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บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ นโยบาย การจัดกิจกรรมและแนวโน้มการจัดกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม และน าเสนอแนวทางการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่กลุ่มธุรกิจเอกชนและกลุ่มธุรกิจ
บ้านจัดสรรในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของธุรกิจบ้านจัดสรรในพื้นที่ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความเข้าใจในความรับผิดชอบต่อสังคม ว่าคือ  การด าเนินงานขององค์กรธุรกิจภายใต้หลัก
จริยธรรมและการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อจะ
น าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนได้ ปัจจุบันธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่น มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ลักษณะการบริจาคเพื่อการกุศลในด้านการสนับสนุนการศึกษา การกีฬา การรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างสาธารณะประโยชน์
แก่ชุมชน การส่งเสริมวัฒนธรรม และมีแนวโน้มที่จะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าวท้ังในระยะเวลาใกล้และไกล ปัจจัยจูงใจใน
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่ส าคัญคือ ความมีจริยธรรม ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายสามารถลดหย่อนภาษีได้ แนว
ทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มธุรกิจเอกชนและกลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ควรให้
ความส าคัญในการสนับสนุนความรับผดิชอบต่อสังคมในเรื่องสิ่งแวดล้อมของชุมชนรอบองค์กรธุรกิจ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพขององค์กรธุรกิจเป็นหลัก ในขณะที่รัฐบาลควรมีนโยบายการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก าหนดให้ผู้ให้เพื่อสังคม สามารถน าเงินบริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายในการ
ค านวณภาษีได้ในหลายกรณี เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจเอกชนท ากิจกรรมเพื่อสังคมมากข้ึน 

 

ค ำส ำคัญ: ความรับผดิชอบต่อสังคม ธุรกิจบ้านจดัสรร กลุม่ธุรกิจเอกชน 

 

Abstract 
The objectives of this research were to study the attitudes, activities policy and corporate social 

responsibility activities of the business of private sectors and the business of housing development in the 
area of Khon Kaen province.  The interview was used as research tool and the 5 informants were the 
executives of the housing development business in Sila sub-district municipality, including Muang Ake 
Grand Ville, Saifon 2, Racha City, The Best and Muang Pracha, which were selected by purposive sampling.  
Data were analyzed by synthetic method and report was presented in essay format.  The following were 
the study results: The informants understood that corporate social responsibility was the operation of 
business under ethics, good management with social and environmental responsibilities, both internally 
and externally, which would lead their organization to sustainable development.  So far, the policy for 
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corporate social responsibility of housing development business in Sila sub-district Municipality was in the 
form of donations for charity, such as, to support the education, sport events, environmental protection 
activities, public utilities for the community and cultural promotion.  These social activities tended to be 
carried on both in the near future (year 2016)  and the next period (after 2016). However, corporate social 
responsibility of the housing development business in Khon Kaen province seemed to be for specific 
purposes.  Environmental care was performed according to the rules, regulations and standards in order to 
achieve social acceptance, such as, waste water management in their project.  Key motivation factors on 
their social activities were ethical commitment, building good images for the organization, and tax 
deductible for the cost of activities. Corporate social responsibility practices of private sectors and housing 
development business should include: social support on environmental protection of the surrrounding 
communities of the business, social activities as appropriate to the opportunities and abilities of the 
business, such as, donation of goods, supplies of services, volunteer work to help the communities.  In the 
meantime, the Government should revise the policy to restructure income tax and value added tax, such 
as,  social contribution and donation should be considered as deductible expenses for tax purposes in 
order to encourage more corporate social responsibilty activities by private sectors. 
 
