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การศึกษาเรืองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) กับความผูกพันของพนักงานกลุ่ม
Generation Y (Gen Y) มีวตั ถุประสงค์เพือให้องค์การธุรกิจรับทราบถึงปจั จัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมทีส่งผลต่อความ
ผูกพันของพนักงานกลุ่ม Generation Y ซึงผูว้ จิ ยั ได้ทําการศึกษาในองค์การทีมีนโยบายด้าน CSR ทีชัดเจน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 190
คน ใช้แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS
ผลการศึกษาพบว่า ชนิดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมทีส่งผลในทางบวกต่อความผูกพันของพนักงาน
กลุ่ม Generation Y อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้แ ก่ การตลาดเพือสังคมขององค์การ การบริจาคเพือการกุศล ข้อปฏิบตั ิทางธุรกิจเพือ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกําลังซือของคนในระดับฐานราก นอกจากนี การศึกษาครัง
นียังทําให้สามารถพยากรณ์ความผูกพันของพนักงานกลุ่ม Generation Y ได้ โดยพบว่าชนิดกิจกรรม CSR สามารถพยากรณ์ความผูกพัน
ของพนักงานกลุ่ม Generation Y ได้สู งสุด คือ การตลาดเพือสังคมขององค์ก าร รองลงมาคือ ข้อปฏิบ ัติทางธุรกิจเพือแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการบริจาคเพือการกุศล ในขณะทีการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกําลังซือของคนในระดับฐานราก
สามารถพยากรณ์ความผูกพันของพนักงานกลุ่ม Generation Y ได้น้อยทีสุด
คําสําคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม (CSR), ชนิดกิจกรรม CSR, ความผูกพันต่อองค์การ, พนักงานกลุ่ม Generation Y

Abstract
The objective of this thesis was to study the effect of corporate social responsibility (CSR) approach towards
employee engage in generation Y staff in a business organization. One hundred and ninety respondents were selected from an
organization that focused on corporate social responsibility policy. The questionnaire survey was the selected method to collect
primary data and SPSS for window was used to analyze the collected data.
The research findings showed that social responsibility activities which were positively correlated to employee engage
in generation Y staff included Corporate Social Marketing, Corporate Philanthropy, Socially Responsible Business Practices,
Developing and Delivering Affordable Products and Services. However, Corporate Social Marketing had the highest impact;
followed by Socially Responsible Business Practices, Corporate Philanthropy, and Developing and Delivering Affordable
Products and Services, respectively.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Social Responsibility Activities, Engagement, Generation Y Staffs
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1. บทนํา
ในอดีตความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมเป็ น
เรืองทีไม่ ได้ร ับความสนใจจากภาคธุ รกิจเท่ าใดนัก ผู้บ ริห าร
องค์การส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกับความรับผิดต่อสังคม
ว่า งานด้านการปรับปรุงสังคมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ควรเป็ นภารกิจและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีรัฐ
ทีต้องกระทํา (ธงชัย สันติวงษ์, 2540) จากการประชุม Earth
Summit จึงเริมมีขอ้ เรียกร้องจากหลายฝ่ายเพือกดดันองค์การ
ภาคธุรกิจให้หนั มาใส่ใจกับปญั หาสังคมและสิงแวดล้อม ไม่ใช่
หวัง ผลกํ า ไรเพีย งอย่า งเดีย ว ซึงคํ า ที ใช้เ รีย กคือ Corporate
Citizenship หรือ Responsible Corporate Citizenship หรือ
Corporate Social Responsibility ทีเรียกกันย่อๆว่ า CSR
แปลเป็ นไทยว่ า ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของธุ ร กิจ (วิม ล
จันทร, 2552) ดังนัน CSR จึงเป็ นแนวคิดใหม่ทีกลุ่มประเทศ
ต่ า งๆจะนํ า มากํ า หนดเป็ น เงือนไขในการทํ า การค้า และ
กําหนดให้เ ป็ นมาตรฐานสากลในอนาคต จากงานวิจยั ของจิร
ประภา อัครบวรและลัดดาวรรณ บุญล้อม (2553) พบว่า การ
เปลียนแปลงในงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ในปี 2553 และ 2554
ประเด็นเรืองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม (CSR)
จะอยู่ในอันดับที 7 จาก 9 อันดับ ซึงงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิงแวดล้อมได้ถูกนํามาใช้ในการสร้างแบรนด์ โดย
ถือเป็ นกลยุทธ์หนึง ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรทีเก่ง
และดีเข้ามาทํางานกับองค์การ ปจั จุบนั องค์การส่วนใหญ่จะมี
อัตราส่ว นของพนักงานรุ่น ใหม่ ทีเพิมมากขึน ซึงถือเป็ นกํ าลัง
หลัก ในการปฏิ บ ัติ ง านให้ก ับ องค์ ก าร หรื อ เรี ย กว่ า กลุ่ ม
Generation Y จากการวิจยั ของ National Master (2553)
กล่ า วว่ า คนกลุ่ ม Generation Y หรือ Why Generation มี
จํานวนเพิมมากขึนเรือยๆ และในปี พ.ศ. 2553 คาดว่า จะมี
ประชากรไทยอยู่ในกลุ่มอายุ Generation Y ประมาณ 10 ล้าน
คน คิดเป็ น 16 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทังหมด นอกจากนียังมี
งานวิจยั ทีเชือมโยงระหว่ า งกลุ่ ม Generation Y และความ
รับผิดชอบต่อ สังคมและสิงแวดล้อ ม พบว่า ทัศ นคติข องนิสิต
นัก ศึก ษาส่ ว นใหญ่ ท ังเพศชายและหญิง มีค วามตระหนัก ต่ อ
ความเป็ นมิตรต่อสิงต่อแวดล้อมของสินค้าก่อนการตัดสินใจซือ
และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกภาคภูมิใจทีใช้สินค้าทีเป็ นมิตรต่อ
สิ งแวดล้ อ มและได้ แ นะนํ า บอกต่ อ ให้ ค นรอบข้ า งใช้ ด้ ว ย
(จุ ฬ าลงกรณ์ ธุ ร กิจ ปริทศั น์ , 2552) ในขณะทีผลสํ า รวจของ
ไ พ ร ซ ์ ว อ เ ต อ ร ์ เ ฮ า ส ์ ค ู เ ป อ ร ์ ส พ บ ว ่ า ก ลุ ่ ม ค น
Generation Y ในเอเชี ย ต้ อ งการทํา งานกับ องค์ ก ารที มี
ควา มรับ ผิด ชอ บต่ อ สัง คมแ ละสิ งแ วดล้ อ ม อี ก ทั งพวก
เขา ยัง พ ร้ อ มที จ ะตัด สิ น ใจ ลาอ อกจ ากงาน ห ากพ บว่ า
บริ ษ ัท ไม่ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วามรับ ผิด ชอบ (วรัญ ญา
ศรี เ สวก, 2553: ออนไลน์) นอกจากนี พสุ เดชะริ น ทร์
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(2552) ยัง กล่ า วเพิ มเติ ม ว่ า กว่าหนึงในสีของคนรุ่นนีทีได้มี
การทําการศึกษา ระบุว่าการทีองค์การตนเองให้ความสําคัญกับ
สภาวะแวดล้อมการทํางานทีเน้นและใส่ใจในสิงแวดล้อมเป็ นสิง
ทีมีความสําคัญมาก ดังนัน หากองค์การใดก็ตามทีต้องมีการจ้าง
พนักงานในกลุ่ม Generation Y เป็ นจํานวนมากก็จะต้องให้
ความใส่ใจต่อการดูแลรักษาสิงแวดล้อมและโลกใบนีด้วย
กลยุทธ์ดา้ น CSR เป็ นกลยุทธ์ทีควรมีอยู่ในองค์การ
เพือใช้พ ัฒ นาพนัก งานที นอกจากจะมุ่ ง เน้ น การพัฒ นาให้ มี
ความสามารถด้า นทัก ษะความรู้ค วามชํ า นาญแล้ว องค์ก าร
ต่างๆยัง ต้อ งการได้คนทีมีคุ ณลัก ษณะทีดี สามารถนํ าความรู้
ความสามารถของตนไปใช้เพือให้เกิดประโยชน์ แ ก่สงั คมและ
สิงแวดล้อมได้ ประกอบกับคนกลุ่ม Generation Y ทีมีจํานวน
เพิมขึนและกํ า ลัง เริมเข้า สู่ ก ารทํ า งาน กลุ่ ม Generation Y
จึง กลายเป็ น กํ าลัง สํ า คัญ ในหลายองค์ก าร ดัง นัน การศึก ษา
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมทีมีผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานกลุ่ม Generation Y จะช่วยให้องค์การภาคธุรกิจ
ทราบถึงปจั จัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมที
ส่งผลต่อ ความผูกพันของพนักงานกลุ่ม Generation Y และ
สามารถนํ างานวิจ ัยนี ไปประยุกต์ใช้กบั กลยุท ธ์ขององค์การ
สร้ า งความจงรั ก ภั ก ดี (Loyalty)ให้ เ กิ ด กั บ พนั ก งานกลุ่ ม
Generation Y ทีเป็ นทังคนดีแ ละคนเก่งให้อยู่กบั องค์การอย่าง
ยังยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
เพือศึก ษาความสัม พัน ธ์ด้า นความรับ ผิด ชอบต่ อ
สังคมและสิงแวดล้อม (CSR) กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานกลุ่ม Generation Y
ทบทวนวรรณกรรม
(1) แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม (CSR)
ความหมายของความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิงแวดล้อม สภาธุรกิจโลกเพือการพัฒนาอย่างยังยืน (World
Business Council for Sustainable Development: WBCSD,
อ้างถึงใน วิภาดา วีระสัมฤทธิ, 2553,น.17) ได้ให้คํานิยาม CSR
ว่าเป็ น “ความมุ่งหมายอย่างต่อเนืองขององค์การ ต่อการปฏิบตั ิ
ตามพันธสัญญาในการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพือสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าต่อ การพัฒ นาเศรษฐกิจ พร้อมไปกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชน
และสั ง คม” ในขณะที คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รป (European
Commission,อ้ า งถึ ง ใน วิ ภ าดา วี ร ะสัม ฤทธิ , 2553, น.17)
“กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเป็ นแนวคิด ที
ผสมผสานความใส่ใจต่อสังคมและสิงแวดล้อมไว้ในกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจและการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol 1. No.2 (Sep – Dec 2012)

