช่วยเหลือไปท่ีประเด็นปัญหำ
ทำงสังคมโดยตรง ในรูปของกำรบริจำคเงินหรือวัตถุส่ิงของ เป็นกิจกรรม CSR ท่ีพบเห็นในแทบทุกองค์กร
ธุรกิจ และโดยมำกมักจะเป็นไปตำมกระแสควำมต้องกำรจำกภำยนอกหรือมีผู้เสนอให้ท ำมำกกว่ำจะเกิด
จำกกำรวำงแผนหรือออกแบบกิจกรรมจำกภำยในองค์กรเอง ท ำให้ไม่เกิดกำรเช่ือมโยงเข้ำกับเป้ำหมำย
หรือพันธกิจขององค์กรเท่ำใดนัก 

5) กำรอำสำช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นกำรสนับสนุนหรือจูงใจให้
พนักงำน คู่ค้ำร่วมสละเวลำและแรงงำนในกำรท ำงำนให้แก่ชุมชนท่ีองค์กรต้ังอยู่และเพื่อตอบสนองต่อ
ประเด็นปัญหำทำงสังคมท่ีองค์กรให้ควำมสนใจหรือห่วงใย องค์กรธรกิจอำจเป็นผู้ด ำเนินกำรเองโดยล ำพัง 

 

Responsive 
 CSR 

 

Strategic 
 CSR 

 

Creative 
 CSR 
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หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด และอำจเป็นผู้ก ำหนดกิจกรรมอำสำดังกล่ำวนั้นเองหรือให้พนักงำน
เป็นผู้คัดเลือกกิจกรรมแล้วน ำเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจำรณำให้กำรสนับสนุน โดยท่ีพนักงำนสำมำรถได้รับ
กำรชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลำเพิ่มเติม 

6) กำรประกอบธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices)
เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจอย่ำงพินิจพิเครำะห์ท้ังในเชิงป้องกันด้วยกำรหลีกเล่ียงกำรก่อให้เกิด
ปัญหำทำงสังคม หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยกำรช่วยเหลือเยียวยำปัญหำทำงสังคมนั้น  ๆ ด้วย
กระบวนกำรทำงธุรกิจ เพื่อกำรยกระดับสุขภำวะของชุมชนและกำรพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยท่ีองค์กรธุรกิจ
สำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรเอง หรือเลือกท่ีจะร่วมมือกับพันธมิตรภำยนอกก็ได้ 
 
การท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์จากลูกค้า 

กำรท ำกิจกรรม CSR ท่ีมีผลต่อกำรรับรู้ภำพลักษณ์จำกลูกค้ำได้จ ำแนกซีเอสอำร์ไว้เป็น 7 ชนิด 
(type) กิจกรรม ได้แก่ 

1. กำรส่งเสริมกำรรับรู้ประเด็นปัญหำทำงสังคม  (Cause Promotion) เป็นกำรจัดหำเงินทุน 
วัสดุส่ิงของ หรือทรัพยำกรอื่นขององค์กร เพื่อขยำยกำรรับรู้และควำมห่วงใยต่อประเด็นปัญหำทำงสังคม
นั้น ตลอดจนสนับสนุนกำรระดมทุน กำรมีส่วนร่วม หรือกำรเฟ้นหำอำสำสมัครเพื่อกำรดังกล่ำว องค์กร
ธุรกิจอำจริเริ่มและบริหำรงำนส่งเสริมนั้นด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด หรือกับหลำยๆ 
องค์กรก็ได้ 

2. กำรตลำดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทำงสังคม  (Cause-Related Marketing) เป็นกำรอุดหนุน
หรือกำรบริจำครำยได้ส่วนหนึ่งจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหำทำง
สังคมจ ำเพำะหนึ่งๆ ซึ่งมักมีช่วงเวลำท่ีจ ำกัดแน่นอน หรือด ำเนินกำรแบบจ ำเพำะผลิตภัณฑ์ หรือให้แก่
กำรกุศลท่ีระบุไว้เท่ำนั้น กิจกรรมซีเอสอำร์ชนิดนี้ องค์กรธุรกิจมักร่วมมือกับองค์กรท่ีไม่มีวัตถุประสงค์หำ
ก ำไรเพื่อสร้ำงสัมพันธภำพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีกำรเพิ่มยอดขำยผลิตภัณฑ์ เพื่อน ำเงินรำยได้ไป
สนับสนุนกิจกรรมกำรกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นกำรเปิดโอกำสให้แก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในกำร
ช่วยเหลือกำรกุศลผ่ำนทำงกำรซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยอื่นใดเพิ่มเติม 

3. กำรตลำดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหำสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำหรือกำรท ำให้เกิดผลจำกกำรรณรงค์เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนควำม
ปลอดภัย ด้ำนส่ิงแวดล้อม หรือด้ำนสุขภำวะ ควำมแตกต่ำงส ำคัญระหว่ำงกำรตลำดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหำ
สังคมกับกำรส่งเสริมกำรรับรู้ประเด็นปัญหำทำงสังคม คือ กำรตลำดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหำสังคมจะเน้นท่ีกำร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลัก ในขณะท่ีกำรส่งเสริมกำรรับรู้ประเด็นปัญหำทำง
สังคมจะเน้นท่ีกำรสร้ำงควำมตระหนัก (Awareness) ตลอดจนกำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนทุนและ
อำสำสมัครเพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหำดังกล่ำว 

4. กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นกำรช่วยเหลือไปท่ีประเด็นปัญหำ
ทำงสังคมโดยตรง ในรูปของกำรบริจำคเงินหรือวัตถุส่ิงของ เป็นกิจกรรมซี เอสอำร์ท่ีพบเห็นในแทบทุก
องค์กรธุรกิจ และโดยมำกมักจะเป็นไปตำมกระแสควำมต้องกำรจำกภำยนอกหรือมีผู้เสนอให้ท ำ มำกกว่ำ
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จะเกิดจำกกำรวำงแผนหรือออกแบบกิจกรรมจำกภำยในองค์กรเอง ท ำให้ไม่เกิดกำรเช่ือมโยงเข้ำกับ
เป้ำหมำยหรือพันธกิจขององค์กรเท่ำใดนัก 

5. กำรอำสำช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นกำรสนับสนุนหรือจูงใจให้
พนักงำน คู่ค้ำร่วมสละเวลำและแรงงำนในกำรท ำงำนให้แก่ชุมชนท่ีองค์กรต้ังอยู่และเพื่อตอบสนองต่อ
ประเด็นปัญหำทำงสังคมท่ีองค์กรให้ควำมสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอำจเป็นผู้ด ำเนินกำรเองโดยล ำพัง 
หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด และอำจเป็นผู้ก ำหนดกิจกรรมอำสำดังกล่ำวนั้นเอง หรือให้พนักงำน
เป็นผู้คัดเลือกกิจกรรมแล้วน ำเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจำรณำให้กำรสนับสนุน โดยท่ีพนักงำนสำมำรถได้รับ
กำรชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลำเพิ่มเติม 

6. กำรประกอบธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) 
เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจอย่ำงพินิจพิเครำะห์ท้ังในเชิงป้องกันด้วยกำรหลีกเล่ียงกำรก่อให้เกิด
ปัญหำทำงสังคม หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยกำรช่วยเหลือเยียวยำปัญหำทำงสังคมนั้นๆ ด้วยกระบวนกำร
ทำงธุรกิจ เพื่อกำรยกระดับสุขภำวะของชุมชนและกำรพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยท่ีองค์กรธุรกิจสำมำรถท่ีจะ
ด ำเนินกำรเอง หรือเลือกท่ีจะร่วมมือกับพันธมิตรภำยนอกก็ได้ 

7. กำรพัฒ นำและ ส่งมอบผลิตภัณ ฑ์ และบริกำรตำมก ำ ลังซื้ อของคน ในระ ดับฐำน
รำก (Developing and Delivering Affordable Products and Services) เป็นกำรใช้กระบวนกำรทำง
ธุรกิจในกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรสู่ตลำดท่ีเรียกว่ำ The Bottom of the Pyramid (BoP) 
ในรำคำท่ีไม่แพง เหมำะกับก ำลังซื้อของผู้บริโภคในระดับฐำนรำก ให้สำมำรถเข้ำถึงสินค้ำและบริกำรเพื่อ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต พร้อมกันกับเป็นโอกำสส ำหรับธุรกิจในกำรเข้ำถึงตลำดปริมำณมหำศำล 

กำรจ ำแนกกิจกรรมซีเอสอำร์ข้ำงต้น หำกพิจำรณำตำมตระกูล (order) ของซีเอสอำร์จะพบว่ำ
กิจกรรม 3 ชนิดแรก เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทำงกำรพูด หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งว่ำเป็นกำรส่ือสำรกำรตลำด
ท่ีเข้ำข่ำยกำรด ำเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยำกรนอกองค์กรเป็นหลัก (Social-driven CSR) ส่วนกิจกรรม 4 
ชนิดหลัง เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทำงกำรกระท ำ หรือเป็นกำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กรโดยใช้ทรัพยำกร
ท่ีมีอยู่ภำยในองค์กรเป็นหลัก (Corporate-driven CSR) 

และหำกพิจำรณำโดยยึดท่ีตัวกระบวนกำรทำงธุรกิจ (business process) ซีเอสอำร์ในตระกูล 
Corporate-driven CSR ยังสำมำรถจ ำแนกออกเป็นซีเอสอำร์จ ำพวก (division) ท่ีอยู่ในกระบวนกำรทำง
ธุรกิจ (CSR in process) กับซีเอสอำร์จ ำพวกท่ีอยู่นอกกระบวนกำรทำงธุรกิจ หรือเกิดขึ้นภำยหลังโดย
แยกต่ำงหำกจำกกระบวนกำรทำงธุรกิจ (CSR after process) 
 
เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม A-I-C 
 กระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย กำรสร้ำงควำมรู้ (Appreciation : A) กำร
สร้ำงแนวทำงกำรพัฒนำ (Influence : I) และกำรสร้ำงแนวทำงปฏิบัติ (Control : C) A-I-C เป็นกำร
ประชุมท่ีก่อให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันเพื่อจัดท ำแผน โดยเป็นวิธีกำรท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้มี
เวทีพูดคุยแลกเปล่ียนควำมรู้ประสบกำรณ์ น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรท่ีจะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจถึงสภำพ
ปัญหำควำมต้องกำรข้อจ ำกัดและศักยภำพของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่ำงๆ เป็นกระบวนกำรท่ีช่วยให้มีกำรระดม
พลังสมองในกำรศึกษำ วิเครำะห์พัฒนำทำงเลือก เพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ เกิดกำรตัดสินใจ
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ร่วมกัน เกิดพลังของกำรสร้ำงสรรค์และรับผิดชอบต่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น เพรำะกระบวนกำร A-I-C 
มีข้ันตอนส ำคัญ คือ 

1. ขั้นตอนกำรสร้ำงควำมรู้ (Appreciation : A) 
คือขั้นตอนกำรเรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ ขั้นตอนนี้จะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วม

ประชุมทุกคน แสดงควำม คิดเห็น รับฟังและหำข้อสรุปร่วมกันอย่ำงสร้ำงสรรค์เป็นประชำธิปไตย ยอมรับ
ในควำมคิดของเพื่อนสมำชิก โดยใช้กำร วำดรูปเป็นส่ือในกำรแสดงควำมคิดเห็น และแบ่งเป็น 2 ส่วน 

A1 : กำรวิเครำะห์สภำพกำรของหมู่บ้ำน ชุมชน ต ำบล ในปัจจุบัน 
A2 : กำรก ำหนดอนำคตหรือวิสัยทัศน์ อันเป็นภำพพึงประสงค์ในกำรพัฒนำว่ำต้องกำร

อย่ำงไร 
โดยกำรวำดภำพมีควำมส ำคัญคือ (1) กำรวำดภำพจะช่วยให้ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถสร้ำง

จินตนำกำร คิด วิเครำะห์ จนสรุปมำเป็นภำพ และช่วยให้ผู้ไม่ถนัด ในกำรเขียนสำมำรถส่ือสำรได้ (2) ช่วย
กระตุ้นให้ผู้เข้ำร่วมประชุมคิดและพูด เพื่ออธิบำยภำพซึ่งตนเองวำด นอกจำกนี้ยังเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วม
ประชุม อื่นๆ ได้ซักถำมข้อมูลจำกภำพ เป็นกำรเปิดโอกำสให้มีกำรพูดคุย แลกเปล่ียน และกระตุ้นให้คนท่ี
ไม่ค่อยกล้ำพูด ให้มีโอกำสน ำเสนอ (3) กำรรวมภำพของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นภำพรวมของกลุ่ม จะช่วยให้
มีควำมง่ำย ต่อกำรรวบรวมแนวคิดของผู้เข้ำร่วม ประชุม และสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของภำพ(ควำมคิด) 
และส่วนร่วมในกำรสร้ำงภำพพึงประสงค์ของกลุ่ม (4) จะช่วยเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรประชุมให้มี
ควำมสุข และเป็นกันเอง ในบำงครั้งผู้เข้ำร่วมประชุม มักมองว่ำกำร วำดภำพเป็นกิจกรรมส ำหรับเด็ก 
ดังนั้นวิทยำกร กระบวนกำรจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมเข้ำใจ และน ำเกมต่ำงๆ เกี่ยวกับกำร วำงแผน กำร
ละลำยพฤติกรรมกลุ่ม หรือกำรวำดภำพเพื่อกำรแนะน ำตนเอง หรือวำดภำพส่ิงท่ีตนเองชอบ ไม่ชอบ มำ
ใช้อุ่นเครื่องเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้เข้ำร่วมประชุม 

2. ขั้นตอนกำรสร้ำงแนวทำงกำรพัฒนำ (Influence : I) 
 คือขั้นตอนกำรหำวิธีกำรและเสนอทำงเลือกในกำรพัฒนำ ตำมท่ีได้สร้ำงภำพพึงประสงค์ หรือ
ท่ีได้ช่วยกันก ำหนด วิสัยทัศน์ (A2) เป็นขั้นตอนท่ีจะต้องช่วยกันหำมำตรกำร วิธีกำร และค้นหำเหตุผล
เพื่อก ำหนดทำงเลือกในกำรพัฒนำ ก ำหนดเป้ำหมำย ก ำหนดกิจกรรม และจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
กิจกรรม โครงกำรโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
             I1 : กำรคิดเกี่ยวกับกิจกรรมโครงกำรท่ีจะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตำมภำพพึงประสงค์ 
             I2 : กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรมโครงกำร  

