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ค าส าคัญ :  ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง / ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
 อุดมศักดิ์ กุลครอง : ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงกบัความรบัผิดชอบตอ่สังคมของผู้บรหิารสถานศกึษา.    
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :   ผศ.ดร.ประเสรฐิ อนิทร์รกัษ์ , รศ.ดร.ศิรชิัย  ชนิะตังกรู และ อ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ.์   
205 หน้า.  

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2   2) ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2   3) ความแตกต่างของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความรับ ผิด
ชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างบุคลากรในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2  และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
กับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2   
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 103  แห่ง   
ผู้ให้ข้อมูลในแต่ละสถานศึกษาประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา รวม 412 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวคิดของ มาแชลล์ และมอลลี่  และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของสถาบัน
ไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที  การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า   
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด และอีก 7 ด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก 

3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ระหว่างบุคลากรภายในและกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน    

4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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51252412   : MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD: TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP/CORPORATE SOCIAL 
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 UDOMSAK  KOOLKRONG : TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY OF SCHOOL ADMINISTRATORS. THESIS ADVISORS : ASST.PROF. 
PRASERT INTARAK, Ed.D., ASSOC.PROF.SIRICHAI CHINATANGKOOL, Ph.D. AND  MATTANA 
WANGTHANOMSAK., Ph.D.  205  pp. 
 

The purposes of this research were to find : 1) the transformational leadership of the 
basic education school administrators, Nakhon Pathom Educational Service Area Office 2;  2) 
the corporate social responsibility of  the basic education school administrators, Nakhon 
Pathom Educational Service Area Office 2;  3) the difference in transformational leadership and 
corporate social responsibility of basic education school administrators between school 
personnel and basic education school committee, Nakhon Pathom Educational Service Area 
Office 2;  and 4) the relationship between transformational leadership and the corporate social 
responsibility of the basic education school administrators.  The sample was 103 basic 
education schools in Nakhon Pathom Educational Service Area Office 2.  The respondents 
consisted of school principals, teachers, school board chairman and school board committee, 
with the total of 412.  The instrument used in this research was the questionnaire, regarding 
transformational leadership based on Marshall and Molly concept; and corporate social 
responsibility based on Thaipat Institute in Foundation for Thailand Rural Reconstruction 
Movement Under Royal Patronage concept. The statistics used were frequency, percentage, 
mean, t-test, Pearson’s product-moment correlation coefficient, and content analysis. 
 The findings of the research were as follow : 

1) The transformational leadership of the basic education school administrators, 
collectively and individually, was found at a high level.  

2) The corporate social responsibility of the basic education school administrators 
was collectively found at a high level; when considered individually; the contribution to the 
community and society of school administers was found at the highest level and 7 remaining 
aspects were found at the high level.  

3) The difference in transformational leadership of school administrator and  and 
corporate social responsibility between school personnel and basic education school 
committee, Nakhon Pathom Educational Service Area Office 2, collectively, was not found.   

4) The relationship between transformational leadership and the corporate social 
responsibility of the basic education school administrators, Nakhon Pathom Educational 
Service Area Office 2 were found at the .01 level of significance. 
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วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ส าเริง กุจิรพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่พันตรี ดร.นพดล 
เจนอักษร ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนและช่วยเหลือ ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. 
ประกอบ คุณารักษ์  พร้อมทั้งขอกราบขอบพระคุณบูรพาคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ทั้งหลายทั้งปวง และให้ก าลังใจในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปรางค์ศรี พณิชยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สอางค์ ด าเนินสวัสดิ์   ท่านศึกษานิเทศ ไชยากาล เพชรชัด อาจารย์ แน่งน้อย ตราชู อาจารย์ 
ประเสริฐ พณิชยกุล ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1  ทั้ ง  8  โรงเรียน ที่ ให้ความอนุ เคราะห์ ในการทดลองใช้ เค ร่ืองมือ และ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลในคร้ังนี้ 
 คุณค่าแห่งความพยายามครั้งนี้ขอมอบแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปรางค์ศรี พณิชยกุล  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ คงคล้าย  อาจารย์ ดร.ศริยา  สุขพานิช  อาจารย์ ดร.วัชนีย์ เชาว์ด ารงค์ 
อาจารย์ สายหยุด น้อยพิทักษ์ บิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวของผู้วิจัยทุกท่านที่เป็นก าลังใจ
ส าคัญเสมอมา ตลอดจน พระมหาบุญลือ วิชฺชากโร อาจารย์ ณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์ อาจารย์ สาคร 
ช่วยด ารงค์  อาจารย์ ปรีชา จันทรมณี อาจารย์ ธนกร บุตรมั่น และ อาจารย์ วสันต์ ปรีดานันต์ 
ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 28  ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกด้านจนท า
ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี 
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บทท่ี  1 
                                                                        บทน า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ปราชญ์จอมราชันท์ได้พระราชทานพระราชด าริ
ด้านการศึกษาไว้คือ “การศึกษานั้นกล่าวโดยรวบยอดก็คือการท าให้บุคคลมีปัจจัย  หรือมีอุปกรณ์
ส าหรับชีวิตอย่างครบถ้วนเพียงพอ ทั้งในส่วนวิชาความรู้  ส่วนความคิดวินิจฉัย ส่วนจิตใจและ
คุณธรรมความประพฤติ ส่วนความขยันอดทนและความสามารถ ในอันที่จะน าความรู้ความคิดไป
ใช้ปฏิบัติงานด้วยตนเองให้ดีจริงๆ เพื่อสามารถด ารงชีพอยู่ได้ด้วยความสุขความเจริญมั่นคง และ
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและบ้านเมืองได้ตามควรแก่ฐานะด้วย”1  ซึ่งสอดคล้องกันกับปรัชญา
เมธีแห่งซีกโลกตะวันออก พระราชวรมุณี ได้ให้ความหมายอย่างชัดเจนไว้ว่า “การพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นแหละเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นความหมายที่แท้ของการศึกษา”2 ต้องฝึกฝนอบรมให้
เป็นคนดี ให้เป็นคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วเป็นคนที่เรียกได้ว่า Educated man คือเป็นคนที่มี
การศึกษา ต้องพยายามหาทางว่าท าอย่างไรจะสอนให้เป็นคนมีการศึกษาที่แท้  ให้เป็นคนที่ได้มีการ
ฝึกฝนอบรมพัฒนาแล้วทั้งทางร่างกาย ทางสังคม ทางจิตใจและทางสติปัญญา3  ในขณะที่ จอห์น ดิว
อ้ี (John Dewey)  ปรัชญาเมธีแห่งซีกโลกตะวันตก จากส านักก้าวหน้านิยม (Progressivism) ให้
ความหมายการศึกษาไว้ว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม (Education is Growth)”  ซึ่งความเจริญ
งอกงามในที่นี้ มิใช่เป็นเพียงเคร่ืองมือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างอ่ืนใด แต่เป็นไปเพื่อความเจริญ
งอกงามของชีวิตมนุษย์4 จากอดีตจนถึงปัจจุบันความหมายของปรัชญาการศึกษาจากปรัชญาเมธี
ซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกนั้นสอดคล้องตรงกันนั่นคือ ความเจริญงอกงาม (Growth) 

_____________________________ 

1พระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับจุดหมายของการศึกษา, ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,จุดหมายของการศึกษา[ออนไลน์],เข้าถึงเมื่อ   ตุลาคม 2553 . เข้าถึงได้จาก 
www.onec.go.th   

2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาของพระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตฺโต) [ออนไลน์],เข้าถึงเมื่อ   ตุลาคม 2553. เข้าถึงได้จาก  www.mcu.ac.th  

3พระพรหมคุณาภรณ์,กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ธรรมสภา, 
2550 ), 218. 

4John Dewey, Democracy and Education (The  Free  Press : Macmillan Co.,Ltd. ,2002), 50.  
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นั้นเป็นการพัฒนามนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ของโลก และพลเมืองที่มีความรู้ความสามารถอัน
สมบูรณ์ก็จะหันหน้าเข้าหากัน เพื่อสร้างสังคมให้มีความงดงาม ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมที่
ยั่งยืน แต่สภาพพลวัตรในอารยธรรมของมนุษย์ทางด้านการศึกษา และสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 3.0 
นั้น   ก าลังเปลี่ยนแปลงจากสังคมยุคโลก “สังคมฐานความรู้” (Knowledge Based Society)  สู่ยุค
โลก “หลังสังคมฐานความรู้”  (Post Knowledge Based Society)5  ที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกนั้นได้
สร้างโอกาสทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แต่ผลกระทบในเชิงลบก็ได้สร้างโอกาสในการ
เอารัดเอาเปรียบจากผู้มีความรู้และข้อมูลน้อยกว่า โดยผู้ที่มีความรู้และข้อมูลมากกว่า 6 ซึ่งเราพบ
ความล้มเหลวของโลกในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะปัญหาทางด้านการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสใน
สังคม ปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนที่ห่างออกจากกันมากขึ้น  ปัญหาสภาพแวดล้อม
ระบบนิเวศน์ที่ไม่สมดุลที่น าไปสู่ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ  (Global Warming) 
ในบริบทของการบริหารนั้นเราต้องมีผู้น าที่สามารถจะน าพาเราก้าวข้ามรอยต่อของพลวัตรของโลก
สู่สังคมในโลกแห่งอนาคต ที่เน้นอุดมการณ์และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เน้นสมดุลระหว่าง 
“ผลประโยชน์ส่วนตัว” กับ “ผลประโยชน์ส่วนรวม” เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง “ความรู้” กับ 
“คุณธรรม” ฉะนั้นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในโลก  “หลังสังคมฐานความรู้” ที่ผู้น าจะต้องก าหนดใช้ยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์ (Creative 
Strategy implementation) เพื่อน าพาองค์กรให้เจริญเติบโต (Growth) และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development) ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate 
Social Responsibility)7 เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังนั้นได้รับการถ่ายทอดมรดกทางความรู้อย่างถูกต้อง
ตรงตามหลักปรัชญาการศึกษาที่กล่าวไว้ว่า “Education is Growth” อีกทั้งยังเป็นคุณค่าหลัก (Core 
Value) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ถูกถ่ายทอดร้อยเรียงเป็นตัวอักษรผ่านค าขวัญ
อันทรงคุณค่าคือ วิสัยทัศน์กว้างไกล ใส่ใจสังคม อุดมความรู้ เชิดชูคุณธรรม 

______________________________ 
5สุวิทย์ เมษินทรีย์, Post Knowledge Based Society : โลกพลิกโฉมความมั่งคั่งในนิยามใหม่ 

(กรุงเทพฯ : สยาม เอ็น แอนด์ บี พับลิชชิ่ง, 2550 ), 27. 

6สุรชัย คุ้มสิน, “วิกฤตภาวะผู้น า อุปสรรคในการปฏิรูปสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์.”

บริหารการศึกษา มศว  2, 6  (กันยายน-ธันวาคม 2546):15. 
7Michael E. Porter and Mark R. Kramer , “Strategy & Society : The Link Between 

Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility,”Harvard Business Review 

(December 2006) : 1-2. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 โลกท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) จากซีกโลกตะวันตกท าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายของทุนนิยมสุดโต่ง (Pure Capitalism) ซึ่งแทรกซึมและส่งผลครอบคลุมไปทั่วทุกมุม
ของโลกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมิติทางด้านสังคมอย่างเป็นพลวัตรเพื่อเคลื่อนเข้าสู่ยุ คสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge Base Society) บนโลก (Planet) ใบนี้มนุษย์ (People) เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งซึ่งถูกจัดว่าเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) แต่กลับเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่
สามารถพัฒนาให้เจริญเติบโตได้ ดังนั้นการให้การศึกษาแก่มนุษย์จึงนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เพราะมนุษย์จะสร้างคุณค่าต่อสังคม
ในยุคโลกาภิวัตน์อันเป็นสังคมฐานความรู้เป็นผู้ที่จะใช้ความรู้เพื่อการท างาน (Knowledge 
Workers) และสร้างสรรค์สังคม องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือเรียกสั้นๆ ว่ายูเนสโก (UNESCO) ได้วางแนวทางในการจัดการศึกษาของทุกประเทศสมาชิก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า “การเรียนรู้ คือ ขุมทรัพย์ในกายตน (Learning : The Treasure Within) 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้แปลเป็นพากษ์ภาษาไทยว่า “การศึกษาเพื่อชีวิต” และสิ่งที่ส าคัญที่สุดใน
การวางเป้าหมายของการจัดการศึกษานี้ ยูเนสโกได้สรุปไว้เป็นสี่ประเด็นตามอุดมการณ์ของการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ทุกๆ ขั้นตอนเป็น 4 ประเด็น ได้แก่  การเรียนเพื่อจะรู้ (Learning to know)  
การเรียนเพื่อปฏิบัติ (Learning to do)  การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to live together)  การ
เรียนรู้เพื่อความเป็นตัวตน เพื่อชีวิต (Learning to be)8  แต่สภาพการณ์ในปัจจุบันเรากลับพบความ
ล้มเหลวของระบบทุนนิยมสุดโต่ง เป็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโต (Growth) เพียงด้าน
เดียว แต่ขาดความสมดุล (Non Equilibrium) บนพื้นฐานของไตรกัปปิยะ (Triple Bottom Lines : 
TBL) ซึ่งประกอบอยู่บนพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Planet) สังคม (People) และเศรษฐกิจ 
(Profit) โดยเราสามารถเห็นปัญญาที่ถูกสะท้อนออกมาในทุกมิติ9 ไม่ว่าเป็นความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมที่น ามาสู่ปัญหาภาวะโลกร้อน (Global warming) ซึ่ง อัลกอร์ (Al Gore) ได้สะท้อน
ปัญหาดังกล่าวผ่านภาพยนต์สารคดีเร่ือง An Inconvenient Truth ในปี ค.ศ. 2006 จนได้รับรางวัล
โนเบล สาขาสันติภาพ จากคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ  
________________________________ 

8วิชัย ตันศิริ, อุดมการณ์ทางการศึกษา ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 289. 

9ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, White Ocean Strategy : กลยุทธ์นา่นน้ าสีขาว (กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 
2552), 64. 
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(IPCCC) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550  ปัญหาคอรัปชั่นที่ เกิดจากการขาดธรรมภิบาลใน

ทุกๆ วงการไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจ  การเมือง หรือแม้กระทั่งวงการการศึกษา  และ

ปัญหาวิกฤติ เศรษฐกิจของโลก ในห้วงศตวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วและ เห็นได้ชัด เจน เนื่องจากความ เจริญก้าวหน้าทาง วิทยาการและ

ระบบการสื่อสารที่ เชื่อมโยงถึงกันทั่วทั้งโลก  มีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาคมโลก

อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ท าให้บุคคลและสังคมปรับตัวตาม

ไม่ทันและก่อให้ เ กิดความไม่สมดุลของการพัฒนาในหลายมิติ  ทั ้ ง ในด้านความไม่

สมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้ านวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ  ระหว่างการใช้กับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่ งส่งผลให้สิ่ง แวดล้อม เสื ่อมโทรมลงระหว่า งการให้

ความส าคัญกับวิทยาการสมัยใหม่และวัฒนธรรม  สภาพของชุมชุนและสังคม กับภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรมท้อ งถิ ่น  รวมทั ้ง ระหว่า ง ก ารพึ ่ง พ าอาศัย กัน ในระดับบุคค ล  

ชุมชน  สังคมท้องถิ่น  สังคมภูมิภาค และสังคมระดับประเทศ 1 0   กล่าวกันว่า  การที่

ส ัง ค ม ไทยปรับ ตัว ไ ม่ท ันต่อ ก า ร เป ลี ่ย น แปล งที ่ เ ก ิด ขึ ้น อ ย่า ง ร ว ด เ ร ็ว ไ ม่ส า ม า รถ

จัดระบบการด ารงชีวิตร่วมกันอย่างได้  สมดุลในสถานการณ์ใหม่  ความ เข้มแข็งทาง

ภูมิปัญญาของตนในสังคมไทยเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การจัดระบบการด ารงชีวิต

ร่วมกันได้อย่างสมดุลในสถานการณ์ใหม่ในอนาคต ภูมิปัญญา เป็นสิ่งที่ถูกสังคมไทย

ซ่อน เ ร ้น ม า เ ป ็น เ ว ล าน านนับ ตั ้ง แ ต่ส ัง ค มไท ย ได้ร ับ ก า รพัฒน าคุณภ าพชีว ิต ต า ม

แนวทางของตะวันตกและได้ รับการกระตุ้นปลุกเร้าให้กลับคืนสู่สังคมไทยในบทบาท

ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายมิติ

ทางสังคม11   

________________________________ 
10วินัย ดิสสงค์ และ ถวัลย์ มาศจรัส, การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ธารอักษร, 2549), 35. 
11ภาณุวัฒน์  ภักดีวงศ์, ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาการศึกษา (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 1. 
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ในการจัดการการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และ 10 นั้น ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 รัฐบาลไทยได้ก าหนดปรัชญาของการพัฒนา
ประเทศไทยในลักษณะที่ต่อเน่ืองจากแผนฯ 8 นั่นคือ ยังคงปรัชญา “การพัฒนาคน” เป็นหัวใจหลัก
ของการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 ไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยก าหนดเป้าหมายของ
การด าเนินการไว้เป็นการพัฒนาสังคมเพื่อสังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพกับในแผนฯ 10 เป็นการ
พัฒนาสังคมเพื่อสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน12 ซึ่งเกี่ยวพันกับระบบวัฒนธรรมใน 3 ลักษณะอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ระบบวัฒนธรรมชุมชน (Gross root culture) ระบบวัฒนธรรมประจ าชาติ 
(National Culture) และระบบวัฒนธรรมของสังคมโลก (Global Culture) ซึ่งการจัดการศึกษา 
ชุมชนจะพัฒนาสถาบันการศึกษาของชุมชนให้มีลักษณะเป็นสถาบันของชุมชน (Community 
schools) และสังคมหรือชุมชนที่สถาบันการศึกษานั้นเป็นสมาชิกอยู่ ก็น่าที่จะพัฒนาลักษณะของ
ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) โดยมีลักษณะการศึกษาที่เป็นการศึกษา
ต่อเน่ือง (Continuing Education) หรือการศึกษาตลอดชีวิต (Long life education)13 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ประเวศ วะสี โดยตั้งเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 3 ประการ คือ 

1. เป็นการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล (Education For All) 

2. คนทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (All For Education) 

3. เป็นการศึกษาที่แก้ปัญหาทั้งมวล (Education For All Problems)  

จากปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นในหลากมิติในยุคของโลกสังคมฐานความรู้ (Knowledge Base 
Society) ซึ่งปัญหาถูกก่อให้เกิดโดยผู้ที่ใช้ความรู้ในการท างาน (Knowledge Workers) เราเห็นการ
ล่มสลายของระบบทุนนิยมสุดโต่ง ที่ส่งผลกระทบในทุกๆ มิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม
ของโลก (Planet) เราเห็นการเสียสมดุลของระบบนิเวศน์ การตัดไม้ท าลายป่า การขาดแคลน
ทรัพยากรน้ ามันและอาหาร ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมซึ่งก่อมลพิษและส่งผลต่อระบบ
สุขภาพของมนุษย์ ปัญหาโลกร้อนก าลังเป็นปัญหาที่ท้าทายความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอนาคตบน
โลกใบนี้  มิติทางด้านสังคม (People) เกิดความขัดแย้งทางความคิดเกิดช่องว่างและโอกาสทางการ
ศึกษาระหว่างคนรวยกับคนจน เกิดการแย่งชิงทรัพยากรทุกรูปแบบ เกิดปัญหาคอร์รัปชั่นในวง
การศึกษา มีการเรียกรับแป๊ะเจ๊ียะสินบนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรหลาน มีการทุจริต
โครงการอาหารกลางวันและนมส าหรับเด็กนักเรียน ผู้คนมุ่ง เน้นแต่แสวงหา 
__________________________ 

12เร่ืองเดียวกัน, 229. 
13เร่ืองเดียวกัน, 235.  
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ความรู้และความเจริญทางวัตถุและประโยชน์ส่วนตนแต่กลับไม่มุ่งเน้นความเจริญงดงามทางด้าน
คุณธรรม จิตใจที่ดีงามและประโยชน์สาธารณะ  มิติทางด้านเศรษฐกิจหรือก าไร (Profit) เราเห็น 
การล่มสลายของระบบทุนนิยมในโลกตะวันตก ปัญหาวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงินที่มี
ขนาดใหญ่และเก่าแก่กว่าเกือบสองร้อยปีล่มสลาย ทั้งหมดคือความล้มเหลวของโลกแห่งทุนนิยม
สุดโต่งซึ่งพัฒนาไปในแนวทางที่ผิดพลาดจนเกิดการเสียสมดุลของระบบแวดล้อมซึ่งพึ่งพิงอาศัย 
กันตามหลักไตรกัปปิยะ (Triple Bottom Lines ) และนี่คือจุดส าคัญที่เราต้องทบทวนถึงรูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ในอนาคตเพื่อเรียนรู้และรองรับการ
เติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ของสังคมเพื่อที่จะร่วมกันก้าวข้าม
จากยุคโลกสังคมฐานความรู้ สู่ยุคโลก “หลังสังคมฐานความรู้” ในอนาคตบนโลกหลังสังคม
ฐานความรู้ซึ่งจะเต็มไปด้วยผู้ที่ใช้ความรู้ในการท างาน (Knowledge Workers) และเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ฉะนั้นแล้วนอกจากการมีความรู้แล้วนั้นการมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมยัง
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูประบบการศึกษาในอนาคต ในสมัยที่นายวิจิตร ศรีสอ้าน 
ด ารงค์ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง คือผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์ สามารถเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง กระทรวงศึกษาจึงได้ด าเนินการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย
อ านาจ เพื่อพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและสามารถน าการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาส่งผลให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  โดยก าหนดหลักสูตรผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย
อ านาจ ส าหรับผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาตามหน่วยการเรียนรู้ดังนี้  1. การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 2. การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และ 3. การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ส าหรับครูและศึกษานิเทศก์  เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหาร
การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และสร้างเป้าหมายคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับพื้นฐาน ในการปฏิรูปการศึกษาก็คือการพัฒนาสังคมด้วยการปรับปรุง
ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ของประชาชนทุกคน14 ในด้านการศึกษานั้นการมีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมจะช่วยส่งเสริมและลดช่องว่างของนักเรียน เพิ่มอัตราการ รู้หนังสือโดยเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งยังเป็นกระบวนการส าคัญที่จะกระตุ้นนักการศึกษา ผู้น าชุมชนและสังคม 
___________________________ 

14กระทรวงศึกษาธิการ,เอกสารประกอบการสัมมนา,การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับการกระจายอ านาจส าหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 
ตุลาคม 2553.เข้าถึงได้จาก  www.nidtep.go.th  
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โดยรวม ให้มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางแห่งธัมมิก
สังคมนิยม (Dhammic Socialism) ของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่ให้ไว้ 5 ประการคือ ประการแรก สังคม
นิยมเช่นนี้จะด ารงอยู่ในธรรมชาติเท่านั้นเพราะทุกสรรพสิ่งคือธรรมชาติ ประการที่สองการพึ่งพา
อาศัยกันของธรรมชาติท าให้ธรรมชาติเป็นสังคมนิยมในตัวเอง ประการที่สามคือมีสัญญาประชาคม
ที่เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ที่อยู่ภายใต้ธรรมชาติ เนื่องจากสังคมได้ให้ทุกสิ ่งกับ เ ร า  เ ร าจึงควร
ส านึกในบุญคุณและร าลึกถึงหน้าที ่  ( ธรรมะ )  ที่จ ะกระท าสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ประการที่สี่ เร่ืองนี้ไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ทางสังคมแต่เป็นหน้าที่ทางศาสนาของเราด้วย ส าหรับผู้ที่
ไม่เข้าใจหน้าที่ตรงนี้ก็เท่ากับล้มเหลวที่จะเข้าใจศาสนาของตนเองด้วย โดยเฉพาะหากผู้นั้นเป็นชาว
พุทธ ประการที่ห้าสังคมนิยมไม่ใช่สิ่งใหม่เฉพาะต่อชาวพุทธ มันไม่ใช่ทรัพยสินจากตะวันตกที่ถูก
น าเข้ามาสู่เอเซียที่ท่านอาจารย์เข้าใจก็คือสังคมนิยมได้เกิดขึ้นมาอย่างน้อยตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว15 
และในรอยต่อระหว่างยุคของโลก “สังคมฐานความรู้”  สู่ยุคแห่งอนาคตของโลก “หลังสังคม
ฐานความรู้”  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้น าต้องก าหนดทิศทางและน า
ทิศทางที่เดินไปที่ถูกต้อง (Right View) และน าทิศทางไปสู่การกระท านั้นถือเป็นผู้น าทางความคิด 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะหมายถึงการน าเข้าไปสู่การเป็นผู้น า คือ “Leaders are the people who do 
the right thing” คนจะเป็นผู้น า (Leader) ได้คือ ต้องท าในสิ่งที่ถูกต้อง (Do the right thing) จึงจะเป็น
ผู้น าที่ดี (Good Leader) พฤติกรรมของผู้น าจะเป็นลักษณะจูงใจ สร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมของการ
เคารพซึ่งกันและกัน ดูแล (Care) ซึ่งกันและกัน ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันตามแนวคิดใหญ่สอง
แนวคิดในแก่นของพุทธศาสนา นั่นคือ “การมีความเห็นถูกต้องหรือเห็นชอบ (Right View) และมี
การกระท าที่ถูกต้องหรือปฏิบัติชอบ (Right conduct)” การมีความเห็นถูกต้องจะไร้ประโยชน์หากว่า
ไม่น าไปสู่การกระท าที่ถูกต้องเพราะผู้น าสามารถสร้างผลกระทบที่ใหญ่หลวงต่อบุคคล ชุมชน 
สังคม องค์กร ตลอดจนประเทศชาติ รวมทั้งประชาคมโลกได้16 
 
 
 
 
___________________________ 

15สันติกโร, มองชีวิตและสังคมด้วยความว่าง, แปลโดย ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550), 41-44. 

16องค์ทะไลลามะและลอเรนซ์แวน เดน มิวเซนเบิร์ก, The Leader’s Way : วิธีแห่งผู้น า
(กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2552), 11. 
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ปัญหาของการวิจัย 
 โลกมีการเปลี่ยนแปลง (Change) อย่างเป็นพลวัตร (Dynamic World) อยู่ตลอดเวลา ตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันเราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม 
(Planet) สังคม (People) และเศรษฐกิจ (Profit) ฉะนั้นแล้วการบริหารและการจัดการศึกษาในยุค
โลกาภิวัตน์ปัจจุบันจ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ โดยมีภาวะผู้น าที่มีสมรรถนะในด้านการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นลักษณะส าคัญของผู้น ายุคโลกาภิวัตน์17 ในปัจจุบันสมรรถนะของ
ผู้น านั้นต้องครอบคลุมในหลายมิติเฉกเช่นที่ท่านพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ได้ให้ไว้คือ ผู้น าต้อง
มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง มองกว้างคือ มองให้รู้ทั่ว รู้ทัน เพื่อปรับตัว ปรับองค์กรให้เข้ากับสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงได้ รับมือมันได้ มีส่วนร่วมเกื้อหนุนมันได้ก็ไม่ให้ถูกครอบง าหรือล้าหลัง  คิดไกล 
คือ คิดในเชิงเหตุปัจจัยทั้งสาวไปข้างหลัง สืบไปข้างหน้า โยงเหตุปัจจัยที่เป็นมาจากอดีตประสาน
เข้ากับปัจจุบันแล้วหยั่งเห็นอนาคตสามารถวางแผนเตรียมการเพื่ออนาคตให้บรรลุจุดหมาย ใฝ่สูง
คือ ใฝ่ปรารถนาจุดหมายที่ดีงามสูงส่ง ได้แก่ ความดีงามของชีวิตและประโยชน์สุขของสังคม มี
ความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานที่ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นประโยชน์มากที่สุด18 ด้วยเหตุนี้เองการเปลี่ยนแปลง
ทั้งมวลบนโลกต้องเร่ิมต้นขึ้นจากตัวผู้น าเองตามแนวคิดของมหาตมะคานธี กล่าวคือ “We must 
become the change that we want to see in the world.”19 (หากต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจง
เปลี่ยนแปลงตนเอง) เพราะผู้น าจะเป็นบุคคลต้นแบบ (Role Model) ให้กับผู้ตามที่เป็นอนุชนรุ่น
หลังถือเอาเป็นแบบอย่างที่ดีงามและเจริญรอยตามพร้อมทั้งใช้แนวคิด ประสบการณ์ จากวิสัยทัศน์ 
(Vision) และสมรรถนะ (Competency) ของผู้น าเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่ก าลังจะเกิดขึ้นกับระบบการ
บริหารศึกษาของประเทศอีกต่อไป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการประกาศใช้
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 นับเป็นเวลา 9 ปีแล้วที่ประเทศไทยได้พยายามปฏิรูปการศึกษาทั้ง
ระบบ ตั้งแต่การปฏิรูปการเรียนรู้ การปฏิรูปโครงสร้าง การปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา 
การปฏิรูปการเงินเพื่อการศึกษาการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูรวมถึงการปฏิรูประบบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาซึ่งพบว่าบางเร่ืองท าได้ส าเร็จตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม มีบางเร่ืองที่ยัง
เป็นปญัหาต้องเร่งพัฒนาปรับปรุง เช่น คุณภาพการศึกษา การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด 
_______________________________ 

17 ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา
(กรุงเทพฯ : บริษัท แอล ที เพรส จ ากัด, 2550), 160. 

18 เร่ืองเดียวกัน, 162. 
19 Leslie Pockell and Adrienne Arila, The 100 greatest Leadership Principles of All time 

(New York : Boston, 2007), 25. 
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การศึกษา การปฏิรูปการเงินเพื่อการศึกษาเป็นต้น20  
ในประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการด าเนินงานของการจัดการศึกษา

ในภาพรวมในช่วง พ.ศ. 2545-2550 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่รู้หนังสือเพิ่มขึ้นคือจากร้อย
ละ 4.7 ในปี พ.ศ. 2549  เป็น 7.4 ในปี พ.ศ. 2550 (สถิติของ IMD) การประเมินของ PISA ในปี พ.ศ. 
2546 และปี พ.ศ. 2549 พบว่า เด็กไทยอายุ 15 ปี มีความสามารถในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ต่ ากว่าเด็กในกลุ่ม OECD มาก และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้  1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย  4. ใฝ่เรียนรู ้ 5. อยู่อย่างพอเพียง  6. มุ่งมั่นในการท างาน  7.  รักความเป็น
ไทย  และ 8. มีจิตสาธารณะ21  เพื่อให้เด็กไทยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะสร้างสรรค์การให้
เพื่อสังคมส่วนรวม ประเด็นปัญหาด้านการเงินและกฎหมายเพื่อการศึกษาที่สะท้อนถึงปัญหาของ
การมก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good governance) ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ก าลังเร่งสอบสวนคดีการ
เรียกรับแป๊ะเจ๊ียะซึ่งมีการระบุข้อมูลหลักฐานที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเงินหลายแสนบาทเพื่อกรุยทางให้
บุตรหลานได้เข้าโรงเรียนชื่อดัง22 เพราะงบประมาณทางด้านการจัดและพัฒนาการจัดการศึกษาที่ไม่
พอเพียงจึงเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายทางการศึกษาที่ควรเร่งด าเนินการเพื่อจัดท า
กฎ ระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุของ
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถระดมทุนเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย23 

ประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน (Human right) ส าหรับเด็ก พบว่า จ านวนนักเรียนด้อย
โอกาสทางการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2546-2549 กลับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,377,966  , 2,017,718 
2,793,338 และ 3,075,341 ตามล าดับ24  จ านวนเด็กนักเรียนออกกลางคันปีการศึกษา 2552 ในเขต 
_______________________________ 

20ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สรุปผลการด าเนินงาน 9 ปีของการปฏิรูปการศึกษา 
(กรุงเทพฯ : หจก. วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2552), ค าน า. 
                       21กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย, 2551),.5. 

22พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย , DSI เสนอคดีเรียกแป๊ะเจี๊ยะเข้าโรงเรียนเป็นคดีพิเศษ 
[ออนไลน์],  เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 2553 .เข้าถึงได้จาก www.dsi.go.th/dsi/News . 

23ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สรุปผลการด าเนินงาน 9 ปีของการปฏิรูปการศึกษา 
(กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2552), 49. 

24ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2549 
(กรุงเทพ : หจก. สหายบล๊อกการพิมพ์, 2550), 25. 
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พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2  มีจ านวน 159 และ 22125 คน ตามล าดับ ปัญหาเด็กอายุต่ า
กว่า 18 ปี ที่ถูกละเมิดทางเพศ ในอ าเภอนครชัยศรี อ าเภอบางเลน อ าเภอสามพราน อ าเภอพุทธ
มณฑล มีจ านวน 7 , 1 , 9 และ 1 คน ตามล าดับ26  

ประเด็นปัญหาด้านการบริหารและด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair operating practices) ต่อ
นักเรียน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พบร่องรอยการเงินของ 68 บริษัทที่ส่อเค้าผลิตนมด้อย
คุณภาพป้อนโรงเรียนสังกัด อปท. ทั้งประเทศ พบพิรุธว่าอาจซื้อหางนมไร้คุณค่าน ามาผสมน้ ามัน
ปาล์มตบตา เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ นับว่าการทุจริตนมโรงเรียนเป็นการกระท าผิด
ทางอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้ง
ประเทศ27 

ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการประชุมสภาครูอาเซียนคร้ังที่ 24 (24th ASEAN 
Council of Teacher Convention) มีการจัดประชุมหัวข้อเร่ือง “Sustainable Environment Education 
for Quality of Life” โดยจัดการประชุมกลุ่มย่อยจ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเร่ืองภาวะ
โลกร้อนและการะเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ (Global Warming and Climate Education) 2) 
บทบาทของภาวะผู้น าของนักการศึกษาในโลกของการเปลี่ยนแปลง (Educator’s Role and 
Leadership in the Change World) 3) การออกแบบหลักสูตรและการน าไปใช้ (Curriculum Design 
and Implementation) 4) บทบาทของเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกในการเสริมสร้างการศึกษา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิต (The Role of Technology and Alternative Energy in Ensure 
Sustainable Environment Education for Quality of Life)28 ส่วนในระดับประเทศเราพบว่าแม่น้ าท่า
จีนตอนกลางตั้งแต่อ าเภอเมืองสุพรรณบุรีถึงอ าเภอนครชัยศรีระยะทาง 120 กิโลเมตร ก าหนดน้ า
เป็นประเภทที่ 3 คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ต่ าที่ที่ไม่เหมาะต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า และแม่น้ าท่าจีน 

__________________________ 
25 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม, จ านวนเด็กนักเรียนออกกลางคันปีการศึกษา 

2552 [ออนไลน์],เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 2553.  เข้าถึงได้จาก www.npt1.obec.go.th/uploaded . 
26 “รายงานการประชุม คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครปฐม” , คร้ังที่ 1/2552 วันที่ 

21 มกราคม 2552, (อัดส าเนา) 
27 ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ, DSI จับบริษัทเอเยนต์นมรายใหญ่ฮั้วประมูลนมโรงเรียน [ออนไลน์],  

แหล่งที่มา  www.dsi.go.th/dsi/News-index/  (กันยายน 2553). 
28 สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา, การประชุมสภาครูอาเซียน คร้ังที่ 24  ในหัวข้อ 

“Sustainable Environment Education for Quality of Life  [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 2553 .
เข้าถึงได้จากwww.ksp.or.th/Modules/wnw02 
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ตอนล่างตั้งแต่อ าเภอนครชัยศรี นครปฐม ถึงปากแม่น้ าอ าเภอเมือง สมุทรสาคร ระยะทาง  82 
กิโลเมตร ก าหนดน้ าเป็นประเภทที่ 3คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ต่ ามาก มีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน
โดยเฉลี่ย 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ให้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร29 ส่วน
ค่าการละลาย ของออกซิเจนในน้ า ณ จุดวัดหน้าที่ว่าการอ าเภอบางเลน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าการละลายของออกซิเจนในน้ า
นั้นต่ ากว่า  2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร30 ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ าของแม่น้ าท่าจีนนั้นเกิด
ความเสื่อมโทรมอย่างมากและมีแนวโน้มคงที่ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยพึ่งพิงแหล่งน้ าใน
การด าเนินชีวิต31 แต่การด าเนินการแก้ไขนั้นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์จากทุกฝ่าย ใน
การผลักดันให้ระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ ่ง ขึ ้น  จ ึง ม ีก า ร จ ัด ตั ้ง เ ป ็น เ ค ร ือ ข ่า ย ภ า ย ใ ต ้ชื ่อ  “ ย ุว น ัก ร บ สิ ่ง แ ว ด ล ้อ ม ”  โ ด ย มี
วัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการด า เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการ
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ต่างๆ จนได้เครือข่ายนักรบสิ่งแวดล้อมในระดับนิสิตนักศึกษาและก าลังจะริเร่ิมขยายเครือข่าย
นักรบสิ่งแวดล้อมไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา32 
 ประ เ ด็ น ปั ญห าด้ า นก า รพั ฒน า คุ ณภ าพ ขอ ง ผู้ เ รี ย น ใ นร ะ ดั บ น โ ย บ า ย ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เคยเน้นให้
เด็กไทย เก่ง ดี มีสุข ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คือ 1. กิจกรรมแนะแนว  2. กิจกรรมนักเรียน แต่ผล
ที่ได้กลับท าให้เด็กไทยคิดแบบแยกส่วน อาทิ ความดีแยกออกจากความเก่ง ความสุขแยกออกจากงาน จิต
วิญญาณแยกออกจากชีวิต สามัญส านึกแยกออกจากจิตใจ เมื่อสิ่งเหล่านี้แยกออกจากกันจึงเป็น
ต้นเหตุของการขาดความสมดุลในชีวิตและขาดความสมดุลในสังคม การศึกษาไทยสร้างคนให้เป็น
คนเก่งแต่คนเก่งมักจะโกง  การศึกษาไทยสร้างคนให้เป็นคนดีแต่คนดีมักจะซื่อบื้อ (ไม่เอาไหน) 
__________________________ 

29 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา, แม่น้ าท่าจีนกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 2553. เข้าถึงได้จาก www.uniwerv.buu.ac.th/forum2/topic.asp . 

30 กรมควบคุมมลพิษ, สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2550 [ออนไลน์],เข้าถึง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 2553  เข้าถึงได้จาก www.infofile.pcd.go.th . 

31 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ าของแม่น้ าท่าจีน 
[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 2553  เข้าถึงได้จาก www.school.obec.go.th/matdonwai . 

32 กรมควบคุมมลพิษ, ขยายเครือข่ายนักรบสิ่งแวดล้อมไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 2553  เข้าถึงได้จากwww.pcd.go.th/count/waterdl.cfm . 
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ช่วยชาติไม่ได้ การศึกษาและสังคมต้องสร้างคนเก่งและคนดีให้เป็นคนคนเดียวกัน33  โดยล่าสุดมี
การปรับปรุงหลักสูตรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ โดยปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษ าขั ้นพื ้นฐ าน  พุทธศัก ราช  25 51  โดยมุ่ ง เน้นให้ เ ด็ก ไทย  ดี  เ ก่ง  มีสุข  ผ่ าน
กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน  คือ 1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมนักเรียน และ 3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์34 นั่นคือแนวนโยบายหรือวิถีทางที่ถูกต้อง (Right Way) และเป็น
ยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์ (Creative Strategy) เพื่อที่จะร่วมกันสร้างอนุชนรุ่นหลังให้เป็นพลเมืองที่มี
จิตอาสาต่อสาธารณะ จิตใจที่เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ (Generosity Generation : GEN-G.) รู้จักที่จะให้
มากกว่ารับ (Give more than take) ซึ่งเป็นวิถีทางที่ส าคัญที่สุดในการก าหนดเป้าหมายทางการศึกษา
ด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

จากประเด็นปัญหาหลากหลายด้านดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัตน์ของระบบทุนนิยมสุดโต่ง (Pure Capitalism) ซึ่งก าลังล่มสลายและส่งผลให้เกิดปัญหา
ทั้งมิติทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ท าให้เราต้องหันหลังกลับเพื่อคิดทบทวนถึงกรอบแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ตามรายงานขององค์กรสหประชาชาติ (UN) ที่
ชื่อว่า “อนาคตร่วมกันของเรา” (Our Common Future) หรือเรียกว่า “Broundtland Report” โดยให้
นิยาม “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไว้ว่าหมายถึงวิถีการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของคน
รุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลัง เป้าหมาย
สูงสุดของแนวคิดนี้อยู่ที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโลก โดยยังสามารถรักษาระดับการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ไม่ให้เกินศักยภาพของการผลิตของธรรมชาติ และมุ่งเน้นความ
สมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ แทนที่จะยึดเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
หลักเหมือนวิถีการพัฒนาทั่วไป ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีหลากหลายกระแส มีลักษณะ
ส าคัญร่วมกันอยู่หลายประการ อาทิ  1. อยู่ภายใต้แนวคิดของความเท่าเทียม (Equity) และความ
ยุติธรรม (Fairness) เพราะมองว่าในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันผลกระทบจากการกระท าโดยไม่ค านึงถึง
ผู้อ่ืนของเราอาจส่งผลร้ายแรงต่อผู้อ่ืนและตัวเราเองในอนาคตก็เป็นได้ ดังนั้น เราจึงควรค านึงถึง
ความเท่าเทียมและยุติธรรมต่อผู้อ่ืนด้วย  2. มีมุมมองในระยะยาว ภายใต้หลักความรอบคอบ 
(Precautionary principle )  หากมีกิจกรรมใดที่อาจเพิ่มอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือ  

__________________________ 
33สุกรี เจริญสุข, บริหารจินตนาการ กรณีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (กรุงเทพฯ : เรือนแก้ว

การพิมพ์, 2549 ), 31. 
34กระทรวงศึกษาธิการ,หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย, 2551), 8. 
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สุขภาพของมนุษ ย์ในอนาคต   คน รุ่นปัจ จุบันก็ต้อ งด า เนินม าตราก ารป้อ งกันและ
แก้ปัญหานั้นด้วย  3.  การคิดเป็นระบบ (System thinking )  ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ
ในความเชื่อมโยงและสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม  สังคม และ เศรษฐกิจ  เนื่องจากเรา
เป็น เพียงส่วนเดียวของระบบธรรมชาติที่ยิ่ งใหญ่  การคิด เป็นระบบท าให้ เรา เข้าใจได้
ว ่า  โ ล ก ม ีร ะ บ บ ย ่อ ย ๆ  ม า ก ม า ย  ซึ ่ง ม ีป ฏ ิส ัม พ ัน ธ ์ก ัน ผ ่า น  “ ห ่ว ง โ ซ ่ต อ บ ก ล ับ ” 
(Feedback loop )  ที่บอกว่าเหตุการณ์เล็กๆ บางอย่างอาจจะส่งผลกระทบขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถ
พยากรณ์ได้ นอกจากนั้นยังให้ค านึงถึงด้วยว่าทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่ างจ ากัด เราจึงไม่ควรน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในอัตราที่สูงกว่าความสามารถในการผลิตทรัพยากรทดแทน และไม่ควร
ทิ้งมันมากกว่าอัตราที่ธรรมชาติจะสามารถดูดกลับเข้าไปในระบบได้  3 5  ด้วยกรอบแนวคิดของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ท าให้เราต้องเปลี่ยน (Change) วิธีคิดจากทุนนิยมสุดโต่ง (Pure Capitalism) ไปสู่
ระบบทุนนิยมที่ยั่งยืน (Sustainable Capitalism) ในรูปแบบของทุนนิยมสร้างสรรค์ (Creative 
Capitalism)3 6   และเป็นวาระส าคัญที่ เ ราจะต้องด า เนินการทบทวนเพื่อร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของชาติให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ. 2551-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 : การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีเป้าหมายคือให้มีการแบ่งภาระความรับผิดชอบของการ
จัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ชัดเจนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรสังคมอื่นให้เข้ามามีบทบาทร่วมจัดการศึกษากันทุกระดับประเภทและเข้า
มาร่วมให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรอย่างกว้างขวางในรูปแบบหลากหลาย
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา37  และสอดรับกับนโยบายการด าเนินการปฏิรูปการศึกษา
รอบ 2 โดยเน้นให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนงานด้านการศึกษา38 และจาก
ผลส ารวจของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า
นโยบายขององค์กรภาคเอกชนด้านงบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินกิจกรรมที่แสดงถึง 

_____________________________ 

35 สกุณี อาชวานันทกุล,ทุนนิยมที่มีหัวใจ : ทางเลือกใหม่แห่งการพัฒนา (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์ Openbooks, 2551), 176-177. 

36 เร่ืองเดียวกัน, 11. 
37 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบ

วาระแห่งชาติ (2551-2555) (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิก, 2551), 54. 
38 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-

2562 (กรุงเทพฯ : บริษัทชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 35. 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมีจุดเน้นในปี พ.ศ. 2552 ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
การศึกษา และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5, 37, 36, 19 และ 3 ตามล าดับ แต่ในอีก 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 
2553-2555) จะเปลี่ยนจุดเน้นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13, 23, 
29, และ 39 ตามล าดับ ซึ่งจากผลส ารวจจะเห็นได้ว่าภาคเอกชนก าลังจะหันมาให้การสนับสนุนด้าน
การศึกษามากขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยตามรายงาน CSR ประเทศไทยจากผลการระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาแนวทางการพัฒนา ซีเอสอาร์ ของกลุ่มภาคกลางใน 25 จังหวัดนั้น ต้องการที่จะลด
ผลกระทบ “ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม” และเน้นประเด็นเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และชุมชน  โดย
จังหวัดนครปฐมมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สายน้ าและปลูกป่า 39 อีกทั้งก าลังมีการจัดท าร่าง
มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO Social Responsibility) 
ซึ่งมีแผนจะประกาศใช้ในปลายปี พ.ศ. 2553 อีกด้วย40  ดังนั้นแล้วสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานของผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ต้องเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถท านายได้
ว่าเราจะพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อไร ที่ไหน แต่มันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่ง
แน่นอน องค์กรที่ดีจึงควรเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง การยอมรับความจ าเป็น
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ของการเปลี่ยนแปลงนี้ จะท าให้องค์กรทั้งหลายทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
ได้เห็นเวลาของการเปลี่ยนแปลงเป็นเสมือนโอกาส ที่จะสร้างองค์กรและวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่41 
โดยอาศัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการแสวงหาและประยุกต์ใช้โอกาส (Opportunities 
Utilization) เพื่อจะด าเนินการแก้ไข (Solving) หรือก าจัดจุดอ่อน (Weakness Elimination) และ
วางแผนยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์ (Creative Strategic Planning) โดยเน้นการประสานงานและมี
ส่วนร่วม (Corporate Participation) จากทุกภาคส่วนเพื่อก่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม (CSR’s Awareness) อันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของ ภาคเอกชนที่ก าลังด าเนินการปรับเปลี่ยนมาสนับสนุนและมีส่วนร่วมงานด้าน
การศึกษามากยิ่งขึ้น ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมสุดโต่ง (Pure Capitalism) 
อย่างทุกวันน้ี ทุนนิยมไม่เพียงแต่ท าให้ก้าวหน้าในการผลิตแต่ในการพัฒนาความรู้และพัฒนาอย่าง 
_____________________________ 

39ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, “รายงาน CSR ประเทศไทย : CSR 4 ภาค.”, 3 เมษายน 
2552. 

40กระทรวงอุตสาหกรรม, “Standard of Corporate Social Responsibility (CSD-DIW) B.E. 
2552.”, 5 มีนาคม 2552. 

41Mike Beer, Managing Change and Transition (Boston : Harvard Business School Press, 
2003), 5. 
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เป็นระบบ ระบบการศึกษาก็ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายในของบุคคลเพื่อน ามาพัฒนา
ชุมชนเป็นส าคัญ42 เป้าหมายอีกมิติหนึ่งของการศึกษา คือ การฝึกฝนความคิดและการกระท าที่
แตกต่างของแต่ละคน ที่จะสามารถจินตนาการถึงการเกื้อกูลคุณค่าสูงสุดแก่ประชาคม ฉะนั้นเรา
ควรห้ามการสอนให้เยาวชนมุ่งมั่นเพื่อความส าเร็จในชีวิต สิ่งส าคัญที่สุดในการท างานคือ ความสุข
ในการท างาน ความสุขในผลที่เกิดขึ้น ความสุขในความรู้ และความสุขในคุณค่าต่อสังคม เพราะ
คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่คุณค่าที่เขามอบให้ ไม่ใช่ความสามารถในการแสวงหา”43 อันเป็นสิ่งที่
สอดคล้องและถูกต้องตรงตามหลักปรัชญาการศึกษาที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า “Education is 
Growth” และเพื่อให้ผู้ที่มีการศึกษาที่แท้ (Educated man) ได้มีส่วนในการร่วมมือกันแก้ปัญหาและ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแสดงคุณค่า(Values) ของความเป็นมนุษย์ 
ซึ่งคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์คือ “การมีชีวิตเพื่อผู้อ่ืนเท่านั้นที่มีคุณค่าแก่การมีชีวิต” (Only a life 
lived from others is a life worthwhile)44 ที่จะก่อให้เกิดความสุขและความเจริญงอกงาม (Growth) 
และเป็นการเตรียมความพร้อมด้วยรากฐานความคิดของคนรุ่นต่อไป ซึ่งจะต้องไปเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อให้เขาได้สามารถปรับตัวและเลือกสรรสิ่งที่ดีและถูกต้องให้กับ
สังคม และเป็นผู้รักษาสังคม หาทางออกที่ถูกต้องให้กับสังคมต่อไปในยุคโลก “หลังสังคม
ฐานความรู้”45   
 
 
 
 
 
 
________________________________ 

42 อัครา ศุภเศรษฐ์, ผู้รวบรวม, ปัญญาญาณของไอน์สไตน์ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
สถาบันวิจัยธรรมสากล,  2548), 61-63. 

43ประยงค์ คงเมือง และ ปานบัว บุนปาน, บรรณาธิการ, Einstein : My inspiration – แรง
บันดาลใจจากไอน์สไตน์ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มติชน, 2548), 184. 

44เจษฎา ทองรุ่งโรจน์, อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ : มนุษย์และอภิมนุษย์ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
สุขภาพใจ,  2548), 75. 

45เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, คลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2550), 127. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1. เพื่อทราบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
2. เพื่อทราบความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
3. เพื่อทราบความแตกต่างของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่ เป็น
บุคคลภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

4. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
 
ข้อค าถามของการวิจัย 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดข้อค าถามของการวิจัย ดังนี้ 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับใด 
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับใด 
3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม

ความเห็นของบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 มีความแตกต่างกันหรือไม่ 

4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 17 

สมมติฐานของการวิจัย  
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาค าตอบ ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับปานกลาง 
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับปานกลาง 
3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม

ความเห็นของบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ไม่มีความแตกต่างกัน 

4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
 
ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

จากแนวคิดเชิงระบบ (System analysis) แคทซ์ และคาห์น (Katz and Kahn)46 แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม (Environment) ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร ซึ่งไม่ใช่
องค์ประกอบทางการศึกษา แต่สามารถส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษา สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ให้
การศึกษาอบรมแก่เยาวชน เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ และ
ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งรู้จักการท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติที่ตนอาศัยอยู่ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้องให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา คือ มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การจัดกิจรรมพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรควบคู่กับกระบวนการนิเทศ 47 โดยผ่านกระบวนการ 

 
 
 

_______________________________ 
46Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed, (New 

York: John Wiley and Son, 1978), 20. 
47ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การประกันคุณภาพการศึกษา เล่ม 5 

การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงโรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541), 2-3. 
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เปลี่ยนแปลงขององค์กรจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารยังต้องแสดง
พฤติกรรมภาวะผู้น าหลายๆ ด้านมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา ให้ผู้ร่วมงาน
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ผู้บริหารจะต้องใช้ความสามารถ
ในการบริหารให้ประจักษ์ โดยแสดงออกทางด้านพฤติกรรมความเป็นผู้น า ด้วยการชักน าให้สมาชิก
ในองค์กรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งแคมเบลล์ (Campbell) 
, บริดจส์ (Bridge) และ ไนสเตรนด์ (Knighstand) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ฐานะผู้น าไว้ 4 ประการ ได้แก่ 1. ต้องเป็นผู้จัดรูปแบบ 2. เป็นผู้สื่อความหมาย 3. เป็นผู้น าทางการศึกษา 
และ 4. เป็นผู้บังคับบัญชา48 อับรามสัน (Abramson) ได้ศึกษาภาวะผู้น ารูปแบบใหม่ มี 3 ประการ คือ มี
ภาวะผู้น าแบบใหม่ที่มีความร่วมมือ (Collaboration) การท างานเป็นทีม (Team Based Management) 
และภาวะผู้น าร่วมกัน (Shared leadership) และ พฤติกรรมผู้น า หมายถึง  ทักษะหรือท่าทีที่จะเกิดขึ้น โดยเป็นผู้ริเร่ิม
กระท าพฤติกรรมของผู้น าในรูปแบบของผู้สื่อสาร (Communicator)  ผู้ร่วมงาน (Collaborator) ผู้สอน (Coach) 
ผู้กระตุ้น (Catalyzes)49 ส่วน ฮอลและมิสเกล (Hoy & Miskel) ได้น าเสนอพฤติกรรม การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลต่อการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนโดยแบ่งพฤติกรรม
ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงเป็น 3 แบบ คือ 1. ผู้ตอบสนอง (Responder) 2. ผู้จัดการ (Manager) 3. ผู้
ริเร่ิม (Initiator) และตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ทางการบริหารนักวิชาการ
หลายท่ านชี้ ให้ เห็นว่ า  ในยุคปัจจุบันผู้บ ริหารโรง เ รียนควรเป็นผู้น าการเปลี่ ยนแปลง 
(Transformational leader) มากกว่าเป็นผู้น าการจัดการ (Transactional leader) โดยลักษณะของผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจะเป็นผู้จูงใจให้บุคคลปฏิบัติงานเกินกว่าความคาดหวังตามปกติ มุ่งไปที่
ภารกิจงานด้วยความสนใจที่เกิดขึ้นภายในตน มุ่งการบรรลุความต้องการในระดับสูงมากกว่าความ 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 

48Ronald F. Campbell, Edwin M. Bridge, and Raphael O. Knighstand, Introduction to 
Education Administration, 5th ed. (Boston : Allyn and Bacon, 1977), 225-227.  
 
