
 

 

 
บทที่ 5 

 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 
 การศึกษาการส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรธุรกิจภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจนอกชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมอาชีพและส่งเสริมการ
จัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรธุรกิจภายใต้แนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน จากนั้นได้ท าการศึกษาทัศนคติของสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานธุรกิจท่ีอยู่นอก
ชุมชนซึ่งได้แก่ บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (เขตภาคเหนือ) 
 การศึกษาจากกลุ่มประชากรท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในเขตอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 10,189 คน การศึกษาเชิงปริมาณใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 386 คน โดยการก าหนด
ขนาดของตัวอย่างจะใช้ตาราง Yamane (1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่าความคาด
เคล่ือนท่ีระดับร้อยละ + 5 ของประชากรจ านวน 10,189 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้ค่าความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) 2 ขั้นตอน การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) และท าการ
ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิให้ได้ตามจ านวน 
 การศึกษาใช้การเจาะลึกเนื้อหา ปัญหาและข้อคิดเห็นเพื่ออธิบายและน าไปประกอบ
ค าอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ จากการจัดสนทนากลุ่ม 
(Group discussion) การระดมสมองด้วย METAPLAN และข้อมูลด้านทัศนคติเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชน 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรธุรกิจภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจนอกชุมชน อันจะน าไปสู่การพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป การจัดเวทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการจัดระบบสวัสดิการ
สู่สังคมสูงวัยของผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตง พบว่า ประธานชมรมผู้สูงอายุรวมท้ังผู้น าเครือข่ายสมาชิก
ผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท้ัง 13 ต าบล มีความสนใจในการด าเนินกิจกรรมการเพื่อจัดระบบสวัสดิการ
โดยแต่ละชุมชนมีทรัพยากรและองค์ความรู้ท่ีแตกต่างกัน จึงได้ก าหนดกิจกรรมเพื่อเป็นสวัสดิการของ
กลุ่มดังนี้  

1. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบสวัสดิการ
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย ด้วยความร่วมมือจากองค์กรธุรกิจท่ีด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการประยุกต์ใช้หลักการประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและ
สร้างสรรค์ AIC (Appreciation Influence Control) ในการสร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
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แสดงความคิดเห็นท่ีมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการด าเนินการวางแผนพัฒนาในการจัดระบบสวัสดิการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของสังคมสูงวัยร่วมกัน มีข้ันตอนตามหลักการ 3 ขั้นตอน คือ 

1.1 กระบวนการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นท่ี
อ าเภอแม่แตง (Appreciation) โดยการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ของแกนน าผู้สูงอายุในแต่
ละต าบลท้ัง 13 ต าบล เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน แสดงความ คิดเห็น รับฟังและหาข้อสรุป
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์โดยเน้นการยอมรับในความคิดของสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเป็นตัวแทนของแต่
ละต าบล การด าเนินการสร้างกระบวนการความรู้ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ขั้นตอนดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ศักยภาพของการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบัน เพื่อท า
การก าหนดแนวทางการสร้างการเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัยพบว่าท่ีผ่านมามีเพียง 4 ต าบลเท่านั้นท่ีได้
ขับเคล่ือนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุอย่างจริงจัง จึงเป็นข้อสรุปให้จัดท าแผนในการ
พัฒนาผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับศักยภาพท่ีได้น าเสนอเพื่อเป็นการวางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการ
จัดระบบสวัสดิการสู่สังคมผู้สูงอายุพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ ท้ัง 13 ต าบล ซึ่งมีท้ังหมด 14 กลุ่ม 
โดยมีกิจกรรมท่ีแตกต่างกันตามความถนัดและทรัพยากรท่ีเหมาะสม 

