














 



 ประวัติส่วนตัว 
 
1.ชื่อ  ภาษาไทย  :  อาจารย์ ดร.จิราภรณ์  บุญยิ่ง 

English    :  Dr. Jiraporn  Boonying 
เลขที่บัตรประชาชน ; 3319900222221 
ว/ด/ป เกิด : 1 มกราคม 2508 

2. ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 English     :  Lecturer of Quality Management   
3. สังกัดหน่วยงาน  :  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน  :  02-160-1185 
   โทรศัพท์เคลื่อนที่  :  086-7670171 
   เว์ปไซต์ส่วนตัว     :  http://www.elcim.ssru.ac.th/jiraporn_bo/ 
   อีเมล์                : jiraporn.bo@ssru.ac.th  / jiboonying@hotmail.com 
4.ประวัติการศึกษา 
ปริญญาเอก(Doctor's Degree) 
ภาษาไทย :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ), สถาบันนานาชาติเศรษฐศาสตร์และการจัดการ, ประเทศ 
                   ฟิลิปปินส์. (พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2555) 
English   :   Doctor of Philosophy (Management), International Academy of Management and 
                   Economics, Philippines.  
ปริญญาโท(Master's Degree);  
ภาษาไทย :   เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกริก, กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2536 -
พ.ศ.2541) 
English   :   Master of Economics (Economics), Krirk University, Bangkok Thailand. 
ปริญญาตรี(Bachelor's Degree):  
ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา), วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (พ.ศ.2533 - พ.ศ.2535) 
English   :  Bachelor of Science (Health Education), Suan Sunandha Teachers ‘s College, 
                Bangkok  Thailand. 
ประกาศนียบัตร 
ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (พ.ศ.2527 - พ.ศ.2529) 
ภาษาอังกฤษ : Certificate in Nursing and Midwifery 
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5. ประวัติการทำงาน 
ภาษาไทย: 
ปีพ.ศ.2558 – ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
ปีพ.ศ.2554 – ปัจจุบัน  : คณะกรรมการวิชาการ  สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
                           อิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีพ.ศ.2560 – พ.ศ.2562   : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
                   โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 
ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน : ผู้ตรวจประเมินภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา 
                   เขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
 ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ. 2560 : ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัด 
                   สำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 
ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2559   : คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ปี พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน : คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป 
                           มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2565 : คณะอนุกรรมการพิจารณาโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด  สำนักงานอาสา 
                    กาชาด สภากาชาดไทย 
ปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2565 : คณะกรรมการพิจารณาบุคลากรดีเด่นโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด สำนักงาน 
                    อาสากาชาด สภากาชาดไทย 
ปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2565 : หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด สำนักงานอาสา 
                    กาชาด สภากาชาดไทย 
ปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2554   : นักวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,  
                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
ปี พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัย 
                    ราชภัฏพระนคร , มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร                       
ปี พ.ศ.2529 - พ.ศ.2536 : พยาบาลและผดุงครรภ์ แผนก ไอ.ซี.ยู.อายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 
                    กรุงเทพมหานคร 
 
 
 



6. ผลงานวิชาการและงานวิจัย 
    6.1 หนังสือ 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง. (2560). หนังสอืเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์. 307 หน้า. ฝ่ายธุรกิจมัล

ติมิเดียเพ่ือการศึกษา (ศูนย์หนังสือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

o จิราภรณ์ บ ุญยิ ่งและคณะ. (2555). หนังส ือการคิดและการตัดสินใจ.  กร ุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (ศูนย์หนังสือ). 280 หน้า 

 

6.2 เอกสารประกอบการสอน 

o จิราภรณ์ บุญยิ ่ง. (2564). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาCIM1104 การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ 

o จิราภรณ์ บุญยิ่งและภาวิณี รัตนคอน. (2563). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา

GEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู

อิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง, (2563). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาCIM1109 เศรษฐศาสตร์มห

ภาค. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. .กรุงเทพฯ 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง, (2560). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา CIM1108 เศรษฐศาสตร์

จุลภาค. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ 

6.3 ผลงานวิจัย 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง, (2557). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาการคิดและการตัดสินใจ.

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (งบประมาณรายได ้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง, (2559). การศึกษาประสิทธิผลการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน ใน

รายวิชาสังคมไทยในบริบทโลก โดยใช้โครงงานเป็นฐาน. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา (งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ) 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง, (2560). ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่าน

ออนไลน์กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ) 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง, (2561). ความต้องการและปัญหาของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยว

แหล่งต่างๆในประเทศไทย (งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 



o จิราภรณ์ บุญยิ่ง, (2562). กลยุทธ์การตลาดในการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคใน

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทย (งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง. (2562). การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ

วิสาหกิจการท่องเที่ยว โดยแบบชุมชนมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน ในจังหวัดอุบลราชธานี. 

(การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี) 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง, (2563). รูปแบบการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ

วิสาหกิจการท่องเที่ยว โดยชุมชนแบบมีส่วนวร่วม จังหวัดพัทลุง (งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง, (2563). การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

สินค้าและบริการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง (ผู้ร่วมวิจัย 

งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง, (2564). การประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยของวิสาหกิจท่องเที่ยวโดย

ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม. (งบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง, (2564). การปรับตัวของวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อรองรับการ

ท่องเที่ยวยุคปกติใหม่จังหวัดสมุทรสงคราม (ผู้ร่วมวิจัย งบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา) 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง. (2565). การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยทุนทางวัฒนธรรม ของ

จังหวัดสมุทรสงคราม. (งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง. (2565). การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี
วัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น ของจังหวัดสมุทรสงคราม. (งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง. (2566). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
สมุทรสงคราม. (งบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง. (2566). การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดระนอง  
 

6.3 บทความทางวิชาการ (วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ)  

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง. (2559). สภาพและปัญหาการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน

นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด.วารสารวิจัยราชภฏัพระนคร  สาขามนุษยศาสตร์และ



สังคมศาสตร์ ปีที่11 ฉบับที่1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 หมายเลข ISSN :2286 – 

7171 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง. (2560). การตลาดท่องเที่ยวของตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 หมายเลข ISBN: 1906-8824 

o Jiraporn Boonying. (2018). Demand and Problems faced by Chinese tourists 

traveling in Thailand. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 

ISSN: 2223-814X / Ref: Art 32 Vol 7 (3) 2018. Pagr/e 1-8. Scopus. 

o จิราภรณ์ บุญยิ่ง, (2562). การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ

วิสาหกิจการท่องเที่ยว โดยแบบชุมชนมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน ในจังหวัดอุบลราชธานี. 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วารสารเลข ISSN: 1513-1149 ปีที่ 21 ฉบับที ่1 

มกราคม - มิถุนายน 2562, หน้า 87-94.  

o Jiraporn Boonying. (2019). Distribution Marketing Strategy of Goods from 

Manufacturersto the Consumer In the Auto parts Industry in Thailand  

.Social Sciences, Number of issues per year : 6, วารสารเลข ISSN : 1818-5800 

(Print), ISSN : 1993-6125 (Online), Volume 14 Issue 9, 2019,page 335-340. 

Scopus / SJR Q4. 
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Abstract 

 
Research Title     :  Model Participatory Entrepreneurs of Community of CSR 

                                Promotion of - Based Tourism Enterprises in Phatthalung province 

Author   : Jiraporn Boonying 

Year   : 2018 

This research Its objectives are to survey the personal characteristics of the respondents to 

survey the model of CSR promotion with reputation, image and participation to find the relationship 

between model of CSR promotion and reputation and participation of participatory community tourism 

enterprises. The researcher has specified the research methodology. Is a combined research. The 

sample consisted of 400 people. The tools used were questionnaires and in-depth interviews. The 

statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. Finding 

relationships and Delphi values. 
The results of the research revealed that 1) Most of the respondents were female. Accounting 

for 75.8 %, aged between 41-50 years, accounting for 58.0%, marital status accounting for 63.50%, having 

bachelor degree education accounting for 79.0% of the total, occupation 34.8%, with monthly incomes 

of 10,001 - 20,000 baht or 34.8%. 2) The level of opinion on CSR promotion found that the overall high 

level in most of the cases were found. Responsibility to ethics most are average, followed 

by the responsible law the image as a whole at a high level. When focusing on each aspect, the image of 

the organization is at a high level, followed by the image of the entrepreneur. The community tourism 

enterprise in overall reputation is at a high level. When it was found that the importance of trust with the 

average of the highest level and the participation of enterprises in the tourism community. Overall, it was 

found in the high level in each aspect, it was found that the information perception was the highest 

level, followed by participation in planning. The model of CSR promotion that is suitable for image, followed 

by reputation Relations between model of CSR promotion shows that participation does not have a 

relationship with the image, reputation. In relation to the model of CSR promotion with statistical 

significance at the level of 0.05   
Your feedback and opinions are in the same way that the general standards and the private 

sector must be encouraged. Participatory community tourism enterprise entrepreneurs for activities to 

occur regularly must promote and develop the environment and preserve the nature of the tourist 

attraction to be outstanding, unique and preserve the beautiful image of Thai culture to continue. 
 

Keywords: CSR Promotion, entrepreneurs, community tourism enterprises, participation   



บทท่ี 1 

บทนำ 

  

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 จากอดีตท่ีผานมาประเทศไทยไดนำระบบเศรษฐกิจ แบบท่ีนิยมใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศซึ่งเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย ทั้งในดานสังคมและสิ่งแวดลอมแหงประเทศ มีความเจริญ              

มากขึ้นเทาไร ปญหาก็ใหญและซับซอนมากขึ ้นจนบางปญหายากที่จะแกไข ทำใหธุรกิจ ตาง ๆ                 

เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจแบบกิจการเพ่ือสังคมโดยธุรกิจทุกประเภทสามารถท่ี

จะเปนกิจการเพื่อสังคมไดดวยวา กิจการเพื่อสังคมเปนกิจการที่มีความเหมือนกับธุรกิจทั่ว ๆ ไปมี        

การผลิตและขายสินคา เพื่อสรางผลกำไรแตผลกำไรที่ไดจากการดำเนินธุรกิจไมไดใหผูถือหุนหรือ

เจาของคนใดผลกำไรของการดำเนินกิจการเพ่ือสังคมจะถูกแยกออกเปน 2 สวนสวนท่ี 1 จะกลับคืนสู

ธุรกิจเพื่อใหธุรกิจสามารถดำรงอยูตอไปไดขณะที่กำไร สวนที่ 2 จะถูกนำกลับสูสังคมในรูปแบบทั้งท่ี

เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินผลกำไรใน สวนนี้สามารถวัดผลจากหลายดัชนีดวยกัน เชน เปนคุณภาพ

ชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น สิ่งสำคัญของการนำผลกำไรกลับคืนสูสังคมเพื่อแกปญหาสังคมนั้น คือ การท่ี

ชุมชนสามารถพ่ึงพาไดโดยไมตองรอความชวยเหลือจากองคกรภายนอก หรือรัฐบาลแตอยางเดียวทำ

ใหชุมชนมีความเขมแข็งมีการเปนอยูท่ีดีข้ึน สามารถยกระดับความเปนอยูการใชชีวิตของคนในชุมชน

ไปในทางท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืนได (สุทธดา ขัตติยะ, 2560) 

ความรับผิดชอบตอสังคมไดกอเริ่มขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2523 ซึ่งเปนแนวคิดการทำธุรกิจควบคูไป

กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรที่คำนึงถึง

ผลประโยชนตอสังคมท้ังในระดับใกลและไกลดวยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกร หรือทรัพยากรจาก

ภายนอกองคกรในอันที่จะทำใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข (สถาบันไทยพัฒน, 2553) หลังป               

พ.ศ 2533 ปจจุบันบริษัทตาง ๆ ทั่วโลกแขงขันกันทางดานคุณภาพและนวัตกรรมแตก็มีปญหามาก

เพราะตลาดเดิมมีการแขงขันสูงมากขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะตลาดหรือกลุมลูกคาที่มีกำลังซื้อมีจำนวน

จำกัดประมาณ 800 ลานคน จากประชากรทั้งสิ้น 6,500 ลานคนทั่วโลกทำใหธุรกิจเริ่มเบนทิศทาง

ไปสูกลุมลูกคาใหมนั่นคือ กลุมประชากรยากจนท่ีเปนคนสวนใหญของโลกหรือประมาณ 4 พันลานคน

ซ่ึงแมวาตลาดกลุมนี้จะมีกำลังซ้ือนอยหรือยังไมมีเลย แตก็เปนตลาดกลุมใหญมากท่ีพรอมจะเพ่ิมกำลัง

ซ้ือไดมากข้ึน ในอนาคตดังนั้นองคกรธุรกิจจึงเริ่มหันมามองและพัฒนาตลาดฐานพีระมิดหรือท่ีเรียกวา

แนวคิดการขยายฐานลูกคาแบบ Boltom Up Strategy (BOG Strategy) หรือกลยุทธเจาะกลุมตลาด

ลางนั่นเอง โดยเปนกลยุทธท่ีมุงพัฒนาใหคนสวนใหญกลุมนี้พรอมท่ีจะเปนลูกคาในอนาคตแตการท่ีจะ

เจาะตลาดกลุมนี้เปนสิ่งที่ยาก เพราะเปนตลาดใหญที่ยังคอนขางลาหลังยึดติดกับประเพณีคานิยม
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ทองถิ่นไมไววางใจนักธุรกิจ ดังนั้นการที่จะเขาไปทำความรูจักคุนเคยหรือสรางความเชื่อใจจึงตอง

อาศัยแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมเปนการแสดงความปรารถนาดีและพัฒนาใหมีชีวิตความเปนอยู

ท่ีดีข้ึนพรอมท่ีจะเปนลูกคาในอนาคต (พนาวัลย คุมสุด, 2560) 

สำหรับในประเทศไทย ประชาชนทั่วไปสวนมากเขาใจผิด คิดวาความรับผิดชอบตอสังคมนั้น

เปนเพียงวิชาการสรางภาพลักษณ (Image) ใหกับองคกรรวมถึงเพียงการทำกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีไมได

กอใหเกิดความยั่งยืนเปนเพียงแคการบริจาคขององคกร อาจกลาวไดวาความรับผิดชอบตอสังคมใน 

ยุคแรก ๆ นั้น องคกรอาจไมไดเห็นความสำคัญหรือมีความตั้งใจท่ีดีมากนัก สวนการทำกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทองเที่ยวกับการที่ผูบริหารใหความสำคัญตอความ

รับผิดชอบตอสังคมซ่ึงมีจุดประสงคในการทำกิจกรรม ดังตารางท่ี 1.1 

 

ตารางท่ี 1.1 

จุดประสงคในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหาร 

อันดับ จุดประสงค จำนวนรอยละท่ีตอบ 

(%) 

1 เจตนารมณของประธานกรรมการบริหาร 66.33 

2 เพ่ือชวยพัฒนาภาพลักษณและตราสินคาขององคกร 53.33 

3 เปนสิ่งสำคัญตอลูกคา 26.67 

4 เพ่ือลดความเสี่ยง 23.33 

5 ความม่ันคงในสังคม 16.67 

6 การคาดหวังจากชุมชน 6.67 

ท่ีมา. สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2560 

 

จะเห็นไดวาการทำกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทสวนใหญมากถึง รอยละ 

66.33 เห็นวา การทำกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมักเกิดขึ้นเนื่องจากเจตนารมณของประธาน

กรรมการบริหาร ขณะที่รอยละ 53.33 การทำกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อชวยพัฒนา

ชื่อเสียง ภาพลักษณตราสินคาขององคกร เปนสิ่งที่สำคัญตอลูกคาเพียง รอยละ 26.67 การลงมือทำ

ลวงหนาเพื่อลดความเสี ่ยง รอยละ 23.33 เพื ่อความมั ่นคงในสังคมรอยละ 16.67 และเปนสิ่งท่ี

คาดหวังจากชุมชนเพียงรอยละ 6.67 เทานั้น ตามลำดับ (สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม,2560)  

ผูบริหารธุรกิจจำนวนมากยังมองไมเห็นประโยชนของการทำกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคม  (Corporate  Social responsibility, CSR) โดยมองกิจกรรมของความรับผิดชอบตอสังคม

จากกรอบแนวคิดในเรื่องตนทุนหรือผลประโยชนระยะสั้นเปนหลัก นั่นหมายถึงสนใจความรับผิดชอบ



3 

 

 

ตอสังคมที่จะทำใหบริษัทไดประโยชนตอบแทนเปนอยางไรในแงของการเพิ่มผลกำไรหรือยอดขาย 

และผูบริหารอีกจำนวนหนึ่งยังตอตานกิจกรรมของความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอเพื่อนมนุษย              

เพราะเห็นวาเปนการเพิ่มตนทุนในการดำเนินธุรกิจสงผลทำใหไมสามารถแขงขันกับบริษัทอื ่นได            

สวนผลประโยชนในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ระยะยาวนานนักวิชาการไดให

ความสำคัญกับคุณคาตราสินคา (Brand Equity) ซึ่งเปนผลประโยชนแบบยั่งยืนและเพิ่ม ซึ่งเปน

ผลประโยชนแบบยั่งยืนและเพ่ิมพูนมูลคา ซ่ึงเปนผลประโยชนแบบยั่งยืนและเพ่ิมพูนมูลคาของบริษัท

ไดเปนอยางดี (Kotler, 2000) 

 

คำถามของการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาขอมูลจากกลุมประชากรที่เกี่ยวของและมีผลไดเสียตอธุรกิจ

วิสาหกิจทองเท่ียวจังหวัดพัทลุง ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ จึงนำไปสูคำถามท่ีตองการทราบคือ 

1. คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนอยางไร 

2. ความรับผิดชอบตอสังคมดานภาพลักษณ ความมีชื่อเสียง และการมีสวนรวมเปนอยางไร 

3. ความสัมพันธรูปแบบระหวางความรับผิดชอบตอสังคมภาพลักษณ ความมีชื่อเสียงเปนอยางไร 

4. รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการวิสาหกิจทองเที่ยวชุมชนมีลักษณะเปน

อยางไร 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวโดยชุมชน

แบบมีสวนรวม จังหวัดพัทลุง ไดกำหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 

1. เพ่ือสำรวจคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

2. เพ่ือสำรวจรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมกับภาพลักษณ ความมีชื่อเสียงและการมีสวน

รวม 

3. เพ่ือคนหาความสัมพันธระหวางรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมกับภาพลกัษณ ความมี

ชื่อเสียง และการมีสวนรวมของผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชนแบบมีสวนรวม 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

เพื ่อใหบรรลุว ัตถุประสงคของการวิจัย เร ื ่อง ร ูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของ

ผูประกอบการวิสาหกิจทองเที่ยวโดยชุมชนแบบมีสวนรวม จังหวัดพัทลุง  ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขต

ของการวิจัย ดังนี้ 
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ขอบเขตดานเนื้อหา 

งานวิจัยท่ีทำการศึกษาเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีดังตอไปนี้ 

ความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก ความรับผิดชอบตอเพื ่อนมนุษย ความรับผิดชอบตอ

จริยธรรม ความรับผิดชอบตอกฎหมาย และความรับผิดชอบตอธุรกิจ 

ภาพลักษณ ไดแก ภาพลักษณชุมชน ภาพลักษณองคกร และภาพลักษณผู ประกอบการ

วิสาหกิจทองเท่ียวชุมชน 

ความมีชื่อเสียง ไดแก ความคาดหวังของสังคม บุคลิกภาพขององคกร และความไววางใจ 

 ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรท่ีศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชนแบบมีสวนรวม จังหวัดพัทลุง 
 ขอบเขตดานระยะเวลา 

  ระยะเวลาในการทำวิจัยเดือนตุลาคม 2562  - ตุลาคม 2563 และทำการเก็บรวบรวมขอมูล

ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2563 -เมษายน 2563 

องคประกอบตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

 การวิจัยในครั้งนี้ ไดทำการศึกษาตัวแปรรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการ

วิสาหกิจทองเท่ียวโดยชุมชนแบบมีสวนรวม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ตัวแปรเหตุไดแก 

- ความรับผิดชอบตอสังคมไดแก ความรับผิดชอบตอเพ่ือนมนุษย ความรับผิดชอบตอ

จริยธรรม ความรับผิดชอบตอกฎหมาย และความรับผิดชอบตอธุรกิจ 

2. ตัวแปรค่ันกลางไดแก 

- ภาพล ักษณได แก ภาพล ักษณช ุมชน ภาพล ักษณองค กร และภาพล ักษณ

ผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชน 

- ความมีชื่อเสียงไดแก ความคาดหวังของสังคม บุคลกิภาพขององคกร และความไววางใจ 

- การมีส วนรวม ไดแก การรับร ู ข าวสาร และการมีส วนรวมในการวางแผน การ

ปรึกษาหารือ การประชุมรับมือความคิดเห็น การรวมมือในการตัดสินใจ และการใชกลไกทางกฎหมายเม่ือ

เห็นวากลไกไมเปนธรรม 

3. ตวัแปรผลไดแก รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม 
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1.4 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

ตัวแปร   ตัวแปรค่ันกลาง  ตัวแปรผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 องคประกอบของตัวแปร  

  

1.5 คำนิยามศัพทเฉพาะ 

 รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง ความสัมพันธและขนาดอิทธิพลระหวางความ

รับผิดชอบตอสังคม ภาพลักษณ  ความมีชื่อเสียง  และการมีสวนรวม 

 ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง คำม่ันของผูประกอบการท่ีจะสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

อยางยั่งยืนโดยทำงานรวมกันกับลูกจางและครอบครัวชุมชนและสังคมโดยกวางเพ่ือจะพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม ในดานความรับผิดชอบตอเพื่อนมนุษย ความรับผิดชอบตอจริยธรรม 

ความรับผิดชอบตอกฎหมาย และความรับผิดชอบตอธุรกิจ 

ภาพลักษณ 

การมีสวน

รวม 

รูปแบบความ

รับผิดชอบตอสังคม 

ความรับผิดชอบ

ตอสังคม 

ความมี

ชื่อเสียง 

H1 

H2 

H7 

H3 

H9 

H4 

H5 

H6 

H9 

H8 
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ภาพลักษณ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูใชบริการความรูสึกนึกคิดตอภาพลักษณชุมชน 

ภาพลักษณองคกร และภาพลักษณผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชน 

และซ่ึงอาจไดจากประสบการณตรงหรือทางออม 

 ความมีชื่อเสียง หมายถึง การประเมินคุณคาตาง ๆ ของผูประกอบการในลักษณะภาพรวมใน

มุมมองของผูใชบริการตอความคาดหวังของสังคม บุคลกิภาพขององคกร และความไววางใจ 

การมีสวนรวม หมายถึง รูปแบบการรับรูขาวสาร การมีสวนรวมในการวางแผน การ

ปรึกษาหารือ  การประชุมรับฟงความคิดเห็น  การรวมในการตัดสินใจ  การใชกลไกทางกฎหมายเม่ือ

เห็นวากลไกไมเปนธรรม 

  

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

การศึกษาผูวิจัยไดคาดหวังผลประโยชนท่ีจะไดดังนี้ คือ 

1. ผูประกอบการวิสาหกิจทองเที่ยวชุมชนที่เขาใจถึงปจจัยที่ทำใหเกิดภาพลักษณความมี

ชื ่อเส ียง ซึ ่งนำไปวางแผนเชิงกลยุทธ ในการสรางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมอยางมี

ประสิทธิภาพ  

2. ผูประกอบการวิสาหกิจทองเที ่ยวชุมชน ไดประโยชนจากการนำไปใชรูปแบบความ

รับผิดชอบตอสังคมท่ีเปนรูปประธรรมมากข้ึน 

3. หนวยงานภาครัฐที่กำกับดูแลวิสาหกิจชุมชน สามารถนำรูปแบบความรับผิดชอบตอ

สังคม กำกับดูแลใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4. นักวิจัยนักวิชาการและนักศึกษาใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในเรื่องความรับผิดชอบ

ตอสังคมท่ีเหมาะสม  
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
            การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการวิสาหกิจทองเที่ยวโดย

ชุมชนแบบมีสวนรวม จังหวัดพัทลุง” ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดอาศัยหลัก และทฤษฎีดานแนวคิดความรับผิดชอบ

ตอสังคม แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียวชุมชน  โดยการทบทวนรรณกรรมท่ี

เกี่ยวของ ขอนำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัย และขอมูลของผูประกอบการวิสาหกิจทองเที่ยวโดย

ชุมชนแบบมีสวนรวมจังหวัดพัทลุง ดังนี้   

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม  

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม  

 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียวชุมชน 

 2.4 แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ 

 2.5 แนวคิดเก่ียวกับความมีชื่อเสียง 

 2.6 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

 2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม    

2.1.1  ความหมายการมีสวนรวม    

สถาบันพระปกเกลา (2016) ใหความหมายการมีสวนรวมไววา การมีสวนรวม” หมายถึง              

การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอน การพัฒนาทั้งในการแกไขปญหาและปองกัน

ปญหาโดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม รวมกำหนดนโยบาย รวมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติ

ตามแผน  รวมตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ รวมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ 

อันมี  ผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือขายทุกรูปแบบในพ้ืนท่ี   

ประพันธพงศ ชิณพงษ (2551) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา การมีสวนรวมเปน            

ผลมาจากการเห็นพองตองกันในเรืองของความตองการและทิศทางการเปลี่ยนแปลงความเห็นพอง

ตองกันนั้นจะมีมากพอจนเกิดความคิดริเริมโครงการเพื่อการปฏิบัติการ กลาวคือ ตองเปนการเห็นพอง

ตองกันของคนสวนใหญทีจะเขารวมปฏิบัติการนั้น และเหตุผลทีคนมารวมปฏิบัติการไดจะตองตระหนัก

วา การปฏิบัติการ ทังหมดโดยกลุม หรือในนามของกลุมหรือ กระทำการผานองคกร ดังนั้นองคกรจะตอง 

เปนเสมือนตัวท่ีทําใหการปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงทีตองการ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
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 เมตต เมตตการุณจิต (2553) การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุม 

บุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ในลักษณะของการรวมรับรู รวม

คิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมติดตามผล. 

     จากคำกลาวขางตนสรุปไดวาการมีสวนรวมของชุมชนหมายถึงชุมชนนำเสนอขอมูลใหแก

นักทองเที่ยวในเรื ่องประจำวันของคนทองถิ่น และถือวาเปนเรื่องใหมของคนภายนอก การสราง

เรื่องราว และเนื้อหาใหเกิดความสนุกและเก็บความรูสึก ความประทับใจของผูมาเยือน รูสึกดีกับ

ชุมชน ผลคือการทองเท่ียวมีกำไรและการแขงขัน   

ลักษณะการมีสวนรวม 

Huntington & Nelson (1975) เห็นวา ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนจะพิจารณาจาก 

กิจกรรมและการบริหาร ซึ่งจะตองมีการศึกษาควบคูกันไป ในระดับกิจกรรมนั้น จะเปนพื้นฐานเบื้องตน

ของการทำใหประชาชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมมากที่สุด สวนในดานการบริหารนั้น จะเปนลักษณะ

ของผูมีอำนาจหนาที่ที่จะเปดทางใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกถึงเขารวมใน

กิจกรรม โดย Huntington & Nelson ไดม ีหลักในการพิจารณา ถึงล ักษณะการมีส วนรวมดังมี

รายละเอียด ดังนี้  

1. กิจกรรมลักษณะของการมีสวนรวมประเภทนี้ใหดูจากกิจกรรมที ่เขารวม เชน ดาน

การเมือง อาจพิจารณาจากการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้ง การลงประชามติ การประทวง 

กรณีท่ีรัฐมีโครงการท่ีมีผลกระทบตอประชาชน เปนตน วาสามารถกระทำไดเพียงใด 

2. ระดับการบริหารโครงสรางขององคกรหนึ่งจะตองมีสายการบังคับบัญชา ดังนั้น การมีสวน

รวมจะพิจารณาไดจากในแนวราบทุกแผนกทุกฝายจะมีความเสมอกันในตำแหนง ดังนั้น การมีสวน

รวมในแนวราบจึงเปนไปอยางหลวม ๆ ไมจริงจัง ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีสถานะหรือตำแหนงเทากันใน

แนวดิ่ง  เปนการมีสวนรวมตามสายการบังคับบัญชา เชน มีหัวหนา ลูกนอง มีฝายแผนกตาง ๆ 

ลดหลั่นกันไป เปนตน การทำงานจึงมีการตรวจสอบตามลำดับขั้น การแสวงหาผลประโยชนเพ่ือ

ตนเองหรือผูอื่นจะไดรับการตรวจสอบจากผูบังคับบัญชาการมีสวนรวมทั้งแนวราบและแนวดิ่งนั้น ใน

บางครั้งจะตองทำงานรวมกัน ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานในแผนกอื่น จึงตองแสดงบทบาทตาม

สถานภาพของแนวราบและแนวดิ่ง 

รูปแบบการมีสวนรวม  

มนัส สุวรรณ (อางถึงใน รมณีย บุญวานิช, 2552 : หนา 14-15) การมีสวนรวมของ ประชาชน 

สามารถกระทำไดใน 5 รูปแบบ ดังนี ้

 1. การรับรูขาวสาร (Public information) การมีสวนรวมในรูปแบบนี้ประชาชนใน พื้นท่ี

โครงการจะไดรับผลกระทบจะตองไดรับแจงใหทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดำเนินการและ

ผลกระทบท่ี คาดวาจะเกิดข้ึน ท้ังในการไดรับขาวสารดังกลาวตองไดรับกอนการตัดสินใจดำเนินโครงการ 
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 2. การปรึกษาหารือ (Public consultation) เปนรูปแบบของการมีสวนรวมในลักษณะของ               

การปรึกษาหารือระหวางผูดำเนินโครงการกับ ประชาชนท่ี มีสวนไดสวนเสียโดยตรง ท้ังนี้ เพ่ือเปนการรับ

ฟงความคิดเห็นและตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังเปนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการให

ประชาชนไดทราบและรับขอเสนอแนะเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

3. การประชุมรับฟงความคิดเห็น (Public meeting) เปนรูปแบบการมีสวนรวมที่ ผูดำเนิน

โครงการกับประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียจะไดทำ ความเขาใจรวมกันดวยเหตุผล ซึ่งการมีสวนรวม

ของประชาชนในรูปแบบนี้สามารถทำได 2 ลักษณะ คือ  

3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community meeting) ซึ่งจัดประชุมในชุมชนที่ จะ

ไดรับผลกระทบจากโครงการโดยผูดำ เนินการจะสงผูแทนเขารวมประชุม  

3.2 การประชุมรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ (Public hearing) การประชุม ลักษณะนี้

จำเปน สำหรับโครงการขนาดใหญที่มีเรื่องของเทคนิคและวิชาการที่เกี่ยวของการประชุม ลักษณะนี้

ตองเปดกวางสำหรับสาธารณะ  

4. การรวมในการตัด สินใจ (Decision making) การมีสวนรวมในรูปแบบนี้ถือเปน เปาหมาย

สูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชน ในทางปฏิบัติจริง การดำเนินโครงการซึ่งมักดำเนินการในรูป

ของคณะกรรมการจะตองมีตัวแทนของประชาชนรวมเปนคณะกรรมการดวย 

 5. การใชกลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้แมจะไมใชรูปแบบการมีสวนรวมของ ประชาชน

โดยตรงแตเปนลักษณะของการเรียกรองสิทธิหรือการใชสิทธิของประชาชนเมื่อเห็นวา เกิดความไม

โปรงใสหรือความไมเปนธรรมเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

กระบวนการมีสวนรวม  

กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (อางถึงใน รมณีย บุญวา

นิช, 2552 : หนา 15) ไดสรุปไวดังนี้  

1. การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชนจะเปนการกระตุนใหประชาชนเรียนรูสภาพชุมชน การดำเนิน

ชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนในการทำงาน และรวมคนปญหา ตลอดจน

จัดลำดับความสำคัญของปญหา 

 2. การมีสวนรวมในการวางแผน เพ่ือกำหนดนโยบาย วัตถุประสงควิธีการ แนวทางการดำเนินงาน 

และทรัพยากรท่ีใช  

3. การมีสวนรวมในการดำเนินงานพัฒนาโดยการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ แรงงาน เงินทุน 

หรือเขารวมบริหารงาน 

 4. การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น นอรแมน              

อัพฮดฟส (Norman Uphoff อางถึงใน ธรรมศพงศ โสภณพันธานนท, 2554 : หนา 18) ไดแบงสวนรวม

ของประชาชนออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้  
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1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Dicison Making)  

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implemention)  

3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits)  

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evalusition)  

โดย นอรแมน ยังกลาวอีกวา บุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวมนั้นควรจะประกอบไปดวย 