 โดย 1) กิจกรรม หรือโครงกำรท่ีหมู่บ้ำน ชุมชน ท้องถิ่นท ำเองได้เลย 2) กิจกรรมหรือ
โครงกำรท่ีบำงส่วนต้องกำรควำมร่วมมือ หรือกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงำนท่ีร่วมท ำงำนสนับสนันอยู่ (3) กิจกรรมท่ีหมู่บ้ำน ชุมชน ต ำบล ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เอง ต้อง
ขอควำมร่วมมือ เช่น ด ำเนินกำรจำกแหล่งอื่น ท้ังภำครัฐและเอกชน 
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3. ขั้นตอนกำรสร้ำงแนวทำงปฏิบัติ (Control : C) 
คือยอมรับและท ำงำนร่วมกันโดยน ำเอำโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ มำสู่กำรปฏิบัติ และจัด

กลุ่มผู้ด ำเนินกำร ซึ่งจะรับผิดชอบโครงกำร โดยข้ันตอนกิจกรรมประกอบด้วย 
C1 : กำรแบ่งควำมรับผิดชอบ 
C2 : กำรตกลงใจในรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ 

นอกจำกนี้ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรประชุมคือ 1) รำยช่ือกิจกรรม หรือโครงกำรท่ีกลุ่ม องค์กรชุมชน
ด ำเนินกำรได้เอง ภำยใต้ควำมรับผิดชอบ และเป็นแผนปฏิบัติกำร ของหมู่บ้ำน ชุมชน 2) กิจกรรม 
โครงกำรท่ีชุมชน หรือองค์กรชุมชน เสนอขอรับกำรส่งเสริม สนับสนุนจำกองค์กรปกครองท้องถิ่น และ
หน่วยงำนภำครัฐท่ีท ำงำน หรือสนับสนุนชุมชน (3) รำยช่ือกิจกรรม โครงกำรท่ีชำวบ้ำนต้องแสวงหำ
ทรัพยำกร และประสำนงำนควำมร่วมมือจำกภำคีควำมร่วมมือต่ำงๆ ท้ังจำกภำครัฐหรือองค์กรพัฒนำ
เอกชน เป็นต้น 

ปัจจัยท่ีส ำคัญท่ีจะช่วยให้กำรประชุม A-I-C ประสบควำมส ำเร็จได้ 

1) กำรจัดประชุมกระบวนกำร A-I-C นี้ "เน้นควำมเป็นกระบวนกำร" จะด ำเนินกำรข้ำม
ขั้นตอนหรือสลับข้ันตอน ไม่ได้ เน้นกำรระดมควำมคิด และสร้ำงกำรยอมรับซึ่งกันและกัน ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรตัดสินใจ กำรก ำหนดอนำคตร่วมกัน และเน้นกำรสร้ำงพลังควำมคิด วิเครำะห์ และเสนอทำงเลือก 
ในกำรพัฒนำและพลังควำมรัก ควำมเอื้ออำทร กำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีเป็นมิตร อันเป็นพลังเชิงสร้ำงสรรค์
ในกำรพัฒนำ 

2) กำรศึกษำและเตรียมชุมชน 

   (1) กำรศึกษำชุมชนเพื่อให้เข้ำใจสภำพของหมู่บ้ำน ชุมชน หรือต ำบล ควำมสัมพันธ์ของกลุ่ม
ต่ำง ๆ กำรทรำบควำมสำมำรถ ศักยภำพของกล่ม สภำพกำรพึ่งตนเอง เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเพียงพอ 
เป็นข้อเท็จจริง ในกำรก ำหนดอนำคตทำงเลือก รวมท้ังกลวิธีท่ีเหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำ และกำร
ประสำนควำมร่วมมือ 

  (2) กำรเตรียมชุมชนเพื่อท ำให้กลุ่มต่ำง ๆ ในชุมชน ประชำชนเข้ำใจ และส่งผู้แทนท่ีมีอ ำนำจ
ในกำรตัดสินใจของ กลุ่ม เข้ำร่วมประชุม รวมท้ังมีกำรพิจำรณำเพื่อกระจำยโอกำสให้กลุ่มต่ำง ๆ ในชุมชน 
เข้ำมำมีส่วนร่วม เช่น กลุ่มสตรี เด็ก คนจน ผู้ประสบปัญหำต่ำง ๆ เป็นต้น 

  3) วิทยำกรกระบวนกำรท่ีเข้ำใจขั้นตอนของกระบวนกำร A-I-C มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ในเรื่อง
ท่ีเกี่ยวข้องในกำร ประชุม มีไหวพริบในกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ เฉพำะหน้ำ สำมำรถไกล่เกล่ีย หรือมี
วิธีกำรในกำรจัดกำรกับควำมขัดแย้ง ท่ีเหมำะสมในกรณีท่ีอำจจะเกิดขึ้น โดยสำมำรถท ำหน้ำท่ี 

(1) เตรียมชุมชน เตรียมกำรประชุม ด ำเนินกำรประชุม และสรุปผล 
(2) สร้ำงบรรยำกำศในกำรประชุม เพื่อคลำยควำมตรึงเครียดของผู้เข้ำร่วมประชุม 
(3) ควำมคุมข้ันตอนและเวลำในกำรด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมกระบวนกำร 
(4) สรุปควำมเห็นท่ีแท้จริงของผู้เข้ำร่วมประชุม โดยไม่สอดแทรกควำมเห็นหรือทัศนะของตนเอง

