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บทคัดย่อ 
 การศึกษายุคสังคมออนไลน์ที่สามารถสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็วจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้อง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ทันกับความเปล่ียนแปลงน้ันๆ โดยถือเป็นหน้าที่ของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรงบทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาซึ่งพบว่า 
องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก รวม 17
องค์ประกอบย่อย และมีตัวบ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา รวม 65 ตัวบ่งช้ี และเพ่ือ
พัฒนาตัวบ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการศึกษาจากโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ี   
กับองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้น 
 
คําสําคัญ : โมเดล การพัฒนาตัวบ่งช้ี ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 
Abstract 
 The education in Social Network, through fast communication, makes the 
social changing rapidly. Therefore, the education for development needs students                  
to keep corporate social responsibility (CSR), meanwhile the social’s being changed.             
Of course, it administrates by schools under the Office of Primary Educational Service 
Area. The purpose of this article was to study factors and indicators of corporate 
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social responsibility (CSR) of schools under the Office of Primary Education Service 
Area. It was found that the factors of school corporate social responsibility (CSR) 
consisted of 5 main components, 17 subcomponents and 65indicators. And then, 
there was CSR’s indicators developing, studying the structural relationship model of 
corporate social responsibility indicators of schools under the Office of Primary 
Education Service Area. 
 
Keywords: Model, Indicators Development, Corporate Social Responsibility (CSR) 
 
บทนํา 
 การเปล่ียนแปลงทุกรูปแบบอย่างรวดเร็วตามกระแสของสังคมออนไลน์ ในยุคโลกาภิวัฒน์
ก่อให้เกิดข้อกฎหมายและข้อบังคับของรัฐมากมายซึ่งไปจํากัดการประกอบกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อ
สังคมเน่ืองจากทําให้เกิดปัญหาต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ปัญหาความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค ปัญหาโลกร้อน ปัญหาขาดแคลนน้ํามัน ปัญหาขาดแคลนอาหาร ปัญหาเหล่าน้ี
ผลักดันให้ผู้คนในสังคมทุกกลุ่มเกิดความตระหนักและหันมาสนใจถึงคุณธรรมความรับผิดชอบในการ
ดําเนินธุรกิจโดยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือเรียกกันย่อๆ ว่า CSR (Corporate Social 
Responsibility) และ CSR น้ีเป็นตัวบ่งช้ีความมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้ดําเนินธุรกิจ(สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552) ซึ่งข้อจํากัดต่างๆเหล่าน้ีคือการที่องค์กรในปัจจุบันจะต้อง
ดําเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวกับกิจกรรมขององค์กร และค่อยๆ พัฒนา
กลายเป็นขนบธรรมเนียมขององค์กรที่ต้องปฏิบัติ (จินตนาบุญบงการ,2550) องค์กรใดที่เข้าใจทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีและปรับตัวได้ก่อนย่อมเป็นการวางรากฐานในการสร้างความย่ังยืนให้แก่
องค์กร (Corporate Sustainability) ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนทัศน์ที่สําคัญแต่ขณะเดียวกันองค์กร
จําเป็นต้องมีเป้าหมายเชิงสังคมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน(Sustainable Development) 
ด้วยโดยการวัดความสําเร็จของการดําเนินกิจการในกระบวนทัศน์ใหม่น้ีตามหลักการของ CSR 
 การทําความเข้าใจแนวคิดน้ีเริ่มจากปรัชญาและที่มาแนวคิดการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งปรากฏเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน
หลังจากการเกิดยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) จะเห็นได้ว่า ยุคโลกาภิวัฒน์เป็นพลังที่เช่ือมคน                 
ทั้งโลกเข้าด้วยกัน โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่ึงในกลไกขับเคลื่อน ก่อให้เกิด
แรงผลักดันในการแลกเปล่ียนเรียนรู้แต่ขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดผลเชิงลบได้เช่นกัน ในที่ประชุม
สุ ดยอดระ ดับ โลก ว่าด้ วยการพัฒ นาที่ ย่ั ง ยืน  (World Conference on Environment and 
Development: UNCED) ณ กรุงริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลในปี พ.ศ. 2535 ได้กล่าวถึงแนวทาง
ของการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable development) โดยการปฏิบัติตามหลักการ CSR ซึ่งมี
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สหประชาชาติเป็นผู้ผลักดัน (ISO, 2010) โดยการพัฒนาที่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ทวีความ
เข้มข้นและจริงจังย่ิงขึ้นเมื่อองค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operational and Development: OECD, 2008) ได้บรรจุเรื่อง CSR ไว้ในแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับวิสาหกิจข้ามชาติในปีพ .ศ. 2543 และประเทศไทยได้รับเข้าเป็นพันธกรณีในปี         
พ .ศ. 2545 และในปีพ .ศ. 2553 องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization: ISO) มีแผนประกาศใช้ ISO 26000 มาตรฐานสากลที่ว่าด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO, 2010) โดยจุดมุ่งหมายหลักของมาตรฐานดังกล่าวน้ีก็เพ่ือให้องค์กร
ต่างๆได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและตอกยํ้าว่าCSR ไม่ใช่เป็นเรื่องของกระแสที่ผ่านมา
และผ่านไปแต่เป็นเรื่องของการบผิดชอบต่อสังคมโลกในระยะยาวที่ทุกองค์กรต้องทําอย่างจริงจังและ
จริงใจรวมทั้งองค์กรทางการศึกษา 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาองค์กรหลักในการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนจึงต้องเริ่มการปลูกฝังค่านิยมที่ดี 
ในการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โดยการนําแนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ขององค์กรมาปรับใช้ในสถานศึกษา สถานศึกษาต้องมีแนวทาง หรือนโยบายท่ีชัดเจน
ในการบริหารมีโมเดลและองค์ประกอบที่บ่งบอกถึงคุณภาพหรือมาตรฐานการศึกษา ในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็นเกณฑ์กํากับในการวัดคุณภาพขององค์ประกอบเหล่าน้ีที่
เป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพสถานศึกษา และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียนซึ่งสถานศึกษาแต่ละ
แห่งสามารถพัฒนาตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้เหมาะสมกับบริบท
ของตนได้ด้วย 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility:CSR) 

ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)หมายถึง การดําเนินงานขององค์กรและ / หรือกิจกรรม

ต่างๆ ที่องค์กรจัดขึ้น โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เสมือนเป็นคํามั่น
หรือพันธะสัญญาทางธุรกิจที่มีอยู่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้างหรืออย่างที่ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization:ISO, 2010) กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การธุรกิจว่าเป็นเรื่องของการที่องค์การตอบสนองต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กับ คน ชุมชน และสังคม นอกจากน้ัน ยังเป็นเรื่องของบทบาท
ขององค์กรธุรกิจในสังคมและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กรธุรกิจ โดยจะต้องทําด้วยความ
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สมัครใจ และผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถวัดผลได้ 3 มิติ คือ การ
วัดผลทางเศรษฐกิจทางสังคม และสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนเช่นเดียวกับ พิพัฒน์  
นนทนาธรณ์ (2553) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หมายถึง การ
ดําเนินงานขององค์กรที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการดําเนินงานที่
สร้างสมดุลแก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันและการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า องค์กรจะต้องดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการขององค์กร ที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากนโยบาย และกิจกรรมต่างๆ
โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจากองค์กรออกไปสู่สังคม น่ันหมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร อัน
จะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขและการพัฒนาที่ ย่ังยืนในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน ต้องมีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจมา
กระทบต่อการทํางานส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่จะออกไปสู่สังคม จึงต้องปลูกฝังค่านิยมที่ดีโดย
อาศัยหลักการของ CSR โดยหลักๆแล้วประกอบด้วยหลักของความซื่อสัตย์สุจริต หลักสากล ในเร่ือง
การกํากับดูแลกิจการที่ดี เรื่องความเป็นธรรมและจริยธรรม เรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่องของแรงงานและ
การจ้างงาน เรื่องสิ่งแวดล้อม และเรื่องการพัฒนาชุมชนและสังคมผู้เขียนได้สังเคราะห์ สรุปแสดงดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การสังเคราะห์หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
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1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี  / / / / / / 
2. ความเป็นธรรมและจริยธรรม  /  / /  / 
3. สิทธิมนุษยชน / /  / / / / 
4. แรงงานและการจ้างงาน / / / / / / / 
5. สิ่งแวดล้อม / / /  / / / 
6. ความซื่อสัตย์สุจริต /    / / / 
7. หลักสากล    / / / / 
8.การพัฒนาชุมชนและสังคม  / /  / / / 
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การดําเนินงานต่างๆ ในสังคมมีหลายด้านด้วยกัน ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า ความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรมีหลากหลายเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การจําแนกโดยกระบวนการทางธุรกิจ การจําแนก
ตามทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินงาน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลักและใช้ทรัพยากร
นอกองค์กรหรือจากสังคมเป็นหลักการจําแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ ได้รับผลกระทบ 
(Stakeholders) เซ่น ครอบครัวของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และคู่แข่งขันทางธุรกิจการจําแนก
โดยใช้เกณฑ์ประเภทของความรับผิดชอบ ตามแนวความคิดของ Archie B. Carroll (1991) เป็นการ
แบ่งตามเกณฑ์ความรับผิดชอบซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมที่มีการอ้างอิงในงานวิจัยจํานวนมาก
Carroll แบ่งตามองค์ประกอบของความรับผิดชอบแต่ละด้านที่บริษัทต้องทําและต้องนําทุกด้านมา
รวมกันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเขาจําแนกเป็นด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1) ความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Responsibility) โดยองค์การมุ่ง
สร้างผลผลิตตามความต้องการของสังคมและตอบแทนกลับมาในรูปของรายได้ เพ่ีอให้องค์การ
สามารถดํารงอยู่ได้ มีผลกําไรคืนกลับไปยังผู้ลงทุน 
 2) ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย (Law Responsibility) องค์การต้องทําให้ถูกกฎหมาย 
กฎระเบียบ ในพ้ืนที่ที่ตนเองดําเนินธุรกิจอยู่ เพ่ือเป็นตัวควบคุมไม่ให้องค์การคอยรับผิดชอบ แต่จะทํา
กําไรเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคม 
 3) ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม (Moral Responsibility) คือการมีจริยธรรมในการทํา
ธุรกิจไม่ฉวยโอกาส และควรประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่สังคมเห็นชอบ 
 4) ความรับผิดชอบทางด้านการเสียสละเพ่ือสังคม (Philanthropy Responsibility) เป็น
ความรับผิดชอบที่สูง ดําเนินการอยู่ในกรอบกฎหมายและจริยธรรม สังคมคาดหวังและปรารถนาให้
ธุรกิจมีความรับผิดชอบในการให้และเสียสละเพ่ีอสังคมในฐานของการเป็นพลเมืองที่ดี ดังน้ัน CSR 
หรือความรับผิดชอบต่อสังคมต้องเป็นผลรวมของความรับผิดชอบทั้ง 4 ด้าน ไม่ใช่อย่างใดอย่างหน่ึง 

