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บทคัดย่อ 
การวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพ้ืนที่อ าเภอ

แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรธุรกิจภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาหนึ่งที่ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงกับภาคธุรกิจเป็นแบบวิธีส าคัญ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในการสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมการขยาย
โอกาสในการท างานและการจัดระบบการสวัสดิการผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจระดับนอกชุมชน ประชากรในการศึกษาคือสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในเขตอ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 10,189 คน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 386 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างใช้ค่าความน่าจะเป็น 2 ขั้นตอน การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ และท าการก าหนดสัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิให้ได้ตามจ านวน และกลุ่มธุรกิจที่อยู่นอกชุมชนและจัดตั้งธุรกิจในจังหวัด
เชียงใหม่ที่สนใจในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสมผสาน 
ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือหาประเด็น
ปัญหาในการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ และประยุกต์ใช้หลักการประชุม
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ AIC เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคม
สูงอายไุด้อย่างยั่งยืน 

ผลการวิจัยด้านการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบ
สวัสดิการผู้สูงอายุเพ่ือเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย ด้วยความร่วมมือจากองค์กรธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจภายใต้
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการประยุกต์ใช้หลักการประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและ
สร้างสรรค์ AIC ในการสร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน
ในการด าเนินการวางแผนพัฒนาในการจัดระบบสวัสดิการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของสังคมสูงวัย
ร่วมกัน มีข้ันตอนตามหลักการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. กระบวนการสร้างความรู้ (Appreciation) ชุมชนมีความต้องการในการก าหนดแนว
ทางการสร้างการเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งจากการจัดเวทีกลุ่มทั้ง 14 กลุ่มได้สรุปประเด็นกิจกรรมใน
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตง ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ประเด็นการส่งเสริมด้าน
สุขภาพ ภูมิปัญญา เกษตรสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ  

2. กระบวนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันหาวิธีการ
และเสนอทางเลือกในการพัฒนาตามที่ได้วางแผนกันในขั้นตอนก่อนหน้า ที่ท าให้แต่ละชุมชนมี
เป้าหมายในการสร้างกิจกรรมเพ่ือจัดระบบสวัสดิการของชุมชนแต่ละแห่งที่มีศักยภาพต่างกัน และได้
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วางแผนการด าเนินการพัฒนากิจกรรมการสร้างแนวทางการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้าใจแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน และท าการก าหนดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคง
ของระบบสวัสดิการผู้สูงอายุซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนหลักคือ บริษัทโตโยต้า
ล้านนา จ ากัด  

3. กระบวนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control) ผู้สูงอายุทั้ง 14 กลุ่มได้ร่วมกันจัดท าแผนการ
ด าเนินกิจกรรมผู้สูงอายุและมีการก าหนดเป้าหมายพร้อมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อเป็นการควบคุมการ
ด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้ให้มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุสู่
สังคมสูงอายุได้อย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนสนับสนุนให้การช่วยเหลือทั้ง
กระบวนการด าเนินงานและงบประมาณบางส่วนเพ่ือให้การวางแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแตกต่างกัน ในส่วนของระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน พบว่า มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.042 ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่
แตงที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรเอกชนด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียน
หนังสือมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมที่ดีกว่า
ทัศนคติของผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา  ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีทัศนคติต่อการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมที่ดีกว่าผู้สูงอายุที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษามีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมที่ดีกว่าผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมที่ดีกว่าผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา 

การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่
แตกต่างกันมีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.028 ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่
แตงที่มีเพศที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้สูงอายุเพศหญิงมีทัศนคติที่
สูงกว่าทัศนคติของผู้สูงอายุเพศชาย 

และในส่วนของอาชีพที่แตกต่างกัน พบว่า มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.045 ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.05 
จึงสรุปได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงที่ประกอบอาชีพที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และผู้ประกอบอาชีพเกษียณอายุราชการมีทัศนคติ
ต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป 



ง 
 

 

การทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านการตัดสินใจใช้บริการแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.027 ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุ
ในอ าเภอแม่แตงที่ประกอบอาชีพที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และผู้สูงอายุที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าประกอบอาชีพรับจ้าง 
 
ค าส าคัญ : สังคมสูงอายุ บรรษัทบริบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การจัดสวัสดิการ และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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Abstract 

This integrated research focuses on promoting the elderly people’s social 

welfare system in Mae Tang district area of Chiang Mai province by using a 

participation between communities and business organizations, under the corporate 

social responsibility concept from the business organizations outside the communities. 