1. ผูท่ีอาศัยในชุมชนหรือทองถ่ิน 

2. ผูนำ ชุมชนหรือผูนำ ทองถ่ิน รวมท้ังผูนำท่ีไมเปนทางการ 

3. เจาหนาท่ีของรัฐ 

ลักษณะการมีสวนรวม 

นิรันดร จงวุฒิเวศย (อางถึงใน ธรรพงศ โสภณพันธานนท, 2554 : หนา 17) กลาววา การมี

สวนรวมของประชาชนจึงเปนการทำงานรวมกันของกลุมคนในชุมชน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค โดย

การทำ กิจกรรมจะตองมีความตอเนื่องพรอมกับทำดวยความสมัครใจดวยความรูสึกผูกพันกัน เชื่อถือ

ไวใจกันไดดังนั้นถือวา การมีสวนรวมควรจะตองมีลักษณะท่ีตองเปดโอกาสใหประชาชนได เขารวมใน

กิจกรรม ดังนี้  

1. ประชาชนตองมีอิสรภาพท่ี จะมีสวนรวม  

2. ประชาชนตองสามารถท่ี จะมีสวนรวม  

3. ประชาชนตองเต็มใจท่ีจะมีสวนรวม 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 

 ความรับผิดชอบตอสังคม 

สำหรับในประเทศไทยแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมไดถือกำเนิดขึ้นพรอมกับการ

สถาปนาธุรกิจในสังคมไทยเปนเวลายาวนาน ในรูปแบบของการทำบุญ การบริจาคเพื่อการกุศลหรือ

การอาสาชวยงานสวนรวมที่เรียกวา “การลงแขก” เปนตนเพียงแตคนไทยยังไมไดเลือกกิจกรรม

เหลานี้ดวยคำวาความรับผิดชอบตอสังคม (สถาบันไทยพัฒน, 2553) อยางไรก็ตาม กระแสความ

รับผิดชอบตอสังคมในเมืองไทยก็ไดจุดประกายขึ้นอยางเปนรูปประธรรมในป 2549 และไดถูกบรรจุ

เปนแนวปฏิบัติที่ผนวกเขากับการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากการดำเนินความรับผิดชอบตอสังคม

ในรูปแบบท่ีอยูนอกกระบวนการทางธุรกิจ เชน การบริจาคหรือการอาสาชวยเหลือสังคมเชนท่ีผานมา 

นิยามของความรับผิดชอบตอสังคม 

สภาธ ุ รก ิ จโลกเพ ื ่ อการพ ัฒนาอย  างย ั ่ งย ื น (Word Business Council for Sustainable 

Development)  (CSR:  Meeting Chaging Expcectations, 1999) ถามวา ความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกร คือความมุงมั ่นหรือพันธะสัญญาที่ธุรกิจมีอยูอยางตอเนื่องในการที่จะประพฤติปฏิบัติอยางมี
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จริยธรรมและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานตลอดจน

ครอบครัวของเขาเหลานั้น ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและสังคม

ในวงกวาง 

 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission Green Paper)  กรีนเปเปอร เสนอวา                 

ความรับผิดชอบตอสังคมของ (CSR) คือ แนวคิดที่บริษัทจะบูรณาการงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม

เขาไปในกิจกรรมของประเทศและการปฏิสัมพันธของผู ที ่เกี ่ยวของ (Stakeholder)โดยสมัครใจ 

(สำนักพัฒนามาตรฐาน, 2554)  

  องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธุรกิจ (CSR) คือ การที่องคกรสนองตอประเด็นดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมโดยมุงที่การให

ประโยชนหลักคนชุมชนและสังคมนอกจากนั้นยังเปนเรื่องของบทบาทขององคกรธุรกิจในสังคมและ

ความคาดหวังของสังคมที่มีตอองคกรธุรกิจโดยจะตองทำดวยความสมัครใจและผูบริหารจะตองมี

บทบาทเกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ โดยสามารถวัดผลไดใน 3 มิติคือการวัดผลทางเศรษฐกิจสังคม

และสิ่งแวดลอมนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน (สถาบันไทยพัฒน, 2553) 

  สถาบัน ธ ุรกิจเพื ่อส ังคม  (Corporate Social Responsibility Institute (CSR), 2009) 

กลาววาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) คือการดำเนิน

ธุรกิจคูไปกับการใสใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดลอมภายใตหลักจะทำการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเพื่อนำไปสูการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

อยางยั่งยืน 

 ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2549) กะวาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (CSR)  สรุปได

ดังนี้คือ   (1) ไมทำสิ่งท่ีเปนผลเสียตอสังคมท้ังทางตรงและทางออม (2) ทำสิ่งท่ีเปนประโยชนตอสังคม

ท้ังทางตรงและทางออม (3) พัฒนาตัวเองใหมีคุณธรรมจะคุณภาพและประสิทธิภาพอยางดีท่ีสุด 

 เครือขายธุรกิจรวมรับผิดชอบตอสังคมไทยใช (Corporate Social Responsibility) ความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (CSR) หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรท่ี

คำนึงถึงผลกระทบตอสังคมทั ้งในระดับใกลและไกลดวยการใชทรัพยากรที ่มีอยูในองคกร หรือ

ทรัพยากรจากภายนอกองคกรในอันที่จะทำใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข (สถาบันธุรกิจเพ่ือ

สังคม, 2553) 

  นอกจากนี้ กุลนัด สุวรรณศรี (2551) ไดกลาวเพ่ิมเติมวาความรับผิดชอบตอสังคมธุรกิจ CSR 

หมายถึง การดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและจริยธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชนที่ผูเกี่ยวของโดยตรง

ตอความสำเร็จขององคกร ไดแกพนักงานผูถือหุนลูกคาคูแขงเจาหนี้ ตลอดจนผูไดรับผลกระทบจาก

การประกอบธุรกิจทางตรงและทางออม ไดแกชุมชนรัฐบาลกลุมรณรงคสื่อมวลชนสาธารณะชนดังนั้น
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ธุรกิจตองแสดงบทบาทความเปนผู นำในสิ่งที่ถูกตองและเปนประโยชนตอสังคมและชุมชนและ

สิ่งแวดลอม 

 พิพัฒน ยอดพฤติการณ ผูอำนวยการสถาบันไทยพัฒน ใหความหมายของความรับผิดชอบตอ

สังคมไว ดังนี้ เปนคำยอมาจากภาษาอังกฤษวา Corporate Social responsibility CSR หรือ              

ความรับผิดชอบตอสังคมเชิง หรือความรับผิดชอบตอสังคมเชิงบรรษัท หมายถึงการดำเนินกิจกรรม

ภายในและภายนอกองคการที ่คำนึงถึงผลกระทบตอสังคมทั ้งในระดับใกลและไกลดวยการใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูในองคการ หรือทรัพยากรจากภายนอกองคการในอันท่ีจะทำใหอยูรวมกันในสังคมได

อยางเปนปกติสุข คำวาจิตรกรรม หมายถึง การคิดการพูดและการกระทำซึ่งครอบคลุมตั้งแตการวาง

แผนการตัดสินใจการสื่อสารประชาสัมพันธการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ องคการสังคม

ใกลคือผูท่ี มีสวนเก่ียวของใกลชิดกับองคการโดยตรง ไดแก ลูกคา คูคา ครอบครัวของพนักงาน ชุมชน

ที่องคการตั้งอยูเปนตนสังคมใครคือผู ที ่เกี ่ยวของกับองคการโดยออม ไดแก ผูแขงขันทางธุรกิจ

ประชาชนท่ัวไป เปนตน (สถาบันไทยพัฒน, 2549) 

  The World Business Council for Sustainable Development ไดใหความหมายของ

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการไววาเปนความมุงมั่นอยางตอเนื่องขององคการตอการปฏิบัติ

ตามสัญญาในการมีจริยธรรมเพื่อสรางความเจริญกาวหนาตอการพัฒนาเศรษฐกิจไปพรอมกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัวตลอดจนชุมชนและสังคม (สยามซีเอสอาร, 2553) 

  ธนาคารโลก  (World Bank) ไดกำหนดขอบเขตหรือองคประกอบของความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคการธุรกิจไว 10 ดานดังตอไปนี้ (1) สิ่งแวดลอม (2) แรงงาน (3) สิทธิมนุษยชน (4) การ

มีสวนรวมกับชุมชน (5) มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ (6) ตลาด (7) การพัฒนาองคการและการพัฒนา

เศรษฐกิจแตสุขอนามัย (9) การศึกษาและการพัฒนาภาวะผูนำและการบรรเทาสาธารณภัย (วิฑูรย สิ

มะโชคด,ี 2553) 

         รูปแบบของความรับผิดชอบตอสังคม 

Kotler (2000) ไดจำแนกรูปแบบของความรับผิดชอบตอสังคมออกเปน 6 รูปแบบดังตอไปนี้ 

1.  รูปแบบดังตอไปนี้การสังคม (Cause Promotion) เปนการจัดหาเงินทุนวัสดุสิ่งของหรือ                 

สิ่งพยากรณอื่นขององคการ เพื่อขยายการรับรู และความหวงใยตอประเด็นปญหาทางสังคมนั้น 

ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุนการมีสวนรวมหรือการเฟนหาอาสาสมัคร เพื่อการดังกลาวของ

องคการธุรกิจและบริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง หรือรวมมือกับองคการหนึ่งองคการใดหรือ

หลายๆองคการก็ได 

2. การตลาดที ่เกี ่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related  Marketing) เปนการ

อุดหนุนหรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ เพื่อชวยเหลือรวมแกไขปญหาทาง

สังคมจำเพาะหนึ่ง ซึ่งมักมีชวงเวลาที่จำกัดแนนอนหรือดำเนินการแบบจำเพาะผลิตภัณฑ หรือใหแก
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การกุศลท่ีระบุไวเทานั้นกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมชนิดนี้องคการธุรกิจรวมมือกับองคการท่ีไม

มีวัตถุประสงคหากำไร เพื่อสรางสัมพันธภาพในประโยชนรวมกันดวยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ 

เพ่ือนำเงินรายไดไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้น ๆ ในขณะเดียวกันเปนการเปดโอกาสใหผูบริโภคได

มีสวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผานทางการซ้ือผลิตภัณฑโดยไมตองเสียคาใชจายอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

3. การตลาดเพื่อมุงแกปญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เปนการสนับสนุนการ

พัฒนาหรือการทำใหเกิดผลจากการรณรงค เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานสาธารณสุข ดานความ

ปลอดภัยดานสิ่งแวดลอม หรือดาน   สุขภาวะ ความแตกตางสำคัญระหวางการตลาด เพื่อมุงแกไข

ปญหาสังคมกับการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม หรือการตลาด เพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม

จะเนนท่ีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) 

4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เปนการชวยเหลือไปที่ประเด็น

ปญหาทางสังคมโดยตรงในรูปแบบของการบริจาคเงิน หรือวัสดุสิ่งของเปนกิจกรรมความรับผิดชอบ

ตอสังคมที่พบเห็นในแทบทุกองคการธุรกิจ และที่ผานมามันจะเปนไปตามกระแสความตองการจาก

ภายนอก หรือมีผูเสนอใหทำมากกวาจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคการ

เอง ทำใหไมเกิดการเชื่อมโยงกับเปาหมายหรือพันธกิจขององคการเทาใดนัก 

5. การอาสาชวยเหลือสังคม (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูงใจให

พนักงานคูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทำงานใหแกชุมชนที่องคการตั้งอยู และเพื่อตอบสนอง

ตอประเด็นปญหาทางสังคมที่องคการใหความสนใจหรือหวงใยองคการธุรกิจอาจเปนผูดำเนินการเอง

โดยลำพัง หรือรวมมือกับองคการหนึ่งองคการใดและอาจเปนผูกำหนดกิจกรรม 

6. การประกอบธ ุรก ิจอย างร ับผ ิดชอบต อส ังคม ( Socially Responsible Business 

Practices) เปนการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหทั้งในเชิงปองกันดวยการหลีกเลี่ยง

การกอใหเกิดปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยาปญหาทางสังคมนั้น 

ๆ ดวยกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและพิทักษสิ่งแวดลอมโดยท่ีตองการ

ธุรกิจสามารถท่ีจะดำเนินการเองหรือเลือกท่ีจะรวมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได 
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ภาพท่ี 2.1 รูปแบบของความรับผิดชอบตอสังคม 

ท่ีมา. จาก “ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม” โดย พิพัฒน ยอดพฤติการ,2550.   

 

จากภาพ 2.1 การจำแนกรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมขางตนหากพิจารณาความ

ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมและจะพบวากิจกรรม 3 ชนิดแรกคือการสงเสริมการรับรู

ประเด็นปญหาทางสังคม การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคมและการตลาดเพื่อมุงแกไขปญหา

ทางสังคมเก่ียวของกับพฤติกรรมทางการพูดหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการสื่อสารการตลาดท่ีเขาขาย

การดำเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรภายนอกองคการเปนหลัก (Social-Deiven CSR) สวนกิจกรรม 3 

ชนิดหลังไดแกการบริจาคเพ่ือการกุศลการอาสาชวยเหลือชุมชนและการประกอบธุรกิจ 

 

        องคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคม 

ลักษณะรูปธรรมในการดำเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมไวอยู 2 มิติกับหลักดังตอไปนี้ 

(Porter, 2009) 

1. มิติภายใน 

1.1 การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 ธุรกิจควรมีการสงเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบ เชน ดานการ

เรียนรูตลอดชีวิต Life long Learning การใหขอมูลท่ีสงสัยกับพนักงานทุก ๆ ดานการใหความสมดุล

           Social-Driven CSR                                                                               

C t D i  CSR 

 

Cause    Coporate Social   

Promotion       Marketing 

                        Coporate Social  

                             Marketing 

พูด 

                           Corporate                     Socially 

Responsible                                             

                                  Philanthropy         Business 

 

ทำ 



15 

 

 

ระหวางงานชีวิตครอบครัว และการพักผอนการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ดานการคัดเลือกเขาทำงาน

รายไดและความกาวหนาทางการงาน โดยเฉพาะกับผูหญิงและผูพิการ นอกจากในดานการเรียนรู

ตลอดชีวิตแลวธุรกิจควรท่ีจะใหความสำคัญกับการฝกอบรมในระดับตาง 

 1.2 สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 

      การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณในการดำเนินงานทั้งในออฟฟศ และ

โรงงานเพ่ือลดและปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับพนักงานใหมากท่ีสุด  

 1.3 การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 

      การปรึกษาหารือและสรางความรวมมือในกลุมผูที่เกี่ยวของกับบริษัท ไมวาจะเปนนัก

ลงทุนผูบริหารพนักงานหรือแมแตลูกคายอมนำมาซ่ึงการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.4 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในองคกร 

    การลดการใชทรัพยากรและการปลอยสารพิษ หรือของเสียยอมเปนผลดีตอองคกรนั้น ๆ 

ในดานการจัดการผลิต สินคาและบริการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด และยังเปนการลดตนทุนดาน

พลังงานและการจัดการของเสียตาง ๆ และท่ีสำคัญเปนการสรางภาพลักษณใหกับบริษัท 

 1.5 บรรษัทภิบาลและความโปรงใสในการดำเนินกิจการ 

   ปจจุบันความเชื่อมั่นที่มีตอบริษัทเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นความโปรงใสและขั้นตอนการ

ตัดสินใจตาง ๆ ของบริษัทที่มีความชัดเจนตรวจสอบไดจึงมีความสำคัญอยางยิ่งยวดครั้งตอความ

ม่ันคงของบริษัทและความม่ันคงในสังคมซ่ึงนำไปสูสังคมท่ียั่งยืนและแข็งแรงทางเศรษฐกิจในท่ีสุด 

2. มิติภายนอก 

2.1 การจัดการกับ supplier และหุนสวนทางธุรกิจท่ีรับผิดชอบตอสังคม 

องคกรควรคำนึงถึงบทบาทการรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้น ๆ เพื่อเปนการ

ขยายความรับผิดชอบตอสังคมองคกรของตนเองไปสูองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อปองกัน

ปญหาท่ีอาจจะตามมาจากความซ้ำซอนของระบบธุรกิจสมัยใหม 

     2.2 การดูแลผูบริโภค 

      ผูบริโภคหรือผูซ้ือสินคาเปนแหลงท่ีมาของรายไดการแสดงความรับผิดชอบตอผูบริโภคใน

การเลือกผลิตและจำหนายสินคาหรือบริการใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค 

     2.3 ความรับผิดชอบตอชุมชนใกลเคียง 

      องคกรควรมีสวนชวยเหลือชุมชนรอบขางทางดานสุขภาพและดานสิ่งแวดลอมผาน                    

การบริจาคหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนใด ๆ ท่ีชวยพัฒนาชุมชนและนำไปสูความแข็งแรงของ

ชุมชนนั้น ๆ ผลตอบแทนที่บริษัทจะไดคือภาพลักษณที่ดีขององคกรนำไปสูความรวมมือและพรอมท่ี

จะชวยเหลือบริษัท 

    2.4 ความรับผิดชอบตอสังคมโดย 
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โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) 

การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human resource management) 

การพัฒนาเทคโนโลยี  (Technology development) 

การจัดหา  (Procurement) 

      องคกรควรแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวางเพ่ือแกไขพัฒนาสังคม ซ่ึงจะนำมาสู

ภาพลักษณที่ดี ซึ่งเปนรากฐานสำคัญในการสรางความไววางใจและคุณคาของบริษัทในมุมมองของ

ผูบริโภคและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     2.5 ความรับผิดชอบตอโลก 

      องคกรควรมีความรับผิดชอบตอโลกในมิติตาง ๆ เชน สิ่งแวดลอมสิทธิมนุษยชน และ

ประเด็นสำคัญอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม และศักยภาพขององคกรกระบวน การทำความรับผิดชอบ

ตอสังคม สามารถเริ่มจากวัตถุดิบการผลิตไปถึงการใชของผูบริโภค และก็ทิ้งสินคาความรับผิดชอบ

ตอสังคมทำไดในทุก ๆ ข้ันตอนของหวงโซคุณคา (Value Chain) กระทบทุก ๆ มิติของการทำธุรกิจ 

ดูภาพท่ี 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 สายโซแหงคุณคา 

ท่ีมา. จาก “What Is Stratege? (HBR OnPoint Enhanced Edition),”,Porter,2009. 

 

 นอกจากการผลิตหรือประกอบธุรกิจแลว องคกรยังตองมีบทบาททางสังคม เริ่มจากการดูแล

พนักงาน มีการใหการศึกษาอบรมและใหโอกาสความกาวหนาในการทำงาน มีการปฏิบัติที่เปนธรรม

ตอพนักงานตั้งแตบริษัทของตนเองไปจนถึงซัพพลายเออรผูผลิตวัตถุดิบใหการเปดโอกาสให พนักงาน

มีสวนรวมในการดูแลชุมชน ความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปนเรื่องที่กวางครอบคลุมทุกดานในการ

ทำงานของธุรกิจ ดูภาพ 2.3 

 

 

วัตถุดิบ  
(Invound 

logistice) 

การผลิต 

(Operations) 

การกระจาย

สินคา 

(Outbound) 

การตลาด

และการขาย 
(Marketing) 

การบริการ 
(Service)    กำไร 

  Margin 

   กำไร 
  Margin 

กิจกรรม

สนับสนุน 

กิจกรรมหลัก 
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ภาพ 2.3 ความสัมพันธระหวางองคกรกับสภาพแวดลอมภายนอก 

ท่ีมา. จาก “The One-Dimentional Model,”,Hubbard, 2000. 

 

 สำหรับลำดับข้ันความรับผิดชอบตอสังคมของ Carrol (1991) นั้นมี 4 ลำดับข้ัน 

ประกอบดวย ดังตอไปนี้ 

1. ความรับผิดชอบตอเพ่ือนมนุษย (Phianthropic Responsibilities)  

      บริษัทท่ีใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในประเทศไทยท้ังหมดไดใหความสำคัญกับความ

รับผิดชอบตอเพ่ือนมนุษยอันไดแกการสนับสนุนหรือสงเสริมการใชทรัพยากรในชุมชนท่ีจะปรับปรุง

คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 

                 2.ความรับผิดชอบทางดานจริยธรรม (Ethical Responsibilities)   

     ความสามารถของธุรกิจท่ีจะสะทอนคุณคาของกระบวนการตัดสินใจใหเปนประโยชนตอ

กลุมผูไดประโยชน (Stakeholder) ดวยความเปนธรรมถูกตองและไมกอใหเกิดความสูญเสีย 

                 3.ความรับผิดชอบทางดานกฎหมาย (Legal Responsibilities)  

      กฎหมายเปนตัวกำหนดบรรทัดฐานในการประกอบธุรกิจท่ีสังคมเห็นพองตองกันท่ีบริษัท

ท่ีใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีจะตองปฏิบัติตาม 

 ขั้นที่ 1 Mandatory levels: ขอกำหนดตามกฎหมาย (legislation) หมายถึง การที่ธุรกิจมี

หนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายคุมครองผูบริโภค 

กฎหมายแรงงาน การจายภาษี เปนตน 

องคกร 
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 ขั้นที่ 2 Elenentary levels: ประโยชนทางเศรษฐกิจ (economic profit) หมายถึงการท่ี

ธุรกิจคำนึงถึงความสามารถในการอยูรอดและใหผลตอบแทนแกผูถือหุนซึ่งในขั้นนี้ธุรกิจควรหม่ัน

ตรวจตราวากำไรท่ีไดนั้นตองมิใชกำไรซ่ึงเกิดจากการเบียดเบียนสังคม 

 ข ั ้นท ี ่  3 Preemptive levels: จรรยาบรรณทางธ ุรก ิจ (business code of conduct) 

หมายถึงการที่ธุรกิจสามารถสรางกำไรแกผูถือหุนไดในอัตราที่เหมาะสมและผูประกอบธุรกิจไดใสใจ

หรือใหประโยชนตอบแทนแกสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะสังคมใกลที่อยูรอบขางที่มีความคาดหวังวาจะ

ไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูประกอบธุรกิจ 

 ขั้นที่ 4 Voluntary levels: ความสมัครใจ (voluntary action) หมายถึงการดำเนินธุรกิจ

ควบคูกับการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมดวยความสมัครใจโดยไมไดถูกเรียกรองจาก

สังคมแตอยางใดซึ่งในขั้นนี้การประกอบธุรกิจจะอยูบนพื้นฐานของการมุงประโยชนของสังคมเปน

สำคัญและการดำเนินความรับผิดชอบตอสังคมในสวนนี้สมควรไดรับความยกยองชื่นชมจากสังคม

อยางแทจริง 

 คณะทำงานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กลต.ไดใหหลักสำคัญของการปฏิบัติตาม

แนวทางความรับผิดชอบตอสังคม ซึ ่งควรอยู บนพื ้นฐานของความพอประมาณที่ธ ุรกิจตองไม

เบียดเบียนตนเองและขณะเดียวกันก็ตองไมเบียดเบียนสังคมดวยโดยอางอิงจาก กลต. สามารถแบง

แนวปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมไดเปน 8 ขอ ดังนี้ (สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2553) 

1. การกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

วิสัยทัศนในการดำเนินธุรกิจของการบริหารงานสอดคลองกับหลักบรรษัทภิบาลดวย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate governance)  โดยคณะกรรมการบริษัทใน

ฐานะตัวแทนของผูถือหุนมีบทบาทหนาท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1.1 การกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและการปฏิบัติท่ี

เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

1.2 ดำเนินงานอยางโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 ระดับการทำกิจกรรมตางๆทั้งทางธุรกิจและสังคมที่ถือวาเปนความรับผิดชอบตอสังคมคือ

การเริ่มตนจากการทำ โดยสมัครใจเปนการทำที่มากกวาขอกำหนดบังคับกฎหมายระดับที่ดีถือวา

ประสบผลสำเร็จในการทำความรับผิดชอบตอสังคมไปสรางความแตกตางทำเปนยุทธศาสตรของ

บริษัทและปฏิสัมพันธตอไป 

1. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

การดำเนินธุรกิจดวยนโยบายใหผูใชบริการไดซ้ือสินคาและบริการท่ีหลากหลายและ

ไดรับประโยชนสูงสุดและคุมคาทางดานคุณภาพและราคา 
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                  2.การเคารพสิทธิและการปฏิบัติตอแรงงาน 

  การใหความสำคัญกับพนักงานลูกจางอยางเปนธรรมไมเอารัดเอาเปรียบตอลูกจาง

โดยถือวาลูกจางเปนสวนหนึ่งของบริษัท 

                  3.ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

คำนึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคในการใชสินคาและบริการซ่ึงจะตองไมกอใหเกิด

ความเสี่ยงหรืออันตรายตอผูบริโภคการปรับปรุงมาตรฐานของสินคาและบริการใหมี

ความเปนสากลและใหทุกคนเขาถึงรวมทั้งไดพัฒนาสินคาและบริการเพื่อประโยชน

ในการแกไขปญหาสังคม 

                 4. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

การรวมพัฒนาชุมชนและสังคมเปนสวนหนึ่งของการทำกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคมที่จะทำใหบริษัทที่ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยสามารถบรรลุ

แผนการตลาดท่ีตั้งไวอยางยั่งยืน 

                5.การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกบวกกับปจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

นอกจากสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลจนกวาความ

จำเปนยังกอใหเกิดภาวะทางทางน้ำอากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะ

โลกรอนตามมาเลยภาวะโลกรอนดังกลาวกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศในฐานะผู

ดำเนินธุรกิจจึงตองเขาไปมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

               6.การเผยแพรนวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบตอสังคม 

นวัตกรรมเปนสิ่งจำเปนเพ่ือรักษาความสมดุลของโลกนี้ไดอยางดีท่ีสุดฉะนั้นบริษัทท่ี

ใหบริการโทรศัพทเคลื ่อนที ่ในประเทศไทยจำเปนตองจัดการเรื ่องการเผยแพร

นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบตอสังคมทั้งปฏิบัติและการควบคุมเพ่ือ

รักษาโรคนี้ 

               7.การจัดทำรายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

หลังจากการไดทำกิจกรรมของบริษัทที่ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย

ทุกๆบริษัทจำเปนตองจัดทำรายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อใหลูกคาและ

ประชาชนรับทราบความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทตอไป 

 

2.2.1.  ความหมายความรับผิดชอบตอสังคม  

คารเตอร วี กูด (Good อางถึงใน กฤชณัท, 2553: หนา 13) อธิบายความรับผิดชอบตอ

สังคม หมายถึง คุณธรรมซึ่งเปนความคิดรวบยอดในความรูสึกผิดชอบชั่วดีอันเปนเครื่องเหนี่ยวรั้ง
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ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อสนองความปรารถนา สามารถมองเห็นวาอะไรเปนสิ่งพึงปรารถนา

ของคนกลุมใหญและพรอมท่ีจะแสดงออกเม่ือมีเหตุการณหรือสิ่งแวดลอมมากระตุน 

CSR เปนคำ ยอจากภาษาอังกฤษวา Corporate Social Responsibility หรือ บรรษัท

บริบาล (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกระทรวงวัฒนธรรม, 2553: หนา 2) หมายถึง             

การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ที่ คำนึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกลและ                

ไกล ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันที่จะทำใหอยู

รวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 

ความร ับผ ิดชอบต อส ังคม (Corporate Social Responsibility) เก ิดข ึ ้นในช วงของการ

เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจแตละเลยในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม (Iszatt-White and Sauanders, 

2014) ดังนั้นแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปนการตอตานการดำเนินธุรกิจที่หวังเพียงแคผลทาง

การเงินโดยไมสนใจผลดานลบที่เกิดขึ้นกับสังคม และสิ่งแวดลอมในวงกวาง (Mostovicz, Kakabedse 

and Kakabadse, 2009) ซึ่งความรับผิดชอบตอสังคมมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนานและไมสามารถที่จะ

กำหนดความหมายที ่แนช ัดได คารลอส (Carroll, 1991; McWilliam and Single, 2001) เนื ่องจาก

ความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดท่ีเปนจุดเนนในแตละชวงเวลาอันเกิดจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

และสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา (L’ Etang, 1995) สามารถสรุปความหมายท่ีสำคัญของความ

รับผิดชอบตอสังคมตามทัศนะ ของนักวิชาการและตามท่ีองคกรตาง ๆ กำหนดไว อาทิ Friedman (1962) 

กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึงการใชทรัพยากรในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมผลกำไรในระยะ

ยาว รวมทั้งเนนการแขงขันอยางเสรี  และมีความซื่อสัตยในการดำเนินธุรกิจ (Carroll (1979) กลาววา 

ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึงความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจท่ีจะประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดาน

กฎหมาย ดานจริยธรรม และดานการกุศล โดยคาดหวังสังคมและองคกรธุรกิจสามารถท่ีจะมีจุดรวมกันได

สวน (European Commission (2015) อธิบายวา ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง ความสมัครใจของ

องคกรธุรกิจที่จะดำเนินการมากกวาที่กฎหมายกำหนดเพื่อใหบรรลุเปาหมายในดานสังคม สิ่งแวดลอม 

ผานกิจกรรมตาง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ 

สำหรับการแบงองคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคมนั้น พบวา มีการแบงที่คอนขาง

หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเกณฑที่นำมาใชในการจัดแบง นักวิชาการ ตลอดจนองคกรตาง ๆ ไดแบง

องคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคมไว อาทิ Carroll (1991) แบงองคประกอบของความ

รับผิดชอบตอสังคมออกเปน 4 ดาน หรือท่ีรูจักกันในชื่อพีระมิดความรับผิดชอบตอสังคม (The Pyramid 

of Corporate Social Responsibility) ไดแก 1) ความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจ  (Economic 

Responsibility) คือความรับผิดชอบในการสรางผลกำไรใหกับองคกรถือเปนความรับผิดชอบพื้นฐานท่ี

สำคัญ 2) ความรับผิดชอบตอสังคมดานกฎหมาย (Legal Responsibility) คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 3) ความรับผิดชอบตอสังคมดานจริยธรรม (Ethical Responsibility) 
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คือ การปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองทางดานจริยธรรม และหลีกเลี่ยงการกระทำท่ีขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคม

และ 4 ความรับผิดชอบตอสังคมดานการกุศล Philanthropic  responsibility คือการปฏิบัติตนเปน

พลเมืองดีขององคกรโดยการพัฒนาชุมชนและคุณภาพของคนในสังคม 

 จากความหมายขางตนสรุปไดวา ความรับผิดชอบตอสังคมหมายถึงวิธีการที่องคการใชใน

องคกรธุรกิจ เชนธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบดังเชน การจัดฝกอบรมและสัมมนา ดานความ

รับผิดชอบตอสังคม การมอบรางวัลใหกับองคกรที่ประสบผลสำเร็จ องคกรที่จัดการทองเที่ยวโดย

ชุมชนและเพื่อผลทางเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันก็มีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและยั่งยืน  

ประโยชนของความรับผิดชอบตอสังคม  

ประเทศไทย แนวคิดเรื ่อง การมีสวนรวมความรับผิดชอบตอสังคมไดกำเนิดขึ ้นพรอมกับ               

การสถาปนาธุรกิจในสังคมไทยมาเปนเวลายาวนาน ในรูปของการทา บุญการ บริจาคเพื่อการกุศลหรือ              

การอาสาชวยเหลืองานสวนรวมท่ี เรียกวา  การลงแขกเปนตน เพียงแตคน ไทยมิไดเรียกกิจกรรมเหลานี้

ดวยคำวา การมีสวนรวมความรับผิดชอบตอสังคม อยางไรก็ดีกระแส การมีสวนรวมความรับผิดชอบตอ

สังคมในเมืองไทย ก็ไดถูกจุดประกายขึ้นอยางเปนรูปธรรมในป 2549 และไดถูกบรรจุเปนแนวปฏิบัติท่ี 

ผนวกเขากับการดำเนินธุรกิจ  นอกเหนือไปจากการดำเนินความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบท่ี อยูนอก

กระบวนการ ทาง ธุรกิจเชน การบริจาค  หรือการอาสาชวยเหลือสังคมเชนท่ีผานมาประโยชนของความ

รับผิดชอบตอสังคม องคกรที่นำแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม ไปปฏิบัติจะเกิดผลลัพธทั้งในสวน

รูปธรรมท่ี จับตองได (Tangible) และในสวนนามธรรมท่ีจับตองไมได (Intangible) จากผูท่ีอยูในองคกร

ไดแกผูถือหุนและพนักงาน และจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับองคกร   โดยตรงและโดยออม ดังนั้นประโยชน

ที่เปนรูปธรรม ในแงของผูถือหุนหรือเจาของกิจการ ราคาหุนมีเสถียรภาพ และมีสวนล้ำมูลคาหุนใน

อัตราที่สูงกวาเกณฑเฉลี่ย เนื่องจากเปนที่ตองการของนักลงทุน ปจจุบันเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจที่มีการมี

สวนรวมความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งเรียกกัน เฉพาะวา SRI (Social Responsibility Investing) นั้น มี

มูลคาเกิน 2 ลานเหรียญ และมีแนวโนม เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ เปน โอกาสท่ี องคกรสามารถเขาถึงแหลงทุน