ขอบข่ายและองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
สถาบันไทยพัฒน์ (2552) ได้ทําการวิจัยเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย และ

รวบรวมรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีรูปแบบของความรับรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ 3 
รูปแบบด้วยกันได้แก่ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงตอบสนอง (Responsive CSR) ได้แก่ การปฏิบัติตัว
เป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี และการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของตนความ
รับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) เป็นการยกระดับจากการที่บรรษัทพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบต่อการบรรเทาปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากกิจการ สู่ความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก 
จะทําให้เอ้ือต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรในระยะยาวเป้าประสงค์ของ
ความรับรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ที่ผสมผสานการริเริ่มทั้งจากภายในและการเช่ือมโยงจาก
ภายนอกจะก่อให้เกิดคุณค่าร่วมกัน ระหว่างธุรกิจและสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมเชิง



              JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.2  May – August  2017              329. 

สร้างสรรค์ (Creative CSR) เป็นกระบวนการคิด CSR เชิง"ยุทธศาสตร์"ในการวิเคราะห์หาเหตุผล 
คํานวณความคุ้มค่า ต้นทุน ประสิทธิภาพ ฯลฯ ขณะที่ CSR เชิงสร้างสรรค์น้ัน เป็นการคิด CSR ใน
เชิง "ยุทธศิลป์" ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและความรู้สึกเป็นสําคัญ 

ดังน้ันจะเห็นได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นพันธะสัญญาที่องค์กรมีต่อสังคม
ทั้งด้านการตอบสนอง การกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ และการบรรเทา หรือแก้ปัญหาที่เกิดจาก
ผลกระทบต่าง ๆ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องผู้เขียนได้สังเคราะห์และสรุปได้ว่า 
ขอบข่ายความรับผิดชอบของสังคม ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ประกอบด้วย 5องค์ประกอบ ได้แก่  

1. ความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ความรับผิดชอบเพื่อผลิตสินค้าและบริการ
ตามที่ประชาชนต้องการ นับได้ว่าเป็นความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบด้ังเดิมของการดําเนิน
กิจการ จนอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารในอดีตบางคนไม่เคยคํานึงถึงความรับผิดชอบในด้านอ่ืนเลย 

2. ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย หมายถึง หน้าที่ความรับผิดชอบที่จะดําเนินกิจการไป
ตามครรลองของกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตามกฎหมายและข้อบังคับไม่สามารถจะ
ครอบคลุมการกระทําทุกอย่างที่องค์การกระทําได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กร
น้ันๆ  

3. ความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม หมายถึง การกระทําของผู้บริหารขององค์กรที่
แสดงออกด้านศีลธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมที่ดีของสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดย
ไม่ใช่สิ่งที่กฎหมายบังคับ แต่เลือกกระทําเพราะเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบทางจริยธรรม 
 4. ความรับผิดชอบทางด้านสาธารณะประโยชน์ หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการ
สร้างประโยชน์ส่วนรวม การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่องค์กรธุรกิจให้ความ
ช่วยเหลือบริจาค เพ่ือเป็นการตอบสนองความคาดหวังของสังคมอาจรวมถึงกิจกรรมท่ีเป็นการกระทํา
ที่สนับสนุนความผาสุกของมนุษย์โดยทั้งผู้บริหารและลูกจ้างมีส่วนร่วมโดยการเป็นอาสาสมัครเพ่ือร่วม
ช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น หรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมให้ดีขึ้น  

