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The National Institute of Development Administration (NIDA) is one of Thailand’s 

higher education institutions, with a long history of efficient corporate social responsibility.  The 
success of its implementation is an interesting topic for study, and thus, the present research is 
aimed at investigating the implementation and the success of the institute’s corporate social 
responsibility performance, finding its problems and obstacles, and making suggestions for 
improvement. This qualitative study employed a balanced scorecard, and data were collected via 
in-depth interviews with key informants and participant observations.  With regard to the 
financial perspective, the institute allocates budgets that correspond to their objectives and goals 
efficiently. In terms of the internal business process, there is an institutional strategy for corporate 
social responsibility; the institute assigns a specific group of staff members to be directly 
responsible for corporate social responsibility, coupled with close supervision by an 
administrator, enabling smooth implementation. As for customer perspective, it was found that 
most of the stakeholders were satisfied with the institute’s corporate social responsibility 
performance.  Finally, in terms of the learning and growth perspective, there is little need for 
training and development, since all of the staff members in charge had experience related to 
corporate social responsibility. For the improvement of the institute’s corporate social 
responsibility performance, it is suggested that NIDA should increase the number of personnel for 
greater efficiency and the initiation of corporate social responsibility projects that correspond 
directly to individual schools and divisions. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของการวจิยั 
 

ในปัจจุบนัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) ถือไดว้่า เป็นหน่ึงในแนวคิดท่ี
หลาย ๆ ประเทศทัว่โลก ใหค้วามสนใจอยา่งแพร่หลาย โดยท่ีแนวคิดน้ี ไดเ้ร่ิมตน้มากจาก กระแส
การพฒันาของประชาคมโลก เมื่อปี ค.ศ. 1972 ในการประชุมสุดยอดว่าดว้ยมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม
ขององคก์ารสหประชาชาติ ณ กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ไดเ้รียกร้องใหป้ระชาคมโลกหันมา
สนใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน และตระหนักถึงผลกระทบจากการใชท้รัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจนเกิน
ขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติ   (พิพฒัน์ นนทนาธรณ์, 2553: 77) ซ่ึงถือไดว้่า เป็นส่วนส าคญัท่ี
ท าใหแ้นวคิดน้ี เขา้มามีบทบาทในสังคมและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย ไดต้ระหนักถึงการใช้
ทรัพยากร และใส่ใจในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม อาจดว้ยเหตุท่ีการด าเนินชีวิตในประเทศ
ไทย เป็นการด าเนินชีวิตแบบประเทศท่ีก  าลงัพฒันา ท าให้แต่ละองค์กรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันหรือ
องคก์ารท่ีก  าลงัจะก าเนิดข้ึนมานั้น ลว้นเร่ิมตน้จากการใส่ใจในรายละเอียดหรือก าไรของตวัองค์กร
เองก่อน หลงัจากนั้น เม่ือองคก์รประสบความส าเร็จ จึงจะเร่ิมคิดถึงความมัน่คงในการด าเนินงาน 
ความมัน่คงในระยะยาว หรือความมัน่คงในอนาคตขององค์กร และในตอนน้ีเองท่ีการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนจึงจะเข้ามามีบทบาทในองค์กร ดงันั้น จะเห็นไดว้่าในประเทศไทย องค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ 
องค์กรท่ีประสบความส าเร็จ หรือองค์กรท่ีมีทรัพยากรท่ีดี เช่น งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย ์
ส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร เป็นตน้ เท่านั้นท่ีใหค้วามสนใจกบัแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงในประเทศ
ไทยแนวทางหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมจากองค์กรดงักล่าว คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) นัน่เอง 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในแต่ละองค์กร อาจเร่ิมต้นมาจากขั้นตอนท่ีหลาย ๆ 
องคก์รเขา้ใจว่าปฏิบติัไดง่้ายท่ีสุด นั่นคือ การบริจาค บริจาคจากก าไรท่ีองค์กรท าไดม้ากเพียงพอ
แลว้ น ามาแบ่งปันให้แก่ ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม หรือผูป้ระสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ และเมื่อภยั
พิบติัทางธรรมชาติเร่ิมทวีความรุนแรงข้ึน ความถ่ีในการเกิดภยัพิบติัเพ่ิมข้ึน และผลกระทบต่อชีวิต 
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และทรัพยสิ์นมากข้ึน องคก์รจึงเร่ิมใหค้วามสนใจในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น การปลูกป่าทดแทน การท าโป่งเทียม การท าฝายชะลอน ้ า เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม กิจกรรม
เหล่าน้ีลว้นมาจากการปฏิบติัพ้ืนฐานเดียวกัน ซ่ึงก็คือ การแบ่งปันก าไรสู่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม
นั่นเอง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจท่ีผิด ต่อ ๆ กันไปว่า ก่อนท่ีองค์กรจะคิดถึงความรับผิดชอบต่อ
สงัคมนั้น องคก์รจะตอ้งท าก  าไรใหไ้ดก่้อน ท าใหอ้งคก์รท่ีก  าลงัก่อตวัข้ึนมองขา้มความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมไป แต่ในความเป็นจริงแลว้ ค  าว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนั่น สามารถตีความหมายได้
เป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การมีความรับผิดชอบ และการให้สังคม การด าเนินงานขององค์กรดงัตวัอย่าง
ขา้งตน้ เป็นการเขา้ใจความหมายของความรับผดิชอบต่อสงัคมเพียงแค่การให้สังคม นั่นคือการให้
สงัคมไดรั้บผลประโยชน์จากการด าเนินงานร่วมกบัองค์กร หรือพูดง่าย ๆ คือการแสดงน ้ าใจ คืน
ก าไรใหก้บัสงัคมนั่นเอง ในทางตรงกนัขา้ม มีองค์กรน้อยมากท่ีเขา้ใจความหมายและด าเนินการ
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมตามความหมายแรก คือ การมีความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของตน อยู่ในกฎระเบียบ ไม่เบียดเบียนสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัท่ีไม่สามารถ
ทดแทนกลบัคืนมาไดท้นั เพียงเท่าน้ีก็ถือไดว้่าองคก์รไดด้  าเนินการอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม
แลว้ โดยท่ีไม่ตอ้งใหค้วามสนใจกบัการท าก  าไรใหไ้ดก่้อน ดงัความเขา้ใจผดิ ๆ ขา้งตน้ 

ในขณะเดียวกนั ปัญหาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยไดมี้รูปแบบของปัญหาและ
ความรุนแรงท่ีเพ่ิมมากข้ึน เช่น ปัญหาความยากจน การแสดงพฤติกรรมรุนแรง ปัญหายาเสพติด 
ความเหล่ือมล ้าทางสังคม การอพยพยา้ยถ่ินฐาน เป็นต้น ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีจะสามารถลดทอนปัญหา
เหล่าน้ีได ้ผูว้ิจยัขอมุ่งเนน้ในประเด็นดา้นการศึกษา ความเท่าเทียมของโอกาสในการศึกษาของเด็ก 
คุณภาพการศึกษาในแต่ละสถาบนัการศึกษา และความตั้งใจจริงของสถาบนัการศึกษาท่ีจะปลูกฝัง
คุณธรรมและจิตส านึกใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา เมื่อไดรั้บการศึกษา ไดรั้บการปลกูฝังคุณธรรมและ
จิตส านึกเป็นอยา่งดี เขาเหลานั้นยอ่มมีโอกาสท่ีจะเติบโตข้ึนเป็นบุคลากรท่ีดีให้แก่ประเทศไทย ซ่ึง
ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความรับผดิชอบของาถาบนัการศึกษา อยา่งปฏิเสธไม่ได ้

ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาพรวมของแนวทางการด าเนินงานดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยเลือกท่ีจะมุ่งเน้นไปท่ี 
สถาบนัการศึกษาท่ีมีการเปิดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทข้ึนไป เน่ืองจาก นักศึกษาท่ีจบ
การศึกษาไปแลว้นั้น ผูว้ิจ ัยเช่ือว่า เขาเหล่านั้นจะเป็นหรือถูกคาดหวงัจากบุคคลทั่วไปให้เป็น
บุคลากรท่ีส าคญัคนหน่ึงของประเทศไทย นอกจากน้ีผูว้ิจ ัยจะเฉพาะเจาะจงไปท่ีสถาบันบณัฑิต  
พฒันบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม 
NIDA  เน่ืองจาก สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีโครงการท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างต่อเน่ือง และเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงได้แก่ ระดับ
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มหาบณัฑิต และดุษฏีบณัฑิต ผูจ้บการศึกษาจากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีอาชีพการงาน
ท่ีสามารถสร้างช่ือเสียงให้กับสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์มากมาย และท่ีส าคัญคือเป็น
สถาบนัการศึกษาท่ีก่อตั้งข้ึนจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงมีพระ
ราชประสงคใ์หส้ถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เป็นสถานท่ีผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพและสร้าง
ประโยชน์ใหก้บัประเทศชาติในอนาคต 

ดงันั้นผูว้ิจยัสนใจท าการประเมินผลการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และเสนอแนะแนวทางพฒันา การด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้แก่สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยน้ี จะ
สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สถาบนัการศึกษาทุกระดับในประเทศไทย และสามารถลดทอน
ปัญหาทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยต่อไป 

 

1.2 ค าถามการวจิยั 
 

1.2.1 การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหาร-
ศาสตร์เป็นอยา่งไร 

1.2.2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีอะไรบา้ง 

1.2.3 แนวทางพฒันา การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิต -
พฒันบริหารศาสตร์ ควรเป็นอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์การวิจยั 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน -
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

1.3.2 เพื่อประเมินผลการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิต -
พฒันบริหารศาสตร์ 

1.3.3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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1.3.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางพฒันา การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหาสาระ เป็นการศึกษาและประเมินผลการด าเนินงานดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานดังกล่าว เพื่อน าไปสู่แนวทางพฒันา การด าเนินงานด้านความ
รับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

1.4.2 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และชุมชนในบริเวณใกลเ้คียง 
1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ

ประชาชนในบริเวณใกลเ้คียงสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
1.4.4 ขอบเขตดา้นเวลา เร่ิมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ปี 2557 จนถึง เดือนกนัยายน ปี 2558 รวม

ทั้งส้ินเป็นเวลาประมาณ 12 เดือน 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 ได้ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน -
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

1.5.2 ได้ทราบถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

1.5.3 ไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ-
สงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

1.5.4 ได้ทราบถึงแนวทางพฒันา การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวจิยั 
 

1.6.1 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การด าเนินงานใดๆ ท่ีมี
การพฒันา คือ การดีข้ึน ใหญ่ข้ึน เก่งข้ึน ท่ีย ัง่ยืน คือ การดีข้ึนอย่างสม ่าเสมอ ใหญ่ข้ึนอย่าง
สม ่าเสมอ เก่งข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ แต่มีขอ้แมอ้ยู่ท่ีตอ้งไม่เบียดเบียนใครหรืออะไรก็ตาม เพราะส่ิงท่ี
เราเบียดเบียนไปนั้น อาจเป็นปัจจยัส าคัญท่ีจะท าให้ความย ัง่ยืนไม่เกิดข้ึน และเม่ือใดท่ีองค์กร
สามารถพฒันาท่ีย ัง่ยนืได ้ก็เท่ากบัว่าองคก์รนั้นมีโอกาสท่ีจะอยู่ไดต้ลอดไป นอกจากน้ียงัมีทฤษฎี
กล่าวไวว้่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืนตอ้งมาจากความเท่าเทียมกนัของทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม ให้ความส าคญัทุก ๆ ดา้นเท่ากัน นั่นก็คือ มีทั้งเงิน เพ่ือน และสภาพแวดลอ้มท่ีดี
นัน่เอง 

 
1.6.2 ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) หมายถึง การ

ด าเนินงานใด ๆ ท่ีมีทั้งความรับผดิชอบ และการค านึงถึงสงัคม โดยท่ีการกระท าเหล่านั้นจะตอ้งไม่
เกิดจากเจตนาท่ีไม่ดีต่าง ๆ เช่น การปกปิดข้อมูลท่ีเป็นผลเสียของตนเอง หรือการให้เพื่อสร้าง
อ  านาจต่อรอง ความรับผดิชอบ คือ การด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตทั้งต่อหน้าและรับหลงั 
ท าส่ิงใด ใชส่ิ้งใด แลว้ไม่ท าใหส่ิ้งนั้นเสียหาย หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดคือยงัสามารถทดแทนส่ิงท่ีเสียไป
ไดท้นั การค านึงถึงสังคม คือ การไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น และยงัแบ่งปันส่ิงท่ีเรามีเกิดความจ าเป็นให้
ผูอ่ื้น หรือการแสดงน ้ าใจให้กบัผูอ่ื้นท่ีก  าลงัเดือดร้อน เม่ือทั้งสองค าน้ีมารวมกัน จึงเป็นค าท่ีมี
ความหมาย และยงัเป็นเคร่ืองท่ีสามารถน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดอี้กดว้ย 

 
1.6.3 การประเมนิผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) หมายถึง การประเมินผล

การด าเนินงานดว้ยวิธีการสากลท่ีมีช่ือว่า Balanced Scorecard ซ่ึงวิธีน้ี หลกั ๆ จะมีการแบ่งการ
ด าเนินงานในแต่ละองค์กรออกเป็น 4 มิติ ซ่ึงได้แก่ มิติด้านการเงิน มิติด้านลูกค้า มิติด้าน
กระบวนการบริหารงานภายใน และมิติดา้นการเรียนรู้และการพฒันาหน่วยงาน โดยท่ีแต่ละองค์กร 
สามารถเลือกท่ีจะมุ่งเนน้ในแต่ละมิติไดแ้ตกต่างกนั และไม่จ  าเป็นตอ้งให้ความส าคญัในทุก ๆ มิติ
เท่ากัน แต่ตอ้งใส่ใจในความสัมพนัธ์ของทุกมิติ ในการประเมินจะเทียบกับวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแต่ละมิติ โดยมีวิสยัทศัน์และกลยทุธเ์ป็นตวัเช่ือมความสมัพนัธ์ 
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1.6.4 ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงาน
ต่างๆ ของสถาบนั หรือองค์กรใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางบวก หรือผลกระทบทางลบ หรือ
ผลกระทบทางตรง หรือผลกระทบทางออ้ม ลว้นแลว้แต่ถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งส้ิน ทั้งน้ีอาจ
แบ่งกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไดรั้บผดิกระทบในทางตรง จะเป็นผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียหลกั กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบในทางออ้ม จะเป็นผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียรอง 

 
1.6.5 ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (University Social Responsibility:  

USR) หมายถึง ความรับผิดชอบในการขดัเกลา หรือปลูกฝังจิตส านึก  คุณธรรม และจริยธรรม 
ใหแ้ก่นกัศึกษาหรือบุคลากรของสถานศึกษานั้นๆ นอกเหนือจากภารกิจหลกัของสถานศึกษา คือ 
การเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษา หรือบุคลากรของสถานศึกษานั้ นๆ เป็นผูท่ี้สามารถสร้าง
ประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมไดใ้นภายภาคหนา้ 
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บทที ่2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเร่ือง “ การประเมินผลการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อประเมินผลและศึกษาการด าเนินงานดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีรายละเอียดการน าเสนอตามหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) และความรับผดิชอบต่อสงัคมของมหาวิทยาลยั (University Social Responsibility:  USR) 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC)  
 2.4 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of 
Development Administration: NIDA) 
 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการพฒันาที่ยั่งยนื (Sustainable Development) 
 
 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) ถือไดว้่าเร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 
2515 จากการประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยเร่ืองส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์(UN Conference on Human 
Environment, Stockholm Conference) ณ กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ซ่ึงมีการหยิบยกปัญหา
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มข้ึนเจรจา และเรียกร้องให้ทุกประเทศ
ตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรตามขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติ ถดัมาในปี พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอ 
เดอ จาเนโร สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล มีการประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit, Rio 
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Conference) หรือ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเร่ืองส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (UN 
Conference on Environment and Development; UNCED) เพื่อก  าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วย
ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ซ่ึงนับเป็นการประชุมคร้ังแรกท่ีได้ก  าหนดแนวทางการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตอ้งด าเนินการพฒันาให้ครอบคลุม 3 เสาหลกัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ สังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) 
 จากนั้น ประเทศไทยไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการประชุมสุดยอดของโลก ว่าดว้ยการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน (World Summit on Sustainable Development; WSSD) ในปี พ.ศ. 2545 ณ กรุงโจฮัน           
เนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต ้ซ่ึงเป็นหน่ึงในจ านวน 180 ประเทศ ท่ีลงนามรับรองปฏิญญาโจฮนั 
เนสเบิร์ก และแผนปฏิบติัการโจฮนัเนสเบิร์ก โดยเนน้หนกัใหน้านาประเทศน าแนวทางการพฒันาท่ี
ยี่งยืนท่ีก  าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 21 มาปฏิรูปให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน (พิพฒัน์ นนทนาธรณ์, 
2553: 78) และน่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืทั้งในระดบัโลกและในประเทศ
ไทย อยา่งไรก็ตาม ดว้ยการใหร้ะดบัความส าคญัท่ีต่างกนั หรือการตีความค าว่าการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ี
ต่างกนั ยอ่มท าใหค้วามหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืนั้น ยอ่มแตกต่างกนัไปเช่นกนั ผูว้ิจยัไดท้  าการ
รวบรวมความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) ไวใ้นหวัขอ้ถดัไป 
 

2.1.1 ความหมายของการพฒันาที่ยัง่ยนื (Sustainable Development) 
สหประชาชาติโดยคณะกรรมาธิการโลกว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ไดใ้ห้ค  านิยาม

ของค าว่าการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดังน้ี “การพฒันาท่ีตอบสนองตอบต่อความต้องการของคนในรุ่น
ปัจจุบนั โดยไม่ท าใหค้นในรุ่นอนาคตตอ้งประนีประนอมลดทอนความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเอง” (Sustainable Development is a development that meet the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.) (WCED, 
1987) 

พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ (2553: 78) ให้ความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไวว้่า การพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนเป็นการพฒันาท่ีพอเหมาะพอควร เป็นไปอย่างสมดุลทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการเปิดโอกาสใหก้ลุ่มต่าง ๆ ในสงัคมหรือผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วมด าเนินการ อนัจะท าใหป้ระชาชนเกิดความอยูดี่มีสุขตลอดไป 

ส านกัความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ (2556: 12) ให้
ความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไวว้่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือการพฒันาท่ีเน้นมนุษยค์  านึงถึง
ขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และให้มีการด าเนินการพฒันาควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นการพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของคน
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ทั้งในยุคปัจจุบนั และยุคต่อ ๆ ไปอย่างเท่าเทียมกนั โดยมีหลกัการส าคญัของการพฒันา คือ การ
สร้างสมดุลระหว่าง 3 มิติ ของการพฒันา ไดแ้ก่ 1) มิติการพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื 2) มิติการพฒันา
สงัคมท่ีย ัง่ยนื และ 3) มิติการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

สมพร แสงชยั (2550: 334-335) กล่าวถึงความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืตามแนวทางการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีริโอว่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดรั้บการตีความอย่างมากมาย เน่ืองจาก Brundtland 
Report ไม่ไดใ้หร้ายละเอียดอยา่งพอเพียง แต่สามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่ารายงานฉบบัน้ีมีจุดยืน
ทางจริยธรรมท่ีเข้าข้างมนุษย ์คือให้ความส าคญักบัความจ าเป็นของมนุษยม์ากกว่าการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งไรก็ดี รายงานน้ีไม่ไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัความจ าเป็น
ของมนุษยว์่ามีมากนอ้ยเพียงใด หรือความจ าเป็นเหล่านั้นควรมีขีดจ ากดัอยูต่รงไหนบา้ง ความเสมอ
ภาค การเติบโตและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืจึงยงัเป็นเป้าหมายท่ี
ห่างไกลจากความเป็นจริงในขณะน้ี แต่ก็เป็นอุดมคติท่ีน่าพึงปรารถนาและเป็นเป้าหมายของ
อุดมการณ์ท่ีควรจะคงไวเ้พ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแนวคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
ถึงแมว้่าแนวคิดน้ีอาจถกูตีค่าสูงเกินไป เพราะการมองขา้มสวสัดิภาพท่ีเป็นไปไดข้องประชาชนท่ี
อยูใ่นระดบัต ่าสุดของสงัคมก็ตาม 

Dobson (1998 อา้งถึงใน สมพร แสงชยั, 2550: 301) ให้ความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ไวว้่า การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นการพิจารณาเพียงบางส่วนของความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนเป็นเพียงกลยุทธ์อย่างหน่ึงของความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพราะรูปแบบการพฒันาแต่ละ
รูปแบบจะมีเง่ือนไขรองรับความย ัง่ยืนด้านส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือ
พิจารณาปัญหาของความยุติธรรมทางสังคมซ่ึงเป็นวิธีและรูปแบบต่าง ๆ ของการกระจาย
ผลประโยชน์และภาระหนา้ท่ีภายในชุมชนดว้ยแลว้ การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นเพียงรูปแบบและวิธีการ
หน่ึงของความยุติธรรมทางสังคม ทั้งน้ีความยุติธรรมทางสังคมเป็นงานส าคญังานหน่ึงของความ
ย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้ม และความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มเป็นเง่ือนไขจ าเป็นส าหรับความยุติธรรมทาง
สงัคมในขณะเดียวกนั 

จากการศึกษานิยามของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในงานวิจยัน้ี สามารถสรุปนิยามดงักล่าวตาม
ความเข้าใจของผูศ้ึกษาได้ว่า การพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) หมายถึง การ
ด าเนินงานใด ๆ ท่ีมีการพฒันา คือ การดีข้ึน ใหญ่ข้ึน เก่งข้ึน ท่ีย ัง่ยืน คือ การดีข้ึนอย่างสม ่าเสมอ 
ใหญ่ข้ึนอย่างสม ่าเสมอ เก่งข้ึนอย่างสม ่าเสมอ แต่มีขอ้แมอ้ยู่ท่ีตอ้งไม่เบียดเบียนใครหรืออะไรก็
ตามแต่ เพราะส่ิงท่ีเราเบียดเบียนไปนั้น อาจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้ความย ัง่ยืนไม่เกิดข้ึน และ
เม่ือใดท่ีองค์กรสามารถพฒันาท่ีย ัง่ยืนได้ ก็เท่ากับว่าองค์กรนั้นมีโอกาสท่ีจะอยู่ได้ตลอดไป 
นอกจากน้ียงัมีทฤษฎีกล่าวไวว้่า การพฒันาท่ีย ัง่ยนืตอ้งมาจากความเท่าเทียมกนัของทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
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เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้ความส าคญัทุก ๆ ด้านเท่ากัน นั่นก็คือมีทั้งเงิน เพ่ือน และ
สภาพแวดลอ้มท่ีดีนัน่เอง 

 
2.1.2 แนวคดิการพฒันาที่ยัง่ยนืในประเทศไทย 

 แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในประเทศไทย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) กล่าวไวว้่า  
มีกระแสการพัฒนาอยู่  2 กระแส ได้แก่  กระแสแรก การพัฒนาท่ีย ัง่ยืนตามแนวคิดของ
คณะกรรมาธิการโลกว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (CSD) คือ มุ่งพฒันาควบคู่ไปกบัการให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมจ านวนประชากร ส่งผลให้เกิดปัญหาทรัพยากร
ร่อยหรอและการเกิดมลภาวะต่าง ๆ กระแสท่ีสอง การพฒันาตามแนวคิดของยเูนสโก (UNESCO) 
ท่ีใหค้วามส าคญัแก่คุณค่าของมนุษยแ์ละวฒันธรรม และเมื่อรวมกบัวิถีพุทธของประเทศไทย จะ
สามารถสรุปแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศไทยให้ประสบความส าเร็จได ้ดังน้ี (ส านัก
ความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ, 2556: 13) 

2.1.2.1 ตอ้งมีการวางนโยบายประชากรใหเ้หมาะสม เช่น ควบคุมจ านวน
ประชากรดว้ยการวางแผนครอบครัว และการแกปั้ญหาประชากรท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือ การ
แกปั้ญหาทางการศึกษา เพราะจะครอบคลุมไปถึงการแกปั้ญหาดา้นอ่ืน ๆ ทั้งหมด ทั้ง ปัญหาความ
ยากจนสาธารณสุขตลอดจนการอนุรักษธ์รรมชาติ 

2.1.2.2 ตอ้งอนุรักษห์รือสงวนทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม ใชท้รัพยากรอย่างประหยดั
และอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถด าเนินการไดห้ลายวิธี เช่น การประหยดัพ้ืนท่ีเป็นป่าสงวน วน
อุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษพ์นัธุส์ตัวป่์า การฟ้ืนฟแูหล่งธรรมชาติท่ี เส่ือมโทรม การรักษา
ดิน น ้ า และอากาศใหป้ลอดสารเคมีและมลภาวะ 

2.1.2.3 การผลิตเทคโนโลยีก  าจดัน ้ าเสีย ตลอดจนการปรับเปล่ียนการใชชี้วิตไม่
สุรุ่ยสุร่าย ประหยดัพลงังาน 

และนอกจากน้ี ยงัได้มีการสรุป ปัญหาในการพัฒนาท่ีย ั่งยืนท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จว่า เกิดจากกิเลสท่ีขดัขวางจริยธรรม จึงตอ้งมีการพฒันาคนและเศรษฐกิจให้คู่ขนานไป
กบัการพฒันาจริยธรรม ดงันั้น ระบบการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จึงข้ึนกบัปัจจยั ดงัน้ี (ส านักความร่วมมือ
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ, 2556: 14) 

1) มนุษย:์ ตอ้งพฒันาคนใหม้ีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยนั อดทน รับผดิชอบ 
มีฝีมือ มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ พร้อมท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในระบบ เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีจัดสรรให้เก้ือหนุน และน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยให้ การศึกษาและจัดสรรปัจจัย
เก้ือหนุน 
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2) สังคม: จัดระบบสังคม ทั้ งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร 
ตลอดจนกิจการต่าง ๆ ใหผ้สมกลมกลืนสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบับนฐานแห่งความรู้ ความ
เป็นจริง สร้างบรรยากาศแห่งความไม่เบียดเบียน บรรยากาศแห่งความช่วยเหลือเก้ือกูล พิทกัษ์
ปกป้องคนท่ีอยูใ่นสถานะต่าง ๆ ซ่ึงมีโอกาสและมีความสามารถต่างกนั 

3) ธรรมชาติ: วิถีการพฒันาต้องยึดหลกัให้มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของ
ธรรมชาติและด ารงชีวิตใหส้อดคลอ้งและกลมกลืนกบัธรรมชาติ 

4) เทคโนโลยี: การพฒันาเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีท่ีเก้ือกูล ไม่
ท าลายธรรมชาติน าของเสียมาผลิตเวียนใชป้ระโยชน์ใหม่ สังคมไทยตอ้งพฒันาเทคโนโลยีควบคู่
ไปกบัการพฒันาตนเอง ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีอย่างไม่ประมาทและใชเ้พ่ือเก้ือหนุนให้ตนเองมีชีวิตดี
งาม สมบูรณ์ มีอิสรภาพและสนัติสุข 
 

2.1.3 พฒันาการด้านการพฒันาที่ยัง่ยนืของประเทศไทย 
 การปรับปรุงด้านกฎหมายและหน่วยงานด้านส่ิงแวดลอ้ม (ส านักความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ, 2556: 26) 
 ประเทศไทยได้ประกาศกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมฉบับแรกในปี พ.ศ. 2518 คือ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 สามปีหลงัจากการ
ประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มมนุษย ์ซ่ึงไดจ้ดัตั้งส านักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติข้ึน ภายใตส้ านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2518 เพื่อท าหน้าท่ีก  าหนด
นโยบายและมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศ 
 ต่อมาไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติดงักล่าวอีก 2 คร้ัง ในปี พ.ศ. 2521 
และ พ.ศ. 2522 และมีการย ้ายส านักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มาสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลงังาน และในปี พ .ศ. 2535 รัฐบาลได้ปรับปรุง
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มใหม่ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพ่ือขยายขอบเขตงานด้านส่ิงแวดลอ้มให้กวา้งขวางข้ึนทั้งในระดับทอ้งถ่ิน 
ระดบัประเทศ และรองรับการประสานงานกบัต่างประเทศ ซ่ึงพระราชบญัญติัดงักล่าว ท าให้เกิด
หน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มจ านวน 3 หน่วยงาน คือ ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม กรม
ควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือท าหน้าท่ีแทนส านักงานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ และเพื่อใหเ้ป็นหน่วยงานท่ีสามารถผลกัดนันโยบายและมาตรการท่ีก  าหนดไว้
ใหมี้ผลเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน รวมทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการกระจายอ านาจ การ
บริการและงบประมาณด้านส่ิงแวดล้อมไปสู่ท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
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พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวยงัมีผลใหม้ีการปรับเปล่ียนช่ือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการพลงังาน เป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
 จากนโยบายปฏิรูประบบราชการตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัให้
สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ท าใหมี้การจดัตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มข้ึน 
และมีการยา้ยหน่วยงานด้านส่ิงแวดลอ้มทั้ง 3 หน่วยงานข้างต้นมาสังกดักระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตั้ งแต่วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยส านักงานนโยบายและแผน
ส่ิงแวดลอ้มได้เปล่ียนช่ือเป็น ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2556) และนอกจาก 3 หน่วยงาน
ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ยงัมีการโอนยา้ยหน่วยงานท่ีมีภารกิจดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจากกระทรวงอ่ืน มาสังกดัภายใตก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อสนบัสนุนใหม้ีการสงวน อนุรักษ ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งบริหาร
จดัการใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน มีประสิทธิภาพ และ
มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีหน่วยงานในสังกัดรวมทั้ งส้ิน 10 กรม 4 
รัฐวิสาหกิจ และ 2 องคก์ารมหาชน ซ่ึงสามารถสรุปเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 
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ภาพที่ 2.1 ผงัโครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
แหล่งที่มา: ส านกัความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ, 2556: 27. 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate Social 
Responsibility: CSR) และความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (University 
Social Responsibility:  USR) 
 
 แนวคิดเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นแนวคิดท่ีต่อยอดมาจากการท่ีแต่ละองค์กร 
เร่ิมตระหนกัถึงความย ัง่ยนื มากกว่าผลก าไร กล่าวคือ การมองถึงการพฒันาองคก์รใหส้ามารถอยูไ่ด้
ในอนาคต มากกว่าการด าเนินการเพื่อผลก าไร ซ่ึงส่งผลต่อองคก์รเพียงแค่สามารถอยู่ไดใ้นปัจจุบนั 
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจึงเป็นโจทยใ์หญ่ใหแ้ต่ละองคก์รไดคิ้ด ไดอ้อกแบบแนวทางการด าเนินงาน และ
คดัเลือกเคร่ืองมือท่ีใชเ้พ่ือความย ัง่ยนืขององคก์ร ซ่ึงความรับผดิชอบต่อสงัคมถือเป็นเคร่ืองมือหรือ
วิธีการหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามจากความนิยมในประเทศไทยยงัมีทั้งองค์กร
ท่ีด าเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมไดอ้ยา่งถกูตอ้งและไม่ถกูตอ้ง ซ่ึงเกิดจากความเขา้ใจท่ีไม่
ตรงกัน ยกตวัอย่างเช่น บางองค์กรอาจคิดเพียงแค่ว่าต้องการสร้างภาพลกัษณ์ให้ดีข้ึน จากการ
ช่วยเหลือสงัคม น าผลก าไรท่ีไดแ้บ่งปันให้สังคมไดบ้า้ง แลว้องค์กรจะอยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืน หรือบาง
องค์กรอาจใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงเพื่อปิดบังการด าเนินงานท่ีอาจก่อมลพิษสู่สังคม 
เหมือนเป็นการป้องกนัการร้องเรียนจากสงัคม เม่ือไม่มีขอ้ร้องเรียน องคก์รจึงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน เป็น
ตน้ แต่ท่ีแทจ้ริงนั้น จากท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเร่ิมตน้มาจากแนวคิดของ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีใหค้วามส าคญัต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง 3 ส่วน 
อยา่งเท่าเทียมกนั ยกตวัอย่างให้เห็นภาพอย่างชดัเจน คือ เศรษฐกิจ คือเงินในกระเป๋าขององค์กร 
สงัคม คือชาวบา้นในบริเวณใกลเ้คียงองคก์ร และส่ิงแวดลอ้ม คือ ธรรมชาติโดยรอบขององค์กร ถา้
แต่ละองคก์รปฏิบติัเพียงแค่ใหเ้งิน แบ่งปันก าไรสู่ชาวบา้น แลว้ส่วนท่ี 3 ส่ิงแวดลอ้มหรือธรรมชาติ 
ไดอ้ะไรบา้ง ค  าถามน้ีจึงแสดงใหเ้ห็นว่าในประเทศไทย การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ยงั
เป็นไปแบบขาดความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง 
 

2.2.1 แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) 

จากความเขา้ใจท่ีต่างกนัของหลาย ๆ องค์กรในประเทศไทย ท าให้จุดประสงค์ของการ
ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมแตกต่างกนัไปเช่นกนั ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีสามารถบ่งบอกไดถึ้ง
ความเขา้ใจนั้น เกิดจากการให้ความส าคญักบัความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อนท่ีจะ
เร่ิมการด าเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม แต่ละองคก์รควรเร่ิมตน้ดว้ยการท าความเขา้ใจกบั
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ความหมายของความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งลึกซ้ึง แลว้เลือกวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัองค์กร โดย
น าการด าเนินการหลกัขององคก์รมาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัวิธีปฏิบติั เพ่ือผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียมกนัทั้ง 
3 ดา้นตามการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการรวบรวม
ความหมายของความรับผดิชอบต่อสงัคมเป็นหวัขอ้แรก ดงัต่อไปน้ี 

 พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ (2553: 12) ใหค้วามหมายของความรับผดิชอบต่อสงัคมไวว้่า 
การด าเนินงานขององค์กรท่ีต้องรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการ
ด าเนินงานท่ีสร้างความสมดุลแก่เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 จิรประภา อคัรบวร และประยรู อคัรบวร (2552: 26) ให้ความหมายของความ
รับผิดชอบต่อสังคมไวว้่า CSR เป็นแนวคิดขององค์การในการด าเนินกิจกรรม การวางแผน การ
ตดัสินใจ การส่ือสารประชาสมัพนัธ ์การบริหารจดัการ และการด าเนินการท่ีค  านึงถึงผลกระทบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยอาจสอดแทรกไวใ้นกระบวนการประกอบธุรกิจ 