26
Corporate Social Responsibility to Engage Generation Y Staff…
พืนฐานการกระทํา ตามความสมัค รใจ ความมุ่ งมันหรือ พันธะ
สัญญา ทีธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเนือง ในการทีจะประพฤติปฏิบตั ิ
อย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใ้ ช้แ รงงาน ตลอดจนครอบครัวของ
เขาเหล่านัน” นอกจากนี สุทธิศกั ดิ ไกรสรสุทธาสินี (2550) ยัง
ได้ให้นิย ามโดยสรุปของ CSR ว่า “แท้จริงขององค์การอยู่ที
การแสดงความรับ ผิด ชอบกับ ผลกระทบ โดยเฉพาะด้ า น
สิงแวดล้อ มและสัง คมต่ อ ผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย (Stakeholders)
ในทุกขันตอนของกระบวนการดําเนินธุรกิจ โดยผูท้ มีี ส่วนได้เสีย
นี สามารถเป็ นไปได้ตงแต่
ั ผถู้ อื หุน้ พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า
ไปจนถึงสังคมส่วนรวม”
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตราฐาน (ISO,
อ้างถึงใน สุทธิศกั ดิ ไกรสรสุทธาสินี, 2550) กล่าวว่า “ความ
รับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของธุ ร กิจ (CSR) คือ การที องค์ก าร
ตอบสนองต่อ ประเด็น ด้า นเศรษฐกิจ สัง คม และสิงแวดล้อ ม
โดยมุ่ ง ที การให้ ป ระโยชน์ ห ลัก แก่ คน ชุ ม ชน และสั ง คม
นอกจากนัน ยังเป็ นเรืองของบทบาทขององค์การธุรกิจในสังคม
และความคาดหวังของสังคมทีมีต่อองค์การธุรกิจ โดยจะต้องทํา
ด้วยความสมัค รใจและผูบ้ ริหารจะต้อ งมีบ ทบาทเกียวข้องกับ
กิจกรรมต่า งๆ โดยสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผล
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล้อม นํ าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยังยืน” จากการศึกษาความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิงแวดล้อม (CSR) จะทําให้ทราบว่า CSR เป็ นเครืองมือใน
การดํา เนิ นธุร กิจ โดยต้องอาศัยความร่ วมมือจากภาครัฐ และ
ประช าช นจนก่ อ ให้ เ กิ ด แนวคิ ด กา รพั ฒ นา อย่ า งยังยื น
(Sustainable Development: SD) ตามความหมายของ United
Nation’s World Commission on Environment and
Development (1987, อ้า งถึง ใน วิภาดา วีร ะสัม ฤทธิ, 2553,
น.17) คือ “การพัฒนาทีเป็ นการตอบสนองความต้องการของคน
รุ่นปจั จุบนั โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของ
คนรุ่ น ต่ อ ไปในอนาคต โดยได้เ น้ น การสร้า งสมดุ ล ระหว่ า ง
เศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล้อม เพือนําไปสู่การพัฒนาทียังยืน”
Kotler and Lee (2005) ได้แ บ่งความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิงแวดล้อมด้านกิจกรรมทางการตลาด เรียกว่า ชนิด
ของกิจกรรมซีเอสอาร์ โดยได้จําแนกความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การเป็ น 7 ชนิดกิจกรรม
1. การส่ งเสริมประเด็น สังคม (Cause Promotion)
คือ องค์การจัดหาเงินทุน การช่ว ยเหลือในรูป แบบอืนๆ หรือ
ทรัพยากรต่างๆขององค์การ เพือเพิมการตระหนักรู้แ ละความ
ห่วงใยต่อประเด็นปญั หาสังคมบางประการ หรือเพือสนับสนุ น
การหาเงิ น บริ จ าค การเข้า ร่ ว มหรื อ หาอาสาสมั ค ร เพื อ
ตอบสนองต่อประเด็นใดประเด็นหนึ ง องค์ก ารอาจเป็ นผูร้ ิเริม
และบริห ารจัด การส่ ง เสริ ม ประเด็ น สัง คมด้ ว ยตนเอง หรื อ
องค์ก ารอาจเป็ น พัน ธมิต รรายใหญ่ ใ นการทํ า กิจ กรรม หรื อ
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องค์การอาจเป็ นแค่หนึงในสปอนเซอร์หลายๆราย ตัวอย่างเช่น
Body Shop รณรงค์เรืองการห้ามใช้สตั ว์เป็ นตัวทดลองในการ
ผลิตเครืองสําอางค์ หรือ Aleve เป็ นสปอนเซอร์การเดินวิงเพือ
หาเงินสมทบทุนให้มูล นิธิโ รคไขข้อ หรือการรณรงค์โครงการ
Keep America Beatiful 2003 บริษทั ทีเป็ นสปอนเซอร์กิจกรรม
ได้แก่ Lysol,Pepsi, Firestone เป็ นต้น
2. การตลาดทีเกียวเนื องกับ ประเด็น สัง คม (CauseRelated Marketing) องค์การกําหนดพันธะสัญญาว่าจะบริจาค
รายได้เป็ นร้อยละของสินค้าทีขายได้ เพือสนองต่อประเด็นบาง
ประการ ส่ ว นมากข้อ เสนอนี จะประกาศใช้ บ างช่ ว งเวลา
เฉพาะสินค้าบางตัวและเพือการกุศลเฉพาะบางเรืองในกรณี นี
อ ง ค์ ก า ร มั ก จั บ มื อ กั บ อ ง ค์ ก า ร ไ ม่ แ ส ว ง ห า ผ ล กํ า ไ ร
สร้างสัมพันธภาพเพือผลประโยชน์ร่วม ทังนีเพือเพิมยอดขาย
สินค้าและเพือให้ได้เงินสนับสนุนเข้าการกุศล ในขณะเดียวกันก็
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้แก่ผบู้ ริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
การกุศลผ่านทางการซือผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอัน
ใดเพิมเติม ตัวอย่างเช่น Comcast บริจาค 4.95 เหรียญสหรัฐ
จากค่ า บริ ก ารติ ด ตังอิน เตอร์เ น็ ต ความเร็ว สู ง ให้ แ ก่ Ronald
McDonald House Charities เป็ นระยะเวลาหนึงเดือน
3. การตลาดเพื อสัง คมขององค์ ก าร (Corporate
Social Marketing) องค์การสนับสนุนและ/หรือมีการทําโครงการ
รณรงค์เพือเปลียนพฤติกรรมมนุ ษย์ ในการพัฒนาสุขอนามัย
ของประชาชน ความปลอดภัย สิงแวดล้อม หรือความเป็ นอยู่ทีดี
ขึนของชุ ม ชน จุ ด เด่ น ของโครงการคื อ การมุ่ ง เน้ น การ
ปรับ เปลียนพฤติก รรม ซึงแตกต่ า งจากการส่ ง เสริม ประเด็น
