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บทคัดย่อ

  การศกึษาวิจยัครัง้น้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือสร้างตวัชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการ

บ้านจัดสรร อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่อาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้จาก

แหล่งที่มาขององค์ความรู้เป็นข้อสรุป โดยใช้ทั้งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Method) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การคดัเลอืกตวัชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจโครงการบ้านจดัสรรทีม่าจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมตวัชีวั้ดทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจโครงการ

บ้านจดัสรร  ประกอบการร่างชดุตวัชีวั้ดความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการบ้านจดัสรร  อ�าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวัดเชยีงราย เพ่ือน�าไปเป็นกรอบหรอืเป็นแนวทางระหว่างการวิจยั  2) การคดัเลือกตวัชีวั้ดความรับผดิชอบ

ต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการบ้านจดัสรรโดยผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั ในส่วนของการได้มาของผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั 

ผูวิ้จัยได้ท�าการเลอืกกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการบ้านจดัสรร 

ผูบ้รหิาร พนักงาน ลกูค้า ผูน้�าชมุชน  3) การถ่วงน�า้หนักองค์ประกอบและตวัชีวั้ด โดยให้ผู้ให้ข้อมลูส�าคญัจดัเรียงล�าดบั

ความส�าคญัขององค์ประกอบและตวัชีวั้ด เพ่ือน�าไปถ่วงน�า้หนัก องค์ประกอบและตวัชีวั้ด  4) การสร้างเกณฑ์ประเมนิ

ตัวชี้วัด ผู้วิจัยได้พิจารณาการสร้างเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดจากชนิดของตัวชี้วัด คือ ปัจจัยน�าเข้า 

กระบวนการ และผลผลติ โดยอาศัยหลกัการทีส่อดคล้องกับการสร้างการมส่ีวนร่วม กระบวนการมส่ีวนร่วม กระบวนการ

ท�างาน (PDCA) ระดับความพึงพอใจ และจ�านวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง และ 5) การทดสอบใช้ตัวชี้วัดความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กับธุรกิจโครงการบ้าน
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จัดสรรที่เป็นกรณีตัวอย่าง โดยตั้งข้อสังเกตจุดเด่น จุดด้อย และผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นหลังจากการทดสอบ

ใช้ตัวชี้วัด

  ผลการศึกษาวิจยั พบว่า องค์ประกอบและตวัชีว้ดัความรับผิดชอบต่อสงัคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการ

บ้านจดัสรร :กรณีศกึษา อ�าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวัดเชยีงราย สามารถจ�าแนกออกเป็นองค์ประกอบ 6 ด้าน ประกอบด้วย 

25 ตวัชีว้ดั และผลจากการทดสอบใช้ตัวชีวั้ด พบว่า ตวัช้ีวดัแต่ละตวัมีคณุสมบตัสิอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจโครงการ 

บ้านจัดสรร สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงาน ชุมชน ลูกค้า และสังคมได้เป็นอย่างดี และยังสอดคล้อง

กับคณุลกัษณะของตวัชีวั้ดท่ีดแีละมคีวามเหมาะสม ซึง่ถือได้ว่าสามารถน�าไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการวัดความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรได้

  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจโครงการ

บ้านจดัสรร ควรน�าตัวชีวั้ดความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจดัสรร อ�าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวัดเชยีงรายไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคต่อไป

ค�าส�าคัญ

  การสร้างตัวชี้วัด  ความรับผิดชอบต่อสังคม  ผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร

 

Abstract

  This study aims to postulate corporate social responsibility Key Performance Indicators (KPIs) for real 

estate developers in Muang District, Chiang Rai Province. Both quantitative and qualitative approaches 

are used for data elicitation. The study comprises of five phases: 1) KPIs selection from literature reviews 

for drafting indicators for corporate social responsibility of developers in housing real estate business 

Mueang Chiang Rai district, Chiang Rai province, 2) KPIs selection by key informants, in case of key 

informants came by purposive sampling; developers in housing real estate business, executive, officer, 

customer and community leader  3) KPIs weighting by key informants with ranking indicators  4) evaluation 

criteria postulation by relating type of indicators; input process output which match participation, participatory 

process, PDCA, satisfaction ranking and output, and 4) KPIs testing with a real estate developer. Results 

show that there are 6 components with 25 KPIs for corporate social responsibility (CSR) for real estate 

developers and each indicator relates with housing real estate business, relating requirement of officer, 

community, customer and society, and relating with good characteristic.