 โสภณ พรโชคชยั (2551: 13) ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมไวว้่า 
CSR ท่ีแทย้อ่มหมายถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมของวิสาหกิจ โดยนยัน้ี 1) ความรับผดิชอบ เป็นส่ิง
ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ไม่ท ายอ่มหมายถึงการละเมิดกฎหมาย 2) ความรับผดิชอบน้ีตอ้งด าเนินการต่อผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียทั้ งหลาย ตั้ งแต่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน ชุมชนท่ีวิสาหกิจนั้ นตั้ งอยู่  สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด 3) ประเด็นหลกัเก่ียวกบั CSR ไดแ้ก่ ธรรมาภิบาล การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความ
ร่วมมือกับผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย มาตรฐานดา้นแรงงาน แรงงานสัมพนัธ์ ชุมชนสัมพนัธ์ ความเท่ า
เทียมทางสงัคม สิทธิมนุษยชน การต่อตา้นและไม่ร่วมกบัการติดสินบนหรือทุจริต เป็นตน้ 4) ส่วน
ท่ีวิสาหกิจใดจะท าบุญ ท าดีเกินหนา้ท่ีรับผดิชอบ ถือเป็นอาสาสมคัร การบ าเพญ็ประโยชน์ เป็นกิจท่ี
สมควรด าเนินการเพื่อแสดงความใจกวา้งและท าใหส้งัคมช่ืนชม ส่งผลดีต่อธุรกิจ ถือเป็นการตลาด
อยา่งอ่อน ๆ 5) แต่หากมุ่งเนน้การท าดี (เอาหนา้) แต่ขาดความรับผดิชอบ ละเมิดผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ทั้งหลาย ไม่พึงถือเป็น CSR แต่ถือเป็นการหลอกลวง และตบตาประชาชน 6) วิสาหกิจจ าเป็นตอ้งมี 
CSR ท าให้การคา้ดีข้ึน เพราะ CSR น ามาซ่ึงความสามารถในการแข่งขนั และลดความเส่ียงทาง
ธุรกิจเพ่ือใหว้ิสาหกิจย ัง่ยืน ดงันั้น CSR จึงไม่เน้นท่ีการให้หรือการบริจาค แต่เป็นการลงทุนท่ีพึง
กระท านัน่เอง 

 Kotler และ Lee (2551: 3) ใหค้วามหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมไวว้่า CSR 
คือการยอมรับพนัธกิจว่าจะปรับปรุงความเป็นอยูข่องชุมชนใหดี้ข้ึน โดยอาศยัดุลยพินิจอย่างอิสระ
ในการเลือกแนวปฏิบติัทางธุรกิจและการใชท้รัพยากรขององคก์ร โดยพนัธกิจท่ีว่าน้ีจะท าส าเร็จได้
โดยการใชแ้นวปฏิบติัใหม่ ๆ ทางธุรกิจและวิธีการมีส่วนร่วม ทั้งเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
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 จากการศึกษานิยามของความรับผดิชอบต่อสงัคมในงานวิจยัน้ี สามารถสรุปนิยาม
ดังกล่าวตามความเข้าใจของผู ้ศึกษาได้ว่า  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) หมายถึง การด าเนินงานใด ๆ ท่ีมีทั้งความรับผิดชอบ และการค านึงถึงสังคม 
โดยท่ีการกระท าเหล่านั้นจะตอ้งไม่เกิดจากเจตนาท่ีไม่ดีต่าง ๆ เช่น การปกปิดขอ้มูลท่ีเป็นผลเสีย
ของตนเอง หรือการให้เพื่อสร้างอ  านาจต่อรอง ความรับผิดชอบ คือ การด าเนินงานด้วยความ
ซ่ือสตัย ์สุจริตทั้งต่อหนา้และลบัหลงั ท าส่ิงใด ใชส่ิ้งใด แลว้ไม่ท าให้ส่ิงนั้นเสียหาย หรืออย่างน้อย
ท่ีสุดคือยงัสามารถทดแทนส่ิงท่ีเสียไปไดท้นั การค านึงถึงสงัคม คือ การไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น และยงั
แบ่งปันส่ิงท่ีเรามีเกินความจ าเป็นให้ผูอ่ื้น หรือการแสดงน ้ าใจให้กบัผูอ่ื้นท่ีก  าลงัเดือดร้อน เม่ือทั้ง
สองค าน้ีมารวมกนั จึงเป็นค าท่ีมีความหมาย และยงัเป็นเคร่ืองท่ีสามารถน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ไดอี้กดว้ย 
  

2.2.2 การแบ่งประเภทของความรับผดิชอบต่อสังคม 
 พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ (2553: 25-45) ปัจจุบนัมีผูแ้บ่งความรับผิดชอบต่อสังคมออกเป็น
หลายลกัษณะและมีการก าหนดขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคมประเภทต่าง ๆ มากมาย 
เพ่ือใหง่้ายต่อความเขา้ใจ ดงัต่อไปน้ี 

2.2.2.1 การแบ่งความรับผดิชอบต่อสงัคมตามประบวนการ 
1) ความรับผดิชอบต่อสงัคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process) เป็น

การท า กิจกรรมเพื่อสังคม ท่ีแยกจากการด าเนินธุรกิจหลกั โดยมกัท ากิจกรรมนอกเวลางานปกติ 
เช่น การเป็นอาสาสมคัรบ าเพญ็ประโยชน์ การบริจาคเงินหรือส่ิงของบรรเทาทุกข ์

2) ความรับผดิชอบต่อสงัคมในกระบวนการ (CSR-in-Process) เป็นการ
ท า ธุรกิจเพื่อสงัคม โดยน าเอาความรับผดิชอบต่อสงัคมไปเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทางธุรกิจ 
ทุกขั้นตอนตระหนักถึงการป้องกนัและก าจดัมลภาวะต่างๆ ใชท้รัพยากรอย่างประหยดัและมี
ประสิทธิภาพ เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ี ด  าเนินการในเวลาปกติของการท างาน 

3) ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกระบวนการ (CSR-as-Process) เป็น
กิจการเพื่อสงัคม มกัเป็นองคก์รท่ีด าเนินการโดยไม่แสวงหาก าไร จดัตั้งข้ึนเพ่ือยงัประโยชน์ให้แก่
สังคมในทุกกระบวนการของกิจการ ไดแ้ก่ มูลนิธิ องค์กร สาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชน 
และส่วนราชการต่าง ๆ 

4) ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ งวิสาหกิจ (CSR-as-Interprise)  เป็น
วิสาหกิจเพื่อสงัคม เป็นธุรกิจท่ีหารายไดด้ว้ยนวตักรรม แสวงหาโอกาสจากความอยุติธรรม ไม่ยึด
ติดกบักฎเกณฑ ์ผูด้  าเนินงานในวิสาหกิจสงัคมจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเด็ดเด่ียว มีทศันคติท่ีมัน่คงใน
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การเปล่ียนแปลงสงัคมอย่างย ัง่ยืน เช่น Muhammed Yunus แห่ง Grameen Bank ท่ีปล่อยสินเช่ือให้
คนจนน าไปท าธุรกิจท่ีเรียกว่า ไมโครเครดิต 

5) ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งธุรกิจ (CSR-as-Business) เป็น การท า
ธุรกิจสงัคม น าประเด็นทางสงัคมมาท าธุรกิจ เช่น เป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์ท่ีช่วย ประหย ัดพลัง ง าน
หรือลดมลพิษ เป็นบริษทัท่ีใหค้  าปรึกษาหรือจดัฝึกอบรมทางดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม เป็นตน้ 
องคก์รลกัษณะน้ีจะท าธุรกิจกบัหน่วยงานท่ีมีการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในทุก
ระดบั 

2.2.2.2 การแบ่งความรับผดิชอบต่อสงัคมตามล าดบัขั้น 
  ขั้นท่ี 1 ระดบัขอ้บงัคบั (Mandatory Level) เป็นขอ้ก  าหนดตามกฎหมาย หมายถึง
การท่ีธุรกิจมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ กฎเกณฑ์ท่ี เก่ียวข้อง เช่น กฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
  ขั้นท่ี 2 ระดับเบ้ืองต้น (Elementary Level) เป็นเร่ืองประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
หมายถึง การท่ีธุรกิจค านึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงธุรกิจ
ควรหมัน่ตรวจตราว่า ก  าไรท่ีไดน้ั้น ตอ้งไม่เกิดจากการเบียดเบียนสงัคม 
  ขั้นท่ี 3 ระดับป้องกัน (Preemptive Level) เป็นเร่ืองจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
หมายถึง การท่ีธุรกิจสามารถสร้างก าไรไดใ้นอตัราท่ีเหมาะสม และผูป้ระกอบการไดใ้ส่ใจในการ
ให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากข้ึน โดยเฉพาะสังคมรอบข้างท่ีคาดหวังการดูแลจาก
ผูป้ระกอบการ 
  ขั้นท่ี 4 ระดบัสมคัรใจ (Voluntary Level) หมายถึง การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบั
การปฏิบติัตามแนวทางความรับผดิชอบต่อสงัคมดว้ยความสมคัรใจ โดยท่ีสังคมไม่ไดเ้รียกร้องแต่
อยา่งใด ซ่ึงการประกอบธุรกิจจะอยูบ่นพ้ืนฐานของการมุ่งประโยชน์เพ่ือสงัคม สมควรไดรั้บการยก
ยอ่งช่ืนชมอยา่งแทจ้ริง  

2.2.2.3 การแบ่งความรับผดิชอบต่อสงัคมตามทรัพยากร 
1) ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีขบัเคล่ือนดว้ยองค์กร (Corporate-Driven 

CSR) เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลกั เช่น การท่ีองค์กร
บริจาคเงินท่ีไดจ้ากก าไรในกิจการ หรือบริจาคสินคา้ขององค์กรเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัซึนามิ  
ถือเป็นการเสียสละทรัพยากรท่ีเป็นส่ิงของหรือเป็นการลงเงินอย่างหน่ึง หรือการน าพนักงานลง
พ้ืนท่ีเพื่อเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ถือเป็นการเสียสละทรัพยากรดา้นเวลาหรือการลง
แรงอยา่งหน่ึง 
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2) ความรับผดิชอบต่อสงัคมท่ีขบัเคล่ือนดว้ยสงัคม (Social-Driven  CSR) 
เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใชท้รัพยากรนอกองคก์รเป็นหลกั เช่น การเชิญชวนให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้
และบริการของบริษทัในช่วงเวลาการรณรงค ์โดยบริจาครายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการส่วน
หน่ึงต่อทุก ๆ การซ้ือแต่ละคร้ังให้แก่หน่วยงาน หรือมูลนิธิท่ีช่วยเหลือผูป้ระสบภยัซึนามิ ถือเป็น
การระดมเงินบริจาคการซ้ือของลูกค้าและมอบหมายให้ผูอ่ื้นท่ีมิใช้พนักงานในองค์กรลงแรง
ช่วยเหลือในพ้ืนท่ี 
 จากการแบ่งประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคมขา้งต้น ท าให้เราได้ทราบว่า มีการ
ตีความ และใหค้วามส าคญักบัค าว่าความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งหลากหลาย และแมจ้ะบอกไม่ได้
ว่าแบบไหนคือแบบท่ีดีท่ีสุด ถกูท่ีสุด แต่สามารถเพ่ิมทางเลือกให้เราในการน าความรับผิดชอบต่อ
สงัคมแบบต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชก้บัแต่ละองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด 
 

2.2.3 แนวทางในการเลอืกประเด็นการปฏบิัตคิวามรับผดิชอบต่อสังคม 
 จิรประภา อคัรบวร และประยรู อคัรบวร (2552: 69-84) เมื่อองคก์รเห็นความส าคญัในการ
ท าความรับผิดชอบต่อสังคม ปัญหาท่ีตามมาคือการเลือกหัวขอ้ในการปฏิบติัความรับผิดชอบต่อ
สงัคม เน่ืองจากปัญหาทางสงัคมมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก Koltler และ Lee (2551) ไดเ้สนอ 6 แนวทาง
ในการเลือกประเด็นการปฏิบติัความรับผดิชอบต่อสงัคม ดงัน้ี 

2.2.3.1 เลือกเฉพาะปัญหาหลกั ๆ ท่ีส าคญัทางสงัคมมาด าเนินการ 
  การเลือกปัญหาหลกั ๆ ทางสงัคมบางเร่ืองเป็นส่ิงจ  าเป็น เพ่ือท าให้เห็นถึงจุดยืนท่ี
ชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาขององคก์าร นอกจากน้ียงัเป็นโอกาสใหอ้งคก์ารพฒันาการ ช่ ว ย เ ห ลื อ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนานพอท่ีจะเห็นผลลพัธข์องการช่วยเหลือ อีกทั้งยงัเกิดความ ผกูพนักบัชุมชนท่ีเขา้
ไปช่วย เช่น CISCO บริษทัในสหรัฐอเมริกา เลือกประเด็น ส่ิงแวดล้อมมาเป็นประเด็นในการ
ปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีทัว่โลกยอมรับว่า เป็นเร่ืองท่ีต้องท าร่วมกัน 
ดงันั้น CISCO จึงเลือกท่ีจะเร่ิมท าเร่ืองน้ีจากการปลกูฝังใหบุ้คลากรภายในองคก์ารมีส านึกเร่ืองการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นล าดบัแรก 

2.2.3.2 เลือกประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจท่ีองคก์รด าเนินอยู ่
  การเลือกประเด็นทางสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจท่ีท าอยู่เพื่อท าให้สังคมเขม้แข็ง 
เม่ือสังคมเขม้แข็งจะเกิดแรงงานท่ีมีคุณภาพ ลูกคา้มีก  าลงัซ้ือมากข้ึน และยงัสามารถเพ่ิมความ
น่าเช่ือถือในรายงานประจ าปีอีกดว้ย นอกจากน้ีกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม ยงั สามารถช่วย
แกปั้ญหาท่ีตอ้งเผชิญทางดา้นธุรกิจ เช่น คุณภาพของพนกังาน คุณภาพของคู่ ค้า และความมั่นคง
ของเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงเห็นไดช้ดัจากการท่ีเซเว่น-อีเลฟเว่น เลือกท่ีจะสนบัสนุนดา้นการศึกษา
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ผา่นโครงการ ปัญญาภิวฒัน์ เพราะผูบ้ริหารตระหนกัถึงความขาดแคลนบุคลากรในดา้นคา้ปลีก อีก
ทั้งการแข่งขนัท่ีสูงมาก หากธุรกิจตอ้งการ ความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน การสร้างคนในธุรกิจจึงเป็น
ทางเลือกในการปฏิบติัความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั 

2.2.3.3 เลือกประเด็นท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัภารกิจ ค่านิยม สินคา้หรือ
บริการขององคก์ร 
  กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม สามารถท าใหผู้บ้ริโภคลดความสงสัยในความ
เชียวชาญของธุรกิจลงได ้นักลงทุนก็จะตดัสินใจสนับสนุนการลงทุน และพนักงานก็จะมีความรู้
ความช านาญ และเต็มใจท่ีจะอาสาสมคัรท างานมากข้ึน ดงัตัวอย่าง บริษัท HP เลือกประเด็น
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยการสร้างชุมชนอินเทอร์เน็ตไปทัว่โลก 

2.2.3.4 เลือกประเด็นท่ีสามารถสนบัสนุนเป้าหมายขององคก์รได ้
  กลยทุธด์า้นการกุศลท่ีแทจ้ริงควรสนบัสนุนเป้าหมายทางธุรกิจดว้ย เช่น การตลาด 
การสร้างความสมัพนัธก์บัคู่คา้ การเพ่ิมผลผลิต และการลดตน้ทุน องคก์ารควรเลือกท่ีจะสนับสนุน
ปัญหาสงัคมท่ีส่งผลต่อเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงการเช่ือมโยงกบัภารกิจ คุณค่า ชุมชน สินคา้ และ
การบริการของบริษทั เช่น บริษัท Starbucks ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็นองค์การหน่ึงท่ีมีความ
รับผดิชอบต่อสงัคมสูงท่ีสุด ดา้นความสมัพนัธก์บัคู่คา้ท่ีส าคญันั้น คือ ชาวไร่กาแฟ 

2.2.3.5 เลือกประเด็นท่ีเก่ียวกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคก์าร 
  การเลือกท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ควรเลือกกิจกรรมท่ีท าให้เราได้
ใกลชิ้ดกบักลุ่มคนทั้งภายในและภายนอกองคก์าร เช่น พนกังาน กลุ่มเป้าหมายทาง การตลาด ลกูคา้ 
นกัลงทุน และผูบ้ริหารองคก์าร ตวัอยา่งเช่น บริษทั Brand ท่ีมกีลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเป็นกลุ่ม
วยัรุ่น ซ่ึงบริษทัยงัไม่ค่อยประสบความส าเร็จกบัลกูคา้กลุ่มน้ีมากนัก Brand จึงเลือกท ากิจกรรมกบั
ลกูคา้กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ การจดัค่ายฤดูร้อน และการจดัคอร์สติวเอน็ทรานซ ์

2.2.3.6 เลือกประเด็นท่ีองคก์ารสามารถสนบัสนุนไดใ้นระยะยาว 
  เลือกปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีสามารถจะแกไ้ขไดใ้นระยะยาวซ่ึงสามารถเช่ือมโยงกบั
ภารกิจ คุณค่า ชุมชน สินค้าและบริการ และยงัเช่ือมโยงกับกลุ่มคนท่ีต้องสานสัมพนัธ์ดว้ย ส่ิง
เหล่าน้ีลว้นเป็นบรรทดัฐานในการแกไ้ขปัญหาในระยะยาวทั้งส้ิน เช่น ปัญหาขยะท่ีจะ ทวีความรุ่น
แรงมากข้ึนในอนาคต โดย Motorola เลือกจบัประเด็นน้ี มาท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
Motorola ออกแบบระบบการลดขยะท่ีช่ือว่า Compack System ซ่ึงเกิดจากแนวคิดปกป้องผนืดิน จน
ไดรั้บการยกยอ่งจากหน่วยงานท่ีท าการรณรงค์เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ให้เป็นโครงการท่ีดีเยี่ยมเร่ือง
นวตักรรมการอนุรักษ ์โดยลดการสูญเสียจากการใชบ้รรจุภณัฑ ์โดยน าบรรจุภณัฑม์าใชใ้หม่นัน่เอง 
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 จากแนวทางในการเลือกประเด็นการปฏิบติัความรับผิดชอบต่อสังคมขา้งตน้นั้น ไดมี้การ
แสดงถึงตวัอยา่งท่ีเลือกใชว้ิธีนั้น ๆ แลว้ประสบความส าเร็จไวอ้ย่างชดัเจน จะเห็นไดว้่าจุดท่ีส าคญั
ขององค์กรท่ีประสบความส าเร็จเหล่านั้น มิไดเ้กิดจากการรับรู้แนวทางในการเลือกปฏิบติัความ
รับผดิชอบต่อสงัคมเพียงอยา่งเดียว แต่องคก์ารเหล่านั้นยงัรู้จกัตวัเองเป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
 

2.2.4 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (University Social 
Responsibility:  USR) 

จากการท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบนัการศึกษา ซ่ึงด าเนินการโดยท่ี
ไม่ไดห้วงัผลก าไรเป็นหลกั ดงันั้น การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
เพียงอยา่งเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอ ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของมหาวิทยาลยัควบคู่กนัไปดว้ยดงัต่อไปน้ี 

 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) มหาวิทยาลยักบัความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีจุดเร่ิมตน้มาจากการประชุมระดบัโลกดา้นการอุดมศึกษา ท่ีไดก้  าหนดประเด็นส าคญัเก่ียวกับ
บทบาทของมหาวิทยาลยัในการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม ดว้ยเหตุท่ีในสงัคมมีความคาดหวงั
ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาตอ้งแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยท่ีนอกจากจะตอ้งผลิตคนสู่ตลาดแรงง
งานแลว้ ยงัตอ้งผลิตพลเมืองท่ีมีความรับผดิชอบ และมีจริยธรรมอีกดว้ย 

วลัลภา เฉลิมวงศาเวช (2555) มหาวิทยาลยัตอ้งมีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ตอบสนองความต้องการของสังคม ท าหน้าท่ีเป็นศูนยร์วมความคิด (Think Tank) ให้แก่
สงัคม ท าการส่ือสารกบัสงัคมในประเด็นต่างๆ ท่ีไม่ใช่เป็นเพียงแค่นกัวิชาการท่ีสงัคมจบัตอ้งไม่ได ้
นอกจากน้ี ควรมีการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการให้รางวลักับ
มหาวิทยาลยัท่ีมีการด าเนินงานดีเด่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ีควรมีการจดัการ
เรียนการสอนให ้นกัศึกษาตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคม และมหาวิทยาลยัจะตอ้ง
ให้ความใส่ใจกับประเด็นในเร่ืองความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและช่วยลดปัญหาการ
เสียเปรียบทางสงัคมดว้ย 

ศนูยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) (ม.ป.ป.) หลกัการ USR คือ 1) ท าไดห้ลายวิธีแต่ทุกภาค
ส่วนตอ้งร่วมมือ (เจา้ของสถาบนั สภามหาวิทยาลยั ผูบ้ริหาร อาจารย ์นักวิจยั พนักงาน นักศึกษา) 
2) ท า Swot Analysiz หรือวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นคุณธรรม ว่าพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
คือ ความไม่ดีท่ีอยากแกไ้ขมีอะไรบา้ง พฤติกรรมท่ีพึงประสงคคื์อความดีท่ีตอ้งการท าอะไรบา้ง 3) 
ก  าหนดอตัลกัษณ์เชิงคุณธรรมคือคุณธรรมหลกัสกั 3 ขอ้ และ 4) แปลงคุณธรรม (หลกัคิดเร่ืองความ
จริงความดี ความงาม) มาเป็นจริยธรรม (พฤติกรรมคือค าพดูและการกระท า) 
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จากแนวคิดและทฤษฎีขา้งต้น สามารถสรุปความแตกต่างระหว่าง ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม และความรับผดิชอบต่อสงัคมของมหาวิทยาลยั ไดด้งัต่อไปน้ี 
ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรับผดิชอบต่อสงัคม และความรับผดิชอบ

ต่อสงัคมของมหาวิทยาลยั 
 

Corporate Social Responsibility - CSR  University Social Responsibility - USR 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 
การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  ส่ือสารกบัสงัคม และรับใชส้งัคม 
รับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค    ความเสมอภาคในโอกาสการเขา้ถึงอุดมศึกษา 
พฒันาชุมชน ดูแลส่ิงแวดลอ้ม   ลดปัญหาความเสียเปรียบในสงัคม 

 
แหล่งที่มา: ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552. 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎกีารประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) 
 

2.3.1 ความเป็นมาของ Balanced Scorecard 
 สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2553) Balanced Scorecard มีจุดเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี 1990 ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การวิจยัของนักวิชาการ 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ Kaplan และ Norton (1990) ซ่ึงในปัจจุบัน
เคร่ืองมือช้ินน้ีไดก้ลายมาเป็นเคร่ืองมือท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายจากองค์การต่าง ๆ นับพนั
องคก์ารทัว่โลก ภาพรวมของ Balanced Scorecard จะประกอบดว้ยมิติในการประเมินองค์การใน 4 
มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นการเงิน มิติด้านลูกคา้ มิติดา้นกระบวนการภายใน และมิติดา้นการเรียนรู้และ
พฒันา ซ่ึง Klap และ Norton ไดคิ้ดคน้ข้ึนเพ่ือท่ีจะแกไ้ขปันหาการท่ีองคก์ารธุรกิจส่วนใหญ่ในอดีต
จะเนน้ย  ้าใหค้วามส าคญักบัมิติทางดา้นการเงินเพียงมิติเดียว นอกจากน้ีแลว้ Balanced Scorecard ยงั
เป็นเคร่ืองมือท่ีให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเน่ืองจาก
วตัถุประสงค์และตวัช้ีวดัท่ีปรากฏใน Balanced Scorecard จะตอ้งเป็นวตัถุประสงค์และตวัช้ีวดัท่ี
สอดคลอ้งกบักลยทุธข์ององคก์าร 
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2.3.2 ความหมายของ Balanced Scorecard 
 สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2553: 14) ให้นิยามความหมายของ Balanced Scorecard ไวว้่าเป็นกลุ่ม
ของตวัช้ีวดัท่ีสร้างข้ึนจากพ้ืนฐานกลยทุธข์ององคก์าร ซ่ึงกลุ่มของตวัช้ีวดัท่ีเลือกสรรมาเหล่าน้ี จะ
เป็นเคร่ืองมือท่ีผูบ้ริหารใช้ในการส่ือสารถึงบุคลากรภายในหน่วยงาน หรือผูถื้อหุ้นภายนอก
หน่วยงานซ่ึงจะช้ีใหเ้ห็นถึงผลลพัธ ์และปัจจยัท่ีมีส่วนผลกัดนัให้เกิดความส าเร็จของหน่วยงานให้
เป็นไปตามพนัธกิจ เป้าหมาย หรือวตัถุประสงคใ์นเชิงกลยทุธเ์ป็นส าคญั 
 อธิวฒัน์ บัวงาม (2557) กล่าวว่า Balanced Scorecard คือ ระบบการบริหารงานและ
ประเมินผลทัว่ทั้งองคก์ร และไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการวดัผลเพียงอยา่งเดียว แต่จะเป็นการก าหนด
วิสัยทศัน์ (Vision) และแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) แลว้แปลผลลงไปสู่ทุกจุดขององค์กรเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละคน โดยระบบของ Balanced Scorecard 
จะเป็นการจัดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากผลท่ีเกิดข้ึนของ
กระบวนการท างานภายในองคก์ร และผลกระทบจากลกูคา้ภายนอกองคก์ร น ามาปรับปรุงสร้างกล
ยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน เม่ือองค์กรได้ปรับเปล่ียนเขา้สู่ระบบ Balanced 
Scorecard เต็มระบบแลว้ Balanced Scorecard จะช่วยปรับเปล่ียนแผนกลยทุธข์ององคก์รจากระบบ 
“การท างานตามค าสัง่หรือส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้สืบทอดกนัมา (Academic Exercise)” ไปสู่ระบบ “การร่วม
ใจเป็นหน่ึงเดียวขององคก์ร (Nerve Center of an Enterprise) 
 เอนก วดัแยม้ (2553) กล่าวว่า Balanced Scorecard เป็นระบบหรือกระบวนการในการ
บริหารชนิดหน่ึงท่ีอาศยัการก าหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators ; KPI) เป็นกลไกส าคญั
ซ่ึงใชใ้นดา้นการจดัการท่ีช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั (Strategic Implementation) โดย
อาศยัการวดัหรือประเมิน (Measurement) ท่ีจะช่วยท าให้องค์การเกิดความสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัและมุ่งเนน้ในส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์การ (Alignment and Focused) 
การน าแนวคิดน้ีไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์ารต่าง ๆ ยอ่มมี วตัถุประสงคแ์ละสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
ดงันั้นองคก์ารบางแห่งจึงเลือกท่ีจะใช ้BSC เป็นเพียงเคร่ืองมือในการประเมินผล แต่องค์การบาง
แห่งจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการก าหนดกลยทุธไ์ปสู่การปฏิบติัซ่ึงไม่ไดม้ีกฎท่ีตายตวัว่า BSC สามารถ
น าไปใชไ้ดเ้พียงอยา่งใด อยา่งหน่ึงเท่านั้น 
 Kaplan และ Norton (1990 อา้งถึงใน สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553) ให้ความหมายไวว้่า 
Balanced Scorecard คือเคร่ืองมือท่ีท าหน้าท่ีเปล่ียนพนัธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) เป็น
ชุดของการวดัผลการปฏิบติังานท่ีมีส่วนช่วยก าหนดกรอบของระบบการวดั และการบริหารกลยุทธ์
ท่ีครอบคลุมประเด็นครบถว้นตวัเลขท่ีไดจ้ากการวดัจะท าหนา้ ท่ีวดัผลการปฏิบติังานขององคก์ารท่ี
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ครอบคลุมดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไวค้รบถว้น เช่น ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกิจการภายใน และ
ดา้นการเรียนรู้และการเติบโตขององคก์าร (เอนก วดัแยม้, 2553) 
 จากการศึกษานิยามของ Balanced Scorecard ในงานวิจยัน้ี สามารถสรุปนิยามดงักล่าวตาม
ความเขา้ใจของผูศ้ึกษาได้ว่า Balanced Scorecard หมายถึง การประเมินผลการด าเนินงานดว้ย
วิธีการสากลท่ีมีช่ือว่า Balanced Scorecard ซ่ึงวิธีน้ี หลกั ๆ จะมีการแบ่งการด าเนินงานในแต่ละ
องค์กรออกเป็น 4 มิติ ซ่ึงไดแ้ก่ มิติด้านการเงิน มิติด้านลูกค้า มิติดา้นกระบวนการบริหารงาน
ภายใน และมิติดา้นการเรียนรู้และการพฒันาหน่วยงาน โดยท่ีแต่ละองค์กร สามารถเลือกท่ีจะ
มุ่งเนน้ในแต่ละมิติไดแ้ตกต่างกนั และไม่จ  าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัในทุก ๆ มิติเท่ากนั แต่ตอ้งใส่ใจ
ในความสัมพนัธ์ของทุกมิติ ในการประเมินจะเทียบกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละมิติ 
โดยมีวิสยัทศัน์และกลยทุธเ์ป็นตวัเช่ือมความสมัพนัธ์ 
 