ไดเพ่ิมมาก  ข้ึน ซ่ึงจะทำใหตนทุนทางการเงินมีแนวโนมท่ีต่ำกวาเกณฑปกติของตลาด ในแงของพนักงาน 

เกิดความภาคภูมิใจในการทำงานรวมกับองคกรไดรับความสุขจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี นอกเหนือจาก

ผลตอบแทนในรูปตัวเงิน ทำใหคุณภาพและเปนที่ตองการใหเขามาทา งานกับองคกรได องคกรสามารถ

สรางรายไดและสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น จากการที่ลูกคาพิจารณาเลือก ซื้อสินคาและบริการจากองคกรท่ี  

มีความรับผิดชอบตอสังคม และ ไมทำลายสิ่งแวดลอม   เชน การสงเสริมการขายดวยการบริจาครายได

สวนหนึ่งตอทุกๆ การซื้อผลิตภัณฑในแตละครั้ง ใหแกหนวยงานหรือ มูลนิธิที่ชวยเหลือสังคมในดาน

ตางๆ ฯลฯ องคกรยังสามารถท่ี  จะลดรายจายของกิจการ จากการดำเนินกิจกรรม การมีสวนรวม ความ

รับผิดชอบตอสังคม ตัวอยางเชน โรงไฟฟารณรงคใหประชาชนประหยัดพลังงาน เพื่อที่จะได ไม ตอง
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ลงทุนสรางโรงไฟฟาหรือหาแหลงพลังงานทดแทนแหงใหมหรือการลดงบประมาณใชจาย ดานโฆษณาใน

การเปดตัวสินคาแปรรูปของบริษัทแหงหนึ่ง ที่ มีสวนชวยเหลือเกษตรกรที่ ไดรับความเดือนรอนจาก

ผลผลิตที่ลนตลาด โดยไดรับการสนับสนุนดานประชาสัมพันธจากหลายภาค สวนในสังคม เปรียบเทียบ

กับ งบโฆษณาสินคาที่ ไมมีสวนประสมของการมีสวนรวมในการจัดการ สิ่งแวดลอมของบริษัทแหง

เดียวกัน ประโยชนที่เปนนามธรรม องคกรสามารถไดรับประโยชนจากการ          วางตำแหนงตรา

ผลิตภัณฑ (Brand Positioning) ใหอยูในใจของลูกคาเปนอันดับตน ๆ ในประเภทสินคา หรือบริการ 

นั้นๆ โดยการดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมความรับผิดชอบตอสังคมรวมกับการทำตลาด ผลิตภัณฑ เชน 

รานกาแฟที่  รับซื้อเมล็ดกาแฟในทองถิ่นหรือจากไรกาแฟที่ ใชเกษตรอินทรียเปนตน สำหรับองคกรท่ี

มิไดใชตราผลิตภัณฑเปนชื่อขององคกร หรือเปนองคกรท่ีมีหลายตราผลิตภัณฑ สามารถดำเนินกิจกรรม

การมีสวนรวมความรับผิดชอบตอสังคมท่ี  เสริมภาพลักษณ องคกร (Corporate Image) นอกเหนือจาก

การวางตำแหนงตราผลิตภัณฑ โดยการสรางธรรมเนียม ปฏิบัติทางธุรกิจที่  อำนวยประโยชนตอสังคม

โดยสมัครใจมากกวา เปนเพียงการปฏิบัติตามระเบียบ ขอ บังคับ ในอุตสาหกรรมหรือกฎหมายบานเมือง

ในดานตาง ๆ  เชน การจัดหาและดูแลระบบบำบัด ของเสียจากโรงงานใหทำ งานอยางมีประสิทธิภาพ 

มากกวา เกณฑขั ้น ต่ำของกฎระเบียบที่เกี ่ยวของ หรือมากกวาการมีระบบไว  เพียงเพื่อใหผานการ

ตรวจสอบตามเกณฑแตมิไดเปดใชงาน เปนตน นอกจากนี้องคกรยังสามารถจัดทำรายงานของกิจการท่ี  

เรียกวา Sustainability Report ซึ่งหนวยงาน Global Reporting Initiative (GRI) เปนผูวางกรอบและ

แนวทางไวเพ่ือใชเผยแพร กิจกรรม ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมขององคกร โดยในปจจุบัน

มีองคกรธุรกิจท่ีจัดทำรายงานดังกลาวนี้แลวนับพันแหงท่ัวโลก 

ประเภทกิจกรรมของความรับผิดชอบตอสังคม  

ฟล ิป คอตเลอรแหงมหาวิทยาลัยนอรธเวสเทิร น และแนนซี ่ ล ีอาจารยสมทบแหง 

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน และมหาวิทยาลัยแอตเติ ้ล (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 12-13) ไดจำแนกความรับผิดชอบตอสังคมไวเปน 6 ชนิดกิจกรรม ไดแก  

1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) เปนการจัดหาเงินทุน 

วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององคกร เพ่ือขยายการรับรูและความหวงใยตอประเด็นปญหาทางสังคม

นั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวนรวม หรือการเฟนหาอาสาสมัคร 

เพื่อการดังกลาวองคกรอาจริเริ่มและบริหารงานสงเสริมนั้น ดวยตนเอง หรือรวมมือกับองคกร

หนึ่ง องคกรใด หรือกับหลายๆ องคกรก็ได  

2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Relaied Marketing) เปนการอุดหนุน

หรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑเพ่ือชวยเหลือหรือรวมแกไขประเด็น ปญหาทาง

สังคมจำเพาะหนึ่ง ๆ ซึ่งมักมีชวงเวลาที่จำกัดแนนอน หรือดำเนินการแบบจำเพาะ ผลิตภัณฑหรือ

ใหแกการกุศลท่ีระบุไวเทานั้น กิจกรรมการมีสวนรวมความรับผิดชอบตอสังคม ชนิดนี้องคกรธุรกิจมัก
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รวมมือกับองคกรที่ไมมีวัตถุประสงคหากำไร เพื่อสรางสัมพันธภาพในประโยชนรวมกัน ดวยวิธการ

เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑเพื่อนำเงินรายไดไปสนับสนุนกิจกรรมการ กุศลนั้น  ๆ ในขณะเดียวกันก็เปน

การเปดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมีสวนรวมในการชวยเหลือการ กุศลผานทางการซื้อผลิตภัณฑโดยไม

ตองเสียคาใชจายอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

3. การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เปนการสนับสนุน           

การพัฒนาหรือการทำใหเกิดผลจากการรณรงคเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดาน สาธารณสุข ดาน

ความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอมหรือดานสุขภาวะความแตกตางสำคัญ ระหวาง การตลาดเพ่ือมุงแกไข

ปญหาสังคมกับการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม คือการตลาด เพื่อมุงแกไขปญหาสังคม

จะเนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เปนหลัก ในขณะที่การสงเสริมการรับรู

ประเด็นปญหาทางสังคมจะเนนที่การสรางความตระหนัก (Awereness) ตลอดจนการสนับสนุน

ทรัพยากรดานทุนและอาสาสมัครเพ่ือใหรับรูถึงประเด็นปญหาดังกลาว  

4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เปนการชวยเหลือไปที่ประเด็น

ปญหาทางสังคมโดยตรงในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เปนกิจกรรมการมีสวนรวมความ 

รับผิดชอบ  ตอสังคมที่พบเห็นในแทบทุกองคกรธุรกิจและโดยมากมักจะเปนไปตามกระแสความ

ตองการจากภายนอกหรือมีผูเสนอใหทำมากกวาจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจาก

ภายในองคกรเองทำใหไมเกิดการเชื่อมโยงเขากับเปาหมายหรือพันธกิจขององคกรเทาใดนัก 

 5. การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูงใจ ให

พนักงาน คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทำงานใหแกชุมชนที่องคกรตั้งอยูและเพื่อตอบสนองตอ

ประเด็นปญหาทางสังคมท่ีองคกรใหความสนใจหรือหวงใย องคกรธุรกิจอาจเปน ผูดำเนินการเองโดยลำพัง 

หรือรวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด และอาจเปนผูกำหนดกิจกรรมอาสา ดังกลาวนั้นเอง หรือใหพนักงาน

เปนผูคัดเลือกกิจกรรมแลวนำเสนอตอองคกรเพื่อพิจารณาใหการสนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถไดรับ

การชดเชยในรูปของวันหยุด หรือวันลาเพ่ิมเติม 

 6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business Practices)              

เปนการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหทั้งในเชิงปองกัน ดวยการหลีกเลี่ยงการกอใหเกิด

ปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกัน แกไขดวยการชวยเหลือเยียวยาปญหาทางสังคม นั ้น ๆ ดวย

กระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือการยกระดับ สุขภาวะของชุมชนและการพิทักษสิ่งแวดลอม โดยท่ีองคกรธุรกิจ

สามารถท่ีจะดำเนินการเอง หรือเลือกท่ีจะรวมมือกับ พันธมิตรภายนอกก็ได  

การจำแนกกิจกรรมการมีสวนรวมความรับผิดชอบตอสังคมขางตน  พบวา กิจกรรม 3 ชนิดแรก

เกี่ยวของ กับพฤติกรรมทางการสื่อสาร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการสื่อสารการตลาดที่เขาขายการ

ดำเนิน กิจกรรมโดยใชทรัพยากรนอกองคกรเปนหลัก (Social-driven CSR) สวนกิจกรรม 3 ชนิดหลัง 
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เกี่ยวของกับ พฤติกรรมทางการกระทำ หรือเปนการดำเนินกิจกรรมขององคกร โดยใชทรัพยากรที่มี อยู

ภายในองคกรเปนหลัก (Corporate-derived CSR) 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอความรับผิดชอบตอสังคม 

การดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ 

ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา มีปจจัยสำคัญที่สงผลตอการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมไดแก

ภาวะผ ู  นำการ เปลี่ ยนแปลง Transformational  Leadership  การม ุ  ง เน นตลาด Market 

orientation  และการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนได สวนเสีย stakeholder engagement  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. ผลของภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอความรับผิดชอบตอสังคม 

     นักวิชาการไดศึกษาถึงคุณลักษณะที่สำคัญของภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงอาทิ Bass and 

Avoid. (1990)  ศึกษาและกำหนดองคประกอบของภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงโดยแบงออกเปน 4 ดาน

ไดแก 1) การมีอิทธิพลทางความคิด (Idealized. Influence )  คือบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศนและ

พันธกิจขององคกร บางครั้งอาจจะหมายถึงคุณลักษณะเชิงบารมี (Charisma) ของผูนำการแสดงบทบาท

การเปนแบบอยางที่เขมแข็งของผูนำใหกับผู ตาม การปฏิบัติตามมาตรฐานทางดานจริยธรรมและ

คุณธรรมอยางเครงครัด 2) การสรางแรงจูงใจ (Motivation   Inspiration) คือ การสรางแรงจูงใจใหกับ

ผูอื่นผานการสื่อสาร อาทิ การทำใหผูอื่นเห็นถึงความสำคัญของประโยชนมากกวาผลประโยชนสวนตัว 

ซึ่งในทางปฏิบัติผูนำจะใชสัญลักษณทางภาษาและการแสดงออกทางอารมณในการโนมนาวพนักงานให

เกิดความมุงม่ันปฏิบัติงานตามวิสัยทัศนรวม  (Shared Vision)   ขององคกร 3) การกระตุนใหเกิดปญญา 

(Intellectual  Stimulation) เปนการกระตุนใหผูตามมีการคิดในเชิงสรางสรรค และมีพฤติกรรมเชิง

นวัตกรรม ผาน พฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นถึงความทาทายตอรูปแบบพฤติกรรมเดิม ๆ  ไปสูแนวคิด

ใหม ๆ ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวควรจะมาจากคานิยม และความเชื่อสวนตัวของผูตามเอง รวมกับของผูนำ 

และขององคกรและ 4) การใหความสำคัญกับความเปนปจเจก (Individualized Consideration) เปน

การพัฒนาใหผูอ่ืนมีความสามารถข้ันสูงสุดผานการสรางบรรยากาศของการสนับสนุนโดยการรับฟง และ

คอยใหคำปรึกษาแนะนำตามความจำเปน โดยมีเปาหมายใหผูตามสามารถที่จะพัฒนาตนเองได เพ่ือ

เปาหมายขององคกรตอไป 

สรุปความหมายของภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงไดวา หมายถึง ผูนำที่มีคุณลักษณะเชิงบารมี

และสามารถที่จะสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้นกับพนักงาน ใหพนักงานเกิดความศรัทธาในการ

ปฏิบัติงาน สงเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานในดานตาง ๆอยางตอเนื่อง 

  ผู นำถือเปนผู ที ่มีบทบาทสำคัญทุกดานในองคกร รวมทั ้งการแสดงบทบาทที่สำคัญดาน               

ความรับผิดชอบตอสังคมโดยเฉพาะผูนำการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผูนำประเภทนี้มุ งเนนใหเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงเชิงบวกในดานตาง ๆ ใหความสำคัญกับความเปนมนุษยมีวิสัยทัศนซ่ึงสอดคลองกับเปาหมาย 

ของความรับผิดชอบตอสังคมที่เนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกตอผูมีสวนไดสวนเสียของกลุมตาง ๆ              

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับผลของภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่มีความรับผิดชอบตอสังคม              

มีข อคนพบดังน ี ้   Walkman,  Siege and Javidan (2006)  ศึกษาองคกรประกอบภาวะผ ู นำการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารองคกรกับความรับผิดชอบตอสังคมพบวาลักษณะ ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง

ดานการกระตุน  ทางปญญา (CEO Intellectual  Stimulation) สงผลเชิงบวกตอความรับผิดชอบตอ

สังคม สวนดานคุณลักษณะเชิงบารมีของผูนำ (CEO Charisma)  ไมสงผลตอความรับผิดชอบตอสังคม 

(Groves and LaRocca (2011)  ศึกษาความสัมพันธระหวางคานิยมดานจริยธรรมของผูนำ ภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลง ภาวะผูนำเชิงแลกเปลี่ยน และทัศนคติของผูตามในดานความรับผิดชอบตอสังคม พบวา มี

เพียงปจจัยดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอทัศนคติของผูตามในดานความ

รับผิดชอบตอสังคม Than (2012)   ศึกษาความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคม ภาวะผูนำ และ

คุณคาของตราสินคา พบวา  ภาวะผูนำ การเปลี่ยนแปลงทาง (Transformational  Leadership) สงผล

เชิงบวกตอความรับผิดชอบตอสังคมดานจริยธรรมในขณะที่ภาวะผูนำเชิงแลกเปลี่ยน (Transactional  

Leadership)  สงผลเชิงบวก ตอความรับผิดชอบตอสังคมดานกฎหมาย และดานเศรษฐกิจ  Du, Swarm 

and Sen (2013) ศึกษาบทบาทของรูปแบบภาวะผูนำในการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 

พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลเชิงบวกตอความรับผิดชอบตอสังคม Robertson and Barling 

(2013) ศึกษาผลของผูนำขององคกรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Organization) ที่มีตอพฤติกรรม

การอนุรักษสิ่งแวดลอมของพนักงาน  พบวาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลตอลูกนองดานการสราง

แรงจูงใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอมสวน lsmail et  al. (2014) ศึกษาผลของการมุงเนนความรับผิดชอบตอ

สังคม ทัศนคติและสมรรถนะของผูนำท่ีมีตอการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ

ในประเทศมาเลเซีย พบวา ผูนำท่ีมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบตอสังคม

ดานจริยธรรม และสมรรถนะ (Competency) ของผูนำ ซึ่งประกอบดวย 16 ดาน อาทิ ความสามารถใน

การจูงใจพนักงาน ความสามารถในการวางแผน ความสามารถในการจัดการ เปนตน สงผลเชิงบวกตอ

บทบาทในการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร สวนธีรพร ทองขะโชค และอาคม ใจ

แกว (2556)  ศึกษาปจจัยที ่มีอิทธิพลตอความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลเชิงบวกตอความรับผิดชอบตอสังคม 

ดังนั้น จากการวิเคราะหวรรณกรรมขางตนสรุปไดวาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยท่ีสงผลเชิงบวก

ตอความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
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Proposition 1:  ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลเชิงบวกตอความรับผิดชอบตอสังคม 

 

ภาพท่ี 1 ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลเชิงบวกตอความรับผิดชอบตอสังคม 

 2.  ผลของการมุงเนนตลาดท่ีมีตอความรับผิดชอบตอสังคม 

     แนวคิดทางการตลาด  (Marketing Concept) มีการศึกษาและไดรับการยอมรับ อยาง

แพรหลายตั้งแตศตวรรษที่ 1950s ในยุคแรกถูกนำมาใชในหนาที่ทางการตลาด เพื่อตอบสนองและ

รับผิดชอบตอลูกคาของฝายการตลาดตอมาแนวคิดทางการตลาดถูกนำมาประยุกตใชเพื่อสนับสนุน

การดำเนินงานขององคกร (Pirithiviraj  and Kajendra, 2010) ส วนแนวคิดการมุ งเนนตลาด 

(Marketing Orientation) เปนการประยุกตใชแนวคิดทางการตลาดเพื่อมุงสรางคุณคาใหเกิดกับ

ลูกคาขององคกร (Kohli and Jaworski, 1990; Narber and Slater, 1990)  

ในการแบงมิติของการมุงเนนตลาดมักแบงออกเปน 3 องคประกอบหลักที่จะนำไปสูความสำเร็จ 

ในการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว ไดแก ดานการมุงเนนลูกคา (Consumer  Orientation) คือ การระบุ

ลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายโดยใชการศึกษาวิจัยเพื่อทำความเขาใจ หาวิธีการในการตอบสนองความตองการ 

ความคาดหวัง และความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา เนนการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ราคายตุธิรรม 

มีความนาเชื่อถือ มีความปลอดภัย รวมทั้งการใหบริการหลังการขายที่ดีดานการมุงเนนการ แขงขัน 

(Competitive  Orientation) คือการที่องคกรพยายามที่จะทำความเขาใจ ติดตามความเคลื่อนไหวใน

กิจกรรมตาง ๆ ของคูแขงขัน รวมทั้งทรัพยากร และความสามารถของคูแขงขัน นอกจากนั้น คือ การท่ี

องคกรพยายามที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสรางความแตกตาง และรักษาตำแหนงที่เหนือกวาคูแขงขันในดาน

ตาง ๆ  และดานการประสานงานภายใน (Inter-functional  Coordination) คือ ระดับและปริมาณของ

การแลกเปลี่ยนขอมูล และการประสานงานในระดับตาง ๆ ภายในองคกร เพ่ือสรางคุณคาอยางสูงสุดใหเกิด

ข้ึนกับลูกคา นอกจากนั้นการประสานงานภายในองคกรยังชวยใหเกิดการบูรณาการ เกิดระบบท่ีมีศักยภาพ

จะนำไปสูนวัตกรรมในการใหบริการลูกคา (Kohli and Jaworski,  1990; Narver and Slater, 1990) 

  สรุปความหมายของการมุงเนนตลาดไดวา หมายถึง วิธีการของการดำเนินงานที่ตอบสนอง

ความตองการเพื่อลูกคาใหความสำคัญกับลูกคา โดยเนนคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ              

และการบริการ เพ่ือใหความสำคัญกับการแขงขัน เพ่ือใหเหนือคูแขงขัน การประสานงาน การเปดเผย

ขอมูลทางการตลาดใหกับทุกหนวยงานในองคกรไดรับทราบ 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

(Transformational Leadership) 

 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

(Corporate Social responsibility) 
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   เนื่องจากแนวคิดการมุงเนนตลาดมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรสามารถดำเนินงานและ

ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความเปนผูนำทางการแขงขัน ดังนั้น ความรับผิดชอบตอ

สังคมจึงถือเปนกลยุทธที่มีแนวคิดที่เชื่อมโยงกับแนวคิดการมุงเนนตลาด กลาวคือ หากองคกรที่ให

ความสำคัญกับลูกคาก็จะยิ่งตอบสนองตอลูกคาโดยการรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้นดวย จากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับผลการมุงเนนตลาดที่มีตอความรับผิดชอบตอสังคม มีขอคนพบ 

ดังนี้  Maignan,  Ferrell and Hult (1999)   ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุดานวัฒนธรรมองคกรที่มีผลตอ

ความรับผิดชอบตอสังคม พบวา วัฒนธรรมองคกรดานการมุ งเนนตลาดสงผลเชิงบวกตอความ

รับผิดชอบตอสังคม Qu (2007) ศึกษาผลของกฎระเบียบของรัฐการมุงเนนตลาด และโครงสราง

เจาของกิจการที่สงผลตอความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในประเทศจีนพบวา การมุงเนนตลาด

สงผลเชิงบวกตอความรับผิดชอบตอสังคมสอดคลองกับ  Pirithiviraj and Kajendra (2010)  ศึกษา

ความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาดกับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจทางการเงินในประเทศศรี

ลังกา พบวา การมุงเนนตลาดมีความสัมพันธเชิงบวกกับความรับผิดชอบตอสังคม สวน Han et al. 

(2013) ศึกษาความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาด การมุงเนนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอ

สังคมพบวา การมุงเนนตลาดมีความสัมพันธและสงผลเชิงบวกตอความรับผิดชอบตอสังคม ดังนั้น 

จากการวิเคราะหวรรณกรรมขางตนสรุปไดวาการมุงเนนตลาดเปนปจจัยที่สงผลเชิงบวกตอความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

 

Proposition  2:  การมุงเนนตลาดสงผลเชิงบวกตอความรับผิดชอบตอสังคม 

 

 

ภาพท่ี 2 การมุงเนนตลาดสงผลเชิงบวกตอความรับผิดชอบตอสังคม 

 

3.  ผลของการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอความรับผิดชอบตอสังคม 

    ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมหรือปจเจกบุคคลที่สงผลหรือไดรับผลจาก             

การดำเนินงานเพื ่อการบรรลุเปาหมายขององคกร (Freeman, 1984)  ผู มีสวนไดสวนเสียแบง

ออกเปน 2 ระดับไดแก ระดับปฐมภูมิ เปนกลุมท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับการดำเนินงานขององคกร

ในการแลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐกิจ ไดแก พนักงาน ผูถือหุน เจาหนี้ คูคา ลูกคา ผูแทนจำหนาย สวน

ระดับทุติยภูมิ เปนกลุมที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการแลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐกิจ แตไดรับผลจากการ

การมุงเนนตลาด  

(Marketing Orientation) 

ความรับผิดชอบตอสังคม  

(Corporate Social  Responsibility) 
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ดำเนินงานขององคกรธุรกิจ ไดแก ชุมชนรัฐบาล กลุมกิจกรรม สื่อมวลชน กลุมสนับสนุนธุรกิจ และ

กลุมสาธารณะชนทั่วไป  (Lawrence and Weber,  2008)  นักวิชาการ ตลอดจนองคกรตาง ๆ ได

ศ ึกษาเพื ่อกำหนดกระบวนการการสรางความสัมพันธก ับผู ม ีส วนไดส วนเสีย (Stakeholder  

Engagement) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินการ  อาทิ  Amaeshi and 

Crane (2006) แบงกระบวนการการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียออกเปน  3 ขั้นตอน 

ไดแก  

1.  ขั้นการระบุและจัดลำดับความสำคัญ  (Identification and Prioritization) เปนขั้นตอนใน                

การแบงประเภทของผูมีสวนไดสวนเสีย และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่สงผลกับผูมีสวนไดสวน

เสีย  

2. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Execution)  เปนขั้นตอนของการมีปฏิสัมพันธระหวางองคกรกับผูมี

สวนไดสวนเสีย แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก การเตรียม ระหวางดำเนินการ และหลังดำเนินการ  

3. ขั้นการประเมิน (Evaluation)  เปนขั้นประเมินผลการดำเนินการการสรางความสัมพันธ

กับผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังการรวบรวมสิ่งท่ีองคกรไดเรียนรูจากการดำเนินการดังกลาว 

  สรุปความหมายของการสรางความสัมพันธ ก ับผู ม ีส วนไดส วนเสียไดว า หมายถึง 

กระบวนการสรางความสัมพันธ และการมีสวนรวมระหวางองคกรกับผูมีสวนไดสวนเสียในหลากหลาย

กลุม แนวทางที่สำคัญ ไดแก การวิเคราะหและจำแนกผูมีสวนไดสวนเสีย การดำเนินการสราง

ความสัมพันธ เนนการสื่อสารและหลากหลายชองทางอยางสม่ำเสมอ เปดเผยขอมูลผลการดำเนินงาน

ขององคกร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปดโอกาสใหมีสวนรวมดำเนินงาน และการประเมินผลการ

ดำเนินงาน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานใหมีความเหมาะสมและทันสมัย 

    เนื่องจากแนวคิดทางการบริหารจัดการยุคใหมแสดงใหเห็นวาหากองคกรตองการประสบ

ความสำเร็จอยางยั่งยืน องคกรไมสามารถตอบสนองหรือรับผิดชอบตอเฉพาะเจาของ  และผูถือหุน

เทานั้นแตยังตองรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ อีกดวย (Hawkins,  2006; Jamali, 

2008) ดังนั้น ปจจุบันองคกรจึงหันมาใหความสำคัญ กับการดำเนินการตามกระบวนการการสราง

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียกันมากขึ้น ซึ่งการสรางความสัมพันธกับผู มีสวนไดสวนเสีย 

ดังกลาวจะสงผลตอการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหประสบความสำเร็จ เนื่องจาก

ความรับผิดชอบตอสังคมมีความหลากหลายและขอบเขตที่กวางมาก ดังนั้น องคกรจึงตองมีความ

เขาใจเกี ่ยวกับผู มีส วนไดสวนเสียกลุ มตาง ๆ ผานการดำเนินการตามกระบวนการการสราง

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหสามารถตอบสนองประเด็นตาง ๆ ของผูมีสวนไดสวนเสีย

ผานการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Lindgreen 

and Swaen, 2010; สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2556) 
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    จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับผลของการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวน

เสียท่ีมีตอความรับผิดชอบตอสังคมมีขอคนพบดังนี้ Androif and Waddock  (2002) ศึกษาเก่ียวกับ

ประเด็นการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา การดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอ

สังคมใหประสบความสำเร็จผูบริหารจะตองสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียผานการสนทนา

ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ รวมทั้งสรางการเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายรวมกัน และสงเสริมใหผู มีสวนไดสวนเสียมีสวนในการชวยองคกรเลือกกลยุทธในการ

ดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม Gap and Zhang (2006)  ศึกษาความสัมพันธระหวางการ

สรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียการประเมินความรับผิดชอบตอสังคมและความยั่งยืนของ

องคกร พบวา การดำเนินการดานการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียทางการศาล สนทนา 

(Dialogue) สรางใหเกิดความไววางใจ ความผูกพันและความรวมมือระหวางองคกรกับผูมีสวนไดสวน

เสียกลุมตาง ๆ  Rhodes et al. (2014) ศึกษาความสัมพันธระหวางการสรางสื่อมวลชน เปนตน  

(Garberg and Fombrun, 2006)  สอดคลองกับ Miles and Colin (2000) อธิบายวาองคกรผลิต

สินคา และบริการที่มีคุณภาพสูง ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอมมุงตอบสนองตอผูมี

สวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ จะสามารถสรางชื่อเสียง และความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคกร 

ดังนั้น องคกรจึงควรกำหนดใหประเด็นดานความรับผิดชอบตอสังคมเปนกลยุทธหนึ่งในการสรางและ

รักษาชื่อเสียงขององคกร 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวของผลของความรับผิดชอบตอสังคมที่มีชื ่อเสียงของ

องคกร พบวาความรับผิดชอบตอสังคมสงผลตอชื่อเสียงขององคกรในมิติตางๆดังนี้  (Gholami  

(2011) ศึกษารูปแบบการสรางคุณคาดานความรับผิดชอบตอสังคม พบวา การดำเนินการดานความ

รับผิดชอบตอสังคมในลักษณะตาง ๆ อาทิ  การดำเนินการเชิงกลยุทธ การดำเนินธุรกิจที่มีความ

ถูกตองเหมาะสม การใหความสำคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ สามารถสรางใหเกิดคุณคากับ

องคกร คือ ภาพลักษณที ่ดีตอสังคมภายในและภายนอกองคกร Galbreath and Shum (2012) 

ศึกษาความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบกับผลงานทางการเงินขององคกร ในประเทศออสเตรเลีย

โดยมีความพึงพอใจของลูกคาและชื่อเสียงขององคกรเปนตัวแปรสงผาน พบวา ความรับผิดชอบตอ

สังคมสงผลเชิงบวกตอชื่อเสียงขององคกร Hsu (2012)  ศึกษาผลของการประชาสัมพันธดานความ

รับผิดชอบตอสังคมที่มีชื่อเสียงขององคกรและคุณคาของตราสินคาของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศ

ไตหวัน พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมสงผลเชิงบวกตอชื่อเสียงขององคกร Arshad, Othman and 

Othman (2012) ศึกษาความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักศาสนาอิสลาม

ชื่อเสียง และผลการดำเนินงานขององคกร พบวาการเปดเผยขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคม

สงผลเชิงบวกตอชื่อเสียงขององคกร El-Garaihy, Mubarak and Albahussain (2014)  ทดสอบผล

ของความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีตอความไดเปรียบทางการแขงขันโดยมีชื่อเสียงขององคกร และความ
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พึงพอใจของลูกคาทำหนาที่เปนตัวแปรสงผาน พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมสงผลตอชื่อเสียงของ

องคกรท้ังทางตรงและทางออม Odriozola,  Martin and Luna (2015)  ศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงานกับชื่อเสียงขององคกร พบวา การปฏิบัติตอแรงงานอยางมีความ

รับผิดชอบ อาทิ การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส การจัดการดานแรงงานสัมพันธ การดูแลดานสุขภาพ

และความปลอดภัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน สงผลเชิงบวกตอชื่อเสียงขององคกร Perez 

(2015)  ศึกษาความสัมพันธระหวางการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมกับชื่อเสียงของ

องคกร โดยการสังเคราะหวรรณกรรม พบวา  ผลการศึกษาเชิงประจักษแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

เชิงบวกระหวางการเปดเผยขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคม ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ 

กับชื่อเสียงขององคกรสวน ปาณัท เงาฉาย และรุงนภา พิตรปรีชา (2555) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ความมีชื่อเสียงของเอสซีจีตามความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอ

ชื่อเสียงขององคกร ประกอบดวย ปจจัยดานสินคาและการบริการท่ีมีคุณสมบัติตาง ๆ เชน มีคุณภาพ

ดี มีบริการดี นาประทับใจ เปนตน ปจจัยดานการกำกับดูแล เชนการดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรมกับ

ทุกฝายที่เกี่ยวของ การดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสตรวจสอบไดการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย  

ในการดำเนินธุรกิจ เปนตน และปจจัยดานการเปนพลเมืองดี เชนมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

สนับสนุน ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาท่ียั่งยืน พบวา การสรางความสัมพันธกับผู

มีสวนไดสวนเสียทำหนาท่ีเปนตัวแปรสงผานระหวางปจจัยเชิงสาเหตุ ไดแก ความรับผิดชอบตอสังคม 

ทุนทางสังคม และคานิยมรวม กับผลลัพธคือการพัฒนาที่ยั่งยืนสวนการศึกษาของธีรพร ทองขะโชค 

และอาคม ใจแกว (2556)   

พบวา การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียสงผลเชิงบวกตอความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกร ดังนั้น จากการวิเคราะหวรรณกรรมขางตนสรุปไดวาการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวน

เสียเปนปจจัยท่ีสงผล เชิงบวกตอความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

proposition 3: การสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียสงผลเชิงบวกตอความ รับผิดชอบ

ตอสังคม 

 

 ภาพที่ 3 การสรางความสัมพันธ กับผูมีสวนไดสวนเสียสงผลเชิงบวกตอความรับผิดชอบตอ

สังคม 

 

 

การสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholder Engagement) 

 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

 (Corporate Social responsibility) 
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ผลของความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีตอช่ือเสียงขององคกร 

ทฤษฎีฐานทรัพยากรขององคกร  (Resource-Based View Theory of the Firm) อธิบาย

ถึงบทบาทสำคัญของทรัพยากรที่มีตอการดำเนินธุรกิจในยุคการแขงขันหากองคกรใดสามารถใช

ความสามารถ (Capacity) และทรัพยากร (Resource)  ที ่ม ีอยู ได อยางมีประสิทธ ิภาพ และ

ประสิทธิผลสูงสุดยอมสรางความสามารถที ่เหนือกวาองคกรอื่น ๆ ในตลาด ลักษณะสำคัญของ

ความสามารถและทรัพยากรดังกลาว ไดแกกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Valued) เปนทรัพยากรที่หาไดยาก 

(Rarity) ลอกเล ียนแบบยาก ( Imitability) และไม สามารถทดแทนได   (Non-substitutable)  

(Barney,  1991)  ดังนั้น ความรับผิดชอบตอสังคมจึงถือเปนความสามารถ และทรัพยากรที่มีคาของ

องคกรที ่ส งผลเชิงบวกตอองคกรในดานตาง ๆ โดยเฉพาะชื ่อเส ียงขององคกร (Corporate  

Reputation) 

  นักวิชาการไดอธิบายความหมายของชื่อเสียงขององคกรไวคอนขางหลากหลาย สรุปความหมาย

ของชื่อเสียงขององคกร ไดวา หมายถึง ผลรวมของการรับรูตอคุณคาขององคกรท่ีเกิดจากการสั่งสมมาเปน

ระยะเวลานานตามมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ อาทิ การไดรับความเชื่อถือดานผลการ

ดำเนินงานขององคกรที่มีเสถียรภาพจากเจาของ และผูถือหุน การไดรับความเชื่อมั่นตอการดำเนินงาน

ขององคกรจากพนักงาน การไดรับความไววางใจดานผลิตภัณฑ และการบริการขององคกรจากลูกคา และ

การไดรับการยอมรับจากชุมชน และสังคมดานความรับผิดชอบขององคกร เปนตน  (Fombrun, 2996: 

Fowling,  2001: Barnett, Jerrmier and Laffery, 2006) 

ปจจุบันองคกรธุรกิจไดใชความรับผิดชอบตอสังคมเปนกลยุทธในการสรางชื่อเสียงใหกับ

องคกรโดยสรางคุณคาใหเกิดการรับรูตอผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ อาทิ ตอลูกคา ตอพนักงาน ตอ

นักลงทุนตอสังคมตอกิจกรรมดี ๆ ของสังคม มีความรับผิดชอบตอชุมชนและชวยเหลือกิจกรรมชุมชน

ในดานตาง ๆ เปนตน ดังนั้นจากการวิเคราะหวรรณกรรมขางตนสรุปไดวาความรับผิดชอบตอสังคม

สงผลเชิงบวกตอชื่อเสียงขององคกร 

Proposition 4:  ความรับผิดชอบตอสังคมสงผลเชิงบวกตอชื่อเสียงขององคกร 

 

 

ภาพท่ี 4 ความรับผิดชอบตอสังคมสงผลเชิงบวกตอชื่อเสียงขององคกร 

 

ความรับผิดชอบตอสังคม  

Corporate (Social Responsibility) 

 

ช่ือเสียงขององคกร 

(Corporate Reputation) 
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Ethical 

responsibilities 

Legal 

responsibilities 

 

Be a good 

corporate 

citizen 
Be etical 

Obey the law 

Be profitable 

Contribute resources to the 

community; improve quality 

of life. Obligation to do what is right, 

just and fair Avoid harm. 