ลงไป 
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(5) ในกรณีท่ีมีข้อถกเถียงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมประชุม ซึ่งเกิดควำมต้องกำรปกป้องผลประโยชน์ของ
ตนเอง ผู้ด ำเนินกำรประชุมต้องท ำหน้ำท่ีไกล่เกล่ีย และหำข้อยุติให้ได้ 

(6) วิเครำะห์และสังเกตบรรยำกำศในกำรประชุม ส ำหรับจ ำนวนผู้จัดกำรประชุมอำจมีเพียงคน
เดียวก็ได้เป็นผู้น ำ กำรประชุม ซึ่งจะมีข้อดี คือ กระบวนกำรประชุมเป็นเอกภำพมำกกว่ำ แต่หำกไม่มั่นใจ
ในกำรดูแลบรรยำกำศกำรประชุม น่ำจะจัดคณะมำช่วยโดยแบ่งหน้ำท่ีเป็น 

   - ผู้จัดกำรประชุม ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกท่ัวไป ได้แก่ กำรลงทะเบียน อำหำร เครื่องด่ืม 
   - ผู้น ำกำรประชุม 
   - ผู้จัดกิจกรรมเกมส์ สร้ำงบรรยำกำศ เพื่อกำรละลำยพฤติกรรม คลำยเครียด และกำรน ำเข้ำสู่

ขั้นตอนแต่ละ ขั้นตอน 
   - ผู้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ท้ังนี้คณะฯ จะต้องท ำควำมเข้ำใจ ในขั้นตอนและวิธีกำรให้ตรงกัน สอด

รับกัน 
 

การทบทวนวรรณกรรม  
กุศล สุนทรธำดำ (2553) ได้เขียนบทควำมเรื่อง “คุณค่ำด้ำนเศรษฐกิจของผู้สูงอำยุไทย” มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำคุณค่ำด้ำนเศรษฐกิจของผู้สูงอำยุ ท้ังคุณค่ำในเชิงอรรถประโยชน์ท่ีวัดได้ชัดเจน
ได้แก่ กำรท ำงำน รำยได้ และกำรออม ซึ่งเป็นเครื่องมือน ำไปสู่ควำมมั่นคงในชีวิต ควำมมีศักด์ิศรี และลด
ควำมเส่ียงต่อควำมยำกจน และคุณค่ำในฐำนะท่ีเป็นทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นคุณค่ำท่ีแฝงอยู่และสร้ำง
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม โดยในส่วนแรกของบทควำมนี้ น ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขนำดและ
แนวโน้มของกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2552 เหตุผลในกำรท ำงำน สถำนภำพกำร
ท ำงำน ภำคเศรษฐกิจท่ีท ำงำน ช่ัวโมงกำรท ำงำน และรำยได้จำกกำรท ำงำน พบว่ำ ผู้สูงอำยุมีแนวโน้มใน
กำรท ำงำนมำกขึ้น เนื่องจำกต้องกำรหำรำยได้เพื่อเล้ียงตนเองและครอบครัว ท ำให้ผู้สูงอำยุสำมำรถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภำระแก่ลูกหลำนและสังคม และสำมำรถอยู่ได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี จำกกำรวิเครำะห์
ข้อมูลกำรส ำรวจประชำกรสูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 พบว่ำ ปัจจัยส ำคัญๆ ท่ีมีผลต่อกำรท ำงำน
ของผู้สูงอำยุ 

วรทัย  รำวินิจ (2549) ได้ท ำกำรศึกษำ ประสิทธิผลของกำรใช้แนวคิดควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรน ำแนวคิด
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไปประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
จ ำกัด และศึกษำประสิทธิผลของกำรสร้ำงภำพลักษณ์โดยใช้แนวคิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
สำมำรถแบ่งออกได้ 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่มี
กำรเปิดรับส่ือประชำสัมพันธ์ของ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ำกัด อยู่ในระดับต่ ำและรับรู้ภำพลักษณ์
ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ำกัดอยู่ในเกณฑ์ดี กำรท ำโครงกำรและกิจกรรมด้ำนCSR ของบริษัท 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ำกัด จัดแบ่งออกได้ 2 มิติ คือควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยในองค์กร และควำม
รับผิดชอบต่อสังคมภำยนอกองค์กร กำรด ำเนินกำรของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ำกัด มี 5 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนท่ี 1 กำรเลือกประเด็นทำงสังคม ขั้นท่ี 2 กำรเลือกกิจกรรม ขั้นท่ี 3 กำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน ขั้นท่ี 4 กำรก ำหนดวิธีกำรประเมินผล และขั้นท่ี 5 กำรวำงแผนกำร ส่ือสำร ซึ่งในกำร
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ประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์จ ำกัด นั้น จะเป็นกำรประชำสัมพันธ์
โดยกำรใช้ส่ือแบบผสมผสำน ท่ีเน้นส่ือท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรเผยแพร่แบบให้เปล่ำ (Free Media) เป็น
หลัก  ส ำหรับส่วนท่ี 2 เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ ศึกษำด้ำนประชำกรมีควำมแตกต่ำงกันในกำรรับส่ือพบว่ำ
โดยรวมประชำกรมีควำมแตกต่ำงกันในกำรรับรู้ภำพลักษณ์จำกกำรท ำ CSR นอกจำกนี้ผลวิจัยยังพบว่ำ 
กำรรับรู้ภำพลักษณ์มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำหรือบริกำรของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
จ ำกัด 