                      49Mark A. Abramson, “In Search of The New Leadership,” Leadership Inc 10(September 
1966) : 1-4. 
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ต้องการในระดับต่ า50 ไทกี้และเดอแวนนา (Tichy and Devenna) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น า
การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 1. ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2. เป็นผู้ที่ชอบการเสี่ยง
ที่มีความรอบคอบ 3. มีความศรัทธาในคนอื่น และไวในการรับรู้ความต้องการของคนเหล่านั้น 4. มี
ความสามารถในการสร้างค่านิยมที่ชัดเจนให้เป็นกรอบพฤติกรรมของบุคคลต่างๆ ในองค์การได้ดี 
5. มีความยืดหยุ่นเปิดกว้างให้ทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 6. มีทักษะด้านความคิด (Cognitive 
skills) และมีความเชื่อในวิธีการคิดที่อิงวิชาการและมีความละเอียดรอบคอบต่อการวิเคราะห์ปัญหา
7. มีความเป็นนักวิสัยทัศน์ที่มองปัญหาต่างๆ ได้ทะลุปรุโปร่งและมีมุมมองใหม่ได้หลากหลาย 51 
ยูลค์ (Yukl)  สรุปแนวปฏิบัติส าหรับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ดังนี้ 1. ท าวิสัยทัศน์ให้มีความ
ชัดเจนในเชิงความหมายและความน่าสนใจ  2. อธิบายวิธีการที่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์  3. 
ปฏิบัติการด้วยความมั่นใจและมองโลกในแง่ดี  4. แสดงความเชื่อมั่นในผู้ตาม  5. สร้างโอกาสให้
พบความส าเร็จต้ังแต่ระยะเร่ิมแรก  6. ร่วมยินดีและฉลองความส าเร็จ  7. ใช้กริยาท่าทางการกระท า
เชิงสัญลักษณ์เพื่อเน้นค่านิยมส าคัญ  8. น าด้วยการเป็นแบบอย่าง  9. มอบอ านาจความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจแก่ผู้ตามเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์52   แฮริส (Haris) กล่าวถึง พฤติกรรมผู้น าเปลี่ยนแปลง
ไว้ 5 ประการ คือ 1. ให้ผู้ตามมีอิสระในการท างานและส่งเสริมให้ผู้ตามได้พัฒนาตนเอง  2. มีความ
เป็นมิตรกับผู้ตาม  3. มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีมาตรฐานสูงในการปฏิบัติงาน  4. ให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือสนับสนุน ยกย่องเปิดใจกว้าง ขณะเดียวกันก็แลกเปลี่ยนความรู้ความช านาญกั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  5. มีความเชื่อมั่นกระตือรือร้น ตระหนักในศักดิ์ศรีของบุคคล และมีความภักดี 53  
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ภาวะผู้น าตามแนวคิดของ มาแชลล์ และ มอลลี่ (Marshall and Molly) 
ที่ ได้ท าการสัง เคราะห์ปัจจั ยและองค์ประกอบต่างๆ  ของภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลง 
(Transformational leadership) ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวแบบของปัจจัยที่ส าคัญส าหรับภาวะผู้น า 
(Leadership That Matters) อันประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ประการใหญ่ และ 8 ประการย่อย 
ได้แก่ องค์ประกอบหลักประการที่ 1. ด้านพฤติกรรม (Behaviors) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ดังนี ้
_______________________________ 

50Hoy & Miskel, อ้างถึงใน, วิโรจน์ สารรัตนะ และ อัญชลี สารรัตนะ, ปัจจัยทางการ
บริหารกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้, 27. 

51Noel M. Tichy , and Mary Anne Devanna,  อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, ภาวะผู้น า
ทฤษฎีและปฏิบัต ิ(กรุงเทพฯ : บุ๊คลิงค์จ ากัด,2545), 346. 
 52Gary A.Yukl, Leadership in Organization (Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall,1989), 
21. 

53 Phillip R. Harris, Hight Performance Leadership : Strategies for Maximum Career 
Productivity(Glenview Illinois : Scott Foresman and Company,1989), 10. 
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1.1. ด้านการสื่อสาร (Communication)  1.2. ด้านความไว้วางใจ (Trust)  1.3. ด้านความเอาใจใส่
ดูแล (Caring)  1.4. ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง (Creating Opportunities or Risk)  และ
องค์ประกอบหลักประการที่ 2. ด้านลักษณะพิเศษเฉพาะ (Characteristics) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย 
ดังนี้  2.1. ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence)  2.2. ด้านการก าหนดต าแหน่งการมอบ
อ านาจ (Empowerment Orientation)  2.3. ด้านวิสัยทัศน์หรือขีดความสามารถด้านกระบวนการ
เรียนรู้ (Vision or Cognitive Capability)  2.4. ด้านบริบทองค์กรหรือวัฒนธรรม (Organizational 
Context or Culture)54 ผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์กรในสภาพแวดล้อมที่ก าลังเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กร ผู้บริหารหรือผู้น าต้องมีความสามารถ
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานอย่างมีแบบแผนและมีวิสัยทัศน์ที่ดี55 วิสัยทัศน์ที่ดีของ
ผู้น าตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ ต้องมองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง มองกว้างคือ มองให้รู้ทั่ว 
รู้ทัน เพื่อปรับตัว ปรับองค์กรให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลได้ รับมือมันได้ มีส่วนร่วมเกื้อหนุน
มันได้ก็ไม่ให้ถูกครอบง าหรือล้าหลัง  คิดไกล คือ คิดในเชิงเหตุปัจจัยทั้งสาวไปข้างหลัง สืบไป
ข้างหน้า โยงเหตุปัจจัยที่เป็นมาจากอดีตประสานเข้ากับปัจจุบันแล้วหยั่งเห็นอนาคตสามารถ
วางแผนเตรียมการเพื่ออนาคตให้บรรลุจุดหมาย ใฝ่สูงคือ ใฝ่ปรารถนาจุดหมายที่ดีงามสูงส่ง ได้แก่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 

54 Marshall Sashkin and Molly G. Sashkin, Leadership That Matters  (San Francisco : 
Berrett-Koehler Publishers, 2003), 183. 

55Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Education Administration Theory Research and 
Practice, 4th ed. (Singapore : McGraw-Hall.Inc,. 1991), 380. 
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ความดีงามของชีวิตและประโยชน์สุขของสังคม56 ผู้น าที่ดีต้องวางแผนยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์ 
(Creative Strategic Planning) มุ่งเน้นการประสานงานและการมีส่วนร่วม (Corporate Participation) 
จากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิดความสมดุลในทุกมิติ 
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม (Corporate Social Responsibility’s Awareness) 
ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น นักวิชาการหลายๆ สถาบันมีความคิดเห็นที่หลากหลายและ
แตกต่างกันตามมุมมองหรือแนวคิดของแต่ละสถาบัน ส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้บริหาร ผู้วิจัยใช้แนวคิดของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ตามแนวคิดสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ได้นิยาม Corporate Social Responsibility (CSR) 
หรือบรรษัทบริบาล ว่า หมายถึง การด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่ค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากร
จากภายนอกองค์กร ในอันที่จะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งหลักของความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้  1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Organization 
Governance)  2. การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor 
Practices)  4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment protection)  5. การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม 
(Fair Operating Practices)  6. การใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues)  7. การร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม (Development to the Community and Society)  8. การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งเเว
ดล้อม ( Reporting )57  ผู้วิจัยจึงก าหนดขอบข่ายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
leadership) และหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การจากแนวคิดของสถาบัน
ไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดังแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
__________________________ 

56พระพรหมคุณาภรณ์,กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ธรรมสภา, 
2550 ), 218.  

57เอกสารประกอบการสัมมนา, CSR Campus โครงการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค 
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  [ออนไลน์], เข้าถึง
เมื่อ ตุลาคม 2553..เข้าถึงได้จาก www.thaicsr.com () 
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แผนภูมทิี่ 1  ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา  : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed. 
(New York : John Wiley and Son,1978),20. 

 : Marshall Sashkin and Molly G. Sashkin, Leadership That Matters  (San Francisco : 
Berrett-Koehler Publishers, 2003), 183. 

 : สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ . “CSR 
Campus โครงการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค,” เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) 
 
 
 

สภาวะแวดล้อม (Context) 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
สภาพทางสังคม 
สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 
 

ผลย้อนกลับ (Feedback) 

ผลผลิต (Output) 
 

- คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ของนักเรียน                                         
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ปกครอง  ครู ชุมชน และ
สังคม 

กระบวนการ (Process) 
 
- การบริหาร        
 
 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การนิเทศ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตัวป้อน (Input) 
 
- ผู้บริหาร / บุคลากร 
  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
-  ครู 
- นักเรียน 
- ผู้ปกครอง 
- เงิน 
- วัสดุอุปกรณ์ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

จากขอบข่ายทางทฤษฎีของการวิจัยดังกล่าว เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ผู้วิจัยศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงก าหนดขอบเขตในการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดและทฤษฎี
ของ มาแชลล์ และ มอลลี่ (Marshall and Molly) อันประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ประการใหญ่ 
และ 8 ประการย่อย ได้แก่ องค์ประกอบหลักประการที่ 1. ด้านพฤติกรรม (Behaviors) ซึ่งมี
องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1.1. ด้านการสื่อสาร (Communication)  1.2. ด้านความไว้วางใจ (Trust)  1.3. 
ด้านความเอาใจใส่ดูแล (Caring)  1.4. ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง (Creating Opportunities 
or Risk)  และองค์ประกอบหลักประการที่ 2. ด้านลักษณะพิเศษเฉพาะ (Characteristics) ซึ่งมี
องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 2.1) ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence)  2.2. ด้านการก าหนด
ต าแหน่งการมอบอ านาจ (Empowerment Orientation)  2.3. ด้านวิสัยทัศน์หรือขีดความสามารถใน
กระบวนการเรียนรู้ (Vision or Cognitive Capability)  2.4. ด้านบริบทองค์กรหรือวัฒนธรรม 
(Organizational Context or Culture)  ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้วิจัยใช้แนวคิดของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมมีองค์ประกอบหลัก 8 ประการ ดังนี้  1. การก ากับดูแล
กิจการที่ดี (Organization Governance)  2. การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  3. การ
ปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices)  4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment protection)  5. การ
ด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices)  6 .การใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues) 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Development to the Community and Society)  8. การจัดท า
รายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม ( Reporting ) ดังแผนภูมิที่ 2 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ( Xtot ) 

ด้านพฤติกรรม ( X1 ) 
   1. ด้านการสื่อสาร  ( X1.1 )  
   2. ด้านความไว้วางใจ ( X1.2 )   
   3. ด้านความเอาใจใส่ดูแล  ( X1.3 ) 
   4. ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง ( X1.4 ) 
ด้านลักษณะพิเศษเฉพาะ  ( X2 ) 
   1. ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ( X2.1 )  
   2. ด้านการก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจ  
( X2..2 ) 
   3. ด้านวิสัยทัศน์หรือขีดความสามารถด้าน  
       กระบวนการเรียนรู้ ( X2.3 ) 
   4. ด้านบริบทองค์กรหรือวัฒนธรรม  ( X2.4 ) 

 
แผนภูมิที่ 2   ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  : Marshall Sashkin and Molly G. Sashkin, Leadership That Matters (San Francisco : 

Berrett-Koehler Publishers, 2003), 183. 

: สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ . “CSR 

Campus โครงการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค,” เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองความ

รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) 

 

 

 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ( Ytot ) 

 
1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Y1) 
2. การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  

(Y2) 
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Y3) 
4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (Y4) 
5. การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม 

(Y5) 
6. การใส่ใจต่อผู้บริโภค (Y6) 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

(Y7) 
8. การจัดท ารายงานด้านสังคม

และ     สิ่งเเวดล้อม (Y8) 
 

9.  
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
 เพื ่อให้ เข้า ใจความหมาย เฉพาะของค าที่ที ่ ใ ช้ในงานวิจัยค รั้งนี้ตรงกัน  จึ งได้
นิยามความหมายของค าต่างๆ ดังนี้   
 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับตัวแบบของปัจจัยที่ส าคัญส าหรับภาวะผู้น า อันประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 

ประการใหญ่ และ 8 ประการย่อย ได้แก่  องค์ประกอบหลักประการที่ 1. ด้านพฤติกรรม 

(Behaviors) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1.1. ด้านการสื่อสาร (Communication)  1.2. ด้านความ

ไว้วางใจ (Trust)  1.3. ด้านความเอาใจใส่ดูแล (Caring)  1.4. ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง 

(Creating Opportunities or Risk)  และองค์ประกอบหลักประการที่ 2) ด้านลักษณะพิเศษเฉพาะ 

(Characteristics) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 2.1. ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence)  

2.2. ด้านการก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจ (Empowerment Orientation)  2.3. ด้านวิสัยทัศน์หรือ

ขีดความสามารถด้านกระบวนการเรียนรู้ (Vision or Cognitive Capability )  2.4. ด้านบริบทองค์กร

หรือวัฒนธรรม (Organizational Context or Culture )  โดยมีรายละเอียดความหมายดังนี้    1. 

องค์ประกอบหลักด้านพฤติกรรม (X1) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้  1.1. ด้านการสื่อสาร 

(Communication)  ( X1.1 ) หมายถึง ผู้บริหารใช้การสื่อสารเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

สามารถเข้าใจและด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของตนเองได้  ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการอุทิศตนเอง

โดยมีความมุ่งหมายเพื่อท าให้วิสัยทัศน์ด ารงอยู่ได้อย่างชัดเจนและเป็นไปตามความคาดหวังอย่าง

สูงของผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาใน

อันที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย และยินยอมมอบอ านาจให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และพูดเปรียบเทียบเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งของแนวคิดที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์  และกระตือรือร้นที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารจาก

ผู้ใต้บังคับบัญชา  1.2. ด้านความไว้วางใจ (Trust) ( X1.2 )  หมายถึง ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการสร้าง

ความไว้วางใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต   โดยไม่มีความ

เคลือบแคลงสงสัยและความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บริหารท าให้รู้สึก

อบอุ่บใจและปลอดภัยในสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บริหารรักษาค ามั่น

สัญญาและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามความรับผิดชอบ  ผู้บริหารสร้างความไว้วางใจให้กับ
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ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไม่มีความวิตกกังวล  1.3. ด้านความเอาใจใส่ดูแล  (Caring)  ( X1.3 ) หมายถึง 

ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และให้การสนับสนุนอย่างเสมอภาค  

ผู้บริหารให้คุณค่ากับความสามารถและทักษะพิเศษเฉพาะของแต่ละบุคคล  สร้างความมั่นใจให้

บุคคลากรรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  1.4. ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง (Creating 

Opportunities or Risk )  ( X1.4 ) หมายถึง ผู้บริหารสร้างสรรค์โอกาสให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้

เข้าใจถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ปฏิบัติงาน  สร้างความมั่นใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ว่าเป็นบุคคลที่

มีความรู้ ทักษะ และความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่น

ในตนเองและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง  ผู้บริหารมีความเต็มใจในการมอบอ านาจให้แก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ตัวอย่างด้านลบเพื่อแสดงให้เห็นมุมมองของผู้บริหาร ผู้บริหารเห็นความ

เสี่ยงเป็นโอกาสที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติภาระกิจที่ยากหรือเป็นอันตรายโดยหวัง

ว่ าจะประสพความส า เ ร็จมากยิ่ งขึ้น     2 .  องค์ประกอบหลักด้ านลักษณะพิ เศษเฉพาะ 

(Characteristics)  (X2) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้  2.1. ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-

Confidence)  ( X2.1 ) หมายถึง ผู้บริหารใช้ต าแหน่งหน้าที่สร้างความเชื่อมั่น โดยการด าเนินการตาม

วิสัยทัศน์  ผู้บริหารรู้จักตัวตนและจุดแข็งของตน และสามารถมั่นใจได้ว่ามีความเหมาะสมกับความ

ต้องการขององค์กร  มีความเชื่อมั่นในตนเองเชิงบวกและมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาความเสี่ยง

ได้ส าเร็จ โดยไม่เคยมีความรู้สึกกลัว  2.2. ด้านการก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจ (Empowerment  

Orientation) ( X2.2 ) หมายถึง ผู้บริหารก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามผลลัพธ์ที่ตนเองคาดหวังไว้  ผู้บริหารเสริมพลังให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ได้ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  และมอบอ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินงานตามความรู้

ความสามารถ  2.3. ด้านวิสัยทัศน์หรือขีดความสามารถในการกระบวนการเรียนรู้ (Vision or 

Cognitive Capability) ( X2.3 ) หมายถึง ผู้บริหารสามารถเรียนรู้ความซับซ้อนของปัญหาใน

กระบวนการปฏิบัติงานและสามารถเห็นความสัมพันธ์ซึ่งส่งผลกระทบระยะยาวต่อองค์กร มี

กระบวนการคิดในหลากหลายมิติภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและสามารถวางแผนอย่าง

รอบคอบที่จะสร้างความสัมพันธ์ในการตัดสินใจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  มีขีดความสามารถในเร่ือง

กระบวนการเรียนรู้และกล้าที่จะเผชิญกับความซับซ้อนของปัญหาต่างๆ และสามารถที่จะก ากับ

ดูแลการตัดสินใจทั้งหมดตามล าดับความส าคัญจากการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญโดยการสร้าง

ทางเลือกที่หลากหลาย  2.4. ด้านบริบทองค์กรหรือวัฒนธรรม (Organizational Context or Culture) 
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( X2.4 )  หมายถึง ผู้บริหารมีคุณลักษณะที่สามารถสร้างอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรโดยกระตุ้นให้

เห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง  มีการก าหนดทิศทางขององค์กรโดยผ่านการก าหนด

วิสัยทัศน์ที่ชัด เจนและสื่อสารให้องค์กรทราบวิสัยทัศน์  และความสามารถโน้มน้าวให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาน าวิสัยทัศน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง รูปแบบกิจกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้

ปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก  8 

ประการ ได้แก่ การก ากับดูแลกิจการที่ดี การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การ

ดูแลสิ่งแวดล้อม การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม การใส่ใจต่อผู้บริโภค  การร่วมพัฒนาสังคมและ

ชุมชน และการจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม โดยมีรายละเอียดความหมายดังนี้    1. การ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี (Organization Governance) (Y1)  หมายถึง ผู้บริหารควรก าหนดหน้าที่ให้

คณะกรรมการฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอดส่องดูแลผลงานและการปฏิบัติงาน

ขององค์กรได้  เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และสามารถชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้

เสียได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานได้   2. การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  (Human Rights) (Y2)  

หมายถึง ผู้บริหารต้องค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยสิทธิดังกล่าวควรครอบคลุมถึงสิทธิ

ความเป็นพลเมือง  สิทธิทางการเมือง  สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  และสิทธิตาม

กฎหมาย  3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) (Y3)  หมายถึง ผู้บริหารต้องตระหนักว่า

แรงงานไม่ใช่สินค้า  ดังนั้นแรงงานจึงไม่ควรถูกปฏิบัติเสมือนเป็นปัจจัยการผลิต  4. การดูแล

สิ่งแวดล้อม (Environment) (Y4)   หมายถึง ผู้บริหารจ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการป้องกันปัญหา

มลพิษ (Environmental protection)  การบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption)  และการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินการการบริหารและบริการ  5. การด าเนินงานอย่างเป็น

ธรรม  (Fair Operating Practices) (Y5)  หมายถึง ผู้บริหารแต่ละคนควรแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม

และเปิดกว้าง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการบริหารหรือการบริการ การ

พัฒนานวัตกรรมการบริหาร การบริการ และกระบวนการใหม่ๆ รวมถึงจะช่วยขยายการเติบโตของ

องค์กรและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว  6.  การใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues) (Y6)  

หมายถึง ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลในการบริหารและการใช้บริการ

อย่างเหมาะสม ทั้งยังต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพและการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคม โดยค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้บริโภค  นอกจากนี้เมื่อพบว่าคุณภาพไม่เป็นไป
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ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้บริหารก็จะต้องมีกลไกในการแก้ไขปัญหา  พร้อมทั้งยังต้องให้ความส าคัญ

กับกฎหมาย และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วย  7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Contribution 

to the Community and Society)  (Y7) หมายถึง ผู้บริหารต้องวางแนวนโยบายเพื่อสร้างจิตอาสาต่อ

สาธารณะและจิตใจที่เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และด าเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือแบ่งปันสู่

สังคมและสาธารณะประโยชน์  และส่งเสริมศีลธรรมอันดีแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร    

8. การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม   (Reporting) (Y8)  หมายถึง ผู้บริหารต้องจัดท า

รายงานผลที่แสดงถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ตามแนวทางของ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)  เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบสมดุลบนพื้นฐานทั้ง 3 

ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Planet) สังคม (People) และเศรษฐกิจ (Profit) ตามหลัก “หลักไตร

กัปปิยะ” (Triple Bottom Line)  

สถานศึกษา  หมายถึง  ส่วนราชการที่ท าหน้าที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านัก ง าน เขตพื ้นที ่ก า รศึกษ านครปฐม  เขต  2  ที ่จ ัดก ารศึกษ าขั ้นพื ้นฐ านในระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ผู ้บ ร ิห า รส ถ า นศึก ษ า  หม า ย ถ ึง  บ ุค ค ล ผู ้ด า ร ง ต า แ หน่ง ใ น คณะ ก ร รมก า ร
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   ได้แก่  ผู ้อ านวยก ารโรง เ รียน  ครู  ป ระธ านคณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ข้อเขียน ทฤษฎี ผลงานวิจัยและสื่อสิ่งพิมพ์

ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาประกอบการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา โดยผู้วิจัยได้จัดแบ่งเนื้อหาสาระส าคัญที่จะน าเสนอ เป็น
เร่ืองๆ ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)  
แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) และ
ตัวอย่างกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR’s Activity of organization) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อโลกและประเทศไทยในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) สังคม 
(People) และเศรษฐกิจ (Profit) โดยภาพรวมเมื่อพิจารณาถึงสภาพปัญหาในปัจจุบันแล้วไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน ต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงให้ทัน
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถที่จะน าพาองค์กรให้ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะปัญหาต่างๆ
นั้น ต้องอาศัยการปรับตัวขององค์กรเพื่อความอยู่รอด การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์การ ภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สามารถอยู่รอดได้ 
แต่สภาวะเช่นนี้คงต้องใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับเปลี่ยนองค์การให้สามารถยืนหยัดอยู่
ได้และก้าวตามให้ทันต่อสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม (Planet) สังคม 
(People) และเศรษฐกิจ (Profit) ในปัจจุบันบนโลกใบนี้ 58 
 
 
____________________________ 
 58 Donald C. Mosley, Paul H. Pietri, and Leon C. Megginson, Management Leadership in 
Action, 5th ed. (New York : Horper Collins, 1966), 412. 

29 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 30 

ความเป็นมาของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้น าลักษณะนี้ก าลังเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

และสับสนอย่างในปัจจุบันนี้  การน าทฤษฎีผู้น าการเปลี่ยนแปลงมาปรับเปลี่ยนองค์การเป็นทฤษฎี
ของการศึกษาภาวะผู้น าแนวใหม่หรือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ (New paradigm) ของภาวะผู้น า59 โดย
มีเบอร์น (Bums) และบาส (Bass) เป็นสองคนแรกที่ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดย
แสดงให้เห็นว่าเป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู้น าแนวใหม่เนื่องจากภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็น
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทัศน์ (Paradigm shift) ไปสู่ความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary) 
และ มีการกระจายอ านาจหรือเสริมสร้างพลังจูงใจ (Empowering) เป็นผู้มีคุณธรรม (Moral agents) 
และกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้น า60 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และสมมติฐานของ
สมาชิกในองค์การ สร้างความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ส าคัญขององค์การภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น าที่มีต่อผู้ตามแต่อิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผู้ตามให้กลับกลาย
มาเป็นผู้น าและผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการที่เป็นองค์รวม และเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของผู้น า
ในระดับต่าง ๆ ในหน่วยย่อยขององค์การ61 จากการวิจัยพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงพบว่า ผู้น าจะมีการถ่าย
โอนหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจที่ส าคัญและจะขจัดข้อจ ากัดการท างานที่ไม่จ าเป็นออกไป ผู้น ามีการดูแล
สอนทักษะแก่ผู้ตามที่มีความจ าเป็นต้องแก้ปัญหา ต้องการริเร่ิม การกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่
ส าคัญ การกระตุ้นการแบ่งปันความคิด การตระหนักในข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งเสริม ความร่วมมือและการท างานเป็น
ทีม รวมทั้งส่งเสริมการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ในการแก้ไขความขัดแย้งต่าง ๆ  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะท าการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์การและระบบการบริหาร เพื่อเน้นและสร้างค่านิยมและวัตถุประสงค์หลักขององค์การ62 

 

____________________________ 
59Bernard M. Bass, ‚Does the Transactional-Transformational Leadership Paradigm Transcend Organizational 

and National Boundaries?, ‚American Psychologist 52.2 (February 1997) : 130-139. 
60Donald C. Mosley, Paul H. Pietri and Leon C. Megginson, Management Leadership in 

Action,  5th ed, (New York : Horper Collins, 1996), 412. 
61Paul M. Muchinsky, Psychology Applied to Work : An Introductions to Industrial and 

Organizational Psychology, 9th ed. (California : Brooks/Cole,2008), 373. 

62Gary Yukl and Van David D. Fleet, ‚Theory and Research on Leadership in Organizations‛, in 
Handbook of Industrial and Organizational Psychology,  2nd ed. Volume 3 Edited by Marvin D. Dunnette and 
Leaetta M. Hough, (California : Consulting Psychologists,1992),177. 
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แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ภาวะผู้น าแบบบารมี (Charismatic Leadership) 
 ก่อนจะมาเป็นแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีภาวะผู้น าที่เร่ิมต้นมาก่อน
คือ ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบบารมี (Charismatic Leadership) โดย เวเบอร์ (Weber) ในทศวรรษที่ 1920 
ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้น าแบบบารมี เมื่อผลงานของเขาได้แปลเป็นภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1947 ได้
กระตุ้นความสนใจของนักสังคมวิทยา และนักรัฐศาสตร์ที่ศึกษาด้านภาวะผู้น า ต่อมาในทศวรรษที่ 
1980 นักวิจัยทางจิตวิทยาและการจัดการ ได้แสดงความสนใจอย่างมากต่อ ภาวะผู้น าแบบบารมีนี้ 
เนื่องจากในช่วงทศวรรษนั้นเกิดการแปรรูปและมีการฟื้นฟูองค์การต่าง ๆ อย่างมาก และผู้บริหาร
องค์การต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกามีการยอมรับกันว่า มีความต้องการและจ าเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงในการด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถอยู่ได้ในสภาวะที่มีการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจสูง63 

ภาวะผู้น าแบบบารมี หมายถึง ภาพความคิดของผู้ตามที่ว่าน าเป็นผู้มีพรสวรรค์มีความเป็น
พิเศษ และเหนือคนทั่วไป ผู้ตามจะมีความเชื่อมั่นเคารพและบูชาในตัวผู้น าในลักษณะที่เป็นวีรบุรุษ 
เหนือมนุษย์หรือเทพ เฮ้าส์(House) ได้เสนอทฤษฎีที่ชี้ว่าผู้น าแบบบารมีมีพฤติกรรมอย่างไร โดย
ระบุตัวบ่งชี้ความเป็นผู้น าแบบมีบารมีว่าจะรวมเอาความเชื่อมั่นของผู้ตามในความต้องของผู้น า การ
ยอมรับปราศจากค าถามต่อผู้น า ความหลงใหลในตัวผู้น า รวมทั้งความตั้งใจที่จะเชื่อฟังด้วย ทฤษฎี
ภาวะผู้น าแบบบารมีนี้ ระบุถึงลักษณะของผู้น าที่ได้รับการมองว่าเป็นผู้ที่มีความพิเศษเหนือธรรมดา
คือ ผู้น าจะมีความต้องการในอ านาจอย่างแรงกล้า มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและมีความตั้งใจสูง 64 
พฤติกรรมของผู้น าแบบบารมีจะประกอบด้วย 1) การสร้างภาพประทับใจให้ผู้ตามมีความมั่นใจใน
ตัวผู้น า 2) ประกาศอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายทางอุดมการณ์เพื่อสร้างความผูกพันในผู้ตาม 3) สื่อสาร
ให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวังอย่างสูงที่ผู้น ามีต่อผู้ตาม 4) แสดงความมั่นใจในความสามารถของผู้
ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ตาม นอกจากนี้ผู้น าแบบบารมีจะมีการสร้างวิสัยทัศน์ในอนาคต ท า
ให้ผู้ตามมีชีวิตที่ดี และมีความหมายมากขึ้น และผู้น าจะสร้างตัวอย่างในพฤติกรรมของตนเพื่อเป็น
โมเดลทางพฤติกรรมให้กับผู้ตาม (Behavior modeling) และ หากมีความจ าเป็นผู้น าก็จะแสดงออก
เพื่อกระตุ้นจูงใจผู้ตามตามความเหมาะสมด้วย  

 
 

____________________________  
63 เร่ืองเดียวกัน, 173-187. 
64Paul M. Muchinsky, Psychology Applied to Work : An Introductions to Industrial and 

Organizational Psychology, 9th ed. (California : Brooks/Cole, 2008), 374. 
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 คอนเกอร์ และ คานันโก (Conger & Kanungo.) ได้เสนอทฤษฎีผู้น าแบบบารมี โดยยึดตาม
สมมติฐานที่ว่าบารมีนั้นเป็นปรากฏการณ์แบบการเสริมสร้างคือ  ผู้ตามจะเป็นผู้ เสริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษให้กับผู้น า โดยมาจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้น าและผลจากพฤติกรรมนั้น 
พฤติกรรมเหล่านั้นประกอบด้วย 1) การกระตุ้นแนวคิดที่มีความแตกต่างจากแนวคิดเดิมอย่างมาก 
แต่อยู่ในอัตราที่ผู้ตามยังสามารถรับได้ 2) การน าตัวเข้าแลก หรือเสี่ยงกับการสูญเสียสถานะการเงิน 
หรือสมาชิกภาพในองค์การ เพื่อแนวคิดที่ตนมุ่งหวัง 3) ด าเนินการในทางที่ปกติมักไม่ท ากันเพื่อจะบรรลุใน
แนวคิดที่มี ส าหรับคุณลักษณะพิเศษที่เพิ่มขึ้นของผู้น า ประกอบด้วย 1) ความมั่นใจในตนเอง 2) ทักษะการจัดการ
ในการสร้างความประทับใจ 3) ความสามารถในการรู้คิดประเมินสถานการณ์และโอกาส รวมทั้งข้อจ ากัด  4) มี
ความรู้สึกไวทางสังคม และมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ในความต้องการและในค่านิยมของผู้ตาม ผู้น าแบบ
บารมีนี้มักจะเกิดขึ้น เมื่อมีวิกฤตการณ์ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญหรือผู้ตามไม่พอใจใน
สถานะเดิม65 อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่ได้มีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นก็ตามผู้น าแบบนี้มักจะแสดงสิ่งต่าง ๆ 
ที่เหนือธรรมดาในการจัดการเร่ืองต่าง ๆ นอกจากนี้ คอนเกอร์ และ คานันโก ได้อธิบายว่า ภาวะผู้น าแบบ
บารมีอาจจะมีลักษณะบารมีหรือบุคลิกภาพพิเศษเชิงลบ เช่น ผู้น าจะท าโครงการขนาดใหญ่เพื่อโฆษณา
ตนเองเกินจริง เนื่องจากผู้น าประเมินตนเองสูงเกินไปและการไม่ยินดีที่จะหารือหรือยอมรับค าแนะน าจากผู้อ่ืน 
ผู้น าแบบนี้จะล้มเหลวในการสร้างผู้สืบทอดที่มีความสามารถ ผู้น าแบบนี้มักจะท าให้ลูกน้องอ่อนแอ และ
คอยพึ่งผู้น า และอาจบ่อนท าลายหรือขจัดผู้ที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้สืบทอดผู้น า66   

 บาส(Bass) ได้ระบุข้อจ ากัดบางประการของผู้น าแบบบารมี และได้แนะน าให้มีการขยาย
ทฤษฎีให้ครอบคลุมถึงลักษณะเสริมพฤติกรรม ตัวบ่งชี้บารมี สภาพแวดล้อมที่ เ อ้ืออ านวย
ตัวอย่างเช่น บาสเสนอว่า ผู้น าแบบบารมี มักจะเกิดขึ้นในที่ที่การใช้อ านาจแบบปกติล้มเหลวในการ
จัดการกับวิกฤตการณ์ และยังเป็นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับค่านิยมและความเชื่อดั้งเดิมของผู้น าแบบนี้ 
ดังนั้นต่อมาในทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของบาส (Bass) ได้ใช้ค าว่า การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ(์Idealized Influence) แทนค าว่า บารมี (Charisma) ซึ่งหมายถึง การมีอิทธิพลเกี่ยวกับ 
____________________________ 

 
65Gary Yukl and Van David D. Fleet, ‚Theory and Research on Leadership in 

Organizations‛, in Handbook of Industrial and Organizational Psychology,  2nd ed. Volume 3 
Edited by Marvin D. Dunnette and Leaetta M. Hough (California : Consulting Psychologists, 
1992), 175. 

66Paul M. Muchinsky, Psychology Applied to Work and Introductions to Industrial and 
Organizational Psychology, 5th ed. (California : Brooks/Cole, 1997), 374. 
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อุดมการณ์ที่ระดับสูงสุดของจริยธรรมคือความไม่เห็นแก่ตัว ซึ่งทั้งผู้น าและผู้ตามจะมีการอุทิศ
ตัวอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ ซึ่งบาสได้ให้เหตุผลในการใช้ค าว่า การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์แทนค าว่า บารมี เนื่องจาก 1) งบารมี เป็นตัวแทนของความหมายหลายความหมายในการ
โฆษณา เช่น การฉลอง ซึ่งมีลักษณะเป็นการโอ้อวดหรือแสดงความตื่นเต้นเกินจริง 2) บารมีมี
ความสัมพันธ์มากเกินไปกับการปกครองแบบเผด็จการและความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเทียม 
เช่น ฮิตเลอร์ (Hitler) มุสโสลินี(Mussolini) 3) ส าหรับผู้วิจัยบางคน เช่น เฮ้าส์ (House) และ คอน
เกอร์และคานันโก (Conger and Kanungo) กล่าวว่า บารมี คือ การรวมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ดังนั้นในการฝึกอบรมและในวัตถุประสงค์ บางงานวิจัยของบาส จึงใช้ค าว่า การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์แทนค าว่า บารมี67 หลังจากเกิดทฤษฎี ภาวะผู้น าแบบมีบารมีแล้ว ได้เกิดมีการพัฒนา
แนวคิดทฤษฎี เกี่ ย วกับภาวะผู้น าแบบใหม่ขึ้ นคือ  ทฤษฎีภาวะผู้ น าการ เปลี่ ยนแปลง 
(Transformational Leadership) ที่ได้มีการกล่าวถึงคือ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ เบอร์น 
(Burns) ในปี ค.ศ. 1978 และ บาส (Bass) ในปี ค.ศ. 1985 แต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทฤษฎี
ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสนับสนุนมากมาย รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาภาวะผู้น าตามทฤษฎีด้วย คือ ภาวะผู้น า การเปลี่ยนแปลงของบาส (Bass) ในที่นี้จะกล่าวถึง
แนวคิดทฤษฎีทั้งสองทฤษฎีดังต่อไปนี้ 
 

ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของเบอร์น(Burns) 
ในทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตอนเร่ิมต้นได้รับการพัฒนามาจากการวิจัยเชิงบรรยาย

ผู้น าทางการเมือง คือ เบอร์น (Burns) อธิบายภาวะผู้น าในเชิงกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม
และในทางกลับกันผู้ตามก็สง่อิทธิพลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผู้น าเช่นเดียวกัน ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมองได้ทั้งในระดับแคบที่เป็นกระบวนการที่ส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล และในระดับ
กว้างที่เป็นกระบวนการในการใช้ที่อ านาจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบัน ในทฤษฎีของ
เบอร์น ผู้น าการเปลี่ยนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรู้ของผู้ตาม โดยการยกระดับ
แนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงขึ้น เช่น ในเร่ืองเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเท่าเทียม
กัน สันติภาพและมนุษยธรรม โดยไม่ยึดตามอารมณ์ เช่น ความกลัว ความเห็นแก่ตัว   

 
_______________________________ 

67Bernard M. Bass , ‚Two Decades of  Research and Development in Transformational 
Leadership, ‚European Journal of World and Organizational Psychologist 8,1 (January 1999) : 
11. 
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ความอิจฉาริษยา ผู้น าจะท าให้ผู้ตามก้าวขึ้นจาก  ‚ตัวตนในทุกๆ วัน‛ (everyday selves) ไปสู่ 
‚ตัวตนที่ดีกว่า‛ (better selves) เบอร์นมีแนวคิดว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการ
แสดงออกโดยผู้ใดก็ได้ในองค์การในทุกๆ ต าแหน่ง ซึ่งอาจจะเป็นผู้น าหรือเป็นผู้ตาม และอาจจะ
เกี่ยวกับคน ที่มีอิทธิพลเท่าเทียมกัน สูงกว่า หรือต่ ากว่าก็ได้68 

เบอร์น(Burns) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าว่า หมายถึง การที่ผู้น าท าให้ผู้ตามสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่แสดงออกถึงค่านิยม แรงจูงใจ ความต้องการ ความจ าเป็น และความคาดหวังทั้งของ
ผู้น าและของผู้ตาม เบอร์นเห็นว่า ภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้าน
อ านาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งเกิดได้ใน 3 ลักษณะ คือ 

1. ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผู้น ามาติดต่อ
กับผู้ตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ผู้น าจะใช้รางวัลเพื่อตอบสนองความต้องการ
และเพื่อแลกเปลี่ยนกับความส าเร็จในการท างาน ถือว่าผู้น าและผู้ตามมีความต้องการอยู่ในระดับขั้น
แรกตามทฤษฎีความต้องการเป็นล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy Theory) 

  2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผู้น าจะตระหนักถึงความ
ต้องการและแรงจูงใจของผู้ตาม ผู้น าและผู้ตามมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะยกระดับความต้องการ
ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนสภาพทั้งสองฝ่าย คือ เปลี่ยนผู้ตามไปเป็นผู้น า การเปลี่ยนแปลง 
และเปลี่ยนผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้น าแบบจริยธรรม กล่าวคือ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะ
ตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม และจะกระตุ้นผู้ตามให้เกิดความส านึก (Conscious) และ
ยกระดับความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้นตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์และท าให้ผู้ตาม
เกิดจิตส านึกของอุดมการณ์ และยึดถือค่านิยมเชิงจริยธรรมเช่น อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอ
ภาค สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน 

3. ภาวะผู้น าแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเป็นผู้น า
แบบจริยธรรมอย่างแท้จริงเมื่อผู้น าได้ยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของ
ทั้งผู้น าและผู้ตามให้สูงขึ้นและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย อ านาจของผู้น าจะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้น าท าให้ผู้ตามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิมท าให้ผู้ตามเกิดความขัดแย้งระหว่างค่านิยมกับวิธี
ปฏิบัติ สร้างจิตส านึกให้ผู้ตามเกิดความต้องการในระดับขั้นที่สูงกว่าเดิมตามล าดับขั้น ความต้องการของมาสโลว์ 

 
_______________________________ 

68Gary Yukl and Van David D. Fleet, ‚Theory and Research on Leadership in 
Organizations‛, in Handbook of Industrial and Organizational Psychology,  2nd ed. Volume 3 
Edited by Marvin D. Dunnette and Leaetta M. Hough, (California : Consulting Psychologists, 
1992), 175-176. 
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หรือระดับการพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิ ร์กแล้วจึงด า เนินการเปลี่ยนสภาพ ท าให้ผู้น า
และผู้ตามไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงขึ้น 

สภาวะผู้น าทั้งสามลักษณะตามทฤษฎีของเบอร์น มีลักษณะเป็นแกนต่อเนื่อง ภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยนอยู่ปลายสุดของแกน ตรงกันข้ามกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมุ่งเปลี่ยนสภาพ
ไปสู่ภาวะผู้น าแบบจริยธรรม 

 
ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของบาส (Bass) 
บาส (Bass) ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้น าที่มีรายละเอียดมากขึ้น เพื่ออธิบายกระบวนการ

เปลี่ยนสภาพในองค์การ และได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแบบ
บารมี (Charismatic) และแบบแลกเปลี่ยน (Transactional)  บาส (Bass) นิยามภาวะผู้น าในแง่ของ
ผลกระทบของผู้น าที่มีต่อตัวผู้ตาม ผู้น าเปลี่ยนสภาพผู้ตามโดยการท าให้พวกเขาตระหนักใน
ความส าคัญ และคุณค่าในผลลัพธ์ของงานมากขึ้น หรือโดยยกระดับความต้องการของผู้ ตาม หรือ
โดยชักจูงให้พวกเขาเห็นแก่องค์การมากกว่าความสนใจของตนเอง (Self-interest) ผลจากอิทธิพล
เหล่านี้ท าให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นและเคารพในตัวผู้น า และได้รับการจูงใจให้ท าสิ่งต่าง ๆ ได้
มากกว่าที่คาดหวังในตอนแรก บาสเห็นว่วภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นมากกว่าค าเพียงค าเดียว ที่
เรียกว่า บารมี (Charisma) บารมีได้รับการนิยามว่า เป็นกระบวนการซึ่งผู้น าส่งอิทธิพลต่อ
ผู้ตาม โดยการปลุกเร้าอารมณ์ที่ เข้มแข็งและความเป็นเอกลักษณ์ของผู้น า  บาสเห็นว่า
คว ามมีบา รมีมีคว ามจ า เป็น  แต่ไม่ เพีย งพอส าหรับภาวะผู ้น า ก า ร เปลี ่ยนแปลงยังมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญอีกสามส่วนของภาวะผู้น าการ เปลี่ยนแปลงที่มีนอก เหนือจาก
ความมีบารมีคือ  การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation)  การค านึงถึง
ความ เป็นปัจ เจกบุคคล  (Individualized Consideration)  และการสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspirational Motivation)  ทั้งสามองค์ประกอบรวมกับการสร้างบารมี เป็นองค์ประกอบที่มี
ปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ตาม ผลที่ผสมผสานนี้ท าให้ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกับผู้น าแบบมีบารมี นอกจากนี้ผู้น าการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะเพิ่มพลัง 
(Empower) และยกระดับผู้ตามในขณะที่ผู้น าแบบมีบารมีหลายคนพยายามที่จะท าให้ผู้ตามอ่อนแอ
และต้องคอยพึ่งพอผู้น า และสร้างความจงรักภักดีมากกว่าความผูกพันในด้านแนวคิด บาสให้นิยาม
ภาวะผู้น า การเปลี่ยนแปลงในทางที่กว้างกว่าเบอร์น (Burns) โดยไม่ใช่เพียงแค่การใช้สิ่งจูงใจ 
(Incentive) เพื่อให้มีความพยายามมากขึ้น แต่จะรวมการท าให้งานที่ต้องการมีความชัดเจนขึ้นเพื่อ
การให้รางวัลตอบแทน และบาส ยังมองภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างจากภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยน แต่ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นแยกจากกัน บาสยอมรับว่าในผู้น าคนเดียวกันอาจใช้
ภาวะผู้น าทั้ งสองแบบ แต่ในสถานการณ์หรือเวลาที่แตกต่างกันคุณลักษณะของผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลง โดยทั่วๆ ไปจะเป็นดังนี้ 
1.  เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) จะเปลี่ยนองค์การที่ตนเองรับผิดชอบไปสู่

เป้าหมายที่ดีกว่า คล้ายกับผู้ฝึกสอนหรือโค้ชนักกีฬาที่ต้องรับผิดชอบทีมที่ไม่เคยชนะใครเลย ต้องมี
การเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อความเป็นผู้ชนะ และต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทีมเล่นให้ดีที่สุดเพื่อชัย
ชนะ 

2. เป็นคนกล้า และเปิดเผย เป็นคนที่ต้องเสี่ยง แต่มีความสุข และมีจุดยืนของตนเอง กล้า
เผชิญกับความจริง กล้าเปิดเผยความจริง 

3. เชื่อมั่นในคนอ่ืน ผู้น าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เผด็จการแต่มีอ านาจ และสนใจคนอ่ืนๆ มี
การท างานโดยมอบอ านาจให้คนอ่ืนท าโดยเชื่อว่าคนอ่ืนก็มีความสามารถ 

4. ใช้คุณค่าเป็นแรงผลักดัน ผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้จะชี้น าให้ผู้ตามตระหนักถึงคุณค่าของ
เป้าหมาย และสร้างแรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีคุณค่า 

5. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนึกถึงสิ่งที่ตนเคยท าผิดพลาดในฐานะ
ที่เป็นบทเรียน และจะพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

6. มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซ้อน ความคลุมเครือ และความไม่แน่นอน 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการเผชิญปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

7. เป็นผู้มองการณ์ไกล ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการมองการณ์ไกล 
สามารถที่จะน าความหวัง ความฝันมาท าให้เป็นจริงได้ 

บาส(Bass) กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นผู้น าที่ท าให้ผู้ตามอยู่เหนือกว่าความ
สนใจในตนเอง ผ่านทางการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma) การ
สร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาหรือการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้น าจะยกระดับ
วุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผู้ตามที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์(Achievement) การบรรลุสัจจการแห่งตน 
(Self-actualization) ความเจริญรุ่ง เรือง (Well-being)  ของสังคม องค์การ และผู้ อื่น 
นอกจากนั้นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะช่วยกระตุ้นความหมายของงาน
ในชีวิต ผู ้ต าม ให้สูง ขึ ้นอ า จจะ ชี้น าหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความต้องการทาง
ศีลธรรมให้สูงขึ้นด้วย69 

 
 

________________________________ 
69Bernard M. Bass , ‚Two Decades of  Research and Development in Transformational 

Leadership‛,  European Journal of  World and Organizational Psychologist 8,1 (January 1999) : 
11. 
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บาส และ อโวลีโอ (Bass & Avolio) กล่าวถึง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าสามารถเห็นได้
จากผู้น าที่มีลักษณะดังนี้ คือ มีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ตามให้มอง
งานของพวกเขาในแง่มุมใหม่ ๆ ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในเร่ืองภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ 
(Vission) ของทีมและขององค์การ มีการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับ
ความสามารถที่สูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น ชักน าให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกิดกว่าความ
สนใจของพวกเขาเองไปสู่สิ่งที่จะท าให้กลุ่มได้ประโยชน์ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะชักน าผู้อ่ืนให้ท า
มากกว่าที่พวกเขาต้ังใจต้ังแต่ต้น และบ่อยคร้ังมากกว่าที่พวกเขาคิดว่ามันจะเป็นไปได้ ผู้น าจะมีการ
ท้าทายความคาดหวังและมักจะน าไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น70 

ในตอนเร่ิมต้นของทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของบาสในปี ค.ศ. 1985 บาสได้เสนอ
ภาวะผู้น า 2 แบบ คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยน (Transactinal Leadership) ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตร (Dynamic) ที่มีความต่อเนื่องกัน 
ตามรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมีความต่อเน่ืองจากภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน โดยผู้น าจะ
ใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้นต่อเนื่องจากภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการระหว่างกันเพื่อให้ผู้ตามปฏิบัติตาม ภาวะผู้น า
ทั้งสองประเภทนี้ผู้น าคนเดียวกันอาจใช้ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ในเวลาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็
ตามบาสวินิจฉัยว่า ความเป็นภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนสามารถส่งผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขั้นต่ ากว่า ส่วนภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งช่วยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นที่สูงกว่า 
ส าหรับความแตกต่างของภาวะผู้น าทั้งสองแบบที่สามารถสรุปดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 

70Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness Through 
Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage, 1994), 2. 
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ตารางที่ 1   ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 
ความแตกต่าง ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
คุณลักษณะ 
 
 
แรงจูงใจ 
อ านาจ 
จุดเน้น 
ผู้น า 
 
 
 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
 
ผลที่ได้ 

- มุ่งกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด
เป็นแบบค่อยพัฒนาอยู่ภายใต้โครงการ
ที่เป็นการตอบสนอง(Reactive) 
- รางวัล(ภายนอก) 
- ประเพณีปฏิบัติ 
- ผลที่ได้ 
- เน้นในกิจกรรม ชี้บทบาทชัดเจน 
ตระหนักในความต้องการจัดการแบบ
วางเฉย 
 
- แสวงหาความมั่นคง ความต้องการ
ได้รับการตอบสนองแยกองค์การออก
จากปัจเจกบุคคล 
- การท างานตามที่คาดหวัง 

- มุ่งความสัมพันธ์ ความคิดเป็นแบบ
เปลี่ยนแปลงสิ้นเชิง เกิดขึ้นจาก
วิกฤตการณ์ เป็นลักษณะการริเร่ิม
(Proactive) 
- การเห็นคุณค่า (ภายใน) 
- ความมีบุคลิกพิเศษ 
- วิสัยทัศน์ 
- เป็นที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน และครูมี
การกระจายอ านาจให้แต่ละบุคคล ให้
อ านาจตัดสินใจเป็นผู้น าที่ดี ไม่เป็น
ทางการ เข้าถึงได้ง่าย เป็นตัวอย่าง
ของคุณธรรม 
- ละเว้นประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
องค์การ   ท ามากกว่าที่คาดหวัง 
 
- ผลงานเหนือกว่าความคาดหวัง 

ที่มา :  Donald C. Mosley, Paul H. Pietri, and Leon C. Megginson, Management Leadership in 
Action, 5th ed. (New York : Horper Collins, 1996), 412. 
 

นอกจากนั้น บาส(Bass) ยังได้กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นส่วนขยายของ
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน เนื่องจากภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนจะเน้นเฉพาะเร่ืองการจัดการ หรือ
การแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผู้น า ผู้ร่วมงานและผู้ตาม ซึ่งการแลกเปลี่ยนนี้จะรวมอยู่บน
พื้นฐานที่ผู้ถกเถียงพูดคุยกันว่ามีความต้องการอะไร มีการระบุเงื่อนไขและรางวัลที่ผู้ตามและ
ผู้ร่วมงานจะได้รับ ถ้าพวกเขาท าให้สิ่งที่ต้องการส าเร็จ แต่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะปฏิบัติต่อ
ผู้ร่วมงานและผู้ตาม มากกว่าการก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยน หรือข้อตกลงธรรมดา พวกเขาจะมีการ
ปฏิบัติในวิถีทางที่จะน าไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น โดยการปฏิบัติในองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งหรือมากกว่าที่เกี่ยวกับการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ 
การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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 บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio) ได้กล่าวว่า ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ทฤษฎีภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาเป็นรูปเป็นร่างขึ้น โดยการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลพัฒนาและ
ฝึกอบรมจากทุกระดับในองค์การ และในสังคม ทั้งกับผู้น าทุกระดับและที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
กิจกรรม จนถึงผู้น าที่มีประสิทธิภาพสูง มีความกระตือรือร้น ทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม 
ราชการทหาร โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ในต่างเชื้อชาติ และข้ามวัฒนธรรม71  ผลการศึกษา 
แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่วัดโดยเคร่ืองมือวัดภาวะผู้น า พหุองค์ประกอบ 
(Multifactor Leadership Questionnaire : MLQ) ที่สร้างและพัฒนาโดย บาส และ อโวลิโอ เป็น
ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และให้ความพึงพอใจมากกว่าภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน และมีงานวิจัย
เชิงประจักษ์และการศึกษาเชิงทฤษฎีจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคคลและขององค์การ หลังจากมี
การศึกษาทฤษฎีและมีการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลาหนึ่ ง คือ 
ตั้งแต่บาสเสนอทฤษฎีนี้ในปี ค.ศ. 1985 ได้มีการพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นโมเดล
ภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบ (Model of the full range of leadership) โมเดลนี้จะประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบพฤติกรรม (4I’s) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมของภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยน รวมทั้งภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-fairc leadership) หรือพฤติกรรมความ
ไม่มีภาวะผู้น า (Nonleadership behavior)72 
 
โมเดลภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบ (Model of the Full Range of Leadership) 
 ในปี ค.ศ. 1991 บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio) ได้เสนอโมเดลภาวะผู้น าแบบเต็ม
รูปแบบ โดยใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าตามรูปแบบภาวะผู้น าที่เคยเสนอในปี ค .ศ. 
1985 โมเดลนี้จะประกอบด้วยภาวะผู้น า 3 แบบ คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
leadership) ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) และภาวะผู้น าแบบปล่อยตาม
สบาย (Laissez-faire leadership) หรือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผู้น า (Nonleadership behavior) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
________________________________ 

71Bernard M. Bass , ‚Two Decades of  Research and Development in Transformational 
Leadership,‛  European Journal of  World and Organizational Psychologist 8,1 (January 1999) : 
20. 

72Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness Through 
Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage, 1994), 4. 
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1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้น ามี
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้น
กว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน และผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและ
ศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ จูงใจให้
ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การ
หรือสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า ‚4I‛ (Four I’s) คือ 

1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence : II ) หมายถึง การที่ผู้น า
ประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่จะยกย่อง เคารพ นับถือ 
ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ ร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายามประพฤติ
ปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าของเขา สิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุถึง
คุณลักษณะนี้ คือ ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น าจะมีความสม่ าเสมอ
มากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้น าเป็น ผู้ที่ไว้ใจได้ว่า
จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม 
ผู้น าจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความ
แน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้น าจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี 
และความมั่นใจของผู้ตาม และท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกันกับผู้น า โดยอาศัยวิสัยทัศน์และ
การมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่นใจใน
ตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการ
บรรลุเป้าหมายและปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การ 

1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การที่ผู้น าจะ
ประพฤติในทางที่จูงใจในเกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตามโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การใช้
ความหมายและท้าทายในเร่ืองงานของผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ให้มี
ชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้น า
จะท าให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้น าจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่าง
ชัดเจน ผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น าจะแสดง
ความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วย
ให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตน เพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตาม
พัฒนา ความผูกพันของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยคร้ังพบว่าการสร้างแรงบันดาลใจนี้
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เกิดขึ้นผ่านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา โดยการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหา
ที่ตนเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริม
ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ 

1.3 การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผู้น ามีการ
กระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานท าให้ผู้ตามมีความต้องการหา
แนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่และ
สร้างสรรค์ โดยผู้น ามีการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการ
ตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ 
ด้วยวิถีทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและ
การหาค าตอบของปัญหา มีการให้ก าลังใจผู้ตามให้พยายามหาทาง แก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ ผู้น ามี
การกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตามแม้ว่ามันจะ
แตกต่างไปจาก ความคิดของผู้น า ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็น
โอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกันโดยผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมี
วิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุก
อย่างได้  จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้
ตั้งค าถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนที่ส าคัญของ
การพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

1.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ผู้น าจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท า
ให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้
ตามแต่ละคน เพื่อการพัฒนาผู้ตาม ผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพื่อ
ความสัมฤทธิ์และเติบโตของแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้สูงขึ้น 
นอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตาม โดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศ
ของการให้การสนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความ
ต้องการ การประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
บางคน ได้รับก าลังใจมากกว่า บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วยตัวเองมากกว่า บางคนมี
มาตรฐาน ที่เคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า ผู้น ามีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง 
และมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบ ๆ (management by walking around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็น
การส่วนตัว ผู้น าสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งครบ (As a 
whole person) มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต ผู้น าจะมีการฟังอย่างมี
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ประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนา ผู้ตามเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่
ท้าทาย ความสามารถ ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่าต้องการค าแนะน าการสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้า
ในการท างานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ องค์ประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะทั้ง 4 ประการ (4I’s) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีความสัมพันธ์กัน 
(Intercorrelated) อย่างไรก็ตาม มีการแบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบ เพราะเป็นแนวคิดพฤติกรรมที่มี
ความเฉพาะเจาะจง และมีความส าคัญในการวินิจฉัยตามวัตถุประสงค์ต่างๆ  

2. ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้น าให้รางวัล
หรือลงโทษผู้ตาม ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม ผู้น าใช้กระบวนการแลกเปลี่ ยนเสริมแรง
ตามสถานการณ์ ผู้น าจูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว้ ผู้น าช่วยให้ผู้ตามบรรลุ
เป้าหมาย ผู้น าท าให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท และเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ที่
ก าหนด ซึ่งผู้น าจะต้องรู้ถึงสิ่งที่ผู้ตามจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้น าจูงใจโดย
เชื่อมโยงความต้องการและรางวัลกับความส าเร็จตามเป้าหมาย รางวัลส่วนใหญ่เป็นรางวัลภายนอก 
ผู้น าจะท าให้ผู้ตามเข้าใจในบทบาท รวมทั้งผู้น าจะตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม ผู้น าจะรับรู้
ว่าผู้ตามต้องท าอะไรเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย ผู้น าจะระบุบทบาทเหล่านี้และข้อก าหนดงานที่ชัดเจน 
ผู้น าจะรับรู้ความต้องการของผู้ตาม ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามระบุเป้าหมาย และเข้าใจว่าความต้องการ
หรือรางวัล ที่พวกเขาต้องการจะเชื่อมโยงกับความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างไร ภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนประกอบด้วย 

2.1 การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward : CR) ผู้น าจะท าให้ผู้ตามเข้าใจ
ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้ตามท าอะไร หรือคาดหวังอะไรจากผู้ตาม และจากนั้นจะจัดการแลกเปลี่ยน
รางวัลในรูปของค ายกย่องชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจ่ายเพิ่มขึ้น ให้โบนัส เมื่อผู้ตาม
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวัง ผู้น าแบบนี้มักจูงใจ โดยให้รางวัลเป็นการตอบแทน และมัก
จูงใจด้วยแรงจูงใจขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 

2.2 การบริหารแบบวางเฉย (Management-by Exception) เป็นการบริหารงานที่ปล่อย
ให้เป็นไปตามสภาพเดิม (Status quo) ผู้น าไม่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการท างาน จะเข้าไปแทรก
ต่อเมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดขึ้นหรือการท างานต่ ากว่ามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเป็นทางลบหรือ
ให้ข้อมูลย้อนกลับทางลบ มีการบริหารงานโดยไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร ผู้น าจะเข้าไป
เกี่ยวข้องก็ต่อเมื่องานบกพร่องหรือไม่ได้ตามมาตรฐานการบริหารแบบวางเฉยแบ่งได้เป็น 2 แบบ 
คือ  

2.2.1 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management-by Exception : MBE-A) 
ผู้น าจะใช้วิธีการท างานแบบกันไว้ดีกว่าแก้ ผู้น าจะคอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม และช่วย
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แก้ไขให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลว 
2.2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management-by Exception : MBE-P) 

ผู้น าจะใช้วิธีการท างานแบบเดิม และพยายามรักษาสภาพเดิม ผู้น าจะเข้าไปแทรกแซง ถ้าผลการ
ปฏิบัติงานไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือถ้ามีบางอย่างผิดพลาด 

3. ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-Faire Leadership : LF) หรือพฤติกรรมความไม่
มีภาวะผู้น า (Nonleadership behavior) เป็นภาวะผู้น าที่ไม่มีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบไม่มี
การตัดสินใจ ไม่เต็มใจที่จะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม เมื่อผู้ตามต้องการผู้น า ผู้น าจะ
ไม่อยู่ ไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับภารกิจขององค์การ ไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย 73 จากลักษณะภาวะ
ผู้น าแบบเต็มรูปแบบทั้งหมดที่กล่าวมานี้ บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio) ได้กล่าวสรุปและ
เปรียบเทียบลักษณะภาวะผู้น าทั้ง 5 แบบ คือ 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (4I’s)  2. ภาวะผู้น าแบบ
การให้รางวัลตามสถานการณ์ (CR)  3. ภาวะผู้น าแบบการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (MBE-A)   4. 
ภาวะผู้น าแบบการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P)  และ  5. ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย 
(LF) ตามรายละเอียดดังน้ี 

ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ซึ่งประกอบด้วยแบบการให้รางวัลตามสถานการณ์ (CR) 
การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (MBE-A) และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P) จากการศึกษา
พบว่า แบบการให้รางวัลตามสถานการณ์ (CR) หรือมีการเสริมแรงทางบวกมีประสิทธิภาพในการ
จูงใจให้ผู้ อ่ืนบรรลุถึงระดับการพัฒนา และผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่า
องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ (4I’s) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีการนี้ผู้น าจะ
มอบหมายหรือมีข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องท าให้ส าเร็จ และสัญญาว่าจะให้รางวัลเป็นการ
แลกเปลี่ยนกับงานที่ได้รับมอบหมายไปและเป็นที่น่าพอใจ การบริหารแบบวางเฉย (MBE) มี
แนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าและเป็นที่ต้องการในเฉพาะบางกรณี การบริหารแบบวางเฉย
เชิงรุก (MBE-A) ผู้น าจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดผู้น าจะลงมือแก้ไขถ้าจ าเป็นในกรณีที่มีการเบี่ยงเบน 

 
 
 
 
 

________________________________ 
73Bernard M. Bass , ‚Two Decades of  Research and Development in Transformational 

Leadership‛,  European Journal of  World and Organizational Psychologist 8,1 (January 1999) : 
9-32. 
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ออกจากมาตรฐานหรือมีข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของ
ผู้ตาม ส่วนการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P) ผู้น าจะอยู่เฉยๆ รอจนกว่าความเบี่ยงเบน
ข้อผิดพลาด และข้อบกพร่องเกิดขึ้นแล้วจึงลงมือแก้ไขส่วนภาวะผู้น าที่ไม่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ลักษณะภาวะผู้น าเต็มรูปแบบนี้ ผู้น าทุกคนจะแสดงคุณลักษณะของแต่ละคนตามล าดับ
ส าหรับรูปแบบโครงสร้าง (Profile) ที่เหมาะสมที่สุดแสดงในภาพประกอบ 1  

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1  ลักษณะโครงร่างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (Optimal profile) ของลักษณะภาวะผู้น า 
ที่มา : Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness Through 
Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage, 1994), 5. 

 
 
จากภาพประกอบ 1 มิติที่ 3 (ความเล็ก) ของโครงร่างนี้แทนความถี่ ซึ่งบุคคลแสดง

ลักษณะเฉพาะของภาวะผู้น า ในมิติของการกระท าคือกระตือรือร้นหรือไม่กระตือรือร้น ช่วยให้
รูปแบบภาวะ ผู้น ามีความชัดเจนขึ้น และในมิติความมีประสิทธิภาพ เป็นตัวแทนผลกระทบของ
รูปแบบภาวะผู้น าต่อผลการปฏิบัติงาน ในภาพนี้ผู้น าแสดงออกถึงภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย 

เฉื่อยชา กระตือรือร้น 

มีประสิทธิภาพ 

ไร้ประสิทธิภาพ 
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(LF) ไม่บ่อยนัก และเพิ่มความถี่ของรูปแบบภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนคือการบริหารแบบวางเฉย
เชิงรุก การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ และการให้รางวัลตามสถานการณ์หรือการเสริมแรงทางบวก 
(CR) ในลักษณะโครงร่างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนี้แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบพฤติกรรมทั้ง 4 
องค์ประกอบ (4I’s) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีการแสดงออกมากที่สุด 

ในทางตรงกันข้าม การแสดงภาวะผู้น าที่มีผลการปฏิบัติงานต่ ามีแนวโน้มไปทางไม่มี
ความกระตือรือร้น (Inactivity) และความไม่มีประสิทธิภาพ ตรงกันข้ามกับภาวะผู้น าที่มีลักษณะ
โครงร่างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดังแสดงในภาพประกอบ 2 ที่แสดงโครงสร้างที่เป็นผลลัพธ์ระดับ
รองลงมา (Suboptimal profile) 

 

 
 

ภาพประกอบ 2  ลักษณะโครงร่างที่เป็นผลลัพธ์ระดับรอง (Suboptimal profile)  ของลักษณะ 
  ภาวะผู้น า 
ที่มา : Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness Through 
Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage, 1994), 5. 

 
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถสรุปได้

ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้น า
แสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการ

เฉื่อยชา กระตือรือร้น 

มีประสิทธิภาพ 

ไร้ประสิทธิภาพ 
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เปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง
พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นท าให้เกิดการตระหนักรู้ 
ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มจูงใจ ให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่
ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานจะกระท าโดยผ่าน
องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาล
ใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลตามรายละเอียดดังนี้ 1. การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการ หรือการ
ท างานที่เป็นกระบวนการท าให้ผู้ร่วมงานมีการยอมรับ เชื่อมั่นศรัทธา ภาคภูมิใจ และไว้วางใจใน
ความสามารถของผู้น า มีความยินดีที่จะทุ่มเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผู้น าจะมีการประพฤติ
ตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เสียสละเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม เน้นความส าคัญในเร่ืองค่านิยม 
ความเชื่อ และการมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค ผู้น าจะมีคุณลักษณะ
ส าคัญในด้านการมีวิสัยทัศน์และการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังผู้ร่วมงาน มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ มีความสามารถในการจัดการ หรือการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีการเห็น
คุณค่าในตนเอง มีศีลธรรม และจริยธรรม 2. การสร้างแรงบันดาลใจหมายถึงระดับพฤติกรรมที่ผู้น า
แสดงให้เห็น ในการจัดการหรือการท างานที่เป็นกระบวนการท าให้ผู้ร่วมงานมีแรงจูงใจภายใน ไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพื่อกลุ่ม มีการตั้งมาตรฐานในการท างานสูงและเชื่อมั่นว่าจะ
สามารถบรรลุเป้าหมาย มีความตั้งใจแน่วแน่ในการท างาน มีการให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน มีการกระตุ้น
ผู้ร่วมงานให้ตระหนักถึงสิ่งที่ส าคัญ โดยผู้น าจะมีคุณลักษณะส าคัญในด้านการสร้างแรงจูงใจ
ภายในให้กับ ผู้ร่วมงาน มีการสร้างเจตคติที่ดี และการคิดในแง่บวก 3. การกระตุ้นทางปัญญา 
หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการ หรือ การท างานที่เป็นกระบวนการ 
กระตุ้นผู้ร่วมงานให้เห็นวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา มีการพิจารณาวิธีการท างานแบบเก่า ๆ  ส่งเสริมให้
ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น มองปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ  มีการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เหตุผลและข้อมูล
หลักฐาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยผู้น าจะมีคุณลักษณะส าคัญในด้านการคิดและการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการติดต่อสื่อสารแบบสองทางและเป็น
รายบุคคล สนใจและเอาใจใส่ผู้ ร่วมงานเป็นรายบุคคล มีการวิ เคราะห์ความต้องการและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นพี่เลี้ยงสอน ให้ค าแนะน า และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้พัฒนา
ตนเอง มีการกระจายอ านาจโดยการมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานโดยผู้น าจะมีคุณลักษณะส าคัญใน
ด้านความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และเทคนิคการมอบหมายงาน74 
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นอกจากแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว ยังพบว่ามีงานวิจัย
จ านวนมากทั้งที่เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ และเชิงทฤษฎีต่าง ๆ ที่ศึกษาในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม 
ราชการทหาร สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และองค์การที่ไม่หวังผลก าไร ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และยังมีประสิทธิภาพ
และให้ความพึงพอใจมากกว่าภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน75 และมีการศึกษาวิจัยและติดตามผลพบว่า 
การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงพร้อมการฝึกอบรมองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ 
(4I’s) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อผู้น า 76 ใน
การศึกษาคร้ังนี้จึงได้มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการ
ฝึกอบรม 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะของบาสมีมากมายใน
หลาย ๆ ด้าน แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านที่แสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์หรือเป็นตัวท านายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีงานวิจัยที่ยืนยันว่า
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถน าไปใช้ศึกษาข้ามวัฒนธรรมได้ และสามารถสรุปได้ว่าภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ หรือสามารถท านายตัวแปรต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพการ
ท างาน ผลการปฏิบัติงานของผู้น าหรือผู้ตาม และการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยรวมของกลุ่มหรือ
องค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาแชลล์ และ มอลลี่  (Marshall and Molly)  ได้ท าการสังเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบ
ต่างๆ ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวแบบของ
ปัจจัยที่ส าคัญส าหรับภาวะผู้น า (Leadership That Matters) อันประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 
ประการใหญ่ และ8 ประการย่อย ได้แก่ องค์ประกอบหลักประการที่ 1. ด้านพฤติกรรม ซึ่งมี
องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1.1. ด้านการสื่อสาร 1.2. ด้านความไว้วางใจ 1.3. ด้านความเอาใจใส่ดูแล   
1.4. ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง และองค์ประกอบหลักประการที่ 2. ด้านลักษณะพิเศษ
เฉพาะ ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 2.1. ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง 2.2. ด้านการก าหนดต าแหน่ง
การมอบอ านาจ 2.3. ด้านวิสัยทัศน์หรือขีดความสามารถด้านกระบวนการเรียนรู้ 2.4. ด้านบริบท
องค์กรหรือวัฒนธรรม โดยการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น าได้มีการท าการศึกษา วิจัยกันมาเป็นเวลานาน แต่
อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งต าราที่เกี่ยวกับภาวะผู้น า นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงต่างมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้ ผลงานวิจัยของ เฮ้าส์ (House) และ
คณะท างานของเขาได้มีการออกแบบไว้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามยังเกี่ยวข้องกับการประเมินจ านวน
มาก ผลลัพธ์ถึงแม้จะดีแต่ก็มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยมีแนวความคิดส าคัญ 1. ด้านพฤติกรรม ได้แก่ การ
ติดต่อสื่อสาร: ให้ค าจ ากัดความของค าว่า ‚วิสัยทัศน์‛ มีการสร้างโอกาสทางการแบ่งมอบอ านาจให้ผู้ตามหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 2. ด้านคุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ศักยภาพในตนเองหรือความเชื่อมั่นตนเอง และการมอบอ านาจ  
แมคคาแลนด์ (McClelland) ได้น าเสนอผลงานวิจัยที่ประจักษ์ในหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า รูปแบบ
ภาวะผู้น าที่มีความกระตือรือร้นนั้นเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูง  เบนนิส และ
นานูส (Bennis and Nanus) ได้พัฒนาตัวแบบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างผู้น าที่ยอมรับ
ได้ ดังนั้นจึงท าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการและภาวะผู้น าที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตามการท า
วิจัยคร้ังนี้เขาไม่ได้มีการทดสอบตัวแบบของเขาตามแนวความคิดส าคัญ 1. ด้านพฤติกรรม ได้แก่ การ
ติดต่อสื่อสาร ความเชื่อมั่น การให้ความเคารพซึ่งกันและกันและให้เกียรติผู้อ่ืน การพยายามสร้างโอกาสจากความ
เชื่อมั่น 2. ด้านคุณลักษณะเฉพาะได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง การแบ่งมอบอ านาจ มีวิสัยทัศน ์3. ด้านเนื้อหา ได้แก่ 
วัฒนธรรม บาส (Bass) น ามาขยายผลงานวิจัย โดยใช้ ‚แบบสอบถามองค์ประกอบต่าง  ๆส าหรับภาวะผู้น า 
(Multifactor Leadership Questionnaire: MLQ)‛ โดยมีแนวความคิดส าคัญ 1. ด้านพฤติกรรม ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ  ที่เป็น
การเสริมสร้างความรู้สึกพิเศษส าหรับผู้ตาม โน้มน้าวให้การติดต่อสื่อสารกับวิสัยทัศน์เกิดขึ้น การพิจารณาเป็น
รายบุคคล (การให้ความรู้สึกทีดี) การกระตุ้นการคิดอย่างมีเหตุผล  เจคส์ (Jaques) สร้างตัวแบบโดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการท าวิจัยที่เกี่ยวข้ององค์กรที่มีการครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้างขวาง มีข้อมูล
มหาศาลที่ได้จัดเก็บมาจากองค์กรภาครัฐของประเทศอังกฤษเพื่อสนับสนุนวิธีการของเขาที่ว่านี้ซึ่ง
แนวความคิดส าคัญ 1. ด้านคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ได้แก่ วิสัยทัศน์ (ทางด้านขีดความสามารถใน
กระบวนการเรียนรู้) คอนเกอร์ และคานานโก้ (Conger and Kanungo) ยืนยันว่าภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความรู้ที่ดีกับผู้ตาม เขาได้
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ให้ค านิยามของค าว่า คุณลักษณะเฉพาะพิเศษ (Charisma) หมายถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองของผู้ตาม 
เมื่อใดก็ตามที่ผู้น าถูกมองว่ามีคุณลักษณะพิเศษแล้ว คอนเกอร์ และคานานโก้ (Conger and Kanungo) มีความเชื่อว่า 
ผู้ตามจะปฏิบัติตามในแนวทางวิสัยทัศน์ที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ เขาได้มีการจัดท าแบบสอบถาม C-K เพื่อค้นหา
และสามารถประเมินพฤติกรรมทางภาวะผู้น าที่เขาเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ได้จะความรู้สึกเกี่ยวกับคุณลักษะพิเศษที่กล่าว
มานี้ในส่วนของผู้ตามด้วย เขาได้มีการวัดพฤติกรรมทางภาวะผู้น าจ านวน 6 ด้าน ได้แก่ การตีความหมายของ
วิสัยทัศน์ ความไวต่อสภาพแวดล้อม พฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากเดิม การยอมรับความเสี่ยง ความไวต่อความ
ต้องการของผู้ตาม การกระท าที่ต่อต้านความเป็นอยู่ปัจจุบัน แบบสอบถามได้มีการพัฒนาไปอย่างดี โดยเฉพาะ
ทางด้านความเที่ยงตรงและการยอมรับได้ อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยนี้มีการทดสอบน้อยมากว่าด้านผู้น าที่มีคะแนน
นั้นสามารถบรรลุผลลัพธ์ผลงานการปฏิบัติตามที่คาดหวังไว้หรือไม่  คลูเซส และพอสเนอร์ (Kouzes and Posner) ได้
มีพัฒนาวิธีการของเขาโดยใช้ข้อมูลจริงที่ได้จากผู้น าต่างๆ  ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของผลงานวิจัยนี้ อย่างไรก็ตาม
จุดอ่อนของผลงานของเขาคือยังไม่มีความชัดเจนในการใช้หลักทฤษฎี นั่นคือการปฏิบัติการ ‚สิ่งท้าทายใน
กระบวนการ (challenging the process)‛ ไม่ได้มีการน าเสนอกรอบคิดที่ท าให้เราเข้าใจในภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ 
คลูเซส และพอสเนอร์ (Kouzes and Posner) ไปใช้ ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้ยังมีการรวมสิ่งต่างๆ  อยู่ อย่างไรก็ตามก็ยังมี
ข้อค้นพบที่ช่วยสนับสนุนให้สามารถสรุปได้ว่า การใช้หลักการปฏิบัติห้าประการนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพที่ดี โดยมีแนวความคิดส าคัญ 1) ด้านพฤติกรรม ได้แก่ พยายามแสวงหาโอกาสที่
เหมาะสม ยอมรับความเสี่ยง การสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ก าหนดขึ้น การแบ่งมอบอ านาจให้ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
การพัฒนาผู้ตาม ก าหนดวิธีปฏิบัติให้ ให้รางวัลหรือชมเชยความส าเร็จของผู้ตาม 2) ด้านลักษณะพิเศษ
เฉพาะ ได้แก่ วิสัยทัศน์  คอตเตอร์ และเฮสเก็ต (Kotter and Heskett) ได้ท าการศึกษาองค์กรมากกว่า 200 องค์กร โดย
เน้นไปที่องค์กรที่มีการเปิดเผยรายได้และผลการปฏิบัติงาน จากผลงานวิจัยเขาสรุปได้ว่า ผู้น าที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบั
ผลการปฏิบัติงานที่ดีจะมีพื้นฐานทางผู้น าในลักษณะที่สามารถสร้างอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กร ผลงานของ คอต
เตอร์ และเฮสเก็ต (Kotter and Heskett) ค้นพบกลยุทธ์ของผู้น า 4 กลยุทธ์ (Action Strategies) ที่ผู้น าใช้ในการก าหนด
วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ การกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง การก าหนดทิศทางองค์กรโดยการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การสื่อสารให้องค์กรทราบในวิสัยทัศน์ การโน้มน้าวให้ผู้ตาม/ผู้ใต้บังคับบัญชาน า
วิสัยทัศน์ไปใช้ คอตเตอร์ และเฮสเก็ต (Kotter and Heskett) ได้ใช้ข้อมูลอ่ืน  ๆเพื่อหากลยุทธ์และความสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมองค์กร อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้ท าวิจัยต่อเพื่อทดสอบตัวแบบที่เขาสร้างขึ้นมา
นี้ โดยแนวความคิดส าคัญ 1) ด้านพฤติกรรม ได้แก่ กระตุ้นให้ผู้ตามเห็นความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลง ต้องให้ผู้ตามเห็นความส าคัญของวิสัยทัศน์ที่ก าหนดขึ้นการสร้างความท้าทายใน
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การสื่อสารให้องค์กรทราบในวิสัยทัศน์การสร้างตัวอย่างของ
วิสัยทัศน์ ให้โอกาสกับผู้ตามในการแสดงออก 2) ด้านลักษณะพิเศษเฉพาะ ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีมีส่วนเหมือนกัน  
 มาแชลล์ และ มอลลี่  (Marshall and Molly) สังเคราะห์แนวคิดส าคัญให้เห็นว่าวิธีการต่างๆ 
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และองค์ประกอบต่างๆ นั้นเกี่ยวข้องกับตัวแบบของ ‚ปัจจัยที่ส าคัญส าหรับภาวะผู้น า (Leadership 
That Matters)‛ ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2   องค์ประกอบที่มีเหมือนกันของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

ปัจจัยท่ีส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 1 2 3 4 5 6 7 

พฤ
ติก

รร
ม 

1. ด้านการสื่อสาร        
2. ด้านความไว้วางใจ         

3. ด้านความเอาใจใส่ดูแล        

4. ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง        

คุณ
ลัก

ษณ
ะเฉ

พา
ะ 5. ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง        

6. ด้านการก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจ        
7. ด้านวิสัยทัศน์หรือขีดความสามารถในการ
กระบวนการเรียนรู้        

8. ด้านบริบทองค์กรหรือวัฒนธรรม        
 
ที่มา : Marshall Sashkin and Molly G. Sashkin, Leadership That Matters  (San Francisco : Berrett-
Koehler Publishers, 2003), 183. 
 
 ผลงานของมาแชลล์ และ มอลลี่  นี้ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลงานวิจัยจ านวนมากที่
เกี่ยวข้องกับแนวความคิดวิธีการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มาแชลล์ และ มอลลี่  ไม่ได้พัฒนา
วิธีการด้วยการดูผลงานของท่านอ่ืนๆ แต่ได้ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบที่มีลักษณะคล้ายกันในแต่
ละผลงานวิจัย ซึ่งได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีปัจจัยและองค์ประกอบร่วมกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถ
น ามาอธิบายในทฤษฎีได้เป็นอย่างดี ซึ่งเรียกทฤษฎีนี้ว่า ปัจจัยที่ส าคัญของภาวะผู้น า (Leadership 
Thai Matterss)77 
 
 
_________________________________ 

77Marshall Sashkin and Molly G. Sashkin, Leadership That Matters  (San Francisco : 
Berrett-Koehler Publishers, 2003), 173-186. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 51 

แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
แนวคิดและความเป็นมาของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

แนวความคิดที่ 1 : หลักไตรกัปปิยะ The Triple Bottom Lines ( Planet-People-Profit )  3 
มิติพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
(World Commission on Environment and Development-WCED)(1987) ตามรายงาน The 
Brudtland Report ได้กล่าวว่า ‚การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการพัฒนาที่เพียงพอกับความต้องการของ
ชนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา อย่างพอเพียงกับความต้องการของชนรุ่นต่อไป
ในอนาคต‛ โดยอาศัยหลักแนวคิดพื้นฐานมุมมองในการพัฒนาสามด้านอย่างเท่าเทียมกันอัน
ประกอบด้วย เศรษฐกิจ การผลิตสินค้าและบริการตามเป้าหมายสังคม มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความเป็นธรรม เพื่อเป็นการน าไปสู่การสืบทอดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งความ
หลากหลายทางพันธุกรรมและให้ระบบสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการกลับคืนสู่สมดุล   
แนวความคิดที่ 2 : แนวคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder approach) พื้นฐานของการความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)  การศึกษาในมุมมองนี้มองว่า ซีเอสอาร์ เป็นประเด็นทาง
สังคม (Social issue) ที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินงานในสังคมระดับต่างๆ ที่แวดล้อมองค์กรอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสังคมภายในบริษัท (ผู้ถือ
หุ้น,ผู้บริหาร,พนักงาน) สังคมใกล้ (คู่คา้,คู่แข่ง,ลูกค้า,ชุมชนโดยรอบ) หรือสังคมที่กว้างไกลออกไป
(รัฐ,องค์กรเอกชนอ่ืน,และประชาชนในวงกว้าง) ซีเอสอาร์ ถูกมองว่าเป็นสิ่งใหม่ของการจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder management) ที่ได้วิวัฒนาการใน 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็
ตามได้มีการโต้แย้งที่ว่าไม่ควรมอง ซีเอสอาร ์ในประเด็นนี้เพียงอย่างเดียว เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว 
ซีเอสอาร์ อาจจะกลายเป็นเร่ืองของการท าดีด้วยการดูแลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรเพียงเท่านั้น แต่ควรมองถึงการสร้างหลักและแนวทาง
ปฏิบัติในความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางขององค์กรต่อการตอบสนองต่อสังคม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมในผลกระทบที่เกิดขึ้นอีกด้วยแนวความคิดที่ 3 : การพัฒนาอย่างยั่งยืนในฐานะ
พื้นฐานของ ซีเอสอาร์  ถ้าเร่ิมจากประเด็นของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว เราจะเห็นได้ว่ามิติของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน SD ทั้ง 3 ด้านน้ัน มีความครอบคลุมในทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ในขณะที่ ซีเอสอาร์ ถูกมองว่าเป็นความรับผิดชอบในระดับของ
องค์กรธุรกิจเท่านั้น ดังนั้น SD จึงถูกเป็นเสมือนกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณขั้นพื้นฐานของ ซี
เอสอาร ์ของบริษัท ซีเอสอาร์ ยังได้รับการมองว่าเป็นเร่ืองของสร้างคุณค่าให้กับองค์กร,การจัดการ
สิ่งแวดล้อม,ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุมมองที่ว่า ซีเอสอาร์ เป็นมิติทาง
สังคมของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง แนวความคิดที่ 4 : SD และ ซีเอสอาร์ ในความหมาย
เดียวกัน  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะทั้งสองแนวคิดจะได้รับการวิพากษ์ โต้เถียงกันต่างๆ นาๆ ถึงความ
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แตกต่างไม่ว่าจะเป็นแนวคิดพื้นฐาน การมุ่งเน้น มิติ ขอบเขตของการครอบคลุมของแนวคิด แต่
สุดท้ายพบว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรถูกน าไปใช้ใน
ความหมายเดียวกันเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยทางวิชาการที่มีสมมติฐานในเร่ืองนี้ 
ได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่องค์กรจ านวนมากเร่ิมสร้างพันธสัญญาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้า
กับ ซีเอสอาร์ ของตนเอง ซึ่งแนวโน้มนี้เร่ิมต้นมาจากฝั่งอเมริกา แม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่เองจะให้
ความส าคัญกับพันธสัญญาทางสังคมมากกว่าโครงการและความส าเร็จในประเด็นของความยั่งยืนที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่ก็คงปฏิเสธได้ยากว่า ในช่วงเวลาสามสี่ปีที่ผ่านมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน ทิศทางของการนิยามความหมายของ ‚การพัฒนาอย่างยั่งยืน‛ กับ ‚ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร‛ ก าลังมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้78  มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (The 
Education for Development Foundation : EDF) กล่าวถึงพัฒนาการของ ซีเอสอาร์ หรือ
แนวความคิดรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเร่ิมมีการพูดถึงนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา จาก
หลายแนวความคิดและมีชื่อเรียกหาที่แตกต่างกันไป เร่ิมจากในปี 1940 การกล่าวถึงการท ารายงาน
ที่แสดงถึงการกระท าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในชื่อเรียกว่า ‚Social Audit‛ ต่อมา
ในปี 1953 โบเวน (Howard Bowen) ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ Social Responsibilities of the 
Businessman ซึ่ง แครรอลล์ (Carroll) (1999) ได้กล่าวยกย่อง โบเวน (Howard Bowen)  ไว้ว่าเป็น
บิดาแห่ง ซีเอสอาร์ แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทก็ยังไม่เป็นที่
แพร่หลายจนกระทั่ง 1960 แนวคิดนี้จึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีหลาย ๆ แนวคิดและ
ทฤษฎีเข้ามาประยุกต์ร่วมด้วย เช่น Legitimacy Theory, แนวคิด Social contract และ Public 
responsibility,Stakeholder Theory, Business ethics และ Corporate citizenship โดยเราสามารถ
อธิบายพัฒนาการของแนวคิด ซีเอสอาร ์ได้เป็นช่วงต่างๆ ดังตารางที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
78Ebner, D. and Baumgartner R. J.,‘The Relationship between Sustainable Development 

and Corporate Social Responsibility’, Corporate Responsibility Research Conference 2006,4th – 
5th September, Dublin.‛2006. 
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ตารางที่ 3    พัฒนาการของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ระยะเวลา รูปแบบ คุณลักษณะ 
1985-1910 องค์กรต้องมีความรับผิดชอบ

ต่อเจ้าของและผู้บริหาร 
องค์กรมีแนวคิดในความ
รับผิดชอบกิจการทางเศรษฐกิจ
โดยการสร้างผลก าไรและผลิต
สินค้าและบริการให้กับสังคม
ในขณะที่แรงงานเป็นสิ่งที่
สามารถซื้อขายได้ 

1900-1950 องค์กรต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อเจ้าของ,ผู้บริหาร และ
พนักงาน 

องค์กรให้ความส าคัญกับการ
เจริญเติบโตของพนักงานโดย
ยึดหลักปฏิบัติในเร่ืองของการ
จัดหาสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการท างานและ
สิทธิของพนักงานตาม
ข้อบัญญัติของสหภาพแรงงาน 

1945-1965 องค์กรจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อเจ้าของ, ผู้บริหาร, 
พนักงาน และสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง 

องค์กรต้องให้ข้อมูลสินค้าที่
ถูกต้องแต่ผู้บริโภค ต้องไม่มี
การหลอกลวงในการปฏิบัติ 
องค์กรต้องไม่มีนโยบายราคาที่
ไม่เป็นธรรม และท าการตลาด
เกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

1960 เปน็ต้นมา องค์กรต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อเจ้าของ, ผู้บริหาร, พนักงาน 
, สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนโดยกว้าง 

องค์กรต้องไม่ท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลง ต้องให้โอกาส
กับชนกลุ่มน้อย, และท างาน
ส่งเสริมความเป็นธรรมใน
สังคม และเป็นสถานบัน
ทางด้านสังคมได้มาก 
เช่นเดียวกับการเป็นสถาบัน
ทางด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ 
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พัฒนาการแนวคิดด้าน ซีเอสอาร์ มีมิติที่ส าคัญในด้านต่างๆ คือ ขอบเขตความรับผิดชอบที่เร่ิมต้น
จากภายในองค์กรออกไปสู่สังคมภายนอก ซึ่งเป็นภาพการเชื่อมโยงไปยังผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร
เพิ่มมากขึ้น และสุดท้ายจะได้เห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องจากการแสวงหาก าไรเพื่อผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจขยายครอบคลุมไปสู่ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง ซึ่งประเด็นส าคัญที่
ได้กล่าวมานี้ได้ถูกน าไปสร้างความหมายของ ซีเอสอาร์ ในแง่มุมต่างๆ ที่ถึงแม้จะมีความแตกต่าง
กันไปตามแต่ลักษณะและมุมมองของแต่ละองค์กรก็ตาม อย่างไรก็ตามหลักการส าคัญที่ว่าด้วยเร่ือง
ของการปฏิบัติจากภายใน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการครอบคลุมไปยังสังคมเป็นวงกว้างก็ยังคงอยู่
ในทุกค าจ ากัดความ79   
 
ทัศนะเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Views of Social Responsibility) 

ทัศนะดั้งเดิม (Classical View) ผู้น าทางความคิดนี้คือ ไฟล์แมน (Milton Friedman)  มี
ทัศนะว่าความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การธุรกิจต่อสังคมก็คือ การท าก าไรสูงสุด (Maximize 
Profits) ธุรกิจจะต้องให้ความส าคัญกับผู้ถือหุ้น (Stockholders) ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) มากที่สุด ไฟล์แมน (Milton Friedman) ยังอธิบายอีกว่าทุกคร้ังที่ธุรกิจจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคม ควรต้องผลักภาระให้ผู้บริโภค โดยการขึ้นราคาสินค้าที่ขาย  มิฉะนั้นก าไรของ
ธุรกิจจะลดลงและจะกระทบท าให้เงินปันผล ที่จะให้กับผู้ถือหุ้นลดลง ดังนั้นทัศนะดั้งเดิมนี้มิได้
ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่าธุรกิจไม่ควรต้องรับผิดชอบต่อสังคม แต่เห็นว่าหากองค์การต้องท าหน้าที่
รับผิดชอบต่อสังคม จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของธุรกิจ นั่นคือ ผู้ถือหุ้น คือ ผู้ที่
องค์การควรต้องให้การตอบแทนมากที่สุด 

ทัศนะทางเศรษฐกิจสังคม (Socioeconomic View) เห็นว่าธุรกิจมิใช่เป็นเพียงสถานบัน 
เศรษฐกิจ แต่จะต้องมีภาระมากกว่าการท าก าไรสูงสุด คือจะต้องมีหน้าที่ปกป้องและดูแลสวัสดิภาพ
ของสังคมด้วย เพราะสังคมโดยรวมซึ่งประกอบด้วยประชาชน รัฐบาล กฎหมาย ฯลฯ มีส่วนเกื้อหนุนให้
องค์การธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจและอยู่รอดได้ (Survival) จนมีก าไรไปแบ่งให้ผู้ถือหุ้น ธุรกิจจึง
ควนให้ความส าคัญต่อสังคมเพื่อให้ธุรกิจเองอยู่รอดได้ก่อน จึงค่อยค านึงถึงผู้ถือหุ้นดังนั้นธุรกิจจึง
ควรร่วมกันพัฒนาสังคม เช่น ให้การสนับสนุนทุนบริจาคเงินเพื่อ การศึกษา สร้างโรงพยาบาล ดูแลเร่ืองมลพิษ
หนุนให้ธุรกิจอยู่ได้ โดยประชาชนจะได้มีอ านาจซื้อเพิ่มขึ้น เมื่อธุรกิจเจริญเติบโตก าไรก็จะตามมา ทัศนะ
เศรษฐกิจสังคมนี้จึงมุ่งให้ธุรกิจค านึงถึงการท าก าไรในระยะยาวมากกว่าการจะมุ่งท าก าไรในระยะสั้นๆ 

 
____________________________________ 

79Kolk,A, ‚Economics of Environmental Management,‛Pearson Education Ltd, Hariow, 
England (2000):157. 
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เปรียบเทียบทัศนะดั้งเดิม (Classical View) และทัศนะทางเศรษฐกิจสังคม (Socioeconomic View) 
 ความแตกต่างของทัศนะดั้งเดิม กับทัศนะทางเศรษฐกิจสังคม คือ ทัศนะดั้งเดิมเห็นว่าธุรกิจ
ควรมุ่งแสวงหาก าไรและรับผิดชอบต่อเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น (Stockholders) เท่านั้น ในขณะที่
ทัศนะทางเศรษฐกิจสังคมเห็นว่าธุรกิจควรต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
กลุ่มต่าง ๆ ทุกกลุ่ม 
 ดังนั้นหากจะก าหนดขั้นตอนความรับผิดชอบของธุรกิจโดยเปรียบเทียบดั้งเดิม และทัศนะ
ทางเศรษฐกิจสังคม  ก็สามารถแบ่งขั้นตอนความรับผิดชอบได้เป็น 4 ขั้น โดยทัศนะดั้งเดิม
รับผิดชอบเพียงขั้นที่  1 ชั้นเดียว ขณะที่ทัศนะทัศนะทางเศรษฐกิจสังคม ขยายความรับผิดชอบไป
ครบทั้ง 4 ขั้น ดังภาพประกอบที่ 3 
 
ภาพประกอบที่ 3    เปรียบเทียบความรับผิดชอบของธุรกิจ 

 
 

ขั้นท่ี 1 ธุรกิจจะปฏิบัติตามกฎหมายและดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น หาวิธี
ลดต้นทุนเพื่อให้ได้ก าไรสูงสุดตามแนวคิดแบบทัศนะดั้งเดิม (Classical View) เท่านั้น 

ขั้นท่ี 2 ธุรกิจจะขยายความรับผิดชอบไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญอีกกลุ่มหนึ่ง คือ
พนักงานเพื่อจูงใจและรักษาพนักงานที่ดีให้อยู่กับองค์การด้วยวิธีต่างๆ  เช่น ปรับปรุง สถานที่ท างาน เพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ให้พนักงาน เพิ่มความมั่นคงในหน้าที่งานและกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ   

ขั้นท่ี 3 ธุรกิจจะขยายความรับผิดชอบไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ ได้แก่ ลูกค้า 
(Customers) และผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers) วิธีการเช่น การก าหนดราคาสินค้าอย่างเป็นธรรม 
การให้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อลูกค้า มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 

ขั้นท่ี 4 เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมตามแนวคิดแบบทัศนะทางเศรษฐกิจ
สังคม (Socioeconomic View) เช่น การสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษา สุขอนามัย ประเพณี
วัฒนธรรมและดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งโดยตรงในกระบวนการผลิตของธุรกิจและโดยอ้อมในรูปแบบ
ต่างๆ 

 
 

น้อยกว่า (Lesser) ความรับผิดชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) ย่ิงใหญ่กว่า (Greater)

ขัน้ที ่1 ขัน้ที ่2 ขัน้ที ่3 ขัน้ที ่4 

เจา้ของ และคณะผู้บริหาร ลกูจา้ง องคป์ระกอบในสภาพแวดลอ้มเฉพาะ สงัคมวงกว้าง

(Owners and Management) (Employees) (Constituents in the Specific Environment) (Broader Society)
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การก าหนดขั้นตอนความรับผิดชอบของธุรกิจแบบอื่นๆ 
 การก าหนดขั้นตอนความรับผิดชอบของธุรกิจอีก 2 แบบ ซึ่งเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป ได้แก่ 
แบบของ แครรอลล์ (Carroll) (4 ขั้น) และการก าหนดขั้นตอนเป็น การตอบสนองต่อข้อผูกมัด 
(Obligation Responsiveness) และ การแสดงความรับผิดชอบ (Responsibility) (3 ขั้น) ดังนี ้

แบบแรก  แครรอลล์ (Carroll) แยกความรับผิดชอบของธุรกิจออกเป็น 4 ขั้น ดังภาพประกอบที่ 4 คือ 
 

ภาพประกอบที่ 4    การแยกความรับผิดชอบของธุรกิจ 

 
 
ขั้นท่ี 1 ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic) เป็นความรับผิดชอบขั้นแรกที่ธุรกิจ

ทั้งหลายต้องท า (Must Do) คือการผลิตหรือจ าหน่ายสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขัน ธุรกิจจึงจะสามารถขายสินค้าได้และ
อยู่รอด หากธุรกิจไม่สามารถท าได้ ก็ไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 

ขั้นท่ี 2 ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal) คือความรับผิดชอบที่ธุรกิจทั้งหลายต้อง
ด าเนินงานภายใต้กฎหมาย เช่น เสียภาษีอากรตามกฎหมาย ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างตาม
กฎหมาย เป็นความรับผิดชอบที่ธุรกิจจ าเป็นต้องท า (Have to Do) มิฉะนั้นจะเป็นการฝ่าฝืนและเป็น
ความผิดตามกฎหมาย อาจต้องถูกด าเนินคดี 
 ธุรกิจที่ด าเนินการโดยรับผิดชอบในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 จึงยังไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 ขั้นท่ี 3 ความรับผิดชอบขั้นจริยธรรม (Ethical) เป็นความรับผิดชอบของธุรกิจที่มากกว่าขั้น
ตามกฎหมาย คือแม้ไม่ปฏิบัติก็ไม่ผิดกฎหมาย ธุรกิจที่ได้ถือว่าจริยธรรมอาจปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การดูแลช่วยเหลือพนักงานลูกจ้างเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด การบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม ผู้
ทุกข์ยากหรือด้อยโอกาส ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบขั้นนี้จึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจควรท า 
(Should Do) ส่วนจะต้องท ามากน้อยแค่ไหนจึงจะนับว่ามีจริยธรรมนั้นขึ้นอยู่กับความคาดหวัง 
(Expectation) ของสังคม เช่น หากเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มีก าไรมากก็จะได้รับความคาดหวังว่าจะมี
ส่วนช่วยเหลือหรือรับผิดชอบต่อสังคมสูงกว่าธุรกิจขนาดเล็กมีก าไรน้อย 
 

( สิง่ทีธุ่รกจิควรท า ) ( สิง่ทีธุ่รกจิอาจจะท า )( สิง่ทีธุ่รกจิจ าเปน็ต้องท า )( สิง่ทีธุ่รกจิต้องท า )

ความรับผิดชอบต่อสงัคม

ความรับผิดชอบทางเศรษฐกจิ ความรับผิดชอบทางกฏหมาย ความรับผิดชอบขัน้จริยธรรม ความรับผิดชอบขัน้จิตส านึกทีด่ี

Economic ( Must Do ) Legal ( Have to Do ) Ethical ( Should Do ) Discretionary ( Might Do )
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 ขั้นท่ี 4 ความรับผิดชอบในขั้นจิตส านึกที่ดี (Discretionary) เป็นความรับผิดชอบของธุรกิจ
ที่เกินกว่าคาดหวังของสังคม จึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจอาจท า (Might Do) ด้วยความสมัครใจ เป็นระดับที่
คนทั่วไปหรือสังคมไม่ได้คาดหวัง หรือคาดหวังน้อย ในขณะที่ระดับ Ethical มีผู้คาดหวังไว้
มากกว่าความรับผิดชอบในขั้นนี้หากธุรกิจได้ปฏิบัติก็จะเป็นที่ชื่นชมของสังคมเป็นอย่างมาก 
 ธุรกิจที่ด าเนินการโดยรับผิดชอบถึงขั้นที่ 3 และ ขั้นที่ 4 ซึ่งเป็นขั้นรับผิดชอบต่อสังคมจะ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ (Image) ที่ดีของธุรกิจนั้นในสังคมด้วย 

แบบที่ 2 จากข้อผูกมัด (Obligations) ถึง การตอบสนอง (Responsiveness) และ การแสดงความ
รับผิดชอบ (Responsibility) แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 3 ขั้นได้แก่ 

ข้อผูกมัดทางสังคม (Social Obligation) คือความรับผิดชอบที่เป็นพันธะเบื้องต้นของธุรกิจ 
คือทางเศรษฐกิจ (Econo-mics) และกฎหมาย (Legal) ที่ธุรกิจต้องปฏิบัติเพื่อความอยู่รอดในการ
แข่งขันกับคู่แข่งและจ าเป็นต้องปฏิบัติภายใต้ตัวบทกฎหมายของรัฐ ยังไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

การตอบสนองต่อสังคม (Social Responsiveness) คือความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
โดยเข้าไปตอบสนองในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนช่วยเหลือสังคมในประเด็นปัญหาทางสังคม
ส าคัญๆ และจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนผุ้
บริหารองค์การธุรกิจจะพิจารณา เลือกที่จะเข้าช่วยแก้ปัญหาเป็นกรณีๆ หรือเป็นโครงการต่างๆ เช่น 
ในปี ค.ศ. 2006 Wal-Mart บริจาคเงินและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อ
แก้ปัญหาความหิวโหย ส านักพิมพ์ Prentice Hall และ McGraw-Hill สนับสนุนโครงการเพื่อลด
จ านวนผู้ไม่รู้หนังสือ หรือตัวอย่างในประเทศไทย เช่น บริษัทบางจากปิโตรเลียม มีโครงการต่างๆ 
ช่วยเหลือเกษตรกรธนาคารกสิกรไทยมีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) คือ ความรับผิดชอบของธุรกิจ
ต่อสังคมในการด าเนินงานโดยถือเป็นนโยบายที่จะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องเป็นความรับผิดชอบ
ของธุรกิจต่อสังคมเป็นระยะยาวไปโดยตลอด เช่น การใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตตลอดจน
การหีบห่อผลิตภัณฑ์โดยมุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม การรับคนพิการและด้อยโอกาสให้เป็นพนักงานถาวร
ของธุรกิจ การให้ความสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในลักษณะต่าง ๆ ความรับผิดชอบในขั้นนี้จึงเป็น
ความมุ่งมั่นของธุรกิจเพื่อท าสิ่งที่ถูกต้อง (Do the Right Thing) ต่างๆ เพื่อการกินดีอยู่ดีของสังคม
โดยรวม และโดยค านึงถึงจริยธรรม (Ethics) ในทุกกิจกรรมของการด าเนินงาน80 
_______________________________ 

80Stephen P. Robbins and Marry Coulter, การจัดการและพฤติกรรมองค์กร, พิมพ์คร้ังที่ 3 
2551, แปลโดย วิรัช สงวนวงศ์วาน ( กรุงเทพฯ : บริษัท วี.พริ้นท์ ,1991), 55-60. 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility :CSR) อันมีรากฐานจาก
แนวคิดหลักไตรกัปปิยะ ( Triple Bottom Lines : TBL) 

ในการประชุม RIO Summit เมื่อปี 1960 นับเป็นคร้ังแรกๆ ที่มีการน าประเด็นในเร่ือง
สิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระแสสังคมโลก และเป็นจุดก าเนิดของแนวคิด Triple Bottom Line ที่การ
บริหารจัดการเร่ิมใส่ใจทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และผลก าไรไปพร้อมๆ กัน  ส าหรับแนวคิด
หลักไตรกัปปิยะ (Triple Bottom Lines ) จะประกอบอยู่บนพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ สังคม (People) 
สิ่งแวดล้อม (Planet) และเศรษฐกิจ (Profit) ซึ่งประกอบด้วยเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Social Responsibility) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Impact) และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Economic Viability) เป็นกลุ่มค าที่ จอห์น เอล์กิงตัน (John Elkington) เผยแพร่ในปี 1994 
และพูดกันมากขึ้น เมื่อเขาเขียนหนังสือ Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st 
Century Business เมื่อปี 1997 โดยเน้นในเร่ืองความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งค านี้มีการให้ค าจ ากัด
ความอย่างจริงจังเป็นคร้ังแรก โดย Brundtland Commission ของ UN เมื่อปี 1987  Triple Bottom 
Lines จะให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร (Stakeholders) ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญ
กับกลุ่มคนภายนอกมากกว่ากลุ่มผู้ถือหุ้น (Shareholders) ซึ่งเป็นกลุ่มคนภายในองค์กร หลัก TBL 
จะโฟกัสไปที่ สังคม (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) และเศรษฐกิจ (Profit) เพื่อชี้ให้เห็นเป้าหมายปลายทางใน
การพัฒนาที่ต้องการให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable Development) ดังภาพประกอบที่ 5 

 
ภาพประกอบที่ 5    หลักไตรกัปปิยะ ( Triple Bottom Lines  : TBL) 
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ถ้าดูค าอธิบาย สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ให้ชัดก็จะพบว่า สังคม (People) ขอบเขต
จะอยู่ตรงที่การให้ความส าคัญกับ ทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่องค์กรต้องให้ความสนใจกับ
พนักงาน มีการจัดสรรผลประโยชน์แก่พนักงานด้วยความยุติธรรมมีชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม 
ไม่ใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งใส่ใจในเร่ืองความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในการท างาน ดังนั้นองค์กรที่ยึด
หลัก TBL จะต้องเข้าใจโครงสร้างสังคมที่พึงพาอาศัยกัน ต้องให้ความส าคัยกับ Stakeholders ซึ่ง
เป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีขององค์กรตัวที่สองได้แก่ สิ่งแวดล้อม  (Planet) เป็นทุนทางธรรมชาติ (Natural 
Capital) องค์กรจะต้องลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดมีการบ าบัดมลภาวะให้มีมลพิษ
เหลือน้อยที่สุด อย่างน้อยก็ให้อยู่ตามเกณฑ์ข้อบังคับของกฎหมายที่ระบุไว้ ควรระมัดระวังในการ
ใช้พลังงาน และให้ความส าคัญกับแนวคิดบริหารจัดการวงรอบผลิตภัณฑ์ ( A Life Cycle Management : 
LCM ) ซึ่งเป็นการจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของสินค้า และบริการขององค์กร เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของการผลิตและ
บริโภคให้มากขึ้น  ส่วนผลก าไร (Profit) พอพูดถึงผลก าไรก็ดูเหมือนจะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ แต่ความจริงแล้วแนวคิดตามหลักไตรกัปปิยะ (Triple Bottom Lines ) เป็นการให้ความส าคัญเพิ่มขึ้นจาก
แนวคิดเดิม  ๆที่เน้นเฉพาะมิติด้านเดียว (Single Bottom Line) ที่วนเวียนอยู่ในเร่ืองผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและ
การเงิน ไปสู่ตามหลักไตรกัปปิยะ (Triple Bottom Lines ) ที่เพิ่มความใส่ใจในเร่ืองของการสร้างผลตอบแทนทาง
สังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับเป้าหมายในเร่ืองผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ81 

 คาร์เตอร์ วี กูด  อธิบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่า หมายถึงคุณธรรม ซึ่งเป็นความคิด
รวบยอดในความรู้สึกผิดชอบชั่วดี อันเป็นเคร่ืองเหนี่ยวร้ัง ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อสนอง
ความปรารถนา สามารถมองเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนกลุ่มใหญ่ และพร้อมที่จะ
แสดงออกเมื่อมเีหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมมากระตุ้น 

ลี และ ซีดเลอร์  ได้อธิบายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมว่า คือ ‚รายงานความรับผิดชอบใน
การใช้ทรัพยากรทั้งหมดขององค์กร‛ 

กริฟฟิน (Griffin)  ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่า เป็นข้อผูกพันและ
เป็นหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่ในการปกป้องและให้ผลประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมรอบข้าง 

อาร์ เวน มอนดี้  กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ข้อผูกมัดของผู้บริหารในการ
หาวิธีที่จะรักษาหรือปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ขององค์กรเพียงอย่าง
เดียว82 

 
_________________________________ 
 81SUPER CSR : Brand Age Essential  (กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนด์ ลิฟ , 2552) , 24-25. 