Keyword: Social Responsibility, Business Housing, The private sector 
 

บทน า 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาจากค า

ว่า Corporate Social Responsibility โดยใช้อักษรย่อ
ว่า CSR โดยสภาธุรกิจโลกเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน (World 
Business Council for Sustainable Development: 
WBCSD 2002) ได้อธิบายไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเป็นกิจกรรมที่องค์กรได้ให้ค ามั่นกับ
ตนเองว่านอกจากจะท ากิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ยัง
ต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อ
พัฒนาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนให้ยั่งยืน 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการด ารงชีวิตของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ พนักงาน 
บุคลากร ครอบครัว พนักงาน ชุมชนในท้องถิ่นและ
สังคมโดยรวม ตัวอย่าง เช่น วัลลภา เฉลิมวงศาเวช 
(2555) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ไว้ว่า เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่องค์กรได้น ามาปรับ
ใช้เป็นหนึ่งในนโยบายหลัก ในแง่ของการสร้างกรอบของ
ความรับผิดชอบที่องค์กร ควรมีต่อสังคมทั้งโดยตรงหรือ
โดยอ้อม ในการปรับปรุงชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้มี
ส่วนได้เสียให้ดีขึ้น รูปแบบกิจกรรมที่เจ้าของธุรกิจนิยม

เลือกน ามาปฏิบัติ มักจะเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
เพื่ อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมุ่ งมั่น 
(สถาบันไทยพัฒน์ 2555) ได้ ช้ีแนวทางปฏิบัติ ให้แก่
องค์กรไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการด าเนิน
กิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร  ที่ ค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในองค์กร  หรือการใช้
ทรัพยากรจากภายนอก เพื่อสร้างสังคมที่จะท าให้มนุษย์
อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุขภายใต้เง่ือนไขของความ
ถูกต้อง โปร่งใส และการมีจริยธรรมที่ดี มุ่งค านึงถึงผู้มี
ส่วนได้ เสียทั้ งในและนอกกิจการและรวมถึงสังคม
โดยรวม ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรถือว่าเป็นพันธกิจหลักอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่
ว่ากิจกรรมหลักที่องค์กรจัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ
ประเด็นในการให้บริการด้านสังคม หรือด าเนินพันธกิจ
ขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) องค์กรจะต้อง
กระท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาของเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป 
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ธุรกิจบ้านจัดสรร เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพื่อ
สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคด้านที่อยู่อาศัย 
ภายในโครงการจะประกอบด้วยสาธารณูปโภค สิ่ง
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคทั้งทางด้านขนาด 
คุณภาพ ราคา ความหลากหลายของรูปแบบ ความ
ปลอดภัยโครงการ โดยได้จัดให้มีการจัดสรรขึ้นหลาย
รูปแบบ เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคาร
พาณิชย์ และคอนโดมิเนียม (ผกาแก้ว จิตรักษ์ 2549) 
และใน ช่วง 10 ปีที่ ผ่ านมาธุรกิจด้ านบ้ านจัดสรร
ภายในประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องทั้ งใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปจนถึงเมืองใหญ่ๆ ในจังหวัด
ต่างของประเทศไทย และขอนแก่นเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่
มีผู้สนใจมาลงทุนด้านธุรกิจบ้านจัดสรรจ านวนมาก ด้วย
จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่มีความน่าสนใจในการลงทุน
ด้านธุรกิจที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก จากการขยายตัว
เพิ่มขึ้นของธุรกิจบ้านจัดสรรจังหวัดขอนแก่น ท าให้ในปี 
พ.ศ. 2556 พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นมีจ านวนโครงการเปิด
ใหม่มากที่สุดถึง 60 โครงการ มีมูลค่ารวมสูงถึง 64,949 
ล้านบาท (คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนช่ันแนล 2556) การ
บริหารจัดการของธุรกิจเหล่านี้จะเน้นความส าคัญใน
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 
แต่ก็ยั งไม่สามารถความรับผิดชอบต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญ หาชาวบ้ านการถูกละ เมิ ดสิทธิ  จากความไม่
รับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่มีคุณธรรมของผู้ประกอบการ
และผู้รับเหมา เพราะผู้ประกอบการและผู้รับเหมามัก
ค านึงถึงแต่ก าไรและการลดต้นทุนจากการด าเนินธุรกิจ
ให้ได้มากที่สุด โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของ
ประชาชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้าง
บ้านขวางทางระบายน้ า ปัญหาน้ าเสียของโครงการบ้าน
จัดสรร ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบภายใน
บริเวณโครงการบ้านจัดสรรเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบด้วยเช่นกัน (ศูนย์รับเรื่อง
ร้องทุกข์เทศบาลต าบลศิลา 2556) 