  It is suggested that both government and private sectors who run housing real estate should 

employ this KPIs for the evaluation of their CSR projects. These KPIs would help develop the developers’ 

CSR so that the CSR projects could be done upon the highest benefit for the consumer.
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บทน�า

  จากโครงการผังภาคเหนือปี พ.ศ. 2600 โดยกระทรวงมหาดไทยแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันพ้ืนที่ภาคเหนือมี

ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ด้านการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านใน

กลุ่มอินโดจีนและกลุ่มอนุภูมิภาค เน่ืองจากความได้เปรียบเชิงท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์และบทบาทการเป็นผู้น�าทาง

เศรษฐกิจและสงัคมกับประเทศเพ่ือนบ้านทีมุ่ง่ให้ภาคเหนือเป็นศนูย์กลางของอนภูุมภิาคลุม่แม่น�า้โขงท่ีเชือ่มโยงไทย 

พม่า ลาว จนีตอนใต้ โดยกลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จงัหวัดเชยีงราย จงัหวัดพะเยา จงัหวัดเชยีงใหม่ จงัหวัด

ล�าพูน และจังหวัดล�าปาง ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าและการคมนาคมตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North - South 

Corridor) ต่อเน่ืองถึงเขตเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก (East - West Corridor) ทีจั่งหวัดพิษณุโลก ทีส่ามารถเชือ่มโยง

การค้าและการคมนาคมระหว่างภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวมถึงการ

เชือ่มโยงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของพม่า - ไทย - ลาว - เวียดนาม ซึง่ส่งผลให้ปี พ.ศ. 2600 ทางกรมโยธาธิการ

และผังเมืองก�าหนดให้จังหวัดเชียงราย อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีความส�าคัญล�าดับ 2 ของการพัฒนาเมืองและชนบทใน

ภาคเหนือ ให้เป็นกลุ่มเมืองท่ีมีบทบาทด้านการค้าชายแดน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศูนย์กลาง

คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง และมีเส้นทางการเชื่อมต่อกับประเทศอื่น ๆ แม้ว่าจังหวัด

เชียงรายจะอยู่ในกลุ่มจังหวัดความส�าคัญล�าดับ 2 ของการพัฒนาเมืองและชนบทในภาคเหนือ แต่จังหวัดเชียงรายก็

เป็นจังหวัดท่ีมีบทบาทส�าคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวด้วยศักยภาพในทุก ๆ ด้าน (กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2549) 

  จงัหวัดเชยีงรายมพ้ืีนทีก่ารก่อสร้างในเขตเทศบาลเมอืงขยายตวัสงูข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนทีก่ารก่อสร้างทีอ่ยู่อาศัย 

ในปี พ.ศ. 2527 มจี�านวน 19,359 ตารางเมตร ส่วนในป ีพ.ศ. 2531 เพิม่เป็น 30,710 ตารางเมตร และในปี พ.ศ. 2532  

เพ่ิมมากขึน้ถึง 64,237 ตารางเมตร ในขณะเดยีวกับพ้ืนทีก่่อสร้างเชงิพาณิชยกรรม ในปี พ.ศ. 2527 มจี�านวน 25,256 

ตารางเมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 เพ่ิมขึ้นเป็น 49,245 ตารางเมตร และในปี พ.ศ. 2532 เพ่ิมมากขึ้นถึง 44,840 