82Mondy R. Wayne, Management : Concept Practices and Skills (Boston : Allyn & Bacon, 
1998), 53. 
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เพอร์ริน  และ มัลฟร ี ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมในท านองเดียวกันว่า 
คือ ‚การวัดและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดจากการกระท าขององค์กรที่มีต่อสังคม
โดยรวม ซึ่งข้อมูลอาจจะใช้ทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการบริหารจัดการบริษัท และ ข้อมูลจะ
เป็นส่วนเพิ่มในการจัดเตรียมและรายงานที่นอกเหนือไปจากการรายงานแบบเดิม‛ 

คอทเลอร์ และ ลี (Kotler and Lee)  ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) ไว้ว่า หมายถึง ความรับผิดชอบในการปรับปรุง
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมจากการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการอุทิศทรัพยากรของบริษัทให้โดย
สมัครใจ ไม่ได้ถูกควบคุมโดยกฎหมาย หรือข้อบังคับใด ๆก็ตาม ซึ่งหมายรวมถึงสภาพความเป็นอยู่
ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมหลักที่ด าเนินการโดยองค์กรเพื่อสนับสนุนประเด็นทาง
สังคมและท าให้พันธะสัญญาในความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ดร.ฟิลิป คอตเลอร์ และ แนนซี่ 
ลี ที่ได้เขียนหนังสือเร่ือง Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and 
Your Cause ได้แบ่งรูปแบบของ ซีเอสอาร์ ออกเป็น 6 ประเภทคือ 

1. การส่งเสริมประเด็นสังคม (Cause Promotion) เป็นการจัดหาเงินทุน หรือทรัพยากรอ่ืนของ

องค์กร เพื่อเพิ่มการรับรู้ และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางสังคม รวมทั้งสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วน

ร่วม หรือการหาอาสาสมัครเพื่อตอบสนองต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่ง องค์กรธุรกิจอาจจะริเร่ิมและบริหารงาน

ส่งเสริมนั้นด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใดหรือกับหลายๆ  องค์กรก็ได้ 

2. การตลาดเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคม (Cause Related Marketing) เป็นการอุดหนุน 

หรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมซึ่งมักจะมีการท าหนด

ช่วงเวลาที่จ ากัดแน่นอน หรือด าเนินการเฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือให้การกุศลที่ระบุไว้ กิจกรรม ซีเอสอาร์ ชนิดนี้ 

องค์กรธุรกิจมักร่วมมือกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร เพื่อสร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเพิ่ม

ยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่อน าเงินรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้น  ๆและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มี

ส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใดเพิ่มเติม 

3. การตลาดเพื่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Marketing) เป็นการสนับสนุน

การพัฒนา หรือการท าให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านสุขอนามัย 

ประชาชน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน ความแตกต่างระหว่าง

การตลาดเกี่ยวเนื่องกับประเด็นปัญหาทางสังคม คือการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นที่การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นหลัก ในขณะที่การส่งเสริมประเด็นสังคมจะเน้นที่การสร้างความตระหนักรู้ 

ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรด้านทุน และอาสาสมัครเพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว 
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4. การบริจาคตรง (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือโดยตรงในรูปของการ

บริจาคเงิน หรือวัตถุสิ่งของ กิจกรรม ซีเอสอาร์ รูปแบบนี้ท ามาแต่ดั้งเดิม และพบเห็นในแทบทุก

องค์กรธุรกิจ ส่วนใหญ่มักจะเป็นไปตามความต้องการจากภายนอก มากกว่าจะเกิดจากการวางแผน

หรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง ปัจจุบันกิจกรรมนี้จะมีการท าอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น 

โดยคัดเลือกกิจกรรมที่มุ่งเน้นและเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กรมากขึ้น 

5. อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือ

จูงใจให้พนักงาน คู่ค้า หรือสมาชิกแฟรนไชส์ได้สละเวลาเพื่อท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ 

และเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย อาจเป็นกิจกรรม

ที่องค์กรธุรกิจเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือร่วมมือกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือให้พนักงานเป็นผู้

คัดเลือกกิจกรรมแล้วน าเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถได้รับ

การชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม 

6. ข้อปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsible 

Business Practices) เป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ทั้งในเชิงป้องกัน ด้วยการหลีกเลี่ยงการ

ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกันแก้ไข ช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้นๆ ด้วย

กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อยกระดับสุขภาวะของชุมชน และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยที่องค์กร

ธุรกิจสามารถด าเนินการได้เอง หรือเลือกที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้ 

การจ าแนกกิจกรรมซีเอสอาร์ข้างต้น หากพิจารณาตามตระกูล (order) ของซีเอสอาร์จะ
พบว่ากิจกรรม 3 ชนิดแรก เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการพูด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการ
สื่อสารการตลาดที่เข้าข่ายการด าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็นหลัก (Social-driven 
CSR) ส่วนกิจกรรม 3 ชนิดหลังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการกระท า หรือเป็นการด าเนินกิจกรรม
ขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลัก (Corporate-driven CSR) และหาก
พิจารณาโดยยึดที่ตัวกระบวนการทางธุรกิจ (Business process) ซีเอสอาร์ในตระกูล Corporate-
driven CSR ยังสามารถจ าแนกออกเป็นซีเอสอาร์จ าพวก (division) ที่อยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ 
(CSR in process) กับซีเอสอาร์จ าพวกที่อยู่นอกกระบวนการทางธุรกิจ หรือเกิดภายหลังโดยแยก
ต่างหากจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR after process)83 
_______________________________ 
 83Kotler Phillip and Lee Nancy, Corporate Social Responsibility (U.S.A : John Wiley & 
Sons, Inc., 2005). 
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ซีเอสอาร์ รูปแบบของ พอร์เตอร์   (Michael E. Porter) 
พอร์เตอร์ ได้ระบุรูปแบบของ ซีเอสอาร์ ไว้ในบทความเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง ซี

เอสอาร์กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ Responsive CSR ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การปฏิบัติตัวเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี (Good Corporate Citizen) และการบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของตน โดยอาจจะยังไม่ได้ลุกขึ้นมา
สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่อมิอะไรเพิ่มเติม ซึ่งน่าจะเรียกได้ว่าเป็นการท า ซีเอสอาร์ใน
เชิงรับ (Receptive) กิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีปัญหาหรือผลกระทบ
จากการด าเนินธุรกิจไปสู่สังคม หรือสังคมมีการเรียกร้องให้กิจการด าเนินความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมต่อผลกระทบเหล่านั้น เป็นการผลักดันให้มีการริเร่ิมด าเนินงาน ซีเอสอาร์  จากผู้มีส่วนได้
เสียที่อยู่ภายนอกองค์กร (Outside-In) ส่วนวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นนี้ กิจการ
มักจะศึกษาข้อกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาปฏิบัติเพื่อปรับ
ให้เข้ามาตรฐาน (Standardization) อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  ผลลัพธ์จากการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยวิธีการนี้ จะท าให้กิจการได้ชื่อว่าเป็นบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในการแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน และได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิก
หนึ่งในสังคมนั้น ๆ (Inclusiveness) อย่างไรก็ดีเป้าประสงค์ของการท าซีเอสอาร์ในขั้นนี้ แม้ผู้ที่
ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมซีเอสอาร์จะเป็นบุคคลที่อยู่ภายนอกองค์กร แต่กิจการยังคงมุ่งรักษาไว้
ซึ่งคุณค่าขององค์กร (Corporate Value) เป็นส าคัญ 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) 
 พอร์เตอร์ (Porter) ได้เสนอรูปแบบของ ซีเอสอาร์ ที่เรียกว่า ซีเอสอาร์เชิงกลยุทธ์ (Strategic 
CSR) ซึ่งยกระดับจากการเป็นเพียงบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการบรรเทาปัญหาหรือ
ผลกระทบที่เกิดจากกิจการ สู่การท า ซีเอสอาร์ในเชิงรุก (Proactive) ที่องค์กรสามารถริเร่ิมกิจกรรม 
ซีเอสอาร์ ด้วยตัวเองให้แก่สังคมภายนอก (inside-Out) ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับความต้องการหรือ
การริเร่ิมจากภายนอก (Outside-In) ดังตารางที่ 4     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 63 

ตารางที่ 4    รูปแบบเชิงกลยุทธ์ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Strategic CSR) 
ผลกระทบต่อสังคมทั่วไป 
(Generic Social Impacts) 

ผลกระทบต่อสังคมในห่วงโซ่
คุณค่า 
(Value Chain Social Impacts) 

มิติทางสังคมของบริบท
ทางการแข่งขัน 
(Social Dimensions of 
Competitive Context) 

พลเมืองที่ดี 
(Good citizenship) 

บรรเทาความเสียหายจาก
กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า 
(Mitigate harm from value 
chain activities) 

การอาสาเชิงกลยุทธ์ที่ส่ง
อิทธิพลต่อความสามารถเพื่อ
ปรับปรุงพื้นที่ที่ส าคัญที่สุดของ 
บริบททางการแข่งขัน 
(Strategic philanthropy that 
leverages capabilities to 
improve salient areas of 
competitive context) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมแบบ 
ตอบสนอง 
(Responsive CSR) 

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายใน
ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมโดยกลยุทธ์การเสริมแรง 
(Transform value chain 
activities to benefit society 
while reinforcing strategy) 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงกลยุทธ์  
(Strategic CSR) 

 
 วิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบที่เป็น ซีเอสอาร์เชิงกลยุทธ์นี้ กิจการ
ไม่เพียงแต่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อก าหนดหรือมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับเท่านั้น แต่ยังมีการ
ก าหนดจุดยืนที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติขององค์กรอ่ืนๆ มีการสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) ในวิธีการ มีอิสรภาพในการคัดเลือกประเด็นทางสังคม โดยที่ปลอดจาก
พันธนาการหรือข้อเรียกร้องเช่นใน Responsive CSR  ด้วยวิธีการที่แตกต่างและกิจกรรม ซีเอสอาร์ 
ที่เหมาะสม ผลลัพธ์จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบที่เป็น ซีเอสอาร์ เชิงกล
ยุทธ์นี้ จะท าให้เอ้ือต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) ขององค์กรใน
ระยะยาว เป้าประสงค์ของ ซีเอสอาร์ เชิงกลยุทธ์ที่ผสมผสานการริเร่ิมทั้งจากภายในและการ
เชื่อมโยงจากภายนอกจะก่อให้เกิดคุณค่าร่วมกัน (Shared Value) ระหว่างธุรกิจและสังคม    
ซีเอสอาร์เชิงกลยุทธ์ ดูจะเป็นค าตอบของธุรกิจที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้อย่างไม่ต้องสงสัย 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงยุทธ์ศิลป์ (Creative CSR) 
 ท าไมถึงต้องเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงยุทธ์ศิลป์ (Creative CSR) แล้วหน้าตาของ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงยุทธ์ศิลป์เป็นอย่างไรนั้น ค าถามเหล่านี้อาจเกิดขึ้นทั้งจากผู้ที่สนใจ 
หรือผู้ที่เห็นแย้งอยู่ในใจก็ได้ เร่ือง ซีเอสอาร ์ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมานี้ จะว่าไปแล้วก็มิได้หยุดนิ่งอยู่กับ
ที่ แต่ได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นล าดับ รูปแบบและวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการได้
มีการพัฒนาในจังหวะย่างก้าวที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเร่ือยมา ดังภาพประกอบที่ 6    
 
ภาพประกอบที่ 6   พัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 ทั้งนี้กระบวนการคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งกิจกรรม ซีเอสอาร์ เชิงกลยุทธ์ หรือการคิด ซีเอสอาร์ 
เชิง ‚ยุทธศาสตร์‛ นั้น ส่วนใหญ่จะใช้พลังจากสมองซีกซ้ายในการวิเคราะห์หาเหตุผล ค านวณ
ความคุ้มค่า ต้นทุน ประสิทธิภาพ ฯลฯ ขณะที่ ซีเอสอาร์เชิงสร้างสรรค์นั้น จะถูกปลดปล่อย
ออกมาจากสมองซีกขวา เป็นการคิด ซีเอสอาร์ ในเชิง ‚ยุทธศิลป์‛ ที่ต้องอาศัยไอเดีย ความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ และความรู้สึกเป็นส าคัญ Creative CSR เป็นการท า ซีเอสอาร์ ที่ก้าวข้าม
บริบทของการรุก-รับ แต่เป็นการพัฒนากิจกรรม ซีเอสอาร์ ในเชิงร่วม (Collaborative) ที่เปิดโอกาส
ให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคมอย่างไม่แบ่งแยก  กิจกรรม ซีเอสอาร์ ภายใต้
รูปแบบนี้ จะไม่สามารถก าหนดได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้ริเร่ิมก่อนหลัง เนื่องจากเส้นแบ่งของการ
ท างานร่วมกันระหว่างกิจการและสังคมจะเลือนรางลง 
 ส าหรับวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบ Creative CSR จะมิได้จ ากัด
เพียงการสร้างความแตกต่างในวิธีการที่มีอยู่ แต่เป็นการคิดค้นวิธีการขึ้นใหม่ เป็นนวัตกรรม 
(Innovation) การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากวิธีการอ่ืนโดย
อัตโนมัติ ดังตารางที่ 5 
 
 
     
 
 

      ความรับผิดชอบต่อสังคม                
แบบตอบสนอง  

 (Responsive CSR) 

      ความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงยุทธศาสตร ์

 (Strategic CSR) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิง 
ยุทธศลิป ์ 

(Creative CSR) 
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ตารางที่ 5    รูปแบบเชิงยุทธ์ศิลป์ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Creative CSR) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมแบบ 
ตอบสนอง (Responsive CSR) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic CSR) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิง
ยุทธศลิป ์(Creative CSR) 

คุณค่าต่อองค์กร (Corporate Value) คุณค่าร่วมกัน (Shared Value) คุณค่าสามัญ (Common Value) 

การผนวกรวม 
(Inclusiveness) 

การแข่งขัน 
(Competitiveness) 

การคิดร่วมกัน 
(Cohesiveness) 

สร้างมาตรฐาน
(Standardization) 

สร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) 

สร้างนวัตกรรม (Innovation) 

จากภายนอกสู่ภายใน 
(Outside-In) 

จากภายนอกสู่ภานใน และ
ภายในสู่ภายนอก  
(Outside-In  and Inside-Out) 

ไม่ชัดเจน (Blur) 

การตั้งรับ (Receptive) เชิงรุก  (Proactive) มีส่วนร่วม (Collaborative) 

 
 ผลลัพธ์จาการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบที่เป็น ซีเอสอาร์เชิงสร้างสรรค์
นี้จะท าให้เอ้ือต่อการพัฒนาขีดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น (Cohesiveness) ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดคุณค่าเดียวกัน (Common Value) ของทั้งกิจการและสังคม84 
 มูน (Jeremy  Moon) ศาสตราจารย์จากศูนย์ศึกษา ซีเอสอาร์ระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัย
นอตต้ิงแฮมของอังกฤษ ได้ร่วมกับ กราฟสกี้ (Stanislav Grafski)  นักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ
ได้ให้นิยามค าว่า ซีเอสอาร์ ไว้ในการศึกษา Comparative Overview of Western and Russian CSR 
(2004) ว่า ซีเอสอาร์  เป็นกลุ่มค าที่มีความหมายที่คาบเกี่ยวกัน ระหว่าง จริยธรรมทางธุรกิจ 
(business ethics) การด าเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ (corporate philanthropy) การเป็นประชากรที่ดี 
(corporate citizenship) การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (sustainability and 
environmental responsibility)  (Jeremy Moon และ Stanislav Grafski, Comparative Overview of  
 
 
_____________________________ 

84Michael E. Porter and Mark R. Kramer , ‚Strategy & Society : The Link Between 

Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility‛,Harvard Business 

Review(December 2006) : 45. 
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Western and Russian CSR , 2004)  นอกจากนั้นแล้ว แมทเทน (Dirk Matten) ได้ร่วมกับ มูน 
จัดแบ่งกิจกรรมที่มีการรณรงค์เกี่ยวกับ ซีเอสอาร์ ในอเมริกาและยุโรป ไว้เป็นสองประเภท คือ 
Explicit CSR  เป็นกิจกรรมที่เกิดจากนโยบายของบริษัท ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนเองเกี่ยวข้อง 
เป็นกิจกรรมที่รวมกิจกรรมอาสาสมัคร (voluntary) เป็นกิจกรรมในโครงการตามกลยุทธ์ของบริษัท 
ที่มุ่งด าเนินไปเพื่อประโยชน์ต่อทั้งกิจการของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม Implicit CSR เป็นผลผูกพันตามการตกลง หรือรับมอบหมายอย่างเป็นและไม่เป็นทางการ ทั้งที่
เป็นไปตามกฏหมายหรือกติกาของสังคม (ปทัสถาน) ที่บริษัทฯจะต้องรับผิดชอบหรือด าเนินการ85 นอกจากนี้ มูน 
กับชาพเพิล (Chapple) ยังน าเสนอประเด็น 3 กระแสหลักในการพิจารณา ซีเอสอาร์ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน 
(community involvement) กระบวนการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม (socially responsible production processes) และ ความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคม (socially responsible) ซึ่งต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน ในขณะเดียวกันก็ตั้งประเด็นศึกษา
(Issue) เช่น สิ่งแวดล้อม การศึกษา สวัสดิการแรงงาน สาธารณสุขและความปลอดภัย ว่าสัมพันธ์กับ wave ทั้ง 3 
กระแสอย่างไร ทั้งนี้จะพิจารณาถึงรูปแบบ (modes)  ที่จะน าไปสู่การแปรเป็นงานภาคปฏิบัติของ ซีเอสอาร์ เช่น การ
บริจาคเพื่อการกุศล (philanthropy) ความเป็นหุ้นส่วน(partnerships) และประเด็นสุดท้ายคือ การจัดตั้งและการก าหนด
แนวปฏิบัติตาม86 

 มัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา วิสัยทัศน์(Vision) และกลยุทธ์(Strategy) ในการบรรลุความเจริญ
ที่ยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ควรมองไปไกลถึงเป้าหมายการเพิ่มมูลค่า
ด้วยการปฏิบัติตามหลักไตรกัปปิยะ หรือ Triple Bottom Lines มีความรับผิดชอบทางสังคม หรือ Corporate 
Social Responsibility (CSR) คือ 1. ไม่เบียดเบียนและฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (Environment)  
2. ไม่เบียดเบียนและฟื้นฟูสังคม (Social) และ 3. มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือมีธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ควบคู่กับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มาพิจารณาใช้
เป็นเคร่ืองทดสอบ (Test) ยุทธวิธีต่างๆ ที่จ าเป็นต่างๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
(Competitiveness) และผลิตภาพ (Productivity)87 

_____________________________ 
85Dirk  Matten and Jerry Moon , Implicit and Explicit CSR : A Conceptual Framework 

for Understanding CSR in Europe ,‛ 2004,42.  
86 Jerry Moon ,‚The Social Responsibility of business and new governance‛, Government 

and Opposition , vol. 37 (2004) : 835-886. 
87 มัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา, ‚กระบวนการปฏิรูปกิจการให้เพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามหลักไตรกัปปิยะ หรือ Triple Bottom Line และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,‛
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า, เล่ม 2 (พฤษภาคม 2550) :29. 
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วิกิพีเดีย เอ็นไซโคพีเดีย อธิบายความหมายไว้ ค าว่า ซีเอสอาร์ หมายถึง แนวคิดที่องค์กรได้
พิจารณาใช้เป็นแนวทางในการจัดประโยชน์ตอบแทนกับลูกค้า (Customers) พนักงาน (Employees) 
ผู้ถือหุ้น (Shareholders) ชุมชนและสภาพแวดล้อม (Communities and the environment) ตามความ
รับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นผลต่อเน่ืองจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานขององค์กร  นิยาม
นี้รวมความถึงการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ในวิกิพีเดีย 
เอ็นไซโคพีเดีย ยังได้อธิบายถึง ส่วนเกี่ยวข้องผลักดัน  ซีเอสอาร์ นั้นมีองค์ประกอบส าคัญๆ 
ประกอบด้วย จริยธรรมของนักบริโภคนิยม ( Ethical consumerism) พลังผลักดันทางการตลาดและ
โลกาภิวัตน์ (Globalization and market forces) การศึกษาและการสร้างความรู้แก่สังคม(Social 
awareness and education) การอบรมจริยธรรม(Ethics training) การบังคับใช้กฏหมายของรัฐบาล 
(Government laws and regulation) ประเด็นและจัดล าดับภาวะวิกฤติ (Crises and their 
consequences)88 
 ซีเอสอาร์กับธัมมิกสังคมนิยม 
 ท่านพุทธทาสภิกขุ ซีเอสอาร์กับ ธัมมิกสังคมนิยม  ได้เคยกล่าวไว้ในหนังสือชื่อ ธัมมิก
สังคมนิยม ว่า ค าว่า ‚ธมฺมิก‛ แปลว่า ประกอบอยู่ด้วยธรรม ‚สังคม‛ คือ คนหมู่มาก ‚นิยม‛ คือ 
เพ่งเล็งในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ‚ธัมมิก สังคมนิยม‛ จึงเป็นการเพ่งเล็งเร่ืองที่เกี่ยวกับคนหมู่มากที่
ประกอบอยู่ด้วยธรรม เป็นธรรมชาติเดิมที่มีกการจัดสรรให้ถือเอาสัดส่วนกันแต่พอดี อาศัยใช้
ร่วมกันอยู่ได้ ไม่มีการกอบโกยอย่างเสรี เสรีภาพในการกอบโกยส่วนเกิถูกควบคุมไว้โดยธรรมชาติ
อย่างเฉียบขาด เป็นสังคมนิยมโดยอัตโนมัติของธรรมชาติ เป็นความถูกต้องที่จุนเจือให้มนุษย์อยู่
รอดมาได้ทุกวันนี้    ปัญหาเกิดเมื่อมนุษย์เร่ิมรู้จัก ‚เอาส่วนเกิน‛ เร่ิมเก็บสะสม กักตุนเอาไว้มาก
ขึ้นๆ จนเกิดการไม่พอ มีการแย่งกันสะสมส่วนเกิดจนต้องมีหัวหน้าที่จะแสวงหากอบโกยส่วนเกิน 
ต้องทะเลาะเบาะแว้ง รบพุ่งกัน  ธรรมชาติได้มีกฎวางไว้ให้ทุกคนเอาแต่ เท่าที่จ าเป็น แต่เมื่อมนุษย์
ไม่เชื่อฟังธรรมชาติแข่งกันกอบโกยส่วนเกิน จิตใจขยายไปในทางที่ต้องการส่วนเกินนั้น จนเป็น
การริบเอาประโยชน์ของสังคมมาเป็นของตน ปัญหาก็เกิดเร่ือยมาจนถึงปัจจุบันนี้ หากมนุษย์เอาแต่
เพียงพอดี ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิด การเบียดเบียนก็จะไม่เกิด การเอาเปรียบกันก็จะไม่มีปัญหาต่อว่า 
แค่ไหนจึงเรียกว่า พอดี แค่ไหนจึงไม่เรียกว่า ส่วนเกิน ค าว่า ส่วนเกิดนี้ยืดหยุ่นได้มาก ที่เราเข้าใจว่า
ไม่เป็นส่วนเกิดนั้น ก็ยังเป็นส่วนเกินได้ เช่น เราจะเจียดประโยชน์ขององค์กรที่มีก าไรทุกๆ ปี  
 
 
_____________________________ 

88 วิกิพีเดีย เอ็นไซโคพีเดีย, อธิบายความหมายค าว่า CSR [ออนไลน์],  เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 
2553 .เข้าถึงได้จากwww.wikipedia.com .  
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ออกไปสัก 5% ก็ยังอยู่ได้และไม่ท าให้ธุรกิจถึงกับต้องล้มละลาย ดังนั้น การรู้จักเจียดออกให้เป็น
ส่วนเกิน จากสิ่งที่เราไม่เห็นว่าเป็นส่วนเกิน นั่นคือ ศีลธรรมที่ช่วยธ ารงสังคม   สี-ละ ตาม
ความหมายเดิมแปลว่า ปกติ ถ้าสิ่งใดเป็นไปเพื่อความปกติ ไม่วุ่นวาย ก็เรียกว่า สี-ละ และธรรมที่ท า
ให้มีความเป็นอย่างนั้น จึงเรียกว่า ศีลธรรม ค าว่าปกติตามความหมายของศีลธรรม หมายความว่า 
ไม่กระทบกระทั่งใครหรือไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือนร้อน และไม่กระทบกระทั่งตัวเองหรือไม่ท าให้ตัวเอง
เดือดร้อน  องค์กรธุรกิจในสังคมจึงควรยึดหลักปฏิบัติตามธรรมชาติ คือ พยายามอย่ากอบโกย
ส่วนเกิน พยายามเจียดส่วนเกินออกไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนให้ได้ และอย่าเข้าใจผิดว่าธรรมชาติ 
ห้ามธุรกิจผลิตส่วนเกิน ทุกคนมีสิทธิและสมควรอย่างยิ่งที่จะผลิตส่วนเกินขึ้นมา แต่ว่าส่วนเกินนั้น 
ควรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สังคม และควรระมัดระวังอย่างยิ่งว่า ที่เราเข้าใจว่าไม่เกินๆ นี้ ก็ยัง
เกิน ยังเจียดได้   องค์กรธุรกิจที่มั่งคั่ง นักธุรกิจที่ร่ ารวย ซึ่งเรียกว่า เศรษฐี ในความหมายของทุน
นิยมเสรี คือ การกอบโกยส่วนเกินเข้ามาเร่ือยๆ  สะสมไว้ แล้วใช้ทุนต่อก าไรเร่ือยไปไม่มีที่สิ้นสุด
ในขณะที่ เศรษฐีดั้งเดิม ในความหมายของธัมมิกสังคมนิยม วัดกันด้วยโรงทาน โรงมีไว้ส าหรับให้
ทานแก่คนอนาถา ถ้ายิ่งมีโรงทางมากก็ยิ่งเป็นมหาเศรษฐี ดังนั้น เศรษฐีจึงผลิตส่วนเกินได้ แต่เอามา
ตั้งโรงทานเพื่อการสังคมสงเคราะห์   ค าว่าสังคมนิยมตามทัศนะของท่านพุทธทาสฯ จึงเป็นเร่ือง
ตรงกันข้ามกับเสรีนิยมที่เล็กถึงบุคคล ปัจเจกชน ต่างคนต่างมีเสรี สังคมนิยมจะเล็งถึงประโยชน์
ของสังคม ค านึงถึงปัญหาของสังคม แล้วก็ท าสิ่งต่าง ๆที่ เป็นการแก้ปัญหาของสังคม ในขณะที่เสรี
นิยมท าไม่ได้ เนื่องด้วยความเห็นแก่ตัว มีช่องโหว่ตรงที่เปิดโอกาสให้ตามใจกิเลส ชักจูงไปสู่การ
กอบโกย การเบียดเบียนผู้อ่ืน ศีลธรรมหายไป ปัญหาเกิดขึ้นแก่สังคม แล้วในที่สุดก็ย้อนกลับมา
เบียดเบียนตนเอง จนกลายเป็นปัญหาของตัวเองด้วย  ซีเอสอาร์ จึงเป็นวิถีปฏิบัติทางธุรกิจที่
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามธรรมชาติ เป็นเร่ืองของการบริหารจัดการ ‚ส่วนเกิน‛ ซึ่งเป็นผลิตผล
จากการด าเนินธุรกิจ ตามศีลธรรม เพื่อมิให้ทั้งตัวเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน ด ารงอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างเป็นปกติสุข ไม่แตกร่างจากวิถีของธัมมิกสังคมนิยม89    
 ซีเอสอาร์กับสังคหวัตถุ 4  การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ 
(Corporate Social Responsibility) ส าหรับองค์กรธุรกิจที่เห็นความส าคัญของซีเอสอาร์ และ
ต้องการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์อย่างสัมฤทธิ์ผล ที่มีการกล่าวถึงกันมากในขณะนี้ คือ เร่ืองของ
การพัฒนาวิธีการหรือตัวแบบ (Model) ในการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ขององค์กร   เมื่อกล่าวถึงตัว
แบบ หรือ Model ในการด าเนินการทางธุรกิจ ความคิดแรกของนักบริหารหลายคน จะนึกไปถึง 
 
_____________________________ 

89พุทธทาสภิกขุ, สังคมนิยมตามหลักแห่งศาสนา  ธัมมิกสังคมนิยม โดนัลด์ 
เค. สแวเรอร์ บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2529), 47-49. 
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ต าราธุรกิจต่างประเทศ ตัวแบบที่คิดค้นจากส านักวิชาการธุรกิจหรือ Business School ในตะวันตก 
เนื่องเพราะความเคยชินที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน โดยไม่เคยมีการตรวจสอบหรือทบทวนความคิด
เป็นคร้ังที่สองว่า มีอะไรที่รับรองว่าความคิดแรกนั้นถูกต้องและเหมาะสมดีแล้ว ยิ่งพอกล่าวเร่ืองซี
เอสอาร์ ซึ่งเป็นค าที่ประดิษฐ์ขึ้นจากตะวันตก ก็เลยยิ่งแน่ใจอีกว่า องค์ความรู้ด้านนี้ ต้องศึกษาจาก
ภายนอกทางเดียว   แนวคิดดั้งเดิมในเร่ืองซีเอสอาร์ มีรากฐานมาจากหลักทางศาสนา และด ารงอยู่
ในสังคมตะวันออกมาช้านาน การพินิจพิจารณาถึงบริบทของเร่ืองมีความส าคัญมากกว่าถ้อยค าที่
เรียก ในการศึกษาหลายต่อหลายคร้ังค้นพบว่า สังคมไทยในยุคสมัยที่ผ่านมามีการด าเนินกิจกรรมซี
เอสอาร์ที่มีความเข้มข้นมากกว่าสังคมในตะวันตกเสียอีก อย่างกรณีของการช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อกันใน
งานที่ท า จนกลายเป็นประเพณีที่เรียกว่า ‚การลงแขก‛ ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่เมื่อเปรียบเทียบกับ
วัฒนธรรมตะวันตกซึ่งค่อนไปทางต่างคนต่างอยู่ ตัวใครตัวมัน ต้องแข่งขันกันเอาตัวรอด จึงด้อยใน
เร่ืองความสนิทสนมเกื้อกูลกันทางสังคม ด้วยเหตุนี้ สังคมตะวันตกหรือกระทั่งสังคมในประเทศ
ตะวันออกหลายประเทศที่ได้รับเอาวัฒนธรรมการแข่งขัน การชิงดีชิงเด่นอย่างเอาเป็นเอาตาย จน
เกิดความเครียด เกิดปัญหาทางจิตใจ ก าลังถวิลหาวิธีการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบต่อผู้อ่ืนมากขึ้นค านึงถึงสังคมส่วนร่วมมากขึ้น  เป็นที่สังเกตได้มากขึ้นเร่ือยๆ ว่า มี
ปริมาณของกลุ่มคนชั้นปัญญาชนชาติตะวันตกได้เดินทางเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อค้นหาวิธี 
แก้ปัญหาทางจิตใจเพิ่มมากขึ้น มีเหล่าบรรดานักคิดชาวตะวันตกที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจได้เขียน
ต าราการบริหารจัดการซึ่งมีองค์ประกอบของการบริหารเชิงพุทธอยู่อย่างชัดแจ้ง ฉะนั้น องค์กร
ธุรกิจในสังคมไทยแทนที่จะไปค้นหาตัวแบบจากตะวันตก ซึ่งในที่สุดแล้ว ก็คือภูมิปัญญาที่เรามีอยู่
มาแต่เดิมไม่ต้องไปรอศึกษาจากต าราของนักคิดตะวันตกเหล่านี้อีกทอดหนึ่ง แต่ใช้วิธีศึกษา
โดยตรงจากสิ่งที่เรามีอยู่ เพียงแต่ต้องมองข้ามข้อจ ากัดในเร่ืองของถ้อยค าที่ใช้ ซึ่งอาจจะไม่ร่วมสมัย 
โดยเล็งไปที่เน้ือหาหรือแก่นของเร่ืองแทน  สังคหวัตถุ 4 คือ หลักอันเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวบุคคล ซึ่ง
ในที่นี้รวมถึง พลเมืองบรรษัท (Corporate Citizen) ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข สามารถ
ใช้เป็นตัวแบบหรือวิธีการในการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ขององค์กร โดยมีความสอดคล้องกับริ
บทของ สังคมไทยที่มีอุปนิสัยของการสงเคราะห์เกื้อกูลเป็นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

1. Corporate Philanthropy คือ การให้  หรือการบริจาคในสิ่งที่ควรให้แก่ผู้ยากไร้หรือ
แก่ผู้ที่ขาดแคลนกว่า ทั้งในรูปของวัตถุสิ่งของ เช่นการน าสิ่งของเคร่ืองใช้ไปแจกแก่ผู้ประสบภัย 
การท าบุญตามหลักศาสนา การให้โอกาสทางธุรกิจ การแบ่งปันตลาด หรือ ให้อภัย ตลอดจนการ
ให้ความรู้ ค าแนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เปรียบได้กับทาน 

2. Corporate Communication คือ การสื่อสารในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ สิ่งที่เป็น
สาระข้อเท็จจริง ประกอบด้วยเหตุผลและความจริงใจ โดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น การให้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ผู้บริโภค การไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์คุณลักษณะของ
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สินค้าเกินจริง หรือการไม่หลอกลวงมอมเมาประชาชน เปรียบได้กับ ปิยวาจา 
3. Community Volunteering คือ การเสียสละแรงงาน แรงใจ และเวลา เพื่อบ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ เช่น การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่าง ๆ การ
ระแวดระวังในการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปโดยสมัครใจเป็นการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบหนึ่ง เปรียบได้กับ อัตถจริยา 

4.  Equitable Treatment คือ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ไม่ถือว่าองค์กรตนเป็นใหญ่ เอาใจใส่ในสุข
ทุกข์ของผู้มีส่วนได้เสียที่อ่ืนๆ และรวมแก้ไขโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง การมีส่วนร่วม 
(Participation) ขององค์กรในการดูแลสังคมอย่างสม่ าเสมอ เช่น การดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่รายย่อยอย่างเสมอภาค การบริการลูกค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลาย โดยไม่เลือกว่าเป็น
รายใหญ่หรือรายย่อย การท าหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา เปรียบได้กับ 
สมานัตตตา  ตัวแบบสังคหวัตถุ  4 นี้ พิสูจน์ให้เห็นว่า  สามารถน ามาอธิบายและพัฒนาเป็นวิธีการ
ในการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ขององค์กร โดยไม่ได้มีความล้าสมัยแม้แต่น้อย90 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม กล่าวถึงการกระท าเพื่อให้แก่สังคมไว้ว่า  ‚เป็นการให้ที่กว้างไป
กว่าเร่ืองบุคคล เป็นการให้ที่มีขอบเขตกว้างใหญ่กว่าความสัมพันธ์โดยส่วนตัว ซึ่งอาจจะไม่ได้
เป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง เป็นการให้ในวงกว้าง อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ส่วนตัว
ของผู้ให้ ในบางกรณีก็เป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน‛ ซึ่งความเห็นนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ในเร่ืองการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน กล่าวคือ ทั้งในการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการให้เพื่อสังคม ล้วนเป็นความพยายามของมนุษย์เป็นสัตว์สังคม และเป็นการ
กระท าเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ที่ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ในสังคมเดียวกัน มิใช่ในฐานะที่ผู้รับมีคุณลักษณะใดที่
ผู้ให้พึงปรารถนา91 

 
 
 
 

 

90 เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม,  ตัวแบบหรือวิธีการในการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ขององค์กร 
[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ มีนาคม2553.เข้าถึงได้จาก  www.thaicsr.blogspot.com .  

91ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, า ‚ท าไมต้องให้เพื่อสังคม‛, เอกสารประกอบการสัมมน 2 มีนาคม
2549. 
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ต้นแนวคิดและทฤษฎีของ ซีเอสอาร์ 
 จากบทบาทของบริษัทในอดีตที่มุ่งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับสังคมโดย
การสร้างมูลค่าเพิ่มของหุ้นและท าก าไรให้สูงสุดนั้น ท าให้กรอบแนวคิดความรับผิดชอบของบริษัท
ถูกจ ากัดอยู่ที่ผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น แต่จากแนวคิดในยุคต่อๆ มาที่ท าให้เกิดความเชื่อ
ที่ว่าบริษัทไม่ได้เป็นแค่สถาบันทางเศรษฐกิจ (Economic Institute) ที่ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย(Social Institute) เท่านั้น แต่ยังเป็นสถาบันทางสังคม (Social Institute) ที่มีส่วนส าคัญใน
การดูแลส่งเสริมและพัฒนาทางสังคมเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน ดังนั้นกรอบความรับผิ ดชอบของ
บริษัทจึงได้ขยายขอบเขตครอบคลุมเพิ่มเติมไปยังพนักงาน,สิ่งแวดล้อมและสังคมในวงกว้าง
เพิ่มขึ้นอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มีเหตุส าคัญส่วนหนึ่งมาจากการมอง ซีเอสอาร์ ผ่าน
แนวความคิดและทฤษฎีหลายๆ ทฤษฎีด้วยกัน ซึ่งผลที่ได้ก็คือผลของความรับผิดชอบของบริษัท
ที่ตั้งต้นจากภายในและแผ่ขยายไปสู่สังคมในวงกว้างนั่นเอง 

Legitimacy Theory มุมมองของ ซีเอสอาร์ จากแนวคิดนี้ เป็นการมองในประเด็นของ
ความชอบธรรมในการด าเนินธุรกิจที่เชื่อว่า อ านาจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทนั้นไม่เกิดจากความต้องการของบริษัท แท้ที่จริงอ านาจและสิทธิเหล่านี้
ได้มาจากการยอมรับของสังคมที่จะเป็นผู้พิจารณาว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทนั้นตรงตามความ
คาดหวังของสังคมโดยรวมหรือไม่ จากนั้นจึงออกใบอนุญาตชั่วคราวให้ และสังคมเองก็จะท าการ
ตรวจสอบอยู่เสมอ เพราะเมื่อใดที่สังคมเห็นว่าการกระท าของบริษัทไม่ชอบด้วยประการทั้งปวง
แล้ว ใบอนุญาตน้ันก็พร้อมที่จะถูกเพิกถอนได้ทุกเมื่อ ความอยู่รอดหรือความเจริญเติบโตของบริษัท
เองจึงอยู่ที่ว่าการกระท าของบริษัทตรงตามความหวังของสังคมหรือไม่เพียงใด  ดังนั้นเมื่อเรามอง ซี
เอสอาร์ จากมุมมองของความชอบธรรมนี้  มันจึงเสมือนกับการบอกถึงความตระหนักและการ
เกี่ยวข้องของชุมชนกับบริษัทที่อีกทางหนึ่งก็ต้องคอยประเมินตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้แน่ใจ
ได้ว่าการปฏิบัติของตนเองเป็นที่ยอมรับและบรรจบกับความคาดหวังของสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและขยายขอบเขตออกไปในวงกว้างอยู่ตลอดเวลา มุมมองจากแนวคิดนี้เปลี่ยน
ความคิดความเข้าใจของเรา ๆ ท่านๆ หลายคนไปเลยทีเดียวนะครับ ที่ชอบคิดว่า บริษัทเป็นเจ้าของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม แท้ที่จริงสังคมต่างหากเป็นผู้ก าหนด 
 Public responsibility แนวคิดที่ส าคัญต่อมาก็คือ ความรับผิดของบริษัทต่อสาธารณะ โดย
แนวความคิดนี้เป็นการก าหนดให้บริษัทต้องรับผิดต่อผลที่ได้ (Outcome) จากการท าธุรกิจของ
บริษัทที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยตรงและพื้นที่ต่อเนื่องซึ่งกลายเป็นประเด็นทางสังคม (Social issues) 
ต่างๆ ทั้งนี้สังคมจะเป็นผู้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้บริษัทเอง ซึ่งต่อจากนั้ นบริษัทมีหน้าที่
จะต้องวางนโยบายและแนวทางการตัดสินใจให้ตรงตามวัตถุประสงค์และคุณค่าที่สังคมปรารถนา  
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 Stakeholder Theory ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้มีเชื่อมโยงอย่างเหนียวแน่นกับ
เร่ืองของความชอบธรรม (Legitimacy) โดยมุมมองจากนี้แนวคิดนี้มุ่งไปยังนโยบายของบริษัทที่
สร้างผลกระทบให้เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ผู้ถือ
หุ้น คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐและชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทมีภาระรับผิดชอบที่จะต้องตอบสนองความ
ต้องการให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง หรืออีกนัยหนึ่ง แนวคิดนี้เป็นเร่ืองของการจัดการ
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholer management ของบริษัทโดยพิจารณาถึงความต้องการ (need) และความ
สนใจ (Interest) และผลกระทบ (effect) ที่เกิดขึ้นจากนโยบายและการด าเนินงานของบริษัท เพราะ
การที่บริษัทจะสามารถด ารงอยู่ ด าเนิน เจริญก้าวหน้าและล่มสลายถือเป็นความชอบธรรมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทเป็นผุ้ก าหนดน่ันเอง  
 Business Ethics Theory จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทจะเกี่ยวพันถึงทฤษฎีปทัสถานหรือ 
Norm Theory ซึ่งหมายถึงการที่ผู้น าของบริษัทที่เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ศีลธรรม (Moral) เป็น
เคร่ืองมือตัดสินใจในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการมีผู้น า
ที่มีศีลธรรม (Moral leadership) เป็นผู้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่เกิดคุณค่ามากกว่า
ข้อก าหนดของบริษัทหรือตามความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ยังค านึงถึงคุณค่าทาง
จริยธรรมอื่นๆ เช่น ความเสมอภาค,เสรีภาพและความเป็นธรรมอีกด้วย(Maignan and Ferrell,2004) 
 Corporate Citizenship แนวความคิดมองบริษัทว่าเป็นหน่วยหนึ่งหรือเทียบเท่ากับบุคคล 
และต้องมีหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของรัฐเช่นเดียวกัน จากแนวคิดของ Carroll และBuchholz(1999)  
ความ รับผิดชอบอย่ างที่  4  ของพลเมือง  (Economic,Legal,Ethical และ Philanthropic 
responsibilities) ก็คือความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม (Philanthropic Responsibility) เพื่อช่วยให้
สังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นการมองบริษัทในระดับเดียวกับบุคคลนั่นก็คือการบริจาค
โดยความสมัครใจเพื่อช่วยให้สังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นเอง 
 การมอง ซีเอสอาร์ ด้วยแนวคิดทฤษฎีที่หลากหลาย จะช่วยให้เรารู้ถึงที่มาที่ไป ท าให้เรา
เห็นมุมมองต่างๆ หลากแง่มุม และท าให้เข้าใจถึงความหมายของ ซีเอสอาร์ ได้มากขึ้น และถ้าจะ
สรุปรวมความคิดโดยรวมแล้วเราอาจจะกล่าวได้ว่า หน้าที่ทางเศรษฐกิจและทางกฎหมายท าให้
บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นองค์กรทางธุรกิจ การท าธุรกิจอย่างมีจริยธรรมท าให้บริษัท
เป็นองค์กรที่ถูกต้องแต่การปฏิบัติตนมีความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากการเป็นเพียงองค์กร
ที่ถูกต้องนั้น ท าให้บริษัทเป็น ‚บริษัท‛ โดยสมบูรณ์ 
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ความหลากหลายของ ซีเอสอาร์ 
 พัฒนาการแนวความคิดของ  ซีเอสอาร์ จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงการขยายขอบเขตความ
รับผิดชอบจากที่เคยมุ่งเน้นอยู่เฉพาะภายในองค์กร ขยายครอบคลุมออกไปยังสังคมในวงกว้างและ
ก็หมายถึงประเด็นของ ซีเอสอาร ์ก็ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น 
 

ประเด็นของ ซีเอสอาร ์โดย เฟดเดอริก และเดวิส (Frederick and Davis) 92 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา 
การอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
สิทธิ ความเท่าเทียมในโอกาสของพลเมือง 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การแก้ไขมลภาวะ 
การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
การส่งเสริมสุขอนามัยชุมชน 
การสนับสนุนภาครัฐบาล 

 
ประเด็น ซีเอสอาร์ โดย Business for Social Responsibility93 

จริยธรรมทางธุรกิจ 
สิ่งแวดล้อม 
สิทธิมนุษยชน 
อาสาสมัครและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
การพัฒนาท้องถิ่น 
ธรรมาภิบาล 
การดูแลสถานที่ท างานขององค์กร 

 
____________________________ 

92Post W.C Federick and J.E. K. Davis, Business and Society: Corporate Strategy, Public 
Policy and Ethics, 7th ed. (New York : McGraw-Hill Inc,1992) , 63. 

93Business for Social Responsibility [online].accessed 3 June 2010.Available from 
Introduction to Corporate Social Responsibility, White Paper, URL : http://www.business-
impact.org 
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ประเด็น ซีเอสอาร์ โดย โฮม และวัตส์ (Home and Watts) 94 

สิทธิมนุษยชน 
สิทธิแรงงาน 
การดูแลสิ่งแวดล้อม 
ความร่วมมือกับท้องถิ่น 
ความสัมพันธ์กับคู่ค้า 
ความโปร่งในและธรรมาภิบาล 
หลักและแนวทางปฏิบัติของสินค้าและการตรวจสอบสินค้าส าหรับลูกค้า 
การสื่อสาร 
การป้องกันการทุจริต 

 
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดย ดร.

พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ได้นิยาม Corporate Social Responsibility (CSR) หรือบรรษัทบริบาล ว่า 
หมายถึง การด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับ
ใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะท า
ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  หากพิจารณาแยกเป็นรายค าศัพท์ ค าว่า Corporate มุ่ง
หมายถึงกิจการที่ด าเนินไปเพื่อแสวงหาผลก าไร ส่วนค าว่า Social ในที่นี้ มุ่งหมายถึงกลุ่มคนที่มี
ความสัมพันธ์กันหรือมีวิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา รวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนและ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบประกอบ และค าว่า Responsibility มุ่งหมายถึงการยอมรับทั้งผลที่ไม่ดีและ
ผลที่ดีกิจการที่ได้ท าลงไปหรือที่อยู่ในความดูแลของกิจการนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเป็น
ธุระด าเนินการป้องกันและปรับปรุงแก้ไขผลที่ไม่ดี รวมถึงการสร้างสรรค์และบ ารุงรักษาผลที่ดี ซึ่ง
ส่งผลกระทบไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  ค าว่า กิจกรรม ในความหมายข้างต้น หมายรวมถึง การ
คิด การพูด และการกระท า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่  การวางแผน การตัดสินใจ การสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการและการด าเนินงานขององค์กรสังคมในความหมายของความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ จะมุ่งไปที่ผู้มีส่วนได้เสียนอกองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ระดับ ได้แก่ สังคมใกล้ และสังคมไกล ดังภาพประกอบที่ 7 
____________________________ 

94Holme, R., Watts, P., WBCSD (2000), Corporate Social Responsibility: Making Good 
Business Sense[Online]. accessed 20002.Available from URL: 
http://www.wbcsd.org.CSR.uploaded 
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ภาพประกอบที่ 7   ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อสังคมใกล้ และสังคมไกล 
 

 
 
 
สังคมใกล้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัว

ของพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ   สังคมไกล คือ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป เป็นต้น  ในระดับของลูกค้า 
ตัวอย่างซีเอสอาร์ของกิจการ ได้แก่ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า ความรับผิดชอบ
ในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค การให้ข้อมูลขององค์กรและตัวผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอและอย่างถูกต้อง
เที่ยงตรง มีการให้บริการลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาเป็นต้น ในระดับของคู่ค้า ตัวอย่างซีเอสอาร์ของ
กิจการ ได้แก่ การแบ่งปันหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือการรวมกลุ่มในแนวดิ่งตามสายอุปทาน 
ความรอบคอบระมัดระวังในการผสานประโยชน์อย่างเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้า เป็นต้น
ในระดับของชุมชนและสภาพแวดล้อม ตัวอย่างซีเอสอาร์ของกิจการ ได้แก่ การสงเคราะห์เกื้อกูล
ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ การส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในต าแหน่งงานต่างๆ  ในองค์กร การ
สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเปิดเผย
ข้อมูลการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข เป็นต้น  ในระดับของประชาสังคม ตัวอย่างซีเอสอาร์ของกิจการ 
ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอ่ืนๆ ในการพัฒนาสังคม การตรวจตราดูแล
กิจการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับฟังข้อมูลหรือท าประชา
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พิจารณ์ต่อการด าเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และการท าหน้าที่ในการเสียภาษีอากร
ให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา เป็นต้น  ในระดับของคู่แข่งขันทางธุรกิจ ตัวอย่างซีเอสอาร์ของกิจการ 
ได้แก่ การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด การด าเนินงานในทาง
ต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ เป็นต้น 

หลักของความรับผิดชอบต่อสังคมมีองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้  1. การก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Organization Governance)  2. การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  3. การปฏิบัติด้าน
แรงงาน (Labor Practices)  4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment protection)  5. การด าเนินงาน
อย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices)  6. การใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues)  7. การร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคม (Development to the Community and Society)  8. การจัดท ารายงานด้าน
สังคมและสิ่งเเวดล้อม ( Reporting )95  

 
ความส าคัญและประโยชน์ของซีเอสอาร์ 

การเจริญเติบโต (Growth) ของธุรกิจหน่ึงๆ มาจากการพัฒนาองค์กรให้มีความ ‚เก่ง‛ อยู่ใน
ตัว ในขณะที่การพัฒนาองค์กรให้มีความ ‚ดี‛ อยู่ในตัว จะก่อให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) 
ของธุรกิจนั้นๆ แนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดสู่องค์กรโดยส่วนใหญ่ 
ล้วนมุ่งไปที่การพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ ‚เก่ง‛ ตัวอย่างทฤษฎีที่รู้จักกันดี ได้แก่ SWOT Analysis 
ส าหรับการก าหนดต าแหน่งและการสร้างความส าเร็จขององค์กร หรือ Boston Matrix ส าหรับการ
ก าหนดความส าคัญและการสร้างความส าเร็จในผลิตภัณฑ์ หรือ Five Forces และ Diamond Model 
ส าหรับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นต้น 

ส าหรับแนวคิดในเร่ืองซีเอสอาร์ จะมุ่งไปที่การสร้างให้องค์กรมีความ ‚ดี‛ ที่ก่อให้เกิด

ความยั่งยืนของกิจการ เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากหลักคุณธรรมทางศาสนา ซีเอสอาร์จึงมิใช่

เร่ืองใหม่ เพียงแต่เพิ่งได้มีการบัญญัติค านี้ขึ้นใช้ในวงการธุรกิจเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้ เอง

รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ส าหรับในประเทศไทย แนวคิดเร่ืองซีเอสอาร์ได้ถือก าเนิน

ขึ้นพร้อมกับการสถาปนาธุรกิจในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน ในรูปของการท าบุญการบริจาค 

 

 

____________________________ 
95สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบรูณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ‚CSR 

Campus โครงการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค,‛ 2553.(เอกสารประกอบการสัมมนา) 
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เพื่อการกุศล หรือการอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมที่เรียกว่า ‚การลงแขก‛ เป็นต้น เพียงแต่คนไทย
ยังมิได้เรียกกิจกรรมเหล่านี้ด้วยค าว่าซีเอสอาร์ อย่างไรก็ดี กระแสซีเอสอาร์ในเมืองไทย ก็ได้ถูกจุด
ประกายขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2549 และได้ถูกบรรจุเป็นแนวปฏิบัติที่ผนวกเข้ากับการด าเนิน
ธุรกิจ นอกเหนือไปจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบที่อยู่นอกกระบวนการทาง
ธุรกิจ เช่น การบริจาค รหือการอาสาช่วยเหลือสังคมเช่นที่ผ่านมา 
 

ประโยชน์ของซีเอสอาร์ 
 องค์กรที่น าแนวคิดซีเอสอาร์ไปปฏิบัติ จะเกิดผลลัพธ์ทั้งในส่วนรูปธรรมที่จับต้องได้ 
(Tangible) และในส่วนนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) จากผู้ที่อยู่ในองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
และพนักงาน และจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงและโดยอ้อม ดังนี้ 

 ประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม  ในแง่ของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ ราคาหุ้นมี
เสถียรภาพและมีส่วนล้ ามูลค่าหุ้นในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เน่ืองจากเป็นที่ต้องการของนักลงทุน 
ปัจจุบัน เม็ดเงินลงทุนในธุรกิจที่มีซีเอสอาร์ ซึ่งเรียกกันเฉพาะว่า SRI (Social Responsibility 
Investing) นั้น มีมูลค่าเกิน 2 ล้านล้านเหรียญ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ เป็นโอกาสที่องค์กร
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้มที่ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ
ของตลาด ในแง่ของพนักงาน เกิดความภาคภูมิใจในการท างานร่วมกับองค์อร ได้รับความสุขจาก
การปฏิบัติงานในหน้าที่ นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตัวเงิน ท าให้องค์กรสามารถที่จะรักษา
พนักงานที่มีความสามารถไว้ และในขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะชักชวนบุคลากรที่มีคุณภาพและ
เป็นที่ต้องการให้เข้ามาท างานกับองค์กรได้ องค์กรที่สามารถสร้างรายได้และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 
จากการที่ลูกค้าพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการจากองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น  การส่งเสริมการขายด้วยการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งต่อทุกๆ การซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละคร้ังให้แก่หน่วยงานหรือมูลนิธิที่ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ฯลฯ  องค์กรยัง
สามารถที่จะลดรายจ่ายของกิจการ จากการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้ารณรงค์
ให้ประชาชนประหยัดพลังงานเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าหรือหาแหล่งพลังงาน
ทดแทนแห่งใหม่ หรือการลดงบประมาณใช้จ่ายด้านโฆษณาในการเปิดตัวสินค้าแปรรูปของบริษัท
แห่งหนึ่งที่มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตที่ล้นตลาด โดยได้รับการ
สนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์จากหลายภาคส่วนในสังคม เปรียบเทียบกับงบโฆษณาสินค้าที่ไม่มี
ส่วนประสมของซีเอสอาร์ของบริษัทแห่งเดียวกัน 

 ประโยชน์ท่ีเป็นนามธรรม  องค์กรสามารถได้รับประโยชน์จากการวางต าแหน่ง
ตราผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning) ให้อยู่ในใจของลูกค้าเป็นอันดับต้นๆ ในประเภทสินค้าหรือ
บริการนั้น ๆ โดยการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ร่วมกับการท าตลาดผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านกาแฟที่รับ
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ซื้อเมล็ดกาแฟในท้องถิ่นหรือจากไร่กาแฟที่ใช้เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ส าหรับองค์กรที่มิได้ใช้ตรา
ผลิตภัณฑ์เป็นชื่อขององค์กร หรือเป็นองค์กรที่มีหลายตราผลิตภัณฑ์ สามารถด าเนินกิจกรรมซี
เอสอาร์ที่เสริมภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) นอกเหนือจากการวางต าแหน่งตราผลิตภัณฑ์ 
โดยการสร้างธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจที่อ านวยประโยชน์ต่อสังคมโดยสมัครใจมากกว่าเป็นเพียง
การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในอุตสาหกรรมหรือกฎหมายบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น การ
จัดหาและดูแลระบบบ าบัดของเสียจากโรงงานให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ า
ของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมากกว่าการมีระบบไว้เพียงเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ แต่
มิดได้เปิดใช้งาน เป็นต้น  นอกจากนี้  องค์กรยังสามารถจัดท ารายงานของกิจการที่ เรียกว่า 
Sustainability Report ซึ่งหน่วยงาน Global Reporting Initiative (GRI) เป็นผู้วางกรอบและแนวทาง
ไว้ เพื่อใช้เผยแพร่กิจกรรมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยในปัจจุบันมี
องค์กรธุรกิจที่จัดท ารายงานดังกล่าวนี้แล้วนับพันแห่งทั่วโลก 
จ าพวกของซีเอสอาร์ 
 การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ มิได้จ ากัดว่ากิจการที่กล่าวถึงจะต้องเป็น
องค์กรหรือหน่วยงานที่อยู่ในภาคธุรกิจเท่านั้น ในอดีตที่ผ่านมา ภาครัฐเองก็ได้เคยตราพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งท าให้ส่วนราชการต่าง ๆ ต้อง
พัฒนาการปฏิบัติราชการโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ดังนั้น ต้องถือว่าส่วนราชการต่าง ๆ ก็ดี มีพันธกิจหลักในการบริหารกิจการบ้านเมือง
ด้วยความรับผิดชอบเป็นที่ต้ังอยู่แล้ว ทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนโดยไม่แสวงหาผลก าไร ซีเอสอาร์ในภาครัฐจึงมิใช่เร่ืองใหม่หรือหลักการ
บริหารบ้านเมืองแนวใหม่แต่ประการใด แต่เป็นเร่ืองที่ข้าราชการทุกคนต้องตระหนักและส านึกได้
เองว่าตนเองมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา  ฉะนั้น เร่ือง
ของความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility : SR) ส าหรับหน่วยงานของรัฐ จึงถือเป็น
บทบาทขั้นพื้นฐานที่พึงมี นับตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐถือเป็นผู้มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานดังกล่าว อีกทั้งสมควรที่จะด ารงบทบาทเป็นเจ้าภาพงาน
ให้แก่ภาคอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานอีกด้วย เมื่อพิจารณาซีเอสอาร์ตามบทบาทและ
ความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน จะสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 จ าพวก (division) โดยจ าพวกแรก
เป็น CSR-after-process ที่มักใช้ค าในภาษาไทยว่า ‚กิจกรรมเพื่อสังคม‛ คือ การด าเนินกิจกรรม 
(activities) ของหน่วยงาน ซึ่งโดยมากเป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหาก าไร เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมในด้านต่าง ๆ โดยกิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมักแยกต่างหากจากการด าเนินธุรกิจที่เป็น
กระบวนการ (process) หลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง เช่น การแก้ไขเยียวยาชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบทางมลพิษ จากการประกอบการ การแจกจ่ายสิ่งของช่วยบรรเทาสาธารณภัย การเป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 79 