ดังนั้นผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจเอกชน : กรณีศึกษา
กลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผล
การศึกษาท่ีได้จะเป็นแนวทางเสริมสรา้งทัศนคติร่วมและ

การจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับ
ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจเอกชนและธุรกิจบ้านจัดสรรใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่นต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ
เอกชน : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม  

2.  เพื่อศึกษานโยบาย ลักษณะกิจกรรมและ
ปัจจัยจูงใจในการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกลุ่มธุรกิจเอกชน: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจบ้าน
จัดสรรในเขตพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น  

3.  เพื่อน าเสนอแนวทางการด าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่กลุ่มธุรกิจเอกชนและ
กลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
ตัวแทนผู้ประกอบการด้านธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านจัดสรร เมืองเอก
แกรนด์วิลล์ หมู่บ้านจัดสรรสายฝน 2 หมู่บ้านจัดสรร 
ราชาซิตี้ หมู่บ้านจัดสรรเดอะเบส และหมู่บ้านจัดสรร
เมืองประชา โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งนี้
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใช้การสัมภาษณ์และการสนทนา การสร้างแนว
ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์และการสนทนานี้ ผู้ศึกษา
ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
แล้วน ามาประมวลเพื่ อตั้ งเป็นค าถามที่ ใช้ในการ
สั มภ าษณ์  น า เค รื่ อ งมื อที่ ผู้ ศึ กษ าสร้ างขึ้ น ไป ให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ปรับแก้ นอกจากการสัมภาษณ์
และการสนทนา ผู้ศึกษายังใช้วิธีการสังเกตและการ
บันทึกภาคสนามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
อีกด้วย  
การวิเคราะห์ข้อมูล  

โดยการวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นขณะ
สัมภาษณ์และสนทนา เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จแต่ละครั้ง ผู้
ศึกษาจะท าการบันทึกข้อมูล โดยมีการจ าแนกข้อมูลเป็น
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หัวข้อ เพื่อสะดวกในวิเคราะห์ น าข้อมูลที่เรียบร้อยแล้ว
มาอ่านทบทวนอย่างละเอียด ท าความเข้าใจกับข้อมูล 
แยกประเด็นสาระออกเป็นหมวดหมู่  แล้ววิเคราะห์
ข้อมูลด้วย การวิ เคราะห์ เนื้อหา แล้วน าเสนอเชิง
บรรยายสรุป 
 
ผลการวิจัยและอภิปลายผล 

การศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม
ธุรกิจเอกชน : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรในเขต
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ดังนี ้

1.  ทัศนะของผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจบ้าน
จัดสรรต่อแนวคิดความรบัผิดชอบต่อสังคม ผลการศึกษา
พบว่า ทัศนะของผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจบ้านจัดสรร
ต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านภายใน
องค์กรนั้น พบว่า ผู้บริหารมีความเห็นด้วยกับการปฏิบัติ
ต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยการเอาใจใส่ต่อ
พนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น การจ่ายค่าตอบแทน โบนัส
ค่าคอมมิช่ัน และการเลื่อนต าแหน่งอย่างเป็นธรรม การ
ให้เงินเดือนที่เหมาะสมกับต าแหน่ง มีการส่งเสริมการ
ฝึกอบรมให้พนักงาน จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
ธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่น เริ่มตระหนักถึง
ความส าคัญของบุคลากร เพราะบุคลากรถือเป็นปัจจัย
ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้คงอยู่ท่ามกลางกระแส
การแข่งขัน และเป็นปัจจัยน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
และก้าวสู่การเป็นองค์การช้ันน าได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ เมื่อบุคลากรได้รับสวัสดกิารที่ดี จะเป็นขวัญ
และก าลั งใจ ท าให้ เกิดความกระตือรือร้น  และมี
แรงจูงใจในการท างานมากขึ้น ดังนั้น องค์กรใดก็ตามที่
มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง มีความ
เป็นเลิศ มีการสั่งสมความรู้ มีทักษะ มีความเช่ียวชาญ 
จะท าให้องค์กรเติบโตก้าวสู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดและทัศนะของ จริณ เอี่ยมสอาด (2550) ที่
กล่าวว่า ความรับผิดชอบด้านสังคม เป็นการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ โดยภายในองค์กร คือ การ
ดูแลและพัฒนาพนักงาน การจัดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม  