2) จากความต้องการในการจัดกิจกรรมท่ีมีลักษณะแตกต่างกันในบางพื้นท่ีตาม
ศักยภาพของชุมชน โดยผู้วิจัยได้ร่วมหารือกับแกนน ากลุ่มผู้สูงอายุรวมท้ังตัวแทนภาครัฐในการ
ส่งเสริมเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมท่ีแต่ละกลุ่มต้ังเป้าหมายไว้มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลสรุปจากการหารือมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรจัดอบรมความรู้ในการจัดท าโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ  ซึ่งสมาชิกแกนน าของ
ต าบลต่าง ๆ จะได้เรียนรู้การเขียนโครงการโดยน าความต้องการท่ีได้จัดท ากันมาเมื่อเวทีก่อนหน้านี้มา
ท าการจัดท าแผนและการจัดท าโครงการ ตลอดจนได้โครงการท่ีเขียนอย่างถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจน 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่าย เพื่อท าการก าหนดแนวทางการสร้างการเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่ง
จากการจัดเวทีกลุ่มท้ัง 14 กลุ่มได้สรุปประเด็นกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในอ าเภอแม่
แตง ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ประเด็นการส่งเสริมด้านสุขภาพ ภูมิปัญญา เกษตรส่ิงแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ 

1.2 กระบวนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence) การส่งเสริมการคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงนั้นเป็นกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการกันอยู่แล้วในพื้นท่ี แต่ท่ีผ่านมายังคงเป็น
ความพยายามในลักษณะการแก้ปัญหาท่ีไม่ใช่ระยะยาวเป็นการแก้ปัญหาผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจาก
หน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานดังกล่าวแล้ว องค์กรธุรกิจเอกชนยังให้ความสนใน
ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของคนในชุมชนท่ีจะเป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงจากการเข้าสู่
สังคมสูงวัย ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีส่วนร่วมในการหาวิธีการและเสนอทางเลือกในการพัฒนา
ตามท่ีได้วางแผนกันในขั้นตอนก่อนหน้า ท่ีท าให้แต่ละชุมชนมีเป้าหมายในการสร้างกิจกรรมเพื่อ
จัดระบบสวัสดิการของชุมชนแต่ละแห่งท่ีมีศักยภาพต่างกัน ผู้วิจัยได้วางแผนการด าเนินการพัฒนา
กิจกรรมการสร้างแนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจนอกชุมชน และท าการก าหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของระบบสวัสดิการผู้สูงอายุซึ่ง
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนหลักคือ บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 

1.3 กระบวนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control) จากการก าหนดกิจกรรมผู้สูงอายุในแต่
ละกลุ่มและกลุ่มผู้สูงอายุท้ัง 14 กลุ่มได้ร่วมกันจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมผู้สูงอายุและมีการ
ก าหนดเป้าหมายพร้อมท้ังตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เพื่อเป็นการควบคุมการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้
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ให้มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุสู่สังคมสูงอายุได้อย่างยั่งยืน โดยมี
หน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนสนับสนุนให้การช่วยเหลือท้ังกระบวนการด าเนินงานและงบประมาณ
บางส่วนเพื่อให้การวางแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการ
จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานธุรกิจท่ีอยู่นอกชุมชน ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลจาก
ผลการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านสถานภาพส่วนบุคคลของผู้บริโภค  พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.6 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.4 ข้อมูล
ด้านอายุพบว่า มีอายุต่ ากว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.1 อายุ 60 -69 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.1 อายุ 70 
-79 ปีคิดเป็นร้อยละ 24.4  อายุมากกว่า 80 ปี  คิดเป็นร้อยละ 3.4  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้เรียน
หนังสือ คิดเป็นร้อยละ 29.0  มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.1  มัธยมศึกษา
ตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 15.5  มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 16.3 อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 
3.4 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.7   

ผู้สูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพมีอาชีพเกษียณอายุราชการ คิดเป็นร้อยละ 
6.0ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายคิดเป็นร้อยละ 12.4 รับจ้างท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 20.7 เกษตรกร คิดเป็นร้อย
ละ 60.9 ตามล าดับ  

มีสถานะเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต าบลเมืองก๋าย คิดเป็นร้อยละ 1.8 ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลป่าแป๋ คิดเป็นร้อยละ 2.1 ชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านช้าง คิดเป็นร้อยละ 3.1 ชมรมผู้สูงอายุต าบล
บ้านเป้า คิดเป็นร้อยละ 5.2 ชมรมผู้สูงอายุต าบลกึ้ดช้าง คิดเป็นร้อยละ 6.2 ชมรมผู้สูงอายุต าบลสัน
ป่ายาง คิดเป็นร้อยละ 6.5 ชมรมผู้สูงอายุต าบลอินทขิล (ท.ต.)  คิดเป็นร้อยละ 7.0 ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลสบเปิง  คิดเป็นร้อยละ 7.3 ชมรมผู้สูงอายุต าบลแม่แตง  คิดเป็นร้อยละ 7.8 ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลแม่หอพระ คิดเป็นร้อยละ 8.8 ชมรมผู้สูงอายุต าบลช่อแล คิดเป็นร้อยละ 9.0 ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลอินทขิล (ท.ม) คิดเป็นร้อยละ 9.3 ชมรมผู้สูงอายุต าบลสันมหาพน คิดเป็นร้อยละ 12.4 และ
ชมรมผู้สูงอายุต าบลขี้เหล็ก คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามล าดับ 

และอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลาต่ ากว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.4  10-20 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 22.8 มากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.8 ตามล าดับ 

 
ตอนท่ี 2 ทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชน 
ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนในด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและด้านการตัดสินใจใช้บริการ ดังข้อมูลการวิเคราะห์เป็นรายข้อในแต่ละด้าน ดังนี้  

ทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนในด้านสังคม โดยรวมมีทัศนคติในระดับท่ีดี
อย่างยิ่ง (�̅� = 4.29)  โดยพิจารณาทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
หน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านสังคมเป็นรายประเด็นโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  
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การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนท าให้ท่านช่ืนชอบและมีความ
ไว้วางใจมากขึ้น (�̅� = 4.81) ท่านมีความต้องการให้หน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนในการด าเนิน
กิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ (�̅� = 4.26) หน่วยงานเอกชนเข้ามาส่งเสริมและถ่ายทอดและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (�̅� = 4.52) หน่วยงานเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์การใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน (�̅� = 4.48) การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
ของหน่วยงานเอกชนมีส่วนช่วยส่งเสริมสถาบันครอบครัวของท่านให้มีความอบอุ่น (�̅� = 4.48) การ
ด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนสามารถสร้างจิตส านึกในการช่วยเหลือและ
พัฒนาชุมชนของคนในชุมชน (�̅� = 4.37) หน่วยงานเอกชนเข้ามาด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุอย่างชัดเจน (�̅� = 4.34) หน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญในการด าเนินกิจกรรมของ
ชุมชนท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีดีขึ้น (�̅� = 4.26) หน่วยงานเอกชนมีส่วนใน
การขับเคล่ือนการสร้างความยั่งยืนของการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ (�̅� = 4.12) การด าเนินกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนเป็นการกระตุ้นการท างานของหน่วยงานรัฐในชุมชนของท่าน 
(�̅� = 3.86) หน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญในการร่วมสร้างศักยภาพของการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ (�̅� = 3.43) ตามล าดับ 

ทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนในด้านส่ิงแวดล้อม โดยรวมมีทัศนคติในระดับท่ีดี (�̅� = 
4.02)  โดยพิจารณาทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชน
ภายนอกชุมชนด้านส่ิงแวดล้อมเป็นรายประเด็นโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การด าเนิน
กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนท าให้เกิดกิจกรรมในการใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ (�̅� = 4.28) การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญ
ในการรณรงค์การรักษาส่ิงแวดล้อม (�̅� = 4.25) หน่วยงานเอกชนมีความต้ังใจท่ีจะให้ชุมชนมีกิจกรรม
ท่ีอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชน (�̅� = 4.14) การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญในการปลูกจิตส านึกในการอณุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนของ
ท่าน (�̅� = 3.82) พนักงานของหน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยการรักษาทรัพยากรในชุมชนของท่าน (�̅� = 3.64) ตามล าดับ 

ทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนในด้านศิลปวัฒนธรรม โดยรวมต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม โดยรวมมีทัศนคติใน
ระดับท่ีดีอย่างยิ่ง (�̅� = 4.23) โดยพิจารณาทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นรายประเด็นโดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้  การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนสนับสนุนอาชีพท่ีเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (�̅� = 4.58) หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา (�̅� = 4.23) หน่วยงานเอกชนมีความต้ังใจสนับสนุนสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น (�̅� = 3.89) ตามล าดับ 

ทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนในด้านการตัดสินใจใช้บริการ โดยรวมต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
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โดยรวมมีทัศนคติในระดับท่ีดีอย่างยิ่ง (�̅� = 4.27)  โดยพิจารณาทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านการตัดสินใจใช้บริการเป็นรายประเด็น
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  หากมีโอกาสท่านจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการหน่วยงานท่ีเข้า
มาส่งเสริมชุมชนของท่าน (�̅� = 4.48) ท่านจะให้อภัยหากการให้บริการของหน่วยงานท่ีแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความผิดพลาด (�̅� = 4.37) ภาพลักษณ์ของหน่วยงานมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ (�̅� = 4.31) ท่านจะให้ความไว้วางใจในการใช้บริการหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ทุก (�̅� = 4.18) ท่านจะแนะน าให้ผู้ท่ีท่านรู้จัก เลือกใช้บริการหน่วยงานท่ีเข้ามาด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมในชุมชนของท่าน (�̅� = 4.02) ตามล าดับ 
  

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่
แตงท่ีมีเพศ อายุ อาชีพและระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 แต่ในส่วนของระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน พบว่า มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.042 ซึ่งมีค่า
ต่ ากว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อ
การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้สูงอายุท่ีไม่ได้เรียนหนังสือมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมท่ีดีกว่าทัศนคติของผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษา
อนุปริญญา  ผู้สูงอายุท่ีไม่ได้เรียนหนังสือมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรเอกชนด้านสังคมท่ีดีกว่าผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  ผู้สูงอายุท่ีมีระดับ
การศึกษาประถมศึกษามีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชน
ด้านสังคมท่ีดีกว่าผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้นมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมท่ีดีกว่า
ผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่ม
ผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีอายุ การศึกษาและระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติ
ต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ในส่วนของเพศท่ีแตกต่างกัน พบว่า มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.028 
ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้สูงอายุเพศหญิงมีทัศนคติท่ีสูงกว่าทัศนคติของผู้สูงอายุเพศชาย 

ในส่วนของอาชีพท่ีแตกต่างกัน พบว่า มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.045 ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.05 จึง
สรุปได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดีกว่าผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ผู้ประกอบ
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อาชีพเกษตรกรมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีกว่าผู้ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป และผู้ประกอบอาชีพเกษียณอายุราชการมีทัศนคติ
ต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดีกว่าผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้างท่ัวไป 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่ม
ผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพและระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีแตกต่าง
กันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานข้อท่ี 4 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านการตัดสินใจใช้บริการแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีเพศ อายุ การศึกษาและระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีแตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

แต่ในส่วนของอาชีพท่ีแตกต่างกัน พบว่า มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.027 ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.05 จึง
สรุปได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้สูงอายุท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดีกว่าผู้ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป   
และผู้สูงอายุท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดีกว่าประกอบอาชีพรับจ้าง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยแนวคิดการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) มีผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์จากลูกค้า สามารถสร้างการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนผู้สูงอายุในพื้นท่ี
อ าเภอแม่แตงกับองค์กรภายนอกชุมชนสามารถท าได้ภายใต้แนวคิดความต้องการเป็นส่วนหนึ่งใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคธุรกิจ(CSR) หรือ บรรษัทบริบาล โดยการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงวัยในพื้นท่ีอ าเภอแม่แตงท่ีผ่านมา มี
องค์กรธุรกิจเข้ามาให้ความสนใจในการส่งเสริมกิจกรรม ได้แก่ บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัดและ
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (เขตภูมิภาคเหนือ) ผ่านกิจกรรมในรูปแบบการสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรท่ีให้ความส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน
พื้นท่ีอ าเภอแม่แตงเพื่อการเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัยให้เกิดความยั่งยืน จากการด าเนินกิจกรรมวิจัย 
พบว่า เป็นการด าเนินกิจกรรมท่ีตรงกับการแนวคิดของ คอต์เลอร์ และ ลี (2005) พอสรุปกิจกรรม
การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีด าเนินการร่วมกับชุมชนได้ 7 กิจกรรมดังนี้ 

1.1 การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) ในการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงวัยทางองค์กรเอกชนท่ีเข้าร่วมได้ด าเนินการจัดหาเงินทุน วัสดุส่ิงของ เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมของแต่ละชมรมผู้สูงอายุท้ัง 
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14 ชมรม ให้สามารถด าเนินกิจกรรมในการสร้างระบบสวัสดิการผู้สูงวัยในอ าเภอแม่แตง ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Alvaro (2007) ท่ีพบว่ารัฐบาลไอบีเรียพัฒนาแนวคิดการสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมภายในพื้นท่ีของความรับผิดชอบและสร้างความโดดเด่นด้านประชาธิปไตย ด้วย
การจัดหาสวัสดิการส าหรับประชาชนทุกระดับในสังคม 