สังคม ทีมุ่งเน้นในเรืองการสร้างความตระหนักรู้ การหาเงินทุน
หรือการหาอาสาสมัครมาช่วยในโครงการ องค์การอาจพัฒนา
และจัดทําโครงการรณรงค์เพือการปรับเปลียนพฤติกรรมได้ด้วย
ตนเอง แต่ส่วนใหญ่องค์การมักจะจับมือกับหน่ วยงานรัฐต่างๆ
และ/ หรือ องค์ก ารไม่ แ สวงหาผลกํ า ไร ตัว อย่า งเช่ น Philip
Morris สนับสนุ นให้ผปู้ กครองคุยกับเด็กๆถึงโทษของการสู บ
บุหรี หรือ Pampers จับ มือ กับ มูลนิ ธิ SIDs สนับ สนุ นให้จ ับ
ทารกนอนหงายแทนทีจะนอนควําหน้า เป็ นต้น
4. การบริจาคเพือการกุศล (Corporate Philanthropy)
องค์ก ารมีก ารบริจ าคโดยตรงต่ อ องค์ก ารการกุ ศ ล หรือ เพือ
ตอบสนองต่อประเด็นสังคมหนึง ส่วนมากเป็ นในรูปของกองทุน
เงินช่วยเหลือ เงินสดหรือวัสดุสงของ
ิ
กิจกรรมนีเป็ นรูปแบบทีทํา
กันมาตังแต่ดงเดิ
ั ม ส่วนใหญ่เป็ น การตอบสนองต่อคํา ขอหรือ
เป็ นกรณีพเิ ศษเฉพาะช่วงเวลา ปจั จุบนั องค์การ ส่วนใหญ่กําลัง
ถูกแรงกดดันทังภายในและภายนอกองค์การ ทีให้จดั กิจกรรมนี
อย่างมีกลยุทธ์มากขึน โดยคัดเลือกกิจกรรมการบริจาคทีมุ่งเน้น
และสัมพันธ์กบั เป้าหมายธุรกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ
5 . อ า ส า ส มั ค ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ชุ ม ช น ( Community
Volunteering) องค์การสนับสนุ นและส่งเสริมให้พนักงาน คู่ค้า
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมกับความผูกพัน…
และ/หรื อ สมาชิ ก แฟรนไชส์ ให้ ส ละเวลาของตนเองเพื อ
ช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนและสนองต่อประเด็นสังคม กิจกรรมนี
อาจเป็ นกิจกรรมเดียวๆ หรืออาจจัดทําโดยจับมือกับพันธมิตร
หรือองค์การไม่แ สวงหาผลกําไร กิจกรรมอาสาสมัครอาจเป็ น
กิจกรรมทีจัดขึนโดยองค์การ หรือพนักงานอาจเลือกกิจกรรม
ของตนเองและขอการสนับสนุ นจากบริษทั โดยการอนุ ญาตให้
ลาไปหรือการสร้างฐานข้อมูลพนักงานเหล่านีเพือตอบแทนด้วย
โครงการเพือพนักงานอืนๆ ตัวอย่างเช่น พนักงานบริษทั Shell
ทํางานร่วมกับองค์การพิทกั ษ์ม หาสมุทร เพือทําความสะอาด
ท้องทะเล เป็ นต้น
6. ข้อปฎิบตั ทิ างธุรกิจเพือแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Socially Responsible Business Practices) องค์การมี
การสร้างข้อปฎิบตั ทิ างธุรกิจต่างๆ รวมถึงการลงทุนทีสนับสนุ น
ประเด็นปญั หาสังคมต่างๆ เพือพัฒนาความเป็ นอยู่ของชุมชน
รวมถึงการดูแลรัก ษาสิงแวดล้อม โดยองค์ก ารอาจเป็ นผูร้ ิเริม
และปฎิบตั กิ ิจกรรมด้วยตนเอง หรืออาจจับมือร่วมกับองค์การ
อืนๆ ตัว อย่า งเช่น Kraft ตัด สิน ใจเลิกกิจ กรรมการตลาดใน
โรงเรีย นทังหมด หรือ Starbucks จับ มือ กับองค์การอนุ ร ัก ษ์
สิงแวดล้อมสากล เพือสนับสนุ นชาวไร่ให้ลดวิธีการเพาะปลูกที
กระทบต่อสิงแวดล้อม เป็ นต้น
7. การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์แ ละบริการตาม
กําลังซือของคนในระดับฐานราก (Developing and Delivering
Affordable Products and Services) เป็ นการใช้กระบวนการ
ทางธุ รกิจในการผลิต และจํ าหน่ า ยสินค้า และบริก ารสู่ต ลาดที
เรียกว่า The Bottom of the Pyramid (BoP) ในราคาทีไม่แ พง
เหมาะกับ กํ า ลัง ซือของผู้บ ริโ ภคในระดับฐานรากให้สามารถ
เข้าถึง สินค้าและบริก ารเพือการพัฒ นาคุณภาพชีวิต พร้อมกับ
เป็ นโอกาสสํ าหรับธุ รกิจในการเข้าถึงตลาดปริมาณมหาศาล
(Kotler and Lee, 2009)
จากการศึ ก ษาค วามรั บ ผิ ด ช อบต่ อ สั ง ค มและ
สิงแวดล้อม ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกชนิดกิจกรรม CSR 7 กิจกรรมของ
Kotler and Lee ในงานวิจยั ครังนี เนืองจากเป็ นการแบ่งความ
รับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและสิงแวดล้ อ มในเชิง ธุ ร กิ จ การตลาด
ซึงสอดคล้องกับการรับรู้ของบุคคลากรหรือบุคคลทัวไปในเชิง
ธุ ร กิ จ รวมทังมี ช นิ ด กิ จ กรรมที ครอบคลุ ม มาตรฐาน ความ
รับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและสิงแวดล้อ มในทุ ก ด้า น ทังยัง เป็ น ที
ยอมรับในระดับสากลและองค์การทีมีการดําเนินกิจกรรมด้า น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม
(2) แนวคิดและทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ
Steer (1977) ได้ใ ห้ค วามสํ าคัญของความผูก พัน
ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Angle and Perry (1981) กล่าวว่า
ความผูกพัน ต่อองค์การ สามารถใช้ทํา นายอัตราการเข้าออก
จากงานของสมาชิกในองค์การได้ดกี ว่าการศึกษาเรือง ความพึง
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พอใจในงานเสียอีก หากสมาชิกในองค์การไม่มีความผูกพันต่อ
ั หาสํ า คั ญ
องค์ ก ารแล้ ว จะก่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมที เป็ นป ญ
นอกจากนี ยังมีงานวิจยั ของ Whithey and Cooper (1989)
ทีพบว่า การทีสมาชิกขาดความผูก พันกับ องค์ก าร จะส่ ง ผล
กระทบต่อองค์การในแง่ลบ โดยเฉพาะอย่างยิงจะก่อให้เกิดการ
ละเลยเพิกเฉยต่อการปฏิบตั ิหน้าที และนํ าไปสู่การลาออกจาก
องค์การในทีสุด Mathieu and Zajac (1990) และภรณี กีร์ติบุตร
(2529) ได้ให้ความสําคัญของความผูกพันเพิมเติม นันคือ ความ
ผู ก พั น ต่ อ อ ง ค์ ก า ร ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร ป ฏิ บ ั ติ ง า น