2.3.3 หลกัการพืน้ฐานของ Balanced Scorecard 
 Niven (2002: 12-21 อา้งถึงใน สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553: 15) ไดม้อง Balanced Scorecard 
ออกเป็น 3 นัยยะ ไดแ้ก่ การมองว่า Balanced Scorecard เป็นระบบการวดัผลงาน (Measurement 
System) ประการท่ีสอง มองว่า Balanced Scorecard เป็นเคร่ืองมือผลกัดนัให้แผน กลยุทธ์สามารถ
ประสบความส าเร็จ (Strategic Management System) และประการสุดท้าย มองว่า Balanced 
Scorecard เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารของหน่วยงานไปสู่บุคลากร
ในหน่วยงาน (Communication Tool) 
 สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2553: 16-22) ตามท่ี Kaplan และ Norton ไดก้  าหนดตวัแบบชุดพ้ืนฐาน
ว่าในการประเมินผลองคก์ารนั้นควรจะมีมิติหรือมุมมองท่ีส าคญัใน 4 มิติ (ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ 
ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการพฒันาหน่วยงาน) ทั้งน้ี ไม่ไดห้มายความว่าทั้ง 
4 มิติดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นจะตอ้งน าไปใชใ้นทุก ๆ องค์การ มิติต่าง ๆ ของ Balanced Scorecard 
สามารถปรับปรุงแกไ้ข เพ่ิมหรือลดได ้ตามความเหมาะสมหรือตามลกัษณะพ้ืนฐานของหน่วยงาน
นั้น ๆ เป็นส าคญั แต่ทั้งน้ีในหลกัการเบ้ืองตน้จะเนน้ย  ้าทั้ง 4 มิติ เพื่อความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
ดงัต่อไปน้ี 
 1) มิติดา้นการเงิน ในการศึกษาเก่ียวกบัมิติดา้นการเงินผูศ้ึกษาควรมีการพิจารณาถึงค าถาม
ส าคญัดงัน้ี 
 (1) อะไรคือเป้าหมายทางการเงินของหน่วยงาน 
 (2) อะไรท่ีจะช่วยส่งเสริมใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว 
 (3) ชนิดของรายไดแ้ละก าไรท่ีหน่วยงานตอ้งการคืออะไร 
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 (4) ในองคก์ารท่ีไม่หวงัผลก าไร งบประมาณท่ีใชจ้ะน าไปสู่เป้าหมายอะไรเป็นส าคญั 
 2) มิติดา้นลกูคา้ ในการศึกษาเก่ียวกบัมิติดา้นลกูคา้ ค  าถามท่ีส าคญัท่ีควรจะมีการพิจารณา
ประกอบดว้ย 
 (1) ลกูคา้ของเราคือใคร 
 (2) เราจะท าใหล้กูคา้ของเราพอใจไดอ้ยา่งไร 
 (3) กลุ่มลกูคา้ใหม่ท่ีเราควรจะมุ่งเป้าหมายไปสู่คือกลุ่มไหน 
 (4) เป้าหมายท่ีเราควรท าให้ส าเร็จร่วมกับหุ้นส่วนหรือผูท่ี้มีความร่วมมือต่อกัน 
(Partners) คืออะไร 
 (5) เป้าหมายท่ีส าคญัท่ีจะขยายช่องทางการตลาดประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 3) มิติดา้นกระบวนการภายใน ค าถามท่ีส าคญัจะประกอบดว้ย 
 (1) กระบวนการท่ีเราควรใหค้วามส าคญัในการท่ีจะน าไปสู่การไดม้าซ่ึงลกูคา้ คืออะไร 
 (2) อะไรคือกิจกรรมท่ีเราควรจะตอ้งพิจารณาปรับปรุง เพื่อให้สามารถท่ีจะแข่งขนัใน
ตลาดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 4) มิติดา้นการเรียนรู้และการพฒันาหน่วยงาน 
 (1) เราควรท่ีจะมุ่งหมายไปสู่ผลงานในดา้นใดและเราจะสามารถพฒันาบุคลากรของ
องคก์ารไปสู่จุดนั้นไดอ้ยา่งไร 
 (2) อะไรคือบรรยากาศหรือวฒันธรรมท่ีจะน าไปสู่การพฒันาขององคก์าร 
 (3) อะไรท่ีเราจ าเป็นตอ้งท าในการพฒันาหรือการอบรมบุคลากรเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย
อ่ืน ๆ ท่ีองคก์ารก าหนดข้ึน 
 จากค าถามของทั้ง 4 มิติขา้งตน้ ผูศ้ึกษาจะน ามาเช่ือมโยงกบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ พร้อมทั้งอธิบายถึงความส าคญัในแต่ละมิติเพ่ือความเขา้ใจท่ีมากยิง่ข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
 5) มิติดา้นการเงิน (ประสิทธิผลทางดา้นการเงิน) 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นองคก์รการศึกษา ซ่ึงถือเป็นองคก์ารท่ีไม่ไดห้วงัผล
ก าไรเป็นหลกัดงัเช่น องคก์ารธุรกิจทัว่ไป ดงันั้นความใส่ใจในมิติทางดา้นการเงินจึงไม่อยู่ในระดบั
ท่ีน่าเป็นห่วง เน่ืองจากหากเป็นองค์การธุรกิจทัว่ไปนั้น จะให้ความส าคญักบัมิติดา้นการเงินมาก
เป็นพิเศษ ตอ้งมีการคิดค านวณถึงรายไดแ้ละรายรับ อย่างละเอียดถ่ีถว้นในทุก ๆ กระบวนการ จน
อาจส่งผลกระทบต่อมิติอ่ืน ๆ ได้ ดงันั้นสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงสามารถท่ีจะให้
ความส าคญักบัการเช่ือมโยงระหว่างตวัช้ีวดัดา้นการเงินและตวัช้ีวดัดา้นอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ี ดงันั้น
ค าถามของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีดงัต่อไปน้ี 
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 (1) อะไรคือเป้าหมายทางการเงินของหน่วยงาน 
 เงินไม่ใช่เป้าหมายหลักของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เน่ืองจากสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไม่ไดใ้ชเ้งินเพื่อความอยูร่อด แต่ใชไ้ปในดา้นการของการพฒันาองค์กร
และคุณภาพในการใชเ้งิน เช่น ใชเ้งินไดบ้รรลุตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 (2) ในองคก์ารท่ีไม่หวงัผลก าไร งบประมาณท่ีใชจ้ะน าไปสู่เป้าหมายอะไรเป็นส าคญั 
  งบประมาณจะถูกใช้ในแง่ของการพฒันาองค์กรในด้านต่าง ๆ เพ่ือมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา
องคก์รใหเ้ป็นสถาบนัการศึกษาระดบัโลก 
 6) มิติดา้นลกูคา้ (ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย) 
 จากการท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบนัการศึกษาระดบัสูง (ปริญญาโท 
และปริญญาเอก) นั้น ลูกคา้ย่อมหมายถึงผูใ้ชบ้ริการซ่ึงแน่นอนว่าคือ นักศึกษานั่นเอง แต่สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไดม้ีการเปิดการเรียนการสอน 2 แบบ คือ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ซ่ึงมี
ความแตกต่างของทั้ง 2 แบบคือเวลาและทุนการศึกษา นกัศึกษาภาคปกติ เวลาเรียนไม่เอ้ืออ  านวยต่อ
การท างานประจ า ดงันั้นลกูคา้ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงหมายถึงผูป้กครองอีกดว้ย 
ซ่ึงในมิติน้ีถือไดว้่าสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์จ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัมากกว่าองค์การ
ธุรกิจทัว่ไป เน่ืองจากนกัศึกษานั้น ถือเป็นบุคลากรของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เช่นกนั 
นอกจากน้ียงัรวมไปถึงชาวบ้านในบริเวณใกลเ้คียงท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ยอ่มอยูใ่นความรับผดิชอบดว้ยเช่นกนั ดงันั้น ค าถามของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีดงัต่อไปน้ี 
 (1) ลกูคา้ของเราคือใคร 
 จากท่ีได้กล่าวไปข้างต้นลูกค้าของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์คือ นักศึกษา 
ผูป้กครองและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนัน่เอง 
 (2) เราจะท าใหล้กูคา้ของเราพอใจไดอ้ยา่งไร 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาและผูป้กครองนั้นย่อมหมายถึงการศึกษาและ อนาคตท่ีดี
หลงัจากจบออกไป และอาจรวมถึงบริการต่าง ๆ ภายในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์อีกดว้ย 
ส่วนชาวบา้นในบริเวณใกลเ้คียงอาจตอ้งการเพียงแค่ความรับผดิชอบท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์พึงกระท า 
 (3) กลุ่มลกูคา้ใหม่ท่ีเราควรจะมุ่งเป้าหมายไปสู่คือกลุ่มไหน 
 เน่ืองจากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เป็นสถาบนัท่ีไม่ไดห้วงัผลก าไรเป็นหลกั  
ดงันั้นจึงไม่มีการมุ่งเป้าหมายไปท่ีกลุ่มลกูคา้ใหม่ และดว้ยความท่ีเป็นสถาบนัการศึกษากลุ่มลูกคา้
ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์นั้นจึงชดัเจนอยูแ่ลว้ 
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 7) มิติดา้นกระบวนการภายใน (การด าเนินงาน) 
 กระบวนการหลกัของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์นั้น คือการเรียนการสอน การ
พฒันานักศึกษาให้เติบโตไปเป็นเสาหลกัให้แก่สังคมไทย ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามิติดา้นกระบวนการ
ภายในของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เช่ือมโยงกบัมิติสุดทา้ยอย่างเห็นไดช้ดั ซ่ึงส่ิงท่ีหน้า
เป็นห่วงส าหรับองคก์ารต่าง ๆ ของมิติน้ีมิใช่การขาดกลยทุธท่ี์ดี แต่คือการขาดวิธีการหรือปัจจยัใน
การด าเนินการตามกลยทุธอ์ยา่งเหมาะสม ดงันั้นค าถามของ สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มี
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) กระบวนการท่ีเราควรใหค้วามส าคญัในการท่ีจะน าไปสู่การไดม้าซ่ึงลกูคา้ คืออะไร 
 ส าหรับสถาบนัการศึกษา ส่ิงท่ีจะดึงดูดนกัศึกษาไดม้ากท่ีสุดยอ่มหมายถึงมาตรฐานและ
คุณภาพของการศึกษา ยิง่ไปกว่านั้นสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เปิดสอนในระดบัสูงเท่านั้น 
ซ่ึงมีเพียงนักศึกษาท่ีตอ้งการความรู้อย่างลึกซ้ึงมาสมคัร จึงเป็นท่ีชดัเจนว่ากระบวนการท่ีควรให้
ความส าคญัท่ีสุดคือกระบวนการการเรียนการสอนนัน่เอง 
 (2) อะไรคือกิจกรรมท่ีเราควรจะตอ้งพิจารณาปรับปรุง เพื่อให้สามารถท่ีจะแข่งขนัใน
ตลาดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 กิจกรรมเหล่าน้ียอ่มหมายถึงกิจกรรมท่ีนอกเหนือไปจากกิจกรรมหลกั นัน่ก็คือการเรียน
การสอน ผูศ้ึกษามองว่าขอ้ดีของการเป็นสถาบนัท่ีเปิดสอนในระดบัสูงเท่านั้น คือส่ิงท่ีแตกต่างจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และท าให้ได้กิจกรรม  ทางสังคมท่ีแตกต่างจากสถาบันอ่ืน ๆ อีกด้วย 
นอกจากนั้นคือส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในการเรียนการสอนนัน่เอง 
 8) มิติดา้นการเรียนรู้และการพฒันาหน่วยงาน 
 มิติน้ีถือได้ว่าเป็นมิติท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้ความส าคัญมากท่ีสุด 
เน่ืองจากการเป็นสถาบันการศึกษาอยู่แล้ว และยงัมีความมุ่งมันท่ีจะพัฒนาองค์กรให้เป็น
สถาบนัการศึกษาระดบัโลก ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัองคก์ารธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมกัจะมองขา้มมิติน้ี แมม้ิติดา้น
การเรียนรู้และการพฒันาหน่วยงานจะเป็นมิติท่ีเป็นพ้ืนฐานส าคญัของ Balanced Scorecard ดงันั้น
ค าถามของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีดงัต่อไปน้ี 
 (1) เราควรท่ีจะมุ่งหมายไปสู่ผลงานในดา้นใดและเราจะสามารถพฒันาบุคลากรของ
องคก์ารไปสู่จุดนั้นไดอ้ยา่งไร 
 ผูศึ้กษาคิดว่าส่ิงเหล่าน้ีตอ้งเกิดจากการปลกูฝังตั้งแต่คร้ังแรก ท่ีเขา้ร่วมองคก์รและตอ้งมี
การตรวจติดตามและท าซ ้าอยา่งสม ่าเสมอ ส่วนจุดมุ่งหมายของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
นั้นชัดเจนอยู่แลว้คือมาตรฐานและคุณภาพของการศึกษา เพื่อมุ่งสู่สถาบันการศึกษาระดบัโลก 
นอกจากนั้น สถาบันฯ ควรมุ่งมัน่ในการพฒันาด้านความตระหนักและจิตส านึก คุณธรรมและ
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จริยธรรมใหแ้ก่บุคลากรของสถาบนัฯ ดว้ย จึงจะถือไดว้่าเป็นการด าเนินงานดว้ยความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมอยา่งแทจ้ริง 
 (2) อะไรคือบรรยากาศหรือวฒันธรรมท่ีจะน าไปสู่การพฒันาขององคก์าร 
 บรรยากาศของการเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับผู ้เข้าใหม่ เน่ืองจาก ลูกค้าของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จะเป็นบุคลากรส าคญัของสถาบนัเพียง 2-5 ปี เท่านั้น การเป็นตวัอยา่งท่ี
ดีสืบไป ยอ่มท าใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติัและในท่ีสุดก็จะสร้างบรรยากาศท่ีดี และเกิดเป็น
วฒันธรรมท่ีจะน าไปสู่การพฒันาองคก์ารได ้
 (3) อะไรท่ีเราจ าเป็นตอ้งท าในการพฒันาหรือการอบรมบุคลากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อ่ืน ๆ ท่ีองคก์ารก าหนดข้ึน 
 ในประเด็นน้ีผูศึ้กษาขอมุ่งเน้นไปท่ีสังคมและส่ิงแวดลอ้มของสถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ เน่ืองจากว่า สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์มีการจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สงัคมอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถน าพาองคก์รใหไ้ปสู่ความย ัง่ยนืไดน้ัน่เอง 
 

2.4 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of 
Development Administration: NIDA) 
 

2.4.1 ประวตัคิวามเป็นมาของสถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
 สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2557ข) สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์เป็น
สถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2509 ดว้ยความช่วยเหลือเบ้ืองต้นจาก คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมวิเทศสหการ มูลนิธิฟอร์ด และ Midwest 
University Consortium for International Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ งานฝึกอบรมส่วนหน่ึงของสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
งานฝึกอบรม และงานสอนส่วนหน่ึงของส านกังานสถิติแห่งชาติ มาเป็นกิจกรรมหน่ึงของสถาบนั 
 ในอดีตพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงสนพระทยัในเร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจเป็นพิเศษ 
เมื่อราว พ.ศ. 2503 ไดท้รงปรารภกบั นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ ถึงเร่ืองท่ีจะปรับปรุงการสถิติของ
ชาติ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาประเทศ และในท่ีสุดไดมี้การจดัท าโครงการเสนอ
รัฐบาล โดยใหต้ั้ง Graduate Institute of Development Administration (GIDA) ข้ึน ต่อมา รัฐบาลได้
ตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาจดัตั้งสถาบนัสอนวิชาการบริหารเก่ียวกบัการพฒันาประเทศ โดยได้
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น าโครงการ GIDA ของด็อกเตอร์ สเตซี เมย ์มาศึกษา และไดเ้สนอมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ
ต่อคณะรัฐมนตรีว่าควรจะตั้ง สถาบนัพฒันาการบริหาร (Institute of Development Administration) 
โดยด าเนินการสอนในขั้นปริญญาโทและเอก การศึกษาฝึกอบรมและการวิจยั ต่อมาจึงไดเ้ปล่ียนช่ือ
เป็น สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration: 
NIDA) 

 
2.4.2 ปณธิาน วสัิยทัศน์ และพนัธกจิของสถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2557ก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มี
สถานภาพเป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีท าการสอนเฉพาะ
ระดบับณัฑิตศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) โดยเน้นหนักในสาขาวิชาทางดา้นการบริหารการพฒันา 
นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีในดา้นการวิจยั ฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการดา้นอ่ืน ๆ แก่หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทัว่ไป 

2.4.2.1 ปรัชญา 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดตั้ ง ข้ึนตาม
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2509 เน่ืองจากทรงเห็นว่า การ
พฒันาประเทศในขณะนั้น มีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาช่วยกนัพฒันา
ดงัพระราชปรารภท่ีว่า ประเทศไทยมีความจ าเป็นท่ีตอ้งผลิตผูเ้ช่ียวชาญสถิติ และผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขาอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เม่ือไดก่้อตั้งสถาบันข้ึนแลว้ตาม
พระราชด าริ สถาบนัไดก้  าหนดตราสญัลกัษณ์ของสถาบนัเป็นรูปกงลอ้คลา้ยธรรมจกัร ภายในดวง
ตราสญัลกัษณ์มีรูปคบเพลิง 8 อนั ส่ือความหมายถึง มรรคแปด ซ่ึงหมายถึงหลกัธรรมท่ีส าคญัของ
พระพุทธศาสนาท่ีใชเ้ป็นแนวทางไปสู่การพน้ทุกข์ดว้ยการใชปั้ญญา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ จึงเห็นสมควรใชแ้นวทางของมรรคแปด มาเป็นกรอบแนวคิดของปรัชญาท่ีพึงยดึถือส าหรับ
การท างานของบุคลากรของสถาบนั โดยก าหนดเป็นปรัชญาของสถาบนัว่า “สร้างปัญญา เพื่อการ
เปล่ียนแปลง” (WISDOM for Change) 
  WISDOM for Change สร้างปัญญา เพื่อการเปล่ียนแปลง 
  W : World Class  
  คือ ความมุ่งมัน่ของนิดา้ ท่ีจะพฒันาองคก์รใหเ้ป็นสถาบนัการศึกษาระดบัโลก 
  I : Innovation 
  คือ ความมุ่งมัน่ของนิดา้ ท่ีมุ่งสร้างสรรคน์วตักรรมใหก้บัสงัคมไทย   
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  S : Social Responsibility 
  คือ ความมุ่งมัน่ของนิดา้ ท่ีมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสร้างสรรค์และจรรโลง
สงัคม 
  D : Discipline 
  คือ ความมุ่งมัน่ของนิดา้ ท่ีตอ้งการใหบุ้คลากรทุกคนเป็นผูมี้ระเบียบวินยั 
  O : Open-Mindedness 
  คือ ความมุ่งมัน่ของนิดา้ ท่ีตอ้งการให้บุคลากรทุกคนเป็นผูม้ีจิตใจเปิดกวา้ง รู้จกั
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  M : Morality 
  คือ ความมุ่งมัน่ของนิดา้ ท่ีตอ้งการให้ทุกคนเป็นผูม้ีคุณธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริต ยึด
หลกัธรรมาภิบาล 

2.4.2.2 ปณิธาน 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ถือก าเนิดจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สถาบนัจึงนอ้มน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ซ่ึงพระราชทานแก่บณัฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร คร้ังแรกของสถาบนั 
เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2513 มาเป็นแนวทางในการปฏิบติัภารกิจ โดยน าความรู้และคุณธรรม มา
สร้างปัญญา สร้างจิตส านึก และความรับผดิชอบต่อสงัคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดบัใหเ้ป็นสถาบนัการศึกษาของประเทศ 
ท่ีมีศกัยภาพพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล ขอ้ความตามพระบรม
ราโชวาท ซ่ึงสถาบนันอ้มน ามาใชเ้ป็นปณิธานของสถาบนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  ท่านทั้งหลายท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งน้ี เป็นผูท่ี้เช่ือได้ว่า มีความรู้
ความสามารถสูง จึงเป็นท่ีหวงัของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจา้ดว้ย ท่ีจะไดอ้าศยัความรู้ 
ความคิด สติปัญญา และความสามารถ ในอนัท่ีจะน าพาประเทศชาติให้กา้วไปสู่ความมัน่คง และ
สมบูรณ์พนูสุข ขอใหท่้านรับหนา้ท่ีอนัมีเกียรติน้ีดว้ยความมัน่ใจ ตั้งใจและบริสุทธ์ิใจ แลว้ร่วมกนั
ปฏิบติัหน้าท่ีน้อยใหญ่ให้ลุล่วงไป ดว้ยความขยนัหมัน่เพียรและดว้ยความสุจริต เท่ียงตรง ทั้งต่อ
ตนเองและต่อประชาชน 

2.4.2.3 วิสยัทศัน ์
  “สถาบนัชั้นน าแห่งชาติท่ีสร้างผูน้  าและองค์ความรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงในระดบั
สากล” วิสยัทศัน์ของสถาบนั ประกอบดว้ยสาระส าคญั 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
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1) ความเป็นสถาบนัชั้นน า สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็น
สถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าดา้นการบริหารการพฒันา 

2) ความเป็นสถาบนัแห่งชาติ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็น
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3) ความเป็นสถาบนัท่ีไดม้าตรฐานติดอนัดบัโลก สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ สามารถด าเนินภารกิจหลกั ใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

4) ความเป็นสถาบนัท่ีมุ่งเนน้ศาสตร์ดา้นการเปล่ียนแปลงและการพฒันา 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีท าการ
สอนเฉพาะระดบับณัฑิตศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) ในสาขาวิชาทางดา้นการบริหารการพฒันา ซ่ึง
แตกต่างจากสถาบนัอ่ืน 

5) ความเป็นสถาบนัท่ีมีความเป็นเลิศใน 3 ภารกิจหลกั สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกั คือ งานดา้นการวจิยั การจดัการศกึษา 
และการใหบ้ริการวิชาการ 

2.4.2.4 พนัธกิจ 
  เพื่อใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ท่ีก  าหนดไวข้องสถาบนั จึงก าหนดพนัธกิจท่ีตอ้งด าเนินการ
ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1) สร้างผูน้  าท่ีมีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพฒันาประเทศ 
2) สร้างองคค์วามรู้ ศกึษาวิจยั ดา้นการบริหารการพฒันา 
3) สร้างงานบริการวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันาประเทศ 
4) สร้างเสริมค่านิยมและจิตส านึกมุ่งมัน่พฒันาประเทศ บนพ้ืนฐานความ

เขม้แข็งของศิลปวฒันธรรมไทย 
5) สร้างเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยใหคุ้ณค่ากบั

การพฒันาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
6) สร้างประโยชน์ใหก้บัสงัคมเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

  โดยสรุปพนัธกิจของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ คือ การมุ่งเน้นการผลิต
บณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีภาวะผูน้  า พฒันาองคค์วามรู้ งานวิจยั และใหบ้ริการวิชาการ ดา้นการ
บริหารการพฒันา เพื่อให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพฒันาประเทศให้
เจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 
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2.4.3 สถานที่ตั้งของสถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
 เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยท่ี
การเดินทางสามารถเดินทางไดส้ะดวกในหลายเสน้ทาง ไดแ้ก่ 

2.4.3.1 ทางถนนรามค าแหง ผา่นส่ีแยกล าสาลี ถึงสามแยกบา้นมา้ เล้ียวซา้ยเขา้
ถนนศรีบูรพา จากนั้นเล้ียวซา้ยท่ีส่ีแยกนิดา้ สถาบนัอยูท่างซา้ยมือ 

2.4.3.2 ทางถนนลาดพร้าว ผา่นตลาดบางกะปิ เขา้ถนนเสรีไทย ถึงส่ีแยกนิดา้ 
สถาบนัอยูท่างขวามือ 

2.4.3.3 ทางถนนรามอินทรา เล้ียวเขา้ถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ 
ผา่นส่ีแยกนิดา้ สถาบนัอยูท่างซา้ยมือ 

2.4.3.4 โดยสารรถประจ าทางท่ีผา่นหนา้สถาบนั 
2.4.3.5 โดยสารเรือ คลองแสนแสบ โดยข้ึนท่ีท่าวดัศรีบุญเรือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 

2.4.4 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 
ภาพที่ 2.2 ตราสถาบนัทั้ง 2 แบบและสีประจ าสถาบนั 
แหล่งที่มา: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2557ข. 
 
 
 



33 
 

 

2.5 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผูศ้ึกษาไดท้ าการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้ฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ทฤษฎีการประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard ในการประยกุตใ์ชก้บัองคก์รต่าง ๆ กนั โดย
มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

2.5.1 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัทฤษฎีความรับผดิชอบต่อสังคม 
 สราลี พุ่มกุมาร (2555) ไดว้ิจยัเร่ือง กลยทุธก์ารแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมและการรับรู้
ประโยชน์ ท่ีมีต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในภาวะอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลยทุธแ์ละการส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการรับรู้
ประโยชน์ท่ีมีต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้นยงัใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเซิง
คุณภาพและปริมาณ ผลการวิจยัพบว่า 1) กลยทุธก์ารแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถานีวิทยุ
โทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในภาวะอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 มีกระบวนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
การเลือกประเด็นท่ีมีความส าคญั การเลือกกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายและมีความสอดคลอ้งกนั มี
กระบวนการท างาน 2 รูปแบบ (จากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบน) และสุดทา้ยคือมีการประเมินผล 
2) การส่ือสารการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถานีวิทยุโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เน้นการ
เลือกใชส่ื้อของตนเองเป็นหลกั 3) การเปิดรับข่าวสารมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัการรับรู้ประโยชน์ 
และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม 4) การรับรู้ประโยชน์
จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อองค์กร ต่อประชาชน ต่อประเด็นปัญหา ต่างมี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกซ่ึงกนัและกนั 
 นิสากร โลกสุทธ์ิ (2551) ไดว้ิจยัเร่ือง กลยุทธ์การใชกิ้จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) เพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ  ากดั ซ่ึงผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
พบว่า บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ  ากัด ใช้การปรับภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยการเช่ือมโยง
คุณสมบัติต่าง ๆ ขององค์กรในระบบความจ าเป็นของผูบ้ริโภค ใน 4 มิติ ได้แก่ คุณสมบัติ 
คุณประโยชน์ หรือทศัคติท่ีมีต่อสินค้าและบริการ (Product Attributes, Benefits or Attitudes) 
พนักงานและการสร้างความสัมพนัธ์ (People and Relationship) คุณค่าและโปรแกรมขององค์กร 
(Value and Programs) และความน่าเช่ือถือขององค์กร (Corporate Credibility) ผลการวิจัยเชิง
ปริมาณพบว่า การรับรู้ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั มีความสัมพนัธ์กบัการ
ท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั นอกจากน้ียงัพบว่า 
ประชาชนท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ 
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จ ากดั ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ตวัแปรดา้นศาสนา ส่วนการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการท ากิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ตวัแปร อายุ และ
รายได ้ท่ีมีการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
 วรทยั ราวินิจ (2549) ไดว้ิจยัเร่ือง ประสิทธิผลของการใชแ้นวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ  ากัด ซ่ึงผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธข์องบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ  ากดั แบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 มิติ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก
องคก์ร โดยในการจดัท าโครงการมีขั้นตอนส าคญั ๆ อยู ่5 ขั้นตอน คือ ชั้นท่ี 1 การเลือกประเด็นทาง
สังคม ขั้นท่ี 2 การเลือกกิจกรรม ขั้นท่ี 3 การวางแผนการด าเนินงาน ขั้นท่ี 4  การก าหนดวิธีการ
ประเมินผล ขั้นท่ี 5 การวางแผนการส่ือสาร ซ่ึงในการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ  ากดั นั้น จะเป็นการประชาสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อแบบผสมผสาน ท่ีเน้น
ส่ือท่ีให้ความร่วมมือในการเผยแพร่แบบให้เปล่า (Free Media) เป็นหลกั ผลการวิจยัเชิงปริมาณ
พบว่า ประชาชนท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทั 
เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ  ากดั แตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามเมื่อพิจารณาแยกตามตวัแปรแลว้ ประชากรท่ีมี
เพศแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือไม่แตกต่างกัน ส่วนตัวแปรอ่ืน ๆ ทั้ง อายุ อาชีพ 
การศึกษา และรายได ้มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือแตกต่างกนั ส่วนในดา้นของภาพลกัษณ์ การ
เปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์
จ  ากดั นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัพบว่า การรับรู้ภาพลกัษณ์ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือสินคา้
หรือบริการของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ  ากดั 
 สมศกัด์ิ เวียงอินทร์ (2551) ได้วิจัยเร่ือง ผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูจ้ดัการสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ  านวน 
300 คน พบว่า ผูจ้ดัการสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความคิดเห็นดว้ย
เก่ียวกบัการมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ดา้นความรับผิดชอบในดา้นกฎหมาย และดา้น
ความรับผิดชอบในด้านจริยธรรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านความรับผิดชอบในด้าน
เศรษฐศาสตร์ และดา้นความรับผิดชอบในด้านมนุษยธรรมอยู่ในระดบัมาก มีความคิดเห็นดว้ย 
เก่ียวกบัการมีภาพลกัษณ์ขององคก์รโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก และมีความ
คิดเห็นดว้ย เก่ียวกบัการมีผลการด าเนินงานโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก และ
ผูจ้ดัการสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่ีมีความแตกต่างกนั  ในเร่ืองประเภท
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ของสาขา มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นความรับผิดชอบในดา้น
มนุษยธรรมแตกต่างกนั 
 เพชรรัตน์ เรืองศกัด์ิ (2553) ไดว้ิจยัเร่ือง ความรับผดิชอบต่อสงัคมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า พบว่า SMEs ส่วน
ใหญ่เป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง จดัตั้งแบบห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนสามญัจ ากดั ก่อตั้ง
มาแลว้กว่า 15 ปี มีขนาดเงินทุนของสถานประกอบการ โดยมีสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
(สถานประกอบการขนาดย่อม) และมีจ  านวนพนักงานในสถานประกอบการ จ  านวน 1-50 คน 
ระดบัความคิดเห็นต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ SMEs โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นประเด็นดา้นผูบ้ริโภค ดา้นธรรมาภิบาลขององค์กร ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการพฒันา
สงัคม ดา้นการด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม ดา้นสิทธิมนุษยชน และอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้น
ขอ้ปฏิบติัดา้นแรงงาน กิจกรรมของ SMEs ท่ีสะทอ้นถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม ในดา้นการศึกษา
และวฒันธรรม ส่วนใหญ่เป็นการท านุบ ารุงอุปถมัภศ์าสนา ท าบุญ ทอดกฐิน สร้างวดั ในดา้นชุมชน
ส่วนใหญ่เป็นการบริจาคเงินหรือส่ิงของเพ่ือสาธารณประโยชน์ บรรเทาภัยพิบัติหรือช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาส ดา้นสุขภาพและสวสัดิการ ส่วนใหญ่เก่ียวกบักิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดีของพนกังาน ไดแ้ก่ งานเล้ียงสงัสรรค ์แข่งขนักีฬา ทศันาจร และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
มกัเป็นกิจกรรมปลกูป่า และอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
 วชัรียา สุขศีล (2548) ไดว้ิจยัเร่ือง ผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและบริษทัขา้มชาติของไทย โดยการเก็บขอ้มูล
จากผูป้ระกอบการ SMEs และ MNEs ท่ีประกอบกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเลค็ทรอนิคส์ในประเทศไทย จ านวน 179 ราย พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs และ MNEs ส่วน
ใหญ่ 1) คนไทยเป็นเจา้ของกิจการ มีพนักงานต ่ากว่า 11 คน กิจการไม่เคยไดรั้บเกียรติประวติัท่ี
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีงบสนับสนุนสังคมน้อยกว่า 1,000,001 บาท                     
2) ให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ดา้น คือ ดา้นมนุษยธรรม ดา้นจริยธรรม ดา้น
กฎหมาย และดา้นเศรษฐศาสตร์ ในระดับมาก 3) มีอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายระหว่าง        
1-10 % 4) ความแตกต่างในรูปแบบของธุรกิจ ให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคมไม่
แตกต่างกนั 
 จิตติมา ปริยเมฆินทร์ (2552) ไดว้ิจยัเร่ือง การด าเนินการเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวคิด ความรับผดิชอบต่อ
สงัคมขององคก์รธุรกิจ รูปแบบ กิจกรรม ความรับผดิชอบต่อสังคม ของบริษทัมหาชนท่ีมีช่ือเสียง 
การศึกษาเป็นการวิจยัเอกสาร เก็บรวบรวมขอ้มูลและประมวลผลจากวรรณกรรม และงานวิจยัท่ี
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เก่ียวขอ้ง ร่วมกบัการสมัภาษณ์นกัวิชาการผูม้ีความเช่ียวชาญดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ไดผ้ล
การศึกษาดังน้ี แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ คือ ภาระท่ีองค์กรจะต้อง
ด าเนินการอย่างถูกกฎหมาย มีจริยธรรม มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ดว้ยการท ากิจกรรมเพื่อสาธารณสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ดว้ยความสมคัรใจและมีส่วน
ร่วมกนัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สามารถจดัตั้งหน่วยงานเพ่ือบริหารจดัการด าเนินกิจกรรมให้เกิดเป็น
รูปธรรมตามหลกัการด าเนินธุรกิจท่ีไดก้  าหนดไวเ้ป็นแนวทางร่วมกนั และด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ศึกษาคน้ควา้หาแนวทางการปรับปรุงส่งเสริมและพฒันาการด าเนินการดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีคุณประโยชน์ทางสังคมให้มากยิ่งข้ึนต่อไป ส าหรับข้อเสนอแนะ 
องคก์รภาครัฐควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม มาประยุกต์ใชใ้น
การก าหนดนโยบายและการบริหารในองคก์ร ควรมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองการลงทุนดา้น
ความรับผดิชอบต่อสงัคมใหม้ากกว่าปัจจุบนั 
 ทศันีย ์เหลืองตระกาลกูร (2552) ได้วิจัยเร่ือง การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การธุรกิจท่ีไดรั้บรางวลัจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อ
ศึกษาหลกัการ แนวคิด ค  านิยามของความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารธุรกิจท่ีไดรั้บรางวลั CSR 
Awards 2) เพื่อศึกษาการด าเนินงานและปัญหาจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์ารดงักล่าว 3) เพื่อน าผลการศึกษามาเสนอแนะเป็นแนวทางในการด าเนินงานดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารโดยเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารงาน ดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม (CSR) ของส่ีองคก์ารชั้นน า ผลการศึกษาพบว่า 1) การด าเนินงานดา้น CSR ของส่ีองคก์าร
เป็นส่วนหน่ึงของหลกัการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 2) ปัจจยั
แห่งความส าเร็จ คือ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่/คณะกรรมการบริษทั/ธนาคาร เป็นผูผ้ลกัดันการ
ด าเนินงานด้าน CSR ส่วนปัญหาจากการด าเนินงาน CSR หลกัๆ คือ ความไม่เพียงพอของ
งบประมาณ การขาดการมีส่วนร่วมของพนักงาน การส่ือสารท่ีขาดประสิทธิภาพ 3) แนวทางการ
ด าเนินงานดา้น CSR ขององคก์ารชั้นน า คือ การก าหนดนโยบาย CSR ซ่ึงบูรณาการเขา้กบัวิสยัทศัน์
และภารกิจขององคก์าร ผูบ้ริหารมีพนัธะผกูพนัในการด าเนินงาน CSR โดยให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรม CSR รวมทั้งมีการส ารวจความตอ้งการของคนในชุมชนหรือพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ก่อนด าเนินงานดา้น CSR ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั ในการจดัการงานด้าน CSR คือ ควรใชก้าร
ส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม CSR ไม่ใช่เพื่อ
โฆษณาประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์องคก์าร 
 ประมวล บุตรดี (2552) ไดว้ิจยัเร่ือง การด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจกบัการพฒันาชุมชน  กรณีศึกษาฝายชะลอน ้ าชุมชนสาสบหก จงัหวดัล  าปาง ซ่ึงมี
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วตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์รธุรกิจ (บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย (ล  าปาง) จ  ากดั) ท่ีมีต่อชุมชน และเพื่อศึกษาความสอดคลอ้ง
ของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ กับแนวคิดการพัฒนาชุมชน ซ่ึงเป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มลูโดยใชก้ารสงัเกตการณ์ และการสมัภาษณ์ จากภาคสนามในชุมชน
สาสาบหก จงัหวดัล  าปาง ผลการศึกษาพบว่า บริษทัไดจ้ดัท าโครงการ รักษน์ ้ า เพ่ืออนาคต เป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรม CSR โดยสนับสนุนให้ชุมชนร่วมสร้างฝายชะลอน ้ า นับว่าเป้าหมายและ
กระบวนการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีการพฒันาชุมชน แต่มียงัมีความแตกต่างกนัใน
ดา้นแนวคิดและทฤษฎีหลกั และพบว่าแนวโนม้ของกิจกรรมเร่ืองฝายชะลอน ้ าอาจไม่ย ัง่ยนืในระยะ
ยาว เพราะกิจกรรมยงัขาดการส่งเสริมสร้างเคร่ืองขายระหว่างชุมชนและองคก์ร เน่ืองจากบริษทัจะ
ถอนความช่วยเหลือเพื่อไปสนับสนุนชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาได้แก่ 
องคก์รธุรกิจ และภาครัฐในพ้ืนท่ี ควรประสานความร่วมมือกนัด าเนินโครงการ CSR ท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชุมชน และสร้างกระบวนการตลอดจนกลไกให้เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา
ชุมชน ในขณะท่ีชุมชนควรมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกบัทุกฝ่าย โดยมีการเช่ือมโยงเครือข่าย
ความสมัพนัธก์นัเพื่อการพฒันาในมิติต่าง ๆ 
 มินทร์ฐิตา จิราธรรมวฒัน์ (2553) ไดว้ิจัยเร่ือง การรับรู้และทศันคติท่ีประชาชนมีต่อ
ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ของบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมถึงระดบัการ
รับรู้และทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินการ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
วงัทองหลาง เขตสาทร เขตจตุจกัร เขตบึงกุ่ม เขตบางพลดั และเขตราษฎร์บูรณะ ท่ีมีอายุระหว่าง 
18-60 ปี จ  านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้การ
ด าเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ของประชาชนมีภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก และในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นชุมชนมีระดบัการรับรู้มาก และ
ดา้นสังคมมีระดับการรับรู้ปานกลาง ทศันคติของประชาชนเป็นทศันคติเชิงบวก และท าให้กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เพราะความชอบในการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม นอกจากน้ียงัสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังน้ี 1) บริษัทควรด าเนินการด้านความ
รับผดิชอบต่อสงัคมใหเ้ขม้ขน้ข้ึนกว่าเดิมและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 2) บริษทัควรเพ่ิมการใชส่ื้อ
บุคคลทางการประชาสมัพนัธเ์ชิงลึกให้มากข้ึน 3) บริษทัควรเขา้ไปจดักิจกรรมท่ีใกลชิ้ดกบัสังคม
ให้มากข้ึน 4) บริษัทควรด าเนินโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มให้มากข้ึนเน่ืองจากประชาชนมี
ทศันคติในเชิงบวก และมีการต่ืนตวักบัภาวะโลกร้อน 5) บริษทัควรด าเนินโครงการท่ีท าให้เกิด
ทศันคติในเชิงบวกต่อความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
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 วีรศกัด์ิ จนัทะสงคราม (2549) ไดว้ิจยัเร่ือง การรับรู้ตนเองดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้ตนเอง และศึกษาปฏิสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบัขนาดของโรงเรียนท่ีมี
ต่อการรับรู้ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นรายดา้นและรวมทุกดา้น 
กลุ่มตวัอย่างได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 131 ท่าน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดผ้ลการวิจยัว่า 1) การรับรู้ตนเองดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และสามารถเรียงล าดบัการรับรู้จากระดบัมาก
ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม ดา้นการบ าเพ็ญประโยชน์และ
สร้างสรรคค์วามเจริญใหชุ้มชนและสงัคม ดา้นการช่วยคิดและแกปั้ญหาต่าง ๆ ของสังคม ดา้นการ
ช่วยสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเป็นภยัของสังคม และดา้นการให้ความรู้ ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแก่ประชาชนตามความสามารถของตน 2) มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเพศกับขนาดของ
โรงเรียนท่ีมีต่อการรับรู้ตนเอง ดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 3) ผูบ้ริหาร
ไดเ้สนอแนะแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพความรับผิดชอบต่อสังคมว่า ควรเสียสละเวลาส่วนตวัเขา้
ร่วมกิจกรรมของชุมชน ควรบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามความรู้ความสามารถ และ
ควรบริจาคงบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
 จอย ทองกล่อมสี (2555) ไดว้ิจัยเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบนัอุดมศึกษาไทยตามหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทาง ลกัษณะ 
ขอบข่าย และพฒันา ตวับ่งช้ีความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนัอุดมศึกษาไทยตามหลกัธรรมาภิ
บาล ด าเนินการวิจยั 2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี สัมภาษณ์ และจดัประชุมกลุ่มย่อย 
เพื่อก  าหนดกรอบแนวทาง ลกัษณะ และขอบข่าย ระยะท่ี 2 พฒันาตวับ่งช้ี ดว้ยวิธีวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้สถิติบรรยาย กลุ่มตัวอย่างคือ สถาบันอุดมศึกษา 23 แห่ง คณาจารย์ และบุคลากรใน
สถาบนัอุดมศึกษา 322 คน ใชแ้บบวิเคราะห์เอกสารเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการเชิง
คุณภาพแบบอุปนยั และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ผลการวิจยัพบว่า 
แนวทางความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนัอุดมศึกษาไทยตามหลกัธรรมาภิบาล ประกอบดว้ย 4 
ดา้น คือ ชุมชน, พนัธกิจ, สงัคม และธรรมาภิบาล ลกัษณะและขอบข่ายตวับ่งช้ีประกอบดว้ย 4 ดา้น 
คือ Input – Process – Output, วตัถุประสงคก์ารก่อตั้งสถาบนั, พนัธกิจ และความตอ้งการของสงัคม 
ตวับ่งช้ีความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนัอุดมศึกษาไทย ประกอบดว้ย 7 องค์ประกอบ 63 ตวั
บ่งช้ี เรียงล  าดบัค่าน ้ าหนกัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1) การดูแลแกปั้ญหาชุมชนและสังคม 6 ตวับ่งช้ี 
2) การวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนและสงัคม 7 ตวับ่งช้ี 3) การใชน้วตักรรมเพื่อพฒันาชุมชนและสังคม 6 
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ตวับ่งช้ี 4) การจดัการส่ิงแวดลอ้มเพ่ือพฒันาสงัคม 9 ตวับ่งช้ี 5) การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 13 ตวั
บ่งช้ี 6) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 10 ตวับ่งช้ี และ 7) จริยธรรมทางวิชาการ จ  านวน 12 ตวับ่งช้ี 
 วาย ุกาญจนศร (2551) ไดว้ิจยัเร่ือง ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา สาขาวิชาพล
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรับปิดชอบต่อ
สงัคมของนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2550 ประชากรท่ีใชคื้อ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2550 จ  านวน 174 คน โดยใชแ้บบวดัความ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีผูว้ิจ ัยได้พัฒนาข้ึน ประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 6 ด้าน ได้
ผลการวิจัยว่า นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ประจ าปี
การศึกษา 2550 มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงทั้ง 6 ดา้น โดยสามารถเรียงล  าดบัตามค่าเฉล่ียจาก
มากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดไดด้งัน้ี 1) ความรับผิดชอบต่อการเล่นกีฬาและการเป็นผูดู้กีฬา 2) ความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว  3)  ความรับผิดชอบต่อประ เทศชาติ  4)  ความ รับผิดชอบต่อ
สถาบนัการศึกษา 5) ความรับผดิชอบต่อชุมชน และ 6) ความรับผดิชอบต่อเพื่อน 
 เจษฎา ค  าเงิน (2554) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาความเช่ือมโยงขององคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร
กบัการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม กรณีศึกษาธุรกิจเพื่อสงัคมหอ้งอาหาร ซี แอนด์ ซี 
ซ่ึงมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างการด าเนินงานพฒันาของสมาคมพฒันา
ประชากรและชุมชน กบัความสอดคลอ้งในการด าเนินธุรกิจ และอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการของลกูคา้ต่อธุรกิจเพื่อสงัคมหอ้งอาหาร ซี แอนด์ ซี โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์สภาพภายใน
องคก์ร จากตวัแบบ 7 ปัจจยั (7S Model) และศึกษาอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลกูคา้ท่ีเคยใช้
บริการ ไดผ้ลการศึกษาว่า การด าเนินงานดา้นการพฒันาของสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน มี
ความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนักบัการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม การวิเคราะห์การ
ด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ การจดัการโครงสร้างองค์กร การจดัระบบปฏิบติังาน การจดัสรรบุคลากร 
การพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ การสร้างรูปแบบบริหารจดัการ และการสร้างค่านิยมร่วม 
พบว่าปัจจยัทั้ง 7 มีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ส่วนดา้นอิทธิพลท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการนั้น 
พบว่า ลกูคา้ส่วนใหญ่ทราบว่าหอ้งอาหารฯ มีการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ เน่ืองจากลกูคา้ยงัค  านึงถึงสินคา้และบริการเป็นส าคญั 
 