1.2 การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) ส าหรับ
การด าเนินกิจกรรมเพื่อจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุนั้น ภาคเอกชนท่ีเข้าร่วมได้ร่วมสนับสนุนกระบวน
ได้ตระหนักถึงความยั่งยืนจึงได้ส่งเสริมให้แกนน าผู้สูงอายุและหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ร่วมกันเรียนรู้ถึงหลักการในการสร้างระบบสวัสดิการ โดยการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการด าเนิน
ธุรกิจเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการให้องค์ความรู้ไม่ว่าจะในรูปแบบของการส่งวิทยากรมาแนะน าการ
จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ รวมท้ังงบประมาณในการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของผู้สูงอายุแต่ละต าบลในอ าเภอแม่แตง อันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนในการจัดการระบบ
สวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์หา
ก าไรเพื่อสร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สายทิพย์  โสรัตน์ 
(2551) ท่ีพบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการกระจายการลงทุนไปใน
กิจกรรม CSR ด้านต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 

1.3 การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) ผลการวิจัย
เพื่อส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ด้วยแนวคิด
การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) กิจกรรมการวิจัยครั้งนี้เน้นการการ
สนับสนุนการพัฒนาจนท าให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้านสาธารณสุข 
ด้านความปลอดภัย ด้านส่ิงแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ โดยยกย่องให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลท่ีเพียบพร้อม
ไปด้วยความรู้ และประสบการณ์ เป็นผู้ถึงพร้อมท้ังคุณวุฒิ และวัยวุฒิ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า 
แม้จะมีร่างกายอ่อนแอเส่ือมถอยแล้ว แต่ก็ยังสามารถท่ีจะช่วยเหลือครอบครัวได้ ผู้สูงอายุบางรายยังมี
ภูมิปัญญาซึ่งสามารถถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังจนสามารถสืบทอดเป็นวิชาชีพนั้นสืบไป สภาพสังคมใน
ภาคเหนือยังมีความนิยมอยู่ในครอบครัวเดียวกันท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น จะสังเกตเห็นได้ว่า
ความแตกต่างส าคัญระหว่างการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมกับการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหา
ทางสังคม โดยองค์กรเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัคร
เพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว 

1.4 การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) จากการด าเนินกิจกรรมวิจัย
ท าให้ธุรกิจเอกชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในการร่วมจัด
กิจกรรมสนับสนุนการท าโรงทานในงานบ าเพ็ญกุศล น้อมถวายองค์หลวงปู่เปล่ียน ปัญญาปทีโป ครบ 
100 วัน ละสังขาร โดยเป็นการสร้างความร่วมมือของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน 

1.5 การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) องค์กรเอกชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง มีนโยบายท่ีชัดเจนท่ี
จัดพนักงานทุกคนในองค์กรสร้างประโยชน์ต่อชุมชน โดยบริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด ก าหนดให้
พนักงานทุกคนต้องมีการสะสมช่ัวโมงกิจกรรมในการมาร่วมกิจกรรมและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ในการด าเนินกิจกรรมแต่ละกลุ่มชุมชน การร่วมปรับปรุงท่ีท าการของแต่ละชมรม การติดต้ังป้าย
ชมรม เป็นต้น โดยเป็นนโยบายการใส่ใจต่อการแก้ปัญหาสังคม จากกิจกรรมในแต่ละครั้งจะสังเกตได้
ว่าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทเป็นผู้คัดเลือกกิจกรรมแล้วน าเสนอต่อองค์กรเพื่อ
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พิจารณาให้การสนับสนุน โดยพนักงานท่ีเข้าร่วมแต่ละกิจกรรมจะสามารถได้รับการชดเชยในรูปของ
วันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Pollanch et al. (2012) พบว่าภาคธุรกิจ
แต่ละองค์กรให้ความส าคัญกับการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมมากท่ีสุดโดยต้ังหน่วยงานด าเนิน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.6 การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  (Socially Responsible Business 
Practices) องค์กรเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด และบริษัท ซีเมนต์
ไทย จ ากัด ได้ร่วมสมทบการสร้างศูนย์การด าเนินกิจกรรมชมชมผู้สูงอายุในแต่ละต าบล เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังใช้ในการด าเนินกิจกรรม เช่น รดน้ าด าหัวในเทศกาล
สงกรานต์ เนื่องจากผู้สูงอายุยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกในครอบครัวสามารถให้ค าแนะน า
ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีไม่ได้เกิดการเช่ือมโยงเข้ากับเป้าหมายหรือพันธกิจของ
องค์กรเท่าใดนัก 