ความตังใจจะลาออกจากงาน อัตราการเปลียนงาน และความ
เฉือยชาในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร นํ าไปสู่ผลทีสัมพันธ์กบั
ความมีป ระสิท ธิผ ลขององค์ก าร นอกจากนี ความผูก พัน ต่ อ
องค์ ก าร ยัง สามารถใช้เ ป็ น เครื องพยากรณ์ พ ฤติก รรมของ
สมาชิกขององค์ก าร โดยเฉพาะอย่างยิงอัตราการเปลียนงาน
สมาชิกทีมีความผูกพันต่อองค์การมีแนวโน้มทีจะอยูก่ บั องค์การ
นานกว่า และเต็มใจทีจะทํางานอย่างเต็มความสามารถ เพือให้
บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ สามารถแบ่งพฤติกรรมทีอาจ
เป็ นปญั หาสําคัญได้ดงั นี
1) ความผูกพันต่อองค์การเป็ นแนวคิดซึงมีลกั ษณะ
ครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจในงาน สามารถสะท้อนถึงผล
โดยทัวไปทีบุคคลสนองตอบต่อองค์การโดยส่วนรวม ในขณะที
ความพึงพอใจในงานสะท้อนถึงการตอบสนองของบุคคลต่องาน
ในแง่ใดแง่หนึงเท่านัน นอกจากนียังพบว่า ปญั หาการลาออก
จากงานมีค วามสัมพันธ์สูงสุด กับความผูก พันต่อ องค์ก ารของ
สมาชิก
2) ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารเป็ นแรงผลั ก ดั น ให้
ผูป้ ฏิบ ัติงานในองค์การทํ างานได้ดีขนในขณะเดี
ึ
ยวกัน คนทีมี
ความผูกพันต่อองค์การสูงจะมีแรงจูงใจอยากมาทํางานมากกว่า
คนทีมีความผูกพันต่อองค์การตํา
3) ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารเป็ น ตั ว ชี ถึ ง ความมี
ประสิทธิภาพขององค์การ ดังนันคนทีมีความผูกพันต่อองค์การ
สู ง จะมาทํ า งานตรงเวลามากกว่ า คนที มี ค วามผู ก พัน ต่ อ
องค์การตํา
จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก าร
ข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ
คือ ความรู้ สึก ในด้า นดี ห รือ ทางบวกต่ อ องค์ก ารทีตนทํ า อยู่
ด้วยการพูด การกระทํา หรือการแสดงออกทางลักษณะทีดีต่อ
องค์การ ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันในการทํางาน ความรู้สึกอยาก
ทํางานด้วยความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที เพือผลสําเร็จของ
องค์ ก าร ตลอดจนเกิด ความจงรัก ภัก ดีต่ อ องค์ก ารทีตนอยู่
โดยต้อ งการคงสภาพสมาชิก ไว้ต่ อไป ในการวิจ ัยนี ได้เลือ ก
แนวคิดความผูกพันขององค์การ Hewitt Associates (2003)
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และผู้วิจยั ได้ส รุ ปพฤติก รรมของพนัก งานทีมีความผูก พัน ต่ อ
องค์การสูงจะมีลกั ษณะ 3 ประการ ดังนี
การพู ด ถึง องค์ก ารในสิงทีดี (Say): การกล่ า วถึง
องค์ก ารในทางทีดีใ ห้บุ คคลอืนฟงั ไม่ว่ าจะเป็ นเพือนร่ว มงาน
ครอบครั ว ลู ก ค้ า ผู้ มี ส่ ว นเกี ยวข้ อ งอื นๆ การพู ด กั บ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า ห รื อ พ นั ก ง า น ด า ว เ ด่ น ถึ ง อ ง ค์ ก า ร
ในทางบวกด้วย
การการคงอยูก่ บั องค์การ (Stay): ความต้องการทีจะ
อยูก่ บั องค์การต่อไป แม้หน่วยงานอืนจะให้ผลตอบแทนทีดีกว่า
โดยพนั ก งานมีค วามต้ อ งการที จะเป็ น หนึ งในสมาชิ ก ของ
องค์การต่อไปเรือยๆ
การมุ่ งมันสนับ สนุ น ให้อ งค์ก ารประสบความสํ าเร็จ
(Strive): มีความภูมใิ จในงานทีปฏิบตั ิ การมีส่วนสนับสนุ น และ
มีความปรารถนาให้องค์การประสบความสําเร็จ ถ้าหากจํา เป็ นก็
เต็มใจทีจะอุทศิ ตนทํางานหนักเพือองค์การ นอกจากนีพนักงาน
ยัง มีค วามต้อ งการทีจะเพิมผลผลิต หรือ บริก ารต่ อ ลู ก ค้า และ
เพือนร่วมงานด้วย
(3) แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ (Bloom’s Taxonomy)
McShane and Gilnow (2000) และ Robbins
(2005) กล่ าวว่ า ทัศ นคติมีค วามสัม พันธ์ก ับ พฤติก รรม เป็ น
ตัวกําหนดพฤติกรรมหรือเป็ นความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุ หาก
บุคคลนันให้ความสําคัญกับทัศ นคติใดมาก ก็มกั จะมีแ นวโน้ ม
แสดงออกถึ ง ความสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมทีสู ง ตามไปด้ ว ย
นอ กจ า กนี ยัง กล่ า วว่ า พฤติ ก รรม ของมนุ ษย์ ล้ ว นผ่ า น
กระบวนการเรีย นรู้ ซึง Robbins (2005) ยัง ได้ก ล่ า วอีก ว่ า
พฤติกรรมส่วนบุค คลของพนักงานนันเป็ น ส่ว นสํา คัญ ทีส่ งผล
โดยตรงต่อพฤติกรรมและผลการปฏิบตั งิ านโดยรวมขององค์การ
ดังนัน การทีจะทําความเข้าใจการเปลียนแปลงพฤติกรรมส่วน
บุคคลของพนักงานนัน จึงมีความจําเป็ นทีจะต้องเข้าใจทีมา
ของพฤติก รรม ได้แ ก่ ทัศ นคติ และกระบวนการรับ รู้ โดย
ทัศนคติ (Attitude) คือ ความเชือ ความรู้สึก ความคิดเห็นของ
บุ ค คลที มี ต่ อ สิ งใดสิ งหนึ ง หรื อ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ ง ส่ ว น
พฤติกรรม (Behavior) คือ การกระทําหรืออาการทีแสดงออก
ทางกล้ามเนือ ความคิด และความรูส้ กึ เพือตอบสนอง ต่อสิงเร้า
Bloom และคณะ (1956) ได้มกี ารศึกษาและแบ่งการ
เรียนรู้เ ป็ น 3 ด้า น คือ ด้า นพุ ทธิพิส ัย (ความรู้) ด้า นจิตพิส ัย
(จิตใจ) และด้านทักษะพิสยั (ร่างกาย) งานวิจยั ครังนีได้เลือกใช้
การเรีย นรู้ด้า นจิต พิส ัย (Affective Domain) จะนํ า ไปสู่ ก าร
พัฒนาด้านทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล (Shepherd, 2008)
ในแต่ ล ะระดั บ จะแสดงออกในพฤติ ก รรมที แตกต่ า งกั น
ดังตารางที 1