Law is society’s 

codification of right and 

wrong. Play by the rules of 

the game. 
The foundation 

on which all 

other rest. 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปปจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธของความรับผิดชอบตอสังคมเปนกรอบ

แนวคิด  การวิจัย (Conceptual Framework) ไดดังภาพท่ี 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี2.5 กรอบแนวคิดการวิจัยปจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธของความรับผิดชอบตอสังคม 

รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม 

                                

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 ปรามิดความรับผิดชอบ 

ภาวะผูนำการ

เปล่ียนแปลง  

(Transformation 

Leadership) 

 

การมุงเนนตลาด 

(Marketing 

orientation) 

 

การสรางความสัมพันธ

กับผูมีสวนไดสวนเสีย 

(stakeholder 

Engagement)  

 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

 (Corporate Social 

responsibility) 

 

ช่ือเสียงขององคกร  

(Corporate 

Reputation)  

 

Philanthropic 

responsibilities 

Economic 

responsibilities 
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ท่ีมา. จาก “The Pyramid of Corporate Social Resonsibility: Toward the Moral Management of 

Orgranizational Stakeholders. Business Horizons, “p. 42, Carroll, 1991. 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พนาวัลย คุมสุด (2553) ในเรื่อง ความรับผิดชอบตอสังคม 

 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชน 

“การทองเที่ยวโดยชุมชน (community base sustainable tourism) คือการทองเที่ยวท่ี

คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชนเพื่อชุมชน และ

ชุมชนมีบทบาทเปนเจาของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน” โดยมองวา

การทองเที่ยวตองทำงานครอบคลุม 5 ดาน พรอมกันทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอม โดยมีชุมชนเปนเจาของและมีสวนในการจัดการ 

 นอกจากนี้ การทองเที่ยวยังสามารถเปนเครื่องมือในการพัฒนาโดยใชการทองเที่ยวเปน

เง่ือนไขและสรางโอกาสใหองคกรชุมชนเขามามีบทบาทสำคัญในการวางแผนทิศทางการพัฒนาชุมชน

ของตนเองในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนที่มีแนวโนมวาการทองเที่ยวจำรุกคืบเขาไปถึง หรือ

ตองการเปดเผยชุมชนตนเองใหเปนที่รูจักในวงกวาง ใหมีการสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับ

การวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรและการกระจายอำนาจการตัดสินใจโดยเนนความสำคัญ

ของการจัดการธรรมชาติแวดลอมและใชการทองเท่ียวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนไปพรอมกัน 

 ในชวง 2-3 ป ที่ผานาคำวา “Community-based Tourism : CBT” การทองเที่ยวที่ให

ชุมชนเปนฐานการบริหารจัดการ “การทองเที่ยวโดยชุมชน” เปนที่รูจักและใชกันอยางแพรหลายใน

หลายๆ ความหมาย ความเขาใจและประสบการณ ซึ ่งการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนสวนหนึ่งที่จะ

นำไปสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได เปนเรื่องการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการดานโฮมสเตย ท่ี

ตองมี “ชุมชน” เปนสวนสำคัญ (อางอิง วีระพล ทองมา, 2560) 

การจัดการทองเท่ียวเซิงนิเวศโดยชุมชน 

จิตศักดิ์ พุฒจร (2553, ออนไลน) ไดใหขอสังเกตการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนไว 15 

ประการ โดยมีคำอธิบายแตละประการดงตอไปนี้ 

1. ชุมชนเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาอยางจริงจังหรือไม ควรจะตองมีสวนรับรู รวม

คิด และตัดสินใจรวมกันตั้งแตดน 

2. ตระหนักรูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทองเที่ยว ทั้งแงบวกและลบที่อาจจะเกิดข้ึน

ตอ สิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม เนื่องจากในชวงที่ผานมาหลายชุมชนรับรูเพียงดานบวกและ

ผลประโยชน เพียงสวนเดียว 

3. ยึดมั ่นและภาคภูม ิใจในว ัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยเขาใจถึงผลการ
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เปลี่ยนแปลง หากการทองเท่ียวเขามาแลวจะไมทำใหสิ่งดีดีเหลานี้เปลี่ยนแปลงไปไดโดยงาย 

4. เขาใจใหตรงกันวา การทองเท่ียวเปนเพียงเครื่องมือท่ีจะทำใหคนในชุมชุนไดมาคิดรวมกัน 

ทำงานรวมกัน แกปญหารวมกัน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนากระบวนการคิดและความเขมแข็งของ

ชุมชนเปน เรื่องหลัก ผลตอบแทนเปนเรื่องรองหรือรายไดเสรีมนั้นเอง 

5. วางแผนลวงหนาเรื่องเงินๆ ทองๆ ใหเกิดความยุติธรรมและกระจายรายไดใหทั่วถึงมากที่สุด 

เพราะหลายแหงเมื่อจัดสรรไมลงตัว จะเกิดความขัดแยงและความแตกแยกในที่สุด และควรจัดแบงสวน

หนึ่ง ของรายไดกลับมาใชพัฒนา ฟนฟูธรรมชาติและลังคมดวย 

6. นักทองเท่ียวคาดหวังวาจะมีการนำเสนอหรือสื่อความหมายทางวัฒนธรรม หรือธรรมชาติ

ท่ี เชาใจงาย เปนกันเอง มีใชการพาไปใหถึงท่ีทองเท่ียวเฉยๆ ควรมีการพูดคุยหรือใหนักทองเท่ียวไดมี

สวนรวม ในกิจกรรมตางๆ ดวย 

7. กิจกรรมการทองเท่ียวจะตองเคารพกฎเกณฑอันดีงามของชุมชน และลังคมนั้นๆ และเปน   

การปลูกฝงจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมใหนักทองเท่ียวดวย 

8. มุงเนนการจัดการท่ีดี เนื่องจากแหลงทองเท่ียวสวนมากจะจัดการไดไมเหมาะสมสำหรับ

ความ มีคุณคาในตัวเองบางครั้งมุงจัดการเพื่อใหนักทองเที่ยวสะดวกแตลืมคำนึงถึงสภาพการดูแล

รักษาธรรมชาติ และวัฒนธรรม 

9. การจัดการอยางเหมาะสมในดานการจัดการขยะ ที่จะตองใหมีนอยที่สุดหรือพยายาม

ใหนักทองเที่ยวนำกลับไปดวยคุณภาพน้ำ ที่จะตองพยายามลดน้ำทิ้งน้ำเสียจากการทองเที่ยว ทำ

แหลงน้ำใหสะอาดที ่สุด ในกรณีมีแหลงน้ำตก หรือธารน้ำธรรมชาติ ไมควรใชยาสระผมหรือสบู

เนื่องจากจะสงผลถึงสัตว พืช และระบบ นิเวศ 

การจัดการเสียง การควบคุมไมใหเก ิดเสียงอึกทึกครึกโครม ไมว าจะมาจากเสียง

นักทองเที่ยว เครื่องยนต หรือแมกระทั่งเสียงเพลง หรือเครื่องเสียง เพราะนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบ

ธรรมชาติมักชอบความ สงบดวย 

การดูแลความปลอดภัย ใหแกชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว ซึ่งสำคัญมาก ความ

ปลอดภัย เปนประเด็นสำคัญอันตับตนๆ ที่นักทองเที่ยวทุกคนคำนึงถึง ตังนั้นการจัดการดานนี้ตองมี

ความพรอมมาก ท่ีสุดเชนกัน รวมถึงการเตรียมการเรื่องการปฐมพยาบาลอยางถูกตองดวย 

10. การแบงพื้นที่ใหเหมาะสม เปนลัดเปนสวน ไมควรเปดใหทองเที่ยวไดทั่งหมด เพราะ

ใน บางครั้งอาจเปนการรบกวนความสงบสุขของชุมชน หรือพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีควรจะสงวนใหธรรมชาติ

ไดฟนตัว ดวย ตังนั้นควรวางแผนเรื่องการจัดแบงสรรพ้ืนท่ีตั้งแตแรก 

11. คำนึงถึง ความสามารถรองรับนักทองเที่ยว ทั้งดานแหลงทองเที่ยว ดานการจัดการ

และ บริการที่มีขีดจำกัด ไมใชจะรับไดเรื่อยๆ อยางไมมีขีดจำกัด มิฉะนั้นจะสงผลทำใหการทองเที่ยว

ในพ้ืนท่ีเสื่อม โทรมและเสื่อมความนิยมลงอยางรวดเร็ว 
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12. คุณภาพการใหการบริการ ทั่งดานขอมูลขาวสาร การเดินทาง ความเปนอยู ที่พัก 

อาหาร ทองถิ่น และที่สำคัญเสนหของการทองเที่ยวในชุมชนไทย คือ อัธยาศัย น้ำใจไมตรี ความเอ้ือ

อาทร และ รอยยิ้มนั้นเอง 

13. รวมกันวางแผนรองรับการพัฒนา และปองกันผลกระทบทั่งดานธรรมชาติ และ

วัฒนธรรมท่ี อาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต ซ่ึงอาจจะพัฒนาไปสูการเปนแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร 

หรือแมแตแผน แมบทไดในท่ีสุด 

14. พยายามเผยแพรและหาโอกาสสรางคนรุนใหมใหไดมีโอกาสกาวหนาเชามาทำงานเพ่ือ

ชุมชน และ คอยๆ สรางการยอมรับในชุมชนเองจนสามารถมีกลุมอายุตางๆ กันและถายทอดวิธีการ

แนวทางและภูมิปญญาให สืบตอไปได 

 

15. พัฒนาและหาโอกาสท่ีจะใหชุมชนไดเรียนรูจากความสำเร็จ ปญหา และแนวทางแกไข

ปญหา ของรูปแบบการบริหารจัดการของชุมชนอ่ืนๆ อยูเสมอเพ่ือการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน 

จากคำกลาวขางตนสรุปว า การจัดการทองเที ่ยวเช ิงนิเวศโดยชุมชน หมายถึงการท่ี

นักทองเที่ยวหรือชุมชน หันกลับมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น พรอมกับพิจารณาโอกาสของชุมชนตอไปใน

อนาคตวาการทองเที่ยว เชิงนิเวศโดยชุมชนนั้น จะสงผลดีตอชุมชนในระยะยาวจริงหรือไม ชุมชนจะ

จัดการการทองเที่ยวใหมีความยั่งยืน เปนที่สนใจของนักทองเที่ยวสม่ำเสมอหรือไม จะอยูอยางไรตอไป 

โดยภาพรวมการพัฒนาการทองเที่ยว และการพัฒนาดานอื่นๆ จำเปนตองพัฒนา เชน การพัฒนาข้ัน

พื้นฐานชุมชน ไมวาเรื่องการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางสาธารณูปโภคทั้งชุมชนหรือหมูบาน  คุณภาพ

ชีวิต ความเปนอยูที่ยั่นคง เรียบงาย วัฒนธรรมที่ดีงาม น้ำใจไมตรีและรอยยิ้มจากใจคนไทยดวยกัน การ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนจึงจะเปนทางรอดของความเปนการทองเท่ียวท่ียั่งยืนได 

การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 

1. ความหมายของการจัดการทองเที ่ยวโดยชุมซน พจนา สวนศรี (2546) กลาววา               

การ ทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) หมายถึง การทองเที่ยวที่คำนึงถึง

ความยั่งยืนของ สิ่งแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือ

ชุมชนและชุมชนมีบทบาท เปนเจาของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน 

และไดอธิบายเพ่ิมเติม คำนิยามใน ความหมายดังกลาว ดังนี้ 

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม คือ การท่ีชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ มี

วิธี การผลิตที่พึ่งพาและใชทรัพยากรธรรมอยางยั่งยืน และชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณ

เฉพาะถ่ิน 

องคกรชุมชนคือ ชุมชนมีระบบสังคมที่เชาใจกันมีปราชญหรือผูมีความรูและทักษะในเรื่อง

ตางๆ ท่ีหลากหลาย ชุมชนรูสึกเปนเจาของและเชามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 
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การจัดการ คือ การมีกฎ - กติกาในการจัดสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และการทองเที่ยว มี

องคกรหรือ กลไกในการทำงานเพ่ือจัดการทองเท่ียวและสามารถเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับการพัฒนา

ชุมชนโดยรวมได มีการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม มีกองทุนของชุมชนที่เอื้อประโยชนตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชน 

การเรียนรู เปนลักษณะของกิจกรรมการทองเท่ียว สามารถสรางการรับรูและความเชาใจในวิถี

ชีวิต และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง มีระบบการจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับผูมาเยือน                  

สราง จิตสำนึกเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้ังในสวนของซาวบานและผูมาเยือน 

2. หลักการของการทองเที่ยวโดยชุมชน การกำหนดหลักการเพื่อใหเห็นจุดยืนของการ 

ทองเที่ยวโดยชุมชนนี้ พจนา สวนศรี (2546) ไดนำเสนอวา หลักการที่ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาชุมชน ไดแก 

2.1 ชุมชนเปนเจาของ 

2.2 ชาวบานเชามามีสวนรวมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ 

2.3 สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 

2.4 ยกระดับคุณภาพชีวิต 

2.5 มีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม 

2.6 คงเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

2.7 กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม 

2.8 เคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกตางและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

2.9 เกิดผลตอบแทนท่ีเปนธรรมแกคนทองถ่ิน 

2.10 มีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนของชุมชน 

ซึ่งการที่จะใหชุมชนดำเนินการทองเที่ยวตามหลักการดังกลาวขางดน มีความจำเปนท่ี

จะตอง เตรียมความพรอมและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการจัดการการทองเที ่ยวใน

ขณะเดียวกันก็ตอง รณรงคกับคนในลังคมใหเห็นความแตกตางของการทองเที่ยวโดยชุมชนกับการ

ทองเที่ยวท่ัวไป กระตุนใหคน ในลังคมเห็นความสำคัญและเปนนักทองเที่ยวแบบการทองเที่ยวโดย

ชุมชน ใหมากขึ้นเพื่อสรางการรับรูและ ความเขาใจตอบทบาทของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมซาดีและสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิม 

3. การทองเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาชุมชน ดังไดกลาวแลววาการทองเที่ยวโดยชุมชน

มี ความมุงหวังใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน และอนุรักษสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึง                      

ควรกลาวถึง สถานการณของชุมชนที่ชุมชนกำลังเผชิญอยูเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับการพัฒนา

ชุมชนกลาวคือ ชุมชนไทยเผชิญกับสถานการณการเปดประเทศมาตั้งแตป 2504 เปนตนมา ซึ่งทำให

เกิดการเรียกรองสิทธิ การแยงชิงทรัพยากร ระหวางชุมชนกับธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็มีการสืบทอด
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ระหวางชุมชนกับวัฒนธรรมดั้งเดิม การเผชิญหนากับการพัฒนาสูความทนสมัย การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ความมั่นคงดานอาชีพและรายได รวมทั้งความสัมพันธของชุมชนกับสิทธิในการปกครองตนเองตาม

แนวทางการกระจายการปกครองสูทองถ่ิน ในขณะท่ีการทองเท่ียวมีความสัมพันธกับการพัฒนาชุมชน

อยางเปนองครวม เนื่องจากทรัพยากรการทองเที่ยวกับทรัพยากรที่ชุมชนใชเปนฐานการผลิตเปน

ทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรมและสังคมเปนตัวขับเคลื่อนเรื ่องจิตวิญญาณของชุมชนในการสราง

ความสัมพันธกันภายในชุมชนและการสัมพันธกับภายนอก ควรเชื่อมโยงใหเห็นการทองเที่ยวกับการ

พัฒนาชุมชนอยางเปนองครวม ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 

3.1 ดานเศรษฐกิจ เกิดกองทุนการพัฒนาหมูบาน มีการสรางงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ

ทองเท่ียว ซ่ึงเปนการสรางรายไตกับชาวบาน 

3.2 ดานสังคม เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมีการแบง

บทบาท การทำงานระหวางชาย-หญิงหนุมสาว ผูอาวุโสเกิดองคกรชุมชนในการจัดการ 

3.3 ดานการเมือง ชุมชนชาวบานเขามามีสวนรวม สามารถตอรองกับภายนอก และการมี

สิทธิ ในการจัดการทรัพยากรของชุมชน 

3.4 ดานวัฒนธรรม การเคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกตาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

กัน การเติบโตจากรากฐานทางวัฒนธรรมของตนเอง 

3.5 ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งพิจารณาจากขีดความสามารถในการรองรับ การจัดการของ

เสียและ การสรางจิตสำนึกการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. กระบวนการทางานที่เกี่ยวกับการสงเสรีมการทองเที่ยวโดยชุมชน ในการทำงานเพ่ือ 

เตรียมความพรอมชุมชนในการจัดการการทองเที่ยว ควรมีพันธะสัญญาในการทำงานรวมกัน ดังท่ี

พจนา สวนศรี (2546) เสนอไวซ่ึงมี 10 ข้ันตอนคือ 

4.1 ศึกษาความเปนไปไดกอนลงพ้ืนท่ีเปนการศึกษาความเปนไปไดเพ่ือเลือกพ้ืนท่ีทำงาน       

การทองเท่ียวโดยชุมชน 

4.2 ศึกษาความเปนไปไดรวมกับชุมชน เปนการทำงานอยางมีสวนรวมกับชุมชนกอน               

การ ตัดสินใจดำเนินการเรื่องการทองเท่ียวโดยชุมชน 

4.3 กำหนดวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของการทองเที ่ยวเปนการกำหนดทิศทางงาน                     

การ ทองเท่ียวโดยชุมชน 

4.4 การวางแผนเปนการวางแผนเพ่ือเตรียมความพรอมชุมชนในการจัดการทองเท่ียว 

4.5 การบริหารจัดการองคกรแนวทางในการสรางองคกรในการบริหารจัดการ การ

ทองเท่ียวโดยชุมชน 

4.6 การจัดทำโปรแกรมการทองเที่ยวเปนการนำเสนอภาพกิจกรรมการทองเที่ยวของ

ชุมชน 
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4.7 การสื่อความหมายการพัฒนาบุคคลากรของชุมชนใหมีความสามารถในการบอก 

เรื่องราวของชุมชนอยางนำสนใจ 

4.8 การตลาดเปนการเรียนรูและทำความเขาใจกลไกการตลาด พฤติกรรมนักทองเที่ยว 

และองคประกอบท่ีสำคัญในการทำการตลาด 

4.9 การจัดการทองเที่ยวนำรองเปนการทดสอบความพรอมของชุมชน โดยการเชิญ

กลุมคน ที่เกี่ยวของในงานการทองเที่ยว ใหเขามาทองเที่ยวในชุมชน และแสดงความคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะเพ่ือให ชุมชนไดปรับปรุงกอนเปดการทองเท่ียวจริง 

4.10 การติดตามและประเมินผลเปนการติดตามและประเมินผลทั้งในระคับกิจกรรม 

และ ภาพรวมในการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 

สรุปการจัดการทองเที ่ยวโดยชุมชนนั ้น เปนการทองเที ่ยวที ่คำนึงถึงความยั ่งยืนของ

สิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน บนหลักการชุมชนเปนเจาของมีสวนรวม

ยกระดับคุณภาพ ชีวิต มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม คงเอกลักษณ เกิดการเรียนรู เคารพศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยมีผลตอบแทนแกชุมชนอยางเปนธรรม ซึ่งมีความใกลชิดกับ การพัฒนาชุมชนที่มุงการ

พัฒนาอยางเปนองค รวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

1. การพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 

เนื่องจากการทองเที่ยวแบบยั่งยืน หรือการทองเที่ยวอยางยั่งยืนดงที่กลาวไวแลวนั้น                

จะเนนการทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวภายใตขีดจำกัดของธรรมชาติท่ีจะ

รองรับไดและตระหนักถึงการมิสวนรวมของชุมชนเปนสำคัญ อีกทั้งชุมชนตองไดรับผลประโยชนท่ี

เกิดขึ้นจาก  การทองเที่ยว อยางเสมอภาคกัน มิการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

สามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศของทองถิ่นนั้นไวโตจึงสามารถสรุปเปน

ลักษณะของการทองเท่ียวท่ีมิความยั่งยืนได 

สถาบันคลังสมองแหงชาติ ไดสรุปลักษณะการทองเที่ยวที่มีความยั่งยืนไววา การ

ทองเที่ยวที่ มีความยั่งยืนจะตองมีคุณลักษณะของการพัฒนาดงตอไปนี้ (สถาบันคลังสมองแหงชาติ, 

2552) 

1.1 คุณภาพ (Quality) ประกอบดวยคุณภาพของประสบการณจากการทองเท่ียว 

1.2  นันทนาการ คุณภาพชีวิตของประชาชน / ชุมชนที่เกี ่ยวของกับแหลงทองเที ่ยว              

และคุณภาพของสิ่งแวดลอม 

1.3 ความตอเนื่อง (Continuity) คือ ความตอเนื่องยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดลอม ความตอเนื่องของทรัพยากรวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 

1.4 ความสมดุล (Balance) คือ ความสมดุลระหวางความตองการของอุตสาหกรรม 

ทองเที่ยวกับความตองการของชุมชนทองถิ่น และขีดความสามารถรองรับของทรัพยากรทองเที่ยว
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และ สิ่งแวดลอม ความสมดุลระหวางประโยชนท่ีไดรับในปจจุบันกับประโยชนท่ีพึงจะไดรับในอนาคต 

นอกจากนี้ยังไดเสนอแนวทางการดำเนินการการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่งสรุป

ได คือ ตองเขาใจการจัดการความขัดแยงดานทรัพยากรทองเท่ียวท่ีมีมาจากหลายสาเหดุท่ีสำคัญ เชน                    

ความขัดแยง ระหวางสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และการพัฒนา การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ การแยงชิง

ทรัพยากร เปนตน ดังนั้น แนวทางที่จะลดผลกระทบของการทองเที่ยวจึงควรอาศัย การกำหนด

ศักยภาพการรองรับของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity) การจำกัดจำนวนนักทองเท่ียว การใหขอมูล และ

ประชาลมพันธอยางท่ัวถึง การสรางสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือปองกันแหลงทองเท่ียว ตลอดจน การ

จัดการนักทองเที่ยวโดยการเพิ่มคุณภาพของ ประสบการณการทองเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว ปลูกฝง

จิตสำนึกใหนักทองเที่ยวการสรางความรวมมือในรูป ของเครือขายเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบ

ยั่งยืน ท้ังภาครัฐ นักทองเท่ียว องคกรพัฒนาเอกชน/ชุมชน และสถาบันการศึกษา 

ผลกระทบจาการทองเท่ียวโดยชุมชน : “Community-base Tourism : CBT) ทุกอยาง

ที่ดำเนินการยอมสงผลกระทบตอสิ่งที่ตั้งอยู สิ่งแวดลอมโดยรอบทั้งสิ้น ซึ่งมีผลกระทบดานบวกและ

ดานลบ (วีระพล ทองมา, 2547 : หนา 17-22)  

1. ผลกระทบดานบวก สงผลใหชุมชนมีจิตสำนึกเกิดการพัฒนาตนเอง พึ่งพาตนเอง คิดเปนทำ

เปน มีความพยายามในการเรียนรูพัฒนา เกิดรายไดเพิ่มขึ้นมีการรวมตัว สรางความเข็มแข็งในชุมชน 

นำไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ตามความคาดหวังและความพยายามท่ีจะดำเนินการเพ่ือใหเปนไปตามหลักการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 3 ดาน ไดแก 1) ดานเศรษฐกิจ  2) ดานสังคมวัฒนธรรม 3) สิ่งแวดลอม และสิ่งสำคัญ

ประการหนึ่งที่จะนำไปสูความยั่งยืนการรวบรวมองคความรู ภูมิปญญา สืบสานสืบทอด ตลอดจนการ

นำไปใชประโยชนไดเกิดความรักความภาคภูมิในความรูสึกเปนเจาของ มี่สวนรวมในทรัพยากรของชุมชน 

และเกิดกระบวนการเรียนรูการทำงานรวมกันในท่ีสุด 

2. ผลกระทบดานลบ เกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม อาทิ จำนวนขยะที่เพิ่มขึ้นจากนักทองเที่ยว              

การใชน้ำ ระบบนิเวศธรรมชาติ การรับวัฒนธรรมที่เขามาอยางรวดเร็ว เกิดกระแสการเลียนแบบ มีความ

ขัดแยงทางความคิด เสียความเปนสวนตัวในการที่จะตองรองรับนักทองเที่ยว และที่สำคัญคืออาจถึงกับ

สูญเสียเอกลักษณของทองถ่ิน หากมีการตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวมากเกินไป 

ในสวนการตลาดนั้นแตละชุมชนจะตองใหขอมูลแนะนำชุมชนตนเองและชุมชนอื่นที่ถูกตอง

และน าสนใจแก น ักท องเท ี ่ยว และท ี ่น  าภ ูม ิ ใจสำหร ับช ุมชนค ือ การร ักษ และหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาบรรพบุรุษที่สืบตอกันมา แตชุมชนไมไดละท้ิง

พ้ืนฐานเดิม หรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามกระแสวัฒนธรรม และไมไดมุงหวังรายไดจากการทองเท่ียว

ที่จะไดใหเปนรายไดหลักของ ชุมชน โดยละทิ้งอาชีพดังเดิมที่จะเปนการที่จะปรับตัวเพื่อรองรับ

กระแสการทองเท่ียวท่ีเขาไปในชุมชน 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ 

 ภาพลักษณมีความสำคัญตอความสำเร็จและความเจริญกาวหนาขององคกร ภาพลักษณนัั้น

กวาจะเกิดข้ึนได ตองอาศัยเวลาอันยาวนาน ประกอบกับความเพียรพยายามสะสมเพ่ิมพูนข้ึนทีละ

นอยจนฝงรากม่ันคง แนนหนาอยูในจิตใจ ในความรูสึกนึกคิดและทัศนคติของคนท่ัวไปเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึน

จากความประทับใจอยางแทจริงท่ีไดกลาวถึงลักษณะสำคัญของภาพลักษณการสรางภาพลักษณท่ีดีไม

อาจทำใหไดในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือใชเวลาเพียงชวงเวลาสั้นๆไดเพราะภาพลักษณเปนสิ่งท่ี

เกิดข้ึนทีละนอยและสะสมเพ่ิมพูนมากข้ึนจนฝงรากม่ันคงแนนหนาอยูในจิตใจและทัศนคติหรือ

ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค 

         คำนิยามศัพท 

 สมาคมการประชาสัมพันธระหวางประเทศ (International Public Relations 

Association) (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540) อธิบายวาเปนภาระหนาท่ีของฝายบริหารหรือฝายจัดการท่ี

ตองอาศัยการวางแผนท่ีดีในการดำเนินงานมีการกระทำอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอเพ่ือสรางสรรค

ธำรงรักษาไวซ่ึงความเขาใจอันดีไดรับการสนับสนุนหรือรวมมือจากกลุมประชาชนท่ีองคการหรือ

สถาบันเก่ียวของซ่ึงตองใชวิธีการวัดประเมินซ่ึงประชามติของประชาชนท่ีมีตอองคการเพ่ือนำมาเปน

แนวทางในการกำหนดแผนงานและนโยบายขององคการใหเกิดความสอดคลองกับประชามติหรือ

ความตองการของประชาชนพรอมท้ังเผยแพรการกระจายขาวสารสิ่งประชาชนเพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและบรรลุถึงผลประโยชนรวมกันขององคการและกลุมประชาท่ีเก่ียวของ 

 เสรี วงษมณฑา (2542) ไดกลาวถึงความหมายของภาพลักษณวาเปนองคประกอบระหวาง

ขอเท็จจริง (Objective Fact) กับการประเมินสวนตัว(Personal Judgment) ทำใหเกิดภาพลักษณ

ซ่ึงเกิดจากการรับรู (Perceptual) ของบุคคลไมใชขอเท็จจริง (Factual) ภาพลักษณคนขางแนนอน 

(Fixed) เปนภาพท่ีฝงลึกในใจเปลี่ยนแปลงคอนขางยากซ่ึงเกิดจากการรับรูของคนท่ัวไป 

          ประเภทของภาพลักษณ 

วิรัช ลภริัตนกุล (2540) ไดจำแนกภาพลักษณออกเปน 4 ประเภทดังนี้ 

1. ภาพลักษณของบริษัท (Corporate Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ ของ

ประชาชนท่ีมีตอบริษัทหรือหนวยงานธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งรวมถึง การบริหารหรือการ

จัดการ (Management) สินคาผลิตภัณฑ    (Product) และบริการ (Service) ของ

บริษัท 

2. ภาพลักษณของสถาบันหรือองคการ (Institutional  Image) คือ ภาพลักษณท่ี

เกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีตอสถาบันหรือองคการ โดยเนนไปท่ีสถาบันหรือ

องคการเพียงอยางเดียว ไมรวมถึงสินคาหรือบริการท่ีจำหนาย ภาพลักษณของ

สถาบันหรือองคการ จึงมีความหมายแคบลงจากภาพลักษณของบริษัท 
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3. ภาพลักษณของสนิคาหรือบริการ (Product/Service Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนใน

ใจของประชาชนท่ีมีตอสินคาหรือบริการของบริษัทเพียงอยางเดียว ไมรวมถึง

องคการหรอืบริษัท 

4. ภาพลักษณท่ีมีตอสินคาตราใดตราหนึ่ง (Brand Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของ

ประชาชนท่ีมีตอสินคายี่หอหนึ่งหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมาย

การคา (Trademark) ใดเครื่องหมาย การคาหนึ่ง สวนมากมักจะใชในดานการ

โฆษณา (Advertising) 

นอกจากนี้ พรทิพย พิมลสินธุ (2541) ไดแบงภาพลักษณท่ีแตกตาง ดังตอไปนี้  

1. ภาพลักษณซอน (Multiple Image) เปนภาพพจนท่ีตั้งมาจากสมมติฐานมาจาก

แหลงตาง ๆ ท่ีมีความรู ความเชื่อ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอ่ืน ๆ 

ท่ีตางกัน โดยเฉพาะมีความรูและประสบการณตอองคการตางกันดังนั้นจะหวังวา

สมาชิกในสังคมจะมีภาพลักษณขององคการหนึ่งเหมือนกันจึงเปนไปไมได และในตัว

บุคคลหนึ่งก็อาจมีท้ังภาพพจนในทางบวก (ตอเรื่องหนึ่ง) และภาพพจนในทางลบ 

(อีกเรื่องหนึ่ง) ไดเชนกัน 

2. ภาพลักษณปจจุบัน (Current Image) เปนภาพพจนในความเปนจริงซ่ึงอาจเปน

ภาพพจนเชิงลบหรือบวกก็ไดจะเปนภาพพจนท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา

ก็ตาม 

3. ภาพวาดกระจกเงา (Miror Image) เปรียบจับเวลาท่ีคนเราสองกระจกก็จะเห็นภาพ

ตัวเอง 

4. ภาพลักษณท่ีพึงปรารถนา (Wish Image) เปนภาพพจนท่ีผูบริหารและพนักงานมี

ความตองการท่ีจะใหองคการของตนเปนเชนนั้น 

5. ภาพลักษณสงเสริมท่ีทำได (Optimum Image) หมายถึงภาพพจนท่ีเกิดข้ึนจาก

การตลาดในความจริงและการมีความเขาใจการรับรู (Perception) ของผูรับ

ขาวสาร อุปสรรคของการใชสื่อมวลชนและสื่อท่ีเราควบคุมไดและสถาน

สภาพแวดลอมท่ียากท่ีจะควบคุมไดและอ่ืนๆ ท่ีเปนอุปสรรค ตอการสรางภาพพจน

ท่ีพึงปรารถนาได ดังนั้นภาพพจนชนิดนี้จึงเปนภาพพจนท่ีผูเก่ียวของรูจักเทานั้น 

           องคประกอบของภาพลักษณ 

 รุงรัตน ชัยสำเร็จ (2549) แยกองคประกอบของภาพลักษณไดเปน 4 สวน ดังนี้ 

1. องคประกอบเชิงการรับรู (Perceptual Component) เปนสิ่งท่ีบุคคลไดจากการ 

สังเกตโดยตรง และนำสิ่งนั้นไปสูการรับรู สิ่งท่ีถูกรับรูนี้อาจจะเปนบุคคล สถานท่ี 
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เหตุการณ ความคิด หรือสิ่งของตาง ๆ  เราจะไดภาพของสิ่งแวดลอมตาง ๆ เหลานี้

โดยผานการรับรูเปนเบื้องแรก 

2. องคประกอบเชิงความรู (Conitive Component) ไดแกสวนท่ีเปนความรู เก่ียวกับ

ลักษณะ ประเภท ความแตกตาง ของสิ่งตาง ๆ ท่ีไดจากการ สังเกตและรับรู 

3. องคประกอบเสียความรูสึก (Affective Component) ไดแก ความรูสึกของบุคคลท่ี

มีตอสิ่งตาง ๆ อาจเปนความรูสึกผูกพัน ยอมรับ หรือไมยอมรับ ชอบ หรือไมชอบ 

4. องคประกอบเชิงกระทำ (Conative Component) เปนความมุงหมายหรือเจตนาท่ี

เปนแนวทางในการปฏิบัติตอบโตสิ่งเรานั้นโดยเปนผลของปฏิสัมพันธระหวาง

องคประกอบเชิงความรูและเชิงความรูสึก 

  

เสรี วงษมณฑา (2546) ไดกลาวถึงองคประกอบของภาพพจนองคการ (Corporate Image) 

วาประกอบดวย 

1. ผูบริหาร (Executive) องคการจะดีหรือไมดีข้ึนอยูกับผูบริหาร ซ่ึงตองเปนบุคคลท่ีมี

ความรูความสามารถถาองคการใดมีผูบริหารท่ีมีความสามารถมีวิสัยทัศนดีมีนโยบาย

การบริหารธุรกิจท่ีดีซ่ึงสัตวไมเอาเปรียบลูกคาบริษัทนั้นก็จะมีภาพพจนท่ีดี 

2. พนักงาน (Employee) คือบริษัทท่ีดีจะตองมีพนักงานท่ีมีความสามารถมีมนุษย

สัมพันธท่ีดีมียานของการใหบริการและมีบุคลิกภาพซ่ึงตรงกับหัวขอท่ี 2 ในเรื่องของ

ความรับผิดชอบวาถาเปนเรื่องของการปฏิบัติการ (Practice) จะข้ึนกับผูบริหารแต

ถาเปนเรื่องของการบริการท่ีดี (Employee Service) ก็ข้ึนอยูกับพนักงาน 

(Employee) นั่นเอง 

3.  สินคา (Product) ตองเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ มีประโยชนตรงกับขอความโฆษณาท่ี

เผยแพรออกไป 

4. การดำเนินธุรกิจ (Business practice) ควรมีการคืนกำไร สูสังคมเพ่ือสราง

ภาพพจนท่ีดีใหกับบริษัท ดังนั้นองคการท้ังหลายจะตองใหความสำคัญกับการคืน

กำไรแกตัว 

5. กิจกรรมเพ่ือสังคม (Social activities) คือการดูแลเอาใจใสสังคมรวมกิจกรรมการ

กุศล หรือสรางประโยชนใหกับสังคม เนื่องจากเปนยุคท่ีเนนการตลาดเพ่ือสังคม 

6. เครื่องมือเครื่องใชหรืออุปกรณในสำนักงาน  บริษัทตองมีสิ่งท่ีแสดงลักษณะของ

บริษัทไดแกเครื่องมือเครื่องใช เครื่องแบบพนักงาน อุปกรณสำนักงาน วัสดุ

สิ้นเปลือง เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด กระดาษ ฯลฯ ควรมีตราสินคาของ

องคกรแสดงอยูดวย 
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          ความสำคัญของภาพลักษณ 

 เสรี วงศมณฑา (2542) กิจการของหนวยงาน องคกร และคณะบุคคลจะประสบความสำเร็จ

ได ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงาน องคกร หรือคณะบุคคลอ่ืน ซ่ึงความรวมมือจะเกิดข้ึนไดก็

ตอเม่ือภาพลักษณของหนวยงาน องคกร หรือบุคคลนั้นๆ ดีพอท่ีจะทำใหผูอ่ืนใหความรวมมือ ดังนั้น 

ภาพลักษณจึงมีความสำคัญ ซ่ึงมีผลอยางมากตอความสำเร็จ ซ่ึงกลาวถึงความสำคัญของภาพลักษณ

ใน 2 ประเด็นดังนี้ 

1. ในดานจิตวิทยา (Psychological) ภาพลักษณเปรียบประดุจหางเสือท่ีกำหนด

ทิศทางพฤติกรรมของปจเจกชนท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีอยูรอบตัวบุคคลนั้นถาบุคคล

นั้น มีภาพลักษณเชิงบวกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีอยูรอบตัว จะมีแนวโนมท่ีแสดงพฤติกรรม

เชิงลบออกมาเชนกัน และสิ่งสำคัญคือภาพลักษณนั้นกอใหเกิดอคติ (Bias) 

    ในการพิจารณาพฤติกรรมของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเคยมีภาพลักษณมากอนหนานี้ เพราะ

ภาพลักษณเปนเรื่องฝงใจท่ียากจะแกไข ภาพลักษณเปนสิ่งท่ีคอนขางจะถาวรหากไมมีขอมูลท่ีเดนชัด

รุนแรงเขาไปมีผลกระทบตอภาพลักษณ ภาพลักษณก็ไมเปลี่ยนแปลง เพราะภาพลักษณจะเปนสิ่งท่ี

เปลี่ยนแปลงยากถามองวาอะไรเปนสิ่งดีทุกสิ่งทุกอยางท่ีเก่ียวของกับสิ่งนั้นก็จะถูกมองวาเปนสิ่งดีไป

ดวย แมแตสิ่งท่ีไมดีก็มองวาดีและถามองวาอะไรเปนสิ่งไมดีทุกสิ่งทุกอยางท่ีเก่ียวของกับสิ่งนั้นก็จะไม

ดีไปหมด แมแตสิ่งท่ีดีก็อาจถูกมองดวยความเคลือบแคลงไมแนใจวาดีจริงหรือไม  ภาพลักษณแกว

ทำงานไมใชเหรอเปรียบประดุจหางเสือ ท่ีกำหนดทิศทางพฤติกรรมของปจเจกชน การท่ีภาพพลักษณ

เปน อคติ (Bias) ก็คืออะไรก็ตามท่ีมองวาดีจะทำอะไรก็ดีไปหมด อะไรก็ตามท่ีมองวาไมดี ตอใหทำดี

อยางไรก็ยังถูกวาไมดี สวนคนท่ีมองคนอ่ืนวาดีแลวเขาก็ไมทำดีก็ยังแกตัวดวย 

            2.ในดานธุรกิจ (Commercial) ภาพลักษณในดานนี้ถือวาเปนคุณคาเพ่ิม (Value added) 

ท่ีมีใหกับสินคาและบริษัทซ่ึงถือวาเปนผลประโยชนเชิงจิตวิทยาท่ีมีอยูในตัวสินคาเปนตัวท่ีทำใหตัว

สินคาหลายชนิดตั้งราคาไดสูงกวาคุณคาทางกายภาพและนับวันยิ่งมีความสำคัญมากข้ึนเรื่อยๆยิ่ง

สินคาหลายๆยี่หอท่ีมีความเทาเทียมกันทางกายภาพมากข้ึนเทาใดถารักก็ยิ่งมีความสำคัญมากข้ึน

เทานั้น 

   ฉะนั้นในเชิงธุรกิจในปจจุบันภาพลักษณ (Image) กลายเปนเครื่องมือสรางมูลคา (Value 

added) ใหกับสินคาทำใหขายในราคาท่ีสูงได ในเชิงของผลประโยชนทางดานจิตวิทยา 

(Phychological benefit) โดยไมมีผลดานกายภาพเทาใดนัก ทำใหภาพลักษณกลายเปนศาสตรทาง

การตลาด วิชาการ ประชาสัมพันธนำมาใชกับตัวสินคามากข้ึน โดยสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับสินคา

เพ่ือเพ่ิมราคาใหกับสินคาตั้งราคาไดสูง โดยผูท่ีบริโภคไมรูสึกวาแพงแตกลับมองวาเปนสินคาท่ีคุมคาท่ี

ไมใชทางดานกายภาพ แตเปนความคุมคาทางดานความรูสึก  
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 สิ่งท่ีสำคัญในปจจุบันก็คือการรับรู (Perceptural) มีความสำคัญมากกวาความเปนจริง 

(Factal) ถึงแมวานักปราชญหรือนักปรัชญาจะตองการใหความเปนจริงเหนือกวาการรับรูแตโลกของ

ความเปนจริงนั้นการรับรูเหนือกวาความเปนจริงนั้นดังนั้นภาพลักษณจึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอ

ความสำเร็จของบุคคลหรือองคกรภาพลักษณท่ีดีมีสวนชวยใหกิจกรรมหรือกิจการประสบความสำเร็จ

ไดในทางตรงกันขามหากภาพลักษณไมดีก็ทำใหประสบความลมเหลวไดเชนกัน 

          กระบวนการเกิดภาพลักษณ 

 พรทิพย พิมลสินธุ (2541) กลาวถึง กระบวนการเกิดภาพลักษณวาเกิดข้ึนจากการไดรับรู ได

ฟง ไดเห็น หรือมีประสบการณมาในอดีต และดวยความประทับใจจึงทำใหบุคคลนั้น สามารถจดจำ

และพัฒนาเปนภาพอยางใดอยางหนึ่งข้ึนมาภาพลักษณเกิดข้ึนได 2 ลักษณะ คือ 

1. เกิดข้ึนจากธรรมชาติเปนภาพขององคการหนึ่งจะเปนเชนไรก็ตามท่ีบุคคลนั้นไดพบ

เห็นมา ซ่ึงอาจเปนภาพลักษณท่ีดีและเลว 

2. เกิดข้ึนจากการปรุงแตงเปนความพยายามท่ีจะใหองคการมีพฤติกรรมท่ีดี หรือถา

เกิดเหตุการณไมดี ก็จะมีการสรางเหตุการณ หรือแกไขขอเท็จจริง เพ่ือให

ภาพลักษณในทิศทางท่ีพึงประสงค 

 สำหรับสาเหตุของกระบวนการเกิดภาพลักษณสามารถสรุปไดดังนี้ (พรทิพย พิมลสินธุ, 

2541)  

1.  เหตุการณและสิ่งแวดลอม (Events and Environment) ท่ีคนในสังคมจะตองพบ

กับเหตุการณท้ังทางดานการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาและอ่ืนๆท่ี

เกิดข้ึนมากมายแตมีเพียงบางสวนของเหตุการณเทานั้นท่ีคนเราจะรับรูไดและ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังหลายนี้จะมีคุณคาดานดีหรือเลวจะสำคัญหรือไมจะมี

ความหมายอะไรคงจะไมเกิดข้ึนจากตัวเราเพียงอยางเดียวแตสภาพแวดลอมท่ีอยูกับ

เหตุการณและอยูรอบตัวเรากับมีอิทธิพลในการกําหนดคุณคาเหลานั้น  

2. ชองทางการสื่อสาร (Communication Channel)  จะมีประสิทธิภาพทางดานการ

รับความสมบูรณของเหตุการณตางกัน เนื้อหาสาระ วิธีการจัดขาวสาร และ

โครงสรางของเหตุการณ 

3. องคประกอบเฉพาะบุคคล (Personal Element)  คือทักษะทางการสื่อสาร 

ทัศนคติ ความรู ระบบสังคม และวัฒนธรรม ตางมีอิทธิพลตอการสื่อสาร 

4. การรับรูและความประทับใจ (Perception and Impression)  เปนตัวแปลงเหต

การณใหเปนไปตามความคิดของบุคคล เม่ือผสมผสานกับคุณภาพและปริมาณของ

ความทรงจำท่ีสรางข้ึนจึงเกิดเปนภาพพจน 
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 การสรางภาพลักษณ 

 เรื่องจากภาพลักษณขององคการเกิดจากสิ่งท่ีปฏิบัติประจำเปนพ้ืนฐานแตองคการไมสามารถ

ปลอยใหเกิดภาพลักษณข้ึนเองได เพราะภาพลักษณท่ีเกิดข้ึนนั้นไมเปนไปตามลักษณะท่ีเเทจริงหรือไม

ครบถวนตามท่ีตองการองคการจึงตองมีการดำเนินงานเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี (Favorable Image) 

(วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540) ไดกลาวถึงหลักการสรางภาพลักษณไวดังนี้ 

1. คนหาถึงจุดดี และจุดบกพรองหรือจุดออนภาพลักษณของหนวยงานท่ีมีอยูแลวในปจจุบันอัน

เปนการศึกษาวิเคราะห เพ่ือหาลูทาง และการวางแผนการดำเนินงานในข้ันตอนตอไป การ

คนหานี้อาจทำใหไดโดยการรวบรวมทัศนคติ ทาที และความรูสึกนึกคิด ของกลุมประชาชน 

เปาหมายรวมถึงอาจใชการสำรวจวิจัยเขาไปประกอบดวย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีใกลเคียงกับ

ความเปนจริง 

2. วางแผนและกำหนดขอบเขตของภาพลักษณท่ีองคกรสถาบันตองการจะสรางใหเกิดข้ึนใน

จิตใจของประชาชน เชน อาจถามตนเองดูวาสถาบันคือใคร ทำอะไรจุดยืน 

(Standpoint)  ของสถาบันคืออะไร อยูท่ีไหน และหนวยงานหรือสถาบันตองการท่ีจะให

ประชาชนมีภาพลักษณเปนไปไดในทางใด หรือตองการใหมีความรูสึกนึกคิด ทาทีตอ

หนวยงานสถาบันของเราอยางไรบางเปนตน 

3. คิดหัวขอ (Themes) เพ่ือใชในการสรางภาพลักษณแกประชาชน ซ่ึงหัวขอเหลานี้ก็คือเนื้อหา

ขาวสารท่ีเราจะใชเผยแพรประชาสัมพันธตอกลุมประชาชน อาจเปนคำขวัญ (Slogan) หรือ

ขอความสั้นๆ ท่ีชวนใหจดจำงายๆ สิ่งสำคัญของหัวขอ คือตองมีประสิทธิภาพในการดึงดูด

ความสนใจ และมีอิทธิพลโนมนาวชักจูงใจ ประชาชนใหเกิดภาพลักษณ (Image) ความ

ตองการ 

4. ใชเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ เพ่ือชวยใหการดำเนินงานสรางภาพลักษณใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ เขาถึงประชาชนเปาหมายไดอยางกวางขวาง ซ่ึงอาจใชมวลตางๆ เขาชวย

ประกอบ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน รวมท้ังการโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ 

(Public Relation  Advertising)  สิ่งพิมพตาง ๆ เชน จุลสาร โปสเตอร แผนปลิว แผนพับ 

เปนตน 

           นอกจากหลักการสรางภาพลักษณแลว องคการควรมีการกำหนดและควบคุมเนื้อหา 

(Content)  เพ่ือใหสามารถสรางภาพลักษณท่ีพึงปรารถนาได มีหลักเกณฑ ดังนี้ (พรทิพย พิมลสินธุ, 

2541)  

1.   ความสัมพันธกับกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของ (Related with Target Public) 

องคการควรจะสรางภาพลักษณในการเปนเพ่ือนท่ีดีไมวาจะเปนเพ่ือนในฐานะผูขาย
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หรือเพ่ือนรวมดำเนินธุรกิจเดียวกัน โดยอาจเนนภาพของการซ่ือสัตยสุจริต การให

ความรวมมือ และการมีสวนรวมในการพัฒนาความเจริญรุงเรืองใหแกธุรกิจประเภท 

2. สินคาหรือตราสินคา product or Brand   การจะสรางภาพพจนใหแกสินคาหรือ

บริการควรพิจารณาถึงการสินคาของบริษัท เชน ภาพลักษณของสินคาเปนสินคา

ของแมบานสมัยใหม หรือในกรณีของตราสินคา/ยี่หอ อาจเปนการสรางภาพลักษณ

ท่ีมีคุณภาพคงทนเปนตน 

3. ความปลอดภัยมลภาวะและเทคโนโลยี (Safety, Pollution and Technology) 

คือ  คุณลักษณะจำเปนสำหรับองคการท่ัวโลกและกลาวถึงกันมากในปจจุบันคือ 

ความปลอดภัย การไมมีมลภาวะและควรใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในระบบการ

ทำงานหรือใชในกระบวนการผลิตสินคา 

4. การมีสวนเสริมสรางเศรษฐกิจสังคม (Social-Economic Contribution) การท่ี

องคการเปนสวนหนึ่งของสังคมก็ยอมมีหนาท่ีสรางความรุงเรืองใหแกสังคมสำหรับ

ภาพลักษณท่ีนิยมสราง เชน การสรางงาน พัฒนาสภาพความเปนอยูใหดีข้ึน การมี

สวนรวมในการสรางความม่ันคง และความเจริญกาวหนาของเศรษฐกิจ 

5. พนักงาน (Employee) ภาพลักษณท่ีเก่ียวกับพนักงานคอนขางมีความสำคัญเพราะ

องคการจะไมสามารถดำเนินธุรกิจได ถาไมมีพนักงาน และภาพลักษณท่ีสราง ไดแก

คา ตอบแทนท่ียุติธรรม การมีสวนการท่ีดี 

6. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) เปนการสรางภาพลักษณ

องคการท่ีเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมนั่น คือ มีความรับผิดชอบชวยเหลือ เม่ือเกิดสา

ธารณภัย หรือเขารวมโครงการรณรงคของชมรมสรางสรรคไทย “ตาวิเศษ” หรือ 

“รักแมน้ำเจาพระยา” เปนตน 

7. การจัดการ (Management)  เปนระบบท่ีทำใหองคการเจริญรุงเรืองกาวหนาและ/ 

หรือทำใหองคการมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากองคการใดมี

การบริหารท่ีดี มีคุณภาพแนนอนวาองคการนั้น ก็ยอมมีภาพพจนท่ีดี 

8. กฎหมายระเบียบขอบังคับ  (Laws and Regulation)  องคการท่ีจะเปนท่ียอมรับ

แกสมาชิกของสังคมไดจะตองมี ความประพฤติในกรอบของกฎหมาย หรือ

ขนบธรรมเนียมท่ีดีของสังคม 

 สวน สมิต สัชฌุกร (2543) กลาววาการสรางภาพลักษณ (Image)  ใหแกธุรกิจ หรือ

หนวยงานเปนสิ่งสำคัญ และจำเปนยิ่งข้ึน เม่ือธุรกิจมีการแขงขันก็จะมีการแขงขัน การสราง

ภาพลักษณ มีตั้งแตระดับสูงจนถึงระดับลาง มีการสรางภาพลักษณขององคการโดยรวม (Corporate 

Image)  ซ่ึงมีหลักการท่ีควรคำนึงถึงไดแก การเปนท่ียอมรับความสอดคลองเหมาะสมความเปนไปได 
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และความเปนจริงกลาวคือ เม่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกหนวยงานแลว ตองพิจารณาวาภาพลักษณท่ี

เกิดข้ึนเม่ือเปนท่ียอมรับของบุคคล องคการ รวมท้ังมหาชนหรือไม จึงตองมีการหยั่งเสียง หรือรับผล

สะทอนกลับมาอยางใกลชิด ถายังไมเปนท่ียอมรับก็จะตองหาแนวทาง และวิธีการ เพ่ือปรับเปลี่ยน

ภาพลักษณใหเปนท่ียอมรับของมหาชนตอ ๆ ไป ถึงแมวาภาพลักษณขององคการจะเปนท่ียอมรับใน

ระดับท่ีนาพอใจแลวก็ตาม ก็ตองพิจารณาตอไปถึงความสอดคลองเหมาะสม วาภาพลักษณท่ีเกิดข้ึน

นั้น นอกจากตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการแลว ตองสอดคลองเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของ

องคการดวย โดยสะทอนถึงการดำเนินธุรกิจขององคการท่ีเปนจริง ท้ังในสภาพปจจุบัน หรือมีโอกาส

เปนไปไดจริงในอนาคต เนื่องจากการสรางภาพลักษณท่ีไมมีโอกาสเปนไปไดยอมเสียเวลา และเกิดผล

เสียหายตอองคกรอยางเลี่ยงไมไดและทายท่ีสุด ตองพิจารณาถึงความสมจริง ซ่ึงเปนเครื่องประกัน

วาภาพลักษณท่ีดียอมมีความคงทนยาวนาน หากขาดความสมจริงแลว เม่ือมีเหตุใดทำใหความจริง

ปรากฏวาจะนำมาซ่ึงความเสื่อมเสียตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายและเวลานั้นยอมไมอาจแกภาพลับท่ี

ไมดีได 

 การสรางภาพลักษณแกธุรกิจ หนวยงานหรือองคการมีผลตอความนาเชื่อถือและการใหความ

ไววางใจชวงใหธุรกิจหนวยงานหรือองคการท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับและมีบุคคลตางๆมาติดตอ

สัมพันธดวยภาพลักษณใน ทางท่ีซ่ึงเปนท่ีตองการขององคการทุกแหงมีไดหลายลักษณะซ่ึงพิจารณา

จากความเหมาะสมเปนสำคัญท้ังนี้อาจพิจารณาจากภาพลักษณท่ีดีไดดังตอไปนี้ 

1. ผูบริหารมีประวัติดี มีชื่อเสียง ผูคนเลื่อมใส 

2. องคการเกาแก แตทันสมัย 

3. มีผลงานท่ีเชื่อถือได 

4. ชื่อเสียงดีในวงการธุรกิจ 

5. เปนองคการท่ีเปนสากล 

6. ซ่ือสัตยและรับผิดชอบ 

7. บริการรวดเร็วทันใจ เอาใจใสผูใชบริการ 

8. ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 

9. ใหความเอาใจใส ดูแลผลประโยชน ของผูใชบริการ 

10. ดำเนินการฉับไว ไมดึงงาน 

 การสรางภาพลักษณขององคการ โดยรวมเปนสิ่งสำคัญอยาง เนื่องจากการสรางความรูสึกท่ีดี

ดานบุคคล  สถานท่ี และดานนโยบายการดำเนิน จงชวยใหเกิดภาพลักษณอันงดงามบวมท้ังไดรับการ

สนับสนุนและปกปองเม่ือมีการใหรายโจมตีท่ีไมถูกตองเปนธรรม ดังนี้ 

 ดานบุคลากร จะตองสรางความรูสึกใหเปนท่ียอมรับวา  เปนบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีความ

นาเชื่อถือนายกยอง ไมมีขอนารังเกียจใดๆท้ังในเรื่องบุคลิกภาพและเกยามารยาท บุคลากรพูดจา
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สุภาพ นุมนวล เปนผูมีความรูความสามารถ มีคุณภาพ ทำงานมีประสิทธิภาพ กระตือรือรน รวดเร็ว

วองไว 

 ดานสถาน ตองสะอาดมีความเปนระเบียบเรียบรอยทางดวยการสัมผัสและการมองฉะนั้นการ

รักษาความสะอาดจึงเปนสิ่งสำคัญ การลงทุนก็ไมมากแตใหผลคุมคาท่ีสุด จึงตองมีการจัดสถานท่ี

ตลอดจนอุปกรณสำนักงานใหเปนระเบียบเรียบรอย มีปายบอกชื่อของหนวยงาน ชื่อตำแหนงหนา

หอง ปายบอกเวลาเปด-ปดทำการ รวมท้ังข้ันตอนวิธีติดตอแผนกตางๆท่ีชัดเจน 

 ดานนโยบายการดำเนินงาน ตองใหความรูสึกเชื่อม่ันไดวาซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไม

คดโกงหรือเอาเปรียบลูกคาและสังคม 

 

          ประโยชนท่ีองคการไดรับจากการเสนอภาพลักษณ 

 การท่ีองคการมีการเสนอภาพลักษณท่ีดีตอบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอก จะนำ

ประโยชนมาสูองคการ ซ่ึงสามารถจำแนกประโยชนท่ีองคการจะไดรับจากการเสนอเอกลักษณ และ

ภาพลักษณ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540) โดยแบงประโยชนท่ีไดรับ จากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในองคกร 

ดังนี้ 

1. กลุมลูกจาง (Employee) การท่ีบริษัทมีภาพลักษณท่ีดีจะกอใหสภาพแวดลอมใน

การทำงานท่ีดีลูกจางจะเกิดความพึงพอใจในงานและมีความภูมิใจในองคการท่ี

ตนเองนั้นปฏิบัติงานอยู การแสดงออกทางเอกลักษณขององคการท่ีมีตอพนักงาน

อาจจะสามารถแสดงออกได ทางนโยบายโดยสงเสริมใหพนักงานรูจักนโยบายในการ

ทำงานของบริษัททราบความเคลื่อนไหวขององคการ มีแนวคิดไปในทางเดียวกันเม่ือ

พนักงานมีภาพลักษณท่ีดีตอองคการแลวก็จะมีความเขาใจและเต็มใจท่ีจะทำงาน

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

2. กลุมลูกคา (Customer) กลุมลูกคาเปรียบเสมือนเสนเลือดท่ีหลอเลี้ยงชีวิตธุรกิจให

อยูรอดได ดังนั้น กลุมลูกคาจึงเปนทรัพยากรท่ีมีคามากท่ีสุด ชื่อเสียงและความ

เชื่อม่ันศรัทธาในตัวของบริษัท จึงผูกพันไปกับคุณคาของสินคาและบริการอยาง

หลีกเลี่ยงไมได การท่ีองคการมีภาพลักษณท่ีดีตอกลุมลูกคา จะทำใหสินคาของ

องคการเขาไปนั่งอยูในใจของลูกคาไปกวาครึ่ง 

3. ผูถือหุน (Stockholders) องคการท่ีมีภาพลักษณท่ีดีจะสามารถระดมเงินทุนในการ

ดำเนินธุรกิจ เพราะภาพลักษณท่ีดี จะแสดงออกถึงความแข็งแกรงของธุรกิจ 

4. ชุมชน (Community) คือกลุมคนท่ีอาศัยอยูในละแวกเดียวกัน รวมรัฐบาลเดียวกัน 

มีวัฒนธรรมรวมกัน ดังนั้น การท่ีเราจะเขาไปกอตั้งโรงงานข้ึนมาในเขตชุมช นอาจ

จะมีปฏิกิริยาตอตานจากชุมชน เนื่องจากองคการของเรานั้น จะถือเปนคนแปลก
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หนา (Stranger) หรือผูมาอยูอาศัยใหม (New Comer) การท่ีองคการมีภาพลักษณ

ท่ีดี ก็จะกอใหเกิดการยอมรับจากชุมชนไดเร็วและงายข้ึน 

   ในงานวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาองคความรูเก่ียวกับภาพลักษณ ไดแก ภาพลักษณพนักงานขาย 

ภาพลักษณองคกร และภาพลักษณตราสินคา ดังตอไปนี้ 

          ภาพลักษณขององคกร (Corporate Image) 

 เสรี วงษมณฑา (2546) ไดกลาวถึงภาพลักษณท่ีองคกรนำมาเปนองคประกอบทางการ

บริหารจัดการ ในการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร ตองครอบคลุมหลายๆเรื่องดวยกัน ขอ

ภาพลักษณขององคกรเปนผลรวมของการผสมผสานภาพลักษณของหลายสิ่งหลายอยางเขาดวยกัน 

องคประกอบของภาพลักษณองคกรประกอบดวยภาพลักษณดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ภาพลักษณดานผูบริหาร (Executive) ท่ีจะตองเปนท่ียอมรับของสาธารณชนวา 

เปนคนเกง คนดี มีจริยธรรมในการทำงาน มีการดำเนินธุรกิจอยูบนรากฐานของ

ความถูกตอง ยุติธรรม เคารพกฎหมาย ซ่ือสัตย เปนคนทันสมัย ใจกวาง เปน

ประชาธิปไตย ใหโอกาสลูกนอง มีหัวกาวหนา เริ่มสิ่งใหม ๆ อยูในระดับแนวหนา

ของสังคม สามารถทำใหธุรกิจมีความเจริญกาวหนาดวยความสามารถ มี

วิจารณญาณท่ีดี มีวิสัยทัศน  

2. ภาพลักษณดานพนักงาน 

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกบัความมีช่ือเสียง 

 ความหมายของช่ือเสียงขององคกร 

 Gotsi and Wilson (2001) ไดศึกษาและจำแนกความหมายชื่อเสียงขององคกร ออกเปน 2 

กลุม คือ กลุมแรกเห็นวา ชื่อเสียงขององคกรมีความหมายเชนเดียวกับภาพลักษณขององคกรและมี

ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน กับกลุมท่ีสอง เห็นวา ชื่อเสียงขององคกรมีความหมายแตกตางจาก

ภาพลักษณขององค โดยอาจมีความสัมพันธกันหรือไมมีความสัมพันธกันก็ได 

 Fombrum (1996) กลาววาภาพลักษณขององคกรเปนสวนหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการเกิด

ชื่อเสียงขององคกร โดยใหความหมายชื่อเสียงขององคกรวาเปนการรับรู ถึงการแสดงออกหรือ

พฤติกรรมขององคกรท้ังการกระทำในอดีตและแนวโนมของการกระทำในอนาคต ท้ังนี้การรับรูหรือ

ความรูสึกของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรท่ีเกิดข้ึนเปนการมองภาพรวมจากองคประกอบตางๆของ

องคกร เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันในตลาด โดยการประเมินชื่อเสียงขององคกรนี้อาจเปนไปใน

ทางบวก (Good) หรือทางลบ (Bad) 
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 สวน Dowling (2001) ถามวาชื่อเสียงขององคกร คือ กินขาวตางๆท่ีบุคคลสามารถมองเห็น

และรับรูไดจากภาพลักษณโดยรวมขององคกร เชน ความนาเชื่อถือ ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบ 

เปนตน คุณคาเหลานี้จะมีความสำคัญและเก่ียวของกับการดำเนินงานขององคกรในระยะยาว 

 สรุปไดวา ชื่อเสียงขององคกร หมายถึง การประเมินถึงคุณคาตางๆขององคกรในลักษณะท่ี

เปนภาพรวม จากมุมมองของผูบริโภคและผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร เชน นักลงทุน พนักงาน 

สื่อมวลชน สาธารณชนภายนอก เปนตน ซ่ึงการประเมินคุณคาเหลานี้จะข้ึนอยูกับประสบการณ

ทางตรงของผูบริโภคและผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร รวมท้ังการสื่อสารในรูปแบบตางๆจากองคกร

หรือสิ่งอ่ืนๆท่ีสามารถใหขอมูลเก่ียวกับการกระทำของพฤติกรรมขององคกรได  

ชื่อเสียงขององคกรถือเปนผลมาจากการสื่อสารแบบผสมผสานท่ีองคกรทำการสื่อสารผาน

ตราสินคาขององคกรเอกลักษณดานภาพ (Visual Identity)  

           การวัดช่ือเสียงขององคกร 

            การวัดชื่อเสียงขององคกรนั้นถือเปนความสำคัญตอประเทศอยางมาก เนื่องจากชื่อเสียงของ

องคกรเปนการประเมินองคกรในภาพรวมจากมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ผานการรับรู

และเชื่อมโยงสิ่งตางๆท่ีเก่ียวของกับองคกร แลวจึงนำมาพิจารณาอยางรอบคอบ เพ่ือสรุปวา องคกรมี

ชื่อเสียงไปในทิศทางบวกหรือทางลบ (Brown, 1998) รวมท้ังประเด็นหรือคุณลักษณะท่ีโดดเดนซ่ึงผูมี

สวนไดสวนเสียขององคกรใหการยกยองหรือไววางใจตอองคกรวา สามารถปฏิบัติไดเปนอยางดีและ

สามารถสะทอนคุณลักษณะดังกลาวใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียขององคกรรับทราบและรูสึกได ดังนั้น 

การศึกษาการวัดชื่อเสียงขององคกรจะทำใหองคกรมีแนวทางและมาตรการสำหรับวัดชื่อเสียงของ

องคกร 

           สำหรับการวัดชื่อเสยีงขององคกรนั้น Berens and Riel (2004) ไดทำการสำรวจเอกสาร

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชื่อเสียงขององคกรและการเชื่อมโยงการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียของ

องคกรท่ีมีตอองคกร โดยแบงลักษณะของการวัดชื่อเสียงขององคกออกเปน 3 ลักษณะ โดยลักษณะ

แลกเปนการวัดชื่อเสียงขององคกรจากความคาดหวังของสังคม (Social Expectation) ท่ีแตกตางกัน 

ซ่ึงผูท่ีมีสวนไดสวนเสียขององคกรใชในการพิจารณาการดำเนินงานขององคกร พฤติกรรมขององคกร 

ลักษณะท่ีสองเปน การวัดชื่อเสียงขององคกรจากความไววางใจ (Trust) ซ่ึงผูท่ีมีสวนไดสวนเสียของ

องคกรจะพิจารณาจากความซ่ือสัตย โปรงใส (Honesty) ความนาเชื่อถือ (Reliability) และการ

ชวยเหลือตอสังคม (Benevolence) ดังแสดงในตาราง 2.1 

ตาราง 2.1  

แนวทางและมาตรวัดสำหรับการวัดชื่อเสียงขององคกร 

แนวคิด ตัวอยางของความรับผิดชอบตอสังคม ตัวอยางการวัด 
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ความคาดหวัง

ของสังคม 

สินคาและบริการ;     

    ประสิทธิผลทางการเงิน; วิสัยทัศน, ความเปนผูนำ; 

สิ่งแวดลอม; ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

Reputation 

Quotient 

  (Fombrun et al., 

2000) 

  and Harris-

Fombrun  

  Quotient 

(Fombrun  

  2004 

ลักษณะของ

องคกร 

บุคลิกภาพดานความสุภาพ 

   ออนโยน; รูปแบบบริษัท; สมรรถนะ; ดูดีนำแฟชั่น; 

ความอดทน; ประสบความสำเร็จ; ความเปนกันเอง 

Coporate 

Personality Scale  

   (Davies et al., 

2003) 

ความไววางใจ ความเชื่อถือ; ความซ่ือสัตย; ความเมตตากรุณา Corporate 

Credibility Scale 

   (Newell and 

Goldsmith, 2001) 

 

ท่ีมา: Berens, G.,& van Riel, C. B. M. (2004). Corporate associations in the academic 

literature: Three main streams of thought in the reputation measurement literature. 