5. ความรับผิดชอบทางด้านการใช้ดุลยพินิจหมายถึงความรับผิดชอบที่เป็นความสมัครใจของ
ผู้บริหารองค์การ และขึ้นอ ยู่ กับการตัดสิน ใจเลือกกระทําของผู้บริหารที่ ใช้ ดุลยพิ นิจ ว่า                    
เป็นสิ่งที่คิดว่าพนักงานควรได้รับตามหลักจริยธรรม เช่น การไม่สนับสนุนให้พนักงานทํางานล่วงเวลา
แต่จ้างพนักงานเพ่ิม เพ่ิมเครื่องจักร เพ่ิมเงินเดือน ทั้งน้ีเพราะผู้บริหารพินิจพิเคราะห์แล้วว่า การ
ทํางานล่วงเวลาทําให้สุขภาพของพนักงานเสื่อมโทรมและบั่นทอนคุณภาพชีวิตเป็นต้น 

ผู้เขียนสรุปเป็นขอบข่าย องค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรดังตาราง
ที่ 2 
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห์ขอบข่าย องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

ขอบข่ายCSRองค์ประกอบหลัก                         
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
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1. ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ / / / / 
2. ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย / / / / 
3. ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม / / / / 
4. ความรับผิดชอบด้านสาธารณะประโยชน์ /  / / 
5. ความรับผิดชอบด้านการใช้ดุลยพินิจ  / / / 

 
จากตารางสังเคราะห์องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากการศึกษา

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบย่อยได้ 17 องค์ประกอบย่อย  ดังน้ี 
1. ความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจมี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การจัดระบบบริหาร

และวิธีการบริหารกิจการ 2) การผลิตสินค้าและบริการท่ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 3) การ
กําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร พนักงานและแรงงานและ 4) การบริจาคและการสร้างการมีส่วนร่วม
ในการบริจาคเพ่ือการกุศลรวมจํานวน 17 ตัวบ่งช้ี 

2. ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การไม่ละเมิดสิทธิและ
ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพแรงงาน 2) การปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาสังคม และ 3) การปฏิบัติตาม
มาตรการภาครัฐและการต่อต้านการทุจริตรวมจํานวน 11 ตัวบ่งช้ี 

3. ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และความปลอดภัย 2) การสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีจิตอาสาในการทํางานเพ่ือสังคม 3) มีความเป็นธรรมในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการกับ
บุคลากรในทุกระดับและ 4) การกําหนดมาตรฐานและสร้างคุณค่าร่วมทางด้านจริยธรรมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมจํานวน 13 ตัวบ่งช้ี 

4. ความรับผิดชอบทางด้านสาธารณะประโยชน์มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การดูแล 
รายงาน และเผยแพร่นวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 2) การมีส่วนร่วมในการมุ่งสร้างประโยชน์
กับชุมชนและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 3) การกําหนดวัฒนธรรมขององค์กร จรรยาบรรณ
และมนุษยธรรมรวมจํานวน 13 ตัวบ่งช้ี 
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5. ความรับผิดชอบทางด้านการใช้ดุลยพินิจมี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2) การคิดอย่างสร้างสรรค์ มีจินตนาการและยุทธศาสตร์การคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 3) การตัดสินใจเลือกกระทําอย่างพินิจพิเคราะห์ของผู้บริหารรวม
จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี 

 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ 

ความหมายและเกณฑ์การคัดเลือกตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีเป็นค่าสถิติที่ให้สารสนเทศเกี่ยวกับสถานะ คุณภาพ หรือผลการปฏิบัติงานของระบบ 