Chompoonuth Boonprasert
ตารางที 1 ระดับขันของการเรียนรูด้ า้ นจิตพิสยั และการ
แสดงออกทางพฤติกรรม
การเรียนรูด้ า้ นจิตพิสยั (Affective Domain)
ระดับ
1. การรับรู้
(Receive)
2.การตอบสนอง
(Respond)
3.การเห็นคุณค่า
(Value)
4.การจัดระบบ
(Organize)

พฤติกรรม

คําทีบ่งบอกถึงการ
กระทํา
ั
ยินดีทจะรั
ี บฟง
ยอมรับ ถาม ฟงั
ตังใจ
มีส่วนร่วมใน
ตอบสนอง เล่า
กิจกรรม
เรือง สนับสนุน
อาสา
เห็นคุณค่าในสิงที เลือก แบ่งปนั เห็น
ทํา , รูส้ กึ ดีต่อสิง คุณค่า ซาบซึง
นันๆ
ยินดี ผูกพัน
เห็นความแตกต่าง สร้าง สรุปความ
แก้ไขความขัดแย้ง พัฒนา จัดลําดับ
ภายใน และสร้าง ทําให้เป็ นระบบ
เป้าหมายหรือ
ความเชือส่วนตัว

5.การแสดงลักษณะ
(Characterize)

ปรับเปลียนระบบ ปฏิบตั ิ แสดงออก
ความเชือ แนะ
กระทํามีอทิ ธิพล
ั
แนวทางการใช้
แก้ปญหา
ชีวติ จนเป็ น
คุณลักษณะ
ทีมา: การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เชิงพุทธกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างยังยืนขององค์การ (ธัชสร บันดาลชัย, 2554)
จากตารางที 1 เห็น ได้ว่ า การเรีย นรู้ด้า นจิต พิส ัย
มีก ารแบ่ ง ลํ า ดับ ขันการเรีย นรู้อ อกเป็ น 5 ขัน คื อ การรับ รู้
การตอบสนอง การเห็น คุ ณ ค่ า การจัด ระบบ และการแสดง
ลักษณะ ซึงเป็ นการเริมตังแต่การรับรู้ไปจนถึงการยอมรับจนมี
การเปลียนลักษณะ เป็ น การเรีย นรู้ขนสู
ั ง สุด ของด้านจิต พิส ัย
เรียกว่า เกิดการตระหนักหรือสํานึก จนกลายมาเป็ นการเปลียน
พฤติกรรมทีแสดงออกมาจนกลายเป็ นนิสยั
(4) แนวคิดกลุ่ม Generation Y
Generation Y คื อ ประชากรกลุ่ ม ที เกิ ด หลั ง
Extraordinary Generation หรือ Generation X (Gen X) พวก
เขาเกิดในช่วงเวลาทีบ้านเมืองสงบสุขและเติบโตมาในยุคของ
การเปลียนแปลงอย่า งมากภายใต้ส ภาพแวดล้อ มทางสัง คม
เศรษฐกิจและการเมือง รวมทังเทคโนโลยีทีก้าวหน้า (National
Master, 2553: ออนไลน์) Generation Y เติบโตขึนมาจากการ
เลียงดูของ Baby Boom พ่อแม่ของพวกเขา ซึงตังใจจะเลียงดู
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พวกเขาอย่างตรงข้ามกับทีตัวเองเคยได้รบั มาในวัยเด็ก ดังนัน
Generation Y จึงเป็ นลูกทีได้รบั การพะเน้าพะนอเอาอกเอาใจ
จากพ่อแม่มาตังแต่เกิดลูกอย่าง Generation Y ไม่เพียงแต่ได้
ทุกอย่างจากพ่อแม่อย่างทีตัวเองต้องการ แต่พ วกเขายังเป็ น
ศูน ย์ก ลางในชีวิต ของพ่อ แม่ อีกด้ว ย (เสาวนีย ์ พิสิฐานุ ส รณ์ ,
2550:ออนไลน์)
ความหมายของ Generation Y แบ่งตามช่วงอายุ
จากการศึกษาผลงานวิจยั ทีผ่านมา พบว่า กลุ่มคน Generation
Y จะถูกแบ่งออกเป็ นช่วงอายุต่างๆ ซึงมีหลายงานวิจยั ทีมีการ
แบ่งช่วงอายุและให้ความหมายคล้ายคลึงกัน

ภาพที 2 แสดงการแบ่งกลุ่ม Generation Y ตามช่วงอายุ
ทีมา: ผูว้ จิ ยั รวบรวมและสรุป (2554)
ใ น ง า น วิ จ ั ย นี ผู้ วิ จ ั ย ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
Generation Y คือ กลุ่ม คนทีเกิด ในช่ วงปี ค.ศ. 1977–1989
หรือปี พ.ศ. 2520-2532 เนืองจากกลุ่มGeneration Y ในช่วงนี
คือช่วงของการเริมต้นเข้าสู่การทํางาน นอกจากนีผูท้ ีเกิดตังแต่
ปี 1977 ยังเป็ นปี ทครอบคลุ
ี
มในทุกงานวิจยั ดังทีได้แสดงไว้ใน
รูปที 2 อีกทังงานวิจยั ของไทยยังไม่มีการกําหนดช่วงอายุของ
Generation Y อย่างชัดเจน