สำยทิพย์  โสรัตน์ (2551)  ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกประเด็นทำงสังคมเพื่อ
กำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ กำรวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและ
วิเครำะห์หำหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรคัดเลือกทำงสังคมเพื่อกำรด ำเนินกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจ(CSR)  ในบริบทของสังคมไทย โดยกำรศึกษำใช้เทคนิคเดลฟำย (Delphi) กับผู้เช่ียวชำญเพื่อ
สร้ำงแบสอบถำมในกำรส ำรวจควำมสนใจในกำรน ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวไปใช้ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลกำรศึกษำสำมำรถแยกปัจจัยได้เป็น 2 กลุ่ม คือปัจจัยภำยในองค์กร 
โดยหลักเกณฑ์ท่ีมีควำมส ำคัญในระดับมำกท่ีสุด คือ ผลกำรด ำเนินขององค์กรท่ีมีผลกระทบท้ังทำงตรง
และทำงอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อส่ิงแวดล้อม กิจกรรมท่ีมีควำมเกี่ยวเนื่องกับบริบทขององค์กร  
ท้ังในเรื่องของนโยบำย เป้ำหมำย และธุรกิจหลัก กิจกรรม CSR ท่ีจะท ำนั้นสำมำรถใช้ทรัพยำกรท่ีลงทุน
ในกำรท ำ CSR ได้อย่ำงคุ้มค่ำ และปัจจัยจำกภำยนอกองค์กร คือ ปัญหำท่ีก ำลังเกิดข้ึนในชุมชนรอบข้ำงท่ี
องค์กรจะสำมำรถน ำมำด ำเนินกิจกรรม CSR ได้ และระดับควำมรุนแรงและเร่งด่วนของปัญหำทำงสังคมท่ี
ต้องกำรแก้ไขหรือบรรเทำปัญหำ 

กำรศึกษำได้สะท้อนว่ำปัจจัยท่ีได้รับกำรให้ควำมส ำคัญในระดับมำกและมำกท่ึสุด เป็นปัจจัยทีส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจขององค์กร ขณะเดียวกันองค์กรธุรกิจยังได้ควำมสนใจน้อยมำกในด้ำนกำร
ตอบสนองควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในองค์กร และกำรกระจำยกำรลงทุนไปในกิจกรรม 
CSR ด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงท่ัวถึง  

Alvaro de Regil Castilla (2007)  ไ ด้ ท ำ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ เรื่ อ ง  “ CSR in Iberian America: 
Opportunity or moot point” ได้ท ำกำรศึกษำจำกมุมมองของประชำสังคมซึ่งอยู่ภำยใต้บริบทของ
ประชำธิปไตยต่อกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้แนวคิดของควำมรับผิดชอบต่อสังคม จำกกำรทบทวนวรรณกรรม
จะเห็นว่ำธุรกิจได้ใช้ประโยชน์จำกกำรแนวคิดของควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้บริษัทดูดี ซึ่งธุรกิจ
เหล่ำนั้นอำจจะไม่ได้ปฏิบัติอย่ำงจริงจังแต่ก็เป็นท่ีรับรู้ของประชำชนว่ำ ธุรกิจเหล่ำนั้นมีภำพลักษณ์ในกำร
เป็นธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ผลกำรศึกษำแนวคิดของควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจในไอบีเรีย ซึ่งเป็นภูมิภำคท่ีมีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจของภูมิภำค มองว่ำกำรด ำเนินธุรกิจมีแนวคิด
ในกำรมุ่งผลก ำไรมำกท่ีสุดเพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร และยังมีกำรแบ่งระดับชนช้ันในกำรท ำงำน ซึ่งท ำให้
รัฐบำลไอบีเรียพัฒนำแนวคิดกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยในพื้นท่ีของควำมรับผิดชอบและสร้ำง
ควำมโดดเด่นด้ำนประชำธิปไตย ด้วยกำรจัดหำสวัสดิกำรส ำหรับประชำชนทุกระดับในสังคม โดยยังมี
แนวคิดว่ำกำรขับเคล่ือนโดยกำรใช้แนวคิดของควำมรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็นอยู่ยังอำจจะน้อยเกินไปและ
ไม่ได้สำยเกินไปท่ีจะท ำให้ส่ิงต่ำง ๆ ดีขึ้น 
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Blomback and Scandelius (2013) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง “Corporate heritage in CSR 
communication : a means to responsible brand image?” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ำรวจผลท่ี
องค์กรได้รับจำกกำรวำงแผนกำรส่ือสำรภำพลักษณ์ของกำรเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อกำร
รับรู้ของผู้บริโภค ซึ่งผลของกำรศึกษำ พบว่ำ บริโภครับรู้แบรนด์ท่ีใช้กำรส่ือสำรภำพลักษณ์กำรเป็น
องค์กรท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อมรดกทำงวัฒนธรรมมำกกว่ำแบรนด์ท่ีท ำไม่ได้  และกำรศึกษำนี้ยังท ำให้
เข้ำใจว่ำกำรท ำ CSR เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมขององค์กร โดยองค์ประกอบในกำรวำงแผนกำรส่ือสำรท่ีจะ
มีควำมส ำคัญท่ีจะส่งเสริมควำมรับผิดชอบภำพลักษณ์องค์กรในหมู่ผู้บริโภค โดยองค์กรมุ่งเน้นเฉพำะท่ีจะ
เข้ำใจว่ำอำยุของแบรนด์และกำรส่ือสำรตัวตนของมรดกทำงวัฒนธรรมหรือกำรปรำกฏตัวขององค์กร โดย
มรดกทำงวัฒนธรรมในกำรส่ือสำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับกำรรับรู้ของ
ผู้บริโภค  ผลกำรให้กำรสนับสนุนส ำหรับหนึ่งในสำมของสมมติฐำน คือ กำรแสดงจุดยืนขององค์กรในกำร
สนับสนุนควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับกำรมีภำพลักษณ์ของควำม
รับผิดชอบ กำรค้นพบนี้มีส่วนช่วยเป็นอย่ำงดีในกำรรับมรดกขององค์กรเป็นรวมท้ังควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรส่ือสำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรยังมีข้อจ ำกัดในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตัว
แปรอิสระอื่น ๆ ขอแนะน ำกำรวิจัยเพิ่มเติมในกำรส ำรวจว่ำมิติท่ีแตกต่ำงของมรดกของบริษัท และ
ประเภทของกำรส่ือสำรอำจมีผลต่อผู้บริโภคท่ีแตกต่ำงกัน 