ซึ่งอาจเป็นค่าสถิติเฉพาะเรื่องหรือค่าสถิติรวม โดยจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการตัดสินใจโดยต้อง
ให้สารสนเทศท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องการจะวัดด้วย ดังเช่นการสรุปของสถาบันนานาชาติ
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนและจากการสรุปขององค์การอนามัยโลกได้นําเสนอรายงาน และเกณฑ์ในการ
คัดเลือกตัวบ่งช้ี (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2540) รายงานไว้ว่า ตัวบ่งช้ีเป็นเครื่องมือหรือสิ่งที่บ่งบอกถึง
ความก้าวหน้าความสําเร็จหรือไม่สําเร็จของกิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินงาน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่
กําหนดในมิติต่าง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลตัวบ่งช้ีแบ่งได้
หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ อาทิ แบ่งโดยอาศัยเกณฑ์วิชาการสร้าง เกณฑ์ตามลักษณะสเกล
การวัด หรือเกณฑ์วิเคราะห์เชิงระบบ(นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2545)ในด้านการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งช้ี
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา จัดอยู่ในการจําแนกประเภทตามลักษณะการใช้ตัวบ่งช้ี  
โดยนําสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพของระบบการศึกษาในรูปตัวบ่งช้ีการศึกษาที่นําไปใช้ในกระบวนการ
บริหารจัดการ และการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะในด้านการวางแผน การกํากับติดตาม และการ
ประเมินผลการศึกษา ดังเช่น แนวคิดของศิริชัยกาญจนวาสี (2554) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของตัวบ่งช้ีไว้
ว่า ตัวบ่งช้ีเป็นสิ่งตัดสินความสําเร็จหรือคุณค่าของการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานที่ได้รับ 
นอกจากน้ียังมีการประยุกต์ใช้เทคนิค SMART ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของตัวช้ีวัดดังน้ี 

Specific : S ความเฉพาะเจาะจง ตัวช้ีวัดควรมีความชัดเจนและมีความมุ่งหมายไปยังสิ่งที่จะ
วัด ควรกําหนดตัวช้ีวัดให้มีความชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดการตีความผิดและเพ่ือสื่อสารความเข้าใจให้
ตรงกันทั่วทั้งองค์การ ในกรณีที่มีความหมายเฉพาะควรเขียนคําจํากัดความอธิบายให้ชัดเจน 
 Measurable : M เป็นตัวช้ีวัดที่สามารถนําไปวัดผลการปฏิบัติงานจริง ข้อมูลที่ได้จากการวัด
สามารถนําไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากตัวช้ีวัดอ่ืน และใช้วิเคราะห์ความหมาย ทางสถิติได้ 

Attainable (Achievable): A สามารถบรรลุผลสําเร็จได้ มีความสมเหตุสมผล 
Realistic : R มีความสมจริง ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักมีความเหมาะสมกับองค์การ และ

ไม่ใช้ต้นทุนการวัดที่สูงเกินไป 
 Timely : T สามารถใช้วัดผลการปฏิบัติงานได้ภายในเวลาท่ีกําหนด ควรปรับปรุงตัวช้ีวัดผล

การดําเนินงานหลักให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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           จากแนวความคิดดังกล่าว ผู้เขียนสังเคราะห์และสรุปเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งช้ีแสดงดัง
ตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การสังเคราะห์เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งช้ี 

รายช่ือนักวิชาการ/หน่วยงาน 
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ความแกร่งแบบวิทยาศาสตร์ / /  / / / 
เช่ือถือได้ / /    / 
เฉพาะเจาะจง /  /  /  
มีประโยชน์ สะดวกใช้ เข้าใจ เข้าถึง /  /   / 
มีความเป็นตัวแทน /   /  / 
มีความสอดคล้อง /  /   / 
สื่อความหมาย /  /  /  
ความเป็นกลาง /   / /  
ความตรง  /  /  / 
ความเที่ยง  /  /   
มีรากฐานจากงานวิจัย   /    
มีความสัมพันธ์กับตัวบ่งช้ีอ่ืน   /    
แยกเป็นส่วนได้   /    