อาสาสมัครช่วยบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้มักเป็นกิจกรรมที่อยู่
นอกเหนือเวลาท างานตามปกติ  จ าพวกที่สองเป็น CSR-in-process ซึ่งปัจจุบันมักเรียกกันว่า ‚ธุรกิจ
เพื่อสังคม‛ คือ การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการท างานหลักของกิจการ 
หรือเป็นการท าธุรกิจที่หาก าไรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การป้องกันหรือก าจัดมลพิษใน
กระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามข้อก าหนดในฉลากผลิตภัณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อ
ผู้บริโภค การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากกความผิดพลาดและความบกพร่องของ
พนักงาน ซึ่งการด าเนินความรับผิดชอบเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลาท างานปกติของกิจการ
จ าพวกที่สามเป็น CSR-as-process ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น ‚กิจการเพื่อสังคม‛ เพื่อให้แตกต่างจากสอง
จ าพวกข้างต้นที่เป็นบทบาทขององค์กรธุรกิจโดยตรง กิจการในจ าพวกที่สามนี้ มักเป็นองค์กรที่
ด าเนินงานโดยไม่แสวงหาก าไรให้แก่ตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อยัง
ประโยชน์ให้แก่สังคมในทุกกระบวนการของกิจการ ตัวอย่างของกิจการที่อาจจัดอยู่ในข่ายนี้ ได้แก่ 
มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชนและส่วนราชการต่างๆ  
 อย่างไรก็ดี กิจการเพื่อสังคมในความหมายเต็มของ CSR-as-process นั้น มีข้อแตกต่างจาก
หน่วยงานที่เรียกตัวเองว่า องค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หาก าไร (non-profit organization) ตรงที่
หน่วยงานที่ไม่หาก าไร อาจอยู่ในสภาพที่ไม่มีก าไรให้ทั้งแก่ตนเองและแก่สังคม อันเนื่องมาจาก
การขาดกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  แต่สถานะของกิจการเพื่อสังคมนั้น เกิดจากการ
ผสมผสานอุดมการณ์ในแบบนักพัฒนาสังคมเข้ากับการบริหารจัดการในแบบผู้ประกอบการ ซึ่ง
เป็นการผนวกจุดแข็งระหว่างแผนงานของภาคประชาสังคมกับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพของ
ภาคธุรกิจ ในอันที่จะสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมโดยรวม ขณะเดียวกันกิจการก็สามารถ
อยู่รอดได้ ด้วยการพึ่งพาการด าเนินงานของตนเอง แทนการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกหรือ
ได้รับการอุดหนุนจากภาษีของประชาชน เรียกว่า เป็นองค์กรที่หาก าไรให้แก่สังคม (social profit 
organization) โดยที่เจ้าของกิจการเหล่านี้มักเรียกตัวเองว่า เป็นผู้ประกอบการทางสังคม (social 
entrepreneur)  การที่องค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หาก าไรในรูปแบบเดิม อาศัยทุนสนับสนุนจาก
การบริจาคก็ดีหรืออาศัยทุนอุดหนุนจากเม็ดเงินภาษีก็ดี ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรจากสังคมทาง
หนึ่ง ซึ่งหากด าเนินงานโดยขาดประสิทธิภาพหรือขาดความรับผิดชอบแล้ว ยิ่งต้องได้รับการต าหนิ
มากกว่าองค์กรที่หาก าไรให้แก่ตนเองเป็นเท่าตัว เพราะนอกจากจะเป็นการถือครองทรัพยากรทาง
สังคม โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแล้ว ยังเท่ากับเป็นการปิดโอกาสองค์กรที่ไม่หาก าไร
แห่งอ่ืนๆ ในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรเหล่านี้ เพื่อท าประโยชน์ให้แก่สังคมด้วย ถือเป็นค่าเสีย
โอกาส (opportunity cost) ที่คนในสังคมต้องร่วมกันจ่ายโดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดกลับคืน
มาเลย  
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ระดับชั้นของซีเอสอาร์ 
 องค์กรธุรกิจหลายแห่งในปัจจุบัน ได้น าเร่ืองซีเอสอาร์มาเป็นประเด็นสื่อสารทางการตลาด
บางองค์กรขยายผลเพื่อใช้ซีเอสอาร์เป็นรูปแบบในการกีดกันการแข่งขันการค้า จนท าให้ซีเอสอาร์
กลายเป็นเคร่ืองมือที่ใช้สนองประโยชน์ทางธุรกิจ แทนที่จะใช้เพื่อเจตนารมณ์ของการมีส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ของกิจการในทุกวันนี้ จึงมีทั้งที่
เกิดขึ้นโดยความเต็มใจและเกิดขึ้นจากความจ าเป็นทางธุรกิจ  การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ของ
องค์กรธุรกิจที่ประกอบด้วยความส านึกรับผิดชอบต่อสังคมก็ยังมีข้อถกเถียงเพิ่มเติมอีกว่า ควรเป็น
การด าเนินตามหน้าที่ ตามกฎหมาย ที่ไม่สร้างให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคมก็เพียงพอแล้ว หรือว่า
ต้องเกิดขึ้นจากการอาสาหรือสมัครใจยินดีในการด าเนินกิจกรรมดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งอยู่
เหนือการปฏิบัติตามหน้าที่หรือตามกฎหมายเท่านั้น การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ไม่ว่าจะเกิดจาก
การปฏิบัติตามความจ าเป็นหรือตามความสมัครใจ ถือเป็นการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมทั้งสองกรณี แตกต่างกันที่ระดับความเข้มข้นของการด าเนินกิจกรรมและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนั้นๆ กิจกรรมซีเอสอาร์ที่เกิดจากความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตาม
หน้าที่  หรือตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย จัดอยู่ชั้น (Class) ของ ซีเอสอาร์ระดับพื้นฐาน 
ขณะที่กิจกรรมซีเอสอาร์ที่เกิดจากการอาสาหรือสมัครใจยินดีในการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์นั้น
ด้วยตัวเอง มิใช่เกิดจากความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย จัดอยู่ในชั้นของ ซี
เอสอาร์ระดับก้าวหน้า กิจกรรมซีเอสอาร์ยังสามารถแบ่งออกตามทรัพยากรที่ใช้ในการด า เนิน
กิจกรรม หากเป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลัก จะจัดอยู่ใน
ตระกูล (order) ที่เป็น Corporate-driven CSR เช่น การที่องค์กรบริจาคเงินที่ได้จากก าไรในกิจการ 
หรือบริจาคสินค้าและบริการของบริษัทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ถือเป็นก ารเสียสละ
ทรัพยากรที่เป็นสิ่งของหรือเป็นการลงเงินอย่างหนึ่ง หรือการที่องค์กรน าพนักงานลงพื้นที่ เพื่อเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย ถือเป็นการเสียสละทรัพยากรด้านเวลา หรือเป็นการลงแรงอย่าง
หนึ่ง หากเป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็นหลัก จะจัดอยู่ ในตระกูลที่เป็น 
Social-driven CSR เช่น การเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการของบริษัทในช่วงเวลาการ
รณรงค์โดยบริจาครายได้จากการขายสินค้าและบริการส่วนหนึ่งต่อทุกๆ การซื้อแต่ละคร้ัง ให้แก่
หน่วยงานหรือมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ถือเป็นการระดมเงินบริจาคจากการซื้อของ
ลูกค้า และมอบหมายให้ผู้อ่ืนที่มิใช่พนักงานในองค์กร ลงแรงช่วยเหลือในพื้นที่ 
 

การพัฒนาซีเอสอาร์ในองค์กร 
 กิจกรรมซีเอสอาร์ มิได้สิ้นสุดที่การบริจาคเงินหรือบริจาคสิ่งของให้แก่หน่วยงานสังคม 
สงเคราะห์หรือมูลนิธิไปด าเนินการ แต่เป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาไปสู่องค์กรที่ ‚ดี‛ องค์กรที่
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สามารถบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อการสังคมสงเคราะห์ได้นั้น แสดงว่าเป็นองค์กรที่เจริญเติบโตใน
ธุรกิจและมีความ ‚เก่ง‛ อยู่ในตัวแล้ว ประเด็นที่ส าคัญ คือ ท าอย่างไรจึงจะใช้ความ ‚เก่ง‛ ในการ
ด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ หรือถ่ายทอดความ ‚เก่ง‛ นั้นให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ที่แต่เดิมได้รับ
เป็นเงินหรือสิ่งของ กิจกรรมซีเอสอาร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินหรือสิ่งของ อาจมิใช่การแก้ปัญหา
ระยะยาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม แต่การพัฒนาทักษะและศักยภาพให้แก่พวกเขาเหล่านั้น
ต่างหากที่น่าจะเป็นค าตอบ และการพัฒนาในเร่ืองดังกล่าว ก็สามารถใช้ความ ‚เก่ง‛ ที่มีอยู่ในธุรกิจ
ให้เกิดประโยชน์ได้  กิจกรรมทางซีเอสอาร์ ประกอบทั้ง การคิด การพูด และการกระท า และ
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตขององค์กรที่ได้ผ่านวัยเด็ก วัยรุ่น และเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะช่วยเหลือ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อาศัยอยู่ วิธีการพัฒนาซีเอสอาร์ในองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ จึง
ควรผนวกช่วงแห่งการเจริญเติบโตเข้ากับองค์ประกอบของซีเอสอาร์ นั่นคือ ‚คิดแบบเด็ก ท าแบบ
วัยรุ่น และพูดแบบผู้ใหญ่‛ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมซีเอสอาร์ เป็นงานที่ต้องอาศัยความคิด
สร้างสรรค์ และความจริงใจ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในวัยเด็ก  การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ 
จ าเป็นที่องค์กรควรเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้หรือถ่ายทอดความ ‚เก่ง‛ ด้วยความมุ่งมั่นและ
พละก าลัง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในวัยรุ่น การติดตามและประเมินผลกิจกรรมซีเอสอาร์ เพื่อ
น าไปสู่การสื่อสารทั้งกับคนในองค์กรและสังคมภายนอก เป็นบทบาทที่ต้องอาศัยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเป็นบทบาทของผู้ใหญ่ ในการถ่ายทอดข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นย า และมี
ผลลัพธ์เชิงบวกกลับมาสู่องค์กรในที่สุด เงื่อนไขส าคัญในการพัฒนาซีเอสอาร์ในองค์กรให้ประสบ
ผลส าเร็จและเป็นที่ยอมรับในสังคมไปพร้อมๆ กัน คือ การเชื่อมร้อยกิจกรรมทางธุรกิจให้มีส่วน
ประสมของความรับผิดชอบทางสังคมอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน  สถาบันไทยพัฒน์จะท าหน้าที่ในการ
ออกแบบและพัฒนากิจกรรมซีเอสอาร์ คัดเลือกหน่วยงานร่วมด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ให้แก่
องค์กร ติดตามและประเมินผลกิจกรรมซีเอสอาร์ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ขององค์กร
ธุรกิจส าเร็จประโยชน์เต็มตามทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมนั้น ๆ 
 

ซีเอาร์เทียมกับซีเอสอาร์แท้ ดูอย่างไร 
 การจ าแนกกิจกรรม (activity) ซีเอสอาร์ สามารถพิจารณาได้ในหลายมิติ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์
ที่ใช้ในการอ้างอิง อาทิ การจ าแนกโดยยึดที่ตัวกระบวนการทางธุรกิจ การจ าแนกโดยพิจารณาที่
เจตนารมณ์แห่งการกระท า การจ าแนกตามทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน การจ าแนกตามกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียที่ได้รบผลกระทบ การจ าแนกโดยค านึงถึงประเด็นปัญหาทางสังคม การจ าแนกตาม
รูปแบบของกิจกรรมที่ท า หรือการจ าแนกโดยใช้เกณฑ์ผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง  หากพิจารณาโดยใช้
เกณฑ์เร่ืองกระบวนการ (process) ในองค์กร สามารถจ าแนกกิจกรรมซีเอสอาร์ได้เป็น 3 จ าพวก 
(division) โดยจ าพวกแรกเรียกว่า CSR-after-process คือ การด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อ
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สร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ โดยกิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมักแยกต่างหากจากการ
ด าเนินธุรกิจที่เป็นกระบวนการหลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง จ าพวกที่สองเป็น CSR-as-
process คือ การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ด าเนินงานโดยไม่แสวงหาก าไรให้แก่
ตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อยังประโยชน์ให้แก่สังคมในทุก
กระบวนการของกิจการ  หากพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เร่ืองเจตนารมณ์ (spirit) แห่งการกระท า 
สามารถจ าแนกกิจกรรมซีเอสอาร์ได้เป็น 2 ระดับชั้น (class) ได้แก่ ซีเอสอาร์ระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็น
การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ที่เกิดจากความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ หรือตามระเบียบ
ข้อบังคับทางกฎหมาย และซีเอสอาร์ระดับก้าวหน้า ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ที่เกิดจาก
การอาสาหรือสมัครใจยินดีในการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์นั้นด้วยตนเอง มิใช่เกิดจากความจ าเป็น
ที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย  หากพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เร่ืองทรัพยากร (resource) ที่
ใช้ในการด าเนินงาน สามารถจ าแนกกิจกรรมซีเอสอาร์ได้เป็น 2 ตระกูล(order) ได้แก่  Corporate-
driven CSR คือ การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลัก และ 
Social-driven CSR คือ การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์โดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรหรือจากสังคม
เป็นหลัก  หากพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เร่ืองผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ที่ได้รับผลกระทบสามารถ
จ าแนกกิจกรรมซีเอสอาร์ได้เป็นวงศ์ (family) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่นครอบครัวของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน หรือกระทั่งคู่แข่งขันทางธุรกิจ  หาก
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์เร่ืองประเด็น(issue) ปัญหาทางสังคม สามารถจ าแนกกิจกรรมซีเอสอาร์ได้
ตามมูลเหตุ(cause) แห่งปัญหาที่องค์กรต้องการเข้าไปร่วมแก้ไข เช่น ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหา
ด้านสุขภาวะ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ  หากพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เร่ือง
รูปแบบของกิจกรรม (initiative) ที่ท า ศ.ฟิลิป คอตเลอร์ และแนนซี่ ลี ได้จ าแนกรูปแบบของซี
เอสอาร์ไว้ในหนังสือ ‚Corporate Social Responsibility‛ ออกเป็น 6 ชนิด (type) กิจกรรม ได้แก่ 
การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม การตลาด
เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมการบริจาคเพื่อการกุศล การอาสาช่วยเหลือชุมชน และการประกอบธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคม  หากพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เร่ืองผลประโยชน์ (benefit) เป็นที่ตั้ง  สามารถ
จ าแนกกิจกรรมซีเอสอาร์ได้เป็น 2 พันธุ์(variety) ได้แก่ ซีเอสอาร์แท้ ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมซี
เอสอาร์โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่ตั้ง  ปัจจุบันองค์กรธุรกิจหลายแห่งได้น าเร่ืองซี
เอสอาร์มาเป็นประเด็นสื่อสารทางการตลาด บางองค์กรขยายผลเพื่อให้ซีเอสอาร์เป็นรูปแบบในการ
กีดกันการแข่งขันการค้า จนท าให้ซีเอสอาร์กลายเป็นเคร่ืองมือทางธุรกิจที่สนองประโยชน์ต่อ
องค์กร แทนที่จะเป็นกิจกรรมที่สนองประโยชน์ต่อสังคม ในวงธุรกิจทุกวันนี้ จึงมีทั้งซีเอสอาร์แท้ 
และซีเอสอาร์เทียม 
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ซีเอสอาร์ :  คือ “หน้าท่ี” หรือ “การอาสา” 
 ค าว่า ‚หน้าที่‛ ตามความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง กิจที่ควรท า 
หรือกิจที่จะต้องท า ส่วนค าว่า ‚อาสา‛ หมายถึง รับท าโดยเต็มใจ  ความเหมือนกันระหว่างซีเอสอาร์
โดย ‚หน้าที่‛ หรือ ‚อาสา‛ ก็คือ เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการกระท าปรากฏสู่บุคคลหรือ
สังคมภายนอก ส่วนความแตกต่างของการท าซีเอสอาร์ระหว่าง ‚หน้าที่‛ และ ‚อาสา‛ ก็คือ การท าซี
เอสอาร์โดยเป็นไปตามหน้าที่ อาจจะไม่มีความต้องการที่จะท าแต่จ าเป็นต้องท า หรือท าไปด้วย
ความไม่เต็มใจ ในขณะที่การท าซีเอสอาร์โดยการอาสานั้น จะต้องเกิดจากความเต็มใจที่จะท าก่อน
แล้วจึงค่อยลงมือท า  การพิจารณาซีเอสอาร์ว่าต้องเป็นหน้าที่หรือต้องมีกฎหมายก ากับนั้น มุ่ง
ควบคุมหรือก ากับรูปธรรมของการกระท า อันได้แก่ พฤติกรรมการแสดงออกด้วยค าพูดและการ
กระท า (วจีกรรมและกายกรรม) มากกว่าการกระท าทางใจหรือมโนกรรม ซึ่งเป็นนามธรรมภายใน
ที่มีความยากล าบากในการวัด หรือควบคุม หรือพิสูจน์ให้เห็นได้ในเชิงประจักษ์  การพิจารณาว่าซี
เอสอาร์เป็นหน้าที่นั้น มีจุดด้อยในเร่ืองของการพัฒนาเพื่อให้เกิดจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมจาก
ภายใน แต่มุ่งให้เกิดรูปธรรมของกิจกรรมที่ปรากฏสู่ภายนอก ฉะนั้นการแสดงออกซึ่งความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามหน้าที่และตามกฎหมาย จึงกลายเป็นเร่ืองที่ต้องมีการรับรองโดยบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก ในรูปของใบรับรอง รางวัล หรือมาตรฐานต่าง ๆ ในขณะที่ ก า รพิ จ า รณ า ซี
เอสอาร์ว่าเป็นเร่ืองของการอาสานั้น เป็นความคิดที่มุ่งให้เกิดการกระท าที่ต้องมีพัฒนาการเร่ิมต้น
ตั้งแต่ระดับจิตใจ มีความเต็มใจในการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์นั้น ๆ เป็นเบื้องแรก โดยไม่
จ าเป็นต้องรอดูท่าทีของสังคม หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง หรือกฎระเบียบต่างๆ ว่าจะ
ก าหนดไว้อย่างไร การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์โดยการอาสานี้ จึงไม่จ าเป็นต้องมีใครหรือ
หน่วยงานใดมารับรอง ควบคุมหรือตรวจสอบ  การที่องค์กรธุรกิจหนึ่งๆ ด าเนินกิจกรรมทางสังคม
โดยหน้าที่ หรือเป็นการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ที่เกิดจากกระแสดบีบบังคับทางสังคม ไม่ว่าจะใน
รูปของข้อเรียกร้อง การกดดัน หรือ ในรูปของข้อก าหนด ระเบียบกฎเกณฑ์ และมีผลให้องค์กร
ธุรกิจจ าต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จัดว่าเป็น ซีเอสอาร์ในระดับพื้นฐาน ที่มีความแตกต่าง
จากการด าเนินกิจกรรมทางสังคมโดยความเต็มใจ หรือเป็นการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ที่อยู่
นอกเหนือจากที่มีอยู่ในข้อก าหนด ตามมาตรฐาน หรือตามกฎหมาย ซึ่งจัดว่าเป็น ซีเอสอาร์ในระดับ
ก้าวหน้า 
 
บรรษัทบริบาล (CSR) ต่างกบั บรรษัทภิบาล (CG) อย่างไร 
 การก ากับดูแลกิจกรรม (Corporate Governance-CG) หรือ บรรษัทภิบาล มาจากค าว่า 
บรรษัท + อภิ (แปลว่า เฉพาะ ข้างหน้า ยิ่ง ) + บาล (แปลว่า การปกครอง การรักษา) หมายถึง การ
ก ากับดูแลกิจการให้เจริญรุดหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเงื่อนไขของความถูกต้องโปร่งใส การมี
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จริยธรรมที่ดี โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเป็นหลัก  การก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี  2549 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์การด าเนินการเกี่ยวกับรรษัทภิ
บาลในประเทศไทย ได้ประกาศเผยแพร่นั้นเป็นการน าข้อพึงปฏิบัติจากหลักการก ากับดูแลกิจการที่
ดี 15 ข้อ ที่ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เทียบเคียงกับหลักการ
ก ากับดูแลกิจการของ The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD 
Principles of Corporate Governance ปี 2004) และข้อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่วม
โครงการ Corporate Governance-Reports on the Observance of Standards and Codes (CG-ROSC) 
โดยปรับให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนไทย มีอยู่ด้วยกัน 5 หมวด 
ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น – ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่าน
การแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน – ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย – ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตาม
สิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความ
ยั่งยืนของกิจการ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส – คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและ
น่าเชื่อถือ 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการ
ก ากับดูแลกิจกรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 

หลักการก ากับดูแลกิจการทั้ง 5 หมวดน้ี หมวด 1 และหมวด 2 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
ขณะที่หมวด 4 และหมวด 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ซึ่งทั้งผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการถือ
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการ มีเพียงหมวดที่ 3 ที่กล่าวถึงผู้มีส่วนได้เสียนอกกิจการ ซึ่งเป็นส่วนที่
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เกี่ยวข้องหลักกับการด าเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 แนวปฏิบัติตามหลักการในหมวดที่ 3 นี้ ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตาม
สิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อพิจารณาที่จุดมุ่งหมายของหลักการดังกล่าวก็ยิ่งจ ากัดว่า
เป็นไปเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในขณะที่
เจตนารมณ์ในการด าเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะค านึงถึงประโยชน์ของสังคม
เป็นที่ตั้ง อีกทั้งการดูแลผู้มีส่วนได้เสียนอกกิจการอย่างมีสมฤทธิภาพนั้น จะต้องเร่ิมต้นจาก
จิตส านึกที่ต้องการท าด้วยความเต็มใจ มิใช่แค่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การ
ด าเนินกิจกรรมโดยมีเป้าหมายที่ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารหรือคณะกรรมการ ( คือ ผู้มีส่วนได้เสียใน
กิจการ) เป็นแนวต้ัง กิจกรรมเหล่านั้นเป็นเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยอ้อม ซึ่ง
แฝงอยู่กับการก ากับดูแลกิจการภายในให้มีความโปร่งใส สามารถให้สังคมภายนอกตรวจสอบได้ 
ในขณะที่ การด าเนินกิจกรรมโดยมีเป้าหมายที่ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ 
(รวมถึงสิ่งแวดล้อม) ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน และประชาชนทั่วไป เป็นตัวตั้ง (คือ ผู้มีส่วนได้เสียนอก
กิจการ) กิจกรรมเหล่านี้เป็นเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยตรง ฉะนั้น กิจการใด
ที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีอยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ด้วย 
 บรรษัทภิบาล จึงถือเป็นโครงสร้างและกระบวนการภายในกิจการที่ต้องจัดให้มีขึ้นส าหรับ
การก าหนดทิศทางและสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงานของกิจการทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อ
กิจการ พร้อมกันกับความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตของกิจการอย่าง
มั่นคง  ขณะที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือบรรษัทบริบาล ซึ่งมาจากค าว่า บรรษัท+บริ 
(แปลว่า ทั้งหมด ออกไป โดยรอบ) + บาล หมายถึง การดูแลรักษาไม่เฉพาะในส่วนที่เป็นกิจการ แต่
ยังแผ่ขยายกว้างออกไปครอบคลุมในส่วนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่อยู่โดยรอบกิจการ ด้วย
เงื่อนไขของความส านึกรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัท (Corporate Citizen) การมี
คุณธรรม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกกิจการอย่างเท่าเทียมกัน 
 บรรษัทบริบาล จึงเป็นกลไกการด าเนินงานในกิจการที่เชื่อมโยงสู่กระบวนการภายนอกที่
จัดให้มีขึ้นภายใต้จุดมุ่งหมายที่ต้องการสร้างประโยชน์แก่กิจการและส่วนรวมบนพื้นฐานของการ
ไม่เบียดเบียนกัน การสงเคราะห์ความช่วยเหลือส่วนรวมตามก าลังและความสามารถของกิจการ อัน
จะน าไปสู่ความยั่งยืนของกิจการในระยะยาวตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดย
มีอยู่ด้วยกัน 8 หมวด ได้แก่ การก ากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การ
เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การ
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

หมวดที่ 1 การก ากับดูแลกิจการที่ดี-การก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นการจัดให้มีระบบ
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บริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่  มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือ
หุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งน าไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของธุรกิจ 

หมวดที่ 2 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม – การประกอบธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ธุรกิจควร
ถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อ่ืน
ที่อาจได้มาจากการด าเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

หมวดที่ 3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม -
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้นธุรกิจควร
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการท างาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาส
แสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการท างาน 

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค-สินค้า และ/หรือ บริการของธุรกิจไม่ควรให้
เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าและ /หรือ
บริการให้มีความเป็นสากลและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งควรพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการ
เพื่อประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย 

หมวดที่ 5 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม –ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง และมีการ
พัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความส าคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอ้ือต่อการด าเนินงานของธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจ
ควรจัดกิจกรรมทางสังคม และ/หรือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้า และ / หรือ บริการของธุรกิจโดยการแสดงตัวเป็น
พลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น พร้อมกับคิดค้นวิธีการที่จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชน
และสังคม ที่เกิดจากกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจในที่สุด 

หมวดที่ 6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม –การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรโลก บวกกับ
ปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
จ านวนมหาศาลจนเกินกว่าความจ าเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และระบบนิเวศ
ต่อไป ดังนั้น ธุรกิจจึงมีหน้าที่ ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน 
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หมวดที่ 7 การเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม – ในการ

ด าเนินธุรกิจสามารถน าแนวคิด ซีเอสอาร ์มาประยุกต์ผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับ
การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างกลมกลืน โดยการพัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การ
ด าเนินงานด้าน ซีเอสอาร์ และน ามาปรับใช้ คิดค้นให้ เกิดนวัตกรรมในธุรกิจที่สามารถสร้าง
ประโยชน์สูงสุดทั้ง ต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน (innovative business) 

หมวดที่ 8 การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจควรให้ความส าคัญกับ
การเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทาง ซีเอสอาร์ ที่กล่าวมาอย่างครบถ้วนโดย
ข้อมูลที่เปิดเผยนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย(stakeholders) ทุกฝ่ายแล้ว ยังช่วยใน
การสอนทานให้ธุรกิจทราบได้ว่า ได้ด าเนินการในเร่ือง ซีเอสอาร ์ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ 
 
ซีเอสอาร์ : คือ “การลงทุน” หรือ “การท าบุญ” 
 ค าว่า “บุญ” ตามความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ความดี คุณงาม
ความดี หรือการกระท าดีตามหลักค าสอนในศาสนา ส่วนค าว่า “ลงทุน” หมายถึง ออกเงินเป็นทุน
เพื่อหาก าไร  คนส่วนใหญ่ มักมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับค าว่า “ท าบุญ” โดยเข้าใจว่าเป็นเพียง
การท าทานหรือการบริจาคเงิน วัตถุ สิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว การ "ท าบุญ" มี
ความหมายกว้างกว่าทาน การท าบุญ หมายรวมถึง การท าความดี การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ด้อยกว่า 
โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นการให้เงินหรืออามิสเท่านั้น อีกทั้งยังสื่อถึงลักษณะของการกระท าโดยไม่คิด
หวังสิ่งใดตอบแทน เป็นการเสียสละหรือจาคะโดยไม่มีนัยของการทวง “บุญ” คืน ในขณะที่การ 
“ลงทุน” มีความหมายสื่อไปในทางที่คาดหวังจะได้ผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งกลับคืนมา เช่น 
ก าไรจากการลงทุน  กิจกรรมซีเอสอาร์ที่แท้ จึงไม่ควรพิจารณาให้เป็นเร่ืองของการลงทุนที่หวัง
ผลตอบแทนหรือให้ผลคุ้มค่าทางการเงิน แต่ควรเป็นเร่ืองของการท าความดีไม่คาดหวังผลตอบแทน 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักค าสอนในศาสนา แนวทางของการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ จึงมิใช่เร่ืองที่
แปลกแยกไปจากการท าคุณงามความดีตามหลักค าสอนในศาสนา หรือเป็นเร่ืองที่อยู่นอกศาสนาแต่
อย่างใด ในทางศาสนา การกระท าทุกการกระท า ที่แม้ผู้กระท าจะมิได้คาดหวังผลจากการกระท า
นั้นย่อมที่จะมีผลแห่งการกระท า (วิบาก) เกิดขึ้นคู่กับการกระท า(กรรม) นั้นๆ เสมอ ฉะนั้นการท า
ความดี ที่แม้ผู้กระท ามิได้หวังผลแห่งการท าความดีนั้น ผู้กระท าย่อมจะได้รับผลหรืออานิสงส์แห่ง
ความดีนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่แล้วโดยไม่ต้องคาดหวัง ฉะนั้น การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ที่
องค์กรธุรกิจมีความคาดหวังจะได้รับสิ่งตอบแทน หรือพิจารณาว่าเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่ง ที่
ต้องการผลลัพธ์ทางด้านการเงิน การตลาด หรือ การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมซีเอสอาร์นั้นไม่ถือว่า
เป็นซีเอสอาร์ที่แท้   ด้วยเหตุนี้ การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ที่แท้ จึงไม่จ าเป็นต้องวัดด้วยมูลค่าที่
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เป็นตัวเงินไม่จ าเป็นต้องวัดด้วยยอดเงินบริจาค เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการสร้าง
ภาพลักษณ์ รวมทั้งไม่จ าเป็นต้องวัดด้วยจ านวนกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อการประชาสัมพันธ์ในทาง
ตรงกันข้าง กิจกรรมซีเอสอาร์ที่แท้ อาจไม่จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพิ่ม หรือสร้างกิจกรรมพิเศษใดๆ 
เพิ่มเติม มากไปกว่าการดูแลตรวจตรากระบวนการทางธุรกิจโดยปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ทั้งองค์กรและสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน จนสร้าง
ความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

เคลื่อนขบวน ซีเอสอาร์ ทางไหนดี 
การประเมินสถานการณ์ซีเอสอาร์ของไทยให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนั้น 

คงไม่สามารถหยิบเพียงส่วนของภาพที่ปรากฎ หรือเลือกเฉพาะส่วนที่เห็นหรือที่รู้สึกมาน าเสนอ 
เนื่องจากการวิเคราะห์แบบแยกส่วนนั้น แม้ข้อเท็จจริงในส่วนนั้น ๆจะถูกต้อง แต่สถานการณ์จริง
อาจไม่เป็นไปตามผลการวิเคราะห์นั้นก็ได้ อย่างเช่น การเห็นข้อมูลตัวเลขการส่งออกยังเติบโตดีอยู่ 
ก็สรุปเอาว่าเศรษฐกิจโดยรวมก็น่าจะดีตามไปด้วย แต่ในสถานการณ์จริงเศรษฐกิจโดยรวมไม่ได้ดี
ขึ้น เพราะเหตุจากปัจจัยหลักส่วนอ่ืนที่ส่งผล ไม่ใช่เร่ืองการส่งออกเป็นต้น ในแวดวงซีเอสอาร์ของ
ไทย แม้องค์กรธุรกิจจ านวนหนึ่งจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองซีเอสอาร์ในระดับที่ดีพอจน
สามารถท าได้อย่างเห็นผลนั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การขับเคลื่อนเร่ืองซีเอสอาร์จะต้องมุ่งเน้นที่
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองซีเอสอาร์เป็นหลักเพราะในความเป็นจริงอีกด้านหนึ่ง ก็ยังมี
องค์กรธุรกิจอีกจ านวนหนึ่งที่พัฒนาจนสามารถปฏิบัติเร่ืองซีเอสอาร์ได้อย่างล้ าหน้าเลยขั้นของการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจไปแล้ว  กรณีที่ถูกมองว่าซีเอสอาร์เป็นเร่ืองที่จ ากัดอยู่เฉพาะในวงของ
บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทที่เป็นเอสเอ็มอีไม่ค่อยรู้เร่ืองหรือไม่สามารถท าได้ แม้จะรู้สึกได้ว่าเป็น
เช่นนั้น แต่ข้อเท็จจริงก็คือ ยังมีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กอีกหลายแห่งที่ท าเร่ืองซีเอสอาร์มา
อย่างยาวนาน เพียงแต่ไม่ได้ใช้ค าว่าซีเอสอาร์ หรอืไม่ได้สื่อสารกับคนภายนอกให้เป็นที่รับรู้ ฉะนั้น 
การที่สังคมภายนอกไม่รู้ ไม่ได้หมายความว่า องค์กรเหล่านี้ไม่ได้ท าเร่ืองซีเอสอาร์  กรณีที่สังคม
เข้าใจว่าองค์กรธุรกิจท าซีเอสอาร์ไปเพื่อกลบเกลื่อนความไม่ดีของตนเอง ที่ไปสร้างความเสียหาย
ให้แก่สังคม จึงต้องใช้การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์เพื่อลดกระแสต่อต้าน
จากสังคม องค์กรธุรกิจจ าพวกที่ว่านี้ก็มีอยู่จริง จนมีค าเรียกกิจกรรมดังกล่าวนี้ว่าเป็นซีเอสอาร์เทียม 
ด้วยเหตุที่กิจการเหล่านี้เอาแต่ค านึงถึงประโยชน์ของตัวแต่ฝ่ายเดียว ไม่ได้ห่วงใยในผลกระทบที่มี
ต่อสังคมซึ่งเกิดจากกระบวนการทางธุรกิจของตน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องยอมรับว่ายังมีองค์กร
ธุรกิจที่ด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์เพื่อยังประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างจริงจัง โดยมิได้คาดหวัง
ผลตอบแทนทางธุรกิจใดๆ กิจกรรมที่เกิดจากองค์กรธุรกิจในกลุ่มนี้เอง จึงได้ถูกเรียกขานว่าเป็นซี
เอสอาร์แท้  ด้วยเหตุนี้ การประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผนในการขับเคลือนเร่ืองซีเอสอาร์นั้น จึง
ต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน มิฉะนั้นแล้ว อาจจะท าให้เกิดช่องว่างหรือเกิดความล่าช้าใน
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การพัฒนา ทั้งนี้ หนทางการขับเคลื่อนเร่ืองซีเอสอาร์นั้น ควรต้องมองเป็น “ขบวน” ซึ่งมีระดับขึ้น
ของพัฒนาการที่แตกต่างกัน  เร่ิมจากหัวขบวนที่เป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจผู้น าการพัฒนาและด าเนิน
กิจกรรมซีเอสอาร์ได้อย่างก้าวหน้า และก าลังแสวงหานวัตกรรมในการท าซีเอสอาร์ที่สูงขึ้นไปหรือ
ที่แตกต่างออกไปจากผู้ที่ก าลังตามมา ในกลุ่มที่เป็นหัวขบวนนี้ จะต้องส่งเสริมให้มีเคร่ืองมือการ
ออกแบบ มีวิธีการวัด วิธีการก ากับติดตาม หรือวิธีการรายงานผลที่สามารถตอบสนองการคิดค้น
และพัฒนากิจกรรมซีเอสอาร์ทั้งในและนอกกระบวนการธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมยิ่งๆ 
ขึ้นไป  ในส่วนของท้ายขบวน จะเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจที่สนใจและก าลังศึกษาท าความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองซีเอสอาร์ เพื่อจะน าไปปฏิบัติในองค์กร ซึ่งก็มีทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กปะปนกัน ใน
กลุ่มนี้ จะต้องให้หลักการ แนวทาง หรือคู่มือในการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์อย่างถูกต้องและอย่าง
มีกลยุทธ์ เพื่อจะได้สามารถริเร่ิมพัฒนากิจกรรมซีเอสอาร์แท้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ควบคู่
ไปกับการด าเนินธุรกิจ สร้างให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ ไม่หลงไปกับการพัฒนากิจกรรมซี
เอสอาร์เทียมเพียงเพื่อหวังภาพลักษณ์ทางธุรกิจ  ขณะที่ในท่อนกลางของขบวนจะเป็นกลุ่มองค์กร
ธุรกิจที่มีการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ มีการลองผิดลองถูก ได้ผลบ้าง 
ไม่ได้ผลบ้าง โดยยังขาดทิศทางที่แน่ชัดว่า กิจกรรมซีเอสอาร์หลักๆ ที่องค์กรควรท าคืออะไร และที่
ไม่ควรท าคืออะไร96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 
96เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม, เคลื่อนขบวน CSR ทางไหนดี [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 
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2553.เข้าถ้งได้จาก  www.thaicsr.blogspot.com.  
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) และ The 

European Commission ได้นิยามว่า ซีเอสอาร์ เป็น ความมุ่งหมายอย่างต่อเนื่องขององค์กรต่อการ   
ปฏิบัติตามพันธสัญญาในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจพร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชน
และสังคม  ในขณะที่ The European Commission ได้นิยามว่า ซีเอสอาร์ เป็นแนวคิดที่ผสมผสาน
ความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนการด าเนินธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้เสียภายใต้พื้นฐานการกระท าตามความสมัครใจ   และ สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี ได้นิยาม
โดยสรุปไว้ด้วยว่า ซีเอสอาร์ หรือความรับผิดชอบต่อสังคมที่แท้จริงขององค์กรอยู่ที่การแสดงความ
รับผิดชอบกับผลกระทบ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)ใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการด าเนินธุรกิจ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียนี้สามารถเป็นไปได้ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า ไปจนถึงสังคมส่วนรวม97 

มาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO  Corporate Social Responsibility)  
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) หรือ 
ISO ให้ความหมายไว้ว่า เป็นเร่ืองของการที่องค์กรตอบสนองต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กับคน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น ยังเป็นเร่ืองของ
บทบาทขององค์กรธุรกิจในสังคมและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กร โดยจะต้องท าด้วย
ความสมัครใจ และผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถวัดผลได้ใน 3 
มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มาตรฐานเพื่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO  Corporate Social Responsibility) เป็นมาตรฐานการแสดงความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบของสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจ และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กร ซึ่งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization: ISO) ได้เร่ิมมีการพิจารณาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และคาดว่าน่าจะมีการ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยช่วงปลายปี 2553  วัตถุประสงค์ของ ISO Corporate 
Social Responsibility  เพื่อให้บริษัท องค์กร หน่วยงาน และสถาบันทั่วโลก รวมไปถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กรได้เพิ่มความตระหนัก และสร้างความเข้าใจในเร่ืองของความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นข้อแนะน า หลักการ และวิธีการของความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรพึง
ปฏิบัติโดยความสมัครใจ ทุกองค์กรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้โดยไม่ต้องมีการตรวจรับรอง  
_____________________________ 

97World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).  นิยามของ CSR.  
[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 2553.เข้าถึงได้จาก  www.thaicsr.blogspot.com .  
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 ISO  Corporate Social Responsibility หลักการส าคัญ 7 ประการคือ 1) หลักการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย (Principle of Legal Compliance) องค์กรจะต้องมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย 
และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระดับชาติและระดับสากล ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 2) หลักการ
เคารพต่อแนวปฏิบัติระดับชาติหรือระดับสากล (Principle of Respect for Authoritative Inter-
government Agreements or Internationally Recognized Instruments) รวมถึงสนธิสัญญาสากล 
ค าสั่ง ประกาศ ข้อตกลง มติและข้อชี้น าต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรสากลที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรนั้นๆ 3) หลักการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Principle of Recognition of 
Stakeholders and Concerns) องค์กรควรตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร เช่น นโยบาย ข้อเสนอ หรือการ
ตัดสินใจต่างๆ ก็ตามที่จะส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) หลักของการแสดงรับผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบได้ (Principle of Accountability) ในการด าเนินงานใดๆ ก็ตามขององค์กรต้องสามารถ
ต้องสอบได้จากภายนอก 5) หลักการความโปร่งใส (Principle of Transparency) องค์กรควรเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดแจ้ง 6) หลักการเคารพ
ในสิทธิมนุษยชน (Principle of Respect of Fundamental Human Right) องค์กรควรด าเนินนโยบาย
และด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ 7) หลักการความ
เคารพในความหลากหลาย (Principle of Respect for Diversity) องค์กรควรจ้างพนักงาน โดยไม่มี
การแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ อายุ เพศ  
 องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม ISO  Corporate Social Responsibility ได้
ก าหนดองค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบไว้ 7 ประการ ดังนี้ 1) มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Organization Governance) คือ องค์กรควรก าหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอดส่องดูแลผลงานและการปฏิบัติงานขององค์กรได้ เพื่อแสดงถึง
ความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และสามารถชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานได้ 2) ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดย
สิทธิดังกล่าวควรครอบคลุมถึงสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมม 
และวัฒนธรรม และสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย 3) ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor 
Practices) องค์กรต้องตระหนักว่าแรงงานไม่ใช่สินค้า ดังนั้นแรงงานจึงไม่ควรถูกปฏิบัติเสมือนเป็น
ปัจจัยการผลิต 4) การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) องค์กรจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงหลักการ
ป้องกันปัญหามลพิษการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption) และการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพในการด าเนินการผลิตและบริการ 5) การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม (Fair 
Operating Practices) องค์กรต่างๆ ควรแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมและเปิดกว้าง ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
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ประสิทธิภาพในการลดต้นทุนสินค้าและบริการนวัตกรรมการพัฒนาสินค้าหรือกระบวนการใหม่ๆ 
รวมถึงจะช่วยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว 6) ใส่ใจต่อ
ผู้บริโภค (Consumer Issues) องค์กรจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลในการใช้
สินค้าและบริการอย่างเหมาะสม ทั้งยังต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและสุขภาพของผู้บริโภค นอกจากนี้
เมื่อพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด องค์กรก็จะต้องมีกลไกในการเรียกคืนสินค้า พร้อม
ทั้งยังต้องให้ความส าคัญกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วย และ 7) 
การแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน (Contribution to the Community and Society)98 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 

98สถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ, Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-
DIW) B.E. 2552 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552),13-44. 
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กิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR’s Activity of organization) 

องค์กรเอกชนภายใต้ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

เครือซิเมนต์ไทย จัดกิจกรรมในแต่ละปีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ‚ปั้นคนเก่ง คนดี สู่สังคม‛  
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้อุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่ถือมั่นใน
หน้าที่ของความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อชุมชนในทุกที่ที่ด าเนินธุรกิจ 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ อาทิเช่น โครงการมอบเงินทุนสนับสนุนผ่านมูลนิธิต่างๆ  เพื่อ
ช่วยเหลือในการพัฒนาคนที่ด้อยโอกาส โครงการ SCG. Badminton Academy สนับสนุนกีฬา
แบดมินตัน โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ โดยให้พ่อแม่ฝึกให้ลูกอ่านหนังสือตั้งแต่อยู่ใน
ท้องถึง 6 ขวบ ซึ่งจะช่วยท าให้เด็กรักการอ่าน โครงการหุ่นยนตร์กู้ภัย สนับสนุนเพื่อคิดค้นพัฒนา
เด็กไทยจนสามารถไปชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยได้แชมป์ในเวทีระดับโลก โครงการฝายชะลอ
น้ า ที่วันนี้เกิดขึ้นแล้ว 10,000 ฝาย เพื่อน้อมเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ ซึ่งต้องอาศัยการร่วม
แรง ร่วมใจ โดยเฉพาะคนในชุมชนนั้นๆ  ซึ่งต้องการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นในใจเด็ก
รุ่นใหม่99 

ธนาคารไทยพาณิชย์  ด าเนินการเป็นเร่ืองหลักคือ  ‚การพัฒนาเยาวชน  และส่งเสริมการ
เรียนรู้‛  โดยธนาคารมี ‚มูลนิธิสยามกัมมาจล‛ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานพัฒนา
เยาวชน    มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนการ พัฒนาศักยภาพเยาวชน ผ่านการด าเนินโครงการต่าง ๆ  
นอกไปจากนั้น มูลนิธิฯ  ท าหน้าที่เป็นแกนกลางประสานสร้างเป็น ‚เครือข่ายภาคีพูนพลัง
เยาวชน‛  โครงการทุนการศึกษามีการด าเนินกิจกรรมเร่ืองทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เป็น
ระยะเวลากว่า 30 ปี โดยในปี 2552 นี้ธนาคารได้เพิ่มการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนใน
เครือข่าย 120 โรงเรียน ที่ธนาคารมอบสื่อการเรียนรู้ให้ รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ที่มีความตั้งใจและประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับสูง รวมเป็นการ
มอบทุนทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา จ านวนกว่า 300 ทุน ซึ่งการมอบ 

 

_______________________________________________________ 

99 มูลนิธิซิเมนต์ไทย, กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ‚ปั้นคนเก่ง คนดี สู่สังคม   [ออนไลน์],  
เข้าถึงเมื่อ มิถุนายน 2553.เข้าถึงได้จาก  www.siamcement.com/th/08news_release  
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ทุนการศึกษานี้จะมอบให้ต่อเนื่องจนถึงการศึกษาขั้นสูงสุดตามความความตั้งใจของผู้รับทุน 
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ของเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ( 4 ภาค )ได้ให้การสนับสนุน
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข  โครงการ SCB ชวนกันท าดี จิตอาสา พัฒนาเยาวชน  
เพื่อการสร้างกระบวนการ ‚จิตอาสา‛ เพื่อปลูกจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและการท างาน
เพื่อส่วนรวม โดยมีโครงการต่อเนื่องดึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ
โครงการ จัดกิจกรรมสันทนาการ และพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ศิลปะ ให้กับเด็กในอุปการะของ
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก โครงการการบริหารจัดการการเงินของโครงการภายใต้โรงเรียนเครือข่ายใน  
‚โครงการเศรษฐกิจพอเพียง‛ ปลูกฝังวิถีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับเยาวชน100 

องค์กรรัฐวิสาหกิจ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารระบบบรรษัทภิบาล (Corporate 
Governance : CG) ยึดหลักการก ากับดูแลองค์กรที่ดี รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ล่าสุด กฟภ. ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (2552-2557) ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ปรับปรุงคร้ังใหม่ ได้น าเอายุทธศาสตร์การจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาไว้เป็นหัวข้อแรก  
จากเดิมอยู่ในหัวข้อสุดท้ายแสดงให้เห็นว่า กฟภ. ได้ให้ความส าคัญเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้สถาบันไทยพัฒน์จัดท าแผนแม่บทเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เป็นแผน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่ ปี 2552-2554 เพื่อใช้เป็นแนวทางและกรอบการด าเนินงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกิจกรรมทางด้านการศึกษา อาทิเช่น โครงการ 81 โรงเรียน 81 พรรษา  โครงการ
เยาวชนรักษ์โลก ลดภาวะโลกร้อน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตาม วัด โรงเรียน  โครงการ 
กฟภ. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โครงการรักษ์น้ าสร้างฝายถวายในหลวง 1,750 ฝาย เป็นต้น101  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศยุทธศาสตร์ ซีเอสอาร ์น าองค์กรสร้างคุณภาพ 3 ค.  

 

_______________________________________________________ 

100 ธนาคารไทยพาณิชย์, กิจกรรมเพื่อสังคม : พัฒนาเยาวชนและการศึกษา [ออนไลน์],  
เข้าถึงเมื่อ มิถุนายน 2553.เข้าถึงได้จาก  www.scb.co.th/csr/th/csr/csr   

101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การด าเนินงานด้าน CSR ของ กฟภ [ออนไลน์],  แหล่งที่มา  
www.pea.co.th/about/pdf/CSR.pdf  (มิถุนายน 2553).  
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http://www.scb.co.th/csr/th/csr/csr_ydv.shtml
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ได้แก่ คุณภาพการด าเนินงาน คุณภาพองค์กร-บุคลากร และคุณภาพสังคม โดยเน้นให้พนักงาน
ลูกค้า ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับการค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใน ปี 2551  การ
ด าเนินการทางด้านการศึกษา อาทิเช่น โครงการจักรยานยืมเรียนเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาศ โครงการ
หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โครงการ 555 เสียงใสสร้างโลกสวยเพื่อผู้พิการทางสายตา และในปี 
2552 เฟสแรก ได้แก่ โครงการทางปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยทางธนาคารร่วมกับ
ส านักงานเขตห้วยขวาง ซึ่งมีช่างผู้ช านาญการ จะเข้าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนในเขตห้วยขวาง และจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อเป็นการการคืนก าไร
ตอบแทนสู่สังคม  ด้วยการร่วมสร้างองค์กร และสังคมไทยให้มีคุณภาพและอยู่อย่างมีสุข เพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป102 

องค์กรเอกชนผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร 

 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) เป็นแกนส าคัญในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
โดยการด าเนินงานภายใต้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี 3 องค์กรท างานเป็นทีม ระหว่างส านักงาน
ส านึกรักบ้านเกิดของดีแทค มูลนิธิส านึกรักบ้านเกิด  และสถานีวิทยุร่วมด้วย ช่วยกัน (แฮปปี้ 
สเตชั่น) เช่น โครงการ ‚เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา‛ โดยเยาวชนเครือข่าย ส านึกรักบ้านเกิด มุ่ง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนร่วมกับการจัดท าโครงการแปลง
เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียน  โครงการซื้อสารานุกรมเยาวชน ‚บริแทนนิกาฉบับ
ภาษาไทย‛ มอบให้เยาวชนไทยจ่ายเพียงคร่ึง เป็นเป็นการสนับสนุนความรู้สู่เยาวชน โครงการ "ท า
ดีด้วยใจเพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย" ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมท าดีด้วยจิตอาสาเพื่อความสุข
ที่ยั่งยืนของสังคมไทยตลอดไป103 

บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย 

____________________________ 

102 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ประกาศยุทธศาสตร์ CSR น าองค์กรสร้างคุณภาพ 
[ออนไลน์],  เข้าถึงเมื่อ มิถุนายน 2553.เข้าถึงได้จาก  www.ghb.co.th/th/investor/Plans .  

103 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค), กิจกรรมเพื่อสังคม "มูลนิธิส านึกรักบ้าน
เกิด" และ "โครงการร่วมด้วยช่วยกัน" [ออนไลน์],  เข้าถึงเมื่อ มิถุนายน 2553.เข้าถึงได้จาก  
www.dtac.co.th/csr/read_news.php.  
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(สวทศ.) ด าเนินโครงการ ‚นักวิทย์น้อยทรู‛ หรือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างยั่งยืน  โครงการปลูกปัญญา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการ
เรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น ผ่านการท าโครงงาน วิทยาศาสตร์  โครงการรณรงค์
เยาวชนทรู ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผู้น าเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับสถาบันการศึกษาใน
แนวทางสร้างสรรค์สังคม  โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม (Young Producer Award 
2009 by True) จัดการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ‚สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ 
ค้ าจุน คลายโลกร้อน‛ มาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน104 

บริษัทเอไอเอส  ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมาใช้งบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรมสนับสนุนสังคม

จากราว 80 ล้านบาทต่อปี  โดยขยับขึ้นมาที่กว่า 200 ล้านบาทในปีนี้  และเสนอแผนใช้เงิน 240 ล้าน

บาทในปีหน้าผ่านโครงการ "สานรัก"  เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหลังจากการศึกษาวิจัยข้อมูลในสังคม

ตอนนี้พบว่า ปัญหาหลักคือยาเสพติดและอาชญากรที่มีอายุน้อยลง โครงการมอบทุนการศึกษา  

ให้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี  โครงการมอบหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย 

ให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดพิมพ์โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 200 เล่ม มูลค่า 140,000 บาท เพื่อน าไปแจกจ่ายให้แก่

ห้องสมุดของโรงเรียน  โครงการแคมป์เยาวชน สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง กิจกรรมเพื่อสร้างขวัญ

ก าลังใจ ให้กับเยาวชน ที่ประพฤติตนเป็นคนดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม 105 

บริษัท TOT.    ภายใต้โครงการ “TOT IT School” เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลด 

_________________________________ 

104บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) , โครงการ ‚นักวิทย์น้อยทรู‛  [ออนไลน์],  เข้าถึงเมื่อ 
มถุนายน 2553.เข้าถึงได้จาก  www.trueplookpanya.com.  