2.5.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัทฤษฎีการประเมนิผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard 
 สดใส ดุลยา (2553) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษารูปแบบกลยทุธแ์ละกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยมุมมอง Balanced 
Scorecard ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
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สังคมขององค์กรธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยมุมมอง Balanced 
Scorecard ร่วมกบัการจดัล  าดบัความส าคญัของแต่ละองค์ประกอบเพื่อน าเสนอเป็นแนวทางการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ส าหรับการใชป้ระเมินผลการปฏิบัติงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับ
องค์กร และทา้ยสุดคือเพื่อน าเสนอรูปแบบกลยุทธ์และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจาก
องคก์รธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหอ้งค์กรธุรกิจและผูส้นใจทัว่ไปได้
ศึกษาเป็นรูปแบบแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์และกิจกรรม CSR โดยส ารวจกลุ่มตวัอย่างจาก 8 
ประเภทธุรกิจ แลว้ท าการวิเคราะห์ผลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนาและเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ ผลการศึกษาพบความสอดคลอ้งของรูปแบบการด าเนินกลยุทธ์และ
กิจกรรม CSR ทั้งในระดบัมุมมอง BSC และระดบัองค์ประกอบรูปแบบ CSR ทุกประเภทธุรกิจ 
และพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ใชรู้ปแบบ “กลยุทธ์และกิจกรรมการพฒันาขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในธุรกิจให้มีความย ัง่ยืน” และดว้ยกลยุทธ์ BSC ด้านกระบวนการภายใน เป็นแนวทาง
ส าหรับพฒันาใหเ้กิดความย ัง่ยนืในธุรกิจ โดยมีความสอดคลอ้งกบัผลการจดัล  าดบัองคป์ระกอบ ซ่ึง
พบว่าองคก์รธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามส าคญักบัการด าเนินกลยทุธแ์ละกิจกรรม
เพื่อ “การสร้างความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจการเงิน” และเมื่อท าการทดสอบค่าความสัมพันธ ์
(Correlation) ระหว่างระดบัมุมมอง BSC จ านวน 4 ดา้น และระดับองค์ประกอบรูปแบบ CSR 
จ านวน 6 องคป์ระกอบ พบความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางถึงมาก 
 โสภา สุทธิยุทธ์ (2554) ไดว้ิจัยเร่ือง ความคิดเห็นในการน าระบบการประเมินผลแบบ 
Balanced Scorecard มาใชใ้นการประเมินผลงานของผูบ้ริหารระดับผูอ้  านวยการในส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการน า
ระบบการประเมินผลงานแบบ  Balanced Scorecard มาใช้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย มีทั้ ง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลโดยตรงจากผูอ้  านวยการ สังกดัส านักงานอธิการบดี 
จ  านวน 13 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการในส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
แม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ เห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัการประเมินผลงานตามมิติดา้นประสิทธิภาพ มิติดา้น
การบริหารจัดการ มิติด้านพนัธกิจ และมิติด้านคุณภาพการให้บริการ และมีข้อเสนอแนะจาก
งานวิจัย ดังน้ี ด้านนโยบาย 1) ก  าหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลยั ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของผูบ้ริหารทุกระดับ 2)  จัดท าเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พร้อมแจ้ง
วตัถุประสงคใ์หทุ้กหน่วยงานรับทราบ 3) ฝ่ายบุคคลส่วนกลางเป็นผูด้  าเนินการในการประเมินผล
งานของผูบ้ริหาร ด้านผูบ้ริหาร 1) ควรก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานจากส่วนกลางให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนั 2) ควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 3) ควรมีการ
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ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ 4) ควรผลกัดนัให้ผูบ้ริหารระดบัสูง 
เห็นความส าคญัของการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 จิรศกัด์ิ พลูเจริญ (2547) ไดว้ิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของพนักงานบริษทั ทีทีแอนด์ที จ  ากดั 
(มหาชน) ต่อการประเมินผลการปฏิบติังานโดยใช ้KPI จาก Balanced Scorecard ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงาน 
จ านวน 250 คน จากการใชแ้บบสอบถาม ไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี พนักงานส่วนใหญ่รู้จกัดชันีวดัผล
การด าเนินงานและเห็นด้วยกบัวตัถุประสงค์ของดชันีช้ีวดั ทั้งปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้ประสบ
ความส าเร็จ และประโยชน์ของดชันีช้ีวดั ปัญหาในการใชด้ชันีช้ีวดั คือดชันีช้ีวดับางตวัมีหน่วยงาน
เก่ียวขอ้งหลายหน่วยงานท าใหย้ากในการวดัผล รองลงมา คือ ปัญหาความรู้ความเขา้ใจในดชันีช้ีวดั
ของพนกังานไม่เพียงพอ และดชันีช้ีวดับางตวัมีขอ้มลูไม่เพียงพอต่อการค านวณค่าดชันี ตามล าดบั 
พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัและมีต  าแหน่งท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน โดยใช ้KPI จาก Balanced Scorecard แตกต่างกนั 
 ประสิทธ์ิ ลอยวิสุทธ์ิ (2554) ไดว้ิจยัเร่ือง การประเมินการปฏิบติังานแบบดุลยภาพของ
สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสงขลา จ  ากัด ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานใน 4 
มุมมอง คือ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นกระบวนการภายใน มุมมองดา้นการเรียนรู้และการ
พฒันา และมุมมองดา้นสมาชิก และเพื่อศึกษาปัญหา ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาสหกรณ์ออม
ทรัพย ์เคร่ืองมือในการประเมินประกอบดว้ยแบบประเมิน 4 ฉบบั และแบบสัมภาษณ์ 4 ฉบบั แบ่ง
ตามมุมมองทั้ง 4 มุมมอง จากกลุ่มตวัอยา่งรวม 407 คน ไดผ้ลการศึกษาว่า มุมมองท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญก าหนด คือ มุมมองดา้นกระบวนการภายใน มุมมองดา้นการเรียนรู้และ
พฒันา และมุมมองดา้นการเงิน ส่วนมุมมองท่ีไม่ผ่านการประเมิน แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
ต  ารวจสงขลา จ ากดั ยงัไม่สามารถพฒันาระบบการด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ณัฐนนัท ์ยนืยง (2554)ไดว้ิจยัเร่ือง การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรกรมกิจการ
พลเรือนทหารอากาศโดยใชแ้นวคิดการปฏิบติังานเชิงดุลยภาพ ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ศึกษาการ
ตอบรับการประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชแ้นวคิดการปฏิบติังานเชิงดุลยภาพ 2) ศึกษาผลจากการ
ประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชแ้นวคิดการปฏิบติังานเชิงดุลยภาพ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะท่ีมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชแ้นวคิดการปฏิบติังานเชิงดุลยภาพ 
กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ ขา้ราชการกรมกิจกรพลเรือนทหารอากาศ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
ขอ้มูล ได้ผลการวิจยัว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตอบรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะความคิดเห็นต่อดา้นการเรียนรู้และพฒันา 2) ขอ้มูลส่วนบุคคล 
การศึกษาและต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีการตอบรับการประเมินผลการปฏิบติังาน ในภาพรวม
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แตกต่างกนั โดยเฉพาะดา้นกระบวนการ ดา้นการเรียนรู้และพฒันา 3) การตอบรับการประเมินผล
การปฏิบติังาน มีผลเชิงบวกกบัผลการประเมินผลการปฏิบติังาน ในทุกดา้น 
 ดุล วนับุญกุล (2554) ไดว้ิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของดชันีช้ีวดัผลส าเร็จของ
องค์กรตามหลกัการวดัผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพ กรณีศึกษา : โรงงานฉีดพลาสติก ซ่ึงมี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของดัชนีช้ีวดัผลส าเร็จ (Key Performance 
Indicators: KPI) ตามหลกัการวดัผลการปฏิบติังานเชิงดุลยภาพ เพื่อการสร้างความเช่ือมโยงดชันีช้ี
วดัเป็นแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) ขั้นตอนการด าเนินงานเก็บข้อมูลดชันีช้ีวดัของฝ่าย
โรงงานเป็นเวลา 24 เดือน หลงัจากนั้นท าการทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ของดชันีช้ีวดัผลส าเร็จ 
พบว่า ดชันีช้ีวดัของแผนกผลิตท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงต่อกันทั้ง 4 ดา้น โดยมีความสัมพนัธ์
ระดบัต ่า ถึงปานกลาง แผนกวิศวกรรมมีความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงเฉพาะดา้นการเงิน มีความสัมพนัธ์
ระดบัต ่า ส่วนแผนกควบคุมคุณภาพมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงเฉพาะภายในกระบวนการระหว่าง
แผนกเท่านั้น 
 นิภาพร ประดบัมุข (2551) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาล าดบัความส าคญัในการก าหนดตวัช้ีวดั
ประเมินในแต่ละมุมมองของการประเมินผลเชิงดุลยภาพในการด าเนินงานภายในโครงข่ายโซ่
อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อวิเคราะห์ถึงการจดัล  าดบัความส าคญั
ของตวัวดัประเมินการจดัการโซ่อุปทานท่ีพิจารณาจาก 4 มุมมองของการประเมินผลเชิงดุลยภาพ ท่ี
ประกอบไปด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองดา้นลูกค้า มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และ
มุมมองดา้นการเรียนรู้และพฒันา ผลจากการตอบแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ผลการให้ค่า
น ้ าหนกัในการวดัประเมินในมุมมองดา้นการเงินนั้น มีค่าการให้ความส าคญัเป็นล าดบัท่ีหน่ึง และ
ล าดบัในมุมมองของแต่ละดา้นพบว่า ในดา้นการเงิน ความสามารถในการท าก  าไรคือล าดบัท่ีหน่ึง 
ดา้นลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกค้าคือล าดบัท่ีหน่ึง ดา้นกระบวนการภายใน เวลาน าสู่ตลาดคือ
ล าดบัท่ีหน่ึง ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ผลิตภณัฑใ์หม่คือล าดบัท่ีหน่ึง จากนั้นจะพบว่า เมื่อท าการ
พิจารณาตามล าดบัการส่งมอบในสายโซ่อุปทานนั้น แต่ละล าดบัของการส่งมอบให้ความส าคญักบั
ตวัช้ีวดัประเมินแตกต่างกนั ในการวดัประเมินเชิงดุลยภาพ 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ข้างต้น จึงได้แนวคิดว่า การ
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ควรเร่ิมศึกษาจากแนวทางการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีสถาบนัฯ ด าเนินงานใน
อดีตและปัจจุบันก่อน จากนั้นจึงเร่ิมศึกษาต่อไปท่ีบริบท และปัจจัยภายนอก ท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนัฯ ควบคู่ไปกบัการประเมินผลเชิงดุลยภาพทั้ง 
4      จากการสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม                4 นั้น 
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ตอ้งผา่นการประยกุตใ์หเ้ขา้กบัแนวทางการด าเนินงานของสถาบนัการศึกษาเป็นหลกั จึงจะสามารถ
สรุปเป็นแนวทางพฒันาการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนัฯ ต่อไป  
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บทที ่3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา  

 การศึกษาเร่ือง “ การประเมินผลการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ” ผูศ้ึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสาร หนังสือ งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและขอ้มลูจากส่ืออิเลคทรอนิกส์ รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์
กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลกั โดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) โดย
การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีรายละเอียดกรอบแนวคิดและ
วิธีศึกษาดงัน้ี 
 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา 
 3.3 แหล่งของขอ้มลูในการศึกษา 
 3.4 วิธีการเก็บขอ้มลูและอุปกรณ์ 
 3.5 กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
 3.6 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจยัเร่ือง การประเมินผลการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ ไดด้งัแสดงในภาพท่ี 3.1 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

แนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

การประเมินผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยหลกัการ Balanced Scorecard 
- มิติดา้นการเงิน   - มิติดา้นลูกคา้ 
- มิติดา้นกระบวนการภายใน  - มิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา 

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แนวทางพัฒนา การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

มิติด้านการเงิน (ประสิทธิผลทางด้านการเงิน) 
- บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว  ้
- การจดัสรรงบประมาณ 
มิติด้านกระบวนการภายใน (การด าเนินงาน) 
- ความรับผิดชอบต่อสังคม 
- นโยบาย แผนงาน และโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
- ความโปร่งใสและความตั้งใจจริง 
- การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

มิติด้านลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
- ความพึงพอใจ 
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
(นกัศึกษา ผูน้  าชุมชนและชาวบา้น) 
มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
- การเรียนรู้และพฒันาของบุคลากร 
(อาจารย ์เจา้หนา้ที่ นกัศึกษา) 
- ความตระหนกัและจิตส านึกที่ดี 

บริบทและปัจจัยภายนอก 
- ความร่วมมือของชุมชน 
- ความร่วมมือของผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้ง 
- ความร่วมมือของหน่วยงาน ภาครัฐ 
และเอกชน 
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3.2 วธีิการด าเนินการศึกษา 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึง การประเมินผลการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของ
สถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interviews) แลว้น า
ขอ้มลูมาท าการเรียบเรียง วิเคราะห์เน้ือหา เพ่ือหาขอ้สรุปผลของการศึกษา 

 
3.3 แหล่งของข้อมูลในการศึกษา 
 
 แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ้มลู
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงมีรายละเอียดแหล่งของขอ้มลูในการศึกษาดงัน้ี 
 

3.3.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data)  
 ผูศ้ึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีผูว้ิจัยเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองโดยการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interviews) กบักลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informants) ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ นอกจากน้ียงัใชว้ิธีการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) เพื่อสงัเกตการด าเนินงานและการเขา้ร่วมโครงการของผูใ้หข้อ้มลูหลกั เพื่อน าขอ้มลูท่ี
ไดม้าวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
 

3.3.2 ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) 
 ผูศ้ึกษาไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูทุติยภูมิซ่ึงเป็นขอ้มลูท่ีไดผ้า่นการวิเคราะห์แลว้จากเอกสาร 
หนงัสือ บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วารสารทางวิชาการและขอ้มลูจากส่ืออิเลคทรอนิกส์ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์และการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 

3.4 วธีิการเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีคือการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง      
(Semi-Structure Interviews) กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหาร
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สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2) ผูร่้วมด าเนินโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และ
นักศึกษาผูเ้ข้าร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 3) เจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภายในสถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 4) ผูน้  าชุมชนและ
ชาวบา้น ซ่ึงแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างท่ีใชม้ีลกัษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-
ended Questions) โดยผูศ้ึกษาไดอ้อกแบบแบบสมัภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงก  าหนดค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาใชเ้วลาในการ
สมัภาษณ์ประมาณ 45-60 นาที 
 

3.4.1 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 แบบสมัภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ก  าหนดค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา จากนั้นผูว้ิจยัจึงน าแบบสมัภาษณ์ไปทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา  
(Content Validity) เพ่ือให้เน้ือหาของแบบสัมภาษณ์นั้นมีความเหมาะสม สอดคลอ้ง ตรงประเด็น 
และครอบคลุมกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา โดยผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีศึกษาเป็นผูป้ระเมินแบบสัมภาษณ์
ดงักล่าว เมื่อไดแ้บบสมัภาษณ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัดงักล่าวแลว้ ผูศ้ึกษาไดน้ าเคร่ืองมือท่ีไดไ้ป
ท าการทดสอบกบักลุ่มนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ รวมทั้งส้ินจ านวน 10 ท่าน และ
น าแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวกลบัมาทบทวน แกไ้ข ให้สอดคลอ้ง ตรงประเด็นและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีศึกษาอีกคร้ัง ก่อนน าไปใช้เก็บขอ้มูลจริง โดย
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพ่ือศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2) ผูร่้วมด าเนินโครงการดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม และนักศึกษาผูเ้ข้าร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 3) เจ้าหน้าท่ี
ผูรั้บผิดชอบงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภายในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 4) ผูน้  าชุมชนและชาวบา้น รวมผูใ้หข้อ้มลูหลกัทั้งส้ิน 19 ท่าน โดยแต่ละแบบสมัภาษณ์แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
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3.4.2 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ 

3.4.2.1 แบบสมัภาษณ์ปลายเปิด โดยผูว้ิจยัไดเ้ตรียมไวล่้วงหนา้ เพื่อใหส้ะดวกใน
การบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มลู 

3.4.2.2 อุปกรณ์บันทึกเสียง เพื่อใช้บันทึกการสัมภาษณ์ การสนทนาท่ีเป็น
ประเด็นส าคญัของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยก่อนการสัมภาษณ์ในแต่ละคร้ัง ผูว้ิจัยได้ขออนุญาตจากผูใ้ห้
สัมภาษณ์ก่อน ซ่ึงช่วยให้ผูว้ิจัยได้ข้อมูลครบถว้นตามประเด็นท่ีต้องการศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบกบัอุปกรณ์บนัทึกเสียงในภายหลงัได ้

3.4.2.3 สมุดบันทึกและอุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่าง ๆ เพื่อใชบ้ันทึกการสัมภาษณ์ 
และการสนทนาของผูใ้หข้อ้มลู 

3.4.2.4 กล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการถ่ายภาพ เพื่อใช้
บนัทึกภาพการสมัภาษณ์ และการสนทนาของผูใ้หข้อ้มลู รวมทั้งสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของพ้ืนท่ี
ศึกษา 

 

3.5 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 
 การศึกษาในคร้ังน้ีกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลกั ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ประกอบดว้ย  1) 
ผูบ้ริหารสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2) ผูร่้วมด าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
และนกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 3) เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภายในสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 4) ผูน้  าชุมชนและ
ชาวบา้น ซ่ึงผูใ้หส้มัภาษณ์เหล่าน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ร่ิมจากการสมัภาษณ์บุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ก่อน ดว้ยเทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) ส าหรับผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในบริเวณใกลเ้คียงสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ ผูศึ้กษาไดเ้ร่ิมจากการสัมภาษณ์ผูน้  าชุมชนท่ีได้ท าความรู้จกัก่อน จากนั้นจึงสอบถามถึง
บุคคลอ่ืน ๆ ต่อไป ดว้ยเทคนิคลูกบอลหิมะ (Snowball Technique) รวมผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้งส้ิน 19 
ท่าน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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3.5.1 บุคลากรและผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกบักจิกรรมของสถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
3.5.1.1 ผูบ้ริหารสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จ  านวน 1 ท่าน  
3.5.1.2 เจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานส่ือสารองคก์ารและกิจกรรมเพื่อสงัคม จ านวน 3 ท่าน 
3.5.1.3 เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน

ภายในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จ  านวน 2 คน 
3.5.1.4 นกัศึกษาผูร่้วมด าเนินโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม จ านวน 3 ท่าน 
3.5.1.5 นกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม จ านวน 6 ท่าน 

 
3.5.2 ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในบริเวณใกล้เคยีงสถาบนับัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 ผูน้  าชุมชนและชาวบา้นผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในบริเวณใกลเ้คียงสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน 
 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาในคร้ังน้ี หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้จึง
ไดส้ร้างแบบสมัภาษณ์ ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มลูในแต่ละคร้ัง ผูศึ้กษาไดท้ าการจด
บนัทึกและตรวจสอบขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและสมบูรณ์มากท่ีสุด 
จากนั้ นผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ด้วยการวิ เคราะห์แบบ 3 เส้า 
(Triangulation) ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะใชก้ารตรวจสอบสามเส้าด้านขอ้มูล (Data Triangulation) คือ 
การพิสูจน์ว่าขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัไดม้านั้น ถกูตอ้งหรือไม่ ดงันั้น 3 เส้าท่ีน ามาพิจารณาในการตรวจสอบ
นั้น ไดแ้ก่ 1) การตรวจสอบขอ้มลูสามเส้าดา้นทฤษฎี 2) การตรวจสอบสามเส้าดา้นบุคคล และ 3) 
การตรวจสอบสามเส้าดา้นเวลา ซ่ึงหากทั้ง 3 เส้ามีข้อค้นพบท่ีเหมือนกนัหรือเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั แสดงว่าผูว้ิจยัไดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง หลงัจากไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยั
จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือสรุปเน้ือหา ความคิดเห็นและขอ้
คน้พบ แลว้น าเสนอตามประเด็นท่ีก  าหนด ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษาและกรอบ
แนวคิด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 2) ผลจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
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 3) ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 4) ขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันา การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 จากนั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการประเมินคุณค่าและผลการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีผล
ต่อการด าเนินงานดงักล่าว เพื่อน าไปสู่แนวทางพฒันา การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ต่อไป 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา  

 จากการศึกษาเร่ือง การประเมินผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั ซ่ึงผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ดงัต่อไปน้ี 
 4.1 แนวทางการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-
ศาสตร์ 
 4.2 ผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนับัณฑิตพฒันบริหาร-
ศาสตร์ตามหลกัการ Balanced Scorecard 
 4.3 ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 4.4 แนวทางพฒันาการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ 
 

4.1 แนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ 
 

4.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551 – 
2565 

4.1.1.1 ยุทธศาสตร์การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขี ด
ความสามารถสูง (Talent People) สามารถขบัเคล่ือนสถาบนัฯ ไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัระดับ
โลกได ้

4.1.1.2 ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพ่ือการพฒันาสถาบนัฯ
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4.1.1.3 ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบนัฯ ใหเ้อ้ือต่อการ
ปฏิบติัภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4.1.1.4 ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัองค์การภายนอก ทั้งใน
ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

4.1.1.5 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างแบรนดข์องสถาบนัฯ ใหม่ (Rebranding) 
4.1.1.6 ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการดา้นหลกัสูตร งานวิจัย 

และการบริการวิชาการท่ีมีความโดดเด่นและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม 
4.1.1.7 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผดิชอบต่อสงัคม 
4.1.1.8 ยทุธศาสตร์การพฒันาความเขม้แข็งของศนูยพ์ฒันาวิชาการต่างๆ 

โดยท่ี ปีงบประมาณ 2558 มีการจ าแนกงบประมาณตามยทุธศาสตร์การพฒันาระยะยาว
ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี 
ตารางที่ 4.1 งบประมาณท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไดรั้บประจ าปี 2558  
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของสถาบันฯ จ านวน ร้อยละ 
 (ล้านบาท) 

1) ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหม้ี  
ขีดความสามารถสูง (Talent People) สามารถขบัเคล่ือนสถาบนัฯ ไปสู่ 
ความเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลกได ้ 670.86 38.44 
2) ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพ่ือการพฒันาสถาบนัฯ 0.80 0.04 
3) ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบนัฯ   
ใหเ้อ้ือต่อการปฏิบติัภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 315.45 17.50 
4) ยทุธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัองคก์ารภายนอก   
ทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 13.98 0.80 
5) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างแบรนดข์องสถาบนัฯ ใหม่ (Rebranding) 52.98 3.03 
6) ยทุธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการดา้นหลกัสูตร งานวิจยั   
และการบริการวิชาการท่ีมีความโดดเด่นและสอดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการของสงัคม 448.85 25.72 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของสถาบันฯ จ านวน ร้อยละ 
 (ล้านบาท) 

7) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผดิชอบต่อสงัคม 12.40 0.71 
8) ยทุธศาสตร์การพฒันาความเขม้แข็งของศนูยพ์ฒันาวิชาการต่างๆ 240.09 13.76 

รวมทั้งส้ิน 1,745.41 100 
 
แหล่งที่มา: กองแผนงาน, 2558. 
 

4.1.2 วสัิยทัศน์และพนัธกจิ 
 จากท่ีไดก้ล่าวถึงไปแลว้ในบทท่ี 2 ขอ้ 2.4.2.3 วิสยัทศัน์ และ ขอ้ 2.4.2.4 พนัธกิจ สรุปไดว้่า 
พนัธกิจท่ีก  าหนดข้ึนตามวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์นั้น คือการมุ่งเน้นการ
ผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีภาวะผูน้  า พฒันาองคค์วามรู้ งานวิจยั และใหบ้ริการวิชาการ ดา้น
การบริหารการพฒันา เพื่อให้บุคลากรของประเทศมีศกัยภาพเพียงพอในการพฒันาประเทศให้
เจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 
 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ข้อ 4.1.1.7 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความ
รับผดิชอบต่อสงัคม วิสัยทศัน์ขอ้ 5) ความเป็นสถาบนัท่ีมีความเป็นเลิศใน 3 ภารกิจหลกั สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกั คือ งานดา้นการวิจยั การจดัการศึกษา 
และการใหบ้ริการวิชาการ และพนัธกิจขอ้ 6) สร้างประโยชน์ให้กบัสังคมเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื รวมถึงปรัชญาของสถาบนัฯ WISDOM for Change สร้างปัญญา เพื่อการเปล่ียนแปลง ตวั S : 
Social Responsibility คือ ความมุ่งมัน่ของนิดา้ ท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และจรรโลงสังคม 
ลว้นแลว้แต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็น
จุดเร่ิมตน้ของนโยบาย แผนงาน และแนวทางการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ 
รวมถึงการเพ่ิมงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกบัหน่วยงานส่ือสารองค์การ เป็นกลุ่มงาน
ส่ือสารองคก์ารและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยข้ึนตรงกบักองงานผูบ้ริหาร และส านักงานอธิการบดี 
ซ่ึงจะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป 
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4.1.3 กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกจิกรรมเพือ่สังคม 
4.1.3.1 ประวติั 
กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นกลุ่มงานใหม่ท่ีรวมงาน

ประชาสมัพนัธก์บันิดา้สมัพนัธ์เขา้ดว้ยกนั และเพ่ิมบทบาทภารกิจดา้นงานเครือข่ายความร่วมมือ
และกิจกรรมเพื่อสงัคม โดยแบ่งโครงสร้างงานออกเป็น 6 งาน คือ งานประชาสัมพนัธ์ งานผลิตส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ งานฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่า งานระดมทรัพยากร งานเครือข่ายและกิจกรรมเพื่อสังคม 
และงานบริหารและธุรการ 

4.1.3.2 วิสยัทศัน ์
เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เป็น สถาบนัชั้น

น าแห่งชาติท่ีสร้างผูน้  าและองค์ความรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงในระดับสากล (World Class 
University) มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกั คือ งานดา้นการวิจยั การจดัการศึกษา และการให้บริการ
วิชาการ และสร้างระบบการส่ือสารทั้ งภายในและภายนอกสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความสมัพนัธร์ะหว่างสถาบนักบัประชาชนใหถ้กูตอ้งเหมาะสมยิง่ข้ึน ตลอดจนเพ่ิมบทบาทภารกิจ
ดา้นงานเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสงัคมอยา่งเป็นรูปธรรม 

4.1.3.3 พนัธกิจ 
เป็นหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนด้านการส่ือสารองค์การและกิจกรรมสังคม 

ประกอบดว้ย งานประชาสัมพนัธ์เชิงรุก งานผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ งานฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่า งาน
ระดมทรัพยากร งานเครือข่ายและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ส่ือมวลชนทุกประเภทและส่ือเทคโนโลย ีเพื่อใหป้ระชาชน ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมสถาบนั
อย่างต่อเน่ืองและทนัเหตุการณ์ อนัจะส่งผลให้ประชาชนเช่ือมัน่ในการให้บริการด้านการวิจัย 
การศึกษา และทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์ร 

4.1.3.4 เป้าหมายของหน่วยงาน 
1) เพื่อประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ข่าวสาร สร้างค่านิยม และความเขา้ใจ

อนัดีร่วมกนัระหว่างสถาบันกบัสาธารณชน ผ่านการส่ือสารหลายช่องทางก่อให้เกิดภาพลกัษณ์
สถาบนัท่ีพึงประสงค ์

2) เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ระหว่างผูบ้ริหาร บุคลากรสถาบนั 
นกัศึกษาเก่าและปัจจุบนักบัส่ือมวลชน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร 

3) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการยอมรับในสังคม
อยา่งย ัง่ยนื 
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4.1.3.5 โครงสร้างการบริหาร 
กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ (2558) โครงสร้างการบริหารงาน ตามความรับผดิชอบในแต่ละต าแหน่ง จากระดบัผูบ้ริหาร
สถาบนัฯ สู่ระดบัผูป้ฏิบติังาน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 แผนผงัโครงสร้างการบริหารงาน 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน 

ผูช่้วยอธิการบดี  
ฝ่ายส่ือสารองคก์าร 

ผูช่้วยอธิการบดี  
ฝ่ายกจิกรรมเพ่ือสังคม 

ผูอ้  านวยการ 
กองงานผูบ้ริหาร 

หวัหนา้กลุ่มงาน 

หวัหนา้โครงการ 
ประชารวมใจคืน

ความสดใสใหค้ลอง
แสนแสบ 

ผูจ้ดัการ 
กองทุนนิดา้พฒันา 

รองผูจ้ดัการ 
กองทุนนิดา้พฒันา 

ประชาสัมพนัธ์ ผลิตส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ 

บริหารและธุรกจิ เครือข่ายและ 
กจิกรรมเพ่ือสังคม 

ฐานขอ้มูลศิษยเ์กา่ 
และระดมทรัพยากร 

นกัประชาสัมพนัธ์ 
ปฏิบติัการ 

นกัประชาสัมพนัธ์ 
ปฏิบติัการ 

พนกังานโทรศพัท ์

พนกังานโทรศพัท ์

นกัวิชาการ 
โสตทศันศึกษา
ปฏิบติัการ 

นกัวิชาการ 
โสตทศันศึกษา
ปฏิบติัการ 

นกัวิชาการ 
โสตทศันศึกษา
ปฏิบติัการ 

เจา้หนา้ท่ีโครงการ 

เจา้หนา้ท่ี
บริหารงานทัว่ไป

ปฏิบติัการ 

เจา้หนา้ท่ี
บริหารงานทัว่ไป

ปฏิบติัการ 

เจา้หนา้ท่ี
บริหารงานทัว่ไป

ปฏิบติัการ 

เจา้หนา้ท่ีโครงการ 
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4.1.3.6 ภารกิจของหน่วยงาน 
1) งานประชาสมัพนัธ ์สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัสถาบนัฯ พฒันาระบบ

เครือข่ายประชาสัมพนัธ์ จดัท าแผนประชาสัมพนัธ์เชิงบูรณาการ (ร่วมกบัคณะ/ส านัก) เผยแพร่
ข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ทั้งภายในและภายนอก งานโทรศพัท์ (Mini Call 
Center) งานพิธีกร งานประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ งานติดตาม (Monitoring) อาทิ Press 
Clipping จดังานแถลงข่าว จัดท าข่าวแจกส่ือมวลชน (Press Release) จัด Event ต่างๆ จดัท า
ฐานขอ้มลูส่ือมวลชน จดังานเล้ียงสงัสรรคข์อบคุณส่ือมวลชน จดันิทรรศการ ฯลฯ 

2) งานผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ผ่านส่ือต่างๆ ของสถาบัน เช่น LCD 
(Digital Signage) LED Billboard ป้ายตวัอกัษรวิ่ง Website โปสเตอร์ในลิฟต์ บอร์ด เป็นตน้ ผ่าน
ส่ือมวลชน ผ่านส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ กลุ่ม Social Online (Facebook Twitter Youtube) ผลิตรายการ
ท่ีน่ีประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมผลิตรายการโทรทศัน์ออนไลน์ (TV Online) ผลิต
รายการวิทยผุา่นสถานีวิทยนิุดา้ (Net Radio) งานภาพน่ิง งานโสตทศันูปกรณ์ งานออกแบบ จดัท า
แผน่พบั วารสาร จดหมายข่าว และส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ จดัท าของท่ีระลึก 