ส่ วน ทั ศ น คติ ขอ งผู้ บ ริ ห ารต่ อค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร ในภาพรวมพบว่า 
ผู้บริหารมีความเห็นด้วยมากที่สุดกับการวิเคราะห์ 
ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น การ
พัฒนากระบวนการและระบบบ าบัดของเสีย การดูแล
สภาพแวดล้อมในโครงการและชุมชนใกล้เคียงให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการส่งมอบบ้านหรือสินค้าที่มี
คุณภาพ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจสูงสุดของลูกค้า ไปพร้อมๆ กับการส่งมอบคุณค่า 
สู่สังคมและสิ่งแวดล้อม จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
ธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความส าคัญต่อ
ผู้บริโภค โดยถือหลักจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ 
ในวิถีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกัน ครอบคลุมถึงความ
ปลอดภัยของสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม องค์กร
เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน  

2.  นโยบาย ลักษณะกิจกรรมและปัจจัยจูงใจ
ในการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผลการ
การศึกษาพบว่า ธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่น มี
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการ
สนับสนุนการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
การกีฬา ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้าง
สาธารณะประโยชน์ให้แก่ชุมชน และด้านการส่งเสริม
วัฒนธรรม เนื้อหาสาระของนโยบายส่วนใหญ่มีลักษณะ
คล้ายกัน คือ จะเป็นการบริจาคเพื่อการกุศล  จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัด
ขอนแก่น นอกจากจะให้ความส าคัญเรื่องการส่งมอบบ้าน
ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าแล้ว ยังให้การสนับสนุนในกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาด้าน
การศึกษา  สั งคม และสิ่ งแวดล้อม  สอดคล้องกับ
การศึกษาของจริณ เอี่ยมสอาด (2550) ที่พบว่า การ
ด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
ไทย คือ การรณรงค์ทางสังคม การบริจาคเงินหรือ
สิ่งของ การจัดการประกวดแข่งขัน การอบรมให้ความรู้ 
การสนับสนุนองค์กรการกุศล สนับสนุนให้พนักงาน
เสียสละเวลาและเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมเพื่อสังคม 

ส าหรับในด้านลักษณะกิจกรรมขององค์กร 
พบว่า ธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบัน
ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ตามนโยบายที่องค์กรก าหนด ทั้งนี้เป็นเพราะข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณที่ท าให้องค์กรไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ อย่างไรก็ดี 
ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มที่จะจัดกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในอนาคตอันใกล้และใกล้ 
แสดงให้ เห็นว่า ผู้บริหารธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัด
ขอนแก่นให้ความส าคัญกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากข้ึน และมีแนวโน้มจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับการศึกษาของทัศนีย์ เหลืองตระกาลกูร 
(2552) ที่พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัล
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทหรือธนาคาร เป็น
ผู้ผลักดันการด าเนินงานด้าน CSR ส่วนปัญหาจากการ
ด าเนินงาน CSR คือ ความไม่เพียงพอของงบประมาณ 
การขาดการมีส่วนร่วมของพนักงาน การสื่อสารที่ขาด
ประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบต่อสังคมที่
ธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่นที่จะท า เป็นการ
ด าเนินการเฉพาะกิจในส่วนของการเอาใจใส่ เรื่อง
สิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับในสังคม เช่น การให้ความส าคัญในเรื่องน้ าเสีย
ภายในโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยภายใน
โครงการ แต่ยังมี โครงการในธุรกิจบ้านจัดสรรบาง
โครงการยังไม่ให้ความส าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบๆ 
โครงการ จึงท าให้ ชุมชนรอบโครงการได้รับความ
เดือดร้อน เช่น การสร้างบ้านหรือโครงการขวางทาง
ระบายน้ า ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมชุมชน หรือการปล่อย
น้ า เสียของโครงการบ้ านจัดสรรลงท่ อระบายน้ า
สาธารณะโดยไม่ผ่านการบ าบัด ท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย 
และมีกลิ่นเหม็น สภาพแวดล้อมในชุมชนไม่น่าอยู่อาศัย  