ชมพูนุท บุญประเสริฐ
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

3. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
การศึก ษาวิจ ัยเรือง ความรับผิดชอบต่อ สัง คมและ
สิ งแ วดล้ อ ม ที มี ผ ล ต่ อ ค วา ม ผู ก พั น ขอ งพ นั ก งา นกลุ่ ม
Generation Y เป็ น การศึ ก ษาวิ จ ั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey
Research) ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงพรรณา (Descriptive Method)
สํ า รวจความคิ ด เห็น โดยการใช้แ บบสอบถาม ประกอบการ
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิง สถิติ แ ละเป็ น การศึ ก ษาวิจ ัย เชิง ปริม าณ
(Quantitative Research) เพือศึก ษาความสัม พันธ์ข องควา
รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมทีมีผลต่อความผูกพันของ
พนักงานกลุ่ม Generation Y ในงานวิจยั ครังนีมีประชากรคือ
พนักงานกลุ่ม Generation Y ของบริษทั A ทังหมด 2,500 คน
สามารถนํ า มาคํา นวณขนาดกลุ่ม ตัว อย่า ง Yamane (1967)
ได้เท่ากับ 345 คน
เครืองมือทีใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลในครังนี
คื อ แบบ สอบ ถาม ซึ งผู้ วิ จ ั ย ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า และสร้ า ง
แบบสอบถามโดยอ้างอิง ตามแนวคิด ทฤษฎีแ ละงานวิจ ัย ที
เกียวข้อง แบบสอบถามนีเป็ นคําถามปลายปิ ด (Close Ended)
แบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี
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ส่วนที 1 แบบสอบถามเพือคัดกรองกลุ่ม
Generation Y โดยใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงอายุ ตามคําจํากัด
ความของผูว้ จิ ยั นันคือ กลุ่มคนทีเกิดในปี พ.ศ.2520 - 2532
ส่วนที 2 เกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม คือ เพศ วุฒกิ ารศึกษาและรายได้
ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกับทัศนคติด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม (ชนิดของกิจกรรม CSR)
ทีส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ของพนั ก งานกลุ่ ม Generation Y
ในองค์การ
ส่วนที 4 แบบสอบถามความผูกพันของพนักงาน
กลุ่ม Generation Y ต่อองค์การ
การตอบแบบสอบถามในส่วนที 3 และ 4 จะใช้เกณฑ์
มาตราวัดแบบลิเคิรด์ (Likert’s Scale) แบ่งมาตราวัดออกเป็ น 5
ระดับ ตามความคิด เห็น ของผู้ต อบแบบสอบถามเกี ยวกับ
ทัศนคติดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม (ชนิดของ
กิจ กรรม CSR) ที ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ของพนัก งานกลุ่ ม
Generation Y ขององค์การ และระดับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานกลุ่ม Generation Y จากเกณฑ์การแบ่งอัตรภาค
ชัน สามารถแบ่งทัศนคติดา้ นระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิงแวดล้อม (ชนิดกิจกรรม CSR) ทีส่งผลต่อความผูกพันของ
พนักงานกลุ่ม Generation Y และระดับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานกลุ่มนีได้ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)
ดังนี
ความหมายของระดับคะแนน
1.00 – 1.80 = ระดับตํามาก นันคือ ทัศนคติด้านความรับผิดชอบ
ต่ อสั งคมและสิ งแวดล้อมอยู่ในระดับตํามาก หรือ ระดับความ
ผูกพันต่ อองค์การอยู่ในระดับตํามาก
1.81 – 2.60 =ระดับตํา นันคือ ทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิงแวดล้อมอยูใ่ นระดับตํา หรือ ระดับความผูกพันต่อ
องค์การอยูใ่ นระดับตํา
2.61 – 3.40 = ระดับปานกลาง นันคือ ทัศนคติด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง หรือ
ระดับความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.41 – 4.20 = ระดับสูง นันคือ ทัศนคติดา้ นความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิงแวดล้อมอยูใ่ นระดับสูง หรือ ระดับความผูกพันต่อ
องค์การอยูใ่ นระดับสูง
4.20 – 5.00 = ระดับ สู ง มาก นันคือ ทัศ นคติด้า นความ
รับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและสิงแวดล้อมอยู่ใ นระดับ สู ง มาก หรือ
ระดับความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับสูงมาก
ในการวิ จ ัย ครังนี แบ่ ง ตัว แปร X ทังหมด 7 ตัว
ตามชนิ ด ของกิ จ กรรมด้ า นความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิงแวดล้อม (CSR) ดังนี
1) การส่งเสริมประเด็นสังคม: CSR 1(Cause Promotion)
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2) การตลาดเกียวเนืองกับประเด็นสังคม: CSR 2(CauseRelated Marketing)
3) การตลาดเพือสังคมขององค์การ: CSR3 (Corporate Social
Marketing)
4) การบริจาคเพือการกุศล: CSR 4 (Corporate Philanthropy)
5) การอาสาช่วยเหลือชุมชน: CSR 5 (Community
Volunteering)
6) ข้อปฎิบตั ทิ างธุรกิจเพือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม: CSR
6 (Socially Responsible Business Practices)
7) การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกําลังซือของ
คนในระดับฐานราก: CSR 7
(Developing and Delivering Affordable Products and
Services)
ในขณะที ตัวแปร Y คือความผูกพันของพนักงาน
กลุ่ม Generation Y โดยใช้แนวคิดของ Hewitt Association
แบ่งเป็ น 3 ประเด็น ดังนี
1) การพูดในสิงทีดีขององค์การ (Say)
2) การคงอยูก่ บั องค์การ (Stay)
3) การมุ่งมันสนับสนุนให้องค์การประสบความสําเร็จ (Strive)
ในงานวิจ ัย นี ได้ กํ า หนดสมมติ ฐ านงานวิจ ัย คื อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมส่งผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานกลุ่ม Generation Y หรือไม่ ผูว้ ิจยั ได้ใช้สญ
ั ลักษณ์
β แทนค่าสัมประสิทธิของตัวแปรอิสระ คือ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิงแวดล้อม (ชนิด ของกิจกรรม CSR) ว่าแต่ล ะวิธี
มีนยั สําคัญ หรือมีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม คือ ความผูกพัน
ของพนักงานกลุ่ม Generation Y มากน้อยเพียงใด
สมมติ ฐานหลัก คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิงแวดล้อ ม(ชนิ ด กิจ กรรม CSR)ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พัน ของ
พนักงานกลุ่ม Generation Y หรือไม่
สมมติ ฐานทางสถิติ
H 0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β7 = 0
H1 : βi อย่างน้อย 1 ค่าที ≠ 0
i=1 , 2 , 3 , …,7
ในการศึ ก ษาวิจ ัย ครังนี ผู้วิ จ ัย ได้ทํ า การทดสอบ
เครืองมือ การวิจ ัย โดยการศึกษาจากตํ า รา เอกสาร รวมทัง
งานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือให้ได้กรอบแนวคิดและข้อคําถามของ
งานวิจยั จากนันทําการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาด้วย
วิธีก ารหาดัช นีค วามสอดคล้อ ง หรือ Index of Congruence
(IOC) เพือหาความสอดคล้องของข้อคําถามงานวิจยั ให้ตรงกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษาและการหาความเที ยงตรงเชิ ง
โครงสร้าง (Construct Validity) โดยการนํ าแบบสอบถามไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง (Pre-Test) ตลอดจนหาความเชือมัน
(Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าครอนบัค โดยค่าของตัว
แปรอิสระเท่ากับ 0.903 และค่าเฉลียของแต่ละปจั จัยอยูร่ ะหว่าง
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol 1. No.2 (Sep – Dec 2012)

31
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมกับความผูกพัน…
0.669 – 0.793 ส่วนค่า ความเชือมันของตัวแปรตามเท่ากับ
0.916 จากนันทําการวิเคราะห์ปจั จัย (Factor Analysis) รวมทัง
การหาค่าความเชือมันของแบบสอบถาม พบว่าข้อคําถามมีค่า
IOC อยู่ระหว่าง 0.8-1 ส่วนค่า KMO และ Barlett’s Test of
Sphericity ของตัว แปรอิสระทีได้จากการวิเ คราะห์ป จั จัย คือ
0.737 และ Sig.000 ตามลําดับ นอกจากนีค่า VIF ,Torelance
และEigenvalue เท่ากับ 1.657 , 0.604 และ4.962 ตามลําดับ
รวมทังการวิเคราะห์การแจกแจงความถีแบบปกติ KolmogorovSmirnov Test ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเท่ากับ 0.2 และ
0.085 ตามลํ า ดับ แสดงว่ า ตัว แปรอิสระไม่ มีค วามสัม พัน ธ์
กัน เองและมีค วามเหมาะสมในการวิเ คราะห์ด้ว ยวิธี Multiple
Linear Regression

4. ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
กลุ่มตัวอย่า งในงานวิจ ัยครังนี มีจํานวนพนัก งานที
เป็ นกลุ่ม Generation Y 190 คน แบ่งเป็ นเพศชายจํานวน 91
คน คิดเป็ นร้อยละ 47.90 และเพศหญิงจํานวน 99 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 52.10 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 130 คน
คิดเป็ นร้อยละ 68.4 และมีรายได้เฉลีย 20,000-30,000 บาทต่อ
เดือน จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.3 จากผลการศึกษา
สามารถสรุประดับความคิดเห็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ งแวดล้อ ม และระดับ ความผู ก พัน ของพนั ก งานกลุ่ ม
Generation Y ได้ดงั ตารางที 1 และ 2
ตารางที 1 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คิดเห็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม
ปัจจัย

Mean

S.D.

1.การส่งเสริมประเด็นสังคม:
CSR1
2. การตลาดเกียวเนืองกับ
ประเด็นสังคม:CSR2
3. การตลาดเพือสังคมของ
องค์การ:CSR3
4. การบริจาคเพือการ
กุศล:CSR4
5. การอาสาช่วยเหลือ
ชุมชน:CSR5
6. ข้อปฏิบตั ทิ างธุรกิจเพือ
แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม:CSR6
7. การพัฒนาและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการตาม
กําลังซือของคนในระดับฐาน
ราก:CSR7

4.15

0.45

ระดับความ
คิ ดเห็น
สูงมาก

3.75

0.63

สูง

3.82

0.62

สูง

4.09

0.47

สูง

3.92

0.64

สูง

4.49

0.50

สูงมาก

4.30

0.50

สูงมาก

ชมพูนุท บุญประเสริฐ
ตารางที 2 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน และระดับความ
ผูกพันของพนักงานกลุ่ม Generation Y
ปัจจัย
ความผูกพันของพนักงาน
กลุ่ม Generation Y: (ตัว
แปร Y)

Mean
4.13

S.D.
0.51

ระดับความ
คิ ดเห็น
สูง

จากนัน ผู้วิจ ัย ได้ทํ า การวิเ คราะห์ด้ว ยวิธี Multiple
Linear Regression แบบขันบัน ได (Stepwise Regression)
เพื อศึ ก ษาสมมติ ฐ านหลั ก งานวิ จ ัย คื อ ป จั จัย ด้ า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมทีส่งผลต่อความผูกพันของ
พนัก งานกลุ่ม Generation Y ทีระดับ ความเชือมัน 0.05 ดัง
ตารางที 3
ั ยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม
ตารางที 3 ปจจั
ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานกลุ่ม Generation Y
Model
R
R Square
Sig.
d
4
.604
.365
.000d
d. Predictors: (Constant),CSR4,CSR6,CSR3,CSR7
ั ยด้านความรับผิดชอบต่อ
จากตารางที 3 พบว่า ปจจั
สังคมและสิงแวดล้อม(CSR3, CSR4,CSR6, CSR7) ส่งผลใน
ทางบวกต่ อ ความผูก พัน ของพนัก งานกลุ่ ม Generation Y
อย่า งมีนัยสํ า คัญ ทางสถิติ โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิสหสัม พัน ธ์
พหุคูณกําลังสอง (R Square) เท่ากับ .365 ดังนันจึง ปฏิเสธ
สมมติ ฐ านหลัก H0 และยอมรับ สมมติ ฐ าน H1 นั นคื อ
ปจั จัยด้า นความรับผิด ชอบต่อ สังคมและสิงแวดล้อมส่งผลต่ อ
ความผูกพันของพนักงานกลุ่ม Generation Y
จากนัน ผูว้ ิจยั ได้ทําการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิท ธิ
การถดถอย (B) ของปจั จัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ งแ วดล้ อ ม ที ส่ งผลต่ อ ค วาม ผู ก พั น ขอ งพ นั ก งา นกลุ่ ม
Generation Y รวมทั งการพิ จ ารณาค่ า คงที (Constant)
เพือนํามาพยากรณ์เชิงเส้นตรง ดังตารางที 4
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ตารางที 4 ค่าสัมประสิทธิการถดถอย (B) ของปจั จัยด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม
Variables

B

Beta

t

Sig.