3) งานฐานข้อมูลศิษย์เก่า จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าทุกคณะ  จัดท า
ฐานขอ้มลูศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บรางวลัสร้างช่ือเสียงให้กบัสถาบนั  จดัท าฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าท่ีมีศกัยภาพ 
จดัท าฐานขอ้มลูศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน ประชุมติดตามคณะกรรมการฐานขอ้มูลศิษย์
เก่าของแต่ละคณะ/ส านักปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ส่งข่าวสารต่างๆ ให้กับศิษยเ์ก่าทาง
จดหมาย E-mail Group และ Facebook (NIDA Alumni) 

4) งานระดมทรัพยากร บริหารกองทุนนิดา้พฒันา จดักิจกรรมระดมทุน 
5) งานเครือข่ายและกิจกรรมเพื่อสังคม จดัท าแผน CSR ระดบัสถาบัน 

สร้างเครือชุมชนสัมพนัธ์ จดักิจกรรมความร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

6) งานบริหารและธุรการ รับ-ส่งหนังสือผ่านระบบ E-document จดัการ
ประชุมและบนัทึกรายงานการประชุม ร่างหนังสือโตต้อบ พิมพเ์อกสาร จดัท าส าเนาเอกสาร เก็บ
เอกสาร จัดท างบประมาณและขออนุมติั  จัดซ้ือจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน จดัท ารายงานสรุปเงิน
งบประมาณทุก 3 เดือน ดูแลพสัดุครุภณัฑแ์ละท าทะเบียนควบคุม ดูแลงานบริหารทรัพยากรบุคคล
และสวสัดิการต่างๆ 
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4.1.4 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
 จากวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของกลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม 
ส่งผลใหเ้กิดการด าเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2558 ออกเป็น 7 โครงการใหญ่ ดงัต่อไปน้ี 

4.1.4.1 โครงการ NIDA USR สร้างจิตส านึกช่วยเหลือสงัคม 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้ความส าคัญและต้องการผลักดันให ้  
สถาบันฯ เป็นสถาบันฯ ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมให้มีการจัดท าโครงการ 
University Social Responsibility มาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการแต่งตั้งผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อ
สังคมเป็นผูก้  ากับดูแลเป็นการเฉพาะ มีการแต่งตั้ งคณะท างานด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ี
ประกอบดว้ยคณาจารย ์เจา้หน้าท่ีคณะ ส านักและหน่วยงานต่างๆ ของสถาบนัฯ เป็นคณะท างาน 
โดยมีหนา้ท่ีในการร่วมก าหนดแนวทางความรับผดิชอบต่อสงัคม ร่วมกนัก  าหนดแนวทางการแกไ้ข
ประเด็นปัญหาของชุมชนหรือองค์กร ร่วมกนัจดัท าแผนงานโครงการ และติดตามความกา้วหน้า
และผลการด าเนินโครงการของ   สถาบนัฯ  
  การจัดโครงการ University Social Responsibility เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาสถาบนัฯ ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผดิชอบต่อสังคม และก าหนด
กลยทุธส์ าหรับการด าเนินงานไว ้3 กลยทุธ ์คือ 

1) เสริมสร้างความเขม้แข็งของค่านิยมร่วม WISDOM ให้เป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมองค์การ (รับผิดชอบประเด็นของ Social Responsibility) และการบูรณาการความ
รับผดิชอบต่อสงัคมกบัการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาไดน้ าความรู้ไปจดัท าเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแกไ้ขปัญหาสงัคม 
3) จดักิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อใหบ้ริการต่อสาธารณะ 

 ซ่ึงปีงบประมาณ 2558 สถาบนัฯ ไดด้  าเนินโครงการกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเป็น 
University Social Responsibility รวม 6 คร้ัง ดงัน้ี 

1) มอบเงินสนบัสนุนการจดักิจกรรมวนัเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน
คลองจัน่ 

2) มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงแหล่งการ
เรียนรู้ สู่โลกกวา้งโรงเรียนบางกอกศึกษา 

3) มอบเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแผน่ดินไหวประเทศเนปาล 
4) มอบส่ิงของช่วยเหลือใหก้บัมลูนิธิบา้นนกขม้ิน 
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5) มอบเงินสมทบทุนร่วมสร้างพระพุทธรุปปางไสยาสน์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัมหิดล 

6) มอบอุปกรณ์การศึกษาเพื่อสนับสนุนและพฒันาเยาชนท่ีดอ้ยโอกาส
ใหก้บัโรงเรียนท่ีจดัรูปแบบการศึกษาสงเคราะห์ ณ โรงเรียนมงคลวิทยาลยั จงัหวดัระยอง 

4.1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมเพ่ือสงัคมสู่การพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
  โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมเพ่ือสังคม สู่การพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืนนั้ น 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนสมชัชาสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่ปี 2554 โดยให้ความรู้ทางด้านวิชาการ กระบวนการจัดท าแผนพฒันาสังคม การบริหาร
ยุทธศาสตร์ และการพฒันาด้านกระบวนการจัดท าส่ือสาธารณะ ท่ีมีผลต่อการสร้างเครือข่าย
กิจกรรมเพื่อสงัคม มีการท ากิจกรรมร่วมกนั ผลการด าเนินงานของโครงการฯ ส่งผลต่อชุมชนท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 50 เขต ทัว่กรุงเทพมหานคร ท าให้แต่ละชุมชนมีความต่ืนตวั ประชาชนและสมาชิก
ของชุมชนในแต่ละเขตเขา้มามีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน ใหค้นในชุมชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน และจดัการชุมชนของตนเอง 
  จากสถานการณ์ในปัจจุบนั ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนมิใช่มีแต่เพียงปัญหา
ท่ีมาจากในพ้ืนท่ีเท่านั้น หากแต่มีความซบัซอ้นหลากหลายมากมายทั้งสถานการณ์ภายในประเทศ 
สถานการณ์ในระดบัอาเซียนและสถานการณ์โลก ท่ีส่งผลอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้จึงจ าเป็นตอ้งพฒันา
ศกัยภาพแกนน า ใหรู้้จกัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มลู เพื่อใหรู้้เท่าทนั และสามารถน าไปใชใ้นการ
วางแผนพฒันาชุมชน แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในชุมชนและในเขตความรับผิดชอบได ้ยกระดบั
แกนน าใหเ้ป็นนกัยทุธศาสตร์ สามารถวางแผนให้เกิดการขบัเคล่ือนงาน ทั้งในดา้นขอ้มูลและการ
พฒันาได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงมีแผนงานการจัดกิจกรรมร่วมกับสมชัชาสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร ในปี 2558 ดงัน้ี 

1) ประชุมคณะท างานร่วมเพื่อเตรียมการวางแผนการพัฒนาออก
หลกัสูตร และติดตามผลลพัธจ์ากการอบรมเชิงปฏิบติัการ 6 คร้ัง 

2) อบรมพฒันาศกัยภาพแกนน าเพื่อยกระดบัเป็นนกัยทุธศาสตร์ 2 วนั 
3) การพฒันาคู่มือนกัยทุธศาสตร์ชุมชน จ  านวน 2 วนั 1 คืน 
4) ติดตามประเมินผลจากการอบรม จ านวน 2 คร้ัง 
5) คณะท างานลงติดตามประเมินผลจากการอบรมและหนุนเสริมพ้ืนท่ี

ใน 6 โซน จ  านวน 6 คร้ัง 
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4.1.4.3 โครงการประชาร่วมใจคืนความสดใสใหค้ลองแสนแสบ 
 โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ไดเ้ร่ิมด าเนินโครงการ
มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2546 เน่ืองจากสถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์นั้น มีท่ีตั้งติดกบัคลอง
แสนแสบ จึงไดห้ารือกบันักศึกษาคณะพฒันาสังคม แลว้เลือกด าเนินโครงการเพ่ือสังคมข้ึน โดย
การใหค้วามรู้กบัประชาชนท่ีอยูติ่ดกบัคลองแสนแสบ ใหป้รับวิธีคิด วิธีปฏิบติั และปรับระบบการ
ใชน้ ้ าและท้ิงขยะใหม่ ซ่ึงสาเหตุของปัญหาพบว่าคลองแสนแสบเช่ือมต่อกบัคลองซอยต่างๆ และ
ระบบท่อน ้ าท้ิงท่ีมาจากถนนหลายสาย รวมทั้งท่ีผ่านมายงัไม่มีการแยกระบบน ้ าดีและน ้ าท้ิง หรือ
การบ าบดัน ้ าเสียก่อนท้ิง จึงตอ้งร่วมมือเป็นเครือข่าย ให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วม และเร่ิมจาก
ตน้ทาง คือ ครอบครัว องคก์ารและชุมชน รวมทั้งเสนอใหรั้ฐบาลด าเนินการ ให้หน่วยงานราชการ 
วดั และมสัยิด เป็นต้นแบบในการบ าบัดน ้ าเสียก่อนท้ิง หรือต้องไม่ท้ิงน ้ าเสียลงคลอง ต้องมี
หน่วยงานท่ีปรึกษาให้ความรู้กบัหน่วยงานราชการและสถานประกอบการต่างๆ จึงจะประสบ
ผลส าเร็จ ซ่ึงโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 
2557 ถึง เดือนกนัยายน ปี 2558 มีการจดักิจกรรมดงัน้ี 

1) การจดัประชุม 24 คร้ัง 
2) การจดัอบรม และบรรยาย 22 คร้ัง 
3) การรณรงคส์ร้างจิตส านึกเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 21 คร้ัง 
4) จดังานมหกรรมรวมใจเพ่ือสายน ้ า 1 คร้ัง 

4.1.4.4 โครงการบูรณาการ CSR ร่วมกบัการเรียนการสอน 
 โครงการบูรณาการ CSR ร่วมกบัการเรียนการสอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กิดการบูร
ณาการการเรียนการสอน กบัความต้องการของชุมชน สังคมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม โรงเรียน 
หน่วยงานของรัฐและท่ีไม่ใช่ของรัฐ และประชาชนทัว่ไป เป็นตน้ ท่ีสามารถท างานร่วมกนัได ้โดย
มุ่งเน้นความตอ้งการของชุมชนเป็นส าคัญ กิจกรรม CSR ร่วมกบัการเรียนการสอน จึงเป็นการ
น าเอาความรู้ในดา้นวิชาการต่างๆ ของสถาบนัฯ มาท าให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเขา้ใจใน
บริบทของสงัคมมากข้ึน ซ่ึงจะตอ้งเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสถาบนัฯ และชุมชน ใน
การน าเอาความรู้และความเช่ียวชาญมาสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนัทั้งสองฝ่าย 
 การจดัโครงการดังกล่าวจะช่วยสามารถฝึกฝนให้นักศึกษาท่ีก  าลงัศึกษาอยู่ใน
สถาบนัฯ ไดมี้ส่วนร่วมในการท าประโยชน์ท่ีน าความรู้สู่สงัคมอนัจะเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ไปพฒันาองคก์รหรือประเทศชาติต่อไปเมื่อจบการศึกษา ซ่ึงในปี 
2558 โครงการบูรณาการ CSR ร่วมกบัการเรียนการสอน มีการด าเนินการรวม 2 คร้ัง ดงัน้ี 
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1) ด าเนินโครงการร่วมกบันกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ภาค
พิเศษ คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัระยอง ณ อุทยาแห่งชาติเขาชะเมาเขาวง จงัหวดั
จนัทบุรี 

2) ด าเนินโครงการ กิจกรรมเยาวชนปลูกปัญญาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ร่วมกับนักศึกษาหลกัสูตรการจัดการส่ิงแวดลอ้ม ภาคปกติ คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนชยานุพิทยาคม อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 

4.1.4.5 โครงการ “ค่ายนิดา้พฒันาผูน้  าสู่อาเซียน คร้ังท่ี 2” 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จดังาน The 2nd NIDA ASEAN Camp 2015 
ภายใตค้อนเซ็ปต ์“ค่ายนิดา้พฒันาผูน้  าสู่อาเซียน” เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทยใหส้ามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัประชากร สงัคม และวฒันธรรมของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ผ่านการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีนักศึกษาจากหลากหลาย
มหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ จ  านวน 100 คน ซ่ึงเป็นนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียไม่ต  ่ากว่า 2.75 เขา้ร่วมค่าย
และท ากิจกรรมต่างๆ เป็นเวลา 6 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 17-22 มิถุนายน 2558 ณ สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ กรุงเทพฯ ภูวิว รีสอร์ท จงัหวดันครราชสีมา และลงพ้ืนท่ีท ากิจกรรม USR (University 
Social Responsibility) ณ โรงเรียนบา้นใหม่ส าโรง จงัหวดันครราชสีมา โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชม
พนัธุ ์ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสงัคมเดินทางไปร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีดว้ย 

4.1.4.6 โครงการอบรมเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นพฒันบริหารศาสตร์สู่อาเซียน 
 โครงการอบรมเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นพฒันบริหารศาสตร์สู่อาเซียน เป็นการจดั
กิจกรรมการใหค้วามรู้กบัคณะครู อาจารย ์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้  าชุมชน เกษตรกร และ
ประชาชนในบริเวณอ าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงในปี 2558 มีการด าเนินการ 2 คร้ัง ดงัน้ี 

1) จดัอบรมเร่ือง การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการเพื่อ
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

2) จดัอบรมเร่ือง การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อรองรับการ
เปิดประชาคมอาเซียน 

4.1.4.7 โครงการกองทุนนิดา้พฒันา 
 กองทุนนิดา้พฒันา ไดก่้อตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัตั้งกองทุนนิดา้
พัฒนามี 2 ประการ คือ เพื่อระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ สู่การเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาระดบัสากล (ตามปรัชญาของสถาบนัท่ีว่า “สร้างปัญญาเพื่อการเปล่ียนแปลง” 
หรือ WISDOM for Change) และเพื่อส่งเสริมการวิจยั การเรียนและการสอนของสถาบนัฯ เพื่อให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงกองทุนนิด้าพฒันา  จะมีรายไดจ้ากแหล่ง
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ต่างๆ ไดแ้ก่ เงินอุดหนุนจากสถาบนัฯ เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบนัฯ เงินบริจาค ดอก
ผลท่ีเกิดจากกองทุน และอ่ืนๆ นบัตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2558 มีรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

1) มีการบริจาคเงินเขา้กองทุนนิดา้พฒันา จากการจดักิจกรรมระดมทุน
ต่างๆ อาทิ กิจกรรมส่งการ์ดอวยพรวนัเกิดแก่ศิษยเ์ก่า หนงัสือชวนบริจาค ฯลฯ 

2) มีเงินกิจกรรมพิเศษคงเหลือสะสมจากนกัศึกษา 
3) มีการบริจาคเงินในโครงการต่างๆ ภายใตโ้ครงการบริจาคบูชาพระ

บรมรูปและเหรียญท่ีระลึกฯ เช่น โครงการกองทุนเพื่อน้อง โครงการนิด้า–ธนาคารกรุงไทย 
เทิดพระเกียรติมหาราชา 

4.1.4.8 โครงการทอดผา้ป่าเพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์และปรับระบบส่ิงแวดลอ้มวดัศรี
บุญเรือง 
 โครงการทอดผา้ป่าเพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์และปรับระบบส่ิงแวดลอ้มวดัศรีบุญเรือง 
เร่ิมต้นข้ึนเน่ืองจาก ปัจจุบันภูมิทัศน์ของวดัยงัสามารถปรับปรุงและพฒันาให้สวยงาม ร่มร่ืน 
สามารถเพ่ิมรูปแบบต่างๆ ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่คนทัว่ไป เพ่ือให้วดัเป็นสถานท่ี
เรียนรู้ของผูค้นมากข้ึน นอกจากน้ี น ้ าท้ิงของวดัศรีบุญเรืองยงัไม่มีการบ าบดัก่อนท้ิงลงคลองแสน
แสบ เพ่ือใหว้ดัเป็นตน้แบบของการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี จึงควรมีการปรับปรุงระบบน ้ าท้ิง 

4.1.4.9 โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงจ  าเป็นส าหรับการพฒันาประเทศ การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยจ์  าเป็นตอ้งพฒันาดา้นสุขภาพ สมองและจิตใจ และตอ้งเร่ิมตั้งแต่เด็ก สนามเด็กเล่น 
และรูปแบบการเล่นต่างๆ มีส่วนในการพฒันากายภาพ มีส่วนสร้างเซลลส์มองของเด็ก มีส่วนใน
การพฒันาการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์และมีส่วนในการพฒันาจริยธรรม ความรับผดิชอบ 
การฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น การเคารพกฎระเบียบ เป็นต้น การมีสนามเด็กเล่นท่ีมีรูปแบบการเล่นท่ี
เหมาะสมต่างๆ สามารถเป็นกลไกส าคญัอยา่งหน่ึง ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ 
 นอกจากน้ี การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-
ศาสตร์ ยงัมีการมอบหมายใหแ้ต่ละคณะ และหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบนัฯ ด าเนินงานดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมภายในคณะ และหน่วยงานต่างๆ ดว้ยตนเอง จากการจดัสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมโดยเฉพาะ อยา่งไรก็ตาม เมื่อกลุ่มงานส่ือสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสงัคมตอ้งการความร่วมมือในการเขา้ร่วมด าเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของ
สถาบนัฯ จากคณะ และหน่วยงานต่างๆ จะมีการออกจดหมายเวียนไปถึงแต่ละคณะ และหน่วยงาน
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ต่างๆ เพ่ือขอความร่วมมือเป็นโครงการไป ซ่ึงแต่ละคณะ และหน่วยงานต่างๆ นั้น ให้ความร่วมมือ
เป็นอยา่งดี 
 

4.2 ผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร์ตามหลักการ Balanced Scorecard 

 ผลการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
นั้น ไดจ้ากการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi - Structured Interviews) กบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ของสถาบนัฯ ควบคู่ไปกับการศึกษาเอกสารหรือบทความท่ีเก่ียวข้อง (Documentary Research) 
นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัไดมี้โอกาสศึกษาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนัฯ 
ดว้ยวิธีการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) ในบางกิจกรรม อาทิ โครงการ 
NIDA USR สร้างจิตส านึกช่วยเหลือสงัคม งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน ้ า โครงการบูรณาการ CSR 
ร่วมกบัการเรียนการสอน โครงการค่ายนิดา้พฒันาผูน้  าสู่อาเซียน คร้ังท่ี 2 โครงการอบรมเผยแพร่
องคค์วามรู้ดา้นพฒันบริหารศาสตร์สู่อาเซียน โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นตน้ ซ่ึงการ
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมตามหลกัการ Balanced Scorecard จะแบ่ง
มิติในการประเมินผลการด าเนินงานออกเป็น 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นการเงิน มิติดา้นลูกคา้ มิติดา้น
กระบวนการบริหารงานภายใน และมิติดา้นการเรียนรู้และการพฒันาหน่วยงาน โดยท่ีผูว้ิจยัไดน้ า
มิติในการประเมินผลการด าเนินงานทั้ง 4 ดา้นมาประยกุตใ์ชใ้ห้เขา้กบัแนวทางการด าเนินงานดา้น
ความรับผดิต่อสงัคมของสถาบนัฯ เป็นมิติในการประเมินผลการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี (สามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติม ดา้นการประยุกต์มิติทั้ง 4 ดา้น ในบทท่ี 2 หัวขอ้ 2.3.3 หลกัการพ้ืนฐานของ 
Balanced Scorecard 
 

4.2.1 มติด้ิานประสิทธิผลทางด้านการเงนิ 
 ประสิทธิผลทางด้านการเงินนั้น ผูว้ิจ ัยได้แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ การเบิกจ่าย
งบประมาณ และการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรั้บ ซ่ึงในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 1 (2558) ไดใ้หข้อ้มลูว่า  
 
  “ตอ้งเขา้ใจว่างบประมาณภาครัฐไม่ไดห้มายความว่าจะน าไปใชอ้ะไรก็
 ได้ แต่จะจ ากัดด้วยเร่ืองของวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้เวลาท า
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 โครงการจะเห็นว่า มีหลกัการและเหตุผลในการท าจากพนัธกิจ จากยทุธศาสตร์ขอ้
 ต่างๆ ซ่ึงจะเช่ือมโยงกนัทั้งหมด เพ่ือไปตอบวตัถุประสงค์ของโครงการท่ีตั้งมา 
 และต้องตอบสนองเป้าหมายหรือพนัธกิจท่ีสถาบนัฯ ตั้ งไวต้ลอด เพราะถา้ไม่
 ตอบสนอง ยอ่มไม่ผา่นตั้งแต่การอนุมติังบประมาณแลว้” 
 
 โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 4 (2558) กล่าวว่า 
  
  “งบประมาณจะมีการจดัสรรตามโครงการท่ีขอไป ส่วนของท่ีน่ีจะมีการ
 จดัสรรงบประมาณมาให้อย่างสม ่าเสมอ ในนิดา้จะมีสองหน่วยงานคือส านักสิริ
 พฒันาและส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจะไดเ้งินงบประมาณแผ่นดินในการ
 จัดบริการสังคม จะรับโดยตรงจากกองแผนงาน ซ่ึงได้รับงบประมาณอย่าง
 เหมาะสมแลว้ เทียบกบัการจดัโครงการปีละ 4 - 5 โครงการ ต่อปีงบประมาณ 
 จ านวนคนท่ีเขา้ร่วมโครงการประมาณ 2,000 - 2,500 คน” 
 
 นอกจากน้ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 (2558) กล่าวเสริมว่า 
 
  “ในเร่ืองของงบประมาณนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัวิธีใชด้ว้ย การท า CSR นั้นเป็น
 การท าประโยชน์ให้แก่ผูอ่ื้น ซ่ึงเราควรจะให้ในส่ิงท่ีเรามี ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้เงิน
 มากมาย ส่วนตวัพ่ีเองนั้นการใช้เงินบริจาคส่ิงของนั้น มนัไม่ย ัง่ยืน ควรจะให้
 ความรู้มากกว่า และยิง่เราเป็นสถาบนัการศึกษาดว้ย เรายิง่ตอ้งน าองค์ความรู้ท่ีเรา
 มีนั้นออกไปใหเ้ขา” 
 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีขั้นตอนการปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการใชจ่้าย
งบประมาณของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จะเป็นไปเป็นไปตามระเบียบของราชการ ท่ี
จะตอ้งมีการเสนอโครงการ เสนอรายละเอียด วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อรับการ
อนุมติัเบิกจ่าย ไม่สามารถพลิกแพลงได ้ท าใหก้ารใชจ่้ายในทุกๆ ขั้นตอน ยอ่มตอ้งมีการท ารายงาน
สรุปผลโครงการ ท าการประเมินผลโครงการ ซ่ึงผลการประเมินโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคมนั้น ไดรั้บผลตอบรับความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากมาโดยตลอด (จากระดบัความพึงพอใจ
ทั้งหมด มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด) 
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 ในส่วนของการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรั้บ จากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยท่ีผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านท่ี 2 (2558) ไดใ้หข้อ้มลูว่า  
 
  “เราจะเลือกตามกิจกรรมท่ีคิดว่าสามารถท่ีจะช่วยพฒันาชุมชนให้เกิด
 ความย ัง่ยนื มีการวางแผน สอบถามชุมชนเป็นระยะยาวอยา่งต่อเน่ือง จากการตอบ
 แบบสอบถาม แลว้น าความตอ้งการของชุมชนมาปรับใชก้บังบประมาณท่ีไดรั้บ 
 บางอย่างก็ต้องยอมรับว่า ไม่สามารถให้ได้ตามท่ีชุมชนต้องการจริงๆ เพราะ
 ส่วนมากจะตอ้งการเป็นส่ิงของท่ีสามารถน าไปใชไ้ดเ้ลย มากกว่าความช่วยเหลือ
 ในระยะยาว ทีน้ีก็เป็นหน้าท่ีของเราอีกเช่นกนั ท่ีจะต้องประนีประนอม เสนอ
 กิจกรรมหรือความช่วยเหลือใหใ้กลเ้คียงกบัท่ีชุมชนตอ้งการมากท่ีสุด”  
 
 โดยท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 1 (2558) กล่าวเสริมว่า 
 
  “บางคร้ังก็ตอ้งยอมรับใหไ้ดก่้อนว่า ส่ิงท่ีเรามีกบัส่ิงท่ีชุมชนตอ้งการนั้น
 ไม่ตรงกนั ชุมชนอาจจะตอ้งการเงินเพื่อน าไปพฒันา แต่ท่ีเรามีคืองบประมาณท่ี
 จ ากดักบัองคค์วามรู้ต่างๆ ท าใหก้ารส่ือสารนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากๆ ท าอยา่งไรให้
 ชุมชนกบัเราเขา้ใจกนั มนัก็ตอ้งคุยกนั ตอ้งประชุม เพื่อหาตรงกลาง หาขอ้ตกลง
 ร่วมกนั ท่ีทั้งเราและเขาพอใจ ด าเนินการร่วมกนัต่อไปได ้ไม่ใชเ้รามีเท่าน้ี ก็จะให้
 เท่าน้ี ไม่ถามคนรับเลย ท าแบบน้ีต่อไปเขาก็จะไม่ใหค้วามร่วมมือกบัเราอีก” 
 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ในแต่ละโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์นั้น จะมีการประชุมเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชนและสถาบันฯ โดยท่ี
ขอ้ตกลงระหว่างกนันั้น จะไดท้ั้งการปฏิบติัตามความตอ้งการของชุมชนและอยู่ในขอบข่ายท่ีทาง
สถาบนัฯ สามารถจดัหาใหไ้ดเ้ป็นหลกั วิธีการเช่นน้ีจะท าใหก้ารด าเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรั้บ 
สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการไดท้ั้ง 2 ฝ่าย และส่งผลใหส้ามารถควบคุมงบประมาณท่ีใชไ้ดเ้ป็น
อยา่งดี 
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4.2.2 มติด้ิานผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์นั้น ผูว้ิจยัไดเ้ฉพาะเจาะจงไปท่ี 
บุคลากรของสถาบันฯ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผูด้  าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษา
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม และบุคคลภายนอกท่ีเขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ นกัศึกษา
จากสถาบนัอ่ืน ผูน้  าชุมชนและชาวบา้น  
 ในส่วนแรกเจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม จากการสมัภาษณ์ผูม้ส่ีวน
เก่ียวขอ้งในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 4 (2558) ไดใ้หข้อ้มลูว่า 
 
  “ในฐานะท่ีเราก็เป็นข้าราชการคนหน่ึง ไดใ้ช้ภาษีประชาชนท่ีเก็บมา 
 แปลเปล่ียนเป็นความรู้แก่เด็กๆ เหล่านั้น แมเ้ด็กๆ จะเก็บไปไดม้าก นอ้ยไม่เท่ากนั 
 แต่เราก็มีความสุขท่ีไดใ้ห ้และอีกส่ิงหน่ึงท่ีอยากจะบอกคือ ภาษีท่ีเก็บมา เป็นเงิน
 งบประมาณแผน่ดินท่ีเราไดรั้บการจดัสรร การขอใชง้บประมาณเหล่าน้ีในแต่ละ
 โครงการ ไม่ใช่เร่ืองง่าย ตอ้งมีการหารือในเร่ืองของประโยชน์ คุณค่าท่ีประชาชน
 จะได้รับ ก่อนท่ีจะได้รับการอนุมติั เม่ือโครงการเสร็จส้ินเราจึงได้รับความ
 ภาคภูมิใจ ในฐานะท่ีเราเป็นขา้ราชการคนหน่ึงท่ีสามารถน าเงินของประชาชนมา
 ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ” 
 
 โดยท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 (2558) กล่าวเสริมว่า  
 
  “กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบไหน ผู ้
 ด าเนินโครงการมกัจะรู้สึกไดถึ้งการเป็นผูใ้ห ้การท่ีไดเ้ห็นแววตาและรอยยิ้มของ
 ผูรั้บ นั้นท าใหรู้้สึกดีอยา่งบอกไม่ถกู และถือเป็นการผ่อนคลายจากการท างานได้
 อีกดว้ย ฉะนั้นไม่ว่ากิจกรรมเหล่าน้ีจะจดัข้ึนเม่ือไร ก็พร้อมจะให้ความร่วมมืออยู่
 เสมอ”  
 
 ในขณะท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 3 (2558) กล่าวว่า 
  
  “ต่างกบับุคลากรบางส่วน ท่ีไม่เคยเขา้ร่วมโครงการดา้นความรับผิดชอบ
 ต่อสงัคมใดๆ เลย ก็จะไม่ไดรั้บความรู้สึกตรงน้ี และไม่พร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือ
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 ใดๆ กบักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมหรือกิจกรรมอ่ืน บางส่วนนั้นยงัคิดแค่
 ว่ามาท างาน ในเวลางาน เสร็จงานก็เป็นเวลาส่วนตวั เวลาของครอบครัว ซ่ึงจริงๆ 
 ก็ไปโทษเขาไม่ไดเ้พราะเขาไม่เคยท า ก็อาจจะไม่เขา้ใจ ไม่รู้สึกว่าท าแลว้ตวัเราจะ
 ไดอ้ะไรตอบแทน” 
 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า เจ้าหน้าท่ีผูด้  าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีความพึงพอใจ และมีความภูมิใจท่ีได้เขา้ร่วมโครงการดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ซ่ึงเป็นเพราะไดรั้บรู้ถึงความรู้สึกของการเป็นผูใ้ห้ และสัมผสัได้ถึง
ความรู้สึกของผูรั้บ แมบ้างโครงการจะด าเนินการในวนัหยุดก็ยงัเต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือ และ
พร้อมท่ีจะสนับสนุนโครงการเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ือง ตรงกันข้ามกับบุคลากรท่ีไม่ได้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม จะไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ของการด าเนินงานดา้น
ความรับผดิชอบต่อสงัคม อนัน าไปสู่การไม่ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์จ าเป็นตอ้งแกไ้ข 
 ส าหรับนกัศึกษาของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ผูเ้ขา้ร่วมโครงการความรับผดิชอบ
ต่อสงัคม จากการสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 1 (2558) กล่าวว่า 
 

 “นักศึกษาของเราเน่ียยงัไม่ค่อยให้ความสนใจกับโครงการเหล่าน้ีสัก
เท่าไรนกั พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกนัว่าเพราะอะไร คือจะมีเป็นส่วนน้อยจริงๆ ท่ีชอบ
กิจกรรมเหล่าน้ี คือขอเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองเลย ไม่มีท่ีพักให้ ไม่มีค่า
เดินทางใหก้็ยงัไป แต่ก็จะเป็นพวกหนา้เดิมๆ หรืออยา่งเช่นนกัศึกษาท่ีเป็นสโมสร
นักศึกษา ก็จะมีส่วนร่วมบ้างในบางโครงการท่ีเขาสนใจ แต่ก็จะมีเท่าน้ีจริงๆ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ของท่ีน่ียงัไม่ค่อยท ากิจกรรมนอกเวลาเรียนสกัเท่าไร” 

 
 ในขณะท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 9 (2558) กล่าวว่า 
  

 “โดยส่วนตวัแลว้ผมจะชอบท ากิจกรรมนอกเวลาเรียนอยู่แลว้ครับ แลว้ท่ี
นิดา้น่ีแหละครับท่ีท าใหผ้มรู้จกั CSR รู้จกัว่าเขาท าอะไรกนั ตอนท่ีไดเ้ขา้มาเรียน
ท่ีน่ี ก็ไดม้ีโอกาสออกไปท ากิจกรรมท่ีต่างจงัหวดักบัพ่ีๆภาคพิเศษ ตอนแรกก็รู้แค่
ว่ากิจกรรมในวนันั้นมีอะไรบา้ง เช่น ขุดโป่ง ท าฝาย ตอ้งบอกก่อนว่าผมเขา้เรียน
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เป็นนกัศึกษาคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกิจกรรมท่ีเวลาคณะออกไปท า
กนัจึงเป็นประมาณน้ี แลว้ผมก็ชอบมากๆ กลบัมาจึงไดป้รึกษาอาจารยใ์นคณะว่า
ส่ิงท่ีท าไปเน่ียมนัคืออะไร แลว้ก็เร่ิมเรียนรู้ท่ีจะหางาน หากิจกรรมท่ีเราชอบต่อ 
แลว้ก็เลยไดม้าเขา้ร่วมโครงการ CSR ของนิดา้ ก็รู้สึกดีเหมือนเคยครับ เพราะรู้สึก
ไดเ้ลยว่าส่ิงท่ีเราท า ส่ิงท่ีเราเหน่ือย ลงแรงไปนั้นมนัจบัตอ้งได ้เห็นผล แมจ้ะมี
ขอ้ผิดพลาดบ้าง แต่ถา้มีโอกาสท่ีจะไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเหล่าน้ีอีก รับรองว่าไม่
พลาดแน่ๆ ครับ” 
 

 ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า นักศึกษาผูเ้ข้าร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ นั้นลว้นมาจากความสมคัรใจ เป็นนกัศึกษาบุคคลเดิมๆ หรือกลุ่มเดิมๆ 
ท่ีใหค้วามสนใจในกิจกรรมต่างๆ เป็นทุนเดิมอยู่แลว้ ในมุมมองของนักศึกษาเหล่าน้ีจึงมีความพึง
พอใจ และยนิดีท่ีจะใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุนกิจกรรมของทางสถาบนัฯ เป็นอย่างมาก แต่จ  านวน
นกัศึกษาเหล่าน้ีก็มีจ  านวนไม่มากนัก ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากว่า สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
นั้นเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัสูง ท่ีมีการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทข้ึนไป ท าใหน้กัศึกษาท่ี
เขา้เรียนกบัทางสถาบนัฯ ลว้นมีจุดประสงคห์ลกัเดียวกนั คือ การศึกษามิใช่การท ากิจกรรม ดงันั้น 
จึงเป็นหนา้ท่ีท่ีทางสถาบนัฯ ควรเพ่ิมเติม ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจถึงความส าคญั ประโยชน์ของการ
ท ากิจกรรม และการช่วยเหลือสงัคม 
 ส าหรับนกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืนๆ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนั
บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (2558) 
กล่าวว่า 
 
  “รู้สึกดีมากครับท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมท่ีนิดา้จดัข้ึน ถึงจะเหน่ือย
 แต่ก็สนุกมากๆ แลว้ยิ่งไดม้าเจอเด็กๆ ไดเ้ล่นไดส้อนเขา ไดช่้วยพฒันาโรงเรียน
 ของเขา แววตาของเด็กท่ีเขาไดส้นุกไปกบัเรา ไดเ้ห็นว่าเขาดีใจมากจริงๆ ท่ีเราเขา้
 ไปหาเขา มนัเป็นประสบการณ์ท่ีดีมากๆเลยครับ คิดไม่ผดิจริงๆ ท่ีตดัสินใจสมคัร
 มาเขา้ร่วมกิจกรรม และถา้มีโอกาสดีๆ แบบน้ีอีกก็จะกลบัมาอีกแน่นอนครับ แต่
 ถา้มีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงก็คงจะเป็นเร่ืองของเวลาในการท ากิจกรรมท่ีน้อยเกินไป
 ครับ น่าจะจดัสกั 10 ถึง 15 วนัไปเลย คงจะไดป้ระโยชน์อะไรมากกว่าน้ีครับ” 
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 ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 17 (2558) กล่าวว่า 
 