105บริษัท เอไอเอส, สนับสนุนสังคมผ่านโครงการ "สานรัก"  [ออนไลน์].เข้าถึงเมื่อ 
มิถุนายน 2553 . เข้าถึงได้จาก  www.sarnrak.net/activity/newsdesc.php .  
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ช่องว่างทางการศึกษา โดยเฉพาะความไม่พร้อมในด้านอุปกรณ์ IT ที่มักจะเกิดกับโรงเรียนที่อยู่

นอกตัวเมือง ซึ่ง ทีโอที มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศสู่เยาวชนอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นให้สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และเป็นการลดความเหลื่อมล้ าในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทส ด้วยการสนับสนุนการศึกษาระดับท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างภูมิ

ปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตไปสู่ 

Knowledge Based Society ทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชนใกล้เคียง และชุมชนระดับหมู่บ้าน106 

 

องค์กรเอกชนผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ 

บริษัทยูนิลีเวอร์ สนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โดยริเร่ิมกองทุนบรีส 
เปิดโลกการเรียนรู้ เมื่อมอบทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ในปี พ.ศ. 2548 ขยายโอกาสการเรียนรู้สู่โครงการ “บรีส” เปิดโลกปันประสบการณ์” ซึ่งเป็น
โครงการที่สอดคล้องกับแนวปรัชญาใหม่ของบรีส “กล้าเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์” ผ่านกิจกรรม
ออนทัวร์เพื่อน าเสนอปฏิบัติการและโครงการเด่นๆ ออกไปในวงกว้าง มีการจัดกิจกรรม สวนสนุก
แห่งการเรียนรู้ ฯลฯ  โดยในปี พ.ศ. 2549 เร่ิมน าแนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่น ผ่าน
โครงการจัดสร้าง “ลานเล่นบรีส เพิ่มพลังเรียนรู้” 60 แห่งทั่วประเทศและก าลังถูกขยายเป็น 200 
แห่งทั่วประเทศภายในปี พ.ศ. 2552 ภายใต้ชื่อโครงการ “ลานเล่น บรีส ได้เลือก ได้เล่น ได้เรียนรู้” 
โดยใช้งบประมาณในปี พ.ศ. 2550 จ านวน 60 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่ากว่าจะจบโครงการ
ในอีก 3 ปีข้างหน้า107   

 
 

_________________________________ 

   106SUPER CSR : BrandAge Essential  (กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนด์ ลิฟ , พิชัย ศิริจันทนันท์) 
เมษายน 2552 ), 126-128. 

107วรัญญา ศรีเสวก, ถอดรหัสสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนด้วย CSR (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มติ
ชน, 2551), 87-88. 
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บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  สนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนมูลนิธิ
พัฒนาชีวิตชนบท และคณะอนุกรรมการด าเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 40 ล้านบาท ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. จ านวน 255 โรงเรียนที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานไข่สัปดาห์ละ 3 ฟอง หรือ 120 ฟอง ต่อคนต่อ 1 ปี
การศึกษา อันจะน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนและเสริมสารอาหารส าคัญที่ยังเป็นปัญหาแก่
เยาวชนไทย ตลอดจนบูรณาการหลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ให้เป็นหลักสูตรในท้องถิ่น  และเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารสดเชื่อมโยงไปยังชุมชน โดยมีกรมปศุสัตว์ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล และ 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) จะเข้ามาให้ความรู้โดยไม่คิดมูลค่า โดยเน้นย้ า 4 หัวใจ
นอกเหนอืจากการเลี้ยงคือ 1.โภชนาการมาตรฐานของเด็กนักเรียน 2. อาหารที่ดีปลอดภัย 3.การเป็น
แหล่งผลิตอาหารของโรงเรียน และ 4.การน าไปสู่การเรียนรู้108 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  มอบเงินทุนและหนังสือภาษาไทยชุดค าไทยแก่สมาคม
ครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและเป็นทุนจัดกิจกรรมของสมาคม
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พร้อมมอบหนังสือภาษาไทย ชุดค าไทย จ านวน 3,000 เล่ม แก่
สมาคมครูภาษาไทยฯ109   โครงการ ‚ปัญญาภิวัฒน์‛ เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา
กับเด็กที่ด้อยโอกาส มีจุดเร่ิมต้นจากการบริจาคทุนการศึกษาเล็ก ๆ น้อย ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคมที่ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน เช่นโครงการ รักการอ่าน  “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด‛ จนกระทั่งทาง
ได้มีการเปิดโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจขึ้นมาเป็นโรงเรียนอาชีวะแนวใหม่ใช้หลักสูตรการ
เรียนการสอนผ่านการเรียนด้วยประสบการณ์ โดยใช้องค์ความรู้ที่สั่งสมมา และเปิดศูนย์การศึกษา
ทั่วประเทศที่สอนผ่านระบบการเรียนทางไกลผ่านระบบวีดีโอ110   

______________________________ 

108 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน), ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม  [ออนไลน์],  เข้าถึงเมื่อ 
มิถุนายน 2553.  www.cpfworldwide.com/th/csr/csr_news .  

109 ส านักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน), กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาต ิ[ออนไลน์],  เข้าถึงเมื่อ มิถุนายน 2553.เข้าถึงได้จาก  www.pr7eleven.com/pr  

110 ชุมชนออนไลน์, การจัดการความรู้ เครือข่ายสังคม , โครงการ ‚ปัญญาภิวัฒน์‛  
[ออนไลน์],  เข้าถึงเมื่อ มิถุนายน 2553. เข้าถึงได้จาก  http://gotoknow.org/file/neoindust/CSR  
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อมรินทร์พร้ินติ้งแอนพับลิชชิ่ง จัดท าโครงการปันความรักด้วยความรู้ เป็นโครงการที่
ได้รับแรงบันดาลใจจากการมองเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้ให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสและ
ขาดแคลนหนังสือในชนบทที่ห่างไกล ตั้งเป้าหมายในการบริจาคหนังสือแก่ห้องสมุดโรงเรียนใน
ท้องถิ่นทุรกันดารทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ปีละ 100,000 เล่ม คิดเป็นมูลค่า 10,000,000 บาท 
รวมมูลค่าการบริจาคหนังสือตลอดโครงการปันความรักด้วยความรู้ คือ 100,000,000 บาท  แนว
ทางการด าเนินกิจกรรมจะเป็นการรับบริจาคหนังสือจากบุคคลทั่วไป และจากการคัดสรรหนังสือ
จากส านักพิมพ์ของบริษัทที่ถูกคัดเลือกแล้วว่าเป็นหนังสือดี มีประโยชน์เหมาะแก่การเรียนรู้ของ
เด็ก มอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจาก
หนังสือที่มอบให้แก่โรงเรียนแล้วยังรวมไปถึงการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่
โรงเรียน วัด หรือตามสถานที่ต่างๆ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อด ารงบทบาทในการเป็นองค์กรที่
ส่งเสริมการยกระดับความรู้ในสังคมไทย111 

องค์กรเอกชนผู้ผลิตและให้บริการด้านพลังงาน  

บริษัท  ปตท. จ ากัด (มหาชน)  จัดท าโครงการ ‚รักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง‛ เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยการน้อมน าแนวพระราชด าริเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในต าบลต่างๆ โดยมีเป้าหมาย 84 ต าบลทั่วประเทศ โครงการค่ายสะพานความรู้สู่
ท้องถิ่น โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน Generation P โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพ
ช่างเทคนิค โครงการ ปตท. (5ส) สู่โรงเรียน โครงการ ปตท.ร่วมสานฝันนักประดิษฐ์ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
สถาบันการศึกษาเปิด ‚โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต‛ มีเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิตจากกลุ่มผู้น า
ชุมชนที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นนอกจากนั้น ปตท .ยังมีโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ห้องสมุด  ปตท.   ‚พลังไทย   เพื่อไทย‛ นับตั้งแต่ปี   2536   สนับสนุนมูลนิธิกองทุนเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน และสนับสนุนการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 1 1 2     

_____________________________ 

111 ‚รายงานวิจัยการพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ระยะที่ 1 : 
การศึกษาคุณลักษณะองค์รประกอบและเครื่องมือส าหรับการพัฒนา,ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย(สกว.),‛  มกราคม 2552. (อัดส าเนา) 

112บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), สนับสนุนมูลนิธิกองทุนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ชุมชน [ออนไลน์],  เข้าถึงเมื่อ มิถุนายน 2553.เข้าถึงได้จาก  www.pttplc.com/TH/ap  
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บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด   วางกลยุทธ์ ซีเอสอาร์ ที่ว่าด้วย 4E 
นโยบายด้าน ซีเอสอาร์ ของ ‚เชฟรอน‛ ในไทยนั้นแบ่งออกเป็น 4 ด้าน หรือ 4E 1.การศึกษา 
Education ซึ่งเป็นด้านที่บริษัทลงทุนมากที่สุด เพราะเชื่อว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ส าคัญไม่ว่า
จะกับองค์กรเองหรือประเทศชาติ 2.สิ่งแวดล้อม (Environment) การสนับสนุนและ ส่งเสริมด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) โดยสนับสนุนในเร่ืองของ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) ใน
การเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วม ส าหรับโครงการเพื่อสังคมล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่
นานมานี้ในชื่อ ‚โรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน‛ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 
2551 ในปีนี้ เปิดโอกาสให้โรงเรียนทั่วประเทศส่งโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อคัดเลือก
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จาก 200 โรงเรียนที่ส่งโครงการจัดการขยะเข้าคัดเลือก ปีนี้จึงคัดเลือก 20 
โรงเรียน จาก 18 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเชฟรอนสนับสนุนโครงการโรงรียนละ  50,000-100,000 
บาท และมีเป้าหมายที่จะมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 84 แห่ง ในปี 2554 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

113บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด , กลยุทธ์ CSR ที่ว่าด้วย 4E 
[ออนไลน์],  เข้าถึงเมื่อ มิถุนายน 2553.เข้าถึงได้จาก  www.chevronthailand.com  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 
 ฉัตรชัย ทานะมัย ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพของ
ผู้บริหารกับความผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลพบุรี พบว่า 1. ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก คือ ด้านการจูงใจเชิงดลใจ ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการกระตุ้นการใช้
ปัญญา ด้านการเป็นแบบอย่าง ด้านการสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์และด้านการมุ่งความสัมพันธ์
เป็นรายคน 2. ความผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาลพบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความ
ผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงของครูที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงจากล าดับมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีประสิทธิผลและด้านความมีวิสัยทัศน์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการยอมรับเป้าประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงและ
ด้านความเชื่อมั่นในบริบทของโรงเรียน 3. ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงสภาพของผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาลพบุรี มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของภาวะผู้น าแบบ
เปลี่ยนสภาพของผู้บริหารในแต่ละด้านพบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของครู มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถเรียงล าดับองค์ประกอบของภาวะ
ผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จากมากไปหาน้อยได้ คือ ด้าน
การจูงใจเชิงดลใจ ด้านการการใช้ปัญญาด้านการสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์ ด้านการมุ่ง
ความสัมพันธ์เป็นรายคนและด้านการเป็นแบบอย่าง114 
 ฐิติพงศ์  คล้ายใยทอง ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้น าการเป ลี่ ยนแปลงขอ
ผู้บ ริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุ รี  เขต 1 พบว่า  ผู้บ ริหาร  

____________________________ 

114ฉัตรชัย ทานะมัย, ‚ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารกับ
ความผูกผันต่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่กรศึกษา
ลพบุรี‛(วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ,2547),
บทคัดย่อ. 
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สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 มีพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารใน 
5 ด้าน คือ การสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์ การเป็นแบบอย่าง การกระตุ้นการใช้ปัญญา การมุ่ง
ความสัมพันธ์เป็นรายคน และการจูงใจเชิงดลใจ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน เช่นกันโดย
ผู้บริหารมีระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าในด้านการจูงใจเชิงดลใจสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การเป็น
แบบอย่างและการกระตุ้นการใช้ปัญญาส่วนพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีต่ าสุด คือ การมุ่ง
ความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระบุรี เขต 1 มีความเห็นต่อระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ ด้านเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ประเภทของสถานศึกษา ท าเลที่ตั้งของสถานศึกษา ครู 
อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน115 
 วรางคณา เทียมภักดี ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูง และองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับสูงทั้งหมด โดยด้านที่มีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงสูงสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาคือ ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมี อุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจตามล าดับ ส่วนด้านที่มีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงต่ าสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา116 
 สิทธิพงษ์ ใจผูก ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูระดับ
ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับสูง ตามล าดับ ดังนี้ 1) การสร้างแรงบันดาลใจ 2) การกระตุ้นทาง 

____________________________ 

115
 ฐิติพงค์ คล้ายใยทอง, ‚พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1‛(วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี,2547),บทคัดย่อ. 

116วรางคณา เทียมภักดี, ‚ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล:กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงราย‛(ภาคนิพนธ์ปริญญา
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์,2547),บทคัดย่อ. 
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ปัญญา 3) การค านึงถึงปัจเจกบุคคล และ 4) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์117 
 นิรัตน์ สังข์จีน ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของนายกเทศมนตรี : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลในจังหวัดปัตตานี พบว่า ภาวะผู้น าของการ
เปลี่ยนแปลงนายกเทศมนตรี อยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน 
นายกเทศมนตรีมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา อยู่ในระดับ
ปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้าน
การค านึงถึงปัจเจกบุคคล ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.94 118 

สมพร เมืองแป้น ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  ผลการศึกษาพบว่า
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกโดยรวมและรายด้านในระดับมากกับการบริหาร
เชิงกลยุทธ์119 

ศักดา สมสุข ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้น าของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
ความต้องการของผู้ด ารงต าแหน่ง และผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษากรณี 
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การด ารงต าแหน่งในองค์ การ
บริหารส่วนต าบลต่างกันท าให้มีความต้องการแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน โดยพบว่ากลุ่มพนักงานส่วนต าบลต้องการภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
สูงสุด ขณะที่กลุ่มที่เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีความต้องการน้อยที่สุด 
การทดสอบสมมุติฐานที่  2  พบว่าการด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลต่างกันท าให้มี 

____________________________ 

117สิทธิพงษ์ ใจผูก, ‚ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูระดับผู้บริหารของ
โรงเรียนในสังกัดอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย‛(ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2547),บทคัดย่อ. 

118นิรัตน์ สังข์จีน, ‚ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
นายกเทศมนตรี:ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลในจังหวัดปัตตานี‛(ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2548),บทคัดย่อ. 

119สมพร เมืองแป้น, ‚ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา‛,  
(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2548). (อัดส าเนา) 
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ความต้องการแบบภาวะผู้ตามระเบียบของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน พบว่า กลุ่ม
พนักงานส่วนต าบลต้องการมากที่สุด ขณะที่กลุ่มผู้เคยด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ความต้องการน้อยที่สุด การทดสอบสมมุติฐานที่ 3 พบว่า การด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่างกันท าให้มีความต้องการแบบภาวะผู้น าเสรีไร้การน าของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ไม่แตกต่างกัน120 

วรทัย ราวินิจ ท าการวิจัยเชิงคุณภาพใน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด ผลการวิจัยเชิง
คุณภาพพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท อยู่ในเกณฑ์ดี การท าโครงการและ
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด แบ่งออกได้เป็น 2 มิติ 
คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร โดยใน
การจัดท าโครงการมีขั้นตอนส าคัญๆอยู่ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเลือกประเด็นทางสังคม ขั้นที่ 2 
การเลือกกิจกรรม ขั้นที่ 3 การวางแผนการด าเนินงาน ขั้นที่ 4 การก าหนดวิธีการประเมินผล ขั้นที่ 5 
การวางแผนการสื่อสาร ซึ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท เครือเจริญโภค
ภัณฑ์ จ ากัด นั้น จะเป็นการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อแบบผสมผสาน ที่เน้นสื่อที่ให้ความร่วมมือใน
การเผยแพร่แบบให้เปล่า (Free Media) เป็นหลัก121 

สิตางศุ์ สุนทรโรหิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ท าการวิจัยเชิงส ารวจบุคลากรใน
องค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีที่มีผลงานดีต่อเนื่อง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) ผลวิจัยพบว่า บุคลากรในองค์กรธุรกิจทั้ง 4 แห่ง มีทัศนคติเชิงบวกต่อการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร122 

 
___________________________ 

120ศักดา สมสุข, ‚รูปแบบภาวะผู้น าของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตามความต้องการ
ของผู้ด ารงต าแหน่ง และผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษากรณี องค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี‛(ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์,2548),บทคัดย่อ. 

121วรทัย ราวินิจ, “ประสิทธิผลของการใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้าง
ภาพลักษณ์ของ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549). 

122สิตางศุ์ สุนทรโรหิต, ‚การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีต่อการแสดงความรับผิดชอบทาง
สังคมขององค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีที่มีผลงานดีต่อเนื่อง” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), บทคัดย่อ.  
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 วิริสุดา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา ด าเนินการวิจัยเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การธุรกิจ
ไทยกรณีศึกษา : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า องค์การมีการ
ก าหนดนโยบายและเป้าหมายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและปรัชญาของ
องค์การ และกระจายไปยังพนักงานระดับให้มีส่วนร่วมและมีความตระหนัก โดยปัจจัยที่เป็น
แรงผลักดันคือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์การ ลักษณะกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
มี  3  รูปแบบ คือ Corporate-driven CSR , Social-driven CSR และทั้ง  2  แบบรวมกัน
และองค์ประกอบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมต้องท าทั้งมิติภายในและมิติภายนอก ส าหรับ
การออกแบบและพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเลือกประเด็นความต้องการของ
สังคมมาท าเป็นโครงการ มีตัวชี้วัดและเป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และวิธีการประเมินผล ซึ่ง
ประเมินผลทั้งก่อนท า ระหว่างท า และหลังท า โดยประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ผลที่ได้จัดท าเป็น ‚รายงานการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน‛ ส าหรับแนวโน้มกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต เน้นการ
พัฒนากิจกรรมที่ท าในปัจจุบันให้มีความต่อเนื่อง ส่วนประเด็นหรือหัวข้อกิจกรรมจะเป็นเร่ืองใด
ขึ้นกับกระแสของสังคมในขณะนั้น123 
  พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ ด าเนินการวิจัยเร่ืองทัศนคติและการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรของชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ความ
เกี่ยวข้องกับชุมชนมหาวิทยาลัย และการด ารงต าแหน่งบริหารกับความเห็นต่อซีเอสอาร์ และพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ความเกี่ยวข้องกับชุมชน และการด ารง
ต าแหน่งบริหารกับทันคติที่มีต่อซีเอสอาร์ อย่างไรก็ตามชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยัง
ขาดความเข้าใจในแนวคิดและเนื้อหาทางด้านซีเอสอาร์ จึงควรที่จะมีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ซี
เอสอาร์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนั้นควรจัดท าแผนแม่บทซีเอสอาร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
วางต าแหน่งให้เป็นมหาวิทยาลัยซีเอสอาร์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน124 
 
___________________________ 

123วิริสุดา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา, ‚ความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การธุรกิจไทยกรณีศึกษา : 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด‛ (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2550), บทคัดย่อ. 

124พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, ‚ทัศนคติและการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ของชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์‛ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาควิชาการ
จัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550), บทคัดย่อ. 
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ณัฐชรินธร อภิวิชญ์ชลชาติ ด าเนินการวิจัยเร่ืองการศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบ และ
กลยุทธ์การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) ผลการศึกษา
พบว่า ปตท. ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านนโยบายของบริษัท ซึ่งปรากฏใน
วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร โดยมุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วยการด าเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมและชุมชน 
รวมทั้งมีความสามารถในการให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย‛ ปตท. มีการ
ด าเนินธุรกิจตามหลักการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยความรับผิดชอบใน 3 ด้าน คือ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม โดยรูปแบบการด าเนินกิจกรรมมีความสอดคล้อง
ตามหลักการการก าหนดรูปแบบ ของฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซี่ ลี ถึง 4 รูปแบบ คือการส่งเสริม
ประเด็นทางสังคม การบริจาคโดยตรง อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนและข้อปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อ
รับผิดชอบต่อประเด็นสังคม โดยรูปแบบที่ได้ด าเนินการมากที่สุดคือ การบริจาคโดยตรง รองลงมา
คือการส่งเสริมประเด็นทางสังคม ด้านกลยุทธ์ ปตท.มีการท าความเข้าใจและสร้างค่านิยมเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยเร่ิมจากภายในองค์กร แล้วจึงขยายไปสู่ภายนอกองค์กร โดยปตท.ก าหนด
กรอบและขอบเขตในประเด็นทางสังคมไว้อย่างชัดเจน โดยประเด็นหลักที่สังคมและองค์กรได้
ประโยชน์ร่วมกัน คือด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือด้านส่งเสริมการศึกษา นอกจากนี้ ปตท.มีกล
ยุทธ์การด าเนินกิจกรรมโดยการเสนอโครงการที่ เป็นประโยชน์เพื่อสนองพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนิน
กิจกรรม ด้านผลตอบรับของผู้มีส่วนได้เสียจากการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ปตท.
ได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบบริเวณด าเนินการ และได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจาก
นักลงทุน ท าให้เกิดชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร สามารถด าเนินกิจการและอยู่ร่วมกับ
สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป125 

นันท์วิภา ชีวะอุดม ด าเนินการวิจัยเร่ืองการศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบและกลยุทธ ์
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า  ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) คือ ธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม
เลือก ด้วยการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ด าเนินงานอย่างมีธรรมมาภิบาล และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความสามารถในการให้ผลประโยชน์ตอบ 

 

___________________________ 
125ณัฐชรินธร อภิวิชญ์ชลชาติ, ‚การศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบ และกลยุทธ์การ

ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)‛ (สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), บทคัดย่อ. 
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แทนที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ธนาคารมีการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งตรงตามหลักการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
ด้านสิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์รูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้หลักการ
ก าหนดรูปแบบของฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซี่ ลี พบว่าธนาคารมีรูปแบบการด าเนินกิจกรรมที่มี
ความโดดเด่นมากที่สุด คือการส่งเสริมประเด็นสังคม (Cause Promotion) ส่วนประเด็นหลักที่
ธนาคารให้ความส าคัญในการน ามาด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ประเด็นด้านการ
พัฒนาเยาวชน กลยุทธ์การด าเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารเร่ิมจากภายในองค์กร โดย
ก าหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน และมีโครงสร้างองค์กรรองรับการขับเคลื่อนการด าเนินงาน มีการ
สื่อสารให้ภายในองค์กรได้รับทราบถึงนโยบายขององค์กร มีการก าหนดงบประมาณให้ชัดเจน และ
เลือกประเด็นสังคมที่มีความจ าเป็น จากนั้นมีด าเนินการและสื่อสารไปยังภายนอกได้รับทราบข้อมูล 
อีกทั้งมีการประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน ผลตอบรับของสังคม
ต่อการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารได้รับผลตอบแทนของสังคมเป็นอย่างดี
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งได้รับผลตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม126 
 เจษฎาพงษ์ รุ่งวาณิชกุล ด าเนินการวิจัยเร่ืองความผูกพันของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ต่อองค์การที่ใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมอ ตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 
ลักษณะงาน ปัจจัยด้านโครงสร้าง ประสบการณ์ในการท างาน และการรับรู้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานฯ มีระดับความผูกพันต่อองค์การใน
ระดับสูง และพบว่าปัจจัย ลักษณะงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีผลต่อความ
ผูกพันในระดับสูง นอกจากนั้น ลักษณะงาน ปัจจัยด้านโครงสร้าง ประสบการณ์ในการท างาน และ
การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงาน127 
 อนัญญา สุจิรัตน์ ด าเนินการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
กับความผูกพันของบุคลากร  กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์  ผลพบว่า  1)การเข้า  
 
___________________________ 

126นันท์วิภา ชีวะอุดม, ‚การศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)‛ (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), บทคัดย่อ. 

127เจษฎาพงษ์ รุ่งวาณิชกุล, ‚ความผูกพันของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ต่อองค์การที่ใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม‛ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการ
จัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551), บทคัดย่อ. 
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ร่วมกิจกรรม ซี เอสอาร์  มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การทั้งด้าน
พฤติกรรมและทัศนคติ  หมายความว่าบุคลากรของ SBG ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม มากยิ่ง
ผูกพันต่อองค์การมาก  2) การรับรู้ ประโยชน์กิจกรรม ซีเอสอาร์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การทั้งด้านพฤติกรรมและทัศนคติ หมายความว่าบุคลากรของ SBG ที่รับรู้ว่าองค์การท ากิจกรรม
มากมายที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาก ยิ่ งมีความผูกพันต่อองค์การมากด้วย 1 2 8  

 มิ่งขวัญ กิตติวรรณกร ด าเนินการวิจัยเร่ืองภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนวัฒนธรรมโรงเรียน และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่มีผลต่อ
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียน และพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ของครู อยู่ในระดับมาก ส่วนคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส าหรับแบบจ าลองปัจจัยที่สัมพันธ์เชิงสาเหตุกับคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ของนักเรียนมี
ค่าดัชนีความกลมกลืนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลทางตรงต่อคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู และวัฒนธรรมโรงเรียน129 

ปารีณา ประยุกต์วงศ์ และ แมท โอเซ็น ด าเนินการวิจัยปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
กับเจ้าหน้าที่ข้าราชการไทย และเจ้าหน้าที่องค์กรสนับสนุนและการวิจัยทุติยภูมิด้วยการค้นหา
ข้อมูลจากหนังสือและบทความต่างๆ เกี่ยวกับ ซีเอสอาร์ ได้ข้อสรุป 4 ข้อดังนี้  1) ท่ามกลางภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นนี้ ธุรกิจไทยก าลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากล าบากในการท า ซีเอสอาร์  ที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในปัจจุบันธุรกิจท า ซีเอสอาร์ ในรูปแบบการท ากิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียง หรือมุ่งเป็นเพียงกลยุทธการตลาดเท่านั้น แต่กระแสการพัฒนา ซี
เอสอาร์ ในระดับโลกนั้น มุ่งไปที่การพัฒนาการท า ซีเอสอาร์ ให้เป็นเคร่ืองมือการพัฒนา ที่จะ
น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งที่ไม่ใช่เพียงแต่ธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นการสร้างคุณค่าทางสังคมที่ธุรกิจ 

 
___________________________ 

128อนัญญา สุจิรัตน์, ‚ความสัมพันธ์ของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมกับความ
ผูกพันของบุคลากร  กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2552), บทคัดย่อ.  

129มิ่งขวัญ กิตติวรรณกร,  รายงานวิจัยเร่ืองภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียน และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่มีผลต่อ
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  [ออนไลน์],  เข้าถึงเมื่อ มิถุนายน 
2553.เข้าถึงได้จาก www.withayajarn.com/?p=1100  
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มีต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้เท่าทันกระแสการพัฒนานี้ ธุรกิจจ าเป็นต้องท าความเข้าใจหาวิถีการ
การท า ซีเอสอาร์ อย่างบูรณาการในการด าเนินธุรกิจโดยทั่วไป   2) ความท้าทายขององค์กร
สนับสนุนในประเทศไทย ที่มีต่อการส่งเสริมและสนับสนุนเร่ือง ซีเอสอาร์  อย่างต่อเนื่องและ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งที่เป็นข้อจ ากัดส าหรับรัฐบาลไทยต่อการพัฒนา ซีเอสอาร์  ในประเทศ
ไทยก็คือ ไม่ปรากฏหน่วยงานราชการไทยใดที่จะท าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานกลางที่จะ
ประสานความร่วมมือในการประสานการส่งเสริมที่ต่างมีการส่งเสริมที่เป็นไปตามวาระการพัฒนา
ขององค์กรตนเองโดยเฉพาะ  3) กระแสการพัฒนา ซีเอสอาร์ และการพัฒนาอาสาสมัครในประเทศ
ไทย มีแนวโน้นที่ดีต่อแนวทางการพัฒนาของ UNDP และแนวทางการส่งเสริมเร่ืองอาสาสมัครของ 
UNV  4) การรับรู้เร่ืองหลักการสัญญาโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ในประเทศ
ไทย ยังไม่มากนัก  จากการวิจัยน าไปสู่ข้อเสนอแนะต่อเร่ืองการเพิ่มความตระหนัก การแลกเปลี่ยน
ความรู้ การรณรงค์ และ พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา ซีเอสอาร์ โดยเฉพาะส าหรับ 
UNDP ควรส่งเสริมการพัฒนาดังนี้  1) ควรมีบทบาทการประสานวาระการพัฒนา ซีเอสอาร์ ของ
องค์กรสนับสนุนที่มีเป้าหมายและวาระที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนา ซีเอสอาร์ 
ที่ต่อเนื่อง โดย UNDP ควรท างานประสานงานกับส านักงานสถิติแห่งชาติ และ Play a focal or 
coordinating role to align different agendas of different supporting organizations to ensure 
continuous support to CSR development in Thailand. Within this, UNDP should work with the 
National Statistics Office (NSO) และส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์
ฯ) เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน และการรวบรวมข้อมูลการเปิดเผยเกี่ยวกับการท า ซีเอสอาร์ 
ทั้งมีผลกระทบทั้งด้านบวกและลบจากการด าเนินธุรกิจ   2) จัดพื้นที่การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อ
ส่งเสริมให้มีความเข้าใจเร่ือง ซีเอสอาร์ และหลักการสัญญาโลกแห่งสหประชาชาติ  ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาให้กับภาคธุรกิจไทยในวงกว้างมากขึ้น  ในปัจจุบันนี้ควรมีการผลักดันให้
สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยสร้างกลไกส าคัญในการส่งเสริมในฐานะที่ท าหน้าที่เป็นกอง
เลขาในระดับประเทศของ สัญญาโลกแห่งสหประชาชาติ และให้มีบทบาทมากขึ้น  3) ควรพัฒนา
กลไกการส่งเสริมที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการต่อยอดฐานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย
ในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาค และอาสาสมัคร ในการท าความดีด้วยการบริจาคและการ
ท าทานด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนตัวอย่างกรณีศึกษาดีๆจากการท ากิจกรรมดังกล่าว เสนอแนะ
การท ากิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาค และอาสาสมัครที่ส่งผลกระทบต่อสังคมที่ดีขึ้น  4) มุ่งพัฒนา 
ซีเอสอาร์ ให้เป็นเคร่ืองมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รณรงค์กลไกทางกฎข้อบังคบทางกฎหมาย 
หรือในระดับระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะผลักดันให้บริษัทหันมาท า ซีเอสอาร์  รวมทั้งพัฒนา
แรงจูงใจให้ธุรกิจหันมาท า ซีเอสอาร์ ด้วยความสมัครใจมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่จะเกิดการผสาน 
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ทรัพยากรสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น130 

วิภาดา วีระสัมฤทธิ์  ด าเนินการวิจัยเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีผลต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้าของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตัวแปรอิสระได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ และความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร 5 ด้าน ได้แก่ การก ากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตัว
แปรตาม ได้แก่ ความจงรักภักดีของลูกค้าของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน)  ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่า 1. ความจงรักภักดี
ด้านสัดส่วนระยะเวลาการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในเครือข่าย AIS มีความสัมพันธ์กับการศึกษา 
และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  2. ความจงรักภักดีด้านการ
เปลี่ยนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้าน การก ากับดูแลกิจการที่ดี และการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
3. ความจงรักภักดีด้านการบอกต่อผู้อ่ืนให้มาใช้บริการเครือข่าย AIS มีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  4. ความ
จงรักภักดีด้าน ความรู้สึกเมื่อมีผู้อ่ืนพูดถึงเครือข่าย AIS ในทางที่ไม่ดี มีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  5. ความ
จงรักภักดีด้านความภูมิใจในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสิทธิ  AIS Plus หรือสิทธิลูกค้า Serenade มี
ความสัมพันธ์กับ อายุ การศึกษา อาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้านความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม131 
 
 
 
___________________________ 

130ปารีณา ประยุกต์วงศ์ และ แมท โอเซ็น,  รายงานวิจัยเร่ืองการพัฒนา CSR ในประเทศไทย และ
บทบาทอาสาสมัคร   [ออนไลน์],  เข้าถึงเมื่อมิถุนายน 2553.เข้าถึงได้จาก  www.ngobiz.org/csr.php ( 

131วิภาดา วีระสัมฤทธิ์, ‚ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีผลต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)‛ (สารนิพนธ์ นิพนธ์ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2553), บทคัดย่อ. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
ลีทวูจ (Leithwoog) ด าเนินการวิจัยเร่ืองผลกระทบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงบน

เงื่อนไขขององค์กรและความสัมพันธ์ของนักเรียนกับโรงเรียน จากการส ารวจตัวอย่างอาจารย์ 
1,762 คน และ นักเรียน 9,941 คน ในโรงเรียนใหญ่ประจ าอ าเภอ โดยการริเร่ิมในการปรับ
โครงสร้างองค์กรในโรงเรียนส่วนมาก และตั้งสมมุติฐานว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญถึงความสามารถในการพัฒนาของบุคคลและองค์กรโดยรวม  โดยอาศัยสิ่งกระตุ้น
และการแก้ไขปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือในการปรับโครงสร้างองค์กรในระดับสูง การ
เปลี่ยนแปลงของภาวะผู้น าจะถูกสร้างขึ้นภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้  จากผลการวิจัยมีหลักฐานชี้ว่ าการ
ปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้สนับสนุนในเร่ืองการพัฒนาขีดก าลังความสามารถและการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามในด้านจิตวิทยาสังคมศาสตร์จะส่งผลกระทบอย่างแท้จริงถึง
ผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการเพิ่มขีดความสามารถ ซึ่งการส ารวจถึงผลกระทบ
ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติของภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงในการเลือกสภาพแวดล้อมขององค์กรและ
ความเกี่ยวข้องของนักเรียนกับโรงเรียน แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็นนัยส าคัญอย่างมากของ
ภาวะผู้น าบนเงื่อนไขขององค์กร และเป็นผลกระทบต่อความเกี่ยวข้องต่อนักเรียนทั้งหมดภายใน
โรงเรียน132 
 จัง, เชา และวู (Jung, Chow และ Wu) ด าเนินการวิจัยเร่ืองบทบาทของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในการเพิ่มขีดความสามารถนวัตกรรมในองค์กร จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูล
จากบริษัทในประเทศไต้หวัน จ านวน 32 บริษัท พบว่า บทบาทของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
การเพิ่มขีดความสามารถนวัตกรรมในองค์กรมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเชิงบวก ทั้งการมอบ
อ านาจและการสนับสนุนในการเพิ่มขีดความสามารถนวัตกรรมในองค์กร อย่างมีนัยส าคัญกับ
องค์กร133 

 

 

___________________________ 
132Kenneth Leithwoog, ‚The effects of transformational leadership on organization 

conditions and student engagement with school‛ ( MA. Centre of Leadership Development, 
Ontario Institute for Studies in Education, Toronto University, 2000), abstracts. 

133Dong I Jung, Chee Chow and Anne Wu, ‚The role of transformational leadership in 
enhancing organization innovation : Hypotheses and some preliminary finding” ( MA. 
Department of Management, San Diego  San Diego University, 2003), abstracts. 
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 โอซาราลี (Ozaralli) ด าเนินการวิจัยเร่ืองผลกระทบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อการ
มอบอ านาจและประสิทธิภาพของทีม โดยมีวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยเพื่อศึกษาถึงภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์กับการมอบอ านาจหน้าที่และประสิทธิภาพของทีม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบูรณาการของรูปแบบภาวะผู้น าตัวอย่าง  รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บังคับบัญชาและตั้งสมมุติฐานว่ามีความสัมพันธ์กับจุดแข็งของผู้ใต้บังคับบัญชาและประสิทธิภาพ
ของทีม ลูกจ้าง 156 คน จากหลากหลายอุตสาหกรรมให้คะแนนถึงพฤติกรรมภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บังคับบัญชาของเขา และยังให้คะแนนในการมอบหมายอ านาจหน้าที่ พวกเขายัง
ประเมินค่าประสิทธิภาพของทีมในด้านพัฒนาการของทีม การสื่อสารกัน และผลการท างานของทีม 
ผลการส ารวจชี้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ส่งเสริมให้ความคาดหมายต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผลงาน  ประสบการณ์ และยังเพิ่มประสิทธิภาพของทีมตามมาด้วย 134  
 กิลเลสเป้ (Gillespie) ด าเนินการวิจัยเร่ืองภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและคุณค่าร่วมต่อการ
สร้างกรอบความไว้วางใจ โดยให้สมาชิก 83 คนของทีม R&D  ท าแบบสอบถามเร่ืองความไว้วางใจ
ระหว่างบุคคลที่เป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพของทีม ในขณะที่ผู้น าทีมมี
บทบาทต้นๆในการสร้างและพัฒนาความไว้วางใจ การวิจัยได้ทดสอบคุณลักษณะพิเศษของภาวะ
ผู้น าในการปฏิบัติที่ท าให้เกิดความไว้วางใจต่อตัวผู้น า จากการศึกษานี้ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการปฏิบัติของกลุ่มภาวะผู้น าและความไว้วางใจของสมาชิกในทีม ในตัวของผู้น าของพวก
เขา  พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความไว้วางใจของสมาชิกในทีมที่มีต่อผู้น า เมื่อมีการตัดสินใจ การ
สื่อสารในการรวบรวมวิสัยทัศน์และการแบ่งปันความคิดเห็นกันกับผู้น า  ความไว้วางใจในตัวผู้น าก็
เป็นความเกี่ยวข้องที่ชัดเจนที่สื่อถึงประสิทธิภาพของผู้น า135  
 ดิออนนี่ (Dionne) ด าเนินการวิจัยเร่ืองภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพของทีม 
พบว่าอุดมการณ์ แรงบันดาลใจ หรือ อิทธิพลต่อจิตใจ  การกระตุ้นความคิด วิจารณญาณ จะถูก
สร้างและแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงวิสัยทัศน์  การตัดสินใจร่วมกันเป็นทีมการ
ท างานเป็นทีม และการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น่ในทีม  โดยสิ่งที่แสดงออกมายังส่วนรวมนี้จะส่งผล 
 
___________________________ 

134Nurdan Ozaralli, ‚The effects of transformational leadership on empowerment and 
team effectiveness‛ ( Faculty of Business Administration, Marmara University, Leadership & 
Organization Development Journal, Vol. 24 Iss: 6, page 335-344, 2003), abstracts. 

135Nicole A. Gillespie, ‚Transformational leadership and shared values : the building 
blocks of trust‛ ( Melbourne Business school, university of Behavioural Sciences, University of 
Melbourne, Journal of Managerial Psychology, Vol. 19 Iss: 6, page 586-607, 2004), abstracts. 
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กระทบในเชิงบวกในด้านการสื่อสาร การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการจัดการความขัดแย้งที่
เกิดขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาทีม การฝึกซ้อม และโครงสร้างของทีม 
และทิศทางของทีมในอนาคต136 

ฉัตรแก้ว (Chutkaew)  จากมหาวิทยาลัยนอตติ้งแฮมของอังกฤษ สรุปไว้ในรายงานปริญญา
นิพนธ์เร่ือง Sustainable Competitive Advantage of Strategic Corporate Social Responsibility in 
Thai Companies ว่า ในปัจจุบันท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรงในทางการตลาด    ซีเอสอาร์ 
เป็นมุมมองเชิงกลยุทธ์ซึ่ งองค์กรชั้นน านั้นไม่ได้แข่งขันความเป็นผู้น ากันแค่ เพียงด้าน
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และด้านต้นทุนที่ต่ า แต่ ซีเอสอาร์ ยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งและ
ความตระหนักของตราสินค้า (Brand) และชื่อเสียงขององค์กร ดังนั้นองค์กรธุรกิจในประเทศไทย
ส่วนใหญ่สนใจที่จะเขียนและเชื่อมโยง ซีเอสอาร์ ไว้ในวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธะกิจ (Mission) 
ขององค์กรด้วย137 

วัตแมน, ซีเจล และจาวีดาน (Waldman, Siegel and Javidan.) ด าเนินการวิจัยเร่ือง
องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและความร่วมมือในความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยใช้ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส ารวจบทบาทของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในขอบเขตการตัดสินใจที่องค์กรนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบ
ต่อสังคม เขาทดสอบทฤษฎีนี้โดยใช้ข้อมูลจากชาวอเมริกัน 56 คน และบริษัทของชาวแคนาดา 
พบว่าการกระตุ้นทางด้านความคิดของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นนัยส าคัญซึ่งเกี่ยวพันถึง
แนวโน้มขององค์กรเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ กิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เหล่านั้น โดยมากจะเชื่อมโยงไปถึงแผนกลยุทธ์ในระดับบริหาร
และความร่วมมือขององค์กร ดังนั้นการศึกษาที่ละเลยบทบาทของความเป็นผู้น าในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอาจให้ผลสรุปที่ไม่แน่ชัดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากนี้เขายังวิจารณ์ถึงทฤษฎีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง  

 
___________________________ 

136Shelly D. Dionne, ‚Transformational leadership and team performance‛ ( School of 
Management and Center for Leadership Studies, Binghamton University, Journal of Organization 
change management, Vol. 17 Iss: 2, page 177 -193, 2004), abstracts. 

137Chutchanok Chutkaew , ‚Sustainable Competitive Advantage of Strategic Corporate 
Social Responsibility in Thai Companies” (MA. Corporate Strategy and Governance’s 
dissertation, Nottingham University, 2006), abstracts. 
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ในเร่ืองของการเน้นในเร่ืองคุณสมบัติหรือความสามารถพิเศษของภาวะผู้น ามากเกินไป สิ่งนี้จะ
น าไปสู่ การทบทวนแนวความคิดในเร่ืองภาวะผุ้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งเน้นองค์ประกอบด้านการ
กระตุ้นแนวความคิดในบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคม138 

วาร่ิง, ลีเวอร์ และเบอเกส (Waring, Lewer and Burgess) ด าเนินการวิจัยเร่ืองความร่วมมือ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความสัมพันธ์ด้านการจ้างงานโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติ พบว่า
การพยายามวางต าแหน่งขององค์กรให้เป็นพลเมืองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการรับผิดชอบ
สังคม เพื่อปกป้องชื่อเสียงและรักษาภาพลักษณ์ของตราสินค้า โดยบริษัทที่เป็นพลเมืองที่ดีอาจได้
ขึ้นชื่ออยู่ในรายชื่อของดัชนี Social  Responsibility Investment (SRI.) ดังนั้นจึงน ามาสู่เป้าหมายการ
ลงทุนใน SRI   ชื่อเสียงขององค์กรที่ดีนั้นมาจากพื้นฐานในเร่ืองการให้ความร่วมมือในสังคมอย่างดี 
และรวมไปถึงการเสาะหาและรักษาแรงงานที่มีคุณภาพสูงและการขยายใบอนุญาตทางสังคมของ
บริษัท ไปยังตลาดใหม่และสถานที่ตั้งใหม่ การเพิ่มชื่อเสียงในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น
สามารถท าได้ง่ายขึ้น โดยการลงทุนและเร่ิมต้นธุรกิจในเสถานที่ที่มีความห่วงใยในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมาก เขาส ารวจความเคลื่อนไหวในด้านความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อ
สังคมและส ารวจอิทธิพลของมันที่มีความเกี่ยวพันธ์กับกระบวนการในการจ้างงานในที่ท างาน เขา
เสนอแนะว่าการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับการปฏิรูปการปกครองขององค์กรจะสร้างความ
กดดันในเร่ืองการประยุกต์ใช้และรักษามาตรฐานแรงงานในระดับข้ามชาติ รวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของ บริษัททั่วโลกและเข้าถึงประเทศที่มีข้อจ ากัดในเร่ืองมาตรฐาน และ 
สิทธิแรงงาน การเคลื่อนไหวความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  ยังสามารถเพิ่มศักยภาพของ
องค์กรในด้านความสัมพันธ์กับการจ้างงานทั้งในชาติและทั่วโลกอีกด้วย139 

ดีรานี่ (Dirani) ด าเนินการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับ
ทรัพยากรบุคคลสามารถแสดงบทบาทอะไรได้บ้าง ผลการวิจัยในเร่ืองนี้โต้แย้งว่า หน้าที่ทรัพยากร
บุคคล สามารถรับบทบาทที่ส าคัญยิ่งในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
โดยการสื่อสารโดยตรงไปยังลูกจ้าง และแผนกที่เกี่ยวข้อง การจัดการความแตกต่าง    
___________________________ 

138Waldman, D. A., Siegel, D. S. and Javidan, M. ‚Components of CEO Transformational 
leadership and Corporate Social Responsibility‛  (Journal of  Management Studies, Vol. 43: page 
1703 -1725, 2006), abstracts. 

139Peter Waring, John Lewer anf John Burgess, D. A., Siegel, D. S. and Javidan, M. ‚The 
Corporate Social Responsibility of Employment Relations‛. [online],  accessed  25 August 2010.  
Available from  www.newcastle.edu.au/resource/fuculties/20% 
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หลากหลายและความสัมพันธ์ในกลุ่ม งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นความส าคัญอย่างยิ่งกับการด าเนินงาน 
เจริญเติบโตร่วมกันของทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  และจับตาในบทบาทของ
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งสันนิษฐานว่าจะสามารถส่งเสริมงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้140 
 เบนเดล และเอกราวา (Bendale and Agrawal) ด าเนินการวิจัยเร่ืองความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนวิถีสีเขียว พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
คือการที่ธุรกิจค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคม โดยการรับผิดชอบในด้านของผลกระทบทุก เๆร่ืองและทุกคนที่
ธุรกิจเข้าไปเกี่ยวข้อง รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีสีเขียว  คือปรัชญาและความกังวลของสังคมเพื่อที่จะอนุรักษ์
และปกป้องสิ่งแวดล้อม ในขณะที่สิ่งขับเคลื่อนของ ความยั่งยืนบนวิธีสีเขียวด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร  ส่วนมากนั้นเกิดจากข้อบังคับโดยตรง ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นแล้ว กิจกรรมเหล่านี้
จะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงธุรกิจในหลายพื้นที่  โปรแกรมที่น ามาประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจในตอนนี้
สามารถเข้ามาช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ โดยการขจัดข้อเสีย ลดการใช้พลังงาน ใช้วัตถุดิบทางเลือก 
และรวบรวมห่วงโซ่และการเร่ิมต้นใหม่อ่ืนๆ  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรบนวิถีสีเขียว คือ
แนวความคิดริเร่ิมขององค์กรที่จะสื่อสารถึงผุ้บริโภค ในเร่ืองการบริโภคที่ยั่งยืน ทั้งลูกจ้างและคน
ในสังคมทั้งหมดจะเป็นส่วนหนื่งที่จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมวิถีสีเขียว141 
 คาซามิ, ลีก้า และแนคคาซี่ (Kazmi, Leca and Naccache)  ด าเนินการวิจัยเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อจิตวิญญาณใหม่ในตราสินค้าของทุนนิยม โดยการอ้างอิงจาก
หนังสือการจัดการเขาและโต้แย้งในเร่ือง ‚จิตวิญญาณของระบบนายทุน‛ ซึ่งปรากฏขึ้นระหว่าง
ก่อนศตวรรษที่ 21 ที่เขารู้จัก ความร่วมมือทางสังคม คือ จิตวิญญาณใหม่ในตราสินค้าของทุนนิยม  
เพราะในยุคนั้นมันได้รับความนิยมมาก ในการจัดการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เขาโต้แย้งว่าการ
ร่วมมือทางสังคมเป็นการน าเสนอเหตุผลสนับสนุนใหม่ที่จะกระตุ้นลูกจ้างเพื่อให้เกิดแนวความคิด
ใหม่ ซึ่งสนับสนุนการให้ความร่วมมือต่อสังคมเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติ142 
 
 
___________________________ 

140Ali M. Dirani ‚Corporate Social Responsibility what role for human resource?‛. [online],  
accessed  25 August 2010.  Available from  www.scribd.com/doc/36391002/CSR-What-Role-for-HR -, abstracts. 

141Shilpa Bendale and Priti Agrawal. ‚CSR : Sustainable development by going green‛. 
[online],  accessed  25 August  2010.  Available from  www.gbmf.info/2009/CSR_ Shilpa.pdf, abstracts. 

142Bahar Ali Kazmi, Bernard Leca and Philippe Naccache, ‚Corporate Social 
Responsibility : The brand new spirit of capitalism‛. [online],  accessed  25 October 2010.  Available from 
www.mendeley.com/research, abstracts. 
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สรุป 
 

ในปัจจุบันการบริหารสถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้กระบวนการการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพโดยภาระงานตามโครงสร้างขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ทั้งงานบริหาร
งบประมาณ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป เพื่อรักษามาตรฐานของ
สถานศึกษา แต่สถานการณ์แวดล้อมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ยุคโลก “สังคม
ฐานความรู้”  สู่ยุคโลก ‚หลังสังคมฐานความรู้‛  การบริหารสถานศึกษานั้นต้องอาศัยภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีปัจจัยและองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวแบบของ
ปัจจัยที่ส าคัญส าหรับภาวะผู้น า อันประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ประการใหญ่ และ8 ประการ
ย่อย อันได้แก่  องค์ประกอบหลักประการที่ 1) ด้านพฤติกรรม (Behaviors) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย 
ด้านการสื่อสาร (Communication)  ด้านความไว้วางใจ (Trust)  ด้านความเอาใจใส่ดูแล (Caring)  
ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง (Creating Opportunities or Risk)  และองค์ประกอบหลัก
ประการที่ 2) ด้านลักษณะพิเศษเฉพาะ (Characteristics) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ด้านความเชื่อมั่นใน
ตนเอง (Self-Confidence)  ด้านการก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจ (Empowerment Orientation)  
ด้านวิสัยทัศน์หรือขีดความสามารถด้านกระบวนการเรียนรู้ (Vision or Cognitive Capability )  ด้าน
บริบทองค์กรหรือวัฒนธรรม (Organizational Context or Culture )   เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ที่
สร้างสรรค์ และพันธกิจ จากโอกาส ที่ภาคธุรกิจเอกชน ก าลังแสวงหาจุดร่วมที่จะเข้ามาสนับสนุน
ทางด้านการศึกษาและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  อันมีองค์ประกอบหลัก 8 ประการ คือ  การ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  การปฏิบัติด้านแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม  การ
ด าเนินงานอย่างเป็นธรรม  การใส่ใจต่อผู้บริโภค  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  และการจัดท า
รายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม   เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน และสมดุลทั้ง 3 ด้าน บน
พื้นฐานของไตรกัปปิยะ (Triple Bottom Lines : Planet-People-Profit) พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันทั่วทั้งสังคมและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีการศึกษาที่แท้  ตรงตามหลักปรัชญาการศึกษา
ที่ว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ดั้งเดิม ถึงแม้ว่าโลกาจะภิวัฒน์ต่อไปจนเข้าสู่ยุคโลกหลัง
สังคมฐานความรู้อย่างสมบูรณ์แบบก็ตาม 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 3 
การด าเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  2. ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  3. 
ความแตกต่างของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  รูปแบบการวิจัยเป็นเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 
analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เพื่อให้การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดของวิธีการด าเนินการ
ไว้ดังนี้ คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 เป็นการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวกับการบริหาร ด้านการวางแผนจากต ารา เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งงาน
การวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งแหล่งค้นคว้าอ่ืนๆ ขอค าแนะน าและความ
เห็นชอบในการจัดท าโครงร่างวิจัยจากคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เสนอโครงร่างวิจัยต่อ
ภาควิชา และขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจัย 
 เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดย
การหาความตรงด้านเนื้อหา (Content validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) เก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย 
 เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานการวิจัยน าเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของคณะกรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ และจัดท าเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อให้การวิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวอย่างและขนาดของ
ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เคร่ืองมือ และการสร้างเคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์
ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
แผนแบบการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ในลักษณะ กลุ่มตัวอย่าง
เดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental case study) ซึ่งแสดงด้วย
แผนผัง (diagram) ดังนี้ 
 
 
 
  
 
 
   
  เมื่อ         R  หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาศึกษา 

    X   หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
    O   หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

 
ประชากร 
 การวิจัยครั้งนี้ประชากรประกอบด้วยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 140 แห่ง  เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  
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กลุ่มตัวอย่าง 
 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ เครจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)143 ได้ จ านวนทั้งสิ้น 103  แห่ง โดยการสุ่ม
แบบแบ่งประเภท (Stratified random sampling) มีขั้นตอนคือสุ่มตัวอย่างสถานศึกษาได้ขนาด
ตัวอย่างตามที่ก าหนดตามสัดส่วนรายอ าเภอ  
 
ผู้ให้ข้อมูล 
  ในแต่ละสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดผู้ให้ข้อมูลซึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการ
โรงเรียน ครู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนละ 4 ท่าน 
รวมทั้งสิ้น 412 คน ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  แสดงประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

ที่ อ าเภอ 
จ านวน

สถานศึกษา 
(โรงเรียน) 

จ านวน
ตัวอย่าง 
(โรงเรียน) 

ผู้ให้ข้อมูล 
(คน) 

รวม
(คน) 

ผอ. ครู 
ประธานคณะ 
กรรมการ 

คณะกรรมการ 

1 นครชัยศร ี 40 30 1 1 1 1 120 
2 บางเลน 53 39 1 1 1 1 156 
3 สามพราน 37 27 1 1 1 1 108 
4 พุทธมณฑล 10 7 1 1 1 1 28 

รวม 140 103 4 412 
 
ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2, “กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล,”2553. 
 