Corporate Reputation Reviwe, 7(2), p. 175. 

โดยแนวทางการวัดชื่อเสียงขององคกร ท้ัง 3 แนวทางสามารถอธิบายไดดังนี้แนวทางแรกการ

วัดชื่อเสียงขององคกรจากความคาดหวังของสังคม (Social Expectation) ซ่ึงเปนความคาดหวังท่ี

แตกตางกันของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรท่ีมีตอการปฏิบัติตัวขององคกรเม่ืออยูในสังคมเชนการ

เสนอผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสถานะทางการเงินท่ีม่ันคงการไมทำลายสิ่งแวดลอมเปนตน Brown 

and  Dacin (1997) เสนอวา องคกรสามารถแสดงออกไดใน 2 มิติคือความสามารถขององคกร 

(Corporate Ability) และความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social  Responsibility) 

เชนเดียวกับ Chew (1992) เสนอวาองคกรสามารถแสดงออกไดใน 2 มิติ เชนกัน คือ การดำเนิน
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ธุรกิจขององคกร (Economic Performance) และการทำประโยชนตอสังคมและชุมชน (Social 

conduct)  

 การวัดชื่อเสียงตามแนวทางนี้ ถือไดวา เปนแนวทางท่ีนักวิชาการและนักวิจัยนำมาใชอยาง

แพรหลาย เนื่องจากมาตรวัด ท่ีนำมาใชจะครอบคลุมความหมายและลักษณะการเกิดของชื่อเสียงของ

องคกร ซ่ึงระบุวาชื่อเสียงขององคกรนั้นเกิดจาก 1) การนำเสนอสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ (As a 

Product and Service Provider) 2) การปฏิบัติตัวเปนพนักงานท่ีดีขององคกร (As a Good 

Employee) 3) การเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม (As a Corporate Citizen) และ 4) ความเชื่อม่ันจาก

นักลงทุนรวมลงทุนกับองคกร (As a Equity Investment) (Dowling, 2001; Frombrun, 1996; 

Gotsi & Wilson, 2001; Pharoah, 2003) 

 โดยเฉพาะมาตรวัดชื่อเสียงขององคกรที่พัฒนาขึ้นโดย Fomburn, Gardberg. และ Sever 

(2000) แสดงใหเห็นวาชื ่อเสียงขององคกรประกอบดวย 6 ประเด็นสำคัญ (Dimension) ไดแก 

ประเด็นแรก ความรูสึกของผูที่มีสวนไดสวนเสียขององคกรที่มีตอองคกร (Emotional Appeal) คือ

ความรูสึกท่ีดีตอองคกรความชื่นชอบ และนับถือองคกร  ความไววางใจองคกร  ประเด็นท่ีสอง สินคา

และบริการ (Product & Services) คือองคกรสามารถสะทอนถึงสินคาและบริการการพัฒนา

นวัตกรรมของสินคาและบริการสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพดีความคุมคาจากการซื้อสินคาหรือใช

บริการ ประเด็นคือสาม  สถานะทางการเงิน (Financial Performance) คือ ประวัติทางการเงินที่ดี 

ความเสี่ยงทางดานการลงทุนต่ำ องคกรมีโอกาสในการเติบโต  องคกรของเราเหมือนคู  ประเด็นที่สี่ 

วิสัยทัศนและความเปนผูนำ (Vision and Leadership) คือ องคกรมีความเปนผู การกำหนดวิสัยทัศน

ที่ชัดเจน มองเห็น และใชประโยชนจากโอกาสทางการตลาด ประเด็นที่หา สภาพแวดลอมในการ

ทำงาน (Workplace Environment) คือ การมีระบบการจัดการที่ดี ความดึงดูดใหบุคคลภายนอก

มารวมงานกับองคกร และการรักษาพนักงานท่ีปฏิบัติงานดี และ ประเด็นสุดทาย ความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม Social and Environmental Responsibility) คือ การสนับสนุนกิจกรรมท่ี

เปนประโยชนตอสังคม ความรับผิดชอบตอสังคม การรักษามาตรฐานของการบริการ (ดูภาพ 2.8) 
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ภาพ 2.8 การวัดชื่อเสียงขององคกร 6 มาตรวัด 

ท่ีมา. จาก “Harris-Fombrun Reputation Ouotientsm (RQ) (2010) 

 

แนวทางตอมา ชื่อเสียงขององคกรจากบุคลิกภาพขององคกร (Corporate Personality๗ Pervin 

(1989, cited in Berens & van Riel, 2004) อธิบายวา บุคลิกภาพ คือ ลักษณะโดยรวมของบุคคล

หรือกลุมคนท่ีสะทอนมาจากการแสดงออกอยางเปนรูปแบบและสม่ำเสมอ กลาวคือ สภาพนั้น

สามารถใชอธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงออกได เชนเดียวกับองคกรท่ีสามารถมีบุคลิกภาพผานการ

แสดงออกของผูบริการ การใหบริการของพนักงาน รวมไปถึงบรรยากาศของสำนักงาน บุคคลจะ

นำมาใชในการพัฒนาองคกรเชนเดียวกับการพัฒนาบุคคลท่ัวไป (Spector, 1961, cited in Berens 

& van Riel, 2004)  

ในการวัดชื่อเสียงขององคกรตามแนวทางนี้ Davies และ Chun (2002) ไดกลับมาตรวัด

บุคลิกภาพของตราสินคา (Brand Personality Scale) ของ J.Aaker (1997) มาใช J. Aaker (1997) 

ไดทำการวิจัยเก่ียวกับการรับรูบุคลิกภาพตราสินคาของผูบริโภคซ่ึงเกณฑท่ีใชสำหรับวัดนั้น ถูกพัฒนา

มาจากการวัดบุคลิกภาพของคน โดยทำการจัดกลุมลักษณะทางบุคลิกภาพ (Traits) ตามการรับรูของ

ผูบริโภคอยางเปนระบบ และทำการเลือกลักษณะทางบุคลิกภาพมา 114 แบบ จากนั้น จึงคัดเลือก

สินคาท่ีเปนท่ีรูจักและมีบุคลิกภาพท่ีโดดเดนอีก 60 ตราสินคาแลวทำการเก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถามจำนวน 1,200 ชุด เพ่ือดูความสอดคลองระหวางลักษณะทางกายภาพ (Traits) กัปตัน

การเพ่ิมของ

ยอดขาย 

 

ความสามารถ

ของลูกคา 

ความมั่นใจของ

นักลงทุน 

การเตบิโตของ

ยอดขาย 

ความเปนผูนำ

ตลาด 

ความจงรักภักดี

ของผูมีสวนรวม 
การบริหารความมีชื่อเสียง 

แนวคิดการวัดความมีชื่อเสียง 

แนวคิดการวัดความมีชื่อเสียง 

สิ่งจูงใจดาน

อารมณ 

สินคาและ

บริการ 
ประสิทธิผลดาน

การเงิน 

ความรับผิดชอบ

ตอสัคม 
สิ่งแวดลอมการงาน 

วิสัยทัศนและ

ภาวะผูนำ 
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สินคาท่ีนำมาวิจัยจากผลการวิจัยสามารถแบงปนภาพสินคาออกเปน 5 กลุม (Big Five) คือ 

บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) 2) บุคลิกภาพแบบมีความนาตื่นเตน (Excitement) 3) บุคลิกภาพ

มีความสามารถ (Compertence) 4) บุคลิกภาพแบบซับซอน (Sophiticate) และ 5) บุคลิกภาพแบบ

แข็งแกรงหาวหาญ (Ruggedmess)  

และมาตรวัดดังกลาวไดถูกพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเปนมากสำหรับวัดชื่อเสียงขององคกรจาก

บุคลิกภาพขององคกรโดยเฉพาะ (Davis, Chun, Vinhas da Silva, & Roper, 2003) บุคลิกภาพของ

องคกรออกเปน 7 ลักษณะ ดังนี้ การเปนท่ียอมรับ (Agreeableness) ความกลาไดกลาเสีย 

(Enterprise) มีความสามารถ (Competence)  ความไมมีน้ำใจ (Ruthlessness) ความทันสมัย 

(Chic) ความเปนกันเอง (Infomality) ความกาวราว (machismo) สำหรับแนวทางการวัดชื่อเสียง

แบบนี้มีเปาหมายเพ่ือตองการศึกษาชองวางทางการรับรูระหวางผูท่ีมีสวนไดสวนเสียภายในกับ

ภายนอกองคกรและศึกษาชื่อเสียงขององคกรซ่ึงเกิดจากความชื่นชอบขององคกรของผูท่ีมีสวนไดสวน

เสียเปนหลัก (Davies et al, 2003) ท้ังนี้ จากการศึกษาของ Sen และ Bhattacharya (2001) พบวา 

สภาพขององคกรสอดคลองหรือมีความใกลเคียงกับบุคลิกภาพของผูบริโภคก็จะทำใหผูบริโภคเกิด

ความชื่นชอบโดยเฉพาะองคกรท่ีทำใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม 

สำหรับแนวทางสุดทายการวัดชื่อเสียงขององคกรจากความไววางใจ (Trust) ในชวงแรก

กลาวถึง ความไววางใจวาประกอบดวยลักษณะของการเชื่อมโยงเขากับองคกร 3 มิติ ไดแก ความ

นาเชื่อถือ (Reliaility) คือ ความสามารถท่ีถูกรับรูขององคกร (Perceived Ability) ในขณะท่ีการ

ชวยเหลือตอสังคม (Benevolence) คือ ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติในสิ่งท่ีกอใหเกิดประโยชนกับสังคม 

(Selnes & Gonhaug, 2000) สวน Geyskens, Steenkamp and Kumar (1998, cited in 

Berens & van Riel, 2004) นายเพ่ิมลักษณะการเชื่อมโยงเขากับองคกรอีกมิติหนึ่ง คือ ความซ่ือสัตย 

(Honesty) ซ่ึงหมายถึง ความเชื่อตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีแสดงออกถึงความจริงใจและมีเจตนาท่ีดี  

ก็มา Newell and Goldsmith ไดคำจำกัดความของความไววางใจองคกร (Corporate 

Credibility) วาสามารถรับรูไดจากความเชี่ยวชาญ (Expertise) ความเชื่อถือได (Reliability) ความ

ไววางใจ (Trustworthiness) และความซ่ือสัตย(Truthfulness) ขององคกรครั้งนี้จึงไดพัฒนามาตรวัด

ข้ึนมา กลับมาจากแนวคิดและความนาเชื่อถือของแหลงสาร (Source Credibility) ซ่ึงบุคคลจะ

สามารถประเมินความนาจูงใจของสารท่ีสงมาไดมากหรือนอยข้ึนอยูกับแหลงสาร ดังนั้น ชื่อเสียงของ

องคกรสามารถเกิดจากการเปดรับโฆษณาสินคาขององคกร (Product Advertisement) ท่ีโนมนาวใจ

ผูบริโภค (Goldsmith, Lafferty, & Newell, 2000) ดังนั้น (Newell และ Goldsmith (2001) จึงได

สรางมากชื่อเสียงขององคกรจากความไววางใจ 

เคยมาสมัครของการเชื่อมโยงออกเปน 2 มิติ ไดแก ความเชี่ยวชาญ (Expertise) คือ องคกร

มีประสบการณมากในการดำเนินธุรกิจ องคกรมีทักษะหรือความชำนาญในการดำเนินการ และความ
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ไววางใจ (Trustworthiness) คือ ความเชื่อม่ันตอองคกร องคกรมีความเชื่อ และองคกรกลาวอางใน

เรื่องท่ีเปนความจริง  

นอกจากนี้ ชื่อเสียงขององคกรอ่ืนแตปรากฏในงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชื่อเสียงขององคกรนอย 

รายการนำชื่อเสียงขององคกรนั้นมาใชยังไมแพรหลาย ไดแก  แนวทางการวัดชื่อเสียงขององคกรจาก

ความตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียขององคกร (Stakeholder Needs) ซ่ึงเนน ศึกษาการวัด

ชื่อเสียงในองคกรท่ีดำเนินธุรกิจดานบริการโดย Gronroos (1984) เสนอวา ชื่อเสียงขององคกรเกิด

จากการท่ีองคกรสามารถใหบริการได กับความตองการและความคาดหวังของลูกคาและผูท่ีมีสวนได

สวนเสียขององคกร องคกรจะถูกประเมินจาก 2 สวน คือ ผลลัพธท่ีไดจากการรับบริการ (Technical 

Quality) และคุณภาพการใหบริการ (Functional Quality) ของพนักงาน 

อีกแนวทางหนึ่ง คือ ชื่อเสียงขององคกรจากการใหขอมูลของแหลงสาร (Information 

Source) พ่ีอธิบายวา ชื่อเสียงของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียขององคกร เกิดจากการประเมินสวนผสมของ

องคกร (Corporate Imgery Mix) ประกอบดวย แหลงกำเนิดขององคกรและผลิตภัณฑ ลักษณะของ

สินคา บรรจุภัณฑ พระองคกรและตราสินคา สถานท่ีจำหนาย ผลิตภัณฑ พนักงาน การโฆษณา 

รายการสงเสริมการตลาด (Britt’s 1971, cited in Berens & van Riel, 2004) ตลอดจนนโยบาย

การบริหารงานขององคกรวามีความโดดเดนมากหรือนอยเม่ือเทียบกับองคกร 

อยางไรก็ตามแนวทางการวาชื่อเสียงขององคกรท้ัง 3 แนวทางมีความสอดคลองกันใน

ประเด็นของความไววางใจ (Trustworthiness) และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

(Corporate Social Responsibility) ซ่ึงถือเปนลักษณะนามธรรม (Keller, 2003) ท่ีมีสวนไดสวน

เสียสามารถรับรูไดจากการแสดงพฤติกรรมขององคกร ดังนั้น จึงเปนปจจัยและองคประกอบสำคัญ

สำหรับการสรางชื่อเสียงขององคกรเพ่ือใหประทับอยูในความคิดของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียขององคกร  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 สวนประกอบของภาพลักษณ 

Note. Form “Brand Asset Management,” (p. 54), by Davis, 2000, California. 

 

ภาพลักษณองคกร 

 

ความเชื่อมโยงในองคกร,บริการ

และบุคลกิขององคกร 

 

บุคลิกของชุมชนคุณลักษณะ

สวนบุคคล 
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แนวคิดเกี ่ยวกับความมีชื ่อเสียง พนาวัลย คุ มสด (2553) กลาววา ชื ่อเสียงขององคกร 

หมายถึง การประเมินคุณคาตาง ๆ ในองคกร เชน นักลงทุน ผูประกอบการ พนักงานชุมชน การ

ประเมินคุณคาเหลานี้ จะขึ้นอยูกับประสบการณทางตรง ของผูบริโภค และผูมีสวนไดสวนเสียใน

องคกร หรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใหขอมูลเก่ียวกับการกระทำ ของพฤติกรรมขององคกร 

สรุป 

ความรับผิดชอบตอสังคมถือเปนทรัพยากร และความสามารถที่มีคาขององคกรเปนปจจัย

สำคัญท่ีสงผลตอชื่อเสียงขององคกร ซ่ึงถือเปนความไดเปรียบทางการแขงขันขององคกร และชื่อเสียง

ขององคกรดังกลาวจะเปนปจจัยที่สงผลตอผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนขององคกรตอไป ดังนั้น องคกร

จึงควรกำหนดใหความรับผิดชอบตอสังคมเปนกลยุทธหนึ่งในการดำเนินธุรกิจขององคกรรวมทั้งให

ความสำคัญกับปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก ภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลง โดยองคกรจะตองใหความสำคัญและพัฒนาในดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงใหเกิด

ขึ ้นกับบุคลากรในทุกระดับขององคกรการมุ งเนนการตลาดเปนการดำเนินธุรกิจที ่มีแนวคิดมุง

ตอบสนองความตองการสูงสุดของลูกคา เนื่องจากแนวคิดการมุงเนนการตลาดมีความสัมพันธและ

สงผลตอการ เดินงานดานความรับผิดชอบตอ สังคมใหประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในยุคของการ

แขงขันที่รุนแรงเชนในปจจุบันที่องคกรตางพยายามที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาเพื่อจะ

รักษาความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคกรโดยความรับผิดชอบตอสังคมเปนอีกกลยุทธหนึ่งท่ี

องคกรในปจจุบันนำมาใชเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและการใหความสำคัญกับการสราง

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย  คือกระบวนการในการวิเคราะหจำแนกศึกษาความคาดหวัง

และการสรางความสัมพันธที ่ดีระหวางองคกรกับผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ อาทิ พนักงานผูถือหุน

ชุมชน เปนตนซึ่งการดำเนินการดานการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวจะสรางให

เกิดความเขาใจความไววางใจ และการมีสวนรวม อันจะสงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรตอไป 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปประยุกตใชและการศึกษาในอนาคต 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปประยุกตใช 

ความรับผิดชอบตอสังคมเปนแนวคิดทางการบริหารที่สำคัญขององคกรในปจจุบันที่จะสรางให

เกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน ดังนั้น องคกรจึงควรกำหนดใหความรับผิดชอบตอสังคมเปนกลยุทธท่ี

ใชในการบริหารองคกรควบคูกับกลยุทธทางธุรกิจ และจากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตน แสดง

ใหเห็นถึงปจจัยสำคัญท่ีสงผลตอการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหประสบความสำเร็จ 

ประกอบดวย ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง การมุงเนนตลาดการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

ดังนั้น ผูบริหารองคกรจะตองใหความสำคัญกับการพัฒนาในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง ประกอบดวย การ

สงเสริมและการพัฒนาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในทุกระดับขององคกร ผานกระบวนการ
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ตาง ๆ อาทิ การศึกษาการฝกอบรมและพัฒนาการนำระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงขององคกร เปนตน การใหความสำคัญกับการบริหารงานตาม

แนวคิดการมุงเนนตลาดคือเปนแนวคิดที่สำคัญสำหรับการบริหารองคกรในยุคของการแขงขันที่รุนแรง 

เชนปจจุบัน โดยผูบริหารจะตองใหความสำคัญใน 3 ดาน คือ การใหความสำคัญกับลูกคา การมุงเนนการ

แขงขัน และการประสานงานที่ดีภายในองคกร สำหรับการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย ถือ

เปนเรื่องใหมสำหรับหลาย ๆ องคกร แตเปนแนวทางท่ีมีความสำคัญท่ีองคกรจะตองดำเนินการ โดยเฉพาะ

ในปจจุบันที่ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆมีอิทธิพลตอการดำเนินงานขององคกรในดานตาง ๆ รวมทั้งตอ

ความสำเร็จในการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม   โดยผูบริหารหรือผูมีสวนเกี่ยวของจะตอง

ดำเนินการดานการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียผานกระบวนการท่ีสำคัญ ไดแก การวิเคราะห

และจำแนกผูมีสวนไดสวนเสีย การดำเนินการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย ผานกิจกรรมตาง ๆ 

อาทิ การสื่อสารอยางสม่ำเสมอและหลากหลายชองทาง การเปดเผยขอมูลผลการดำเนินงานขององคกร 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนตน และการประเมินผล การดำเนินการ สรางความสัมพันธกับผูมีสวนได

สวนเสียเพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น หากองคกรสามารถดำเนินการใน

เรื่องตาง ๆ ดังที่กลาวมาก็จะสงผลตอการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรใหประสบ

ความสำเร็จ และความรับผิดชอบตอสังคมก็จะเปนปจจัยที่สงผลตอชื่อเสียงขององคกรซึ่งถือเปนความ

ไดเปรียบทางการแขงขันท่ีสำคัญขององคกร 

 

 

 

 

2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ   

 ณพัชร ประพันธพจน. (2558). ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

ของพนักงานบริษัท ยูนิลิเวอรไทยโฮลดิ้ง จำกัด. พบวา พนักงานบริษัท ยูนิลิเวอรไทยโฮลดิ้ง จำกัด. มี

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมที่ชัดเจนและทำมาตอเนื่องยาวนาน บริษัทจะโตไปพรอมกับชุมชนโดย 

ลดผลกระทบสนับสนุนสุขภาพที่ดี มุงเนนโภชนาการของเด็ก ๆ และครอบครัว มีรูปแบบกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคม 4 ประเภทไดแก การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล การ

อาสาชวยเหลือชุมชน และการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม บริษัทไดสรางการรับรู 2 ชองทาง

คือ การประชาสัมพันธผานอีเมลของพนักงาน และการประชาสัมพันธทางบอรดประชาสัมพันธตาง ๆ 

พนักงานสารถรับรูผานการประชาสัมพันธมากที่สุด พนักงานระดับผูจัดการและระดับหัวหนางานมี

ทัศนคติเชิงบวก พนักงานระดับปฏิบัติการมีทัศนคติเชิงลบ พนักงานมีสวนรวม 3 กระบวนการ ไดแก การ

มีสวนรวมในการศึกษาชุมชน การมีสวนรวมในการวางแผน และการมีสวนรวมในการดำเนินงานพัฒนา 
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Malinee Srimaitree. (2559).  การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชนดาน           

การทองเท่ียวเชิง วัฒนธรรมตามอัตลักษณของทองถ่ินสูนักทองเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้มี

ความมุงหมายเพ่ือศึกษาศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชนดานการทองเท่ียว เชิงวัฒนธรรม และการพัฒนา

ศักยภาพตลอดจนรูปแบบการจัดการทองเที่ยวของกลุมวิสาหกิจชุมชนกับ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ตามอัตลักษณของทองถิ่นสูนักทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีกลุมตัวอยางที่ใชใน การวิจัยครั้งนี้คือ กลุม

วิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีที่มีความเข็มแข็ง มีศักยภาพ และมีความเหมาะสม

ที่จะสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวไดจำนวนทั้งสิ้น 13 กลุม ใชเครื่องมือใน การศึกษาวิจัย ไดแก 

แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง และการสนทนากลุม การวิเคราะหขอมูลใช

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณแบบ กึ่งโครงสราง และ

การสนทนากลุ มเพื ่อเชื ่อมโยงและหาความสัมพันธของขอมูล โดยใชว ิธ ีการพรรณนา วิเคราะห 

(Descriptive Analysis) และใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม โดยวิเคราะห หา

คาความถ่ีคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1. กลุมวิสาหกิจชุมชนสวน

ใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยูในระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ 55.7 มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานภาพปจจุบันตอการจัดการ ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาพ

รวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.95 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความคาดหวังในอนาคตตอ

การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.32 และมีความ

ตองการมีสวนรวมตอการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.61 

ไดแก การรวมดำเนินกิจกรรม การรวมติดตามประเมินผล และการรวมวางแผน โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 

4.00 3.74 และ 3.61 ตามลำดับ 2. วิธีการในการพัฒนาศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชนมีวิธีการท่ี

หลากหลาย ไดแก การบรรยาย ใหความรูการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ การสรางความเขาใจการจัดการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสรางเครือขายดานการทองเที่ยว การสรางทีมงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการ

เพ่ือใหไดรูปแบบและกิจกรรมสำหรับการทองเท่ียว การศึกษาดูงาน และการสนทนากลุม (Focus Group) 

3. รูปแบบการทองเที่ยวของกลุมวิสาหกิจชุมชนแบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแกการทองเที่ยวงาน เทศกาล 

การทองเที่ยวเชิงศิลปะหัตถกรรม และการทองเที่ยวชมกิจกรรมทางวัฒนธรรม กำหนดโปรแกรม การ

ทองเที่ยวโดยใชชื่อวา“ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี”แบงออกเปน 4 เสนทาง ประกอบดวย

เสนทางที่ 1 เสนทางเทียนพรรษา เสนทางที่ 2 ตำนานลูกอีสานกับกระติบขาว เสนทางที่ 3 เครื่องทอง 

เหลืองลมหายแหงบานปะอาว และเสนทางท่ี 4 ภูมิปญญาขาวกลองงอก. 

นัฐพงษ สุขประเสริฐ, ปราณี ตันประยูร และกิติมา ทามาลี. (2561). ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการ

แบบมีสวนรวมที่มีผลตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนตลาดหัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. พบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป การศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพสวนตัว/รับจางทั่วไป รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,000 บาท 
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และเปนผูพักอาศัยในชุมชน 2) การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของชุมชนตลาดหัวรอโดยรวมและ

รายดานอยูใน ระดับมาก ดานที่มีระดับการมีสวนรวมสูงสุดคือ ดานการมีสวนรวมในการบำรุงรักษา 

รองลงมาคือดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนและดานท่ีมีระดับการมีสวนรวมต่ำสุดคือดาน

การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 3) ความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชน

ตลาดหัวรอ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีมีความเห็นสูงสุดคือ ดานคุณภาพอาหารสินคาและ

บริการ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ความคิดเห็นต่ำสุดคือดานขอมูล

ขาวสารและการประสานงาน   4) ผูมีสวนไดสวนเสียมีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีการบริหารจัดการ

แบบมีสวนรวมของชุมชนตลาดหัวรอ โดยรวมแตกตางกัน และ 5) การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม

โดยรวมมีความสัมพันธกับการพัฒนาแหลงทองเท่ียวชุมชนตลาดหัวรอโดรวม ในระดับปานกลาง 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

นรีภา ลิ้มพิมพเพราะ (2558). ศึกษาเรื่องทัศนคติ และพฤติกรรมการมีสวนรวมเกี่ยวกับ

โครงการความรับผิดชอบ ตอสังคม (CSR) ของฝายกิจการสังคม ของผูปฏิบัติงานการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญสังกัดสายงานรองผูวาการบริหาร (รวห.) และ รองผูวา

การพัฒนาโรงไฟฟา (รวพฟ.) มีตำแหนงวิชาชีพวิศวกร (วศ.) ในระดับปฏิบัติการ (1-7) และ มี อายุ

งานมากกวา30 ป ในสวนของทัศนคติเกี่ยวกับโครงการปลูกปา กฟผ. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน และ โครงการแวนแกว โดยรวมกลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิงบวก สำหรับ พฤติกรรม การมี

สวนรวมในโครงการปลูกปา กฟผ. โดยรวมกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการมีสวนรวมในระดับนอยที่สุด 

และ พฤติกรรมการมีสวนรวมในโครงการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และโครงการแวน

แกว โดยรวมกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการมีสวนรวมในระดับนอย ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

พบวา สายงานที่แตกตางกันจะมีทัศนคติเกี่ยวกับ โครงการปลูกปา กฟผ. โครงการชีววิถีเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน และโครงการแวนแกว แตกตางกัน และตำแหนงวิชาชีพที่ตางกัน จะมีทัศนคติ

เกี่ยวกับโครงการปลูกปา กฟผ. โครงการชีววิถีเพื่อการ พัฒนาอยางยั่งยืน และโครงการแวนแกว ไม

แตกตางกัน และระดับปฏิบัติการที่แตกตางกันจะมี ทัศนคติเกี ่ยวกับโครงการปลูกปา กฟผ. และ

โครงการแวนแกว ไมแตกตางกัน แตมีทัศนคติเกี่ยวกับ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั ่งยืน

แตกตางกัน และ อายุงานท่ีแตกตางกันจะมีทัศนคติเก่ียวกับ โครงการปลูกปา กฟผ. และ โครงการชีว

วิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนไมแตกตางกัน แตมีทัศนคติ เกี่ยวกับโครงการแวนแกวแตกตางกัน และ

สำหรับ สายงานที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการมีสวนรวม ในโครงการปลูกปา กฟผ. โครงการชีววิถี

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และโครงการแวนแกว แตกตาง กัน และตำแหนงวิชาชีพแตกตางกันจะมี

พฤติกรรมการมีสวนรวมในโครงการปลูกปา กฟผ. โครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และ

โครงการแวนแกว แตกตางกัน และระดับที่แตกตางกันจะมี พฤติกรรมการมีสวนรวมในโครงการปลูก

ปา กฟผ. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน และ โครงการแวนแกว แตกตางกัน และอายุงานท่ี
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แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการมีสวนรวมในโครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และโครงการ

แวนแกว แตกตางกัน แตจะมีพฤติกรรมการมีสวนรวม ในโครงการปลูกปา กฟผ. ไมแตกตางกัน และ

ในสวนทัศนคติเก่ียวกับโครงการปลูกปา กฟผ. มี ความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในเก่ียวกับ

โครงการปลูกปา กฟผ. ในระดับต่ำและ โครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการมีสวนรวมในเก่ียวกับโครงการชีววิถี เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ในระดับต่ำ แต ทัศนคติ

เก่ียวกับโครงการแวนแกว ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการมีสวนรวมในเก่ียวกับโครงการแวนแกว 

ทั้งนี้จากการศึกษามีขอเสนอแนะในการเพิ่มการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ใหมาก ข้ึน และสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบของสังคมใหเขาใจไปในทิศทางเดียวกันทั้ง องคกร และ

ควรผลักดัน สงเสริม สนับสนุน ใหผูปฏิบัติงานที่มีใจในการรวมกิจกรรมความรับผิดชอบ ตอสังคม

มากกวานี้ เพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานเขาใจและเห็นถึงความสำคัญในการท ากิจกรรมเพื่อ สังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดลอมขององคกร. 