ปัจจัยจู งใจในการจัดกิจกรรมด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ความมุ่งมั่นในการสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทาง
สังคมสามารถลดหย่อนภาษีได้ และการใช้จริยธรรมใน
การบริหารงาน คือปัจจัยจูงใจที่จะท าให้องค์กรมีการ
ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงให้

เห็นว่า ความมุ่งมั่น จริยธรรม และได้รับประโยชน์
กลับคืนมาสู่องค์กร เป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของ
ผู้บริหารให้กระท าในสิ่งที่ดีงามและเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ดังนั้นผู้บริหาระต้องน าเอาความมุ่งมั่น จริยธรรม มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมทางสังคมสามารถลดหย่อนภาษีได้ จึงจะท าให้
องค์กรมุ่งมั่นที่จะด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมากข้ึน 

3.  แนวทางการด าเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคธุรกิจบ้านจัดสรรใน
จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการด าเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาค
ธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่ ควรประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นที่  1 เลือกประเด็นทางสังคม โดย
วิเคราะห์ความรุนแรงและผลกระทบของปัญหาที่มีต่อ
คนในสังคมหรือชุมชน  ขั้นที่  2 เลือกกิจกรรม เพื่อ
ก าหนดโครงการหรือกิจกรรมที่องค์การถนัดและยังไม่มี
ผู้ด าเนินการ เพื่อให้โครงการหรือกิจกรรมเกิดประโยชน์
สู งสุ ดกับสั งคมหรือ ชุมชน  ขั้ นที่  3  วางแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน ขั้นที่ 4 ก าหนดวิธีการประเมินผล เพื่อวัด
และประเมินผลความส าเร็จ หรือข้อบกพร่องของ
โครงการหรือกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ขั้นที่ 5 การวางแผนการสื่อสาร เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการหรือกิจกรรมที่จัดให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารซึ่งขั้นตอนดังกล่าวสอดคล้องกับที่ฟิลลิบ คอท
เลอร์และแนนซี่ ลี (Kotler and Lee 2005) ได้ก าหนด
ไว้ว่า การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ (1) การเลือกประเด็นสังคม 
(2) การเลือกวิธีการท ากิจกรรม (3) การพัฒนาและ
วางแผนงาน และ (4) การประเมินผล โดยสรุปความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจเอกชน : กรณีศึกษา
กลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น คือ 
ความรับผิดชอบของธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรในเรือ่งนโยบาย 
กิจกรรม ท่ีองค์กรธุรกิจได้จัดขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ปรับปรุงและส่งเสริมให้สังคมและประชาชนมีความ
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เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในลักษณะการบริจาคเพื่อการกุศล
เกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษา การกีฬา การรักษา
สิ่งแวดล้อม การสร้างสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน และ
การส่งเสริมวัฒนธรรม และมีแนวโน้มที่จะจัดกิจกรรม
เพื่อสังคมดังกล่าวทั้งในระยะเวลาใกล้และไกล ปัจจัยจูง
ใจในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่ส าคัญของธุรกิจบ้าน
จัดสรรในจังหวัดขอนแก่น คือ ความมีจริยธรรม ความ
มุ่งมั่นสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรของผู้บริหารและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของธุรกิจบ้าน
จัดสรรในจังหวัดขอนแก่น คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของธุรกิจเป็นหลัก เช่น การ
บริจาคสินค้าและบริการของธุรกิจหรือน าพนักงานลง
พื้นที่เป็นอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชน เป็น
ต้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความเข้าใจใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมว่าคือ การด าเนินงานของ
องค์กรธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี  มี
ความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ังภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร เพื่อจะน าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยนื
ได้ ปัจจุบันธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่น มี
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะการ
บริจาคเพื่อการกุศลในด้านการสนับสนุนการศึกษา การ
กีฬา การรักษาสิ่ งแวดล้อม  การสร้างสาธารณ ะ
ประโยชน์แก่ ชุมชน การส่งเสริมวัฒนธรรม  และมี
แนวโน้มที่ จะจัดกิจกรรมเพื่ อสังคมดังกล่าวทั้ ง ใน
ระยะเวลาใกล้และไกล โดยในระยะใกล้ คือ ช่วง ปี พ.ศ. 
2559-2559 และระยะเวลาไกล คือ ช่วงปี พ.ศ. 2559 
ขึ้นไป แต่ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ธุรกิจบ้านจัดสรรใน
จังหวัดขอนแก่นจะท า เป็นการท าเฉพาะกิจในส่วนของ
การเอาใจใส่เรื่องสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อก าหนด
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับในสังคม เช่น การให้ความส าคัญในเรื่องน้ าเสีย
ภายในโครงการ ปัจจัยจูงใจในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ส าคัญคือ ความมีจริยธรรม ความมุ่งมั่นสร้างภาพพจน์