  “สนุกมาก ยงัไม่อยากกลบัเลย ตอนแรกคิดว่าเวลาในแคมป์นานพอ 
 เหมาะสมแลว้ แต่เอาเขา้จริงๆ มนัผ่านไปเร็วมาก เพื่อนๆ ท่ีมา ช่วยเหลือกนัเป็น
 อย่างดี ไม่มีใครกินแรงใคร แมจ้ะเพ่ิงมารู้จักกันท่ีน่ี แต่กลบัสนิทกันได้อย่าง
 รวดเร็ว ท าให้กิจกรรมทุกอย่างผ่านไปด้วยดี พอเห็นส่ิงท่ีเราท าส าเร็จ ก็ยิ่ง
 ภาคภูมิใจ ถา้มีเวลาก็อยากจะท าอะไรใหโ้รงเรียน ใหเ้ด็กๆ ใหไ้ดม้ากกว่าน้ีดว้ย” 
 
 โดยท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 14 (2558) กล่าวเสริมว่า 
 
  “ในการท่ีเราท าส่ิงดีๆ ส่ิงท่ีมีประโยชน์ใหใ้คร เราเองก็สุขใจ เขาเองก็สุข
 ใจ ท่ีไดรั้บ และไดใ้หส่ิ้งเหล่าน้ีแก่พวกเขา ซ่ึงอาจจะสามารถสร้างความตระหนัก 
 และเพ่ิมศกัยภาพในการส่งต่อส่ิงดีๆ เหล่าน้ีต่อไปได ้แมค้วามรู้สึกดีน้ีจะวดัไม่ได้
 ว่ามากนอ้ยแค่ไหน แต่รู้สึกดีท่ีไดท้ า เหมือนกบัคนท่ีมี กบัคนท่ีไม่มี เรามี เราให้
 เขา นัน่หมายความว่า เขาก็จะไดมี้กบัเราดว้ย กบัตวัเราเองแน่นอนว่ามนัสุขใจ” 
 
 ในขณะท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 15 (2558) กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
 
  “หลกัสูตรของพวกเราน้ี จะไดไ้ปท างานช่วยเหลือสงัคมอยูเ่ป็นประจ าอยู่
 แลว้ ไดท้ ากิจกรรมร่วมกบัอาจารยอ์ยูแ่ลว้ เช่น การน าความรู้เก่ียวกบัดา้นธุรกิจไป
 ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชน ซ่ึงถือเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเพราะชุมชน
 สามารถสานต่อไปสู่ลูกหลานได ้ส่วนของนิดา้จะเป็นแบบ CSR ทัว่ไปในสังคม
 ของเรา คือยงัไม่ย ัง่ยนื เช่น การไปปลกูป่า ไปทาสี ไปท าหอ้งสมุด ผา่นไป 3 เดือน 
 ก็เหมือนเดิมไม่มีการสานต่อ แต่ก็ดีในแง่ของการปลกูฝังใหเ้ด็กๆ ไดท้ ากิจกรรมท่ี
 มีประโยชน์ รู้จกักบั CSR ถา้จะให้แนะน าควรจะเลือกประเด็น เลือกสถานท่ี ให้
 เป็นจุดมุ่งหมายเดียวกนั แลว้ก็วางแผน ใหเ้วลากบัโครงการนั้นให้พอสมควร ซ่ึง
 ดีกว่าการท่ีเราจะไปทาสี หรือกวาดลานวดัเป็นสิบๆ ท่ี เหมือนการสอนให้เขารู้จกั
 การจบัปลา ไม่ใช่หาปลาไปใหเ้ขา” 
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 อยา่งไรก็ตามผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 12 (2558) ไดใ้หมุ้มมองท่ีแตกต่างว่า 
 
  “ผมว่ากิจกรรมท่ีนิดา้ท ามนัดูธรรมดาไปหน่อยครับ คือก่อนท่ีผมจะมา 
 ผมคาดหวงัว่าจะไดเ้จออะไรท่ีใหม่ ท่ีหนกั หรือยิง่ใหญ่กว่าท่ีเคยท า เพราะท่ีน่ีเป็น
 สถาบันระดับสูง ระดับของกิจกรรมท่ีท าน่าจะใหญ่กว่าน้ี เช่น การจัดเรียง
 หอ้งสมุด ระดบันิดา้ผมคิดว่าถา้ใหผ้มสร้างห้องสมุดให้เด็กๆเลย ผมก็ไม่ถอย แต่
 เท่าท่ีเห็นผมมองว่าเจา้หน้าท่ีของนิดา้ ยงัขาดความเช่ียวชาญในแง่ของกิจกรรม 
 CSR ถา้ให้เดาก็คงจะไม่ไดจ้บมาทางดา้น CSR โดยตรง น่าจะเป็นคนท่ีมีใจท่ี
 อยากจะท างานด้านน้ีเป็นส่วนใหญ่ ขอ้ดีเลยเป็นเร่ืองของการจัดการกิจกรรม 
 จดัการเวลา จดัการคน ท่ีท าได้ดีมากๆ ได้เจอเพื่อนๆ ใหม่ท่ีน่ารัก เจอเด็กๆ ท่ี
 น่ารักและเป็นเด็กๆ ในชุมชนท่ีอยากไดค้วามช่วยเหลือจากเราจริงๆ รวมๆแลว้ก็
 ถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีน่าพอใจครับ” 
 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า นกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนัฯ จาก
สถาบนัอ่ืนเหล่าน้ี เป็นบุคคลท่ีผา่นการพิจารณามาแลว้ ว่ามีความเหมาะสมกบัโครงการ พร้อมท่ีจะ
ท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทุกรูปแบบ ท าให้นักศึกษาเหล่าน้ีมีความพึงพอใจเป็นอย่าง
มาก อีกทั้งยงัตอ้งการใหท้างสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมให้มาก
ข้ึนและมีประสิทธิภาพในแง่ของความย ัง่ยนืเพ่ิมข้ึนดว้ย เน่ืองจากนกัศึกษาเหล่าน้ี มีความเช่ือมัน่ว่า
สถาบนัฯ มีศกัยภาพมากพอท่ีจะสร้างโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียิ่งๆ ข้ึนไป และ
สามารถท่ีจะปลูกฝังความตระหนักและจิตส านึกดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื จนชุมชนสามารถน าไปต่อยอดเป็นตน้แบบใหชุ้มชนอ่ืนๆ ในบริเวณใกลเ้คียงได ้ 
 ในส่วนสุดท้ายผูน้  าชุมชนและชาวบ้าน จากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนเก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์
ท่านท่ี 6 (2558) กล่าวว่า 
 
  “ในฐานะท่ีผมเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน และเป็นผูน้  าชุมชนนั้น ผมมี
 ความพึงพอใจเป็นอยา่งมาก ท่ีไดเ้ห็นการแสดงออกของนกัศึกษาในเร่ืองของการ
 ท าจิตอาสา ซ่ึงในปัจจุบันจะเห็นไดย้ากมาก เพราะส่วนใหญ่ท่ีเห็นจะเป็นการ
 ตั้งใจเรียนกนัอยา่งเดียวเลย ไม่เห็นการท ากิจกรรม พอมาตรงน้ีก็ท าให้เราไดเ้ห็น
 ในส่ิงท่ีเขาท า คุณครูทุกท่านก็ต่ืนเตน้นะ ท่ีนกัศึกษามากนัเยอะแบบน้ี นอกจากน้ี
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 ก็ท าให้ผมไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของความเป็นผูน้  าชุมชน ซ่ึงในอนาคตผมคิดว่าเรา
 สามารถน าส่ิงท่ีนกัศึกษาท า ไปพฒันาตนเองในเร่ืองของการท่ีเราจะไปเป็นผูน้  า
 ใหแ้ก่สถานท่ีแห่งน้ี และในท่ีต่างๆ ท่ีมีความพร้อมน้อยกว่าเรา ท าให้เราเกิดการ
 น าไปต่อยอดไดอี้ก” 
 
 ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 7 (2558) กล่าวว่า 
 
  “นิด้าได้น าส่ิงใหม่ๆ เข้ามา ท าให้นักศึกษาและนักเรียนได้ท างาน
 ช่วยเหลือกนั แบ่งเบาภาระของบุคลากรในการปรับปรุงสถานท่ีต่างๆ ในโรงเรียน
 ใหส้ าเร็จเร็วข้ึน ดูจากวนัน้ีเด็กน้อยก็สนุกสนาน มีพ่ีๆ เพ่ือนๆ ผูป้กครองมาร่วม
 กนั ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียน เป็นการเสียสละของทางนิดา้ท่ีพา
 นกัศึกษาเขา้มาร่วมกนัพฒันาโรงเรียนของเราให้มีความพร้อมดีกว่าเดิม ส่วนตวั
 ผมเองก็ไดเ้รียนรู้ว่าจะน าหลกัการ น าความรู้ต่างๆ มาปรับใชใ้ห้เขา้กบัโรงเรียน
 ของเราไดอ้ยา่งไร” 
 
 โดยท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 8 (2558) กล่าวเสริมว่า 
 
  “ส่ิงเหล่าน้ีสามารถสร้างความตระหนักและจิตส านึกได้คะ ท าให้เด็ก
 สามคัคี ท าใหเ้ด็กมีความคิด มีการลงมือท า มีความรับผดิชอบ รู้คุณค่าของส่ิงของ
 ท่ีพี่เขาเอามาให ้เราตอ้งช่วยกนัรักษา ช่วยกนัดูแลนะ ส่วนผูป้กครองก็จะช่วยกนั
 ดูแลอีกแรง เพราะนิดา้ไดน้ าประโยชน์ดีๆ มาใหแ้ก่โรงเรียน น าหนงัสือมาใหน้อ้ง 
 พานอ้งท ากิจกรรม และฉนัก็อยากจะสนบัสนุนโครงการเหล่าน้ีต่อไป เพราะมนัมี
 ประโยชน์ เด็กๆ ก็สนุกสนาน มีความสุขมาก เท่ียงแลว้ยงัไม่อยากมาทานขา้วกนั
 เลยคะ ท าใหเ้ราเองก็มีความสุขไปดว้ย” 
 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ผูน้  าชุมชนและชาวบา้นมากกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจเป็นอย่าง
มากและพร้อมท่ีจะสนบัสนุนโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมต่อไปอย่างเต็มท่ี ทั้งน้ีเป็นผล
มาจากส่ิงท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เขา้ไปช่วยเหลือ ทั้งในดา้นของการให้ความรู้ และ
การซ่อมบ ารุงส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆ ในบริเวณโดยรอบของชุมชน อยา่งไรก็ตามจะเห็นไดว้่า
ผูใ้หส้มัภาษณ์จะกล่าวถึงการปรับปรุงและซ่อมบ ารุงส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆ เป็นหลกั ซ่ึงอาจ
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เป็นเพราะชาวบา้นในชุมชนมองเห็นและจบัตอ้งส่ิงเหล่าน้ีไดช้ดัอยา่งชดัเจน มากกว่าการใหค้วามรู้ 
ซ่ึงจะสามารถพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื แสดงใหเ้ห็นว่าชาวบา้นในชุมชนนั้นมีความ
เขา้ใจในหลกัการของความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีไม่ถูกตอ้งนัก ฉะนั้นจากขอ้ไดเ้ปรียบท่ีชาวบา้น
ในชุมชน พร้อมท่ีจะเขา้ร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนัฯอย่างต่อเน่ือง ทาง
สถาบนัฯจึงมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปลูกฝังความรู้ ความเขา้ใจในจุดประสงค์หลกัของโครงการความ
รับผดิชอบต่อสงัคมใหช้าวบา้นต่อไป 
 นอกจากน้ี ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ยงัข้ึนอยู่ก ับการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนัฯ อีกดว้ย ซ่ึงการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนัฯ จะแบ่งตาม
ลกัษณะการด าเนินโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น 2 ประเภท        1) โครงการการ
ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมภายนอกสถาบนัฯ เช่น โครงการในเชิงเผยแพร่องคค์วามรู้ 
กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นบุคคลภายนอก ชุมชนโดยรอบสถาบนัฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั (ศนูย ์
การศึกษานอกท่ีตั้ง ของสถาบนัฯ) เป็นตน้ 2) โครงการการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมภายนอกสถาบันฯ เช่น โครงการในเชิงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก 
กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นบุคคลภายในสถาบนัฯ อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีสถาบนัฯ และนกัศึกษา เป็นตน้ 
 

4.2.3 มติด้ิานการด าเนินงาน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือได้ว่ามี จุดเ ร่ิมต้นมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัราชกาลท่ี 9 ท่ีทรงสนพระทยัในการพฒันาบุคลากรของประเทศ ให้มี
คุณภาพมากพอ ท่ีจะเป็นก าลงัส าคัญในการพฒันาสังคม พฒันาประเทศต่อไป สถาบนัฯ จึงได้
ก  าหนดยทุธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมข้ึน ซ่ึงยุทธศาสตร์น้ีมีผล
นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 2565 ท าใหบุ้คลากรของสถาบนัฯ พร้อมท่ีจะนอ้มน าตามแนวประ
ราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาโดยตลอด ในส่วนของมิติดา้นการด าเนินงานนั้น ผูว้ิจยั
จึงมุ่งเนน้ไปท่ีการสมัภาษณ์บุคลากรของสถาบนัฯ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 1 (2558) กล่าวว่า 
 
  “ทางสถาบนัฯ ของเรามีศนูยศ์ึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ท าใหเ้ราด าเนินตาม
 พระปณิธานของในหลวง ซ่ึงจะเน้นในเร่ืองของความย ัง่ยืน การท าความ
 รับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดความย ัง่ยืน โดยสถาบนัฯ ไดมี้การมอบหมายให้รอง
 อธิการบดีฝ่ายวางแผนเป็นผูดู้แลและมีการแต่งตั้งผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพ่ือ
 สังคมให้รับผิดชอบงานน้ีโดยตรง จากนั้ นจึงมีการก าหนดให้งานด้านความ
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 รับผิดชอบต่อสังคม เขา้มาอยู่ในงานส่ือสารองค์การ กลายเป็นกลุ่มงานส่ือสาร
 องคก์ารและกิจกรรมเพ่ือสงัคม เพ่ือใหก้ลุ่มงานน้ีไดดู้แลโครงการอยา่งต่อเน่ือง”  
 
 โดยท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 (2558) กล่าวเสริมว่า  
 
  “การท า CSR ท่ีดีอย่างห้องสมุด ท่ีท า CSR นั้นต้องคิดอย่างหน่ึงว่า
 บุคลากรมีความถนัดด้านใด ท่ีน่ีมีความถนัดในเร่ืองของการส่งเสริมการอ่าน 
 เพราะส่วนใหญ่พวกเราเป็นบรรณรักษ์ เวลาเราออกไปนั้น เราไปเล่านิทาน พ่ีมี
 ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการอ่าน ดงันั้น ถา้พ่ีท าให้เด็กรู้สึกดีกบัการอ่าน รักท่ีจะอ่าน ก็
 เท่ากบัว่าไดปู้พ้ืนฐานทางสงัคมแลว้ ว่าต่อไปเขาตอ้งอ่านแน่นอน หนงัสือท่ีเราเอา
 ไปเล่าเป็นหนงัสือท่ีดีจริงๆ ไม่ใช่หนงัสือท่ีคนท้ิงแลว้เอามาให ้แต่เป็นหนังสือท่ีมี
 กระบวนการคดัแลว้ ว่าเป็นหนังสือท่ีเหมาะส าหรับเด็ก เป็นหนังสือท่ีดีของทั้ง
 ไทยและต่างประเทศจริงๆ คือเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหเ้ขา แลว้ดงันั้นเม่ือเขาเปิดใจท่ีจะ
 อ่านหนงัสือ รับรองว่าชุมชนจะสามารถเดินหนา้ต่อไดอ้ยา่งย ัง่ยนื” 
 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า มิติดา้นด าเนินงานของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีจุดแข็งท่ี
การมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน ควบคู่ไปกับการมีผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ี รับผิดชอบการ
ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมดูแลอย่างใกลชิ้ด ท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่าง
ราบร่ืน พร้อมทั้งมีแรงสนบัสนุนจากตวัแทนเจา้หนา้ท่ีในแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีมี
การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมมาอยา่งยาวนานและมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง จะ
ทราบดีถึงผลท่ีไดรั้บหลงัจากโครงการการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ คร้ังเสร็จ
ส้ิน โดยท่ีไม่ว่าผลท่ีไดจ้ะเป็นบวกหรือลบ จะสามารถส่งผลต่อการพฒันาโครงการในภายภาคหน้า 
ใหไ้ดรั้บผลตอบรับท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ ในแง่ของความย ัง่ยนื ท าใหก้ารด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อ
สังคมของสถาบนัฯ มีความสมบูรณ์และเขม้แข็งมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการมีนโยบาย แผนงาน และ
โครงการในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีชัดเจน ด้วยความท่ีสถาบันฯ เป็น
หน่วยงานราชการซ่ึงถือเป็นเร่ืองพ้ืนฐานในการด าเนินงานทุกๆ ดา้นอยู่แลว้ จึงถือเป็นอีกหน่ึงจุด
แข็งดว้ยเช่นกนั ส่วนจุดดอ้ยท่ีผูว้ิจยัสามารถสงัเกตไดน้ั้น จะเป็นดา้นความเขา้ใจของบุคลากรของ
สถาบนัฯ บางส่วน ท่ียงัมีความเขา้ใจในเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงอาจ
ส่งผลให้การด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันฯ ไม่เกิ ดความย ัง่ยืนได้
เช่นกนั 
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 นอกจากน้ียงัมีประเด็นอ่ืนท่ีมีความส าคญัต่อมิติดา้นการด าเนินงานเช่นกนั ไดแ้ก่ ความ
โปร่งใสและความตั้งใจจริงในการด าเนินโครงการ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีพิจารณาไดย้ากท่ีสุด ผูว้ิจยัไดใ้ช้
วิธีการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยไดเ้ขา้ร่วมโครงการ เป็นหน่ึงในเจา้หน้าท่ีผูดู้แลโครงการ 
พบว่า การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนัฯ นั้นมีความโปร่งใสมาก ทุกๆ ส่ิง 
ทุกๆ ขั้นตอน จะมีการประชุม แสดงความคิดเห็นร่วมกนัเสมอ แต่ในแง่ของความตั้งใจจริงในการ
ท างานยงัพบว่า เจา้หนา้ท่ีบางส่วนปฏิบติังานไดไ้ม่เต็มท่ี ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความช านาญและ
ประสบการณ์ในการด าเนินการดา้นกิจกรรมเพ่ือสงัคมของแต่ละบุคคลนั้นไม่เท่ากนั โดยเจา้หน้าท่ี
ท่ีมีประสบการณ์และความช านาญสูงนั้นจะมีความตั้งใจมากกว่า แต่โดยรวมแลว้ผูด้  าเนินงานดา้น
ความรับผดิชอบต่อสงัคมลว้นมีพ้ืนฐานมาจากความสมคัรใจทั้งส้ิน เป็นผลใหแ้มเ้จา้หนา้ท่ีบางส่วน
จะความตั้งใจนอ้ยกว่า แต่ยงัสามารถสร้างประโยชน์ไดอ้ยา่งเป็นท่ีน่าพอใจ 
 

4.2.4 มติด้ิานการเรียนรู้และการพฒันา 
 การเรียนรู้และการพฒันา ผูว้ิจยัจะศึกษาภาพรวมของการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าสามารถส่งผลให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถาบนัฯ เกิดการเรียนรู้และพฒันาไปในทิศทางใด อยา่งไร ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถาบนัฯนั้น 
ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเป็น 2 กลุ่มเช่นเดียวกนักบั หวัขอ้ 4.2.2 มิติดา้นลกูคา้ คือ บุคลากรของสถาบนัฯ ไดแ้ก่ 
เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม นักศึกษาผูเ้ขา้ร่วมโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และบุคคลภายนอกท่ีเขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ นักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ผูน้  าชุมชนและ
ชาวบา้น 
 ในส่วนแรกเจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ จากการสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม
ของสถาบนัฯ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 4 (2558) ไดใ้หข้อ้มลูว่า 
 
  “พี่เรียนรู้เร่ืองการให้ การให้แบบการให้จริงๆ ไม่ได้หวงัผลตอบแทน 
 ถึงแมว้่าจะเป็นเพียงส่ิงเลก็ๆ โครงการเล็กๆ เท่านั้น คาดหวงัเพียงแต่ว่าส่ิงท่ีนิดา้
 ให้ ส านักสิริพฒันาท าให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จะสามารถสร้างคุณประโยชน์
 ใหแ้ก่ประเทศชาติ ในฐานะท่ีเราก็เป็นขา้ราชการคนหน่ึง ไดใ้ชภ้าษีประชาชนท่ี
 เก็บมา แปลเปล่ียนเป็นความรู้แก่เด็กๆ เหล่านั้น แมเ้ด็กๆ จะเก็บไปไดม้าก นอ้ยไม่
 เท่ากนั แต่เราก็มีความสุขท่ีไดใ้ห ้การขอใชง้บประมาณเหล่าน้ีในแต่ละโครงการ 
 ไม่ใช่เร่ืองง่าย ตอ้งมีการหารือในเร่ืองของประโยชน์ คุณค่าท่ีประชาชนจะไดรั้บ 
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 ก่อนท่ีจะไดรั้บการอนุมติั เม่ือโครงการเสร็จส้ินเราจึงไดรั้บความภาคภูมิใจ ใน
 ฐานะท่ีเราเป็นขา้ราชการคนหน่ึงท่ีสามารถน าเงินของประชาชนมาใช้ให้เกิด
 ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ส่วนการพฒันาตนเอง จะพฒันาในเร่ืองของการท างาน
 ร่วมกนั เน่ืองจากงานฝึกอบรมนั้นตอ้งท างานหลากหลาย พบปะผูค้นทั้งดีและไม่
 ดี ร้อยคน ร้อยอารมณ์ กบัเด็กเป็นแบบหน่ึง กบัผูใ้หญ่กลบัเป็นอีกแบบหน่ึง ท าให้
 เราไดพ้ฒันาข้ึน มีความยดืหยุน่ตามสถานการณ์ต่างๆ มากข้ึน และสามารถรับมือ
 กบัปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ข้ึน” 
  
 โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 (2558) ไดใ้หข้อ้มลูว่า 
 
  “ได้เรียนรู้ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม โอกาสของคนในสังคม เช่น 
 โรงเรียนวดัศรีบุญเรืองท่ีอยูห่่างจากเราแค่ฝ่ังคลองกั้น แต่โอกาสทางการศึกษานั้น
 ห่างไกลกับเรามาก รวมทั้งส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆ ก็ห่างไกลเราอีกใน
 หลายๆ เร่ือง และมีโอกาสไดคุ้ยกบัเด็กๆ ไดอ้ยู่ในใจของเด็กๆ โดยท่ีไม่ตอ้งใช้
 หนา้ตา หรือความเป็นฮีโร่ คือเวลาพ่ีไปในแต่ละคร้ังเด็กก็จะรู้ว่าพ่ีมา เราไดห้ยิบ
 ยื่นโอกาสให้เด็กๆ จากการท่ีเราอยู่ในสถาบันฯท่ีมีทรัพยากร มีโอกาสและ
 สามารถส่งต่อโอกาสเหล่านั้นใหเ้ด็กๆ และชุมชน ไดม้องดูเด็กๆ เติบโต และเป็น
 ส่วนหน่ึงของการเติบโตของเขา ไดรั้บการพฒันาตนเอง เช่น การเล่านิทานนั้น 
 คร้ังแรกพ่ีไม่กลา้เล่า พอพ่ีไดอ้อกบ่อยๆ ข้ึนเราก็จะรู้จกัการพดู คุยกบัเด็กมากข้ึน” 
 
 ในขณะท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 3 (2558) กล่าวว่า 
 
  “ไดค้วามรู้ใหม่ๆ เก่ียวกบัเร่ือง CSR จากเดิมท่ีคิดว่า CSR คือการบริจาค
 เงินช่วยเหลือ ท าบุญ ไม่รู้ว่าจะสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัชุมชนยงัไง แต่เม่ือเราไดม้า
 รับหนา้ท่ีน้ี ไดฟั้งจากอาจารย ์อ่านหนงัสือ คุยกบัชุมชน จะไดค้วามรู้เพ่ิมเติมว่าจะ
 ท าความย ัง่ยนืใหเ้กิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และไดรู้้สึกว่ามีความอดทนมากข้ึน เพราะการ
 ท างานกบัชุมชนนั้นตอ้งใจเย็น เพราะเขาไม่ได้รับฝึกฝนให้อยู่ในกรอบปฏิบัติ 
 ตามระเบียบสงัคมมากนกั เขาจะด าเนินชีวิตตามแบบของเขาไม่มีกฎเกณฑ์ อยาก
 ท าอะไรก็ท า เช่น งานอบรม 8 โมงคร่ึงมา 10 โมง ซ่ึงเราไปบงัคับเขาไม่ได ้และ
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 เรามีหน้าท่ีสอนส่ิงเหล่านั้นให้แก่เขา แต่ก็มีบา้งท่ีตอ้งดุเพราะเราตอ้งการให้เขา
 เกิดการพฒันาเป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน” 
 
 ดงันั้นในส่วนแรกสรุปไดว้่า เจา้หน้าท่ีผูด้  าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดรั้บการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง ตามประสบการณ์ หนา้ท่ี
รับผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน แตกต่างกนัออกไป ส่วนส่ิงท่ีแสดงออกไดช้ดัเจนท่ีสุดเหมือนกนั
นั้น เป็นเร่ืองของการภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นผูใ้ห้ ไดส้ร้างประโยชน์ให้แก่ผูอ่ื้น ซ่ึงผูว้ิจยัคาดว่าความ
ภาคภูมิใจเหล่าน้ี คือแรงผลกัดนัใหเ้จา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนัฯ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีน้ี ยินดีท่ีจะให้การสนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อ
สงัคมอยูเ่สมอ และยอ่มส่งผลให้การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละหน่วยงาน
เกิดการพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 ในส่วนของนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ผูเ้ข้าร่วมโครงการความ
รับผดิชอบต่อสงัคม จากการสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 9 (2558) กล่าวว่า 
 
  “ไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของการท ากิจกรรม CSR ท่ีแทจ้ริง เขาท ากนัอย่างไร 
 งาน CSR ไม่ใช่แค่การแจกของนะ ท า CSR ใหเ้กิดความย ัง่ยนืตอ้งท าอยา่งไร และ
 อีกส่ิงท่ีท าใหผ้มรู้สึกดีมากๆ ท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการน้ีคือ ผมไดเ้ห็นทศันคติท่ีดี ได้
 เรียนรู้ทศันคติท่ีดีจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการคนอ่ืนๆ ทั้งเจา้หนา้ท่ีสถาบนัฯ ทั้งเพ่ือนๆ
 นกัศึกษา และทั้งชาวบา้น ท าใหผ้มรู้สึกชอบงาน CSR มาก เพราะนอกจากเราจะ
 ไดท้ าในส่ิงดีแลว้ ยงัท าใหผ้มไดเ้จอคนดีๆ อีกดว้ย ส่วนเร่ืองการพฒันาตนเองนั้น 
 ผมกลา้พดูไดเ้ลยว่าต่อไปน้ีผมจะท าใหค้นรอบขา้งของผม รู้สึกอย่างท่ีผมรู้สึกให้
 ไดค้รับ” 
 
 โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 11 (2558) กล่าวเสริมว่า 
 
  “น่าจะเป็นเร่ืองของขั้นตอนในการท ากิจกรรมคะ เพราะก่อนหน้าน้ีไม่
 เคยเขา้ร่วมโครงการใดของสถาบนัฯ เลย มาคร้ังน้ีก็ท าใหไ้ดรู้้จกัพ่ีๆเจา้หนา้ท่ีนิดา้
 ดว้ย เขาท างานกนัยงัไง และก็ไดรู้้ศกัยภาพของตวัเองดว้ยคะ ว่าเราสามารถสร้าง
 ประโยชน์ใหค้นอ่ืนไดอ้ยา่งไรบา้ง กลบัไปก็คงจะท าตวัใหเ้ป็นประโยชน์แลว้ก็จะ
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 คอยติดตามกิจกรรมดีๆ เหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ือง และพร้อมให้การสนับสนุนหรือเขา้
 ร่วมโครงการถา้มีโอกาสอยา่งแน่นอนคะ” 
 
 ดงันั้นในส่วนของนกัศึกษาของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ผูเ้ขา้ร่วมโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมสามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้และการพฒันาของนักศึกษาของสถาบันฯ 
โดยมากจะเป็นเร่ืองในเชิงการปฏิบติั การเขา้ร่วมกิจกรรม การสร้างสายสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมดว้ยกนั ซ่ึงส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะว่านกัศึกษาของสถาบนัฯ ลว้นเป็นผูท่ี้เขา้ศึกษาในระดบั
ปริญญาโทข้ึนไป ดงันั้นนกัศึกษาเหล่าน้ียอ่มไม่ไดค้าดหวงัว่าตนเองจะมีโอกาสไดท้ ากิจกรรมใน
ระหว่างเรียน ส่งผลใหก้ารท ากิจกรรมในระหว่างท่ีเรียนไปดว้ยนั้น จึงเป็นเร่ืองรอง หรือเป็นเร่ืองท่ี
ปฏิบติัในเวลาว่างเท่านั้น แต่กลบัส่งผลต่อการพฒันาตนเองไดเ้ช่นกนั อย่างไรก็ตามส่ิงน้ีถือว่าเป็น
ส่ิงท่ีน่าชมเชยแก่สถาบนัฯ ท่ีสามารถส่งเสริมใหก้ารเรียนและการท ากิจกรรมสามารถปฏิบติัควบคู่
ไปดว้ยกนัได ้ท าใหก้ารเรียนรู้และการพฒันาของนกัศึกษาไม่ไดเ้กิดแค่ในหอ้งเรียนเพียงอยา่งเดียว 
 ส าหรับนกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืนๆ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนั
บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 13 (2558) 
กล่าวว่า 
 
  “การท า CSR ในคร้ังน้ี ท าให้เราตระหนักไดเ้สมอว่า มนัยงัมีคนท่ีไม่
 พร้อม คนท่ียงัขาดในสังคมอีกมากมาย ถา้เรามีพอ เราก็ควรจะไปช่วยเหลือเขา 
 เท่าท่ีก  าลงัเราจะท าได ้เรียนรู้การสร้างประโยชน์ให้กบัผูอ่ื้น ในฐานะท่ีเราจะเป็น
 ผูน้  าคนหน่ึงในอนาคต การสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้นก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูน้  าควรจะ
 เรียนรู้ไวเ้หมือนกนั” 
 
 ในขณะท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 12 (2558) กล่าวว่า 
 
  “หลักๆ คือได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม การท างานในเวลาท่ีจ  ากัด 
 สามารถ น าไปปรับใชท้ า CSR ในคณะของตวัเองได ้แต่การเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม
 นอกจากน้ี ยงัไม่ไดม้าก เหมือนมนัยงัไม่สุด นิดา้น่าจะท าไดดี้กว่าน้ี ยิง่ใหญ่กว่าน้ี 
 ท าใหบ้างทีก็ยงัไม่แน่ใจว่าผมไดอ้ะไรอีก” 
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 ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 14 (2558) กล่าวเสริมว่า 
 
  “พดูตรงๆ ผมว่าผมมีความรู้ดา้น CSR มากกว่า แต่ในแง่ท่ีผมจะเอาไปใช้
 คือ ผมจะมองว่าสมยัน้ีสังคม มองเร่ือง CSR เป็นเร่ืองแบบน้ี ฉาบฉวย ไม่ย ัง่ยืน 
 คือกลายเป็นเรียนรู้จากความเขา้ใจ CSR ของคนอ่ืนท่ีเป็นแบบน้ี ส่วนเร่ืองท่ีจะได้
 น าไปพฒันาต่อไปคือ เราจะเปล่ียนแปลงความคิดขององค์กรท่ีจะท า CSR ให้
 มนัดีข้ึน ใหม้นัพฒันาข้ึน ใหม้นัย ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร” 
 
 ดงันั้นส าหรับนกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืนๆ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์สรุปไดว้่า การเรียนรู้และพฒันาของนักศึกษาเหล่าน้ี ค่อนขา้งท่ี
จะหลากหลาย เน่ืองจากพ้ืนฐานความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของแต่ละคน แต่ละ
สถาบนัการศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการนั้น ไม่เท่ากนั บางส่วนจะรู้สึกเห็นคุณค่าและไดรั้บความรู้ใน
ส่ิงท่ีตนเองปฏิบติัร่วมกบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ แต่บางส่วนท่ีมีความรู้ในดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมมาก่อน กลบัไม่ไดเ้รียนรู้อะไรกลบัไป หรือกลบักลายเป็นการเรียนรู้จากขอ้ดอ้ย
กลบัไป ซ่ึงนกัศึกษาส่วนน้ีมองว่า การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนัฯ นั้น 
เป็นการด าเนินงานแบบฉาบฉวย ไม่สามารถก่อใหเ้กิดความย ัง่ยืนได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสถาบนัฯ ควรให้
ความส าคญัและควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 
 ในส่วนสุดท้ายผูน้  าชุมชนและชาวบ้าน จากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนเก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์
ท่านท่ี 6 (2558) กล่าวว่า 
 
  “ได้เรียนรู้ในเร่ืองของการเป็นผูน้  าชุมชน ซ่ึงผมก็คิดว่าในอนาคต
 นกัศึกษาท่ีมาก็ไดน้ าประโยชน์จากกิจกรรมตรงน้ีไปใชเ้ป็นผูน้  าต่อไป ถา้เขาได้
 น าประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากท่ีน่ี หรือท่ีต่างๆ ท่ีทุกขย์าก หรือว่าความพร้อมนอ้ย ก็
 จะไดน้ าไปพฒันา ไดติ้ดตวัเขาไปพฒันาเป็นผูน้  าท่ีดีต่อไปได ้ส่ิงท่ีเกิดข้ึน ณ วนัน้ี 
 ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาในแง่ไหน ผมก็จะสานต่อในเร่ืองของการสร้างจิตส านึก
 ให้กบัเด็กๆ ให้เขาเป็นคนดี ท่ีจะไปต่อยอด ในแง่ของจิตอาสา ท ากิจกรรมเพื่อ
 สงัคม เพื่อส่วนรวม ใหเ้กิดความต่อเน่ืองต่อไป” 
 
 



 78 
   

 

 ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 7 (2558) กล่าวว่า 
 
  “ถือว่าเป็นต้นแบบ ท่ีท าให้เรารู้ว่า  การน าความรู้อย่างเช่น การจัด
 สวนหยอ่ม หรือว่าการพฒันาหอ้งสมุด เราสามารถน ามาใชก้บัการเรียนการสอน
 ของเราได ้ว่าเราจะท ายงัไงให้ไดเ้กิดประโยชน์ ต่อไปเราก็อาจจะมีโอกาสไดส่้ง
 ต่อความรู้ตรงน้ีใหก้บัเด็ก หรือชาวบา้นต่อๆกนัไป” 
 