(Constant)

.692

-

1.986

.048

CSR 4:การบริจาค
เพือการกุศล
CSR 6: ข้อปฎิบตั ิ
ทางธุรกิจเพือแสดง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
CSR 3:การตลาด
เพือสังคมของ
องค์การ
CSR 7: การ
พัฒนาและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และ
บริการตามกําลัง
ซือของคนใน
ระดับฐานราก

.202

.185

2.456

.015

.257

.252

3.834

.000

.216

.260

3.526

.001

.147

.143

2.039

.043

สมการ
พยากรณ์
เชิงเส้นตรง
Y = 0.692 +
0.202(X4) +
0.257(X6)
+ 0.216(X3)
+ 0.147(X7)

X คือ ปจั จัย ด้านความรับ ผิดชอบต่ อสัง คมและสิงแวดล้อ ม
(CSR4,CSR6,CSR3,CSR7)
Y คือ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่ม Generation Y
ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตัวพยากรณ์ (ปจั จัย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม) ด้านการตลาดเพือ
สังคมขององค์การ (CSR 3) และข้อปฏิบตั ิทางธุรกิจเพือแสดง
ความรับผิด ชอบต่ อสังคม (CSR 6) สามารถพยากรณ์ ความ
ผูก พัน ของพนัก งานกลุ่ ม Generation Y ได้สู ง สุด โดยมีค่ า
สัมประสิทธิการถดถอยในรูปคะแนนดิบและค่าสัมประสิทธิการ
ถดถอยในรู ปคะแนนมาตราฐาน (B, Beta) เท่ ากับ 0.216
กับ 0.260 และ 0.257 กับ 0.252 ตามลําดับ รองลงมาคือด้าน
การบริจาคเพือการกุศล (CSR 4) มีค่าสัมประสิทธิการถดถอย
ในรูป คะแนนดิบ และค่าสัม ประสิทธิการถดถอยในรูปคะแนน
มาตราฐาน (B, Beta) เท่ากับ 0.202 และ 0.185 ส่วนปจั จัย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมด้านการพัฒนาและส่ง
มอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกําลังซือของคนในระดับฐานราก
(CSR 7) สามารถพยากรณ์ ค วามผูก พันของพนักงานกลุ่ ม
Generation Y ได้น้อ ยทีสุด โดยมีค่าสัมประสิท ธิการถดถอย
ในรูป คะแนนดิบ และค่า สัม ประสิท ธิการถดถอยในรู ปคะแนน
มาตราฐาน (B,Beta) เท่ากับ 0.147 และ 0.143
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5. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาครังนี สามารถสรุ ป ป จั จัย ด้ า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมทีส่งผลในทางบวกต่อความ
ผูก พัน ของพนั ก งานกลุ่ ม Generation Y ได้ 4 ป จั จัย คื อ
การตลาดเพือสังคมขององค์การ (CSR 3) การบริจาคเพือการ
กุศล (CSR 4) ข้อปฏิบตั ทิ างธุรกิจเพือแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR 6) และการพัฒนาส่งมอบผลิตภัณฑ์แ ละบริการ
ตามกําลังซือของคนในระดับฐานราก (CSR 7) โดยปจั จัยทัง
4 ประเภท สามารถพยากรณ์ ค วามผูก พัน ของพนัก งานกลุ่ ม
Generation Y ได้ร้อ ยละ 36.5 (ค่า สัม ประสิทธิสหสัม พัน ธ์
พหุคูณกํ าลังสองเท่า กับ .365) และพบว่าชนิ ดกิจกรรม CSR
ที ส า ม า ร ถ พ ย า ก ร ณ์ ค ว า ม ผู ก พั น ข อ ง พ นั ก ง า น ก ลุ่ ม
Generation Y ได้สูงสุด คือ การตลาดเพือสังคมขององค์การ
รองลงมาคือ ข้อปฏิบตั ทิ างธุรกิจเพือแสดงความรับผิดชอบต่อ
สัง คม การบริจ าคเพือการกุ ศ ล และการพัฒ นาและส่ ง มอบ
ผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ารตามกํ า ลัง ซือของคนในระดับ ฐานราก
โดยมีค่าสัมประสิทธิการถดถอยและค่าสัมประสิทธิการถดถอย
ในรูปคะแนนมาตรฐาน (B, Beta) เท่ากับ 0.260, 0.252, 0.185
และ 0.143 ตามลํ า ดับ สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของบัณ ฑิต า
ทรัพย์กมล (2544) กล่าวว่า ทัศนคติของประชากรในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์การภาคธุรกิจ มีภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุด นอกจากนียังมีงานวิจ ัยของจุ ฬาลงกรณ์ ธุรกิจ
ปริทศั น์ (2552) ทีกล่ าวว่า นิ สิตนัก ศึกษาปริญญาตรี ในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีค วามตระหนักต่ อความเป็ นมิต ร
ต่อสิงแวดล้อมของสินค้า และส่ว นใหญ่ใ ช้สินค้าทีเป็ น มิตรต่ อ
สิงแวดล้อมในชีวติ ประจําวัน รวมทังมีความรู้สึกภาคภูมิใจทีใช้
สินค้าทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อมและได้แ นะนํ าบอกต่อให้คนรอบ
ข้างใช้ดว้ ย นอกจากนียังคล้ายกับงานวิจยั ของ ภัทรพล กาญจน
ปาน (2552) กล่าวว่า พนักงานการประปานครหลวงมีความ
คิดเห็น เกียวกับบรรยากาศด้านจริยธรรมขององค์การในระดับดี
มีความคิดเห็นเกียวกับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ตลอดจนด้านความภาคภูมิใ จในการเป็ น ส่วนหนึ ง
ขององค์การ ด้านความเต็มใจทุ่มเทเพือประโยชน์ขององค์การ
และด้านความต้องการคงไว้ซึงสมาชิกภาพขององค์การอยู่ใ น
ระดับมากทีสุด นอกจากนียังมีงานวิจยั ของ ศิริยุพา รุ่งเริงสุข
(2553) ผลสํารวจพบว่า พนักงานรุ่นใหม่หรือ Generation Y
มีแนวโน้มทีอยากจะทํางานกับองค์การทีมีนโยบายเป็ นมิตรกับ
สิงแวดล้อ ม และสอดคล้องกับ งานวิจ ัยของอนัญ ญา สุ จิร ัต น์
(2552, อ้างถึงใน จิรประภา อัครบวร,2552) พบว่า “พนักงาน
ของบริษทั ในกลุ่มสมบูรณ์ ทีเข้า ร่วมกิจกรรมเพือสังคมมากยิง
ผูกพันต่อองค์การมาก และบุคลากรทีรับรูว้ ่าองค์การทํากิจกรรม
CSR ทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคมมาก ยิงมีความผูกพันต่อองค์การ
มากด้วย” รวมทังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภาดา วีระสัมฤทธิ
(2553) พบว่า ความจงรักภัก ดีด้านสัด ส่ว นระยะเวลาการใช้
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โทรศัพท์เคลือนทีภายในเครือข่าย AIS มีความสัมพันธ์ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การด้านการกํากับดูแลกิจการทีดี
จากการสรุปและอภิปรายผลการศึกษางานวิจยั ครังนี
ั
พบว่า ปจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมส่งผล
ในทางบวกกับความผูกพันของพนักงานกลุ่ม Generation Y ซึง
พนัก งานกลุ่ ม นี ถือ เป็ น กํ า ลัง สํ า คัญ ขององค์ก ารและกํ า ลัง มี
จํานวนเพิมมากขึนเรือยๆ งานวิจยั ครังนี ทําให้ทราบว่าปจั จัย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม (CSR) มีส่วนใน
การสร้ า งความผู ก พัน ให้ ก ับ พนั ก งานในองค์ ก าร นั บ เป็ น
เครืองมือ ด้า น HR ทีจะช่ว ยให้พ นัก งานเกิดความผูกพันกับ
องค์ ก าร มากยิงขึน ซึ งจะช่ ว ยให้ อ งค์ ก ารสามารถรัก ษา
พนักงานทีดีและเก่งต่อไปไว้ได้
ข้อเสนอแนะในทางทฤษฎี
จากผลการศึกษาวิจยั ทําให้ทราบถึงปจั จัยด้านความ
รับ ผิดชอบต่อ สัง คมและสิงแวดล้อ มทีมีผ ลทางบวกต่ อความ
ผูก พัน ของพนัก งานกลุ่ ม Generation Y ดัง นัน องค์ก ารทัง
ภาครัฐ และธุ ร กิจ จึง ควรให้ค วามสํ า คัญ กับ ป จั จัย ด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม อีกทังยังเป็ นเครืองมือหนึง
ในการสร้า งความผูก พัน ให้ก ับ พนัก งานในองค์ก าร จากผล
การศึกษาครังนี ทําให้ท ราบถึงปจั จัยด้านความรับผิดชอบต่ อ
สังคมและสิงแวดล้อม ทีส่งผลต่อความผูกพันถึง 4 ชนิดกิจกรรม
ทังหมด 4 ชนิดกิจกรรม คือ การตลาดเพือสังคมขององค์การ ,
ข้อปฏิบตั ิทางธุร กิจเพือแสดงความรับผิดชอบต่ อสัง คม ,การ
บริจาคเพือการกุศล และการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์แ ละ
บ ริ ก า ร ต า ม กํ า ลั ง ซื อ ข อ ง ค น ใ น ร ะ ดั บ ฐ า น ร า ก
งานวิจยั ครังนี จึงเป็ นการนํ าเอาแนวคิดด้าน CSR และทฤษฎี
การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้าน
จิต พิสยั (Affective Domain) มาใช้ร่ ว มกัน เพือสร้า งความ
ผูก พัน ให้ก ับ พนัก งานกลุ่ ม Generation Y ซึงยัง ไม่ เ คยมี
งานวิจยั ใดศึกษามาก่อน และสามารถนําปจั จัยด้าน CSR มาใช้
ในการพยากรณ์ ความผูกพันของพนักงานกลุ่ม Generation Y
ได้
ข้อเสนอแนะในทางปฏิ บตั ิ
ปจั จุบนั ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมมี
ความสํ า คัญ เพิมมากยิงขึน เป็ น ป จั จัย หนึ งทีส่ ง ผลต่ อ ความ
ผูกพันในเชิงบวก ประกอบกับตลาดแรงงานส่วนใหญ่มีกลุ่มคน
Generation Y ทีให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิงแวดล้อมเพิมขึน แต่มคี วามผูกพันต่อองค์การตําลง จาก
ผลการศึกษางานวิจยั ครังนี จะช่วยเป็ นแรงสนับสนุ นให้องค์การ
ทังภาครัฐและธุรกิจหันมาให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ด้าน CSR
ให้มากยิงขึน เพราะนอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ ในเชิงบวก