อธิษฐาน ใชยเรือง บุญทัน ดอกไธสง สอาด บรรเจิดฤทธิ์และบุญเรือง ศรีเหรัญ (2558) ศึกษา

เรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตามเสนทางแองอารยธรรมขอมใน                

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง พบวา 1) สภาพปจจุบันของทรัพยากรการทองเที่ยวตามเสนทางแอง

อารยธรรมขอมในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง พบวาโดยรวมและรายดานอยู ในระดับมาก 

ประกอบดวย ดานลักษณะทาง ภูมิศาสตรของสถานท่ีทองเท่ียว เอกลักษณทางภาษา รอยอารยธรรม และ

การสืบทอดทางวัฒนธรรม ภายใตความรวมมือจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน 2) ปจจัยท่ีมีผล

ตอการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตาม เสนทางแองอารยธรรมขอม                 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบดวย (1) คุณลักษณะของ นักทองเที่ยว ไดแก ปจจัยสวน

บุคคล และปจจัยดานพฤติกรรมศาสตร (2) ทรัพยากรการทองเที่ยว ไดแก ลักษณะทางภูมิศาสตรของ

สถานที่ทองเที่ยว เอกลักษณทางภาษา รอยอารยธรรม และการสืบทอดทาง วัฒนธรรม และ (3) การ

พัฒนาการบริหารจัดการการ ประกอบดวย การพัฒนา การบริหาร การรวมมือ ทุกภาคสวน การตลาดเพ่ือ

การทองเที่ยวและการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว โดยปจจัยทั้ง 3 ปจจัย ไดแก คุณลักษณะของ

นักทองเที่ยว ทรัพยากรการทองเที่ยว และการพัฒนา การบริหารจัดการ สามารถรวมกันอธิบายความผัน

แปรของยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยาง ยั่งยืนตามเสนทางแองอารยธรรม

ขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางไดรอยละ 91.30 (R2 = 0.913) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 3) ขอเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตามเสนทาง แองอารย

ธรรมขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มี 5 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี1 ยุทธศาสตรการ

เชื่อมโยงแองอารยธรรมขอมทั้งสี่แหงอยางเปนรูปธรรม ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตร ความรวมมืออยาง

เปนรูปธรรมทั ้งสามภาคสวน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ยุทธศาสตรที ่ 3 ยุทธศาสตรการ
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ทะนุบำรุง รักษาทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรแหลง รายไดของทุกภาค

สวนอยางยั่งยืน และยุทธศาสตรท่ี 5การพัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 

วิไลลักษณ สุวจิตตานนท (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของ ประชาชนในการจัดการ

ทองเทียวเชิงอนุรักษ กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาล พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา               

ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีสวน รวมในการจัดการทองเทียวในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดาน การดูแลรักษาและ ดานการคนพบสาเหตุของปญหา อยู ในระดับสูงดานการปฏิบัติงาน 

ดาน   การวางแผนดําเนินงาน และ ดานการประเมินผล อยูในระดับปานกลาง 

  จากการสรุปสังเคราะหตัวแปรของการมีมีสวนรวมความรับผิดชอบตอสังคมที่นำมาศึกษา 

ผูวิจัยพบวา การมีสวนรวมของลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบการวิสาหกิจการทองเท่ียวโดยชุมชน

แบบมีสวนรวม การมีสวนรวมโดยชุมชน ภาพลักษณของชุมชน และการสงเสริมความรับผิดชอบตอ

สังคมที่เหมาะสม จะมีสวนชวยในการพัฒนาการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมที่เหมาะสมกับ

วิสาหกิจชุมชนแบบมีสวนรวมในการวิจัยครั้งนี้  
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บทท่ี  3 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวโดยชุมชน 

แบบมีสวนรวม จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพื่อสำรวจคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม (2) เพื่อสรางรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมชื่อเสียงขององคกรและการมีสวนรวม 

(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมกับภาพลักษณ ความมีชื่อเสียง 

และการมีสวนรวมของผูประกอบการวิสาหกิจทองเที่ยวชุมชนแบบมีสวนรวม การวิจัยครั้งนี้อาศัย

ขอมูลทุติยภูมิจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของและขอมูลปฐมภูมิโดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยเชิง

ปริมาณ (quantitative Research) การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนรายละเอียดของการศึกษาครั้งนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.5 สรุป 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชน ผูเก่ียวของ และผู

มีสวนไดเสีย 400 คน กลุมตัวอยางหาไดจาก ตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน กรณีท่ีไมสามารถนับ

จำนวนประชากรได การแจกขอมูลหรือแบบสอบถามเปนแบบงาย  

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เพื ่อใหการศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงค ผู ว ิจัยเลือกใชเครื ่องมือในการเก็บขอมูลใช

แบบสอบถามการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative research)  

ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามมีข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 การสรางแบบสอบถามและกำหนดตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

ข้ันท่ี 2 ศึกษาขอมูลจากหนังสือบทความและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ข้ันท่ี 3 ทำการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการผูเก่ียวของในวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชน จำนวน 100 

คน 
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ขั้นที่ 4 กำหนดประเด็นและขอบเขตของคำถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและประโยชน

ของการวิจัยโดยทำโครงสรางแบบ 

ข้ันท่ี 5 ดำเนินการสรางแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางของแบบสอบถาม 

ขั้นที่ 6 ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นพรอมแบบประเมินใหผูเชี่ยวชาญซึ่งมี

ความรูและประสบการณเฉพาะดานจำนวน 5 ทานเพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงความครอบคลุมเนื้อหา

และความถูกตองและสำนวนภาษาโดยพิจารณาตรวจสอบตามทฤษฎี IOC (Item objective 

Congruent) 

ขั้นที่ 7 ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามฉบับรางที่ไดผานการแกไขจากผูเชี่ยวชาญแลวนำเสนอ

ผูเชี่ยวชาญโดยพิจารณาความสมบูรณอีกครั้งและนำไปทดลองใชใชคูกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะ

คลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีศึกษาในกลุมตัวอยางอุตสาหกรรมประกันชีวิตจำนวน 30 ชุดและนำมาหา

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

แบบสอบถามในการว ิ จ ั ยคร ั ้ งน ี ้ ประกอบด  วยคำถามชน ิดปลายป  ด  (closed-

ended question) และชน ิดปลายเป ด (open-ended question) ซ ึ ่ งให กล ุ มต ัวอย างกรอก

แบบสอบถามเอง (self administration) 

 

รายละเอียดแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
วัตถุประสงค ขอคำถาม แนวคิดการวิจัย จำนวน

ขอ 

ขอที่ ขอมูล มาตรวดั อางอิง 

1.เพื่อสำรวจ

ปจจัยสวน

บุคคล 

ตอนที่ 1  

ปจจัยสวนบุคคล 

1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ

1.3 ระดับการศึกษา 

1.4 สถานภาพ 

1.5 อาชีพ 

1.6 รายไดตอเดือน 

 6 1-6 สเกล

แบงกลุม 

สเกลอันดับ 

สเกลอันดับ 

สเกล

แบงกลุม 

สเกล

แบงกลุม 

สเกลอันดับ 

สเกล

แบงกลุม 

 

Check list  

2.เพื่อสำรวจ

ความคิดเห็น

ของความ

รับผิดชอบตอ

สังคม 

ตอนที่ 2 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

2.1 ตอเพื่อนมนุษย 

2.2 ตอจริยธรรม 

2.3 ตอกฎหมาย 

2.4 ตอธุรกิจ 

 

ความ 

รับผิดชอบตอ

สังคม 

 

4 

1 

1 

1 

1 

 

7-10 

7 

8 

9 

10 

 

สเกลแบบ

ชวง 

 

Likert-  

5 Point 

scales 

 

Carroll (1991) 
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3.เพื่อสำรวม

ความคิดเห็น

ของภาพลักษณ 

ตอนที่ 3 

ความเห็นของภาพลักษณ 

3.1 ภาพลักษณของ

ชุมชน 

3.2 ภาพลักษณองคกร 

      3.3 ภาพลักษณ

ผูประกอบการวิสาหกิจ

ทองเที่ยวชุมชน 

 

 

ภาพลักษณ 

 

3 

1 

1 

1 

 

 

11-

13 

11 

12 

13 

 

สเกลแบบ

ชวง 

 

Likert-  

5 Point 

scales 

 

-Davis (200) 

-เสรี วงษมณฑา 

(2546) และสถิต 

วงศสวรรค (2539) 

4.เพื่อสำรวจ

ความคิดเห็น

ของความมี

ชื่อเสียง 

ตอนที่ 4 

ความเห็นของความมีชือ่เสียง 

4.1 ความคาดหวังของ

สังคม 

4.2 บุคลิกภาพของ

องคกร 

4.3 ความไววางใจ 

 

 

ความมีชื่อเสียง 

 

3 

1 

1 

1 

 

 

14-

16 

14 

15 

16 

 

สเกลแบบ

ชวง 

 

Likert-  

5 Point 

scales 

 

-Berens & Ricl 

(2004) 

5.เพื่อสำรวจ

ความคิดเห็น

การมีสวนรวม 

ตอนที่ 5 

ความเห็นของการมีสวนรวม  

      5.1 การรับรูขาวสาร  

      5.2 การมีสวนรวมในการ

วางแผน  

      5.3 การปรึกษาหารือ  

     5.4 การประชุมรับมอืความ

คิดเห็น  

      5.5 การรวมมอืในการ

ตัดสินใจ  

      5.6 การใชกลไกทาง

กฎหมายเมือ่เห็นวากลไกไมเปน

ธรรม 

 6 17-

22 

สเกลแบบ

ชวง 

Likert-  

5 Point 

scales 

  

 

 

6. ทัศนคติที่มี

ตอรูปแบบ

ความรับผิด 

ชอบตอสังคม 

ทัศนคติที่มีตอรูปแบบความ

รับผิดชอบตอสังคม 

6.1 ภาพลักษณ 

6.2 ความมีชื่อเสียง 

6.3 การมีสวนรวม 

รูปแบบความ

รับผิดชอบตอ

สังคม 

 

3 

 

1 

1 

1 

23-

26 

สเกลแบบ

ชวง 

  

3 Point 

scales 
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 

การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลดังนี้ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data)  ไดทำการเก็บรวบรวมจากผูเกี่ยวของ อบจ. อบต. การ

ทองเท่ียว ผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชน 50 คน 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) จากฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ และฐานขอมูลออนไลน 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช 

 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหทางสถิติ

ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สวนที่ 1 การสำรวจปจจัยสวนบุคคล ไดแก การสำรวจปจจัยสวนบุคคล ความรับผิดชอบตอ

สังคม ภาพลักษณ ความมีชื ่อเสียง และการมีสวนรวม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics)  

1. การสำรวจปจจัยสวนบุคคล ไดแก การแจกแจงความถ่ี (frequency distribution) และ

คารอยละ (percentage) ในโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป 

2. การวิเคราะหคาสถิติพื ้นฐานของตัวแปรสังเกตไดของความรับผิดชอบตอสังคม 

ภาพลักษณ ความมีชื่อเสียง  ไดแก คาสถิติเลขคณิต (�̅�𝑥)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาความเบ 

(Skewness) คาความโดง (Kurtosis)  ในโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป 

3. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดของความรับผิดชอบตอสังคม 

ภาพลักษณ ความมีชื ่อเสียง การมีสวนรวม ไดแก ความสัมพันธ (correlations) คาตรวจสอบ

ความสัมพันธ ของ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy และคาตรวจสอบ

ความสัมพันธของ Bartlett’s Test of Sphericity ในโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป 

4. การวิเคราะหองคประกอบของแตละตัวแปรแฝงของความรับผ ิดชอบตอส ังคม 

ภาพลักษณ ความมีชื่อเสียง และการมีสวนรวม โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(confirmatory factor analysis) และวิธีเดลฟาย 

 

3.5 สรุป 

เรื่องรูปแบบการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการของวิสาหกิจทองเท่ียว

ชุมชนแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืนจังหวัดพัทลุงประชากรท่ีใชในการวิจัยท่ีใชในการสัมภาษณในการวิจัย

เชิงคุณภาพประกอบดวยผูประกอบการท่ีเปนวิสาหกิจการทองเท่ียวในจังหวัดพัทลุงโดยสัมภาษณจาก

โทรศัพทท่ีอยูวิสาหกิจตามท่ีใหไวประกอบดวยรายชื่อวิสาหกิจการทองเท่ียวดังนี้ 
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รายช่ือวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชนจังหวัดพัทลุง 

-วิสาหกิจชุมชนสาคูตนยายฉุยบานหัวพรุ  0954147573 

-วิสาหกิจชุมชนบายใจเลนอย 074685167 

-วิสาหกิจชุมชนกระจูดวรรณี 0877609879 

รานอาหาร 

-วิวยอ เฟองหนาแหกนะ0622325201 

-ทิวทัศน ไฮเวย 074673808 

-หลานตาชู 0646464659 

โรงแรม 

-รีปากประ  0918255294 

-ปอเดอลอง 074615888 

-ตี้ปารค 074-613516 

-วารอยัล 074-673999  

-ธินาถ 074614 194 

 

การวิจัยเชิงปริมาณ มีข้ันตอนดังนี้ คือ 

การวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยางจากผูเก่ียวของกับวิสาหกิจทองเท่ียว

ในชุมชนและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดเสีย 400 คนโดยใชวิธีสุมตัวอยางจากตาราง

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของแคลเซียมไดกลุมตัวอยาง 362 ตัวอยาง 

การวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยไดทำการวิจัยแบบเจาะลึกไปยังกลุมเปาหมายประกอบดวย

ผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวโดยชุมชนกลุมผูประกอบการและผูมีสวนไดเสียจากการประกอบการ

วิสาหกิจทองเท่ียวรวมท้ังสิ้น 20 ตัวอยาง 

การวิจัยเชิงปริมาณมีข้ันตอนดังนี้ คือ 

1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของขอมูลท่ีเก่ียวของ 

2. ศึกษาวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม

ของผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชนในจังหวัดพัทลุง 

3. จัดโครงสรางแบบสอบถาม 

4. สรางแบบสอบถามใหควบคุมตัวแปรนำแบบสอบถามไปปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ 

5. นำแบบสอบถามตรวจสอบเนื้อหาเพ่ือใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยางในวิสาหกิจทองเท่ียว

จังหวัดพัทลุง 
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6. นำแบบสอบถามท่ีทำการตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงกับเนื้อหาเพ่ือหาความเชื่อม่ัน

ตามท่ีกำหนด 

7. วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแลวนำมาเสนอเปนขอๆ 

 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  (เปนการสัมภาษณเชิงลึก)  

การวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณท่ีไดสรางข้ึนมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนโดยศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของทฤษฎี

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2. ศึกษาวัตถุประสงคกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวของในการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมแบบมี

สวน 

3. ศึกษาข้ันตอนการดำเนินงานของวิสาหกิจการทองเท่ียวชุมชนแบบมีสวนรวมเพ่ือหารูปแบบ

การสงเสริม 

4. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชน 

5. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของชุมชนของกลุมตัวอยาง 

6. ศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมความรับผิดชอบของวิสาหกิจชุมชนแบบมี

สวนรวม 

การกำหนดน้ำหนักคะแนนขอมูลเชิงปริมาณ 

     ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเม่ือผูวิจัยไดรับแบบสอบถามผูวิจัยไดทำการลงรหัสเพ่ือ

ประมวลผลในโปรแกรมสำเร็จรูป 

   ความหมายคำถามเชิงบวกและเชิงลบดังนี้ 

ความหมาย  คาคะแนนคำถามเชิงบวก  คาคะแนนคำถามเชิงลบ 

มากท่ีสุด   5    1 

มาก    4    2 

ปานกลาง   3    3 

นอย    2    4 

นอยท่ีสุด   1    5 

 

ประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก 

 

 

 

ตอนท่ี 1  - ขอมูลสวนบุคคล 

ตอนท่ี 2   - รูปแบบการสงเสริมความรับผิดชอบตอ 

               สังคมของผูประกอบการ 

ตอนท่ี 3   - ขอเสนอแนะ 

 

  

ผูประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนแบบมีสวนรวม 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมลู 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “  รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียว

โดยชุมชนแบบมีสวนรวม จังหวัดพัทลุง” ครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สำรวจคุณลักษณะสวน

บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 2) สำรวจรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมความมีชื่อเสียงขององคกร 

และการมีสวนรวมของผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชน 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบ

ความรับผิดชอบตอสังคมกับภาพลักษณ ความมีชื ่อเสียงขององคกร และการมีสวนรวมของ

ผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชนแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัย 

เปนการวิจัยผสมผสาน กลุมตัวอยางในการวิจัย จำนวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช คือแบบสอบถามและ

การสัมภาษณเชิงลึก สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และคาเดลฟาย ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ผลการวิเคราะหดังนี้ 

 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอความรับผิดชอบตอสังคม 

สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของภาพลกัษณ 

 สวนท่ี 4  ขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นความมีชื่อเสียง 

สวนท่ี 5  ขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นการสงเสริมของวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชน 

สวนท่ี 6  ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม 

สวนท่ี 7  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย ผูวิจัยไดใชสัญลักษณดังนี้ 

 X  แทน คาเฉลี่ย 

 S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยใชการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงจำนวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม แยกตามเพศ 

 

เพศ จำนวน (คน) คารอยละ 

ชาย  97 24.2 

หญิง 303 75.8 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 75.8 

รองลงมา คือ เพศชาย คิดเปนรอยละ 24.2 

 

ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงจำนวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม แยกตามอายุ 
 

อายุ จำนวน (คน) คารอยละ 

ต่ำกวา 30 ป 17 4.3 

31-40 ป 60 15.0 

41-50 ป 323 58.0 

51-60 ป 44 11.0 

61 ปข้ึนไป 47 11.8 

รวม 400 100.0 
 

 จากตางรางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอย

ละ 58.0 รองลงมา 31-40 คือ ป คิดเปนรอยละ 15.0 และนอยท่ีสุด คือ อายุต่ำกวา 30 ป คิดเปน

รอยละ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงจำนวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม แยกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จำนวน (คน) คารอยละ 

โสด 39 9.75 

สมรส 254 63.50 

มาย 47 11.8 

หยา 60 15.0 

รวม 400 100.0 
 

 จากตางรางท่ี 4.3  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 

63.50  รองลงมา คือ สถานภาพหยา คิดเปนรอยละ 11.8 และนอยท่ีสุด คือ สถานภาพโสด คิดเปน

รอยละ 9.75 

 

 

ตารางท่ี 4.4 ตารางแสดงจำนวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม แยกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) คารอยละ 

ต่ำกวา ปริญญาตรี 59 14.8 

ปริญญาตรี 316 79.0 

ปริญญาโทหรือสูงกวา  25 6.3 

รวม 400 100.0 

 

จากตางรางท่ี 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

คิดเปนรอยละ 79.0 รองลงมา คือ ต่ำกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 14.8 และนอยท่ีสุด คือ ปริญญา

โทหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 6.3 
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ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงจำนวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม แยกตามอาชีพ  

 

อาชีพ จำนวน (คน) คารอยละ 

พนักงาน   134 33.5 

ผูประกอบการ 139 34.8 

หนวยงานภาครัฐ  27 6.75 

หนวยงานเอกชน 100 25.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตางรางท่ี 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพผูประกอบการ คิดเปนรอยละ 

34.8 รองลงมา คือ อาชีพพนักงาน คิดเปนรอยละ 33.5 และนอยท่ีสุด คือ หนวยงานภาครัฐ คิดเปน

รอยละ 6.75 

 

ตารางท่ี 4.6 ตารางแสดงจำนวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม แยกตามรายไดตอเดือน 

 

รายไดตอเดือน จำนวน (คน) คารอยละ 

ต่ำกวา 10,000 บาท   50 12.5 

10,001 - 20,000 บาท 139 34.8 

20,001 - 30,000 บาท 77 19.3 

30,001 ข้ึนไป 134 33.5 

รวม 400 100.0 

 

จากตางรางท่ี 4.6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือนสวนใหญมีรายไดตอ

เดือนท่ี 10,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมา คือ 30,001 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 

33.5 และนอยท่ีสุด คือ ต่ำกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.5 
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สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 

ตารางท่ี 4.7 ตารางแสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความคิดเห็นตอ

ความรับผิดชอบตอสังคม 

 

การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม X  S.D. ความหมาย 

1. ความรับผิดชอบตอเพ่ือนมนุษย 

2. ความรับผิดชอบตอจริยธรรม 

3. ความรับผิดชอบตอกฎหมาย 

4. ความรับผิดชอบตอธุรกิจ 

4.23 

4.25 

4.24 

4.17 

0.79 

0.73 

0.71 

0.75 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

รวม 4.22 0.72 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.7  พบวาความรับผิดชอบตอสังคม มีผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และคา S.D เทากับ 0.72 เม่ือใหความสำคัญเปนรายดาน พบวา ความ

รับผิดชอบตอจริยธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 และคา S.D เทากับ 0.73 รองลงมา คือความรับผิดชอบ

ตอกฎหมาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และคา S.D เทากับ 0.71 และขอท่ีมีคานอยท่ีสุด  คือ ความ

รับผิดชอบตอธุรกิจ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17  และคา S.D เทากับ 0.75 
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สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาพลักษณวิสาหกิจการทองเท่ียวชุมชน 

ตารางท่ี 4.8 ตารางแสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของภาพลักษณวิสาหกิจ

การทองเท่ียวชุมชน 

 

ภาพลักษณวิสาหกิจการทองเท่ียวชุมชน X  S.D. ความหมาย 

1. ภาพลักษณของชุมชน 

2. ภาพลักษณผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชน 

3. ภาพลักษณขององคกร 

3.56 

3.88 

4.08 

1.27 

1.21 

1.17 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.84 1.21 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา ภาพลักษณวิสาหกิจการทองเท่ียวชุมชนมีผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และคา S.D เทากับ 1.21 เม่ือใหความสำคัญเปนรายดาน 

พบวา ภาพลักษณขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และคา S.D เทากับ 1.17 รองลงมา คือ                   

ภาพลักษณผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และคา S.D เทากับ 1.21 

และขอท่ีมีคานอยท่ีสุด  คือ ภาพลักษณของชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56  และคา S.D เทากับ 1.27 
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สวนท่ี  4 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นความมีช่ือเสียง 

ตารางท่ี 4.9 ตารางแสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความคิดเห็นตอ

ความมีชื่อเสียง 

 

ความสำคัญตอความมีช่ือเสียง 
X  S.D. ความหมาย 

1. ดานความคาดหวังของสังคม 

2. บุคลิกภาพขององคกร 

3. ความไววางใจ 

3.85 

3.85 

4.14 

0.47 

0.57 

0.47 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.05 0.38 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ความสำคัญตอการมีสวนรวมของวิสาหกิจการทองเท่ียวชุมชนมีผูตอบ

แบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และคา S.D เทากับ 0.38 เม่ือให

ความสำคัญเปนรายดาน พบวา ดานความไววางใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และคา S.D เทากับ 0.47 

รองลงมาคือดานบุคลิกภาพขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และคา S.D เทากับ 0.57 และดานความ

คาดหวังของสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และคา S.D เทากับ 0.47 มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด   
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สวนท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของวิสาหกิจการทองเท่ียวชุมชน 

ตารางท่ี 4.10 ตารางแสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความสำคัญตอการมี

สวนรวมของวิสาหกิจการทองเท่ียวชุมชน 

 

ความสำคัญตอการมีสวนรวมของวิสาหกิจการ

ทองเท่ียวชุมชน X  S.D. ความหมาย 

1. การรับรูขาวสาร 

2. การมีสวนรวมในการวางแผน  

3. การปรึกษาหารือ 

4. การประชุมรับมือความคิดเหน็ 

5. การรวมมือในการตดัสินใจ 

6. การใชกลไกทางกฎหมายเม่ือเห็นวากลไกไมเปนธรรม 

4.26 

4.04 

3.79 

3.79 

3.39 

2.70 

0.93 

1.04 

1.13 

1.23 

1.31 

1.48 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

นอย 

รวม 3.66 1.18 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวาความสำคัญตอการมีสวนรวมของวิสาหกิจการทองเท่ียวชุมชนมีผูตอบ

แบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 และคา S.D เทากับ 1.18 เม่ือให

ความสำคัญเปนรายดาน พบวาดานการรับรูขาวสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 และคา S.D เทากับ 0.93 

รองลงมา คือการมีสวนรวมในการวางแผน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และคา S.D เทากับ 1.04 และขอท่ีมี

คานอยท่ีสุด  คือ ดานการใชกลไกทางกฎหมายเม่ือเห็นวากลไกไมเปนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70 และ

คา S.D เทากับ 1.48 
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สวนท่ี 6 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม 

ตารางท่ี 4.11 ตารางแสดงทัศนคติรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม 

 

ทัศนคติรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม ใช ไมใช ไมแนใจ 

1. ภาพลักษณ 

 

2. ความมีชื่อเสียง 

 

3. การมีสวนรวม 

256 

(64%) 

114 

(29%) 

30 

(7%) 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

รวม 400(100)   

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ทัศนคติรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมมีผูตอบแบบสอบถามใน

ระดับสูงสุดคือดานภาพลักษณ  คิดเปนรอยละ 64 รองลงมาคือความมีชื่อเสียง คิดเปนรอยละ 29 และ

ขอท่ีมีคารอยละนอยท่ีสุด  คือ ดานการมีสวนรวม คิดเปนรอยละ 7 
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ความสัมพันธของรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมจำแนกตามภาพลักษณ  

ในการทดสอบความสัมพันธของรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมจำแนกตามภาพลักษณ 

พบวา ภาพลักษณมีความสัมพันธกับรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

(x2=303.134, Sig. =.001) 

รูปแบบความ

รับผิดชอบตอสังคม 

ภาพลักษณ รวม x2 Sig. 

 ภาพลักษ

ณของ

ชุมชน 

ภาพลักษณ

ผูประกอบก

ารวิสาหกิจ

ทองเท่ียว

ชุมชน 

ภาพลักษณ

ขององคกร 

   

ภาพลักษณ 245 0 0 245 303.134 .001* 

ความมีชื่อเสียง 0 106 0 106   

การมีสวนรวม 0 0 49 49   

รวม 245 106 49 400   

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สรุปไดวา ภาพลักษณมีความสัมพันธกับรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีนัยสำคัญท่ี

ระดับ .05 

 

ความสัมพันธของรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมจำแนกตามความมีช่ือเสียง 

 ในการทดสอบความสัมพันธของรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมจำแนกตามความมีชื่อเสียง

พบวา ความมีชื่อเสียงมีความสัมพันธกับรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 (x2=15.274, Sig. =.018) 
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รูปแบบความ

รับผิดชอบตอสังคม 

          ความมีช่ือเสียง รวม x2 Sig. 

 ดานความ

คาดหวังของ

สังคม 

บุคลิกภาพ

ขององคกร 

ความ

ไววางใจ 

   

ภาพลักษณ 71 0 0 71 15.27 .018* 

ความมีชื่อเสียง 0 260 0 260   

การมีสวนรวม 0 0 69 69   

รวม 71 260 69 400   

สรุปไดวา ในการทดสอบความสัมพันธกับรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมจำแนกตามความ

มีชื่อเสียงพบวามีความสัมพันธกับรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 (x2=15.274, Sig. =.018) 

 

ความสัมพันธของรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมจำแนกตามการมีสวนรวม  

ในการทดสอบความสัมพันธของรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมจำแนกตามการมีสวนรวม 

พบวา การมีสวนรวมไมมีความสัมพันธกับรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 

0.05 (x2=6.794, Sig. =.079) 

รูปแบบความ

รับผิดชอบตอ

สังคม 

การมีสวนรวม รวม x2 Sig. 

 การรับรู

ขาวสาร 

การมี

สวนรวม

ในการ

วางแผน 

การปรึกษา 

หารือ 

การ

ประชมุ

รับมือ

ความ

คิดเห็น 

การรวมมือ

ในการ

ตัดสินใจ 

การใชกลไก

ทาง

กฎหมาย

เมื่อเห็นวา

กลไกไมเปน

ธรรม 

 6.794 .079 

ภาพลักษณ    *      

ความมีช่ือเสียง * *   *     

การมีสวนรวม * *  *  *    

รวม          
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*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สรุปไดวา การมีสวนรวมมีความสัมพันธของรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม พบวา การมี

สวนรวมไมมีความสัมพันธกับรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

(x2=6.794, Sig. =.079) 

สรุปจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 1. ภาครัฐและเอกชนตองสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชนแบบมีสวนรวมให

เกิดกิจกรรมข้ึนอยางสม่ำเสมอ ตองสงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอมและอนุรักษธรรมชาติของแหลง

ทองเท่ียวใหมีความโดดเดน มีเอกลักษณ และรักษาภาพอันสวยงามของวัฒนธรรมไทยใหคงอยูตอไป 

2. ชุมชนและสมาชิก ผู ประกอบการวิสาหกิจการทองเที ่ยวโดยชุมชน ควรจัดกิจกรรมเพ่ือ

ตอบสนองตอสังคม การบริจาคเงินใหองคกรการสาธารณกุศล ตอปญหาของชุมชน ทุก ๆ ดาน   

3. เนื่องจากสภาพธุรกิจปจจุบันปญหาดานสิ่งแวดลอมหรือชุมชนโดยรอบ ซ่ึงองคกรไมสามารถตัด

ขาดจากความรับผิดชอบตอสังคมได 

4. วิสาหกิจการทองเที่ยวโดยชุมชน ตองทุมเทงบประมาณเพื่อการดูแลเอาใจใสในการสรางสิ่งท่ี

เปนประโยชนตอชุมชนและชวยเหลือสังคมโดยรวมใหมากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามและสมัภาษณ 

 สรุปดังนี้ 

     ขอเสนอแนะในความรับผิดชอบตอสังคมวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชนแบบมีสวนรวม ควรมี

กระบวนการจัดการดังนี้ 

1. กระบวนการทำงานของโครงการโดยสรางผลกระทบวิถีชีวิตรายไดท้ังทางตรงและทางออม 

หนวยงานและบุคคลภายนอกเขาใจวิถีชีวิต 

2. การสรางเครือขายการทองเท่ียวระหวางหมูบาน องคกรทองถ่ิน และภาคเอกชนท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ หากเปนไปได 

3. ตองมีแผนงาน โครงการ โดยเตรียมความพรอมชุมชน การสรางเครือขายระหวางชุมชน

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ งานพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน วิธีการทำงาน เตรียมแหลงทองเท่ียวในแหลง

ตาง ๆ  จัดทัวรนำรอง จัดทัวรประเมินผล 

4. การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนควรมีเปาหมายอยูท่ีการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืนภายใตเง่ือนไขจากนโยบาย ของภาครัฐ ชุมชน และสังคม 
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      5. การจัดการทรัพยากรควรมองท่ีความเปนชุมชน ทำใหเกิดเครือขายในการจัดการทองเท่ียว

อยางยั่งยืน 

      ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

1. ผูประกอบการวิสาหกิจการทองเท่ียว โรงแรม  ท่ีพัก ภาครัฐ และชุมชน สามารถใชใน 

การวางแผนนโยบายดำเนินกิจกรรมในโครงการตอไป โดยการสงเสริมการรับรู และปรับทัศนคติไป

ทิศทางเดียวกัน เพ่ือท่ีองคกรจะไดพบกับความสำเร็จและยั่งยืนและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

ตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ังนำไปพัฒนาการทองเท่ียวท่ีเก่ียวของกับ CSR และการมี

สวนรวมในกิจกรรม เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียว องคการทองถ่ินเชน อบจ. 