ที่ดีต่อองค์กรของผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่ม
ธุรกิจเอกชนและกลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ควรให้ความส าคัญในการสนับสนุน
ความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสิ่งแวดล้อมของชุมชน
รอบองค์กรธุรกิจ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับ
โอกาสและศักยภาพขององค์กรธุรกิจเป็นหลัก เช่น การ
บริจาคสินค้าและบริการของธุรกิจหรือน าพนักงานลง
พื้นที่เป็นอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
ในขณะที่รัฐบาลควรมีนโยบายการปรับโครงสร้างภาษี
เงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก าหนดให้ผู้ให้เพื่อ
สังคม สามารถน าเงินบริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือ
หักเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีได้ในหลายๆ กรณี 
เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจเอกชนท ากิจกรรมเพื่อสังคมมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจเอกชนและธุรกิจ
บ้านจัดสรรในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ควรน าวิธีการ
และขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ได้จากการศึกษา 5 ขั้นตอน ได้แก่ การเลือก
ประเด็นทางสังคม การเลือกกิจกรรม การวางแผนการ
ด าเนินงาน การก าหนดวิธีการประเมินผล และ การ
วางแผนการสื่ อสาร ไปประยุกต์ ใช้ เพื่ อแผนการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ต่อไป   

2.  ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจเอกชนและธุรกิจ
บ้านจัดสรรในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ควรน านโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ธุรกิจบ้านจัดสรรมีอยู่ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการศึกษา ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา ด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้แก่
ชุมชนและด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ไปปฏิบัติให้เกิด
เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง เพื่อคืนก าไรและร่วมสร้าง
ความยั่งยืนให้กับสังคมได้เติบโตไปพร้อมๆ กัน  
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1.  ควรศึกษาแนวทางพัฒนาและส่งเสริมการ

ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่หมู่บ้าน
จัดสรรใน จังหวัดขอนแก่น 

2.  ควรศึกษาขยายผลด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมไปสู่องค์กรภาคธุรกิจอื่นๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษานี้ ประสบความส าเร็จได้ด้วยความ
เมตตาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ที่ได้ให้
ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ ตลอดถึงผู้ให้ข้อมูล
หลักทุกท่าน ที่เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษานี้ ผู้ศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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