 
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ 
 ในการสร้างตัวบ่งช้ีทางการศึกษาจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแต่ละ
ประเด็น ให้มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการนําตัวบ่งช้ีไปใช้ จึงต้องมีการพิจารณาไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบในข้ันตอนการสร้าง ต้องคํานึงถึงหลักการทางทฤษฎีควบคู่ไปกับประโยชน์ที่จะนําไปใช้ นง
ลักษณ์  วิรัชชัย และคนอ่ืน ๆ (2551)ได้สรุปขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาตัวบ่งช้ีว่ามี 6 ขั้นตอน คือ 1)
การกําหนดวัตถุประสงค์ (Statement of Purposes) 2)การนิยามตัวบ่งช้ี (Definition) 3) การ
รวบรวมข้อมูล(Data Collection) 4) การสร้างตัวบ่งช้ี (Construction) 5) การตรวจสอบคุณภาพตัว
บ่งช้ี (Quality Check) และ6)การจัดเข้าบริบทและการนําเสนอรายงาน (Contextualization and 
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Presentation) จากขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอน มาพิจารณาดูว่า การให้นิยามเชิงปฏิบัติการ (Pragmatic 
Definition)น้ัน นักวิจัยมักใช้วิจารณญาณและประสบการณ์คัดเลือกตัวแปรจากฐานข้อมูลนํามา
พัฒนาตัวบ่งช้ีโดยกําหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรย่อย จึง
อาจได้นิยามท่ีลําเอียงเพราะไม่มีการอ้างอิงทฤษฎี หรือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังน้ัน 
ในการเลือกตัวแปรและกําหนดนิยามตัวแปรย่อยแต่ละตัว จึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสม โดยความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้วยการ
พัฒนาตัวบ่งช้ีโดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) จะมีลักษณะใกล้เคียงกับนิยามเชิง
ทฤษฎี เพราะเป็นนิยามท่ีนักวิจัยกําหนดว่าตัวบ่งช้ีประกอบด้วย ตัวแปรย่อยอะไร และกําหนด
รูปแบบวิธีการรวมตัวแปรให้ได้ตามตัวบ่งช้ีโดยมีทฤษฎี เอกสารวิชาการหรืองานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แต่
การกําหนดน้ําหนักของตัวแปรแต่ละตัวที่จะนํามารวมกันในการพัฒนาตัวบ่งช้ีน้ันไม่ได้อาศัยแนวคิด
ทฤษฎีโดยตรง แต่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งนิยามแบบน้ีมีความเหมาะสม และเป็นที่
นิยมกันมาจนถึงทุกวันน้ี 
 การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ 
 การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งช้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่
พัฒนาขึ้น ครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรย่อย และตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นด้วย โดยใช้
หลักการ ตรวจสอบความเท่ียง (Validity) ความเช่ือมั่น (Reliability) ความเป็นไปได้ (Feasibility) 
ความเป็นประโยชน์ (Utility)ความเหมาะสม (Appropriateness) ความเชื่อถือได้ (Credibility) เพ่ือ
ได้ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพที่มีลักษณะ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี ตรงกับ
จุดมุ่งหมายของการใช้งาน มีเกณฑ์การวัดอย่างเที่ยงตรงมีความเป็นกลางเป็นสารสนเทศเชิงปริมาณท่ี
ใช้เปรียบเทียบกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด ระหว่างเขตในประเทศใดประเทศ
หน่ึงมีความเป็นปรนัยและใช้ปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากนักวิจัยต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้
ได้ค่าของตัวบ่งช้ีที่เหมาะสมกับบริบท ตามระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด อําเภอ โรงเรียน หรือ
ประเภทบุคลากร เพ่ือใช้ประโยชน์จากตัวบ่งช้ีการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
 จากท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่า การพัฒนาและการตรวจสอบตัวบ่งช้ีมีวิธีการหลายแนวทาง 
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนักวิจัยให้เป็นไปตามบริบท ตามหลักการตรวจสอบความเหมาะสม เมื่อ
นํามาสังเคราะห์ สรุปได้ว่า มีหลักการสําคัญอยู่ 4 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดหรือนิยามตัวบ่งช้ี 2) 
การเลือกตัวแปรที่จะใช้ในการสร้างตัวบ่งช้ี 3) การรวมตัวแปรให้เป็นตัวบ่งช้ีที่เหมาะสม และ 4) การ
กําหนดนํ้าหนักให้กับตัวแปรแต่ละตัวที่จะนํามารวมเป็นตัวบ่งช้ี 
 จากการศึกษาเอกสาร และแนวความคิดขององค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร และนํามาปรับใช้ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยกําหนด
ตัวบ่งช้ีเป็นเกณฑ์ในการวัด ในรูปของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีความรับผิดชอบต่อ
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สังคมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีองค์ประกอบหลัก 5 
องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อย17 องค์ประกอบ โดยมีตัวช้ีวัด รวมจํานวน 65 ตัวบ่งช้ีดังน้ี 
 องค์ประกอบหลักที่ 1 ความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจมี4องค์ประกอบย่อย 17 ตัวบ่งช้ี
ดังน้ี 

 องค์ประกอบย่อยที่ 1 การจัดระบบและวิธีบริหารสถานศึกษา มี 6 ตัวบ่งช้ี 
1.1 มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
1.2 การจัดระบบการบริหารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
1.3 มีการดําเนินการตามแผนและครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
1.4 การเปิดโอกาสให้ชุมชน สังคม มีส่วนร่วมในการบริหารและการกําหนดคุณภาพ

ผู้เรียน 
1.5 มีการวัด ประเมินผล การจัดการศึกษา 
1.6 การรายงานผลและการเปิดเผยข้อมูลการจัดการศึกษา 

  องค์ประกอบย่อยที่ 2 การจัดการเรียนการสอนและงานบริการท่ีตรงตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี 5 ตัวบ่งช้ี 

2.1  การกําหนดหลักสูตรท้องถิ่น และการเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  จัดเน้ือหาหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา 
2.3  การเอาใจใส่และรับผิดชอบผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนและงานบริการที่มี

คุณภาพ 
2.4  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 
2.5  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ใน