 โดยท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 8 (2558) กล่าวเสริมว่า 
 
  “เราสามารถน าความ รู้ ท่ีทางสถาบันฯ น ามาให้เรา มาพูด มาคุย 
 แลกเปล่ียน แลว้ก็เห็นอาจารยท่์านบอกว่านิดา้จะมีการมาเปิดเรียนใหท่ี้น่ีดว้ย ก็จะ
 ไดก้ระจายข่าวให้อีกทางหน่ึง ว่าใครอยากเรียนก็จะคอยบอกให้ ในอนาคตคน
 แถวน้ีจะไดมี้ความรู้น ามาพฒันากนัเองบา้ง” 
 
 ดงันั้นในส่วนสุดทา้ยผูน้  าชุมชนและชาวบา้นสรุปไดว้่า ส่ิงท่ีสถาบนัฯ น าไปมอบให้ ไม่ว่า
จะเป็นดา้นความรู้ หรือว่าส่ิงของ ลว้นแลว้แต่สร้างประโยชน์ และท าให้เกิดการเรียนรู้ไดท้ั้งส้ิน 
หมายความว่าสถาบนัฯ สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของพวกเขาได ้ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะ
พ้ืนท่ีท่ีสถาบนัฯ ไดเ้ขา้ไปด าเนินโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมนั้น เป็นพ้ืนท่ีท่ีก  าลงัขาดแคลน
ทรัพยากรต่างๆ หรือเป็นพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจริงๆ ซ่ึงถือไดว้่าสถาบนัฯ ไดห้าขอ้มลูก่อน
เขา้ไปด าเนินโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมในพ้ืนท่ีนั้นๆ ไดดี้มาก 
 อยา่งไรก็ตามการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์จะเลือกท่ีจะใชผู้ท่ี้มีประสบการณ์และความช านาญในการด าเนินงานอยูแ่ลว้ ท าใหใ้นแง่ของ
การเรียนรู้บุคลากรเหล่าน้ีจะได้รับไปอย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความช านาญในการ
ด าเนินงาน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคโ์ครงการใหม่ๆ และในแง่ของการพบเจอผูค้น รับมือกบัผูค้นท่ี
หลากหลาย รวมถึงการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าอีกดว้ย ส่วนอาจารยท่ี์เขา้ร่วมโครงการนั้นจะเป็นไป
ตามความตอ้งการของแต่ละโครงการ ว่าตอ้งการการบริการวิชาการทางดา้นใด และจึงเลือกอาจารย์
ท่ีไปใหค้วามรู้ ซ่ึงอาจารยจ์ะเป็นผูส้ละเวลาสอนหรือเวลาส่วนตวัมาร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ในส่วนของนกัศึกษายงัคงมีไม่มากนกัท่ีจะเขา้ร่วมโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม 
ส่วนใหญ่จะเขา้ร่วมเพราะมีความตั้งใจท่ีอยากสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมจริงๆ ท าให้ไดรั้บการ
เรียนรู้และพฒันาไปอยา่งเต็มท่ี 
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 ในแง่ของความตระหนกัหรือจิตส านกั จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมของผูว้ิจยันั้น 
สรุปไดว้่า การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ยงั
ไม่สามารถสร้างความตระหนักหรือจิตส านึกให้แก่บุคลากรท่ีเขา้ร่วมโครงการได้อย่างชัดเจน 
เน่ืองจากวิธีคดัเลือกบุคลากรเขา้ร่วมโครงการนั้น ลว้นมาจากความสมคัรใจ เช่น เจา้หน้าท่ีผูร่้วม
ด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น กว่าร้อยละ 70 จะเป็นผูท่ี้เคยผ่านงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาแลว้ และไม่เกินร้อยละ 30 เท่านั้นท่ีเป็นผูเ้ขา้ร่วมด าเนินงานดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมเป็นคร้ังแรก นัน่หมายความว่าบุคลากรส่วนใหญ่นั้น เป็นผูท่ี้มีความตระหนัก 
และจิตส านึกเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ การเขา้ร่วมกิจกรรมของเขาเหล่านั้นจึงไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอะไร 
ตรงกนัขา้มกบัผูท่ี้ไม่เคยเขา้ร่วมโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมเลย ก็ยงัคงมีความตระหนัก
หรือจิตส านึกในตวับุคคลเท่าเดิมเช่นกนั ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีทางสถาบนัฯ ตอ้งพิจารณาในล าดบัต่อไป 
ในเร่ืองของการเพ่ิมจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมหนา้ใหม่ การคดัเลือกผู ้
ด  าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมว่าควรด าเนินไปในทิศทางใดต่อไป  ควรหมุนเวียนผู ้
ด  าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือควรเพ่ิมความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นอีก
ภาระหนา้ท่ีหน่ึงของบุคลากรทุกคนในสถาบนัฯ เป็นตน้ ตรงขา้มกบัการสร้างความตระหนักและ
จิตส านึกใหน้กัศึกษาของสถาบนัฯ ท่ีท าไดดี้กว่า โดยร้อยละ 90 จะเป็นผูเ้ขา้ร่วมด าเนินโครงการ
ความรับผดิชอบต่อสงัคมเป็นคร้ังแรกทั้งส้ิน ทั้งน้ีอาจเป็นผลจากการคดัเลือกนกัศึกษาท่ีแต่ละคณะ
จะเลือกนกัศึกษาเขา้ใหม่ ใหเ้ป็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการเท่านั้น 
 

4.3 ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
 
 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จากการสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ ประเด็นด้าน
งบประมาณ ประเด็นดา้นบุคลากรของสถาบนัฯ และประเด็นดา้นแผนงานและกิจกรรมดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคม โดยประเด็นดา้นงบประมาณ ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 1 (2558) กล่าวว่า 
 
  “อยา่งแรก การใชจ่้ายเงินงบประมาณไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
 ชุมชน ซ่ึงบางทีความตอ้งการของชุมชนนั้นเป็น ส่ิงของ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีเราไม่
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 สามารถให้ได้ ความต้องการทางด้านวิชาการ ด้วยภาระงานของอาจารย์ท่ี
 ค่อนขา้งมาก จึงไม่พร้อมท่ีจะให้เวลาแก่ชุมชน อาจารยข์องเราส่วนใหญ่ยงัไม่
 พร้อม ท าใหเ้ขา้ถึงไดค่้อนขา้งยาก กิจกรรมท่ีร่วมกบัทางนกัศึกษา ดว้ยความท่ีเป็น
 นกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ท าให้นักศึกษาของเรานั้น เขา้มาเพ่ือ
 เรียนเท่านั้น ความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางสถาบนัค่อนขา้งน้อย ห่าง
 เหินกบัทางสถาบนัฯ บางทีมีการเชิญใหเ้ขา้ร่วมโครงการ ก็ยงัไม่ไดรั้บผลการตอบ
 รับเท่าท่ีควร” 
 
 ประเด็นถดัมา ประเด็นดา้นบุคลากรของสถาบนัฯ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (2558) ไดใ้ห้
ขอ้มลูว่า 
 
  “โดยภาพรวมคือ เวลาท่ีหน่วยงานกลางขอบุคลากรเขา้ร่วมโครงการ ไม่
 ค่อยมีคนสละเวลาไปเขา้ร่วม โดยจะยนิดีสละเป็นเงินบริจาคมากกว่าการร่วมงาน
 นอกเวลา ในเวลาไม่มีปัญหา คือทุกคนมีครอบครัว ตวัพี่เองก็มีครอบครัว และก็
 ดว้ยความท่ีบุคลากรท่ีเป็นผูใ้หญ่ส่วนใหญ่จะคิดไปในทางเดียวกนั จะใชชี้วิตกบั
 ครอบครัวเป็นหลกั บุคลากรท่ีเป็นวยัรุ่น เป็นผูท่ี้ยงัไม่มีครอบครัว พร้อมท่ีจะเขา้
 ร่วมยงัมีน้อย ส่วนท่ีน่ีจะใช้เวลางานปกติไปท ากิจกรรมอยู่แลว้ ได้รับความ
 ร่วมมือเป็นอยา่งดี ดงันั้นจึงไม่มีปัญหาอะไร” 
  
 โดยท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 3 (2558) กล่าวเสริมว่า 
 
  “ผูรั้บผดิชอบงานกิจกรรมเพื่อสังคมมีเพียงคนเดียว น้อยเกินไปถา้เทียบ
 กบัผลการท างานท่ีสถาบนัฯ ตอ้งการ ผูรั้บผดิชอบในระดบัสถาบนัฯ คณะ ส านัก
 ต่างๆ ไม่มีผูท่ี้ท างานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยตรงอย่างชดัเจน เมื่อคน
 นอ้ยก็ไม่สามารถท าอะไรไดม้ากกว่าน้ี งบประมาณไม่เหมาะสม กบัเป้าหมายหรือ
 พนัธกิจท่ีสถาบนัฯ ตั้งไว ้และผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสงัคมเองนั้น มีการ
 เปล่ียนวาระบ่อย ทุกๆ 3 ปี ท าให้อาจจะขาดการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงงาน
 ดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมในบางเร่ืองนั้นตอ้งการความต่อเน่ือง” 
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 ในขณะท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 10 (2558) ไดใ้หข้อ้มลูท่ีแตกต่างว่า 
 
  “การท างานร่วมกนัระหว่างเจา้หน้าท่ีดว้ยกนัเอง ยงัดูงงๆ ครับ แบบว่า
 ประสานงานไดไ้ม่ดี ระหว่างเจา้หนา้ท่ีแต่ละส่วน ใครท าอะไร ใครรับผดิชอบงาน
 ส่วนไหน ไม่ชดัเจน แลว้ยิ่งงานน้ีให้สโมฯ มาท างานดว้ย ซ่ึงบางทีงานท่ีให้มาก็
 หนักเกินไปส าหรับนักศึกษาท่ีจะต้องตัดสินใจหรือดูแลคนหมู่มาก ถ้าเกิด
 เหตุการณ์ฉุกเฉินข้ึนมานกัศึกษารับผดิชอบกนัเองไม่ไหวหรอกครับ ผมว่าเร่ืองน้ี
 ก็ส าคญั ไม่ควรมองขา้มครับ เราน่าจะท างานใหเ้ป็นระบบมากกว่าน้ีได”้ 
 
 ประเด็นสุดทา้ย ประเด็นดา้นแผนงานและกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านท่ี 4 (2558) ไดใ้หข้อ้มลูว่า 
 
  “ในเร่ืองของการจดังานถือว่าไม่มีปัญหาใหญ่ มีเพียงปัญหาเล็กๆ น้อยๆ 
 ท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ ส่วนระหว่างการเตรียมงาน วางแผนงานอาจมีปัญหา
 โครงการไม่เป็นไปตามแผนงาน เน่ืองจากภยัธรรมชาติ เช่น เหตุการณ์น ้ าท่วม ท า
 ใหต้อ้งเล่ือนเวลาจดัโครงการหน่ึง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อโครงการอ่ืนๆ ต่อไป
 อีกเร่ือยๆ” 
 
 ในขณะท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 9 (2558) กล่าวว่า 
 
  “ผมว่ากิจกรรมของนิด้ายงัดูไม่เข้มแข็งเท่าไร ส่วนหน่ึงผมว่าพี่ๆ 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้มาท างานตรงน้ี อาจจะไม่ไดจ้บมาทางสาย CSR โดยตรง และก็เช่ือ
 ว่านิดา้อาจจะไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีมากพอ คาดว่าไม่น่าจะมีการส่งพ่ีๆ 
 เจา้หนา้ท่ีไปอบรมหรือดูงานเก่ียวกบั CSR ของท่ีไหนเลย งานท่ีออกมาเลย เป็น
 แบบพ้ืนฐาน ใครๆก็ท าได้ ท่ีไหนก็ท าได้ แบบน้ีแค่มีงบประมาณสนับสนุน
 โครงการก็เกิด ซ่ึงก็ไปโทษพี่ๆเขาไม่ได ้เพราะอย่างน้อยๆ เขาก็มีใจท่ีจะท า แต่
 ถามว่า CSR ของนิดา้นั้นสร้างความย ัง่ยืนไดห้รือไม่ ผมว่ายงัตอบไดย้ากอยู่ คง
 ตอ้งยอ้นกลบัมาถามว่า นิดา้ตั้งใจท า CSR เพื่ออะไร เพื่อภาพในปัจจุบนัหรือเพื่อ
 ประโยชน์ในระยะยาว” 
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 โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 12 (2558) กล่าวเสริมว่า 
 
  “กิจกรรมต่างๆ ท่ีทางสถาบนัฯ คิดมานั้น ยงัไม่ค่อยเหมาะสมกบัระดบั
 ของสถาบนัฯ จริงอยูท่ี่ไม่ว่าเราจะท าส่ิงใดๆ ให ้ผูรั้บหรือชาวบา้นยอ่มดีใจอยู่แลว้ 
 แต่เราควรจะท าให้เขาได้มากกว่าน้ี อย่างตอนท่ีผมไปออกค่ายอาสานั้น เรา
 สามารถสร้างสะพาน สร้างห้องสมุดไดเ้ลยดว้ยซ ้ า แต่ท่ีน่ียงัไม่สามารถท าส่ิง
 เหล่านั้นได ้อาจเป็นเพราะเจา้ท่ีของสถาบนัฯ อาจจะไม่เคยท าอะไรแบบน้ีมาก่อน 
 หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีถนดังานบริหารมากกว่า งานปฏิบติัการณ์” 
 
 ดงันั้นปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สรุปได้ว่า ผูท่ี้รับผิดชอบโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคมโดยตรงนั้น มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นงบประมาณของทางสถาบนั
ฯ มีใหใ้ชจ่้ายเพียงพอ แต่ถา้พดูถึงความเหมาะสมของงบประมาณท่ีแต่ละหน่วยงานไดรั้บ และการ
ใหค้วามส าคญัดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ตามยทุธศาสตร์การพฒันาของทางสถาบนัฯ จะถือว่า
งบประมาณท่ีไดย้งัไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร ซ่ึงจากตารางท่ี 4.1 จะเห็นไดช้ดัว่า ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การ
เสริมสร้างบทบาทและความรับผดิชอบต่อสงัคมนั้น ไดรั้บงบประมาณเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 
เท่านั้น อีกทั้งความตอ้งการของชาวบา้นส่วนใหญ่ท่ียงัไม่เขา้ใจกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม ยงัตอ้งการเป็นส่ิงของ หรือวสัดุ อุปกรณ์ท่ีสามารถจบัต้องได ้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งใช้
งบประมาณค่อนขา้งสูง ทางสถาบนัฯ นั้นให้ไดใ้นแง่ของการให้บริการวิชาการเป็นหลกั ท าให้มี
การใหค้วามสนใจกบักิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมไม่มากนกั  
 ในประเด็นด้านบุคลากรของสถาบันฯ มีผูร่้วมด าเนินโครงการเพียงพอ เหมาะสม ซ่ึง
สามารถปรับใชไ้ดต้ามแต่ละโครงการ แต่ทุกๆ โครงการนั้นมีผูรั้บผิดชอบทั้งหมดเพียงแค่คนเดียว 
ซ่ึงท าให้การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมีความละเอียดรอบคอบน้อยลง เช่น การ
ติดตามตรวจสอบโครงการบางโครงการ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการเดินทาง หรือตอ้งมีการตรวจ
ติดตามอยา่งต่อเน่ือง ผูรั้บผดิชอบเพียงคนเดียวจะไม่สามารถท าไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ในแง่การ
ให้ความร่วมมือของอาจารย์สถาบันฯ ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นไปอย่างยากล าบาก 
เน่ืองจากอาจารยทุ์กคนลว้นมีภาระในการสอนหนังสือเป็นหลกั ซ่ึงมีเวลาว่างไม่ตรงกบักิจกรรม
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของทางสถาบนัฯ โดยมากอาจารยท่ี์สามารถเขา้ร่วมโครงการดา้น
ความรับผดิชอบต่อสงัคมไดน้ั้น มกัจะเป็นอาจารยท่ี์มีส่วนร่วมกบักิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อ
สงัคมอยา่งต่อเน่ืองอยูแ่ลว้ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์เห็นคุณค่าของความรับผิดชอบต่อสังคม และยินดีสละ
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เวลาว่างส่วนตัวเพ่ือเข้าร่วมโครงการ สุดท้ายสถาบันฯ มีการแต่งตั้งผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่าย
กิจกรรมเพื่อสงัคม ท าหนา้ท่ีดูแลงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมโดยตรง แต่มีการเปล่ียนวาระใน
ทุกๆ 3 ปี ซ่ึงเป็นผลเสียต่อการด าเนินงานเพื่อความรับผดิชอบต่อสงัคม เน่ืองจากบางโครงการนั้นมี
จุดประสงคเ์พ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ตอ้งการความต่อเน่ือง โดยอาศยัการปลูกฝังความตระหนัก และ
จิตส านึกดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงโครงการเหล่าน้ี ลว้นเป็นโครงการท่ีจะไดเ้ห็นผลใน
ระยะยาว 
 จากมุมมองของนกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งจากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เอง
และสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ นั้น มีความเห็นท่ีไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีแตกต่างจาก
ปัญหาและอุปสรรคของทางเจ้าหน้าท่ีผูด้  าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า 
ประเด็นดา้นแผนงานและกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ยงัไม่เขม้แข็งเท่าท่ีควร นักศึกษา
บางส่วน คาดหวงัท่ีสถาบนัฯ เป็นสถาบนัการศึกษาระดบัสูง ควรจะมีการด าเนินงานดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมไดดี้กว่า และยิง่ใหญ่กว่าน้ี เช่น คาดหวงัการสร้างหอ้งสมุดมากกว่าการจดัเรียง
หนังสือในห้องสมุด เป็นต้น นักศึกษาเหล่าน้ียงัมองว่าเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ ยงัขาด
ประสบการณ์ในการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม รวมถึงขาดความช านาญในงานดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม และไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนเขา้รับผิดชอบการด าเนินโครงการดา้น
ความรับผดิชอบต่อสงัคม ท าใหท้ าไดเ้พียงการปรับใชง้บประมาณของสถาบนัฯ ให้เขา้กบักิจกรรม
ท่ีชาวบา้นตอ้งการ ขาดการริเร่ิมสร้างสรรคโ์ครงการใหม่ๆ ท่ีสามารถก่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
ซ่ึงการพฒันาท่ียงัยืนนั้น ถือเป็นส่วนท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคม การช่วยเหลือสงัคมเพื่อใหเ้กิดการต่อยอด ใหส้งัคมสามารถพฒันาต่อไปไดด้ว้ยตนเอง 
 

4.4 แนวทางพัฒนาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
 
 ส าหรับแนวทางพัฒนาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมดนั้น ได้รับข้อเสนอแนะท่ี
น่าสนใจ แบ่งเป็น 3 ประเด็นหลกัดงัต่อไปน้ี 
 
 
 



 84 
   

 

4.4.1 การเพิ่มองค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรของสถาบัน
บัณฑติพฒันบริหารศาสตร์  

ผูรั้บผดิชอบการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ ควรศึกษาขอ้มูล วิธีการ รวมถึงการเขา้ร่วมโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ ภายนอกสถาบนัฯ ท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ
สถาบนัฯ ต่อไป 

 
4.4.2 การเพิม่ความส าคญัของการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
อาจารยข์องสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ควรจดัสรรเวลาให้กบัการด าเนินงานดา้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจ า เช่น การเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสามารถปรึกษาหารือกับ
อาจารยไ์ดท้างช่องทางต่างๆ หรือการเปิดการอบรบใหบ้ริการวิชาการแก่ชาวบา้น เป็นตน้ ซ่ึงอาจจะ
ก าหนดเป็นอีกหน่ึงภาระหลกัของอาจารย ์และสามารถน ามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลการ
เรียนการสอนอาจารยข์องสถาบนัฯ 

 
4.4.3 การริเร่ิมโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามองค์ความรู้หลักของแต่ละ

หน่วยงาน 
ควรมีการริเร่ิมโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ตามองคค์วามรู้หลกัของแต่ละคณะ

และหน่วยงาน เช่น ส านักบรรณสารการพฒันาของสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีองค์
ความรู้ในเร่ืองของการจดัการระบบหอ้งสมุด ควรจดัตั้งโครงการเปิดโอกาสให้แก่ชุมชนท่ีตอ้งการ
ใหส้ถาบนัฯ เขา้ไปจดัระเบียบหอ้งสมุดให ้หรือคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีองค์ความรู้ใน
เร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม ทศันียภาพ ควรจดัตั้งโครงการให้ความรู้แก่ชุมชนท่ีตอ้งการปรับทศันียภาพ 
หรือเสนอแนะแนวทางการป้องกนัปัญหาจากภยัธรรมชาติ เป็นตน้ ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีเป็นโครงการ
ท่ีมีตน้ทุนอยูท่ี่องคค์วามรู้ มิใช่เงินทุน 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 การศึกษาเร่ือง การประเมินผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานด้านความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2) เพื่อประเมินผลการด าเนินงานดา้น
ความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์      
4) เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนา การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้งในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึง
สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาพร้อมขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 
 

5.1 สรุป และอภปิรายผลการศึกษา 
 

5.1.1 มติด้ิานประสิทธิผลทางด้านการเงนิ 
5.1.1.1 บรรลุผลการด าเนินงาน ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 
สถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดบัสูง ซ่ึงถือเป็น

องคก์รท่ีไม่ไดห้วงัผลก าไรเป็นหลกั การใชง้บประมาณของสถาบนัฯ จึงเป็นไปเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ ท่ีจะตอ้งมีการเสนอโครงการ เสนอรายละเอียดโครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย
และงบประมาณ เพ่ือเสนอรับการอนุมติัเบิกจ่าย นอกจากนั้น ยงัมีการท ารายงานสรุปในทุกๆ 
โครงการอีกด้วย ซ่ึงการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันฯ นั้นบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ดูไดจ้ากการด าเนินงานในแต่ละโครงการท่ี
ผา่นมาจนถึงปัจจุบนั มีผูรั้บผดิชอบโครงการอยา่งชดัเจน ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน 
สถาบันฯ อย่างสม ่ าเสมอ อีกทั้ งมีการติดตามผลการด าเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบาย 
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานท่ีก  าหนดไว ้ ซ่ึงผลการประเมินผลโครงการด้านความ
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รับผิดชอบต่อสังคมจะไดรั้บผลตอบรับความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากมาโดยตลอด (จากระดับ
ความพึงพอใจทั้งหมด มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
พานแกว้ อ่ินสุทะ (2553) ไดศ้ึกษาเร่ือง การศึกษาคุณภาพการบริหารจดัการเชิงสมดุล (Balanced 
Scorecard) ของโรงเรียนบา้นใหม่โชคชยั อ  าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชียงราย พบว่า การด าเนินงาน
ของโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ด  าเนินการตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 4 และน า
นโยบายดงักล่าวลงสู่การปฏิบัติ ร่วมกบัการก าหนดวตัถุประสงค์ แผนงาน ส่งผลให้การจดัการ
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงอาจสรุปได้ว่า สถาบันการศึกษาท่ีมีการด าเนินงาน
สอดคลอ้งกบันโยบาย วตัถุประสงคแ์ละแผนงานเป็นอย่างดี จะมีการจดัการดา้นการเงินไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผลเช่นกนั 

5.1.1.2 การจดัสรรงบประมาณการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

การจัดสรรงบประมาณของทางสถาบันฯ ให้กับการด าเนินงานด้านความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ถือว่ามีเพียงพอต่อการด าเนินโครงการตลอดทั้งปี ทั้งน้ีส่วนหน่ึงเป็นเพราะว่า
ผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนัฯ สามารถวางแผนการ
ด าเนินงานไดต้ามงบประมาณท่ีสถาบนัฯ มอบให ้ซ่ึงนัน่หมายความว่างบประมาณท่ีไดจ้ะมากหรือ
นอ้ย ไม่เป็นปัญหาส าหรับการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม แต่หมายความว่า เมื่อไรท่ีมี
งบประมาณมาก การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันฯ จะสามารถสร้าง
ประโยชน์ใหส้งัคมไดม้าก แต่เมื่อไรท่ีมีงบประมาณนอ้ยลง การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของสถาบนัฯ ก็จะสามารถสร้างประโยชน์ใหส้งัคมไดน้อ้ยลงเช่นกนั ฉะนั้น ปัญหาจึงอยู่ท่ีว่า 
สถาบนัฯ เลือกท่ีจะจดัสรรงบประมาณให้สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไดม้ากหรือน้อย 
สอดคลอ้งกบั พนัธกิจท่ีสถาบนัฯ ตั้งไวอ้ย่างไร ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูด้  าเนินโครงการดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมนั้น ตอบไปในทิศทางเดียวกนัว่า งบประมาณมีเพียงพอ แต่ไม่เหมาะสม สรุป
ไดว้่าการจดัสรรงบประมาณการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของสถาบนัฯ ควรไดรั้บ
การแกไ้ข ใหส้อดคลอ้งกบั พนัธกิจท่ีสถาบนัฯ ตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชิรา ยศศรี (2555) ศึกษา
เร่ือง การประเมินผลการด า เนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม: 
กรณีศึกษา โครงการปลกูป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ  ากัด ท่ีพบว่า ปริมาณงบประมาณในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม มีเพียงพอและส่งผลดีต่อการด าเนินโครงการ และถือว่าค่อนขา้งมาก จนท าให้การจดั
กิจกรรมในแต่ละคร้ังสามารถส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และการท่ีมีงบประมาณมากนั้น จะส่งผลดีคือ
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สามารถท่ีจะจดัหาตน้กลา้ในการปลกูไดม้าก และท าให้การปลูกท าไดม้ากข้ึนอีกดว้ย  จึงอาจสรุป
ไดว้่า การจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมนั้น ส่งผลต่อการสร้าง
ประโยชน์ให้แก่สังคม ถา้สถาบันฯ ให้ความส าคัญ มีงบประมาณในการด าเนินงานด้านความ
รับผดิชอบต่อสงัคมมาก สงัคมก็จะไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินงานเหล่าน้ีมากเช่นกนั 

 
5.1.2 มติด้ิานผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

 ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ บุคลากรของสถาบนัฯ 
คือ เจ้าหน้าท่ีผูด้  าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษาผูเ้ข้าร่วมโครงการความ
รับผดิชอบต่อสงัคม และบุคคลภายนอกท่ีเขา้ร่วมโครงการ คือ นกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืน ผูน้  าชุมชน
และชาวบา้น ความพึงพอใจของบุคลากรของสถาบนัฯ ผูน้  าชุมชนและชาวบา้น จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกและการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมได้ผลสอดคลอ้งกนัว่า ทุกคนมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนัฯ เป็นอย่างมาก เน่ืองจากโครงการดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมนั้น คือการสร้างประโยชน์แก่สงัคมไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุก
คนจึงไดรั้บความรู้สึกของการเป็นผูใ้ห้และผูรั้บ  เช่นเดียวกบัผลการประเมินโครงการท่ีอยูใ่นเกณฑ์
ดีมาโดยตลอด ส่งผลให้การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมไดรั้บการสนับสนุนจากทุก
ฝ่ายอยูเ่สมอ สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน มีความต่อเน่ืองและประสบผลส าเร็จ สอดคลอ้งกบั 
จุฑารัตน์ หงส์จินดา (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐาน การ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001): กรณีศึกษา บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) พบว่า 
พนกังานของบริษทัฯ มีการให้ความร่วมมือและมีความพึงพอใจมากในการเป็นส่วนหน่ึงในการ
บริหารการจดัการดา้นระบบ ISO 14001 ให้ประสบความส าเร็จ จึงอาจสรุปไดว้่า การด าเนินงาน
ใดๆ ท่ีไดรั้บความร่วมมือจากผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเป็นอย่างดี จะส่งผลให้การด าเนินงาน เหล่านั้น 
ประสบความส าเร็จไดโ้ดยง่าย 
 อย่างไรก็ตามนักศึกษาผูเ้ข้าร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม จากสถาบันอ่ืน 
บางส่วน ได้ให้ความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไปว่า ยงัไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าท่ีคาดหวงัจาก
สถาบนัฯ การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนัฯ ยงัไม่สามารถก่อให้เกิดการ
พัฒนาสังคมอย่างย ั่งยืนได้ เป็นการสร้างประโยชน์ให้กันแบบให้ค ร้ังเดียว รับคร้ังเดียว 
เปรียบเสมือนการหาปลาให้ ไม่ใช่การสอนวิธีจับปลา ซ่ึงถือได้ว่าเป็นความคิดเห็นท่ีไม่ควร
มองขา้มอยา่งยิง่ เน่ืองจากสถาบนัฯ มีจุดประสงค์ในการด าเนินโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคม เพื่อความสอดคลอ้งกบัพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ในเร่ือง
ของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืดว้ย ดงันั้น ในเร่ืองของขั้นตอนการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
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เพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนั้น ควรไดรั้บการปรับปรุง ซ่ึงสอดคล้องกับ จ าลอง โพธ์ิบุญ 
(2550) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
พบว่า ความรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพียงแค่แก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพเท่านั้นไม่เพียงพอ แต่ควรท่ีจะสามารถป้องกนัมิให้
เกิดปัญหาน้ีดว้ย ดงักลยทุธต่์อไปน้ี 1) การศึกษาท าความเขา้ใจถึงวฒันธรรม แนวคิด และวิถีชีวิต
ของคนไทย 2) การสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชนในประเด็นปัญหาและแนวทางการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 3) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน และก าหนดแนวทางการพฒันา 4) การกระจายทรัพยากรอ านาจ
และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่ชุมชน จึงอาจสรุปไดว้่า 
สถาบนัฯ ควรเพ่ิมเติมการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ในดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เพ่ือ
ป้องกนัมิให้ปัญหาท่ีชุมชนนั้นๆ พบ กลบัมาเกิดข้ึนอีก ท าให้ประโยชน์ท่ีชาวบา้นควรเรียนรู้จะ
ไม่ใช่การรอรับเพียงอยา่งเดียว แต่จะเป็นการเรียนรู้ท่ีจะสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง และเรียนรู้ท่ี
จะอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง 
 

5.1.3 มติด้ิานการด าเนินงาน 
 สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์มีความเช่ือมัน่ในปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 มาโดยตลอดทั้งในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงความ
รับผดิชอบต่อสงัคมเป็นหน่ึงในอีกหลายๆ เร่ืองท่ีสถาบนัฯ ด าเนินการ นอกเหนือจากการเรียนการ
สอนท่ีเป็นกระบวนการหลกัของสถาบนัฯ เรียกไดว้่าบุคลากรทุกคนลว้นมีความเขา้ใจในเหตุและ
ผลของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม เห็นไดจ้ากมิติดา้นลกูคา้หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง
ท่ีมีการสนับสนุนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอ ผูว้ิจัยพบว่า มิติด้านการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ มีแนวโน้มท่ีจะพฒันาไปในทิศทางท่ีถูกต้องอย่างต่อเน่ืองดังน้ี การ
ด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันฯ จะมีการสอดแทรกกิจกรรมทางวิชาการ
เสมอ ซ่ึงถือเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี ในประเด็นของขั้นตอน
การด าเนินงานนั้ น การก าหนดให้การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน่ึงใน
ยทุธศาสตร์หลกัของสถาบนัฯ การมีผูบ้ริหารระดบัสูงและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลอย่างชดัเจน 
การมีผูส้นบัสนุนและผูเ้ขา้ร่วมโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการ
ประเมินผลและตรวจติดตามผลการด าเนินงานอยู่เสมอ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวีรศกัด์ิ จนั
ทะสงคราม (2549) ศึกษาเร่ือง การรับรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 พบว่า ผูบ้ริหารตอ้งเป็น
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ผูน้  าบุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือคอยให้ค  าแนะน าช่วยเหลือชาวบา้นในการประสานงาน 
เน่ืองจากบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังคมไทยนั้นเป็นท่ีเคารพนับถือจากผูค้นในสังคม 
ดงันั้น ผูบ้ริหารท่ีได้รับเชิญให้เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม จะสามารถระดม
ทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมอยู่เสมอ จึงอาจสรุปได้ว่า การมี
ผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความรับผดิชอบดูแลโครงการ เขา้ร่วมการด าเนินงานอย่างใกลชิ้ด จะ
ส่งผลต่อการพฒันาความตระหนัก และจิตส านึกของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงท่ี
สามารถสร้างความย ัง่ยนืได ้
 อยา่งไรก็ตาม แมโ้ครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสถาบนัฯ ด าเนินการจะถูกผูม้ี
ส่วนเก่ียวขอ้งบางส่วนมองว่ายงัไม่สามารถก่อให้เกิดความย ัง่ยืนได้นั้น ผูว้ิจยักลบัพบว่า แนว
ทางการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนัฯ ยงัมีขอ้ดีท่ีส าคญัอยู่เช่นกนั คือ การ
มีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงก่อนการด าเนินโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมทุกคร้ัง ผูด้  าเนิน
โครงการจะเปิดโอกาสให้ผูน้  าชุมชนของโครงการนั้นๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนิน
โครงการอย่างต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลาของโครงการ ท าให้การด าเนินโครงการด้านความ
รับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนัฯ นั้น เป็นไปอย่างราบร่ืน สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ และ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัชุมชนไดเ้สมอ มิใช่การยดัเยียด ให้ในส่ิงท่ีชุมชนไม่ตอ้งการ สอดคลอ้ง
กบั ธญัณ์ณภทัร์ เจริญพานิช (2558) ศึกษาเร่ือง การประยกุตก์ระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมในการพฒันามหาวิทยาลยัสีเขียว ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม จงัหวดัพิษณุโลก 
พบว่า การพฒันานโยบายการมีส่วนร่วมมหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีไดม้าจากกระบวนการทางสังคมท่ีท า
ใหทุ้กภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดรู้้จกักนั ไดร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และแสดงความคิดเห็นอย่าง
หลากหลายและกวา้งขวา้ง บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของคนทุกระดบั ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความ
เป็นชุมชนเดียวกนั และความเป็นเจา้ของนโยบายร่วมกนั เพ่ือใหฝ่้ายบริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าไป
ขบัเคล่ือนเพ่ือการพฒันาและปรับปรุงสภาพปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
อาจสรุปไดว้่า กระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นอีกหน่ึงแนวทางท่ีส่งเสริมให้การท างานร่วมกัน
เป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 