ชมพูนุท บุญประเสริฐ
ให้กบั องค์กรแล้ว กลยุท ธ์ด้า นความรับ ผิด ชอบต่อ สังคมและ
สิงแวดล้อ ม(CSR) ยัง นั บ ว่ า เป็ น เครืองมือ ด้า นการบริห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์ (HR) ทีจะช่วยสร้า งความผูกพันให้เ กิดกับ
พนักงานรุ่นใหม่หรือกลุ่ม Generation Y ดังนัน CSR จึงเป็ น
กลยุทธ์ทควรมี
ี
อยูใ่ นองค์การ เพือใช้พฒ
ั นาพนักงานทีนอกจาก
จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้มคี วามสามารถด้านทักษะความรู้ ความ
ชํานาญแล้ว องค์การต่างๆยังต้องการได้คนทีมีคุณลักษณะทีดี
สามารถนํ า ความรู้ ค วามสามารถของตนไปใช้ เพื อให้เ กิ ด
ประโยชน์ แ ก่ส ังคมและสิงแวดล้อ มได้ โดยองค์การอาจนํ าผล
การศึกษาครังนีไปประยุกต์ใช้ เพือสร้างความผูกพันให้เกิดกับ
พนัก งานกลุ่ ม Generation Y ได้มากยิงขึน และในอนาคต
สามารถนํากลยุทธ์ดา้ น CSR ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความ
จงรักภักดีหรือการคัดเลือกบุคคลากรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์การได้ โดยกิจกรรมทีจะส่งเสริมต่อการสร้างความผูกพัน
ของพนักงานกลุ่ม Generation Y ประกอบด้วย การตลาดเพือ
สังคมขององค์การ รองลงมาคือ ข้อปฏิบตั ิทางธุรกิจเพือแสดง
ความรับ ผิดชอบต่อ สังคม การบริจ าคเพือการกุ ศล และการ
พัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกําลังซือของคนใน
ระดับฐานราก
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่อไป
1.งา นวิ จ ั ย ค รั ง นี เป็ น กา รศึ ก ษา เชิ ง ป ริ ม า ณ
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว
จึงทําให้มขี อ้ จํากัดในเรืองของการลงรายละเอียดเชิงลึก ดังนัน
ในงานวิจยั ครังต่อไปอาจศึกษาในเชิงคุณภาพ เพือให้ทราบถึง
ทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม รวมถึง
ปจั จัย อืนๆทีอาจเกียวข้อ งกับความผูก พัน ของพนัก งานกลุ่ ม
Generation Y
2. ในการศึกษาวิจยั ครังนี ได้ใช้อายุเป็ นเกณฑ์ในการ
แบ่ ง กลุ่ ม Generation Y ดัง นั น ในการศึ ก ษาครังต่ อ ไป
อาจทําการศึกษากลุ่ม Generation Y โดยใช้อายุแ ละพฤติกรรม
เป็ นเกณฑ์ เพือบ่งบอกถึงความเป็ น Generation Y ได้ชดั เจน
ั บนั ยังไม่มงี านวิจยั ในประเทศไทยทีให้
มากยิงขึน เนืองจากปจจุ
คํานิยามของกลุ่ม Generation Y ได้อย่างชัดเจน
3. งานวิจยั ครังนีทําการศึกษาเพียงกลุ่ม Generation
Y ไม่มีการเปรียบเทียบกับ กลุ่ มอืนๆ ดังนัน ในงานวิจยั ครัง
ต่ อ ไปอาจทํ า การศึ ก ษาโดยการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ่ ม
พนักงาน Generation อืนๆต่อไป
4. ป จั จุ บั น มี บ างองค์ ก ารนํ า ป จั จั ย ด้ า นควา ม
รับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและสิงแวดล้ อ มมาใช้เ ป็ น ตัว วัด ผลการ
ดําเนินงาน ตามแนวคิด Balanced Scorecard เพือนํ ากลยุทธ์
ด้าน CSR มาใช้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน ซึงจะช่วยให้องค์การมี
พนักงานทีมีความผูกพัน และมีผลการปฏิบตั ิงานทีดีร่วมด้ว ย
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ดัง นัน งานวิจ ัยครังต่ อ ไป อาจทํ า การศึก ษาป จั จัย ด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมทีเป็ นส่วนหนึงในการวัดผล
การดําเนินงานตามหลัก Balanced Scorecard
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