หลักสูตร  
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การกําหนดและจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างแก่บุคลากรมี 4 ตัวบ่งช้ี  
3.1  การกําหนดและการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตําแหน่งที่เป็น

ธรรมเท่าเทียมกัน 
3.2  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยความเป็นธรรม 
3.3  จัดสวัสดิการและส่งเสริมความก้าวหน้าเพ่ือเป็นแรงจูงใจและเป็นขวัญกําลังใจ 
3.4  ความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อการบริหารงานด้วยความเป็นธรรมของ

ผู้บริหารโรงเรียน 
 องค์ประกอบย่อยที่ 4 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการบริจาคเพ่ือการกุศลมี 2 ตัวบ่งช้ี 
 4.1  การเข้าร่วมกับองค์กร หน่วยงานในชุมชน เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
 4.2  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
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 องค์ประกอบหลักที่ 2 ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย มี 3 องค์ประกอบย่อย 11 ตัวบ่งช้ี 
ดังน้ี 
            องค์ประกอบย่อยที่ 1 การไม่ละเมิดสิทธิและส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพของบุคลากรมี 5 
ตัวบ่งช้ี 

1.1  การกําหนดกฎข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติในสถานศึกษาที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ตามกฎหมายของบุคลากร 

1.2  การสนับสนุนในการคุ้มครองสิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของบุคลากร 
1.3  ส่งเสริม สนับสนุนเสรีภาพในการรวมตัวกันของบุคลากร 
1.4  ไม่มีการเลือกปฏิบัติในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.5  ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน สิทธิเด็กและเยาวชน และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่าง

เคร่งครัด 
 องค์ประกอบย่อยที่ 2 การปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาสังคมมี 3 ตัวบ่งช้ี 

2.1  การบริหารและการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยยึดระเบียบกฎหมาย 
2.2  การดําเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษาที่สนับสนุนให้

บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาสังคม 
2.3  การมีส่วนร่วม และถือปฏิบัติตามกติกาสังคมในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

 องค์ประกอบย่อยที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐและการต่อต้านการทุจริตมี 3 ตัว
บ่งช้ี 

3.1  รณรงค์ให้มีการต่อต้านการทุจริต การกรรโชคและการให้สินบนทุกรูปแบบ 
3.2  มีการประกาศและปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตใน

สถานศึกษา 
3.3  การใช้ระบบการคัดเลือกคนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานของ

สถานศึกษาให้สาธารณะชนรับทราบ 
  องค์ประกอบหลักที่ 3 ความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม มี4 องค์ประกอบย่อย13 ตัวบ่งช้ี 
ดังน้ี 
  องค์ประกอบย่อยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข 
และความปลอดภัย มี 3 ตัวบ่งช้ี 

1.1 สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ เกิดขึ้นในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข และความปลอดภัย 

1.2  การจัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และ
ความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียน 
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1.3  การดําเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและความปลอดภัยผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากสาธารณสุข 

  องค์ประกอบย่อยที่ 2 การสนับสนุนให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีจิตอาสาในการ
ทํางานเพ่ือสังคม มี 4 ตัวบ่งช้ี 

2 .1 ร่วมมื อ กับผู้ ปกครอง ชุมชนหรือองค์กรภายนอกร่วมสละเวลา  แรงงาน                 
ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

2.2  ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนหรือองค์กรภายนอกร่วมระดมทุน สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

2.3  การเฟ้นหาอาสาสมัครโดยดําเนินการเองหรือร่วมมือกับองค์กรอ่ืนเพ่ือทํากิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.4  การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการทํางานเพ่ือสังคมร่วมกับชุมชน 
 องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีความเป็นธรรมในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการกับบุคลากร
ในทุกระดับ มี 3 ตัวบ่งช้ี 
 3.1 สถานศึกษาต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีความเป็นธรรม กับบุคลากรทุกระดับ 
 3.2 มีระบบการให้ค่าตอบแทนและจ่ายสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่บุคลากร 
 3.3 สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตําแหน่ง 
 องค์ประกอบย่อยที่ 4 การกําหนดมาตรฐานและสร้างคุณค่าร่วมทางด้านจริยธรรมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มี 3 ตัวบ่งช้ี 

4.1  การกําหนดมาตรฐานทางด้านจริยธรรมไว้ในแผนกลยุทธ์เพ่ือให้กลายเป็นส่วนหน่ึง
ของภารกิจในชีวิตประจําวัน 

4.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานและคุณค่าทางจริยธรรม 
4.3  การเลือกทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเป็นความรับผิดชอบทาง