1.7 การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามก าลังซื้อของคนในระดับฐาน
ราก (Developing and Delivering Affordable Products and Services) โดยบริษัท ปูนซีเมนต์
ไทย จ ากัด ได้ให้การสนับสนุนการอบรมความรู้ในการจัดท าโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ และบริษัท     
โตโยต้าล้านนา จ ากัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นท่ีอ าเภอแม่แตงให้เกิดความยั่งยืน 

ซึ่งจากการจ าแนกความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจข้างต้น หากพิจารณาจะพบว่า
กิจกรรม 3 ชนิดแรก เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการส่ือสารพูดระหว่างธุรกิจกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มี
ส่วนได้เสียหรือการส่ือสารการตลาดท่ีเข้าข่ายการด าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็น
หลัก (Social-driven CSR) ส่วนกิจกรรมท่ีเหลือจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมขององค์กรโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลัก (Corporate-driven CSR) และหากพิจารณาโดยยึดท่ีตัว
กระบวนการทางธุรกิจ (Business process) การด าเนินกิจกรรมขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
ภายในองค์กรเป็นหลักยังสามารถจ าแนกออกเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจ าพวก ท่ีอยู่ ใน
กระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) กับความรับผิดชอบต่อสังคมจ าพวกท่ีอยู่นอกกระบวนการ
ทางธุรกิจหรือเกิดขึ้นภายหลังโดยแยกต่างหากจากกระบวนการทางธุรกิจ  

จากการสัมภาษณ์ถึงแนวคิดการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยภาคธุรกิจ
ต้องการให้กิจกรรมก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดจาก
การศึกษาของ Blomback & Scandelius (2013) พบว่าองค์กรธุรกิจในประเทศไทยยังให้ความกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับน้อยซึ่งการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นท่ี
กิจกรรมท่ีสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนสังคม เป็นเพียงการช่วยเหลือรายกรณีและเน้นการ
ประชาสัมพันธ์เพียงเท่านั้น และการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจจะมีขั้นตอนใน
การด าเนินงานโดยเริ่มจากการก าหนดประเด็นทางสังคมเป็นอันดับแรกเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการสร้างแผนรณรงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ 

2. ผลการวิจัยทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
0.05 และปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 
0.05 รวมท้ังปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ี 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Walker & Kent (2009) ท่ีได้ท าการศึกษาทัศนคติของ 
ผู้บริโภคท่ีมีต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมการกีฬา พบว่า การด า เนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กรกีฬา มีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) รวมท้ังความต้ังใจมาใช้บริการของลูกค้า (Patronage 
Intention) ขององค์กรนั้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก จ าเป็นท่ีจะต้อง
ด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมิได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพของ
สินค้าเท่านั้น แต่จะมองลึกลงไปถึงเบื้องหลังการด าเนินงานธุรกิจขององค์กรผ่านส่ือต่างๆ จน
กลายเป็นเงื่อนไขในการท าธุรกิจในปัจจุบัน 

 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Pavlos et al. (2009) ท่ีได้ท าการศึกษา
บทบาทและคุณลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจและความภักดีของ
ลูกค้า กรณีศึกษา อุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของประเทศกรีซ พบว่า บุคคลหรือลูกค้าท่ีมี
ความแตกต่างกันทางสถานภาพ ท าให้กิจการต้องจัดท ากิจกรรม CSR มีความสัมพันธ์ในเชิง บวกกับ
ความไว้วางใจของลูกค้าและพฤติกรรมความต้ังใจใช้บริการ ซึ่งวัดจากความต้ังใจในการอุดหนุนหรือ
ซื้อซ้ า และความต้ังใจในการแนะน าหรือบอกต่อ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวลักษณ์       
พูลทอง และ รุจิรัตน์ มัณฑะจิตร (2009) ท าการศึกษาเรื่องความคาดหวังของลูกค้าท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์กร การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร และผลท่ีมีต่อตรา
สินค้า กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) พบว่า การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมในรูปแบบต่าง ๆ มีผลต่อการรับรู้ คุณภาพของบริการว่าเป็นธนาคารท่ีให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาบริการต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อไปยังความไว้วางใจเป็นความภักดีต่อตรา
สินค้าเชิงทัศนคติและให้ผลต่อไป  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.1 จากการด าเนินกิจกรรมท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจสามารถสร้างทัศนคติท่ีดีต่อกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นองค์กรเอกชนจึงควรจัดต้ังฝ่ายงาน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นมาเพื่อด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
และควรมีขั้นตอนในการด าเนินงานโดยเริ่มจากการก าหนดประเด็นจากชุมชนสังคมเป็นหลักเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการสร้างแผนรณรงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจซึ่งการท ากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นท่ีกิจกรรมท่ีสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนสังคม  