Green (2009) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง “Older people and transitions from employment 
to nonemployment” เป็นกำรศึกษำกำรท ำงำนขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำ (OECD) ได้ระบุประชำกรสูงอำยุเป็นหนึ่งในควำมท้ำทำยท่ีส ำคัญท่ีสุดหันหน้ำไปทำงประเทศและ
ได้เน้นถึงควำมจ ำเป็นส ำหรับคนท่ีจะท ำงำนอีกต่อไปและส ำหรับลูกค้ำในกำรท ำงำนส ำหรับแรงงำนท่ีมี
อำยุมำกกว่ำท่ีจะได้รับกำรปรับปรุง บทควำมนี้จะให้มีกำรทบทวนบทสรุปจำกรำยงำนของ OECD ท่ีผ่ำน
มำ ตำมนโยบำยผู้สูงอำยุและกำรจ้ำงงำนเป็นแพลตฟอร์มท่ีจะเน้นควำมแตกต่ำงระหว่ำงประเทศใน
รูปแบบประชำกรและกำรคำดกำรณ์และรูปแบบกำรมีส่วนร่วมในตลำดแรงงำนอย่ำงเป็นทำงกำรในหมู่
คนงำนท่ีมีอำยุมำกกว่ำ กำรสร้ำงรูปแบบบนฐำนข้อมูลท่ีเลือกจำกหลักฐำนท่ีกว้ำงขึ้นก็เปิดตัวควำม
แตกต่ำงท่ีส ำคัญระหว่ำงประเทศในขนำดของประชำกรและท่ีเกี่ยวข้องกับควำมท้ำทำยของตลำดแรงงำน 
นอกจำกนี้ยังส ำรวจปัจจัยท่ีมีผลกำรเปล่ียนตลำดแรงงำนในหมู่คนงำนท่ีมีอำยุมำกกว่ำและท่ีเกี่ยวข้องกับ
อำยุและอุปสรรคอื่น ๆ เพื่อให้กำรท ำงำนจ่ำยในหมู่ ผู้สูงอำยุเน้นควำมหลำกหลำยของประสบกำรณ์
ระหว่ำงบุคคล ในท่ีสุดก็เลือกเน้นประเด็นบำงควำมท้ำทำยเชิง   กลยุทธ์ในกำรก ำหนดนโยบำย 

Pavlos et al. (2009) ท่ีได้ท ำกำรศึกษำบทบำทและคุณลักษณะของควำมรับผิดชอบต่อสังคม ท่ี
เกี่ยวข้องกับควำมไว้วำงใจและควำมภักดีของลูกค้ำ กรณีศึกษำ อุตสำหกรรมบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของ
ประเทศ Greece พบว่ำ ระหว่ำงแรงกระตุ้น 4 รูปแบบ คือ แรงขับเคล่ือนเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรม แรง
ขับเคล่ือนเชิงกลยุทธ์ แรงขับเคล่ือนจำกผู้มีส่วนได้เสียและจำกคุณค่ำหรือค่ำนิยมท่ีท ำให้กิจกำรต้องจัดท ำ
กิจกรรม CSR มีควำมสัมพันธ์ในเชิงบวกกับควำมไว้วำงใจของลูกค้ำและพฤติกรรมควำมต้ังใจใช้บริกำร ซึ่ง
วัดจำกควำมต้ังใจในกำรอุดหนุนหรือซื้อซ้ ำและควำมต้ังใจในกำรแนะน ำหรือบอกต่อ 