จริยธรรมไม่ใช่เพราะกฎหมายกําหนด 
 องค์ประกอบหลักที่ 4 ความรับผิดชอบทางด้านสาธารณะประโยชน์ มี 3 องค์ประกอบย่อย 
13 ตัวบ่งช้ีดังน้ี 
  องค์ประกอบย่อยที่ 1 การดูแล รายงาน และเผยแพร่นวัตกรรมด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มี 4 ตัวบ่งช้ี 

 1.1  จัดกิจกรรมในการส่งเสริมดูแลรักษา และรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 
 1.2  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมช่วยเหลือดูแล และรายงานด้านสังคม   
 1.3  มีโครงการ กิจกรรม และการดําเนินงานเก่ียวกับนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

1.4  จัดสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเผยแพร่นวัตกรรมด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนอย่างเป็นระบบ 
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 องค์ประกอบย่อยที่ 2 การมีส่วนร่วมในการมุ่งสร้างประโยชน์กับชุมชนและสังคมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต มี 4 ตัวบ่งช้ี 

2.1  ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมเป็นอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
2.2  บุคลากรร่วมกับชุมชนแบ่งปันหรือบริจาคเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในชุมชน 
2.3  มีการจัดกิจกรรมเข้าไปมสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนและสังคม 
2.4  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตนักเรียนในชุมชน 
 องค์ประกอบย่อยที่ 3 การกําหนดให้จรรยาบรรณและมนุษยธรรมเป็นวัฒนธรรมของ
สถานศึกษามี 5 ตัวบ่งช้ี 

3.1  การตอบสนองความคาดหวังของสังคมด้วยการเป็นแบบอย่างสถานศึกษาที่ดี 
3.2  การตอบสนองความคาดหวังของสังคมด้วยการเป็นแบบอย่างและเป็นพลเมืองที่ดี 
3.3  การกําหนดให้การมีมนุษยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติตนของบุคลากร 
3.4  การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
3.5  บุคลากรทุกระดับมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยมนุษยธรรม 

ปรารถนาดี เอ้ืออาทรและห่วงใย 
 องค์ประกอบหลักที่ 5 ความรับผิดชอบทางด้านการใช้ดุลยพินิจ มี 3 องค์ประกอบย่อย               
11 ตัวบ่งช้ี  
 องค์ประกอบย่อยที่ 1 การพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มี 3 ตัวบ่งช้ี 

1.1  มีกิจกรรม โครงงาน แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

1.2  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3  การร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการป้องกัน ช่วยเหลือ เยียวยาปัญหาด้านสังคม 

สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
 องค์ประกอบย่อยที่ 2 การคิดอย่างสร้างสรรค์และมีจินตนาการในการทํากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม มี 5 ตัวบ่งช้ี  

2.1  การเสนอแนวคิดและจินตนาการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.2  สร้างสรรค์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสํานึกสาธารณะ 
2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากแนวความคิดของบุคลากรในหน่วยงานโดยตรง 
2.4  การประชาสัมพันธ์นวัตกรรม ผลงาน และการขยายโครงการไปตามส่วนราชการ 

สถานศึกษาอ่ืน 
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2.5  การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็นเอกลักษณ์ โดยทําร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชน 

 องค์ประกอบย่อยที่ 3 การตัดสินใจเลือกทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างพินิจ
พิเคราะห์ มี 3 ตัวบ่งช้ี 

3.1  มีโครงการ กิจกรรมท่ีช่วยป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา และทํากิจกรรมตาม
ความสมัครใจ  

3.2 การตัดสินใจเลือกทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบุคลากร โรงเรียน 
กรรมการ คิดเอง ทําเอง 

3.3 การทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความสุขุมรอบคอบ และมีพินิจ
พิเคราะห์ 

 จากผลการศึกษาดังกล่าว นํามาสร้างเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแสดงดังภาพ 
ต่อไปน้ี 

 
ภาพท่ี 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 
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สรุป 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา นับเป็นการวางรากฐานทางการศึกษาของผู้เรียนที่
เป็นเด็กและเยาวชนที่ส่งผลไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ดังน้ัน การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมที่ดีในการทําประโยชน์ต่อสังคมก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เสมือนเป็นพันธะสัญญาในการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวง
กว้าง 

จากบทความน้ี แสดงให้เห็นองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับตัวบ่งช้ีและโครงสร้างองค์ประกอบของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมจากองค์ประกอบหลักทั้ง 5 องค์ประกอบ คือความรับผิดชอบทางด้าน
เศรษฐกิจ ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ทางด้านสาธารณะประโยชน์ และความรับผิดชอบทางด้านการใช้ดุลยพินิจโดยมีตัวบ่งช้ีเป็นเกณฑ์การ
วัดสมรรถนะแต่ละองค์ประกอบ สามารถนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถานศึกษาท้ังน้ีเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมออนไลน์ ยุคโลกาภิวัฒน์ที่เทคโนโลยี
สารสนเทศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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