 
 
 
____________________________________________ 
 143Robert V.Krejcie and Daryle W. Morgan. “Determining Sample Size for Research 
Activities,” Educational and Psychological Measurement, 30 (1970) : 607-610. 
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ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ  อายุราชการ  ต าแหน่งหน้าที่  และระดับการศึกษา 

2. ตัวแปรต้น (X)  เป็นตัวแปรที่ประกอบด้วย  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

(Transformational leadership)  จากการสัง เคราะห์ทฤษฎีของ  มาแชลล์  และ มอลลี่   

(Marshall  and Molly)   ที ่มีปัจ จัย และองค์ประกอบต่า งๆ  ของภาวะผู ้น าก า ร

เปลี ่ย นแปลง  ซึ ่ง เ กี ่ย วข้อ ง กับตัวแบบของปัจจัยที ่ส า คัญส าหรับภาวะผู ้น า  อัน

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ และ8 องค์ประกอบย่อย ดังนี้  

        2 .1  องค์ประกอบหลักด้านพฤติกรรม (X1) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้   

2.1.1 ด้านการสื่อสาร (Communication)  ( X1.1 ) หมายถึง ผู้บริหารใช้การสื่อสาร
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าใจและด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของตนเองได้  
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการอุทิศตนเองโดยมีความมุ่งหมายเพื่อท าให้วิสัยทัศน์ด ารงอยู่ได้อย่าง
ชัดเจนและเป็นไปตามความคาดหวังอย่างสูงของผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาในอันที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นที่จะท าให้
บรรลุเป้าหมาย และยินยอมมอบอ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความคิด
สร้างสรรค์และพูดเปรียบเทียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของแนวคิดที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์  และ
กระตือรือร้นที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารจากผู้ใต้บังคับบัญชา  

2.1.2 ด้านความไว้วางใจ (Trust) ( X1.2 )  หมายถึง ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการสร้าง

ความไว้วางใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต   โดยไม่มีความ

เคลือบแคลงสงสัยและความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บริหารท าให้รู้สึก

อบอุ่บใจและปลอดภัยในสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บริหารรักษาค ามั่น

สัญญาและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามความรับผิดชอบ  ผู้บริหารสร้างความไว้วางใจให้กับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไม่มีความวิตกกังวล 

2.1.3 ด้านความเอาใจใส่ดูแล  (Caring)  ( X1.3 ) หมายถึง ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึง

การเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และให้การสนับสนุนอย่างเสมอภาค  ผู้บริหารให้คุณค่ากับ

ความสามารถและทักษะพิเศษเฉพาะของแต่ละบุคคล  สร้างความมั่นใจให้บุคคลากรรู้สึกว่าเป็น

ส่วนหน่ึงขององค์กร 
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2.1.4 ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง (Creating Opportunities or Risk )      

( X1.4 ) หมายถึง ผู้บริหารสร้างสรรค์โอกาสให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เข้าใจถึงความรับผิดชอบ

และหน้าที่ปฏิบัติงาน  สร้างความมั่นใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่น

ในความสามารถของตนเอง  ผู้บริหารมีความเต็มใจในการมอบอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ตัวอย่าง

ด้านลบเพื่อแสดงให้เห็นมุมมองของผู้บริหาร ผู้บริหารเห็นความเสี่ยงเป็นโอกาสที่จะมอบหมายให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติภาระกิจที่ยากหรือเป็นอันตรายโดยหวังว่าจะประสพความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

 

    2 .2 องค์ประกอบหลักด้านลักษณะพิ เศษเฉพาะ (Characteristics)  (X2) ซึ่ งมี

องค์ประกอบย่อย ดังนี้  

2.2.1 ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence)  ( X2.1 ) หมายถึง ผู้บริหารใช้

ต าแหน่งหน้าที่สร้างความเชื่อมั่น โดยการด าเนินการตามวิสัยทัศน์  ผู้บริหารรู้จักตัวตนและจุดแข็ง

ของตน และสามารถมั่นใจได้ว่ามีความเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร  มีความเชื่อมั่นใน

ตนเองเชิงบวกและมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาความเสี่ยงได้ส าเร็จ โดยไม่เคยมีความรู้สึกกลัว 

2.2.2 ด้านการก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจ (Empowerment  Orientation)     

( X2.2 ) หมายถึง ผู้บริหารก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานบรรลุตามผลลัพธ์ที่ตนเองคาดหวังไว้  ผู้บริหารเสริมพลังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  และมอบอ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินงานตามความรู้

ความสามารถ 

2.2.3 ด้านวิสัยทัศน์หรือขีดความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ (Vision or 
Cognitive Capability) ( X2.3 ) หมายถึง ผู้บริหารสามารถเรียนรู้ความซับซ้อนของปัญหาใน
กระบวนการปฏิบัติงานและสามารถเห็นความสัมพันธ์ซึ่งส่งผลกระทบระยะยาวต่อองค์กร มี
กระบวนการคิดในหลากหลายมิติภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและสามารถวางแผนอย่าง
รอบคอบที่จะสร้างความสัมพันธ์ในการตัดสินใจต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี  มีขีดความสามารถในเร่ืองกระบวนการ
เรียนรู้และกล้าที่จะเผชิญกับความซับซ้อนของปัญหาต่าง  ๆและสามารถที่จะก ากับดูแลการตัดสินใจ
ทั้งหมดตามล าดับความส าคัญจากการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญโดยการสร้างทางเลือกที่หลากหลาย 
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2.2.4 ด้านบริบทองค์กรหรือวัฒนธรรม (Organizational Context or Culture)    
( X2.4 )  หมายถึง ผู้บริหารมีคุณลักษณะที่สามารถสร้างอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรโดยกระตุ้นให้
เห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง  มีการก าหนดทิศทางขององค์กรโดยผ่านการก าหนด
วิสัยทัศน์ที่ชัด เจนและสื่อสารให้องค์กรทราบวิสัยทัศน์  และความสามารถโน้มน้าวให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาน าวิสัยทัศน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

3. ตัวแปรตาม (Y) เป็นตัวแปรที่ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร 

ตามแนวคิดของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมี

องค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา 8 ประการ ดังนี้    

3.1 การก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Organization Governance) (Y1)  หมายถึง ผู้บริหาร

ควรก าหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอดส่องดูแล

ผลงานและการปฏิบัติงานขององค์กรได้  เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และ

สามารถชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานได้  

3.2 การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  (Human Rights) (Y2)  หมายถึง ผู้บริหารต้อง

ค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยสิทธิดังกล่าวควรครอบคลุมถึงสิทธิความเป็นพลเมือง  สิทธิ

ทางการเมือง  สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  และสิทธิตามกฎหมาย  

3.3 การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) (Y3)  หมายถึง ผู้บริหารต้อง

ตระหนักว่าแรงงานไม่ใช่สินค้า  ดังนั้นแรงงานจึงไม่ควรถูกปฏิบัติเสมือนเป็นปัจจัยการผลิต  

3.4 การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) (Y4)   หมายถึง ผู้บริหารจ าเป็นต้อง

ค านึงถึงหลักการป้องกันปัญหามลพิษ (Environmental protection)  การบริโภคอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Consumption)  และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินการการบริหาร

และบริการ  

3.5 การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม  (Fair Operating Practices) (Y5)  หมายถึง 

ผู้บริหารแต่ละคนควรแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมและเปิดกว้าง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพใน

การลดต้นทุนการบริหารหรือการบริการ การพัฒนานวัตกรรมการบริหาร การบริการ และ

กระบวนการใหม่  ๆรวมถึงจะช่วยขยายการเติบโตขององค์กรและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว  

3.6  การใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues) (Y6)  หมายถึง ผู้บริหารต้องเปิด

โอกาสให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลในการบริหารและการใช้บริการอย่างเหมาะสม ทั้งยังต้องให้
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ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพและการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ

ของผู้บริโภค  นอกจากนี้เมื่อพบว่าคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้บริหารก็จะต้องมีกลไกในการ

แก้ไขปัญหา  พร้อมทั้งยังต้องให้ความส าคัญกับกฎหมาย และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วย  

3.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Contribution to the Community and 

Society)  (Y7) หมายถึง ผู้บริหารต้องวางแนวนโยบายเพื่อสร้างจิตอาสาต่อสาธารณะและจิตใจที่

เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และด าเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือแบ่งปันสู่สังคมและสาธารณะ

ประโยชน์  และส่งเสริมศีลธรรมอันดีแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

3.8. การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม   (Reporting) (Y8)  หมายถึง 

ผู้บริหารต้องจัดท ารายงานผลที่แสดงถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม 

ตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)  เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบ

สมดุลบนพื้นฐานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Planet) สังคม (People) และเศรษฐกิจ (Profit) ตาม

หลัก “หลักไตรกัปปิยะ” (Triple Bottom Line)  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 1 ฉบับ โดย
แบ่งเป็น 3  ตอน ลักษณะเคร่ืองมือ วิธีการสร้าง และการให้คะแนนในแต่ละตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการเกี่ยวกับ เพศ อายุ อายุราชการ (อายุงาน) ต าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ มาแชลล์ และมอลลี่  (Marshall and 

Molly) จ านวน 31 ข้อ และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบท

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 24 ข้อ และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อถามความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา 
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แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับของ  ไลเคอร์ท 
(Likert)144 การก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ โดยแต่ละระดับคะแนนมีความหมายดังนี ้

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ระดับ 5 หมายความว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารในเ ร่ืองนั้นๆ 
มีการปฏิบัติในระดับ มากที่สุด  
 ระดับ 4 หมายความว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารในเ ร่ื องนั้นๆ 
มีการปฏิบัติในระดับ มาก  
 ระดับ 3 หมายความว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารในเ ร่ืองนั้นๆ 
มีการปฏิบัติในระดับ ปานกลาง  
 ระดับ 2 หมายความว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารในเ ร่ืองนั้นๆ 
มีการปฏิบัติในระดับ น้อย  
 ระดับ 1 หมายความว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารในเ ร่ืองนั้นๆ 
มีการปฏิบัติในระดับ น้อยที่สุด  
 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ระดับ  5  หมายความว่า  ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ืองนั้นๆ มี
การปฏิบัติในระดับ  มากที่สุด 
 ระดับ  4  หมายความว่า  ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ืองนั้นๆ มี
การปฏิบัติในระดับ  มาก 
 ระดับ  3  หมายความว่า  ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ืองนั้นๆ มี
การปฏิบัติในระดับ  ปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายความว่า  ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ืองนั้นๆ มี
การปฏิบัติในระดับ  น้อย 
 ระดับ 1 หมายความว่า  ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ืองนั้นๆ มี
การปฏิบัติในระดับ  น้อยที่สุด 
 
 
___________________________ 

144Rensis Likert, อ้างใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์และท าปกเจริญผล,2531), 114-115. 
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และแบบสอบถามปลายเปิดในส่วนท้ายของแบบสอบถามทั้งตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เพื่อ
ถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อน าผลจากการศึกษามาสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาเป็น
เคร่ืองมือ ในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

2. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ 

จ านวน 5 ท่าน แก้ไข ปรับปรุง โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) 

3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try - out) กับผู้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8  

แห่ง สถานศึกษาละ 4 ฉบับ รวมจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด  32  ฉบับ  

4. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีการ

ของครอนบาค (Cronbach)145 โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (  coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น ตอนที่ 

2 เท่ากับ 0.9723  ตอนที่ 3 เท่ากับ 0.9703 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.9837 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้

ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์

จัดท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อท าวิจัยไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด 

_______________________________________ 
145Lee j. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York : Harper & 

Row Publisher, 1974), 161. 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต  2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

 2. ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจ านวน 404 ฉบับ จัด

ระเบียบข้อมูลและลงรหัสข้อมูล 

2. จัดท าตารางแจกแจงคะแนน (Tally sheet) เพื่อกรอกคะแนนให้สอดคล้องกับ

แผนการวิเคราะห์ข้อมูลและระเบียบวิธีการทางสถิติที่ใช้ 

3. น าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 1.    การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามตอนที่ 1 

โดยใช้ค่าร้อยละ  

                   2. การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร

สถานศึกษา จากแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 ใช้สถิติเบื้องต้นคือ ค่าเฉลี่ย (X) และ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

      3. การวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X) กับความ

รับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ( Y ) ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการ

สถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยค่าที (t-test) 

                      4. การวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X) ที่สัมพันธ์กับความรับผิดชอบต่อ

สังคมของผู้บริหารสถานศึกษา (Y) โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson’s 

product-moment correlation coefficient)146 

_______________________________________ 
146ปราณี นิลกรณ์ และ วีรานันท์ พงศาภักดี, สถิติส าหรับการวิจัยทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 9-3. 
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สรุป 
การวิจัยเร่ืองภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร

สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2   2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2   3. ความ

แตกต่างของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา

ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2   4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเป็นเชิงพรรณนา (Descriptive research) 

ประชากรประกอบด้วยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

จ านวน 140 แห่ง  โดยสุ่มตัวอย่างได้กลุ่มตัวอย่างได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  จ านวน 103 แห่งๆ ละ 4 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ ผู้ให้ข้อมูล คือ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา 

จ านวน 412 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวคิดของ มาแชลล์ และมอลลี่  (Marshall and Molly) กับ

ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวคิดความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของของสถาบันไทยพัฒน์  มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient and content analysis) 

และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ

เสนอแนะเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเร่ือง ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา โดยจ าแนกได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความแตกต่างของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อ

สังคมของผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่เป็น
บุคคลภายนอกสถานศึกษา 

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยคร้ังนี้ได้ใช้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) จ านวน 103 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลซึ่งประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่ง
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 412 คน ได้รับแบบสอบถาม
คืนจ านวน 101 โรงเรียน คิดเป็นจ านวน 404 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.06 น ามาวิเคราะห์และเสนอผล
การวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยายจ าแนกได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 7  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามแบบสอบถาม 
ข้อที่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1 เพศ 
         1. ชาย                
         2. หญิง 

 
238 
166 

 
58.91 
41.09 

 รวม 404 100.00 
2 อายุ 

1. น้อยกว่า 30 ปี              
2. 30 – 50 ปี      
3. มากกว่า  50 ปี 

 
12 

195 
197 

 
2.97 

48.27 
48.76 

 รวม 404 100.00 
3 อายุราชการ (อายุงาน) 

1. น้อยกว่า 10 ปี      
2. 10 – 20 ปี         
3. มากกว่า  20 ปี 

 
67 

132 
205 

 
16.58 
32.67 
50.75 

 รวม 404 100.00 
4 ต าแหน่งหน้าที่ 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. ครู 
3. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
4. คณะกรรมการสถานศึกษา  

 
101 
101 
101 

 
101 

 
25.00 
25.00 
25.00 

 
25.00 

 รวม 404 100.00 
5 ระดับการศึกษา 

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. สูงกว่าปริญญาตรี 

 
90 

191 
123 

 
22.28 
47.27 
30.45 

 รวม 404 100.00 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 130 

จากตารางที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.91  เป็นเพศหญิง จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.09 เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มากที่สุด จ านวน
197 คน คิดเป็นร้อยละ 48.76 รองลงมาเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-50 ปี จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.27 และน้อยที่สุดได้แก่ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.97  ในด้าน
ประสบการณ์ท างานในโรงเรียนพบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า  20 ปี มากที่สุด จ านวน 205 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.74  รองลงมาได้แก่ 10–20 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 32.67  เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ต่ ากว่า  10 ปีน้อยที่สุด จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.58  มีต าแหน่งหน้าที่เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 เป็นครูจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ในด้านระดับการศึกษาพบว่า มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.27 รองลงมาได้แก่ ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 123 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.45  
ต่ าสุดได้แก่ ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.28 
 
ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
 เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

ในการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (X

___

 ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ย (X

___

)  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดที่ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 8 
ดังนี ้
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ตารางที่ 8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
( n = 101 ) 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X)   X
___

 S.D. ค่าระดับ 

1. องค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1) 4.26 .499 มาก 
    1.1 ด้านการสื่อสาร (X1.1) 4.27 .500 มาก 
     1.2 ด้านความไว้วางใจ  (X1.2) 4.29 .553 มาก 
     1.3 ด้านความเอาใจใส่ดูแล (X1.3) 4.36 .604 มาก 
     1.4 ด้านการสร้างโอกาส หรือความเสี่ยง  (X1.4) 4.18 .580 มาก 
2. องค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ (X2) 4.24 .496 มาก 
    2.1 ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (X2.1) 4.30 .563 มาก 
      2.2 ด้านการก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจ (X2.2) 4.23 .602 มาก 

      2.3 ด้านวิสัยทัศน์ หรือขีดความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ (X2.3)       4.21 .526 มาก 
      2.4 ด้านบริบทองค์กร หรือวัฒนธรรม (X2.4)       4.21 .554 มาก 

รวม (Xtot) 4.25 .484 มาก 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X
___

 = 4.25 , S.D. = .484  )  เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบหลัก พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ทั้ง 2 องค์ประกอบหลัก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  องค์ประกอบหลัก
พฤติกรรม ( X

___

 = 4.26 , S.D. = .499 ) และองค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ( X
___

 = 4.24 , S.D. 
= .496 )   
 เมื่อวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยจ าแนกในแต่ละองค์ประกอบหลักโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย ตามองค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1) ได้ดังนี้ ด้านความเอาใจใส่ดูแล (X1.3) ( X

___

 = 

4.36 , S.D. = .604 )  ด้านความไว้วางใจ  (X1.2) ( X
___

 = 4.29 , S.D. = .553 )  ด้านการสื่อสาร (X1.1) ( -
X
___

 = 4.27, S.D. = .500 ) ด้านการสร้างโอกาส หรือความเสี่ยง  (X1.4) ( X
___

 = 4.18 , S.D. = .580 )  ตาม
องค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ (X2) ได้ดังนี้ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (X2.1) ( X

___

 = 4.30, 
S.D. = .563 ) ด้านการก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจ (X2.2) ( X

___

 = 4.23 , S.D. = .602 ) ด้าน
วิสัยทัศน์ หรือขีดความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ (X2.3) ( X

___

 = 4.21 , S.D. = .526 ) และด้าน
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บริบทองค์กร หรือวัฒนธรรม (X2.4) ( X
___

 = 4.21 , S.D. = .554 ) 
 เมื่อวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยจ าแนกเป็ยรายข้อ ดังแสดงในตารางที่ 9 - 16 
 
ตารางที่ 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
      ตามองค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1) ด้านการสื่อสาร(X1.1) จ าแนกตามรายข้อ  

( n = 101 ) 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X)   X

___

 S.D. ค่าระดับ 

องค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1) 
    ด้านการสื่อสาร (X1.1) 

1. สื่อสารเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถที่จะ
เข้าใจและด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของตนเองได้ 

2. เป็นแบบอย่างการอุทิศตนเองโดยมีความมุ่งหมายเพื่อด ารง  
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน เฉพาะเจาะจงและมีความคาดหวัง
อย่างสูงของผู้ใต้บังคับบัญชา  

3. แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา ในอัน 
ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายและสามารถมอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชา  

4.  แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และพูดเปรียบเทียบเพื่อ
สร้างความเข็มแข็งของแนวคิดที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ 

5.  กระตือรือร้นที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
 

4.23 
 

4.34 
 
 

4.20 
 

4.28 
 

4.32 

 
 

.608 
 

.612 
 
 

.605 
 

.644 
 

.652 

 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม (X1.1) 4.27 .500 มาก 
 

  จากตารางที่ 9 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามองค์ประกอบ
หลักพฤติกรรม (X1) ด้านการสื่อสาร (X1.1) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X

___

 = 4.27 , S.D. = .500  )  
เมื่อพิจารณาด้านการสื่อสาร เป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดย เป็นแบบอย่างการอุทิศ
ตนเองโดยมีความมุ่งหมายเพื่อด ารงวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน เฉพาะเจาะจงและมีความคาดหวังอย่างสูง

ของผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X
___

 = 4.34 , S.D. = .612 ) รองลงมา คือกระตือรือร้นที่จะ
รับฟังข้อมูลข่าวสารจากผู้ใต้บังคับบัญชา ( X

___

 = 4.32 , S.D. = .652 )  แสดงให้เห็นถึงความคิด
สร้างสรรค์และพูดเปรียบเทียบเพื่อสร้างความเข็มแข็งของแนวคิดที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ ( X

___

 = 
4.28 , S.D. = .644 )  สื่อสารเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถที่จะเข้าใจและด าเนินการ
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ตามวิสัยทัศน์ของตนเองได้ ( X
___

 = 4.23 , S.D. = .608 )  แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในอันที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายและสามารถมอบอ านาจให้ผู้บั งคับบัญชา มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X

___

 = 4.20 , S.D. = .605 ) 
 
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
      ตามองค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1) ด้านความเชื่อมั่น (X1.2) จ าแนกตามรายข้อ  

( n =  101 ) 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X)   X

___

 S.D. ค่าระดับ 

องค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1) 
    ด้านความไว้วางใจ  (X1.2) 

1. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่ อมั่นในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต   

2.  ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยและไม่มั่นใจต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. ท าให้รู้สึกอบอุ่บใจและปลอดภัยในสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.  รักษาค ามั่นสัญญาและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
ความรับผิดชอบ 

5. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไม่มีความ
วิตกกังวล 

 
 

4.35 
 

4.20 
 

4.29 
 

4.37 
 

4.24 
 

 
 

.621 
 

.608 
 

.658 
 

.669 
 

.677 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม (X1.2) 4.29 .553 มาก 
 

  จากตารางที่  10 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
องค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1) ด้านความไว้วางใจ  (X1.2) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X

___

 = 4.29 , 
S.D. = .553  )  เมื่อพิจารณาด้านความไว้วางใจ  เป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยรักษา

ค ามั่นสัญญาและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X
___

 = 4.37 , 
S.D. = .669 ) รองลงมา คือ ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ( X

___

 = 4.35 , S.D. = .621 )  ท าให้รู้สึกอบอุ่บใจและ
ปลอดภัยในสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา ( X

___

 = 4.29 , S.D. = .658 )  สร้าง
ความไว้วางใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไม่มีความวิตกกังวล ( X

___

 = 4.24 , S.D. = .677 )  ไม่มี
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ความเคลือบแคลงสงสัยและไม่มั่นใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
( X

___

 = 4.20 , S.D. = .608 ) 
 

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
      ตามองค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1) ด้านความเอาใจใส่ดูแล (X1.3) จ าแนกตามรายข้อ 

( n = 101 ) 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X)   X

___

 S.D. ค่าระดับ 

องค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1) 
    ด้านความเอาใจใส่ดูแล (X1.3) 
     1.  แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และให้  

การสนับสนุนอย่างเสมอภาค 
2.  ให้คุณค่าในความสามารถและทักษะพิเศษเฉพาะของแต่ละ

บุคคล 
3.   สร้างความมั่นใจกับบุคคลากรให้รู้สึกว่า เป็นส่วนหนึ่งของ

องค์กร 

 
 

4.37 
 

4.32 
 

4.38 
 

 
 

.711 
 

.664 
 

.679 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม (X1.3) 4.36 .604 มาก 
 

  จากตารางที่ 11 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
องค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1) ด้านความเอาใจใส่ดูแล (X1.3) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X

___

 = 
4.36 , S.D. = .604  )  เมื่อพิจารณาด้านความเอาใจใส่ดูแล เป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
โดยการสร้างความมั่นใจกับบุคคลากรให้รู้สึกว่า เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X

___

 = 
4.38 , S.D. = .679 ) รองลงมา คือแสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และให้การ
สนับสนุนอย่างเสมอภาค ( X

___

 = 4.37 , S.D. = .711 )  และให้คุณค่าในความสามารถและทักษะพิเศษ
เฉพาะของแต่ละบุคคล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X

___

 = 4.32 , S.D. = .664 ) 
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ตารางที่ 12  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
       ตามองค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1) ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง (X1.4)           
                   จ าแนกตามรายข้อ 

( n = 101 ) 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X)   X

___

 S.D. ค่าระดับ 

องค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1) 
    ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง  (X1.4)    
     1.  สร้างสรรค์โอกาสให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เข้าใจถึง

ความรับผิดชอบและหน้าที่ปฏิบัติงาน   
2.  สร้างความมั่นใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ว่าเป็นบุคคลที่มี

ความรู้ ทักษะ และความสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
3.   ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นใน

ความสามารถของตนเอง 
4.  มีความเต็มใจในการมอบอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดย

ใช้ตัวอย่างด้านลบเพื่อแสดงให้เห็นมุมมองของผู้บริหาร 
5. เห็นความ เสี่ ย ง เป็นโอกาสที่ จะมอบหมายให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติภารกิจที่ยากหรืออันตรายโดย
หวังว่าจะประสพความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

 
 

4.33 
 

4.29 
 

4.27 
 

4.07 
 
 

3.92 

 
 

.622 
 

.616 
 

.622 
 

.836 
 
 

.836 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม (X1.4) 4.18 .580 มาก 
 จากตารางที่ 12 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

องค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1) ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง  (X1.4)  โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X

___

 = 4.18 , S.D. = .580  )  เมื่อพิจารณาด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง  เป็นรายข้อพบว่า 
ทุกข้ออยู่ ในระดับมาก  โดยการสร้างสรรค์โอกาสให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เข้าใจถึงความ
รับผิดชอบและหน้าที่ปฏิบัติงาน  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X

___

 = 4.33 , S.D. = .622 ) รองลงมา คือการ
สร้างความมั่นใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถปฏิบัติงาน

อย่างถูกต้อง ( X
___

 = 4.29 , S.D. = .616 )  ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง ( X

___

 = 4.27 , S.D. = .622 )  มีความเต็มใจในการมอบอ านาจให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ตัวอย่างด้านลบเพื่อแสดงให้เห็นมุมมองของผู้บริหาร ( X

___

 = 4.07 , S.D. = 
.836 ) และเห็นความเสี่ยงเป็นโอกาสที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติภารกิจที่ยากหรือ

อันตรายโดยหวังว่าจะประสพความส าเร็จมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X
___

 = 3.92 , S.D. = .836 ) 
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ตารางที่ 13  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
       ตามองค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ (X2)  ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (X2.1)   
       จ าแนกตามรายข้อ 

( n = 101 ) 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X)   X

___

 S.D. ค่าระดับ 

องค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ (X2) 
    ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (X2.1)    
     1.  ใช้ต าแหน่งหน้าที่สร้างความเชื่อมั่น โดยการด าเนินการตาม

วิสัยทัศน์   
2.  รู้จักตัวตนและจุดแข็งของตน และสามารถมั่นใจได้ว่ามี

ความเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร 
3.   มีความเชื่อมั่นในตนเองเชิงบวกและมีความมั่นใจในการ

แก้ปัญหาความเสี่ยงได้ส าเร็จ โดยไม่เคยมีความรู้สึกกลัว 

 
 

4.31 
 

4.30 
 

4.28 

 
 

.638 
 

.633 
 

.626 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม (X2.1)    4.30 .563 มาก 
 

 จากตารางที่  13 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
องค์ประกอบหลักองค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ  (X2) ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (X2.1)  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X

___

 = 4.30 , S.D. = .563  )  เมื่อพิจารณาด้านความเชื่อมั่นในตนเอง เป็น
รายข้อพบว่า ทุกข้ออยู ่ ในระดับมาก  โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่สร้างความเชื่อมั่น โดยการ
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ ( X

___

 = 4.31 , S.D. = .638 ) รองลงมา คือรู้จักตัวตนและจุดแข็งของตน และ
สามารถมั่นใจได้ว่ามีความเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร ( X

___

 = 4.30 , S.D. = .633 ) และมี
ความเชื่อมั่นในตนเองเชิงบวกและมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาความเสี่ยงได้ส าเร็จ โดยไม่เคยมี
ความรู้สึกกลัว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X

___

 = 4.28 , S.D. = .626 ) 
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ตารางที่ 14   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
                    ตามองค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ (X2)  ด้านการมอบอ านาจให้ (X2.2)   
                    จ าแนกตามรายข้อ  

( n = 101 ) 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X)   X

___

 S.D. ค่าระดับ 

องค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ (X2) 
    ด้านการก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจ (X2.2) 
     1.  ก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามผลลัพธ์ที่ตนเองคาดหวังไว้ 
2.  เสริมพลังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ที่

ก าหนดไว้ 
3.   มอบอ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินงานตามความรู้

ความสามารถ 

 
 

4.16 
 

4.28 
 

4.26 

 
 

.674 
 

.640 
 

.728 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม (X2.2) 4.23 .602 มาก 
 

   จากตารางที่  14 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
องค์ประกอบหลักองค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ  (X2) ด้านการก าหนดต าแหน่งการมอบ
อ านาจให้ (X2.2) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X

___

 = 4.23 , S.D. = .602  )  เมื่อพิจารณาด้านการมอบ
อ านาจ เป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ ในระดับมาก  โดยการ เสริมพลังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X

___

 = 4.28 , S.D. = .640 ) รองลงมา คือมอบ
อ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินงานตามความรู้ความสามารถ ( X

___

 = 4.26 , S.D. = .728 ) และ
ก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามผลลัพธ์ที่
ตนเองคาดหวังไว้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X

___

 = 4.16 , S.D. = .674 ) 
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ตารางที่ 15   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ตามองค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ  (X2)  ด้านวิสัยทัศน์  หรือขีด
 ความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ (X2.3)  จ าแนกตามรายข้อ 

( n = 101 ) 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X)   X

___

 S.D. ค่าระดับ 

องค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ (X2) 
    ด้านวิสัยทัศน์ หรือ ขีดความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ (X2.3) 
     1.  สามารถเรียนรู้ความซับซ้อนของปัญหาในกระบวนการ

ปฏิบัติงานและสามารถเห็นความสัมพันธ์ซึ่งส่งผลกระทบ
ระยะยาวต่อองค์กร 

2.  มีกระบวนการคิดในหลากหลายมิติภายใต้สภาวะแวดล้อม
ที่ไม่แน่นอน และสามารถวางแผนอย่างรอบคอบที่จะ
สร้างความสัมพันธ์ในการตัดสินใจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

3.   มีขีดความสามารถในเร่ืองกระบวนการเรียนรู้และกล้าที่จะ
เผชิญกับความซับซ้อนของปัญหาต่างๆ 

4. ส าม า รถที ่จ ะ ก า ก ับดูแ ลก า รตัด ส ิน ใ จทั ้ง หมด
ตามล าดับความส าคัญจ ากการด า เนินกิจกรรมที่
ส าคัญโดยการสร้างทางเลือกที่หลากหลาย  

 
 

4.11 
 
 

4.22 
 
 

4.28 
 

4.23 

 
 

.659 
 
 

.602 
 
 

.607 
 

.600 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

รวม (X2.3)   4.21 .526 มาก 
 

  จากตารางที่  15 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
องค์ประกอบหลักองค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ (X2) ด้านวิสัยทัศน์ หรือ ขีดความสามารถ
ในกระบวนการเรียนรู้ (X2.3) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X

___

 = 4.21 , S.D. = .526  )  เมื่อพิจารณาด้าน
ด้านวิสัยทัศน์ หรือ ขีดความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ เป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
มีขีดความสามารถในเร่ืองกระบวนการเรียนรู้และกล้าที่จะเผชิญกับความซับซ้อนของปัญหาต่างๆ   

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X
___

 = 4.28 , S.D. = .607 ) รองลงมา คือสามารถที่จะก ากับดูแลการ
ตัดสินใจทั้งหมดตามล าดับความส าคัญจากการด า เนินกิจกรรมที่ส าคัญโดยการสร้าง
ทางเลือกที่หลากหลาย  ( X

___

 = 4.23 , S.D. = .600 ) มีกระบวนการคิดในหลากหลายมิติภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่ไม่แน่นอน และสามารถวางแผนอย่างรอบคอบที่จะสร้างความสัมพันธ์ในการ
ตัดสินใจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ( X

___

 = 4.22 , S.D. = .602 )  และสามารถเรียนรู้ความซับซ้อนของ
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ปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานและสามารถเห็นความสัมพันธ์ซึ่งส่งผลกระทบระยะยาวต่อองค์กร มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X

___

 = 4.11 , S.D. = .659 ) 
 
ตารางที่ 16  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
       ตามองค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ (X2)  ด้านบริบทองค์กร หรือ วัฒนธรรม  
       (X2.4) จ าแนกตามรายข้อ 

( n = 101 ) 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X)   X

___

 S.D. ค่าระดับ 

องค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ (X2) 
    ด้านบริบทองค์กร หรือ วัฒนธรรม (X2.4)       
     1.  มีคุณลักษณะที่สามารถสร้างอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กร

โดยกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
2. มีการก าหนดทิศทางขององค์กรโดยผ่านการก าหนด

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและสื่อสารให้องค์กรทราบวิสัยทัศน์ 
3.   มีความสามารถโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาน าวิสัยทัศน์ไป

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 

4.18 
 

4.27 
 

4.19 

 
 

.635 
 

.606 
 

.637 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม (X2.4)   4.21 .554 มาก 
 

  จากตารางที่  16 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
องค์ประกอบหลักองค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ  (X2) ด้านบริบทองค์กร หรือ วัฒนธรรม 
(X2.4) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X

___

 = 4.21 , S.D. = .554  )  เมื่อพิจารณาด้านบริบทองค์กร หรือ 
วัฒนธรรม เป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ ในระดับมาก  โดยมีการก าหนดทิศทางขององค์กรโดย
ผ่านการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและสื่อสารให้องค์กรทราบวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X

___

 = 
4.27 , S.D. = .606 ) รองลงมา คือมีความสามารถโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาน าวิสัยทัศน์ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน ( X

___

 = 4.19 , S.D. = .637 ) และมีคุณลักษณะที่สามารถสร้างอิทธิพลต่อวัฒนธรรม

องค์กรโดยกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X
___

 = 4.18 , S.D. = 
.635 ) 
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ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content  analysis)  
ข้อมูลค าถามปลายเปิด  จากผู้ให้ข้อมูลซึ่งประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  
ประกอบด้วย  

1. องค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1)   
1.1 ด้านการสื่อสาร (X1.1)  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสื่อสารเพื่อเสนอแนะในเร่ือง

ใหม่เกี่ยวกับการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ พร้อมทั้ งรับฟังความคิดเห็น 
โดยน าข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาน ามาวิเคราะห์  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเป็น
กัลยาณมิตรกับผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งสื่อสารเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจและยกความดีให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าที่สาธารณะอย่างเปิดเผยและโปร่งใส เพื่อเป็นการยอมรับของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง สื่อสารเพื่อให้นักเรียนมีความกล้า คือกล้าคิด กล้าที่จะเรียนรู้ และคิดนอกกรอบและมี
เหตุผล เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง  มีการสื่อสารและสั่งการที่ชัดเจนไม่ซับซ้อน 
และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังผู้ตามโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกต่างๆ เข้าช่วยในด้านการ
สื่อสารอย่างมีความสม่ าเสมอ อีกทั้งยังสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการวิกฤต  จากผู้
เสนอแนะจ านวน 20 ท่าน  

1.2  ด้านความไว้วางใจ (X1.2) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างค่านิยมหลักด้านภาวะ
ผู้น าด้านความไว้วางใจภายในสถาบันให้เกิดขึ้นในทางคิดบวก มีความซื่อตรงและสุจริตโปร่งใส 
และมีความเสียสละเพื่อสังคมที่ดี โดยสามารถครองตนท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี มีอิทธิพลต่อผู้ตาม มี
บุคคลิกภาพน่าเคารพ ศรัทธา และความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลากรในองค์กรถึง
ความก้าวหน้าและความส าเร็จของงาน ทั้งครูและผู้บริหารศึกษาจะต้องมีความรู้และจริยธรรม 
เพื่อที่จะได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี มีความสามารถ น าไปพัฒนาตนเองและครอบครัว เป็นผู้ที่
ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง ต้องหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจหรือ
ผลประโยชน์ส่วนตน และประพฤติตนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน หรือเพื่อความเคารพนับถือ ยกย่อง 
ศรัทธา ไว้วางใจและท าให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน จากผู้เสนอแนะจ านวน 28 ท่าน  
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1.3 ด้านความเอาใจใส่ดูแล (X1.3) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดูแลทุกข์สุขของ
บุคลากรในองค์กรและให้ความช่วยเหลือสวัสดิการด้านต่างๆ เท่ าที่มีโอกาส เพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรมีความสุขต่อการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ประสานสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านงานและบุคลากร เพื่อ
ประสานประโยชน์ของทุกฝ่าย ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านขวัญก าลังใจ ภายใต้ความยุติธรรม 
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ตามความสามารถของแต่ละบุคคล และผู้บังคับบัญชารุ่นใหม่จะต้อง
ไม่มองผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีอายุมาก ว่าไม่ท าอะไร หรือท าอะไรไม่เป็นโดยไม่มองถึงภูมิหลังหรือ
เหตุผล ต้องมีน้ าใจและเข้าถึงจิตใจของทุกคน การจะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆ ในองค์กรก็จะ
สามารถท าได้โดยง่าย เพราะเกิดความร่วมมือร่วมใจเป็นหน่ึง จากผู้เสนอแนะจ านวน 20 ท่าน 

1.4  ด้านการสร้างโอกาส หรือความเสี่ยง  (X1.4) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องน้อมรับ
ความคิดเห็นในการแก้ไขพิจารณา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานของข้อมูล และเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ของข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีต่างๆ  ภายใต้ความรับผิดชอบอย่างกล้าหาญและกล้าที่
จะเปลี่ยนแปลงบนความเสี่ยง แต่ต้องลดความเสี่ยงเท่าที่จะท าได้ โดยใช้ภูมิปัญญาเดิม น ามาท าสิ่ง
ใหม่ๆ ด้วยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  การสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วม สร้างทีมงานแต่ละด้านให้
เกิดความมั่นคงและแข็งแกร่ง ทั้งภายนอกและภายในองค์กรให้เกิดภาพชัดเจนและพลังของการมี
ส่วนร่วม เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน จากผู้เสนอแนะจ านวน 26 ท่าน 
 2. องค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ (X2) 

2.1 ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (X2.1) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงภาวะผู้น าด้าน
ความเชื่อมั่นในตนเองให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประจักษ์ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ มีความจงรักภักดี 
และต้องกล้าตัดสินใจในกรอบแห่งความถูกต้อง เพื่อให้องค์กรเข้มแข็ง และผู้ร่วมงานมีความมั่นใจ
ว่าจะท าให้องค์กรดีขึ้น จากผู้เสนอแนะจ านวน 8 ท่าน 

2.2 ด้านการก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจ (X2.2) ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีการกระจายอ านาจตามศักยภาพ ด้วยการสั่งการที่
ชัดเจนไม่ซับซ้อนเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการจัดการเปลี่ยนแปลง  และกล้าที่จะมอบหมาย 
โดยควบคุม ก ากับติดตามความสามารถศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา น ามาประกอบการมอบหมาย
งาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และด้านอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ School Base Management โดยมี MBO. ก ากับในการบริหาร จากผู้เสนอแนะจ านวน 20 ท่าน 

2.3 ด้านวิสัยทัศน์ หรือขีดความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ (X2.3) ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ระยะยาว 3 ถึง 5 ปี โดยวิเคราะห์ SWOT น ามาก าหนด Mission 
เป้าประสงค์ แผนโครงการและเข้าสู่กระบวนการบริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างเสมอและ
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ต่อเนื่องโดยมี PDCA ก ากับต่อไป และท าการประเมินผลทั้งระบบด้วย CIPP Model ว่าบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดหรือไม่  สามารถติดตามนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ และ
น ามาใช้หรือแนะน าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีวิสัยทัศน์ที่จะ
น าปัญหามาเปลี่ยนเป็นโอกาสในการก าหนดนโยบายและสร้างภาพองค์กรให้เกิดภาพในอนาคต
ร่วมกัน โดยน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้และสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้อย่างทั่วถึง  โดยการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล มีความสุขอย่างชาญฉลาด 
ผู้น าองค์กรต้องเข้าใจและด าเนินการจัดการต่อองค์กรตามความเป็นจริงและต้องตั้งเป้าหมายการ
พัฒนาด้านต่างๆ ให้ชัดเจนและไม่มากจนเกินไป  ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง มีใจยอมรับค า
ติชม ค าแนะน า พร้อมปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม และทันกับเหตุการณ์ เพื่อน าไปใช้กับทุกสภาวะ
ต่างๆ ให้ทันกับโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และรับรู้จริงถึงวิสัยทัศน์ของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย  ต้อง
เป็นผู้ก าหนดทิศทางและอนาคตของผู้คนในองค์กรและสังคมที่ชัดเจน ด้วยศักยภาพ ความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ตาม หรือไปนั่งอยู่ในหัวใจของผู้ตาม จึงจะสามารถ
ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ จากผู้เสนอแนะจ านวน 36 ท่าน  

2.4  ด้านบริบทองค์กร หรือวัฒนธรรม (X2.4)   ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็น
ต้นแบบน าการเปลี่ยนแปลงโดยเร่ิมจากตัวเอง เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่า และความ
จ าเป็นในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยอิงระเบียบปฏิบัติด้านวัฒนธรรม และความต้องการของ
ชุมชนนั้นๆ ในการสร้างระบบงานให้มีคุณภาพ  อีกทั้งเป็นต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีใน
การปฏิบัติภายในองค์กรให้เป็นรูปธรรมและสะท้อนการเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัย โดยการ
สร้างแบบอย่างด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติให้มากขึ้น และช่วยชี้แนะให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาประยุกต์ใช้นวัตกรรมแบบใหม่ๆ ได้อย่างกลมกลืนกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
จากผู้เสนอแนะจ านวน 12 ท่าน 
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ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 

ในการวิเคราะห์ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Y ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ย (Y )  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 17 ดังนี ้

 
ตารางที่ 17  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร  
      สถานศึกษา 

( n = 101 ) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา (Y) X

___

 S.D. ค่าระดับ 

1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Y1)   4.37 .537 มาก 
2. การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Y2)   4.40 .539 มาก 
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Y3)   4.45 .583 มาก 
4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (Y4)    4.45 .593 มาก 
5. การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Y5) 4.37 .546 มาก 
6. การใส่ใจต่อผู้บริโภค (Y6)   4.45 .527 มาก 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Y7) 4.50 .513 มากที่สุด 
8. การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม  (Y8)   4.38 .608 มาก 

รวม (Ytot) 4.42 .472 มาก 
              จากตารางที่ 17 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X

___

 = 4.42 , S.D. = .472  )  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม (Y7) อยู่ในระดับมากที่สุด ( X

___

  = 4.50 , S.D. = .513 ) และอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้านที่
เหลือ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การดูแลสิ่งแวดล้อม (Y4) ( X

___

 = 4.45 , S.D. 

= .593)   การปฏิบัติด้านแรงงาน (Y3) ( X
___

 = 4.45  , S.D. = .583 )  การใส่ใจต่อผู้บริโภค (Y6) ( X
___

 = 
4.45 , S.D. = .527   )  การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Y2) (  X

___

  = 4.40 , S.D. = .539 ) การจัดท ารายงาน
ด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม  (Y8)   ( X

___

  = 4.38 , S.D. = .608 )   การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม 
(Y5) ( X

___

 = 4.37 , S.D. = .546 )  และการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Y1) ( X
___

 = 4.37 , S.D. = .537 )   
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 เมื่อวิเคราะห์ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยจ าแนกเป็ยรายข้อ ดังแสดงในตารางที่ 18 – 25 
 
ตารางที่ 18  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
       ผู้บริหารสถานศึกษา (Y) ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Y1) จ าแนกตามรายข้อ 

( n = 101 ) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา (Y) X

___

 S.D. ค่าระดับ 

การก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Y1)   
     1. ผู้บริหารควรก าหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอดส่องดูแลผลงานและ
การปฏิบัติงานขององค์กร 

2. ผู้บริหารควรแสดงถึงความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ 
และสามารถชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
4.26 

 
 

4.48 

 
.602 

 
 

.587 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

รวม (Y1)   4.37 .537 มาก 
 

  จากตารางที่ 18 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Y1) โดยรวมอยู่ในระดับมาก         
( X

___

 = 4.37 , S.D. = .537  )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารควรแสดงถึงความโปร่งใส 
พร้อมรับการตรวจสอบ และสามารถชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X

___

  = 4.48 , S.D. = .587 ) รองลงมา คือผู้บริหารควรก าหนดหน้าที่ให้
คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอดส่องดูแลผลงานและการปฏิบัติงาน
ขององค์กร ( X

___

  = 4.26 , S.D. = .602 ) 
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ตารางที่ 19  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมของ    
        ผู้บริหารสถานศึกษา (Y) ด้านการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Y2)  จ าแนกตามรายข้อ 

( n = 101 ) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา (Y) X

___

 S.D. ค่าระดับ 

การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Y2)   
     1.  ผู้บริหารต้องค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ด้านความ

เป็นพลเมือง 
2.  ผู้บริหารต้องค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ด้านสิทธิทาง

การเมือง 
3. ผู้บริหารต้องค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
4. ผู้บริหารต้องค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตาม

กฎหมาย 

 
4.36 

 
4.35 

 
4.42 

 
4.47 

 
.684 

 
.645 

 
.577 

 
.619 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
รวม (Y2) 4.40 .539 มาก 

 
 จากตารางที่ 19 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Y2) โดยรวมอยู่ในระดับมาก     
( X

___

 = 4.40 , S.D. = .539  )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริหารต้องค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ตามกฎหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด ( X

___

  = 4.47 , S.D. = .619 ) รองลงมา คือ ผู้บริหารต้อง
ค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม ( X

___

  = 4.42 , S.D. = 
.577 )  และผู้บริหารต้องค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ด้านความเป็นพลเมือง ( X

___

 = 4.36 , 
S.D. = .684 ) และผู้บริหารต้องค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ ด้านสทิธิทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ( X

___

 = 4.35 , S.D. = .645 ) 
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ตารางที่ 20  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมของ  
      ผู้บริหารสถานศึกษา (Y) ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน (Y3)  จ าแนกตามรายข้อ 

( n = 101 ) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา (Y) X

___

 S.D. ค่าระดับ 

การปฏิบัติด้านแรงงาน (Y3)   
     1.  ผู้บริหารต้องตระหนักว่าแรงงานไม่ใช่สินค้า 

2. ผู้บริหารต้องตระหนักว่าแรงงานไม่ควรถูกปฏิบัติเสมือน
เป็นปัจจัยการผลิต 

 
4.46 
4.44 

 
.619 
.617 

 
มาก 
มาก 

รวม (Y3)   4.45 .583 มาก 
 

 จากตารางที่ 20 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน (Y3) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X

___

 = 
4.45 , S.D. = .583  )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่าแรงงานไม่ใช่สินค้า 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X

___

  = 4.46 , S.D. = .619 ) รองลงมา คือผู้บริหารต้องตระหนักว่าแรงงานไม่
ควรถูกปฏิบัติเสมือนเป็นปัจจัยการผลิต ( X

___

  = 4.44 , S.D. = .617 ) 
 
ตารางที่ 21  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
      ผู้บริหารสถานศึกษา (Y) ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม (Y4)   จ าแนกตามรายข้อ 

( n = 101 ) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา (Y) X

___

 S.D. ค่าระดับ 

การดูแลสิ่งแวดล้อม (Y4)    
   1.  ผู้บริหารจ าเป็นที่ต้องค านึงถึงหลักการป้องกันปัญหามลพิษ 
   2.  ผู้บริหารจ าเป็นที่ต้องค านึงถึงหลักการการบริโภคอย่างยั่งยืน 
    3. ผู้บริหารจ าเป็นที่ต้องค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพในการด าเนินการการบริหารและบริการ 

 
4.46 
4.43 
4.48 

 
.657 
.640 
.643 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม (Y4)   4.45 .593 มาก 
 

 จากตารางที่ 21 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม (Y4) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X

___

 = 
4.45 , S.D. = .593  )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารจ า เป็นที่ต้องค านึงถึงการใช้
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ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินการการบริหารและบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X
___

  
= 4.48 , S.D. = .643 )  รองลงมา คือผู้บริหารจ าเป็นที่ต้องค านึงถึงหลักการป้องกันปัญหามลพิษ ( X

___

  
= 4.46 , S.D. = .657 ) และผูบ้ริหารจ าเป็นที่ต้องค านึงถึงหลกัการการบริโภคอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
( X

___

 = 4.43 , S.D. = .640 ) 
 

ตารางที่ 22  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
       ผู้บริหารสถานศึกษา (Y) ด้านการด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Y5) จ าแนกตามรายข้อ 

( n = 101 ) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา (Y) X

___

 S.D. ค่าระดับ 

การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Y5) 
   1. ผู้บริหารแต่ละคนควรแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมและเปิดกว้าง 
   2. ผู้บริหารส่งเสริมประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการบริหารหรือการ

บริการ 
    3. ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร การบริการ 

และกระบวนการใหม่ๆ 
   4. ผู้บริหารส่งเสริมการขยายการเติบโตขององค์กรและ

มาตรฐานการครองชีพในระยะยาว 

 
4.37 

 
4.38 

 
4.42 

 
4.32 

 
.679 

 
.636 

 
.611 

 
.623 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม (Y5)   4.37 .546 มาก 
 

  จากตารางที่ 22 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Y5) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X

___

 = 4.37 , S.D. = .546 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหาร การบริการ และกระบวนการใหม่ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X

___

  = 4.42 , S.D. = .611 ) 
รองลงมา คือ ผู้บริหารส่งเสริมประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการบริหารหรือการบริการ ( X

___

  = 4.38 , S.D. = 
.636 )  และผู้บริหารแต่ละคนควรแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมและเปิดกว้าง ( X

___

 = 4.37 , S.D. = .679 ) และ
ผู้บริหารส่งเสริมการขยายการเติบโตขององค์กรและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ( X

___

 = 4.32 , S.D. = .623 ) 
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ตารางที่ 23  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
      ผู้บริหารสถานศึกษา (Y) ด้านการใส่ใจต่อผู้บริโภค (Y6)   จ าแนกตามรายข้อ 

( n = 101 ) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา (Y) X

___

 S.D. ค่าระดับ 

การใส่ใจต่อผู้บริโภค (Y6)   
    1. ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลในการ

บริหารและการใช้บริการอย่างเหมาะสม 
    2. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพและการ

บริการที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยและสุขภาพ 

     3. เมื่อผู้บริหารพบว่าคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ผู้บริหารก็จะต้องมีกลไกในการแก้ไขปัญหา 

    4. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับกฎหมาย และถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

 
4.40 

 
4.49 

 
 

4.42 
 

4.50 

 
.673 

 
.570 

 
 

.615 
 

.600 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

รวม (Y6)   4.45 .527 มาก 
 

  จากตารางที่ 23 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการใส่ใจต่อผู้บริโภค (Y6) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X

___

 = 
4.45 , S.D. = .527 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับกฎหมาย และถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับมากที่สุด ( X

___

  = 4.50 , S.D. = .600 ) รองลงมา คือ ผู้บริหารต้อง
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพและการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยและสุขภาพ ( X

___

  = 4.49 , S.D. = .570 )  และเมื่อผู้บริหารพบว่าคุณภาพไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ผู้บริหารก็จะต้องมีกลไกในการแก้ไขปัญหา  ( X

___

 = 4.42 , S.D. = .615 ) และ
ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลในการบริหารและการใช้บริการอย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X

___

 = 4.40 , S.D. = .637 ) 
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ตารางที่ 24  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
      ผู้บริหารสถานศึกษา (Y) ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Y7)   จ าแนกตาม        
                    รายข้อ 

( n = 101 ) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา (Y) X

___

 S.D. ค่าระดับ 

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Y7) 
    1. ผู้บริหารต้องวางแนวนโยบายเพื่อสร้างจิตอาสาต่อสาธารณะ

และจิตใจที่เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
    2. ผู้บริหารต้องด าเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือ

แบ่งปันสู่สังคมและสาธารณะประโยชน์ 
     3. ผู้บริหารต้องส่งเสริมศีลธรรมอันดีแก่บุคคลทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร 

 
4.51 

 
4.43 

 
4.54 

 
.608 

 
.587 

 
.542 

 
มากที่สุด 

  
มาก 

 
มากที่สุด 

รวม (Y7)   4.50 .513 มากที่สุด 
 

  จากตารางที่ 24 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Y7) โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X

___

 = 4.50 , S.D. = .513  )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารต้องส่งเสริมศีลธรรม
อันดีแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด ( X

___

  = 4.54 , S.D. = .542 )  
รองลงมา คือผู้บริหารต้องวางแนวนโยบายเพื่อสร้างจิตอาสาต่อสาธารณะและจิตใจที่เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
( X

___

  = 4.51 , S.D. = .608 ) และผู้บริหารต้องด าเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือแบ่งปัน
สู่สังคมและสาธารณะประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X

___

 = 4.43 , S.D. = .587 ) 
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ตารางที่ 25  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
      ผู้บริหารสถานศึกษา (Y) ด้านการจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม  (Y8)  จ าแนก
       ตามรายข้อ 

( n = 101 ) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา (Y) X

___

 S.D. ค่าระดับ 

การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม  (Y8)   
   1. ผู้บริหารต้องจัดท ารายงานผลที่แสดงถึงความรับผิดชอบของ

องค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม 
   2. ผู้บริหารจัดท ารายงานตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้

เกิดการพัฒนาแบบสมดุลบนพื้นฐานทั้ ง 3 ด้าน ได้แก่ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

 
4.35 

 
4.41 

 
.630 

 
.649 

 
มาก 

 
มาก 

รวม (Y8)   4.38 .608 มาก 
 

  จากตารางที่ 25 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม  (Y8) โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X

___

 = 4.38 , S.D. = .608  )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารจัดท ารายงานตามแนวทาง
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบสมดุลบนพื้นฐานทั้ง  3 ด้าน ได้แก่ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X
___

  = 4.41, S.D. = .649 ) รองลงมา คือผู้บริหารต้องจัดท า
รายงานผลที่แสดงถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ( X

___

  = 4.35 , S.D. = .630 ) 
 
ตอนท่ี 3   การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา 

   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
ข้อมูลค าถามปลายเปิด  จากผู้ให้ข้อมูลซึ่งประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ประกอบด้วย  

1. ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Y1)  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงความโปร่งใสเป็น
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ธรรมและยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับการตรวจสอบและสามารถชี้แจง
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา  และใช้
สถานศึกษาเป็นฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมและเรียนรู้
ร่วมกันทุกภาคส่วนในด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน โดยวางตัวเป็นกลางทางการเมืองเมื่อเกิดความแปรปรวนทางการเมือง ซึ่งจะส่งผล
ด้านลบต่อการปฏิบัติงาน จากผู้เสนอแนะจ านวน 18 ท่าน  

2. การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Y2)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรค านึงถึงสิทธิมนุษยชน โดย
การจัดกิจกรรมให้ ครูนักเรียน ผู้ปกครองได้แสดงออกในการใช้สิทธิ์ด้านต่างๆ จากผู้เสนอแนะ
จ านวน 6 ท่าน  

3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Y3)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรทุกส่วนให้มีจิต
อาสา สร้างจิตส านึกความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณกับบุคคลกรและผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร-ครู เพื่อส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถมากยิ่งขึ้นไป จากผู้เสนอแนะจ านวน 8 ท่าน  

4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (Y4)   สถานศึกษาและชุมชนควรมีส่วนร่วมในการบริหารและ
จัดการเกี่ยวกับชุมชน โดยสร้างความเข้าใจกับนักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาและชุมชน ในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม  โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องตระหนักถึงสังคม
สิ่งแวดล้อมว่าต้องการอะไร สถานศึกษาจะได้ตอบสนองได้ตรงจุด โดยเน้นการจัดกิจกรรมการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากผู้
เสนอแนะจ านวน 7 ท่าน  

5. การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Y5)  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้โอกาสทุกคนอย่าง
เสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยการจัดการศึกษาและบริหารอย่างทั่วถึงและเสมอภาคในทาง
ปฏิบัติ ไม่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเมื่อเกิดความแปรปรวนทางการเมืองที่จะส่งผลในด้านลบต่อการ
ปฏิบัติงาน พร้อมเป็นต้นแบบด้านด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาที่ดี  โดยแนวทาง
ปฏิบัติต้องใช้ขบวนการสันติวิธี มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความยั่งยืน ในบริบท
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสภาวะแวดล้อมทางสังคมของสถานศึกษานั้นๆ จากผู้เสนอแนะจ านวน 20 
ท่าน  

6. การใส่ใจต่อผู้บริโภค (Y6)  ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาต้องเอาใจใส่และตระหนัก
ถึงหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายให้เต็มก าลังสุดความสามารถ โดยการอุทิศเวลาและทุ่มเท
ความสามารถ เพื่อดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ด้วยการสั่ง
สอนและพัฒนาให้บุตรหลานในชุมชนได้โตขึ้นเพื่อเป็นคนดี  มีนโยบายสร้างจิตอาสาต่อสาธารณะ 
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ให้ความร่วมมือต่อชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ ท าโรงเรียนให้เป็นสถาบันของชุมชนที่
แท้จริง มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจบริบทของสังคมและโรงเรียน รู้โอกาสและอุปสรรค โดย
น าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบๆ โรงเรียนให้พัฒนาไปพร้อมๆ กัน
เพื่อประกอบอาชีพในทางสุจริต และเป็นก าลังที่มีพลังของสังคม  พร้อมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยมุ่งถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียนเป็นส าคัญและเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวมด้วย พร้อมทั้งใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารให้ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลครบทุก
ด้านอย่างถูกต้อง จากผู้เสนอแนะจ านวน 22 ท่าน  

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Y7) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องต้องมีขั้นตอนหรือ
มาตรการเพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นจริง
ว่า สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม โดยทุกคนฝ่ายร่วมกันรักษาและพัฒนาโรงเรียน
เสมือนเป็นสถานที่ส าคัญที่หน่ึงในชุมชนและสังคม ผู้บริหารสถานศึกษา และครูต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในด้านการเป็นตัวอย่างในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการน านักเรียนและครูเข้าร่วม
กิจกรรมด้านต่างๆ ของสังคม เช่น งานประเพณีประจ าปีของวัด งานเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ต้อง
เป็นแหล่งชี้น าแห่งภูมิปัญญาของผู้คนในสังคมท้องถิ่นนั้น โดยสามารถก าหนดทิศทางของสังคมใน
อนาคต พร้อมเป็นที่พึ่งพาของชุมชนและสังคมต่างๆ ได้ โดยยื่นมือเข้าไปช่วยทุกคร้ังที่มีโอกาส   
เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการ ให้ค าปรึกษา กับชุมชนเป็นอย่างดี และรวดเร็ว ชุมชนต้องมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาทั้ง บ้าน วัด โรงเรียนต้องร่วมมือประสานกันเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  ใน
การช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้าน จะท าให้ผู้บริหารมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น แต่จะท าให้มีความสะดวก
และได้รับความร่วมมือช่วยเหลืออย่างดีกลับมาที่โรงเรียน ความเจริญอย่างมั่นคงของสังคมมีความ
เกี่ยวข้องกับความเจริญมั่นคงของสถานศึกษา ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นและการ
สร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งจ าเป็น จากผู้เสนอแนะจ านวน 24 ท่าน 

8. การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม  (Y8)  สถานศึกษาควรมีแนวทางจัดท า
รายงานการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ข่าวสารการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยมีขั้นตอน หรือวิธีการจัดท าที่เป็นมาตราฐานเพื่อท าให้
เกิดความตระหนักและเข้าใจ การจัดการด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม ให้บังเกิดผลการปฏิบัติในเชิง
ประจักษ์อย่างมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตามวิธีการที่ถูกต้อง พร้อมทั้งน้อมน านโยบาย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และรายงานผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึง
ภาวะเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู สังคมรอบด้านได้ซึมซับ และช่วยกัน
ป้องกันแก้ไขที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งเเวดล้อม   จากผู้เสนอแนะจ านวน 8 ท่าน 
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ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์ความแตกต่างของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคม

      ของผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษา
      ท่ีเป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา 

 
       ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสถานศึกษาระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่ เป็น

บุคคลภายนอกสถานศึกษา โดยพิจารณาจากความแตกต่างค่าระดับค่าเฉลี่ย ( X
___

 ) ของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความสัมพันธ์กัน (dependent sample) และใช้การตรวจสอบด้วยการใช้ค่าที (t-test)  ดังตารางที่ 26 
 
ตารางที่ 26  เปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการ        
                       สถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

บุคลากรภายใน 

( N = 202 ) 

บุคคลภายนอก 
( N = 202 ) (t-test) 

X
___

 SD. X
___

 SD. 
1. องค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1)  4.28 .459 4.25 0.537 .532 
   1.1 ด้านการสื่อสาร (X1.1) 4.26 .468 4.28 .532 -.358 
   1.2 ด้านความไว้วางใจ (X1.2) 4.33 .523 4.25 .580 1.460 
   1.3 ด้านความเอาใจใส่ดูแล (X1.3) 4.39 .572 4.32 .634 1.264 
  1.4 ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง (X1.4) 4.17 .543 4.18 .616 -.223 

2. องค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ (X2) 4.25 .440 4.22 .548 .501 
    2.1 ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (X2.1) 4.33 .535 4.27 .590 1.149 
   2.2 ด้านการก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจ 

(X2.2) 
4.27 .568 4.19 .632 1.379 

2.3 ด้านวิสัยทัศน์หรือขีดความสามารถด้าน -
กระบวนการเรียนรู้ (X2.3)  

4.21 .471 4.21 .577 -.024 

   2.4 ด้านบริบทองค์กรหรือวัฒนธรรม (X2.4) 4.19 .484 4.23 .617 -.688 
รวมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (X) 4.27 .436 4.24 .527 .534 
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จากตารางที่ 26 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่เป็นบุคลากรภายในสูงกว่าความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา 
ยกเว้นองค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1) ด้านการสื่อสาร (X1.1) ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง  (X1.4) และ
องค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ (X2) ด้านบริบทองค์กรหรือวัฒนธรรม (X2.4) ที่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นบุคลากรภายในต่ ากว่าความคิดเห็นของ
กรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา 
 
ตารางที่ 27  เปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างบุคลากรภายใน
      สถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 

บุคลากรภายใน 

( N = 202 ) 

บุคคลภายนอก 
 ( N = 202 ) (t-test) 

X
___

 SD. X
___

 SD. 
1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Y1)   4.38 .498 4.36 .575 .278 
2. การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Y2)   4.44 .484 4.35 .587 1.757 
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Y3)   4.47 .570 4.43 .596 .768 
4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (Y4)    4.48 .546 4.43 .638 .866 
5. การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Y5) 4.38 .544 4.37 .550 .318 
6. การใส่ใจต่อผู้บริโภค (Y6)   4.45 .472 4.45 .578 .024 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Y7) 4.51 .476 4.49 .547 .388 
8. การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม (Y8) 4.38 .615 4.37 .603 -.082 
รวมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา ( Y ) 4.44 .438 4.41 .504 .685 

 
จากตารางที่ 27 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร

สถานศึกษาระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก
สถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) และรายด้านทุกๆ ด้านของความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็น
บุคลากรภายในสูงกว่าความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา 
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ตอนท่ี 5  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อ

 สังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 

การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 วิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่ 28 

ตารางที่  28   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อ
        สังคมของผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Ytot 

X1 .731** .707** .616** .691** .756** .680** .630** .634** .802** 

X1.1 .708** .696** .581** .647** .703** .645** .616** .587** .764** 

X1.2 .642** .625** .565** .618** .679** .588** .566** .515** .708** 

X1.3 .636** .632** .545** .670** .635** .608** .575** .515** .711** 

X1.4 .642** .598** .528** .573** .691** .607** .521** .644** .705** 

X2 .779** .669** .567** .663** .744** .701** .649** .639** .795** 

X2.1 .677** .635** .550** .662** .676** .627** .593** .550** .732** 

X2.2 .692** .610** .507** .566** .639** .581** .527** .593** .690** 

X2.3 .700** .600** .513** .591** .675** .647** .605** .529** .716** 

X2.4 .699** .531** .441** .540** .655** .634** .579** .608** .686** 

Xtot .773** .712** .613** .699** .773** .709** .657** .655** .823** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 28  พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวม 
(Xtot) และจ าแนกตามองค์ประกอบหลักพฤติกรรม (X1) ได้แก่ ด้านการสื่อสาร (X1.1) ด้านความ
ไว้วางใจ  (X1.2)  ด้านความเอาใจใส่ดูแล (X1.3) และด้านการสร้างโอกาส หรือความเสี่ยง   (X1.4)   
และองค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ  (X2) ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (X2.1) ด้านการ
ก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจ (X2.2) ด้านวิสัยทัศน์ หรือขีดความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ 
(X2.3) และด้านบริบทองค์กร หรือวัฒนธรรม (X2.4)  กับความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 
ทั้งโดยรวม (Ytot) และจ าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Y1)  ด้านการ
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Y2)  ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน (Y3)  ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม (Y4)  ด้าน
การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Y5)  ด้านการใส่ใจต่อผู้บริโภค (Y6)  ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและ
สังคม (Y7) และการจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม   (Y8)  มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวม (Xtot) กับความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาโดยรวม (Ytot) มีค่าความสัมพันธ์มากที่สุด (ค่าความสัมพันธ์ =  
.823 ) รองลงไปได้แก่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามองค์ประกอบหลัก
พฤติกรรม (X1) กับความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาโดยรวม (Ytot) (ค่าความสัมพันธ์ =  
.802 ) ยกเว้นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านบริบทองค์กร หรือวัฒนธรรม  (X2.4) กับ
การปฏิบัติด้านแรงงาน (Y3)  มีค่าความสัมพันธ์น้อยที่สุด (ค่าความสัมพันธ์ =   .441 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา 

เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1. ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 
2  2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2  3. ความแตกต่างของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่เป็น
บุคคลภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  4. 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต  2  กลุ่มตัวอย่างคือ 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน103 แห่ง เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
รวมทั้งสิ้น 412 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ มาแชลล์ และ มอลลี่  
(Marshall and Molly)  และแบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างตามแนวคิดของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 101 โรงเรียน คิด
เป็นจ านวน 404 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.06 ค่า น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่  ค่าความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage)  ค่าเฉลี่ย ( X

___

) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์
ความแตกต่างด้วยค่าที (t-test) และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-
moment correlation coefficient) 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เร่ืองภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของทั้ง 2 
องค์ประกอบหลัก พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้  ตาม
องค์ประกอบหลักพฤติกรรม ได้แก่  ด้านความเอาใจใส่ดูแล  ด้านความไว้วางใจ  ด้านการสื่อสาร 
และด้านการสร้างโอกาส หรือความเสี่ยง  ตามองค์ประกอบหลักลักษณะพิเศษเฉพาะ  ได้แก่ ด้าน
ความเชื่อมั่นในตนเอง  ด้านการก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจ   ด้านวิสัยทัศน์ หรือขีด
ความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ และด้านบริบทองค์กร หรือวัฒนธรรม  

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถานศึกษาด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด และอยู่ในระดับ
มากทั้ง 7 ด้านที่เหลือ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม การ
ปฏิบัติด้านแรงงาน การใส่ใจต่อผู้บริโภค    การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  การจัดท ารายงานด้านสังคม
และสิ่งเเวดล้อม  และการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นบุคลากรภายใน
สูงกว่ากรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา ยกเว้นองค์ประกอบหลักพฤติกรรม  
(X1) ด้านการสื่อสาร (X1.1) ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง  (X1.4) และองค์ประกอบหลัก
ลักษณะพิเศษเฉพาะ (X2) ด้านบริบทองค์กรหรือวัฒนธรรม (X2.4) ที่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นบุคลากรภายในต่ ากว่าความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่ เป็น
บุคคลภายนอกสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) และรายด้านทุกๆ ด้าน
ของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานผู้บริหารศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่
เป็นบุคลากรภายในสูงกว่าความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก  
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4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวม
กับความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาโดยรวมมีค่าความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงไปได้แก่ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามองค์ประกอบหลักพฤติกรรมกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาโดยรวม ยกเว้นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารด้าน
บริบทองค์กร หรือวัฒนธรรม กับการปฏิบัติด้านแรงงานมีค่าความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย มีหลายประเด็นที่ควรน ามาพิจารณา ผู้วิจัยจึงน ามาอภิปรายผลเพื่อความ
ชัดเจน ดังนี ้
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
องค์ประกอบหลักพฤติกรรม ด้านความเอาใจใส่ดูแลมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่พบว่าด้านความเอาใจใส่
ดูแลมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดนั้นแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงถึงการเอาใจใส่ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาอันเป็นทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่า ความมีน้ าใจและการ
เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันนั้นเป็นค่านิยมหลักและวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของสังคมไทยที่มีมา
ยาวนาน และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันอันจะน าไปสู่การใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่จะ
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลและการเพิ่มขีดความสามารถสูงสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดีรานี่ (Dirani) เร่ืองการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับ
ทรัพยากรบุคคลสามารถแสดงบทบาทอะไรได้บ้างนั้น งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นความส าคัญอย่างยิ่งกับ
การด าเนินงาน เจริญเติบโตร่วมกันของทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
และจับตาในบทบาทของทรัพยากรบุคคล  ซึ่งสันนิษฐานว่าจะสามารถส่งเสริมงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้  และผลงานวิจัยของ ลีทวูจ (Leithwoog) เร่ืองผลกระทบของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงบนเงื่อนไขขององค์กรและความสัมพันธ์ของนักเรียนกับโรงเรียน จาก
ผลการวิจัยมีหลักฐานชี้ว่าการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้สนับสนุนในเร่ืองการพัฒนาขีดก าลัง
ความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามในด้านจิตวิทยาสังคมศาสตร์จะ
ส่งผลกระทบอย่างแท้จริงถึงผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการเพิ่มขีดความสามารถ ซึ่ง
การส ารวจถึงผลกระทบความสัมพันธ์ของการปฏิบัติของภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงในการเลือก
สภาพแวดล้อมขององค์กรและความเกี่ยวข้องของนักเรียนกับโรงเรียน แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่
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เป็นนัยส าคัญอย่างมากของภาวะผู้น าบนเงื่อนไขขององค์กร และเป็นผลกระทบต่อความเกี่ยวข้อง
ต่อนักเรียนทั้งหมดภายในโรงเรียน ส่วนภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า องค์ประกอบหลักลักษณะ
พิเศษเฉพาะ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงรองจากองค์ประกอบหลัก
พฤติกรรม ด้านความเอาใจใส่ดูแลซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่พบว่าเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อมั่น
ในตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญอันจะน าไปสู่การจูงใจเพื่อสร้างกรอบแห่งความ
ไว้วางใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะส่งผลต่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล 
และการเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย ทานะ
มัย ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารกับความผูกพัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของครู พบว่า ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี พบว่า ภาวะผู้น าด้านการจูงใจเชิงดลใจ อยู่ในระดับมาก 
และงานวิจัยของ กิลเลสเป้ (Gillespie) ที่ทดสอบคุณลักษณะพิเศษของภาวะผู้น าในการปฏิบัติที่ท า
ให้เกิดความไว้วางใจต่อตัวผู้น า พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความไว้วางใจของสมาชิกในทีมที่มีต่อ
ผู้น า เมื่อมีการตัดสินใจ การสื่อสารในการรวบรวมวิสัยทัศน์และการแบ่งปันความคิดเห็นกันกับ
ผู้น า  ความไว้วางใจในตัวผู้น าก็เป็นความเกี่ยวข้องที่ชัดเจนที่สื่อถึงประสิทธิภาพของผู้น า ส่วนด้าน
การเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในองค์กรนั้น จัง, เชา และวู (Jung, Chow และ Wu) 
ด าเนินการวิจัยเร่ืองบทบาทของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มขีดความสามารถนวัตกรรมใน
องค์กร พบว่า บทบาทของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มขีดความสามารถนวัตกรรมใน
องค์กรมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเชิงบวก ในการเพิ่มขีดความสามารถนวัตกรรมในองค์กร 
อย่างมีนัยส าคัญกับองค์กร 

 2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการวิจัยที่พบว่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมีมากที่สุด เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาทั้งที่เป็นบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่านิยมหลักและวัฒนธรรมความผูกพันที่แข็งแกร่งของ
สังคมไทยที่มีน้ าใจเอ้ืออารีย์ต่อกันมายาวนาน และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันอันน าไปสู่การ
พัฒนาสังคมส่วนรวมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความตระหนักของชื่อเสียง
สถานศึกษาและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎาพงษ์ รุ่งวาณิชกุล  เร่ืองความผูกพันของ
พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อองค์การที่ใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมอ จาก
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง และพบว่าปัจจัย ลักษณะงาน 
และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีผลต่อความผูกพันในระดับสูง และผลการวิจัยของ 
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อนัญญา สุจิรัตน์ เร่ือง ความสัมพันธ์ของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมกับความผูกพันของ
บุคลากร ผลพบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การทั้งด้านพฤติกรรมและทัศนคติ และสอดคล้องกับ ฉัตรแก้ว (Chutkaew) ซึ่งสรุป
ไว้ในรายงานปริญญานิพนธ์เร่ือง Sustainable Competitive Advantage of Strategic Corporate 
Social Responsibility in Thai Companies ว่า ในปัจจุบันท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรง
ในทางการตลาด   ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นมุมมองเชิงกลยุทธ์ซึ่งองค์กรชั้นน านั้น
ไม่ได้แข่งขันความเป็นผู้น ากันแค่เพียงด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และด้านต้นทุนที่ต่ า แต่ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความตระหนักของชื่อเสียง
ขององค์กร ดังนั้นองค์กรในประเทศไทยส่วนใหญ่สนใจที่จะเขียนและเชื่อมโยง เร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไว้ในวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธะกิจ (Mission) ขององค์กรด้วย
ส่วนผลการวิจัยที่พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติด้านแรงงาน การใส่ใจต่อผู้บริโภค อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงรองจาก
ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมนั้น เพราะสังคมไทยยังคงมีความเป็นธรรมชาติและมีความฐาน
วัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง มุ่งเน้นเป้าหมายการเสริมสร้างศักยภาพของคน และการสร้างความยั่งยืนของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบนเดล และเอกราวา (Bendale and Agrawal) 
เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนวิถีสีเขียว พบว่าความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือการที่องค์กรค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคม โดยการรับผิดชอบ
ในด้านของผลกระทบทุกๆเร่ืองและทุกคนที่องค์กรเข้าไปเกี่ยวข้อง รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีสี
เขียว  คือปรัชญาและความกังวลของสังคมเพื่อที่จะอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม ในขณะที่สิ่ง
ขับเคลื่อนของ ความยั่งยืนบนวิธีสีเขียวด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  ส่วนมากนั้นเกิด
จากข้อบังคับโดยตรง ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นแล้ว กิจกรรมเหล่านี้จะสามารถ
ขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงธุรกิจในหลายพื้นที่  โปรแกรมที่น ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรในตอนนี้
สามารถเข้ามาช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ โดยการขจัดข้อเสีย ลดการใช้พลังงาน ใช้
วัตถุดิบทางเลือก และรวบรวมห่วงโซ่และการเร่ิมต้นใหม่อ่ืนๆ   ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรบนวิถีสีเขียว คือแนวความคิดริเร่ิมขององค์กรที่จะสื่อสารถึงผุ้บริโภค ในเร่ืองการบริโภคที่
ยั่งยืน ทั้งลูกจ้างและคนในสังคมทั้งหมดจะเป็นส่วนหนื่งที่จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมวิถีสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาร่ิง, ลีเวอร์ และเบอเกส (Waring, Lewer and Burgess) 
เร่ืองความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความสัมพันธ์ด้านการจ้างงาน พบว่าการ
พยายามวางต าแหน่งขององค์กรให้เป็นพลเมืองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการรับผิดชอบ
สังคม เพื่อปกป้องชื่อเสียงและรักษาภาพลักษณ์ของตราสินค้า โดยบริษัทที่เป็นพลเมืองที่ดีอาจได้
ขึ้นชื่ออยู่ในรายชื่อของดัชนี Social  Responsibility Investment (SRI.) ดังนั้นจึงน ามาสู่เป้าหมายการ
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ลงทุนใน SRI   ชื่อเสียงขององค์กรที่ดีนั้นมาจากพื้นฐานในเร่ืองการให้ความร่วมมือในสังคมอย่างดี 
และรวมไปถึงการเสาะหาและรักษาแรงงานที่มีคุณภาพสูงและการขยายใบอนุญาตทางสังคมของ
บริษัท ไปยังตลาดใหม่และสถานที่ตั้งใหม่ การเพิ่มชื่อเสียงในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น
สามารถท าได้ง่ายขึ้น โดยการลงทุนและเร่ิมต้นธุรกิจในสถานที่ที่มีความห่วงใยในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมาก เขาส ารวจความเคลื่อนไหวในด้านความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อ
สังคมและส ารวจอิทธิพลของมันที่มีความเกี่ยวพันธ์กับกระบวนการในการจ้างงานในที่ท างาน อีก
ทั้งเขายังเสนอแนะว่าการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับการปฏิรูปการปกครองขององค์กรจะ
สร้างความกดดันในเร่ืองการประยุกต์ใช้และรักษามาตรฐานแรงงานในระดับข้ามชาติ รวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของ บริษัททั่วโลกและเข้าถึงประเทศที่มีข้อจ ากัดในเร่ืองมาตรฐาน 
และ สิทธิแรงงาน การเคลื่อนไหวความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  ยังสามารถเพิ่มศักยภาพ
ขององค์กรในด้านความสัมพันธ์กับการจ้างงานทั้งในชาติและทั่วโลกอีกด้วย  ส่วนผลการวิจัยที่
พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน   มี
ค่าเฉลี่ยรองลงมาจากด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติด้านแรงงาน การใส่ใจต่อผู้บริโภค นั้น
เป็นประเด็นส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนักเพราะประเด็นสิทธิมนุษยชน เป็นประเด็น
อ่อนไหวที่จะเชื่อมโยงไปสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อที่จะพัฒนาองค์และสังคมให้เกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความ
ผูกพันและภักดีต่อองค์กรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกๆ ฝ่าย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดีรานี่ 
(Dirani) เร่ืองการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับทรัพยากรบุคคลสามารถแสดง
บทบาทอะไรได้บ้าง งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นความส าคัญอย่างยิ่งกับการด าเนินงาน เจริญเติบโตร่วมกัน
ของทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  และจับตาในบทบาทของทรัพยากร
บุคคล ซึ่งสันนิษฐานว่าจะสามารถส่งเสริมงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎาพงษ์ รุ่งวาณิชกุล เร่ืองความผูกพันของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยต่อองค์การที่ใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 
ลักษณะงาน ปัจจัยด้านโครงสร้าง ประสบการณ์ในการท างาน และการรับรู้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง และพบว่า
ปัจจัย ลักษณะงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีผลต่อความผูกพันในระดับสูง 
นอกจากนั้น ลักษณะงาน ปัจจัยด้านโครงสร้าง ประสบการณ์ในการท างาน และการรับรู้ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงาน  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิตางศุ์ สุนทรโรหิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ท าการวิจัยเชิงส ารวจบุคลากรใน
องค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีที่มีผลงานดีต่อเนื่อง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ 
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จ ากัด (มหาชน) ผลวิจัยพบว่า บุคลากรในองค์กรธุรกิจทั้ง 4 แห่ง มีทัศนคติเชิงบวกต่อการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คาซามิ, ลีก้า และแนคคาซี่ 
(Kazmi, Leca and Naccache)  เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อจิตวิญญาณใหม่ในตรา
สินค้าของทุนนิยม โดยการอ้างอิงจากหนังสือการจัดการเขาและโต้แย้งในเร่ือง “จิตวิญญาณของ
ระบบนายทุน” ซึ่งปรากฏขึ้นระหว่างก่อนศตวรรษที่ 21 ที่เขารู้จัก ความร่วมมือทางสังคม คือ จิต
วิญญาณใหม่ในตราสินค้าของทุนนิยม เพราะในยุคนั้นมันได้รับความนิยมมาก ในการจัดการอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร เขาโต้แย้งว่าการร่วมมือทางสังคมเป็นการน าเสนอเหตุผลสนับสนุนใหม่ที่จะ
กระตุ้นลูกจ้างเพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ ซึ่งสนับสนุนการให้ความร่วมมือต่อสังคมเป็นสิ่งที่
สมควรปฏิบัติ  
 3. ผลการวิจัยเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างบุคลากรภายในกับกรรมการสถานศึกษา
ที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ที่พบว่า โดย
ภาพไม่รวมแตกต่างกัน โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร
สถานศึกษาภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นบุคลากรภายในสูงกว่าความ
คิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา  ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาที่เป็นบุคลากรภายในจะปฏิบัติงานเต็มเวลาภายในสถานศึกษา มีการก าหนดต าแหน่ง
การมอบอ านาจ และเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทแวดล้อมภายในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี  อีกทั้ง
ยังสามารถใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาได้สูงกว่ากรรมการสถานศึกษาที่เป็น
บุคคลภายนอกสถานศึกษา โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการก าหนด
ต าแหน่งการมอบอ านาจและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก
สถานศึกษามาสนันสนุน 
 4. ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม กับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์กันในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารด้านบริบทองค์กรหรือวัฒนธรรม    กับด้านการปฏิบัติด้านแรงงานมีค่า
ความสัมพันธ์น้อยที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นบุคลากรภายในสถานศึกษามี
การเปลี่ยนแปลง แต่งตั้งโยกย้ายสถานศึกษาตามกรอบระยะเวลา ซึ่งท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ใช้เวลาในช่วงการเปลี่ยนแปลงในการท าความเข้าใจบริบทองค์กรหรือวัฒนธรรม และการปฏิบัติ
ด้านแรงงานในแต่ละสังคม ที่แตกต่างกันในแต่ละสภาพพื้นที่ โดยมีข้อมูลภาวะผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลงด้านบริบทองค์กรหรือวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นบุคลากรภายใน
สถานศึกษามาสนันสนุน ซึ่งการเรียนรู้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละสังคมและสภาพ
พื้นที่เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นบุคลากรภายในที่ต้องเรียนรู้และซึม
ซับวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น อันจะน าไปสู่ประสานความร่วมมือกันของทั้งบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอกสถานศึกษาในการร่วมกันปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลและ
การเพิ่มขีดความสามารถสูงสุด ซึ่งงานวิจัยของ ดีรานี่ (Dirani) เร่ืองการมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมส าหรับทรัพยากรบุคคลสามารถแสดงบทบาทอะไรได้บ้างนั้น งานวิจัยนี้
ชี้ให้เห็นความส าคัญอย่างยิ่งกับการด าเนินงาน เจริญเติบโตร่วมกันของทรัพยากรบุคคลและความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  และจับตาในบทบาทของทรัพยากรบุคคล  ซึ่งสันนิษฐานว่าจะ
สามารถส่งเสริมงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้   และผลงานวิจัยของ ลีทวูจ 
(Leithwoog) เ ร่ืองผลกระทบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงบนเงื่อนไขขององค์กรและ
ความสัมพันธ์ของนักเรียนกับโรงเรียน จากผลการวิจัยมีหลักฐานชี้ว่าการปฏิบัติ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงนี้ ได้สนับสนุนในเร่ืองการพัฒนาขีดก าลังความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
นัยส าคัญ อย่างไรก็ตามในด้านจิตวิทยาสังคมศาสตร์จะส่งผลกระทบอย่างแท้จริงถึงผลลัพธ์ในการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรและการเพิ่มขีดความสามารถ ซึ่งการส ารวจถึงผลกระทบความสัมพันธ์ของการ
ปฏิบัติของภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงในการเลือกสภาพแวดล้อมขององค์กรและความเกี่ยวข้องของ
นักเรียนกับโรงเรียน แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็นนัยส าคัญอย่างมากของภาวะผู้น าบนเงื่อนไข
ขององค์กร และเป็นผลกระทบต่อความเกี่ยวข้องต่อนักเรียนทั้งหมดภายในโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเร่ืองภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 จากผลของการศึกษาเร่ืองภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อ
เป็นแนวทางในการใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารงานอย่างต่อเน่ืองและความยั่งยืนของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการ
สร้างโอกาส หรือความเสี่ยง      มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ดังนั้นผู้บริหารควรแสดงให้เห็นว่าการ
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เปลี่ยนแปลงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานเป็นโอกาสที่ท้าทาย โดยที่ผู้บริหารควรเป็นผู้ฝึกสอน 
ผู้สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นกลุ่มหรือคณะท างาน  โดยประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อร่วมมือพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารรุ่นใหม่ ให้รู้จักใช้โอกาส
และบริหารความเสี่ยงอย่างสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหาร และนวัตกรรม
ทางด้านการศึกษาใหม่ๆ ต่อไป 
 2. จากผลการวิจัยเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ระหว่างบุคลากรภายในและกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดย
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นบุคลากรภายใน
สูงกว่าความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาที่เป็นบุคลากรภายในควรจัดฝึกอบรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาทั้งที่เป็นบุคลากรภายในและกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
เป็นเวทีในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ซึ่งกัน และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัด
ฝึกอบรมมาจัดเก็บ รวบรวม ต่อยอด เพื่อร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ 
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

3. จากผลการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร
สถานศึกษาระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยเฉลี่ยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษาภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นบุคลากรภายในสูงกว่าความ
คิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคมให้เจริญอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประเด็นด้านการค านึงถึง
สิทธิมนุษยชนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งที่เป็นบุคลากรภายในและ
กรรมการสถานศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก ควรร่วมมือกันจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมเพื่อการสร้าง
ความตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
จากทุกภาคส่วนในชุมชนและตัวผู้เรียน เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางสังคม 
การศึกษาและบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และสังคมไทย
ต่อไป 

 4. จากผลการวิจัยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการ
ด าเนินงานอย่างเป็นธรรมและการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ดังนั้นเพื่อเป็นการ
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แสดงให้สังคมเห็นถึงการด าเนินงานอย่างเป็นธรรมและการก ากับดูแลกิจการที่ดีของผู้บริหาร
สถานศึกษา อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
เปิดโอกาสให้สังคมท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการร่วมตรวจสอบการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา และเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ และสอดคล้องกับ
หลักธรรมภิบาลและแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

5. จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม กับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์กันในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านบริบทองค์กร หรือวัฒนธรรม   กับการปฏิบัติด้านแรงงานมีค่า
ความสัมพันธ์น้อยที่สุด   ดังนั้นการด าเนินการเพื่อพัฒนาบริบทหรือวัฒนธรรมองค์กร และการ
ปฏิบัติด้านแรงงาน   เพื่อให้เกิดผลดีต่อการบริหาร และพัฒนาสถานศึกษา และสังคม อันจะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนร่วมกัน ควรเปิดโอกาสให้มีการน าเอาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการปฏิบัติต่อแรงงานภายในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทร่วมภายในงานบริหารสถานศึกษา 
ผ่านการจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ โดยความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ สอดรับนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักเรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การบริหารงานด้านการศึกษา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามอุดมการณ์ของการจัดการศึกษาของ
ยูเนสโก (UNESCO) ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ได้แก่  การเรียนเพื่อจะรู้ (Learning to know)  การเรียน
เพื่อปฏิบัติ (Learning to do)  การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to live together)  การเรียนรู้เพื่อ
ความเป็นตัวตน เพื่อชีวิต (Learning to be) และเป็นไปตามปรัชญาทางการศึกษาของปรัชญาเมธี
แห่งซีกโลกตะวันออก พระราชวรมุณี ซึ่งได้ให้ความหมายทางการศึกษาไว้ว่า “การศึกษา เป็นการ
มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นแหละเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นความหมายที่แท้ของการศึกษา”  
ต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
ตามที่ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา

ค้นคว้าของผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
1. ควรศึกษาวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการสร้าง

ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
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2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษ
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของวัฒนธรรมโรงเรียนในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2  และเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืนๆ หรือสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอ่ืน เพื่อ
น ามาเปรียบเทียบ และน าผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

และรายนามผู้เชี่ยวชาญ  
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……………………….. (รายชื่อแนบท้าย) 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจัย  
ตามหนังสือภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ ศธ. 0520.203.2/471-475 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 
    _________________________ 
 

1. ผศ. ดร. ปรางศรี พนิชยกุล        
  การศึกษา  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาหลักสูตรการสอนและภาษาศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยบริจแฮม ยัง   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  (Brigham Young University, U.S.A.) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

2. ผศ. สอางค์ ด าเนินสวัสดิ์             
  การศึกษา  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

 อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. นายไชยากาล  เพชรชัด  
  การศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวัดผลประเมินผล  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  
4. นางแน่งน้อย ตราชู       

  การศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยเรลลา  ประเทศฟิลิปปินส์ 

  (Arellano University, Philippines) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์  

5. นายประเสริฐ พนิชยกุล       
  การศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
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ภาคผนวก ข  

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัยและรายชื่อโรงเรียน 
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……………………  (รายช่ือแนบท้าย) 
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รายชื่อโรงเรียนที่ทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
 

1. โรงเรียนวัดดอนยายหอม 
2. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
3. โรงเรียนวัดธรรมศาลา 
4. โรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์ 
5. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
6. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2  หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
7. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
8. โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม 
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ภาคผนวก ค  
การหาค่าความเชื่อมั่น  ( Reliability ) 
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ค่าความเชื่อมั่น  ( Reliability ) 
 

RELIABILITY :  ALL 
  VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 
  X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
  Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 
  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA. 

  Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.9837 55 

 
 

RELIABILITY : X 
  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 
  X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 
  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA.  

 Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.9723 31 

 
 
RELIABILITY : Y 
/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 
Y20 Y21 Y22 Y23 Y24   /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA. 
  Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.9703 24 
  

 
 
 
 
 

Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
X1 232.59 736.184 .693 .983 
X2 232.63 734.113 .641 .984 
X3 232.53 730.644 .772 .983 
X4 232.63 731.532 .719 .983 
X5 232.75 727.355 .696 .983 
X6 232.56 729.609 .749 .983 
X7 232.91 722.991 .643 .984 
X8 232.66 724.426 .770 .983 
X9 232.47 736.644 .572 .984 
X10 232.63 726.177 .760 .983 
X11 232.44 722.706 .804 .983 
X12 232.59 729.475 .766 .983 
X13 232.53 730.644 .709 .983 
X14 232.53 725.483 .799 .983 
X15 232.53 724.580 .823 .983 
X16 232.56 728.319 .731 .983 
X17 232.59 733.926 .634 .984 
X18 232.97 731.257 .460 .984 
X19 232.53 733.031 .697 .983 
X20 232.47 729.160 .800 .983 
X21 232.75 724.645 .686 .983 
X22 232.69 723.125 .772 .983 
X23 232.59 728.184 .745 .983 
X24 232.59 730.378 .684 .983 
X25 232.88 725.532 .832 .983 
X26 232.81 730.609 .646 .984 
X27 232.72 732.209 .692 .983 
X28 232.75 734.452 .593 .984 
X29 232.56 724.448 .784 .983 
X30 232.50 724.387 .881 .983 
X31 232.63 731.726 .713 .983 
Y1 232.41 728.636 .808 .983 
Y2 232.38 730.242 .758 .983 
Y3 232.47 727.870 .774 .983 
Y4 232.38 732.242 .644 .984 
Y5 232.44 727.867 .770 .983 
Y6 232.31 734.738 .626 .984 
Y7 232.53 740.322 .432 .984 
Y8 232.69 731.577 .642 .984 
Y9 232.47 723.418 .790 .983 
Y10 232.56 725.867 .797 .983 
Y11 232.47 720.322 .868 .983 
Y12 232.53 731.354 .750 .983 
Y13 232.63 733.532 .723 .983 
Y14 232.41 727.475 .843 .983 
Y15 232.47 727.160 .795 .983 
Y16 232.59 723.475 .819 .983 
Y17 232.56 730.319 .676 .983 
Y18 232.63 723.339 .835 .983 
Y19 232.44 725.093 .792 .983 
Y20 232.34 738.749 .621 .984 
Y21 232.59 723.668 .767 .983 
Y22 232.38 730.306 .756 .983 
Y23 232.53 731.225 .644 .984 
Y24 232.50 733.097 .588 .984 
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ภาคผนวก ง  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และรายชื่อโรงเรียน 
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……………………………….…  (รายช่ือแนบท้าย) 
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รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
 

อ าเภอนครชัยศรี จ านวน 30 โรงเรียน 
1. บ้านห้วยพลู 
2. วัดเสถียรรัตนาราม 
3. วัดไทยาวาส 
4. วัดประชานาถ 
5. วัดสว่างอารมณ์ 
6. วัดไทร 
7. วัดท่าต าหนัก (เทพวิทยเสถียร)  
8. วัดน้อย 
9. วัดตุ๊กตา 
10. วัดบางพระ 
11. วัดกลาง 
12. วัดบ่อตะกั่ว 
13. วัดห้วยตะโก 
14. วัดสัมปทวน 
15. วัดละมุด 
16. บ้านลานแหลม 
17. วัดใหม่สุคนธาราม 
18. วัดศรีมหาโพธิ์ 
19. วัดศีรษะทอง 
20. วัดกลางครูเวียง 
21. วัดโคกเขมา 
22. งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
23. ปรกแก้ววิทยา 
24. พลอยจาตุรจินดา 
25. แหลมบัววิทยา 
26. เพิ่มวิทยา 
27. โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
28. วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)  
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29. วัดกลางบางแก้ว 
30. ภัทรญาณวิทยา 

 
อ าเภอบางเลน จ านวน 39 โรงเรียน 

1. บ้านนราภิรมย์ 
2. บ้านหนองปรงกาญจนา 
3. บ้านหนองมะม่วง 
4. บ้านไผ่คอกวัว 
5. บ้านไผ่ล้อม 
6. บ้านไผ่หลวง 
7. วัดบัวปากท่า 
8. วัดบางน้อยใน 
9. วัดบางภาษี 
10. วัดราษฎร์สามัคคี 
11. วัดสว่างอารมณ์ 
12. วัดไผ่จรเข้ 
13. วัดไผ่สามต าลึง 
14. วัดลานคา 
15. วัดดอนยอ 
16. วัดโพธิ์ 
17. วัดนราภิรมย์ 
18. วัดนิลเพชร 
19. ตลาดเจริญสุข 
20. วัดบัวหว่ัน 
21. วัดบางไผ่นารถ 
22. วัดผาสุการาม 
23. วัดบางปลา 
24. ตลาดเกาะแรต 
25. ตลาดรางกระทุ่ม 
26. วัดบึงลาดสวาย 
27. วัดสุขวัฒนาราม 
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28. ไทยรัฐวิทยา 4 
29. วัดเกษมสุริยัมนาจ 
30. บ้านประตูน้ าพระพิมล 
31. บ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) 
32. วัดไผ่หูช้าง 
33. วัดล าพญา 
34. วัดเวฬุวนาราม 
35. วัดศิลามูล 
36. บางหลวงวิทยา 
37. สถาพรวิทยา 
38. บัวปากท่าวิทยา 
39. บางเลนวิทยา  

 
อ าเภอสามพราน  จ านวน 27 โรงเรียน 

1. บ้านดอนทอง 
2. บ้านบางม่วง 
3. วัดบางช้างเหนือ 
4. วัดเดชานุสรณ์ 
5. วัดปรีดาราม 
6. วัดวังน้ าขาว 
7. บ้านคลองใหม่ 
8. วัดทรงคนอง 
9. วัดท่าข้าม 
10. คลองบางกระทึก 
11. วัดเชิงเลน 
12. วัดบางช้างใต้ 
13. บ้านบางประแดง 
14. วัดสรรเพชญ 
15. บ้านดงเกตุ 
16. บ้านหอมเกร็ด 
17. ปรีดารามวิทยาคม 
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18. บ้านท่าตลาด 
19. บ้านกระทุ่มล้ม 
20. วัดจินดาราม 
21. วัดท่าพูด 
22. วัดหอมเกร็ด 
23. สามพรานวิทยา 
24. วัดดอนหวาย 
25. วัดไร่ขิง 
26. ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 
27. วัดไร่ขิงวิทยา 

 
อ าเภอพุทธมณฑล  จ านวน 7 โรงเรียน 

1. บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
2. บุณยศรีสวัสดิ์ 
3. วัดสาลวัน 
4. วัดมะเกลือ 
5. พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
6. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 
7. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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ภาคผนวก จ  
เคร่ืองมือในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา 
………………………………… 

 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่าง 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ในแต่ละสถานศึกษาจ านวน  4 ท่าน ได้แก่ 
1) ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 ท่าน 
2) ครู จ านวน 1 ท่าน 
3) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 1 ท่าน 
4) คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 1 ท่าน 

2. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 2  ข้อมลูเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จ านวน 31 ข้อ  

และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
 ตอนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 

24 ข้อ  และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ 

 
ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดให้ข้อมูลตามสภาพจริงที่ปรากฏใน

สถานศึกษาของท่านและตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ค าตอบที่ได้จากความคิดเห็นของท่านนั้น
จะน ามาวิเคราะห์เป็นภาพรวม และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
สถานศึกษา จึงไม่มีผลต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์ด้วยดีจาก   ทุก ๆ ท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

( นายอุดมศักดิ์ กุลครอง ) 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา 
………………………………… 

 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย ใน      หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 
ข้อท่ี สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 

1 เพศ 
          ชาย                                   หญิง 

 
     

2 อายุ 
          น้อยกว่า 30 ปี                   30 – 50 ปี             
          มากกว่า  50 ปี 

 
     

3 อายุราชการ (อายุงาน) 
          น้อยกว่า 10 ปี                    10 – 20 ปี              
          มากกว่า  20 ปี 

 
     

4 ต าแหน่งหน้าที่ 
          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
          ครู 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
          คณะกรรมการสถานศึกษา  

 
 

     

5 ระดับการศึกษา 
          ต่ ากว่าปริญญาตรี 
          ปริญญาตรี 
          สูงกว่าปริญญาตรี 
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ตอนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและพิจารณาว่ามีระดับการปฏิบัติ
ตามรายการในแต่ละข้อ อยู่ในระดับใดและใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
ตามความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว 
ถ้าท่านตอบ 
 ระดับ 5 หมายความว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารในเ ร่ืองนั้นๆ 
มีการปฏิบัติในระดับ มากที่สุด  
 ระดับ 4 หมายความว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารในเ ร่ืองนั้นๆ 
มีการปฏิบัติในระดับ มาก  
 ระดับ 3 หมายความว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารในเ ร่ืองนั้นๆ 
มีการปฏิบัติในระดับ ปานกลาง  
 ระดับ 2 หมายความว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารในเ ร่ืองนั้นๆ 
มีการปฏิบัติในระดับ น้อย  
 ระดับ 1 หมายความว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารในเ ร่ืองนั้นๆ 
มีการปฏิบัติในระดับ น้อยที่สุด  

ข้อที ่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับการปฏบิัต ิ

ส าหรับผู้วิจัย มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
 
1 

องค์ประกอบหลักพฤติกรรม  :  
ด้านการสื่อสาร 
ส่ือสาร เพื่ อ เป็ นการกระตุ้ นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าใจและ
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของตนเองได้ 

  

   

 

    

2 เป็นแบบอย่างในการอุทิศตนเองโดย
มีความมุ่งหมายเพื่อท าให้วิสัยทัศน์
ด ารงอยู่ได้อย่างชัดเจนและเป็นไป
ตามความคาดหวังอย่ าง สูงของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับผู้วิจัย มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

3 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพ

ของผู้ใต้บังคับบัญชา ในอัน ที่จะท าให้

บรรลุเป้าหมายและสามารถมอบอ านาจ

ให้ผู้บังคับบัญชา 

     

    

4 แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และ

พูดเปรียบเทียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ของแนวคิดที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ 

     

    

5 กระตือรือร้นที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสาร

จากผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

    

 

 

6 

อง ค์ประกอบหลักพฤติ กรรม  :  

ด้านความไว้วางใจ   

ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการสร้างความ

ไ ว ้ว า ง ใ จ ในก า รปฏิ บั ติ ง านของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้ งในปัจจุบันและ

อนาคต 

  

   

 

    

7 ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยและความ

มั่ น ใ จ ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

    

8 ท าให้รู้สึกอบอุ่บใจและปลอดภัยใน

สัม พันธภาพระห ว่างผู้ บริห ารและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

    

9 รักษาค ามั่นสัญญาและปฏิบัติงานให้

บรรลุเป้าหมายตามความรับผิดชอบ 

     
    

10 สร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาใหไ้ม่

มีความวิตกกังวล 
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ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับการปฏิบัติ ส าหรับผู้วิจัย 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

 

 

 

11 

อง ค์ประกอบหลักพฤติ กรรม  :  

ด้านความเอาใจใส่ดูแล 

แสดง ให้ เ ห็นถึ งก าร เอา ใจใ ส่ ดู แ ล

ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้การสนับสนุน

อย่างเสมอภาค 

     

 

    

12 ให้คุณค่ากับความสามารถและทักษะ

พิเศษเฉพาะของแต่ละบุคคล 

     
    

13 สร้างความมั่นใจให้บุคคลากรรู้สึกว่าเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กร 

     
    

 

 

14 

อง ค์ประกอบหลักพฤติ กรรม  :  

ด้านการสร้างโอกาสหรือความเสี่ยง 

สร้างสรรค์โอกาสให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพ่ือให้เข้าใจถึงความรับผิดชอบและ

หน้าที่ปฏิบัติงาน   

  

   

 

    

15 สร้างความมั่นใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ว่า

เ ป็ นบุ คคลที่ มี ค ว ามรู้  ทั กษะ  แล ะ

ความสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

     

    

16 ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อมั่นในตนเอง

และเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง   

     
    

17 มีความเต็มใจในการมอบอ านาจให้แก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ตัวอย่างด้านลบ

เ พื ่ อ แ ส ด ง ใ ห ้ เ ห ็น ม ุม ม อ ง ข อ ง

ผู้บริหาร  
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ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับผู้วิจัย มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

18 เห็นความเสี่ยงเป็นโอกาสที่จะมอบหมายให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติภาระกิจที่ยากหรือ

เป็นอันตรายโดยหวังว่าจะประสพความส าเร็จ

มากยิ่งขึ้น 

  

   

    

 

 

19 

ลักษณะพิเศษเฉพาะ :   

ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง 

ใช้ต าแหน่งหน้าที่สร้างความเชื่อมั่น โดยการ

ด าเนินการตามวิสัยทัศน์   
  

   

 

    

20 รู้จักตัวตนและจุดแข็งของตน และสามารถ

มั่นใจได้ ว่ ามีความเหมาะสมกับความ

ต้องการขององค์กร 

  

   

    

21 มีความเชื่อมั่นในตนเองเชิงบวกและมี

ความมั่นใจในการแก้ปัญหาความเสี่ยง

ได้ส าเร็จ โดยไม่เคยมีความรู้สึกกลัว 

     

    

 

 

22 

ลักษณะพิเศษเฉพาะ :  ด้านการก าหนด

ต าแหน่งการมอบอ านาจ 

ก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจให้แก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน

บรรลุตามผลลัพธ์ที่ตนเองคาดหวังไว้ 

     

 

    

23 เสริมพลั ง ให้ ผู้ ใ ต้บั งคับบัญชาได้

ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้   

     
    

24 มอบอ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินงานตาม

ความรูค้วามสามารถ 
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ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับผู้วิจัย มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

 

 

25 

ลักษณะพิเศษเฉพาะ : ด้านวิสัยทัศน์ 

หรือขีดความสามารถในกระบวนการ

เรียนรู้ 

สามารถ เรี ยนรู้ ความซับซ้อนของ

ปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานและ

สามารถเห็นความสัมพันธ์ซึ่งส่งผล

กระทบระยะยาวต่อองค์กร 

  

   

 

    

26 มีกระบวนการคิดในหลากหลายมิติภายใต้

สภาวะแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและสามารถ

วางแผนอย่างรอบคอบที่จะสร้างความสัมพันธ์

ในการตัดสินใจต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี 

  

   

    

27 มีขีดความสามารถในเรื่องกระบวนการเรียนรู้

และกล้าที่จะเผชิญกับความซับซ้อนของปัญหา

ต่างๆ  

     

    

28 สามารถที่จะก ากับดูแลการตัดสินใจ

ทั้งหมดตามล าดับความส าคัญจากการ

ด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญโดยการสร้าง

ทางเลือกที่หลากหลาย 

     

    

 

 

29 

ลักษณะพิเศษเฉพาะ : 

ด้านบริบทองค์กรหรือวัฒนธรรม 

มีคุณลักษณะที่สามารถสร้างอิทธิพล

ต่อวัฒนธรรมองค์กรโดยกระตุ้นให้ 

เห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
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ข้อที่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับการปฏิบัติ 
ส าหรับ

ผู้วิจัย 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

30 มีการก าหนดทิศทางขององค์กรโดย

ผ่านการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและ

สื่อสารให้องค์กรทราบวิสัยทัศน์ 

     

    

31 มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ โ น้ ม น้ า ว ใ ห้

ผู้ใต้บังคับบัญชาน าวิสัยทัศน์ไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

     

    

 

 

ตอนท่ี 2   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 3  ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาและ
พิจารณาว่ามีระดับการปฏิบัติตามรายการในแต่ละข้อ อยู่ในระดับใดและใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง
ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียว 
ถ้าท่านตอบ 
 ระดับ  5  หมายความว่า  ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ืองนั้นๆ มี
การปฏิบัติในระดับ  มากที่สุด 
 ระดับ  4  หมายความว่า  ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ืองนั้นๆ มี
การปฏิบัติในระดับ  มาก 
 ระดับ  3  หมายความว่า  ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ืองนั้นๆ มี
การปฏิบัติในระดับ  ปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายความว่า  ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ืองนั้นๆ มี
การปฏิบัติในระดับ  น้อย 
 ระดับ 1 หมายความว่า  ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ืองนั้นๆ มี
การปฏิบัติในระดับ  น้อยที่สุด 
 

ข้อที่ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับ

ผู้วิจัย มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

 

1 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ผู้ บ ริ ห า ร ค ว ร ก า ห น ด ห น้ า ที่ ใ ห้

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย สามารถสอดส่องดูแลผลงานและการ

ปฏิบัติงานขององค์กร 

  

   

    

2 ผู้บริหารควรแสดงถึงความโปร่งใส พร้อมรับการ

ตรวจสอบ และสามารถชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 
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ข้อที่ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
ส าหรับ

ผู้วิจัย 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

 

3 

การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 

ผู้บริหารต้องค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ

มนุษย์ ด้านความเป็นพลเมือง 

     

    

4 ผู้บริหารต้องค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ของมนุษย์ ด้านสิทธิทางการเมือง 

     
    

5 ผู้บริหารต้องค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ของมนุษย์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 

     

    

6 ผู้บริหารต้องค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ของมนุษย์ตามกฎหมาย 

     
    

 

7 

การปฏิบัติด้านแรงงาน 

ผู้บริหารต้องตระหนักว่าแรงงานไม่ใช่

สินค้า 

  

   

    

8 ผู้บริหารต้องตระหนักว่าแรงงานไม่ควรถูก

ปฏิบัติเสมือนเป็นปัจจัยการผลิต 

     
    

 

9 

การดูแลสิ่งแวดล้อม 

ผู้บริหารจ าเป็นที่ต้องค านึงถึงหลักการ

ป้องกันปัญหามลพิษ 

     

    

10 ผู้บริหารจ าเป็นที่ต้องค านึงถึงหลักการ

การบริโภคอย่างยั่งยืน 

     
    

11 ผู้บริหารจ าเป็นที่ ต้ องค านึ งถึ งการใช้

ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพในการ

ด าเนินการการบริหารและบริการ 

     

    

 

12 

การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม 

ผู้บริหารแต่ละคนควรแข่งขันกันอย่าง

เป็นธรรมและเปิดกว้าง 
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ข้อที่ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับ

ผู้วิจัย 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

13 ผู้บริหารส่งเสริมประสิทธิภาพในการลด

ต้นทุนการบริหารหรือการบริการ 

     
    

14 ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

ก า ร บ ริ ห า ร  ก า ร บ ริ ก า ร  แ ล ะ

กระบวนการใหม่ๆ 

     

    

15 ผู้บริหารส่งเสริมการขยายการเติบโต

ขององค์กรและมาตรฐานการครองชีพ

ในระยะยาว 

     

    

 

16 

การใส่ใจต่อผู้บริโภค 

ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ผู้บริโภค

ได้รับทราบข้อมูลในการบริหารและการใช้

บริการอย่างเหมาะสม 

  

   

    

17 ผู้ บ ริ ห ารต้ อ ง ให้ ค ว ามส า คัญกั บ

ก า รพัฒน า คุณภ าพแ ล ะบ ริ ก า ร

ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ สั ง ค ม โ ด ย

ค า น ึ ง ถ ึ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย แ ล ะ

สุ ขภาพ  

     

    

18 เมื่อผู้บริหารพบว่าคุณภาพไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้บริหารก็จะต้อง

มีกลไกในการแก้ไขปัญหา 

     

    

19 ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับกฎหมาย และ

ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

     
    

 

20 

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ผู้บริหารต้องวางแนวนโยบายเพ่ือ

สร้างจิตอาสาต่อสาธารณะและจิตใจที่

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
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ข้อที่ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับ

ผู้วิจัย มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

21 ผู้บริหารต้องด าเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมใน

การช่วยเหลือแบ่งปันสู่สังคมและสาธารณะ

ประโยชน์ 

     

    

22 ผู้บริหารต้องส่งเสริมศีลธรรมอันดีแก่บุคคลทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร 

     
    

 

23 

การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม 

ผู้บริหารต้องจัดท ารายงานผลที่แสดงถึงความ

รับผิดชอบขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

สังคม 

  

   

    

24 ผู้บริหารจัดท ารายงานตามแนวทางของการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบสมดลุบนพ้ืนฐานทัง้ 3 

ด้าน ไดแ้ก ่สงัคม สิง่แวดล้อม และเศรษฐกจิ 

     

    

 
ตอนท่ี 3   แนวทางปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
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