Pollanch et al,. (2012) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง “The integration of CSR into corporate 
communication in large European companies” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรด ำเนินกำร
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ส่ือสำรขององค์กรขนำดใหญ่ท่ีรวมตัวกันแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมจำกกำรด ำเนินธุรกิจ โดย
ท ำกำรศึกษำจำกองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ใน 14 เมือง ของยุโรป เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมท่ีแสดงควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละองค์กร โดยผลกำรวิจัยพบว่ำ แต่ละองค์กรให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำร
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำกท่ีสุดโดยต้ังหน่วยงำนด ำเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม แต่
ยังคงให้ควำมส ำคัญในกำรส่ือสำรไม่มำกนักโดยยังเป็นกำรส่ือสำรในวงแคบ ซึ่งในทำงธุรกิจกำรสร้ำงกล
ยุทธ์กำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรถือว่ำเป็นส่วนส ำคัญในกำรท่ีจะท ำให้ผู้บริโภคยอมรับ 
อย่ำงไรก็ตำมหำกองค์กรธุรกิจไม่สำมำรถท ำกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้
สอดคล้องกันกำรส่ือสำรถึงกำรด ำเนินงำนในส่วนนี้ ก็จะท ำให้กำรท ำ CSR ขององค์กรธุรกิจนั้นไม่ได้มี
ควำมหมำยเชิงธุรกิจเลย 

Walker & Kent (2009) ท่ีได้ท ำกำรศึกษำทัศนคติของ ผู้บริโภคท่ีมีต่อกำรแสดงควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของอุตสำหกรรมกำรกีฬำ พบว่ำ กำรด ำเนินงำน ด้ำน CSR ขององค์กรกีฬำ มีอิทธิพลต่อควำมมี
ช่ือเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) และควำมต้ังใจท่ีจะอุดหนุน (Patronage Intention) 
ของลูกค้ำขององค์กรนั้น ดังนั้นไม่ว่ำจะเป็น องค์กรขนำดใดก็ตำม ควรจะต้องด ำ เนินกำรด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม เพรำะปัจจุบันผู้บริโภคมิได้พิจำรณำเฉพำะคุณภำพของสินค้ำเท่ำนั้น แต่จะมองลึกลง
ไปถึงเบื้องหลังกำรด ำเนินงำนธุรกิจ ขององค์กรผ่ำนส่ือต่ำง ๆ จนกลำยเป็นเงื่อนไขในกำรทำธุรกิจใน
ปัจจุบัน 

Yaowalak Poolthong and Rujirutana Mandhachitara (2009) ท่ี ได้  ท ำกำรศึกษำเรื่อ ง
ควำมคำดหวังของลูกค้ำท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์กร กำรรับรู้
ภำพลักษณ์องค์กร และผลท่ีมีต่อตรำสินค้ำ กรณีศึกษำธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) พบว่ำ กำร
ด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่ำง ๆ มีผลต่อกำรรับรู้ คุณภำพของบริกำรว่ำเป็นธนำคำร
ท่ีให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบริกำรต่ำง ๆ ให้แก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อไปยังควำมไว้วำงใจ ซึ่ง
เป็นควำมภักดีต่อตรำสินค้ำเชิงทัศนคติและให้ผลต่อไป ยังควำมต้ังใจในกำรซื้อสินค้ำและกำรบอกต่อ
เกี่ยวกับสินค้ำในเชิงบวกท่ีเป็นควำมภักดีในตรำสินค้ำเชิงพฤติกรรม 

 



 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
กำรศึกษำระบบกำรจัดกำรสวัสดิกำรผู้สูงอำยุชุมชนแม่แตงสู่ภำวะสังคมสูงอำยุ ภำยใต้แนวคิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.6 แนวคิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน 28 

องค์กรชุมชน 

ปัญหาผู้สูงอายุใน   
แต่ละต าบล 

สุขภำพ อำชีพ 

โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน วัฒนธรรม 

ผู้น ำชุมชน 

บริบทของสังคม
ผู้สูงอายุในชุมชน

อ าเภอแม่แตง ประชำชน      
ในชุมชน 

กำรศึกษำ สิ่งแวดล้อม 

ภูมิปัญญำ/
กิจกรรม 

สวัสดิกำร 

องค์กรภาคธุรกิจ 

ระบบการจัดการสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ อ าเภอแม่แตง 

การท างานเป็นเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาวะ

สังคมสูงอายุ 

ส ำ
รว

จข
้อม

ูล 
ออ

กแ
บบ

วิธ
ีกำ

รส
รำ้

ง
กำ

รม
ีส่ว

นร
่วม

 

CSR CSR 