It is one of research and development project that used a participatory action research 

method with the group of elderly people in Mae Tang district and business sector.  

The research aims to create communities’ benefits by constructing knowledge in 

expanding work opportunities and social welfare system management base on the 

corporate social responsibility concept from the business organizations outside the 

community. The research population were 10,189 elderly people in Mae Tang District 

Area of Chiang Mai Province and the sample group were 386 elderly people selected 

by using two steps probability sampling method; stratified random sampling and 

setting the scale of each stratified level to meet the sample size target, plus the 

business groups outside the community which located in Chiang Mai province and 

interested in building the corporate social responsibility. 

This research is a mixed methods research, after collecting and analyzing data, 

the activities had been held to analyze the communities’ circumstance and find the 

problem issues about doing corporate social responsibility activities. The research 
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also applied the concept of participatory and creative action meeting AIC to specify 

the suitable ways for elderly people’s sustainable social welfare system.  

The result of this research, in the aspect of participation building to construct 

the knowledge in social welfare system management for aging society and give all 

stakeholders the opportunity to share their opinion about plan by applying the concept 

of participatory and creative action meeting AIC, was divided into three points which 

were; 

1. Knowledge procedure (Appreciation), this research found that communities 

needed an explicit plan and direction to prepare their aging society.  After finished 14 

focus groups, their issues had been grouped into four; health, wisdom, environmental 

agriculture, and social and economic, to develop the potential of the elderly people in 

Mae Tang District Area.   

2. Development procedure (Influence), all stakeholders had found their 

method and choices to develop the plan that had been agree before. Thus, each 

community had the different activities to manage their social welfare depended on 

their own potential. Moreover, they had a development plan to build the 

understanding about the corporate social responsibility of the business organizations 

outside the communities. They also set the activities to promote the stability of elderly 

people’s social welfare system which had been cooperated by the main private sector 

organization, Toyota Lanna Co. Ltd., 

3. Working procedure (Control), elderly people in 14 groups had planned the 

activities and goal with a distinctly key performance indicator to control effectiveness 

of each activity and the sustain of the social welfare system. In this step, there were 

many supports; including working process and budget, from the government and 

private organizations in order to transform plan to a concrete action.   

In the hypothesis testing, this research found that the different personal factors 

affected the attitude about running the corporate social responsibility activities of the 

sample group in the different level. The different education level had affected to the 

different attitude in running the corporate social responsibility activities significantly, 

with figure 0.042 which was lower than 0.05. So, it can be summarized that the 

elderly people group in Mae Tang district with the different education background 

had a different attitude in running the corporate social responsibility activities in the 

social aspect significantly with the level of significance 0.05. The elderly people 

without education background had better attitude toward the corporate social 
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responsibility activities than the group with diploma and bachelor’s degree 

background. The group with primary school education background had better attitude 

toward the corporate social responsibility activities than the group with bachelor’s 

degree background, and the group with secondary school education background had 

better attitude toward the corporate social responsibility activities than the group with 

diploma background. 

The hypothesis testing also shown that the different gender affected the 

attitude about running the corporate social responsibility activities of the sample 

group in the different level significantly, with figure 0.028 which was lower than 

0.05. It can be summarized that the elderly people in Mae Tang district with different 

gender had a different attitude in running the corporate social responsibility activities 

in environmental aspect significantly with the level of significance 0.05, which female 

had better attitude than male. 

From the occupation factors, the research found the significant difference, 

with figure 0.045 which was lower than 0.05. It can be summarized that the elderly 

people in Mae Tang district with different occupation had a different attitude in 

running the corporate social responsibility activities in environmental aspect 

significantly with the level of significance 0.05. The agriculturist had better attitude 

toward the corporate social responsibility activities than the business owner/ 

merchandises group and general employee group. The government retirement group 

had better attitude toward the corporate social responsibility activities than the general 

employee group. 

In additional, this research found that the different personal factors affected 

the attitude about running the corporate social responsibility activities in service using 

decision making aspect. The different occupation had affected to the different attitude 

in running the corporate social responsibility activities significantly, with figure 0.027 

which was lower than 0.05. It can be summarized that the elderly people in Mae Tang 

district with different occupation had a different attitude in running the corporate 

social responsibility activities in environmental aspect significantly with the level of 

significance 0.05. The business owner/ merchandises group and the agriculturist 

group had better attitude about the corporate social responsibility activities toward 

environmental aspect than the general employee group. 
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