อบต. ดำเนินกิจกรรมโดยการสงเสริมการรับรู และปรับทัศนคติไปทิศทางเดียวกัน 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชน

แบบมีสวนรวม จังหวัดพัทลุง” ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัย เปนการวิจัยแบบ

ผสมผสาน ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และนำเสนอขอเสนอแนะ ดังนี้ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.3 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการวิสาหกิจ

ทองเท่ียวชุมชนแบบมีสวนรวม จังหวัดพัทลุง” ผลการวิจัยพบวา  

สวนท่ี 1 ผูตอบแบบสอบถาม  พบวามีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอย

ละ 75.8 อายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 58.0 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 63.50 มีระดับ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 79.0 อาชีพผูประกอบการ คิดเปนรอยละ 34.8 มีรายได

ตอเดือนท่ี 10,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.8 

สวนท่ี 2  ระดับความคิดเห็นความรับผิดชอบตอสังคม พบวามีผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู

ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และคา S.D เทากับ 0.72 เมื่อใหความสำคัญเปนรายดาน 

พบวา ความรับผิดชอบตอจริยธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 และคา S.D เทากับ 0.73 รองลงมา คือ

ความรับผิดชอบตอกฎหมาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และคา S.D เทากับ 0.71 และขอที่มีคานอยที่สุด  

คือ ความรับผิดชอบตอธุรกิจ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17  และคา S.D เทากับ 0.75 

สวนที่ 3  ภาพลักษณวิสาหกิจการทองเที่ยวชุมชน พบวามีผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และคา S.D เทากับ 1.21 เมื ่อใหความสำคัญเปนรายดาน พบวา 

ภาพลักษณขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และคา S.D เทากับ 1.17 รองลงมา คือภาพลักษณ

ผูประกอบการวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และคา S.D เทากับ 1.21 และขอท่ีมีคา

นอยท่ีสุด  คือ ภาพลักษณของชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56  และคา S.D เทากับ 1.27 

สวนที ่ 4  ความสำคัญตอการมีส วนรวมของวิสาหกิจทองเที ่ยวชุมชน พบวามีผ ู ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.05 และคา S.D เทากับ 0.38 เมื ่อให

ความสำคัญเปนรายดาน พบวา ดานความไววางใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และคา S.D เทากับ 0.47 
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รองลงมาคือดานบุคลิกภาพขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และคา S.D เทากับ 0.57 และดานความ

คาดหวังของสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และคา S.D เทากับ 0.47 มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด   

สวนที ่ 5 ความสำคัญตอการมีส วนรวมของวิสาหกิจทองเที ่ยวชุมชน พบวามีผ ู ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี ่ยเทากับ 3.66 และคา S.D เทากับ 1.18 เมื ่อให

ความสำคัญเปนรายดาน พบวาดานการรับรูขาวสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 และคา S.D เทากับ 0.93 

รองลงมา คือการมีสวนรวมในการวางแผน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และคา S.D เทากับ 1.04 และขอท่ีมีคา

นอยที่สุด  คือ ดานการใชกลไกทางกฎหมายเมื่อเห็นวากลไกไมเปนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70 และคา 

S.D เทากับ 1.48 

สวนท่ี 6  ทัศนคติรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม พบวามีผูตอบแบบสอบถามในระดับสูงสุด

คือดานภาพลักษณ  คิดเปนรอยละ 64 รองลงมาคือความมีชื่อเสียง คิดเปนรอยละ 29 และขอที่มีคา

รอยละนอยท่ีสุด  คือ ดานการมีสวนรวม คิดเปนรอยละ 7 

สวนท่ี 7 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม พบวาการมีสวน

รวมไมมีความสัมพันธ สวนภาพลักษณ , ความมีชื่อเสียงมีความสัมพันธกับรูปแบบการสงเสริมความ

รับผิดชอบตอสังคมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเปนไปในทางเดียวกันวาภาครัฐและเอกชนตองสงเสริม

ผูประกอบการวิสาหกิจทองเที่ยวชุมชนแบบมีสวนรวมใหเกิดกิจกรรมขึ้นอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

ตองสงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอมและอนุรักษธรรมชาติของแหลงทองเที่ยวใหมีความโดดเดน มี

เอกลักษณ และรักษาภาพอันสวยงามของวัฒนธรรมไทยใหคงอยูตอไป 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

  5.2.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง และมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี รายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนัฐพงษ สุขประเสริฐ 

ปราณี ตันประยูร และกิติมา ทามาลี ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมท่ีมีผลตอการพัฒนา

แหลงทองเที่ยวชุมชนตลาดหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย

พบวาสอดคลองท้ังในขอมูลสวนบุคคล ในดานระดับการศึกษาและรายไดตอเดือน  

        5.2.2 ความคิดเห็นดานความรับผิดชอบตอสังคมพบวาโดยรวมอยู ในระดับมากที ่สุด 

สอดคลองกับแนวคิดของ Carroll (1991) แบงองคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคมออกเปน 4 

ดาน หรือท่ีรูจักกันในชื่อพีระมิดความรับผิดชอบตอสังคม 
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5.2.3 ดานภาพลักษณโดยรวมอยู ในระดับมาก เมื ่อใหความสำคัญเปนรายดาน พบวา

ภาพลักษณขององคกรอยูในระดับมาก  รองลงมาคือภาพลักษณผูประกอบการวิสาหกิจทองเที่ยว

ชุมชน  สอดคลองกับงานวิจัยของจิราภรณ บุญยิ่ง (2562) ศึกษาเรื่องการสงเสริมความรับผิดชอบตอ

สังคมของผู ประกบการวิสาหกิจการทองเที ่ยวชุมชนโดยแบบมีสวนรวมอยางยั ่งยืนในจังหวัด

อุบลราชธานี พบวาภาพลักษณการวิสาหกิจการทองเที่ยวชุมชนโดยแบบมีสวนรวมโดยเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก 

5.2.4  ดานความมีชื่อเสียงโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือใหความสำคัญเปนรายดานพบวาความ

ไววางใจมีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด  สอดคลองกับแนวคิดของ Berens and Riel (2004) แบงลักษณะ

ของการวัดชื่อเสียงขององคออกเปน 3 ลักษณะ โดยลักษณะแลกเปนการวัดชื่อเสียงขององคกรจาก

ความคาดหวังของสังคมที่แตกตางกันซึ่งผู ที ่มีสวนไดสวนเสียขององคกรใชในการพิจารณาการ

ดำเนินงานขององคกร พฤติกรรมขององคกร ลักษณะที่สองเปนการวัดชื่อเสียงขององคกรจากความ

ไววางใจซ่ึงผูท่ีมีสวนไดสวนเสียขององคกรจะพิจารณาจากความซ่ือสัตย โปรงใส ความนาเชื่อถือ และ

การชวยเหลือตอสังคม  

           5.2.5 ดานการมีสวนรวมของวิสาหกิจการทองเที่ยวชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก รายดาน

พบวาดานการรับรูขาวสาร มีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมาคือการมีสวนรวมในการวางแผน อาจเปน

เพราะชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การไดรับผลประโยชน และสมาชิก

นำไปพัฒนาปรับปรุงชุมชน ดังนั้น การมีสวนรวมของในชุมชนทองถิ่น จึงเห็นความสำคัญของเรื่อง

การมีสวนรวมดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ (ณพัชร ประพันธพจน, 2558). ศึกษาเรื่องการมีสวน

รวมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงานบริษัท ยูนิลิเวอรไทยโฮลดิ้ง จำกัด. พบวา พนักงาน

มีสวนรวม 3 กระบวนการ ไดแก การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน การมีสวนรวมในการวางแผน และการ

มีสวนรวมในการดำเนินงานพัฒนา และสอดคลองแนวคิดของรมณีย บุญวานิช, (2552) กลาววา การมี

สวนรวมประกอบดวยการรับรูขาวสาร จะไดรับผลกระทบจะตองไดรับแจงใหทราบถึงรายละเอียดของ

โครงการท่ีจะดำเนินการและผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 

5.3 ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบการสงเสริมความรบัผิดชอบตอสังคม  ดังนี ้

1. เปนกิจกรรมหลักท่ีดำเนนิการสนับสนุนทางสังคม เปนกิจกรรมหลักท่ีดำเนินโดยวสิาหกิจ

ทองเท่ียวชุมชนแบบมีสวนรวมเพ่ือสนับสนุนประเดน็ทางสังคม และทำใหพันธสญัญาในความรบัผิดชอบตอ

สังคมของวิสาหกิจทองเท่ียว ไดแก วิสาหกิจสนับสนุนโครงการท่ีทำใหบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ี

กอใหเกิดประโยชนแกสังคมตอไป  
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2. ชุมชนและสมาชิก ผูประกอบการวสิาหกิจทองเท่ียวชุมชน ควรจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองตอ

สังคม การบริจาคเงินใหองคกรการสาธารณกุศล ตอปญหาของชุมชนทุก ๆ ดาน   

3. เนื่องจากสภาพธรุกิจปจจุบนัปญหาดานสิ่งแวดลอมหรือชมุชนโดยรอบ ซ่ึงองคกรไมสามารถตัด

ขาดจากความรับผิดชอบตอสังคมได 

4. วิสาหกิจการทองเท่ียวของชมุชน ตองทุมเทงบประมาณเพ่ือการดูแลเอาใจใสในการสรางสิ่งท่ี

เปนประโยชนตอชุมชนและชวยเหลือสังคมโดยรวมใหมากท่ีสดุ 

     ขอเสนอแนะในการทองเท่ียวชุมชนแบบมีสวนรวม มีกระบวนการจัดการดังนี้ 

     1. การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนควรมีเปาหมายอยูท่ีการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืนภายใตเง่ือนไขจากนโยบาย 

      2. การจัดการทรัพยากรควรมองท่ีความเปนชุมชน ทำใหเกิดเครือขายในการจัดการทองเท่ียว 

      3. กระบวนการทำงานของโครงการโดยสรางผลกระทบวิถีชีวิตรายไดเสริม หนวยงานและ

บุคคลภายนอกใหเขาใจวิถีชีวิต 

       4. ตองมีแผนงานโดยเตรียมความพรอมชุมชน งานสรางเครือขาย งานพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชน วิธีการทำงาน เตรียมแหลงทองเท่ียวในแหลงตาง ๆ  จัดทัวรนำรอง จัดทัวรประเมินผล 

    5. สรางเครือขายการทองเท่ียวระหวางหมูบานองคกรทองถ่ินและภาคเอกชน 

       

ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณ 

สรุป ดังนี้ 

ขอเสนอแนะในการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของวิสาหกิจทองเท่ียวชุมชนแบบมีสว

รรวม ควรมีกระบวนการจัดการดังนี้ 

1. กระบวนการทำงานของโครงการโดยสรางผลกระทบวิถีชีวิตรายไดท้ังทางตรงและ

ทางออมหนวยงานและบุตคคลภายนอกเขาใจวิถีชีวิต 

2. การสรางเครือขายการทองเท่ียวระหวางหมูบาน องคกรทองถ่ิน และภาคเอกชนท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ หากเปนไปได 

3. ตองมีแผนงาน โครงการโดยเตีรยมความพรอมชุมชน การสรางเครือขายระหวางชุมชนกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ งานพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน วิธีการทำงาน เตรียมแหลงทองเท่ียวใน

แหลงตาง ๆ จัดทัวรนำรอง จัดทัวรประเมินผล 

4. การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนควรมีเปาหมายอยูท่ีการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืนภายใตเง่ือนไขจากนโยบาย ของภาครัฐ ชุมชน และสังคม 



85 

 

 

5. การจัดการทรัพยากรควรมองท่ีความเปนชุมชน ทำใหเกิดเครือขายในการจัดการทองเท่ียว

อยางยั่งยืน 

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

1. ผู ประกอบการวิสาหกิจการทองเที ่ยว โรงแรม  ที ่พัก ภาครัฐ ชุมชน ใชเปนขอมูลให

ประกอบการผูนำธุรกิจทองเท่ียว ใชในการวางแผนนโยบายดำเนินกิจกรรมในโครงการตอไป 

2. ควรมีการสงเสริมการรับรู และปรับทัศนคติไปทิศทางเดียวกัน เพื่อที่องคกรจะไดพบกับ

ความสำเร็จและยั่งยืนและสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม  

3. พัฒนาการทองเที่ยวที่เกี ่ยวของกับ CSR และการมีสวนรวมในกิจกรรม เพื่อใหเกิดความ

ยั่งยืนในธุรกิจทองเท่ียว องคการทองถ่ินเชน อบจ. อบต. ดำเนินกิจกรรมโดยการสงเสริมการรับรู และปรับ

ทัศนคติไปทิศทางเดียวกัน 
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Abstract: This researeh its objectir,cs are to survev thc
pcrsonal characteristics ofthe respondents to surrrey drc
nrodel of CSR ptomntion with reputation, irnage anrl
participation to llnd the lclationship bet*,cen tnodel of
CSR prornotion and reputation and participalion ol
participatory corntrunity tourism enterprises. The
researcher l.ras specilied the research me;thr:dology. Is a

combjned research. Thc sample consisted of400 peoplc.
The tords used u,ere questionnaires and in-depth
interrriews. The statistics ussd lbr data aualysis u,err:
f}equencv, percentage, nrean, standard deviation, Finding
rclationships and Dclphi values. Thc t'esults of the
research revealed that most of the responrtents u,ere
lcmale" Accounting lbr75.8Y,, aged betu-een 4l-50 years,
accounting tbr 58.09/o, marital staius accounting for
63.50%, having bachelor degrc-c cducation. Accounting
far i9.AYx of the total. occupation 34.8% with monthly
incomes of 10,00 l-20.000 baht or 34.892i,. The lcvel of
opinion on CSR promotion found that the overall high
level in most of the cases wcrc tbund. Responsibiliry to
ethics rnost ale average, lbllow-ed by ttre lesponsible lail,
the image as a whole at a high level. When lbcusing on
each aspect, the image of the organization is at a high
lcvel, fbllowed by thc image of the entrcpreneur. The
cornrnunitv tourism enterprisc in overall reputation is at a
high 1evel. When it was founti rhat the imporlaloc of ilust
with the average of the highest Ievcl and the parriciptition
of enterprises in the toutism crxnrlunitv. Overall, it was
found in the high level in each aspect, it was lbund that
the iniorrna1ioll perception was the highest level, fbllorverl
by participation in planning. The rnodel of CSR
promotioll that is suitable fbr image, followcd by
reputation relations between model of CSR prornotion
shows that participation does not havc a relationship wilh
the imagc, reputation. ln relation to t}e rnodel of CSR
protrotion with statistical signiticance at the level of 0.05.
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Your f'eedback and opinions are in the samo way that the
general standards and the private sector must be

crr cou r'rscd. Piut ic i prl or)' currurtu n iq tr-ruri srn cttletnri sc

entl-cprcncurs lbr activities to occur rcgulariy nrust

promote and develop the cnvironment and prcscrye the
nature of the tourist attraction to be outstanding, unique
ard preserve the beautii'u1 image of Thai cuitur-e to
continue.

INTRODUCTION

Statement of the protrlems: Frorn thc past. Th:rii;r-nd has

adopted an cconornic systelr popular modei used to
dcvclop the couiltry's econor-rric problens u-liieh are l'norc
numerous in both the social aud enl'ironmental aspLrcts of
the country. Horv much more has developed the prnhlem
is bigger and more courplex and diticult lo soh'e sotre ol
the problems busiuesses are more aware of fhe importance
of conducting busiless affairs tbr t}.rc society by
businesses af atl types can be social atl'airs has said.

Social enterprise is a busiless like a business iuound rnore
to ot]'er than the production and sale of goods. Tn ordcr to
generate plofits. however, the profits gained from
operatitrg the business are not given to any shat'etrolder or
o*-ner- The protits of opernting a social enterplise :rre

spiit into 2 parts, part I is retru-ned to lhe business so that
the business can sustain. contitue to prolit r.vhile thr;

second wi1lbe brought back to society in the fbrm of borh
llonctiu'y and non-monetary plofits. This section can be
rneasurcd b-v several jndic.es such as improvcil qualit-v of
1if'e anrl socieff. The key to btinging protits back ro
society in order to soive social pt'oblems is that Lhe

coornrunit_v"' can rcly on it rvithaut tlre heip ol externai
organizations. Ol the governmerrt alone tnakes tire

community stronger and the livelihood Can raise the level
Living thc iiit of the comnruniry in a way that improved
sustainability.

A Social Responsibility Forunr started in B.C. In
2523, the idea ofdoing business rvith social cale and the

environrnent. This is thc implementation of inlemal and

external activities that take into account the benel-its lo
societv at botli near and thr levels by utilizing the

lcsources available in the organization. Or extemai
resources in the enterpdse to coexist peacefully in
socictylrl aftcr a year. Since, 2533 the cotnpanv more
globally cornpetitive in tenns ol quality and innovation
hut ii's *rere. Many probleins hecause the original mar*ei
is arore oompetitive. This is because the market or
customer group with a limited pur-chasing power of
approxirnately 800 nrillion ofthe total population of6,500
million peoplc worldrvide has led businesses to divert to
ncw cuslorners, name Iy The world's poorcst population.
or ;rbout 4 billion people, even tirough tliis matket has

littie or no pruchas-ing pou'er. Rut it is ii \iery iar"ge fiar*ei
rear"ly to increase tire purchasing power Therelore,
businesses began to turn around and look at the
dcvcloprnent of dre market pyramid, known as thc
conccpt of an expandirp custorner base Bottorn Up a

Table l: llwpose of managemetrt's social rcsponsibilitl activities
No. of

Rating Pur-pose rcspotses (%)

1 Intetrt ofthe executir.e chairman 66.33

2 To help devclop the image and brand 53-33

ofthe organization
3 Is impofiant to customers 26.$1
4 To rcduce the risk 23.33
5 Social security 16.67

6 Community expectatiotrs 6-67

Irrstitutc oiSocial Ilusitess in 2017

Sn-atcgy's ol rneclranical action Lahor-e ralgeted the
n]arket itself. It is a strategy aifired at improving tlic
majoriry ol' thesc people who are leady to bccorrre

customcrs in the ftrture but getting into this rnarket is
diificull. It is a huge tnalket that is still somervirat the case

after attachrncllt to the traditionai r,alues of local trust
business so that it can lecognize latriiliar antl build ttust.

so, it relies ol thc concepl of cotporatc social
responsibilit"u" as a gesture of goodwill and deteloptntnt.
Live a bcttcr lil'e and be ready to be a customer of tire
tirture.

In Tlrailand. most people nrisundcrstanti. T think that

social responsibrlity is the only academic irlage. The

organization includes only the social activities tl'lat do not
cause lasting just a coryoratc dor:tation. It can be said that

social responsibrlitv in the early da_ys of the organizarion
may rot see thc impor-tance or the good intentions of the

Company in the event the social rcsponsibility ol'
companies. business travei executives rnake. Impor-tant to

sociai responsibility ior the purpose oidoing acLivities as

shown itr Tabie 1.

It can be seen that tnosi o[ the corporaie social
responsibility activities, 63.33% agrec that colporate
social responsibilit-v nctivities olleu occur due to the will
of the Executive Chairman ri,'hile 50.-i39/o of corporate
social respornibility activiiies. To help develop a

teputation Corporate brand inrage. It is irnpor-tani to
customers, a percentage of 26.67 to take action in

advance to rninimize the risk of 23.3-l for stabiliry in

society, the percetrtagc rvas 16.67 a1ld that is u'hat is
expected fiorn communiry's percent to 6.67 onlv,
rcspectiveiy.

Research question: This stutly Data fronl the study
subjects involved and at'fect the interests of businirss

enterprises, tourism, Phatthalung, so. this research.

Therefore, learling to a question tliat needs to be

knor.n:

8l



Corpomt€ Social

Responsibility (CSR)

Modcl corporale social

re;ponsibilitY

Inrage

RoputationComulity

Fig. 1: Cotceptual tiamework

. What are the p€rsonal characteristics of the

fespondents?
. Model for prcxnoting social respoilsibiliry* on image

Reputation and ho$' is the participation?
. How famous is Relatitrnshlp bcnvecn lllodels for

promoling social responsibility, image?

Objectives:

" To explore the petsonal ieatures ofresponden*
. To explore models lbr promoting responsibilitlr

torn,ards socicty lvith a reputation for organization

and participatiun
. To tinrl the r-r:latiortsiril; betleen patte lrrs prol,rolrng

social rcsponsibilily rvith the imagc, reputation and

participation af community- tourism enterprises

pafiicipat{rry lnodel

Scope of study
Content scope: Research work studie s r:n thc fbllorving

rheoretical cotrcepts. Promoting social lesponsibititv

including the rcsponsibility to f-ellow hunran beings'

Etiri cal responsitril iry Legal Responsibili ty and business

respollsibilit)r. 
: anrlLnage: cotulunil-.r image. corporale lmag(

image of cornmunitv totuism enterprise entreprelleurs'

Famc is the expectatio[ of societ]' Cotporate personalitv

and tn-rst.

Population scope: Thc population srudied in this srudy

wErc stakehalders. cnil'cprencurs. comt-nunitv-bascd

tout"ism entetprises. Phatthalung Provincc Scope olperiod

Oclaber 2019-October 2020. data coilection Irebruarv

2020-April 2020. The variable compolleflis used in the

study.
This rcsearch lras studied the privatization modei for:

prornoting sociai rcspotrsibility of entcrprises grera' trom
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H,
t{.,

H3

ll4

tourisrn by cotxllunity participation, with details

follot.ing this variant independence and pronloting social

resporisibiliry incltiding the responsibility to l-e11orr irrurran

beings. Ethicnl responsibiliry Legal Responsibility and

busiiress variabies cornplications include image-brar.rd

image, comrnunity, corporaie irnage' Itnage and

errerprises to tour lhe commurtitv the farrrous include'

Social erpcctations Crlrporate Pelsonaliry anri ttust'

Partieipatlon is tlie perccption ol trionnation' Anrl

participation in planning consultations Opinion resporse

ineeting Cooperalion in decision rnaking anrl lhe rrse of
iegai mechanisms \,!hen the mechanism is fan'ly variable,

as are wavs to protnote sociai resporlsibility.

Conceptual liamervork: Variables indepcndcr.rtly a C

global conrplicating variables (Fig' I )'

}tr{TERIALS AND METHODS

H+

Hr

H,;

H3
Hs

H5

Research mcthotlology how to conduct rese artlt
population and samplt: Fighting betweefi Chakornused

in this rr'search is that enletprises in tour:ism by

cornmuniq.' stakcholders. Stakehoiders arrd 400-person

samplc obta:incrl ii'om thc grid tinished the Taro

Nakayanra, Pune case cannot count the popuiation'
"ftre distriburion of intbrmation ot' qucstionnaites is

simple.

Research instruluents: To make the sludy meet its

ob,iectives researchers choose to use tools to cotlect dat:r,

usi questionnaires to collect quantitative research' There

a1e steps {br crealing a questionnairc' The steps are as

follow-s:

Step 1: Construution of questionnaires antl fonnulating

the concepi ofthe research.
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Step 2: Study in{brmation fl'om related books. articles and
research.

Step 3: Hours intcn'iewing entrcpreneltrs, enterpriscs
inlolved in thc tour by a cr.rinrr:unity of l{J0 people.

Step 4: Define the questions and tle scope of the
questions in accordance with the research cbjectives and
benefits.
Step 5: Create a drzft questionnaire based on the structure
of the questioruraire"

Step 6: The researcher took the draft qusstionnairc
created wilir an assessment ibr'llve experts ra,ith specific
krou'lcdgc and expcrience to test theil accuracy,
coveragc, content and accutacy. IOC theory {fterl
objective Conguort),

In the seventh stage" the rescarcher took the
expert-edited drait question;iair"- and presented the experls
with a reconsideration oI tireir completeness and then
used it in conjunction rvith a sainple group simiiar- to the
sanrple studied in the sanrple , Insurance industry total of
30 series and the con'elation coefficient (atpha.
coettlcient) ol Cronbach.

The lesearch qnestionnaile consisted of closed
questions (Closed-Ended qucstion Forward) alld open
rype (Open-Ended question Forrvard) u'hich provielcs
samplc suwey itself {Selt. Adrninistratiot)-

Data collection: This study uses rhe tbllowing
in{bnlation: plimary (Pritrary I)ata) tvere collected fi'om
Lhe relevant PAO. DOA. Tr-rurisnr. Enterpriscs to tour the
cornrnunin' of {00 peopic.

Secondary data from the relevaut database and onlile
database. In interpreting the results iiont the scorcs
ohtained 1i'om the sulaey. Ihe meau is used. And Lhe

standald deviation of alL groups is the basis lbr grading
Thc strategy is irrrplenrented as tbllows:

{verage level of opinion:
. 4.2 t-5.00 refers to the highest level
. 3.41-4.20 rneans I'righ level
. 2.61--1.40 rneans medium level
. 1.81-2.60 ret'ers to low level
. 1.00-1"80 refers to the lowcst level

And Standard DeviaLion {the SD) then Ied the group
that was analyzed" divided into -l levels to irnprove the
relationship Chi-square below. Score 1 .0tl-?.99 and beloi.v
in a lou,relationship. The score ol 3.00-3.99 poitirs had a
moderate correlatiorr. Score 4.00-5.()0 points have a high
level of con'elation.

Data analysis and statistics used: Data analysis iri this
study The researcirer rvil1 use the stalistical analysis
package prograln at Lhe 95ilo confldence leve1, the details
ate as lbllows:

Part 1: Explores the pelsonal lactors. pelsonal flacleils.
including the exploration of pronroting social
responsibility and brand repri.tation. And pnrticipariot
Using descriptivc statistics.

Part 2: Analyzes the statistics of observed var:iables oi
prunoting social responsibiliry a-nd corfiorate image and
reputation, including thc statistical rncan ( ), stantiard
deviation (the SD) is skewed {skcwness), kurrosis
(Kultosis) in. Rearlv statistics pr(,Syaln.

Part 3: Analysis ol'ihe cc'rrrelation between obsenable
variables of promotion of social responsibility in image.
reputation participation rvas correlations. Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of S;nrrpling Adcquac:y alld Bartlctt's Test
of Sphe ricity in the ready sratistjcs progr"am.

Analysis of cach colxpone nt vatiablcs of prornoting
social responsibility and branrl reputation. And
participation bv using contiillatory facior analysis
{.Cnnlirmatotl, F-acior,\naivsis The) and Del -Fi.

RESULTS AND DISCUSSION

Privacy most of thc respondents lvere fet'naie. Anrl
have a bachclor's degreer monthly inuome 10,000-20.00t)
bahtwhich is in iine rvith Nathaphong Sukprasert Pranec.
Tanprayoon and Kitima'famalee study on participarory
mauagefirent afl-eclirig the developruent of tourist sites in
the Hua Wa market commuaity. Plrra Nakhon Si
Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincc.
The results ol the research were consistcnt with both
personal data and personal information. In terrns of
education lcvel and morlthly incomc.

Opinion on promoting social responsibiliry fbundthat
Overall" the ievcl miist consistcnt u,ith the concept of
handlersirl, share tire elernent ofsocial responsibility as a
4 or a pyramid, knou,n as co1-porate social
responsibility.

The appearance was at a liigh ievcl. When tbcr-rsing
ot each aspect. it was lbund that the corporate image was
at a high 1evcl. Consistent r.l ith research by Joarure Noble
Ordcr of Merit's study on thc prornotion of thc social
responsibility of thc arljacent entcrplises. tourism
con:munities engaged in sustainable Province found that
the ina-9e ol' enterprises, touristt oomrnunities rrroctel-
participation by average at a high level.

Thc overaLl reputation lvas at a high 1evel. Whc:t
focused on cach aspect, the trust was fbund to have rhe
highest averagc levei- Lr linc with Berens and Van Rie llrl,
the organizatioil's rcputation is divided into thrce
characteristics, with the exchangc of corporate rcputatior
based on ditfercnt social expcctations. W1rieh rhe
stakeholdcrs of the organization use to deterrnine thc
operations of the organizalilln organizal.ional behai'ior.
The second cha:'acteristic is a itteasule of an
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organization's reputarion I'r.om trust. Thc stakeholders of
the organization will consider honesty, rallsparcncy,
credibilir_v". Ald contributing to sociery.

T'hr: ovcrall pafiicipation of tourism cnterprises by
the corrrnunirv rvas at a high level, Side tbund that'i'hcit
perception ol infor.uration was at the highest level,
iollorved by participation in plaruring. It coulcl be because
the communitv participates in expressing opinions,
makitig decisions, gctting bencfits. Antl members to
devciop and improve the community, so, thcpafticipation
of lcrcal r,ornmunities Thercfore sarv tlre importatce of
such parliciitation Consistent with the rcsearch of
Naphallal. Study on participation in corporate social
rcsponsibility activities of enrployces of Unilevcr Thai
Hokling Co.. Ltd.. lbund that cmployees par.ticipate in 3
plocesses. lnclurling pat.ticipation in Communiry
Eriucation Participarion in planning and parricipation in
deveiopment u'olk .\nd in line rvith Rommaneet.i's
concept said that parriciparirrn consisLed of perception
those affected must be irrfonned of thc details of thc
project to bc irnplemented and the cxpeoted irnpact.

nean was 4.14 and the SD value was 0.47, followeri by
the personality olthe organization. Tlhe mean t_rf 3.g5 anrl
the SD value of 0.57 and the expectation of society. l.he
mean o1'3.85 arrd the SD value of 0.47 rvas the least
mealI.

Part 5: The importancc of community-based toruisrn
cntetprise participation with the overall rcspondents at a
high level. Themean was 3.66 andthc Sf) was Llg u,hen
it was found that the irnportance of pcrccption. The rnean
of 4.26 and SD of 0.93, ibllowed by par.ticipation in
planning. The ntean u'as 4.04 and the SD was 1.04 and
rvith the minimum Lerms of lhe use o1'legal mechanisms
to sce that the mechanism is not justitiecl. The rnean rs
2.10 and the SD value is 1.48.

Part 6l Atdrudc. model ibr prornoting social
responsibiliw. the rcspondents at the highcst level u,cre
im:Lge. Accounted lbr {r4%, tbltorved by t}re iarnous
accountecl for 29oA and the percentaqe least have the
parlicipation accounted lor 7o/n,

ti?

CONCLUSION

The research results u.ere tbund that:

Part 7: The relationship between the promotion of a
responsible society that cngagemcnt is the relationship of
the iurage. reputaiion. Thev werc signilicantly associated
with thc social rcsponsibility prornotion model at l).05
level.

The lccomnendations and opinions are in the same
way that the public and pr.ivate sector.s must promote
social responsibility errterprises of toulism by communiLl,
participatiorl. To make activities happen r.egularly rnust
promotc and devclop the environment and preserve thc
nafure of tourist attractions to be outstandin{.r and
unique._and to presela,/e tlie bsautiiul irnages oi floi
culturel6l.

Part I: Respondents nrost ol the respt-rndents wera
Itmale. Accounted for: 75.8%. age ber-ween 41-50 ycars,
t'eprescnting 58.0%, marital status, 63.509/u having a
bachelor's degree This accounred tbr 7g.Ao,h.
Entreprencurship accounted iirr 34.8%. Monthly income
of I 0.00 l-20-000 baht or 34.89/o.

Part 2: Level of opinion Of promotion Overail. sociai
responsibilitv u,as found at the highest levei of
lespondents. The mean w,as 4.22 and the SD rvas 0.72
u hen it x,as tbundthat the major responsibiliry, ethics. the
rrcarl was 4.25 md the SD 0.73, foilowed by rhc
ruspurrsiblc las,. fhc mcarr uf -4.24 antl the SD r.,aiuc oi
0.7i and rht; least value is the resporsibility to the
business. Thc rnean is 4. l 7 and the SD is 0.75.

Part 3: knage ol community-based tourisrn enterprises
irad the overali resironde nts at a high ler.el. The mean r.vas
3.84 and the SD was 1.21 when the lbcus was lbunil that
the image of thc organization u,ith all a\ierage of 4.0g and
the SD 1.17, tbllowed by the imagc of enrrc:preneurs.
enterprise s of tourism by the community, rvith an average
ol 3.88. And thc SI) value is l.2l and the leastvalue is
thc image of the conrn-runity. The rlean of 3.56 anri the
SD value of 1.?7.

Part 4: The importalce of comrl.uniry-hased tourisrn
snterprise palticipation, with overall respot.rdents at a high
lcvel. The mean rvas 4.05 and the SD value was 0.3g. Thc

Classicist suggestiolls aboutways to promote CSR as
follows. It is the maiu activity that conducts social
suppoit. It is rhe main activity caryied out by a
comrnuniry-based tourisnr enterprise io support social
issues and make the tourism enterprises cor.poratc social
responsikriiiry coruudtments, i.e., cnter.prises to supllot-r
projects that nrake peopie change hehavior. thar rviji
benefl I society iurther.

Community and mernbers enterprises to tour: the
communitv should be organized to mecr socially.
Donating motley to a charitable or.sailization. Tli$
probierns of the cornmunit-v in all aspects.

I)ue to cull-ent busincss conditions, environmental
pr-oblerns or 1he surrounding conmunity whiclr the
organization canrot he excluded frorn social responsibility
-1. toulisrn enterprises bv the comrtrunity to Marlurai at tlie
Budget Terminal care Io oreate sornething that would

SUGGESTIONS

I
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benefit the con-rmuniry- and society as a rvhote as mnch as
possibie. Suggcstions lbr communify-basedtourism ll'herc
is a managcrnent process as follo*,s:

Com rruni ry-based touri snr management sh ouid airn
at snsLainable coeristenoe rvith nahlal resources under lhe
tcr-rns of the poiicy- Rcsource nanagement should look at
the community. Causirg a network in tourism
managolncnt" Projeot wort pt'ocess by creating an impact
on lifesryle" cxtra illcome Agencies and outsider:s
rindelstand the rvay ollil'e.

Must havc a work plan to preptu'c the cormunitv
NeLwork building Conununity product developrnent, hor.v

tc wor[<, prepare toudst attlactiuus in various suurces,
otgauize pilot touls f)rganize an evaluation tour.

Ruild a tourism ncrnvork betrveen villages, ioc.ai
organizations anll the private sector.

Suggcstions lbr applying the rescarch results:
llirlerprise operators Totirism Hotel Accommodarion in
the govenrment sector ard community is uscd as

itrfonnation 1-or tourism business leadcrs. Used io policy
plaruriug. curltinuinu projcct aciivitics.

Thclc should be a 1;rornotion of alareness, Aud
adjust the attitudc in the same direction, so thar, thc
ot'ganization can tlnd succes,s and sustainabilirv and
prornote employee palticipation in social lesponsibiiitv
plourotion activities.

l)evelop tourism reiated to promotine so{riai
responsibility and participation in activities. To achieve
sustainabiiitv in tourisrn business Locat ilganizariuns
such as PAO . DOA . Activities by prorroting a\,.areness.
And adiust thc attitude in the samc direction.
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o โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง 
      ในชุมชนพระยาประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร. (2559) 
o โครงการบริการวิชาการ เรื่องเยาวชนต้นแบบ ต้านภัยยาเสพติด. โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 

จังหวัดปทุมธานี. (2560) 
o โครงการเสริมสร้างวินัยในชีวิตประจำวัน. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร.

(2561) 
                                                    