5.1.4 มติด้ิานการเรียนรู้และการพฒันา 
 จากการท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์นั้น เป็นสถาบนัการศึกษาระดบัสูงท่ีมีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาไปสู่สถาบนัการศึกษาชั้นน าระดบัโลก การเรียนรู้และพฒันาบุคลากร จึงมีการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เช่น การฝึกอบรมหรือการใหทุ้นการศึกษาต่อในระดบัสูง อยา่งไรก็ตามใน
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ส่วนของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม การเรียนรู้และพฒันานั้นจะมุ่งเน้นไปท่ีการ
สร้างความตระหนกัและจิตส านึกใหแ้ก่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จะมี
กลุ่มงานส่ือสารองคก์ารและกิจกรรมเพื่อสงัคม เป็นผูดู้แลรับผดิชอบโครงการดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมต่างๆ ขอ้ดีคือ มีผูรั้บผดิชอบท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานดูแลอย่างใกลชิ้ด และเกิด
ความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน ขอ้เสียคือ ผูด้  าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมจะมีจ  านวนไม่
มาก และเป็นบุคคลเดิมๆ ท่ีผ่านการด าเนินงานมาแลว้หลายคร้ัง ส่งผลให้ความตระหนักและ
จิตส านึกท่ีพฒันาข้ึน ลว้นตกอยูก่บับุคคลเดิม ไม่สามารถขยายวงกวา้งออกไปไดม้ากนกั ในมิติน้ีจึง
ถือไดว้่าทางสถาบนัฯ ยงัสามารถเรียนรู้และพฒันาดา้นจิตส านึกและความตระหนักให้เกิดแก่ผูม้ี
ส่วนเก่ียวขอ้งไดม้ากกว่าน้ี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุไพรินทร์ นันทะลยั (2547) ไดศ้ึกษา
เร่ืองการประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี จ  ากดั ดว้ยเทคนิค Balanced 
Scorecard พบว่า สหกรณ์ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานให้มีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถ ซ่ึงเป็นการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการ
บริการท่ีเป็นเลิศ จึงอาจสรุปไดว้่า การเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรขององค์กรนั้น 
ส่งผลใหก้ารด าเนินงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ในส่วนของบุคลากรท่ีไม่ได้มีหน้าท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์นั้น จะเป็นการเขา้ร่วมโครงการในรูปแบบของความ
สมคัรใจทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานต่างๆ หรือนักศึกษาของสถาบนัฯ เอง หากมี
ความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ ยอ่มสามารถท าได ้ส่ิงเหล่าน้ีมีขอ้ดีท่ีเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร
ของสถาบนัฯ สามารถพฒันาการเรียนรู้ดา้นการท ากิจกรรมเพื่อสังคม สร้างประโยชน์ให้ผูอ่ื้น แต่
ขอ้เสียคือ การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมจะขาดความแน่นอนในแง่ของจ านวนผูร่้วม
ด าเนินโครงการ ตามความหน้าสนใจของโครงการนั้นๆ เน่ืองจากว่า โครงการใดท่ีไดรั้บความ
สนใจมากๆ ก็จะมีผูร่้วมด าเนินการมาก ส่วนโครงการใดท่ีไดรั้บความสนใจน้อย ก็จะขาดผูร่้วม
ด าเนินการไป ไม่สามารถควบคุมไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้มีความเป็นไปได้ว่า
โครงการท่ีได้รับความสนใจน้อย อาจจ าเป็นต้องใช้ผูด้  าเนินโครงการเป็นจ านวนมากก็ได้  
นอกจากนั้น ยงัแสดงให้เห็นอีกอย่างว่า การเข้าร่วมโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บุคลากรท่ีไม่ไดมี้หน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงนั้น เกิดจากจิตอาสาหรือจิตส านึกดา้นการช่วยเหลือ
สงัคมของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีมาอยูแ่ลว้ และไม่ไดเ้ก่ียวกบัการด าเนินงานใดๆ ของสถาบนัฯ ส่วนผูท่ี้
ไม่มีจิตอาสาหรือจิตส านึกดา้นการช่วยเหลือสังคม ไม่เขา้ร่วมโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคมเหล่าน้ี ก็จะไม่ไดรั้บการเรียนรู้และพฒันาใดๆ จากโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ของสถาบนัฯ เช่นกนั จึงสรุปได้ว่าในดา้นการสร้างความตระหนักและจิตส านึกให้แก่บุคลากร
ทัว่ไปของสถาบนัฯ นั้น สถาบนัฯ ยงัไม่สามารถท าไดส้ าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิวพา สิริจามร และ
จ าลอง โพธ์ิบุญ (2553) ศึกษาเร่ือง ธรรมภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี พบว่า บทเรียนส าหรับองค์กรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
การมีวิสัยทัศน์ ความมุ่งมัน่และเสียสละของผูบ้ริหาร การให้ความส าคัญกับการดูแลรักษา
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการและตรวจสอบติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง สร้างจิตส านึกท่ีดีใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และการไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและองคก์รต่างๆ จึงอาจ
สรุปไดว้่า สถาบนัฯ ควรส่งเสริมให้บุคลากรให้ความส าคญักบักิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคมให้มากข้ึน ส่งเสริมให้เกิดการเสียสละเวลาส่วนตวัเพ่ือเรียนรู้ท่ีจะให้เวลากบัสังคม ซ่ึงอาจ
ส่งผลใหบุ้คลากรของสถาบนัฯ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ไดดี้ข้ึนอีกดว้ย 
 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาตามหลกัการประเมินผล
เชิงดุลยภาพได ้ดงัน้ี 
 

5.2.1 มติด้ิานประสิทธิผลทางด้านการเงิน: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์มีการแบ่ง
งบประมาณใหโ้ครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมไดไ้ม่เหมาะสมเท่าท่ีควร กล่าวคือ มีความ
เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพราะสามารถปรับค่าใชจ่้ายในแต่ละโครงการให้มีความ
ยืดหยุ่นได้ แต่ไม่เหมาะสมต่อยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีสถาบันฯ ตั้งไว ้(ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การ
เสริมสร้างบทบาทและความรับผดิชอบต่อสงัคม มีสดัส่วนงบประมาณท่ีไดรั้บเพียงร้อยละ 1) และ
ถา้หากมีงบประมาณท่ีเหมาะสมมากกว่าน้ี ก็จะท าให้สถาบนัฯ สามารถสร้างโครงการดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคม สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไดม้ากกว่าน้ี ทั้งในแง่ของคุณภาพของโครงการ
และจ านวนโครงการ 
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5.2.2 มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบนับัณฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ยงัมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีไม่ตรงกัน 
โดยเฉพาะผูน้  าชุมชนและชาวบ้านยงัเข้าใจว่าความรับผิดชอบต่อสังคม คือการบริจาคเงินหรือ
ส่ิงของช่วยเหลือสงัคม ท าใหก้ารด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนัฯ ตอ้งเร่ิมตน้
ดว้ยการบริจาคเงิน และส่ิงของต่างๆ ก่อน ซ่ึงไม่สามารถท าใหเ้กิดความย ัง่ยนืได ้  
 

5.2.3 มิติด้านการด าเนินงาน: การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีโครงการท่ีมีแนวโน้มสามารถท าให้เกิดความย ัง่ยืนไดค่้อนขา้งน้อย 
และยงัไม่ชดัเจน ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคมาจากการท่ีไม่มีผูด้  าเนินโครงการคนใดจบการศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมโดยตรง หรือขาดการฝึกอบรบใหค้วามรู้ดา้นความรับผดิชอบ
ต่อสังคมก่อนการด าเนินโครงการใดๆ แต่ละโครงการจึงด าเนินการตามความตระหนักและ
จิตส านึกพ้ืนฐานของผูด้  าเนินโครงการเอง 
 

5.2.4 มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา: การเรียนรู้และพฒันาจากการด าเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม ของบุคลากรของสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ยงัอยู่ในวงจ ากดั เป็น
บุคลากรท่ีท างานเดิมซ ้ าๆ ซ่ึงเป็นเพราะการด าเนินงานของสถาบันฯ จะมีการแบ่งงานกันอย่าง
ชดัเจน ซ่ึงภาระหนักจะอยู่ท่ีกลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นหลกั หน้าท่ี การ
ดูแลรับผดิชอบจะไม่ไดก้ระจายออกไปสู่หน่วยงานอ่ืนๆ ท าใหห้น่วยงานอ่ืนๆ ยงัใหค้วามส าคญักบั
การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมไม่มากเท่าท่ีควร 
 

5.3 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บัณฑติพฒันบริหารศาสตร์  
 
 แนวทางการพฒันาการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ ผูว้ิจัยไดท้ าการรวบรวมข้อมูลขอ้เสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมด แลว้น ามาประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบนัฯ ไดเ้ป็นแนวทางการพฒันาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลกัการ
ประเมินผลเชิงดุลยภาพท่ีสถาบนัฯ สามารถปฏิบติัไดจ้ริง ดงัน้ี 



 93 
   

 

5.3.1 มติด้ิานประสิทธิผลทางด้านการเงิน: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ควรริเร่ิม
เข้าร่วมสนับสนุนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาอ่ืนๆ หรือองคก์รเอกชนต่างๆ โดยการใหน้กัศึกษา หรือบุคลากรของสถาบนัฯ ท่ีมี
ความตระหนกัและจิตส านึกดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม เขา้ร่วมโครงการนั้นๆ อย่างสม ่าเสมอ  
เป็นการสนบัสนุนดว้ยจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการด าเนินงาน ส่งผลใหก้ารด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบ
ต่อสงัคม ในระดบัสถาบนัการศึกษา และองคก์รเอกชนของประเทศไทย มีการพฒันามากข้ึน สร้าง
แรงผลกัดนัใหน้กัศึกษา หรือบุคลากรขององค์กรเอกชนต่างๆ ร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีสามารถสร้าง
ประโยชน์และโอกาสต่างๆ ใหแ้ก่สงัคมท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ โดยท่ีไม่ไดเ้พ่ิมงบประมาณของ
สถาบนัฯ มากนกั นอกจากนั้น สถาบนัฯ ยงัสามารถคาดหวงักบัประโยชน์จากการริเร่ิมคร้ังน้ีได ้2 
ทาง คือ 1) สถาบันฯ สามารถได้ประโยชน์จากการศึกษาแนวทางการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอ่ืนๆ หรือองค์กรเอกชนต่างๆ ซ่ึงอาจน าไปสู่การปรับใช ้
สร้างสรรคโ์ครงการการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนัฯ เอง หรือ การพฒันา 
ต่อยอดโครงการต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน 2) สถาบันฯ สามารถได้
ประโยชน์จากการประชาสมัพนัธ์สถาบนัฯ ให้แก่นักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
อ่ืนๆ หรือองคก์รเอกชนต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อการเขา้ศึกษากบัสถาบนัฯ ในภายภาคหนา้ 
 

5.3.2 มิติด้านผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย:  ความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ีส่วนเก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์จะอยู่ในรูปแบบ
ของ ผูใ้ห้ (บุคลากรของสถาบันฯ และนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนๆ) และผูรั้บ (ผูน้  าชุมชนและ
ชาวบา้น) จึงถือไดว้่ามีการปฏิสัมพนัธ์กนัไม่มากนัก สถาบนัฯ ควรพฒันาดา้นการท างานร่วมกนั
ระหว่างผูม้ีส่วนเก่ียวข้องให้เกิดความใกลชิ้ดกันมากข้ึน ในทุกๆ ขั้นตอนการด าเนินงานของ
โครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ในบริเวณใด ควรจะเปิดโอกาสให้ผูน้  าชุมชนในบริเวณ
นั้นๆ เขา้มามีส่วนร่วมรับฟังและตดัสินใจต่อการด าเนินงานต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการซึมซับ 
จนถึงการจดจ าและน าไปปฏิบติัตาม ความย ัง่ยนืต่อการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมจึง
จะเกิดข้ึน เน่ืองจากชาวบ้านท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถน า
ประสบการณ์หรือความรู้ท่ีได้รับไปต่อยอด พฒันาชีวิตประจ าวนัของตนได้ในอนาคต  ในการ
พฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งข้ึนและจะ
ส่งผลใหก้ารด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนัฯ มีความหลายหลายทั้งในแง่ของ
รูปแบบการด าเนินงานและประโยชน์ท่ีสงัคมจะไดรั้บ  
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5.3.3 มติด้ิานการด าเนินงาน: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ควรส่งเสริมนโยบายดา้น
ความรับผดิชอบต่อสงัคม ใหทุ้กคณะและหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมเพ่ิมข้ึน โดยการเพ่ิมการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมใหเ้ป็นหน่ึงใน
ตวัช้ีวดัส าคญั ต่อการประเมินการด าเนินงานของคณะและหน่วยงานต่างๆ เม่ือก  าหนดเป็นตวัช้ีวดั
ส าคญัไดส้ าเร็จ ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมาคือบุคลการของสถาบนัฯ จะใหค้วามสนใจ 
 

5.3.4 มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา: สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ควรจัดการ
ฝึกอบรมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรของสถาบนัฯ อย่าง
ทัว่ถึง เพื่อสร้างความเขา้ใจถึงความส าคญัของการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม เหตุใด
จึงก  าหนดเป็นตวัช้ีวดัส าคญั ซ่ึงอาจส่งผลให้บุคลากรของทุกคณะและหน่วยงาน มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมไปในทิศทางเดียวกนั น าไปสู่การพฒันา
จิตส านึกและความตระหนักดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการพฒันาการด าเนินงานดา้น
ความรับผดิชอบต่อสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอยูบ่นพ้ืนฐานท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 
   

 

 โดยแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.1 แนวทางการพฒันาการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิต - 

พฒันบริหารศาสตร์ 
 

5.4 บทสรุป 
 
 การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์นั้น 
ถือไดว้่าสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดเ้ป็นอย่างดี และยงัประสบ
ความส าเร็จในแง่ของการประเมินผลโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ โครงการ 

แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม ตามหลักการประเมนิผลเชิงดุลยภาพ 

มิตด้ิานประสิทธิผลทางด้าน
การเงิน 

มิตด้ิานการด าเนินงาน 
 

มิตด้ิานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มิตด้ิานการเรียนรู้และ
พัฒนา 

น าแนวทางการด าเนินงาน
ดา้น CSR มาปรับใชแ้ละ
พฒันาต่อยอดกบัสถาบนัฯ 

ก  าหนดให ้CSR เป็นตวัช้ีวดั
ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณะและ

หน่วยงานต่างๆ 
 

ส่งเสริมการท างานร่วมกนั
ระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

พฒันาจิตส านึกและความ
ตระหนกัดา้น CSR ให้
บุคลากรของสถาบนัฯ 

 

จดัสรรบุคลากรสนบัสนุน
งานดา้น CSR จาก

สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ หรือ
องคก์รเอกชนต่างๆ 

ประชาสัมพนัธ์สถาบนัฯ 

พฒันาการมีส่วนร่วมดา้น
การด าเนินงาน CSR กบั
คณะและหน่วยงานต่างๆ 

 

การด าเนินงานดา้น CSR มี
ความหลากหลายมากข้ึน 

การพฒันาความสัมพนัธ์
ระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ชาวบา้นสามารถน า
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปต่อ

ยอดไดด้ว้ยตนเอง 

อบรมเพ่ิมความรู้ดา้น CSR 
ใหบุ้คลากรของสถาบนัฯ 

การด าเนินงานดา้น CSR มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากแนวทางการพัฒนาด้านความรับผดิชอบต่อสังคมตามหลักการประเมินผลเชิงดุลยภาพ 
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อย่างไรก็ดี การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนัฯ ยงัสามารถพฒันาไปใน
ทิศทางท่ีดีกว่าเดิมไดอี้กมากเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นดา้นประสิทธิภาพของการด าเนินงานดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื รูปแบบของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม
ท่ีแตกต่าง และการมีส่วนร่วมในโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบุคลากรของสถาบนัฯ 
เป็นต้น ทั้ งน้ี ความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึง
หมายความว่าการด าเนินงานส่วนใดท่ีดีอยู่แลว้ ยงัสามารถพัฒนาให้ดีข้ึนได้อีก รวมทั้งการ
ด าเนินงานในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างกนั จะส่งผลให้แนวทางการพฒันาย่อมมีความแตกต่าง
ไปดว้ย ซ่ึงผลการศึกษาดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนัฯ สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.2 สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนับณัฑิต-

พฒันบริหารศาสตร์  
 
 

มิตด้ิานประสิทธิผลทางด้านการเงิน 
- ควรริเร่ิมสนบัสนุนโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมใหแ้ก ่
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาอ่ืนๆ หรือองคก์รเอกชนต่างๆ 
มิตด้ิานการด าเนินงาน 
- ควรเพ่ิมการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมใหเ้ป็นหน่ึงใน
ตวัช้ีวดัส าคญั ต่อการประเมินผลการด าเนินงานของคณะและ
หน่วยงานต่างๆ 

มิตด้ิานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ควรพฒันาการท างานร่วมกนัระหว่างผูมี้ส่วนเก ีย่วขอ้งให้
เกดิความใกลชิ้ดกนัมากข้ึน เพ่ือความยัง่ยืนในอนาคต 
มิตด้ิานการเรียนรู้และพัฒนา 
- ควรเพ่ิมเติมการฝึกอบรมและใหค้วามรู้ดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมใหแ้กบุ่คลากร 
- ควรสับเปล่ียนหมุนเวียนบุคลากรผูด้  าเนินโครงการดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมทัว่ถึงทุกหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 

การประเมินผลการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยหลกัการ Balance Scorecard 

 มิตด้ิานประสิทธิผลทางด้านการเงิน 
- มีการบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
- สามารถจดัสรรงบประมาณไดเ้ป็นอย่างดี 
มิตด้ิานการด าเนินงาน 
- ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลกัของสถาบนัฯ 
- นโยบาย แผนงานและโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบอย่างชดัเจน 
- มีการติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง และไดรั้บผลการประเมิน
โครงการในเกณฑดี์เสมอ 

มิตด้ิานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (นกัศึกษา ผูน้ าชุมชนและชาวบา้น) มี
ความพึงพอใจเป็นอย่างมาก 
มิตด้ิานการเรียนรู้และพัฒนา 
- บุคลากรสามารถเรียนรู้และพฒันา การด าเนินงานดา้น
รับผิดชอบต่อสังคมไดจ้ากการท างานร่วมกนักบัชาวบา้น 
- บุคลากรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดี
เป็นทุนเดิมอยู่แลว้ 
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เร่ือง การด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
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ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและประเมินผลการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางพฒันา การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงในแบบสมัภาษณ์น้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะต่องานวิจยั 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี 

          ขอแสดงความนบัถือ   

 
      (นายปัญญาทร  หวงัชูธรรม) 
           นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
        คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 



 106 
 

 

ผูใ้หส้มัภาษณ์..................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................. 
หน่วยงาน............................................................................................................................................. 
วนั/เดือน/ปี.................................................................เวลาท่ีสมัภาษณ์................................................ 
สถานท่ีสมัภาษณ์................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ 
 ชาย       หญิง 
2. อาย ุ
 ต  ่ากว่า 20 ปี      20-30 ปี 
 31-40 ปี      41-50 ปี 
 51-60 ปี      60 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
 ต  ่ากว่าระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 สูงกว่าระดบัปริญญาตรี 

ส่วนที่ 2 ความคดิเห็นและประสบการณ์ที่มีต่อการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อ 
สังคม ของสถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 ในส่วนน้ีจะท าการศึกษาและประเมินผลการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางพฒันา การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีเหมาะสมต่อ สถาบนับณัฑิตพฒัน- 
บริหารศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีจุดเร่ิมตน้
อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. หลกัการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เป็น
อยา่งไร มีความสอดคลอ้งกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนืหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. นโยบาย แผนงาน และโครงการ การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. นโยบายภาครัฐและภาคเอกชนมีผลต่อ การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไดรั้บความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก (ความร่วมมือจากชุมชน, ความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน, 
ฯลฯ) บา้งหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. การจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์เป็นอย่างไร และมีการให้
ความส าคญักบัการด าเนินงานดา้นใดเป็นพิเศษ  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 - มีงบประมาณใหก้บัการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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7. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์สามารถใช้
งบประมาณท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์จดัสรรให้ ตรงตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
ก  าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
8. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีการ
ด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ บา้งหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
9. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มกีาร
ประชาสมัพนัธท์างช่องทางใดบา้ง และท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
10. มีการฝึกอบรมหรือใหค้วามรู้ก่อนการปฏิบติัหนา้ท่ี แก่ผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบ
ต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
11. การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์มีความตั้งใจจริงหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
12. หลงัจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละโครงการ ของสถาบนับณัฑิต-  
พฒันบริหารศาสตร์เสร็จส้ิน ไดมี้การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
13. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถ
สร้างประโยชน์ใหก้บัการบริหารจดัการของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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14. ท่านคิดว่าการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
สามารถก่อใหเ้กิดความตระหนกั หรือจิตส านึกดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมใหแ้ก่ ผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้ง (ผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม, นกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์, ชาวบา้นในพ้ืนท่ี) มาก-นอ้ยเพียงใด 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
15. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง (ผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม, 
นกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ชาวบา้นในพ้ืนท่ี) หรือไม่  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 - มีวิธีการวดัผลความพึงพอใจอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 - ถา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจ จะมีแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาและอุปสรรค ของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ มีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดว่าการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ควรพฒันาต่อไปอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับผู้ด าเนินโครงการด้านความรับผดิชอบต่อสังคม

ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง การด าเนินงานด้านความ

รับผดิชอบต่อสังคม ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและประเมินผลการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางพฒันา การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงในแบบสมัภาษณ์น้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะต่องานวิจยั 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี 

          ขอแสดงความนบัถือ   

 
      (นายปัญญาทร  หวงัชูธรรม) 
           นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
        คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์..................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................. 
หน่วยงาน............................................................................................................................................. 
วนั/เดือน/ปี.................................................................เวลาท่ีสมัภาษณ์................................................ 
สถานท่ีสมัภาษณ์................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ 
 ชาย       หญิง 
2. อาย ุ
 ต  ่ากว่า 20 ปี      20-30 ปี 
 31-40 ปี      41-50 ปี 
 51-60 ปี      60 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
 ต  ่ากว่าระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 สูงกว่าระดบัปริญญาตรี 

ส่วนที่ 2 ความคดิเห็นและประสบการณ์ที่มีต่อการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อ 
สังคม ของสถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 ในส่วนน้ีจะท าการศึกษาและประเมินผลการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางพฒันา การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีเหมาะสมต่อ สถาบนับณัฑิตพฒัน- 
บริหารศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. การเขา้ร่วมโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ของ
ท่าน เร่ิมตน้ไดอ้ยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านเคยเขา้ร่วมโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมาก่อนหรือไม่ และโครงการดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีท่านเคยเขา้ร่วมนั้น เหมือนหรือแตกต่างจากสถาบันบัณฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. ท่านคิดว่างบประมาณท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์จดัสรรใหใ้นการด าเนินงานดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์สามารถใช้
งบประมาณท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์จดัสรรให้ ตรงตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
ก  าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มกีาร
ประชาสมัพนัธท์างช่องทางใดบา้ง และท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. จ านวนผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
มาก-นอ้ยเพียงใด เพียงพอต่อการด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
7. ท่านไดรั้บการฝึกอบรมหรือใหค้วามรู้ก่อนการด าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม 
ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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8. หลงัจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
เสร็จส้ิน ไดมี้การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
9. ท่านคิดว่าการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
สามารถก่อใหเ้กิดความตระหนกั หรือจิตส านึกดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมใหแ้ก่ ผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้ง (ผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม, นกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์, ชาวบา้นในพ้ืนท่ี) มาก-นอ้ยเพียงใด 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
10. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับผูม้ีส่วนเก่ียวข้อง (ผูด้  าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม , 
นกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ชาวบา้นในพ้ืนท่ี) มาก-นอ้ยเพียงใด 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
11. ท่านสามารถเรียนรู้อะไร จากการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และสามารถน าไปพฒันาตนเองไดอ้ยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาและอุปสรรค ของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ มีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดว่าการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ควรพฒันาต่อไปอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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3.  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับนักศึกษาผู้ด าเนินโครงการด้านความรับผดิชอบต่อ

สังคมของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง การด าเนินงานด้านความ

รับผดิชอบต่อสังคม ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและประเมินผลการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางพฒันา การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงในแบบสมัภาษณ์น้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะต่องานวิจยั 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี 

          ขอแสดงความนบัถือ   

 
      (นายปัญญาทร  หวงัชูธรรม) 
           นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
        คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์..................................................................................................................................... 
สถาบนัการศึกษา................................................................................................................................ 
คณะ......................................................สาขา...................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี.................................................................เวลาท่ีสมัภาษณ์................................................ 
สถานท่ีสมัภาษณ์................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ 
 ชาย       หญิง 
2. อาย ุ
 ต  ่ากว่า 20 ปี      20-30 ปี 
 31-40 ปี      41-50 ปี 
 51-60 ปี      60 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
 ต  ่ากว่าระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 สูงกว่าระดบัปริญญาตรี 

ส่วนที่ 2 ความคดิเห็นและประสบการณ์ที่มีต่อการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อ 
สังคม ของสถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 ในส่วนน้ีจะท าการศึกษาและประเมินผลการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางพฒันา การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีเหมาะสมต่อ สถาบนับณัฑิตพฒัน- 
บริหารศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. การเขา้ร่วมโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ของ
ท่าน เร่ิมตน้ไดอ้ยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านเคยเขา้ร่วมโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมาก่อนหรือไม่ และโครงการดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีท่านเคยเขา้ร่วมนั้น เหมือนหรือแตกต่างจากสถาบันบัณฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์สามารถใช้
งบประมาณท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์จดัสรรให้ ตรงตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
ก  าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มกีาร
ประชาสมัพนัธท์างช่องทางใดบา้ง และท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. จ านวนผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
มาก-นอ้ยเพียงใด เพียงพอต่อการด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. ท่านไดรั้บการฝึกอบรมหรือใหค้วามรู้ก่อนการด าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม 
ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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7. ท่านคิดว่าการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
สามารถก่อให้เกิดความตระหนัก หรือจิตส านึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ ผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้ง (ผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม, นักศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์, ชาวบา้นในพ้ืนท่ี) มาก-นอ้ยเพียงใด 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
8. การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับผูม้ีส่วนเก่ียวข้อง (ผูด้  าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม , 
นกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ชาวบา้นในพ้ืนท่ี) มาก-นอ้ยเพียงใด 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
9. ท่านสามารถเรียนรู้อะไร จากการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และสามารถน าไปพฒันาตนเองไดอ้ยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาและอุปสรรค ของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ มีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดว่าการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ควรพฒันาต่อไปอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรมเพือ่

สังคมของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง การด าเนินงานด้านความ

รับผดิชอบต่อสังคม ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและประเมินผลการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางพฒันา การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงในแบบสมัภาษณ์น้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะต่องานวิจยั 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี 

          ขอแสดงความนบัถือ   

 
      (นายปัญญาทร  หวงัชูธรรม) 
           นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
        คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์..................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................. 
หน่วยงาน............................................................................................................................................. 
วนั/เดือน/ปี.................................................................เวลาท่ีสมัภาษณ์................................................ 
สถานท่ีสมัภาษณ์................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ 
 ชาย       หญิง 
2. อาย ุ
 ต  ่ากว่า 20 ปี      20-30 ปี 
 31-40 ปี      41-50 ปี 
 51-60 ปี      60 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
 ต  ่ากว่าระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 สูงกว่าระดบัปริญญาตรี 

ส่วนที่ 2 ความคดิเห็นและประสบการณ์ที่มีต่อการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อ 
สังคม ของสถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 ในส่วนน้ีจะท าการศึกษาและประเมินผลการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางพฒันา การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีเหมาะสมต่อ สถาบนับณัฑิตพฒัน- 
บริหารศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีจุดเร่ิมตน้
อยา่งไร มีความสอดคลอ้งกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนืหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. นโยบาย แผนงาน และโครงการ การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. นโยบายภาครัฐและภาคเอกชนมีผลต่อ การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไดรั้บความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก (ความร่วมมือจากชุมชน, ความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน, 
ฯลฯ) บา้งหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. การจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์เป็นอย่างไร และมีการให้
ความส าคญักบัการด าเนินงานดา้นใดเป็นพิเศษ  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 - มีงบประมาณใหก้บัการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์สามารถใช้
งบประมาณท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์จดัสรรให้ ตรงตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
ก  าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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7. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มกีาร
ด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ บา้งหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มกีาร
ประชาสมัพนัธท์างช่องทางใดบา้ง และท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
9. จ านวนผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ในแต่ละคร้ังมาก-นอ้ยเพียงใด เพียงพอต่อการด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
10. ท่านไดรั้บการฝึกอบรมหรือใหค้วามรู้ก่อนการด าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม 
ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
11. หลงัจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละโครงการ ของสถาบนับณัฑิต -  
พฒันบริหารศาสตร์เสร็จส้ิน ไดมี้การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
12. ท่านคิดว่าการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
สามารถก่อใหเ้กิดความตระหนกั หรือจิตส านึกดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมใหแ้ก่ ผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้ง (ผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม, นกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์, ชาวบา้นในพ้ืนท่ี) มาก-นอ้ยเพียงใด 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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13. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง (ผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม, 
นกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ชาวบา้นในพ้ืนท่ี) หรือไม ่
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 - มีวิธีการวดัผลความพึงพอใจอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 - ถา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจ จะมีแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
14. ท่านสามารถเรียนรู้อะไร จากการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และสามารถน าไปพฒันาตนเองไดอ้ยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาและอุปสรรค ของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ มีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดว่าการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ควรพฒันาต่อไปอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนินโครงการด้านความรับผดิชอบต่อ

สังคมของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง การด าเนินงานด้านความ

รับผดิชอบต่อสังคม ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและประเมินผลการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางพฒันา การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงในแบบสมัภาษณ์น้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะต่องานวิจยั 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี 

          ขอแสดงความนบัถือ   

 
      (นายปัญญาทร  หวงัชูธรรม) 
           นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
        คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์..................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................. 
หน่วยงาน............................................................................................................................................. 
วนั/เดือน/ปี.................................................................เวลาท่ีสมัภาษณ์................................................ 
สถานท่ีสมัภาษณ์................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ 
 ชาย       หญิง 
2. อาย ุ
 ต  ่ากว่า 20 ปี      20-30 ปี 
 31-40 ปี      41-50 ปี 
 51-60 ปี      60 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
 ต  ่ากว่าระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 สูงกว่าระดบัปริญญาตรี 

ส่วนที่ 2 ความคดิเห็นและประสบการณ์ที่มีต่อการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อ 
สังคม ของสถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 ในส่วนน้ีจะท าการศึกษาและประเมินผลการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางพฒันา การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีเหมาะสมต่อ สถาบนับณัฑิตพฒัน- 
บริหารศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีจุดเร่ิมตน้
อยา่งไร มีความสอดคลอ้งกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนืหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. นโยบาย แผนงาน และโครงการ การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. นโยบายภาครัฐและภาคเอกชนมีผลต่อ การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไดรั้บความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก (ความร่วมมือจากชุมชน, ความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน, 
ฯลฯ) บา้งหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. การจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์เป็นอย่างไร และมีการให้
ความส าคญักบัการด าเนินงานดา้นใดเป็นพิเศษ  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 - มีงบประมาณใหก้บัการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์สามารถใช้
งบประมาณท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์จดัสรรให้ ตรงตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
ก  าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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7. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มกีาร
ด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ บา้งหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มกีาร
ประชาสมัพนัธท์างช่องทางใดบา้ง และท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
9. จ านวนผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ในแต่ละคร้ังมาก-นอ้ยเพียงใด เพียงพอต่อการด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
10. ท่านไดรั้บการฝึกอบรมหรือใหค้วามรู้ก่อนการด าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม 
ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
11. หลงัจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละโครงการ ของสถาบนับณัฑิต -  
พฒันบริหารศาสตร์เสร็จส้ิน ไดมี้การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
12. ท่านคิดว่าการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
สามารถก่อใหเ้กิดความตระหนกั หรือจิตส านึกดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมใหแ้ก่ ผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้ง (ผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม, นกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์, ชาวบา้นในพ้ืนท่ี) มาก-นอ้ยเพียงใด 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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13. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง (ผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม, 
นกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ชาวบา้นในพ้ืนท่ี) หรือไม ่
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 - มีวิธีการวดัผลความพึงพอใจอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 - ถา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจ จะมีแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
14. ท่านสามารถเรียนรู้อะไร จากการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และสามารถน าไปพฒันาตนเองไดอ้ยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาและอุปสรรค ของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ มีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดว่าการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ควรพฒันาต่อไปอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 



 129 
 

 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับผู้น าชุมชน 

 เร่ือง การด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม  

ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและประเมินผลการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางพฒันา การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมท่ีเหมาะสมต่อ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงในแบบสมัภาษณ์น้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะต่องานวิจยั 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี 

          ขอแสดงความนบัถือ   

 
      (นายปัญญาทร  หวงัชูธรรม) 
           นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
        คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผูใ้หส้มัภาษณ์..................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................. 
หน่วยงาน............................................................................................................................................. 
วนั/เดือน/ปี.................................................................เวลาท่ีสมัภาษณ์................................................ 
สถานท่ีสมัภาษณ์................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ 
 ชาย       หญิง 
2. อาย ุ
 ต  ่ากว่า 20 ปี      20-30 ปี 
 31-40 ปี      41-50 ปี 
 51-60 ปี      60 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
 ต  ่ากว่าระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 สูงกว่าระดบัปริญญาตรี 

ส่วนที่ 2 ความคดิเห็นและประสบการณ์ที่มีต่อการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อ 
สังคม ของสถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 ในส่วนน้ีจะท าการศึกษาและประเมินผลการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางพฒันา การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีเหมาะสมต่อ สถาบนับณัฑิตพฒัน- 
บริหารศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. การเขา้ร่วมโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ของ
ท่าน เร่ิมตน้ไดอ้ยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ชุมชนของท่านเคยเขา้ร่วมโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม มาก่อนหรือไม่ และโครงการ
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีท่านเคยเขา้ร่วมนั้นเหมือน หรือแตกต่างจากโครงการดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. ท่านไดรั้บขอ้มลู ข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จากการประชาสมัพนัธท์างช่องทางใดบา้ง การประชาสมัพนัธด์งักล่าว
มีความทัว่ถึงหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. จ  านวนผูด้  าเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ในแต่ละคร้ังมาก-นอ้ยเพียงใด เพียงพอต่อการด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. หลงัจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
เสร็จส้ิน ทางสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไดมี้การติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานบา้ง
หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถ
สร้างประโยชน์ใหแ้ก่ท่าน อยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 



 132 
 

 

7. ท่านคิดว่าการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
สามารถก่อใหเ้กิดความตระหนกั หรือจิตส านึกดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมใหแ้ก่ คนในชุมชน
ของท่านมาก-นอ้ยเพียงใด 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
8. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัท่านและคนในชุมชนของท่านหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 - ถา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจ ท่านคิดว่าทางสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ควรปรับปรุง
แกไ้ขอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
9. ท่านสามารถเรียนรู้อะไร จากการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และสามารถน าไปพฒันาตนเองไดอ้ยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
10. จากการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่าน
คิดว่าจะสนบัสนุนโครงการเหล่าน้ีต่อไปหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
11. การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  สามารถ
ท าใหมุ้มมองดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของท่านเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรค ของการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดว่าการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ควรพฒันาต่อไปอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผู้เขียน 

ช่ือ ช่ือสกุล นายปัญญาทร หวงัชูธรรม 
 
ประวตักิารศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต (พฒันา

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553 
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