1.2 จากการศึกษาประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีทัศนคติต่อการจัดกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนในระดับท่ีดีอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่าการด าเนินกิจกรรมใน
ลักษณะดังกล่าวมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรไม่น้อยไปกว่าการมุ่งเน้นการโฆษณาหรือ
การส่งเสริมการตลาดในลักษณะต่าง ๆ ดังนั้นองค์กรเอกชนควรด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
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สังคมกับกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นท่ีให้เกิดความไว้วางใจและเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 

1.3 จากการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
เอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการจ าแนกตามอาชีพ จะเห็นได้ว่าอาชีพมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันใน
การตัดสินใจใช้บริการองค์กรท่ีเข้ามาให้ความช่วยเหลือ โดยผู้ท่ีประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไปมีทัศนคติ
เชิงบวกน้อยกว่าผู้ท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและเกษตรกร ดังนั้นองค์กรเอกชนท่ีด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมควรใช้ความพยายามในการด าเนินกิจกรรมไปยังผู้ท่ีประกอบอาชีพรับจ้ าง
ท่ัวไปไห้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ขององค์กรและมีทัศนคติท่ีดีต่อการด าเนินกิจกรรม
ส าหรับคนกลุ่มอาชีพนี้ 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงกลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ

สร้างภาพลักษณ์ของบริษัทและตัวสินค้า เพื่อจะได้ทราบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของบริษัทและตัวสินค้าน าผลจากการท าวิจัยมาปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น 

2.2 ควรท าการศึกษากลยุทธ์และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆ 
ท่ีอยู่ในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบและน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
ผลส าเร็จของการวิจัยในการพัฒนาท้องถิ่น 

ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยในครั้งนี้ น าไปสู่การเตรียมพร้อมท่ีจะเข้าสู่สังคมสูงอายุ
ของประชาชนในชุมชนอ าเภอแม่แตง ท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป ดังนี้ 

1. เกิดการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตพื้นท่ี อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 13 
ต าบล โดยได้รับองค์ความรู้และรูปแบบด้านการขยายโอกาสในการท างานและการจัดการสวัสดิการ
ผู้สูงอายุชุมชนแม่แตง ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจระดับนอกชุมชน(CSR) 
อันเป็นองค์ความรู้ท่ีกลุ่มไม่ได้มีความรู้ท่ีถูกต้องและชัดเจนมาก่อน และเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ี เข้ามา
ส่งเสริมความอยู่ดีมีความสุขของสังคมผู้สูงอายุ 

2. ชุมชนในพื้น ท่ีได้น าเอาองค์ความรู้ ท่ีได้จากกระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานของการพัฒนาสังคมสูงอายุ ให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงในการด ารงชีวิตและยังสามารถ
สร้างความรับผิดชอบในระดับชุมชน คือ มีการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถช่วย
ตนเองได้ในชุมชน  โดยมีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนอันเป็นผลส าเร็จท่ีท าให้กลุ่มก้าว
ไปสู่ผลส าเร็จในระยะยาว 

3. จากการด าเนินการจนเสร็จส้ินโครงการควรด าเนินโครงการวิจัยเพื่อต่อยอด คือ การสร้าง
เครื่องข่ายสังคมสูงอายุในระดับประเทศและระดับภูมิภาคด้วยการส่งเสริมของภาคธุรกิจท่ีมีภารกิจ
การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อการสร้างความยั่งยืนของสังคมสูงวัย ต่อไป 