ตารางเมตร ซึง่นับว่าเป็นการเพ่ิมมากเป็นอันดับสองของภาคเหนือรองจากจงัหวัดเชยีงใหม่ (ขวัญพัฒน์ ธรรมพัทธ์ธีรา, 

2554) 

  ในส่วนของธุรกิจโครงการบ้านจดัสรรในจงัหวดัเชยีงราย ซึง่ปัจจบุนัมผีูป้ระกอบการโครงการบ้านจดัสรรท้ังจาก

ผู้ประกอบการในท้องถ่ิน และจากส่วนกลางเข้ามาพัฒนาจึงท�าให้เกิดโครงการบ้านจัดสรร จ�านวนหลายโครงการ 

จากการยื่นขออนุญาตจัดสรรช่วงปี พ.ศ. 2535 - 2555 มีการขออนุญาตจัดสรรทั้งหมดจ�านวน 41 โครงการ โดยใน

ช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2555 มีโครงการยื่นขออนุญาตจัดสรร จ�านวน 14 โครงการ และยังมีโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่

ระหว่างขั้นตอนการด�าเนินการขออนุญาตจัดสรร จ�านวน 3 โครงการ (ส�านักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย, 2555) จะเห็น

ได้ว่าจังหวัดเชียงรายถือได้ว่าเป็นเมืองที่ก�าลังเจริญเติบโต และสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของเมือง คือ

การขยายตัวของท่ีพักอาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรเป็นธุรกิจที่มีบทบาทส�าคัญในการรองรับ

ความเจริญเติบโตของเมืองที่เกิดขึ้น
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  ปัจจบุนัมผีูป้ระกอบการโครงการบ้านจดัสรรท้ังจากผูป้ระกอบการในท้องถ่ินและจากส่วนกลางเข้ามาพัฒนา

จงึท�าให้เกิดโครงการบ้านจดัสรรข้ึนจ�านวนหลายโครงการ ซึง่การขยายตวัและบทบาทส�าคญัของธุรกจิโครงการบ้าน

จัดสรรท่ีเพ่ิมขึ้นดังกล่าว จ�าเป็นต้องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรเป็น

ส่วนหน่ึงของชุมชน มีส่วนในการสร้างชุมชนให้น่าอยู่อาศัยโดยตรง เป็นการใช้พ้ืนที่ร่วมกับชุมชน การด�าเนินธุรกิจ

โครงการบ้านจดัสรรเป็นการเชือ่มโยงกับสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม รวมไปถึงลกูค้า และพนกังาน โดยอาศยัแนวคดิ

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นแนวทางในการแสดงความใส่ใจและรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

ที่เก่ียวพันกับองค์กรธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร เช่น  ความรับผิดชอบด้านพนักงาน ด้านลูกค้า ด้านชุมชน ด้าน

สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เป็นต้น

  โดยแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคม เริม่ต้นจากการประชมุสุดยอดระดบัโลกด้านสิง่แวดล้อม (Earth Summit) 

ในปี พ.ศ. 2535 และถูกประกาศเป็น “การพฒันาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) ที่ต้องค�านึงถึงปัญหาสังคม

และสิง่แวดล้อมนอกเหนือจากการค�านึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 นายโคฟี อนันนั 

(Kofi Annan) เลขาธิการสหประชาชาติในเวลานั้น ได้ออกมาเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจและกิจการต่างๆ ท่ัวโลก

แสดงความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก (Good Global Citizenship) พร้อมทั้งประกาศ “The UN Global Compact” 

เพ่ือใช้เป็นกรอบด�าเนินการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนส�าหรับองค์กรธุรกิจ และในปี พ.ศ. 2545 มีการประชุม World 

Economic Forum ณ เมอืงดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ทีป่ระชมุได้มมีต ิ “Joint CEO Statement” ยอมรบัคณุค่า

และความส�าคญัของความรบัผิดชอบต่อสังคมโดยประกาศจัดตัง้ Global Corporate Citizenship Initiative (GCCI) 

เพ่ือให้ภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการน�าหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนิน

กิจการเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อกิจการเองรวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการกลุ่มความ

ร่วมมอืทางวิชาการเพ่ือพัฒนามาตรฐานการเรยีนการสอนและการวิจยัด้านบรหิารธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2555, 13-14)

  ประเทศไทยเริ่มใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อมีการก่อต้ังชมรมไทยพัฒน์ เมื่อ

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2552 โดยริเริ่มพัฒนาธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็น

สถาบนัไทยพัฒน์ เมือ่วันที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และเพ่ิมภารกิจในการขับเคล่ือนเครือข่ายธุรกิจเพ่ือร่วมรับผดิชอบ

ต่อสงัคม (สนุสิา ประวิชยั และ ผสุด ีรุง่เรอืงผดงุ, 2555) หลงัจากนัน้เป็นต้นมาจงึมกีารรณรงค์ส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจ

ต่าง ๆ ด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขแก่องค์กรธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย 

สังคม สิ่งแวดล้อม ผลจากการรณรงค์ส่งเสริมดังกล่าวส่งผลให้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมถูกน�าไปใช้กันอย่าง

แพร่หลายในวงการธุรกจิและถกูหยบิยกขึ้นมาเป็นประเด็นส�าคัญในการประชาสัมพันธ์เพื่อน�าไปเป็นจุดขายและถกู

ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากข่าวสารการจัดกิจกรรมด้าน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ  ท่ีรายงานสูส่าธารณชน ซ่ึงสอดคล้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ

การท�ากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย โดย สถาบันคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เมื่อปี พ.ศ. 2548 (สุนิสา ประวิชัย และ ผุสดี รุ่งเรืองผดุง, 2555) พบว่าจุดเริ่มต้นหรือ

วัตถุประสงค์ในการด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 63.33 

เกิดขึน้จากเจตนารมณ์ของประธานกรรมการบรหิารหรือผูก่้อต้ัง ในขณะท่ีท�าเพ่ือช่วยพัฒนาชือ่เสยีง ภาพลกัษณ์และ

ตราสินค้าขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 53.33 ท�าเพราะเห็นว่าเป็นส่ิงส�าคัญต่อลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 26.67 ท�าเพื่อลด
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ความเสี่ยงขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 23.33 ท�าเพื่อความมั่นคงในสังคม คิดเป็นร้อยละ 16.67 และมีเพียง ร้อยละ 

6.67 ที่ท�าตามความคาดหวังของชุมชน

  ปัจจุบันหลายองค์กรได้ประกาศว่าตนเองมีการท�ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมหรือมีการด�าเนินการ

ตามแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคม แต่ไม่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม หรือไม่สามารถวัดผลประเมนิผลได้อย่าง

ชดัเจน ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องการมกีารสร้างตวัชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมส�าหรบัผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการบ้าน

จดัสรร อ�าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ส�าหรบัเป็นเครือ่งมอืหรอืเป็นตวัชีวั้ดท่ีสามารถอธิบาย ชีวั้ด และบ่งบอก

ความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร ในอ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ และเพ่ือเตรียมความพร้อมของจังหวัด

เชยีงราย ทีจ่ะเพ่ิมศกัยภาพของการด�าเนนิธุรกิจโครงการบ้านจดัสรรของจงัหวัดเชยีงราย และพัฒนาด้านความรบัผิดชอบ

ต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางและยังเป็นส่วนหน่ึงใน

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

  เพ่ือสร้างตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย

วิธีการศึกษา

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่อาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งที่มาขององค์ความรู้เป็นข้อสรุป โดย

ใช้ทั้งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยการสัมภาษณ์

และสอบถามผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างตัวชี้วัด แนวคิด

ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การท�างาน หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจ

โครงการบ้านจัดสรรเพ่ือสร้างตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอ

เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ

  ขัน้ตอนท่ี	1 การคดัเลอืกตัวชีวั้ดความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการบ้านจดัสรรท่ีมา

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

  1. ศึกษาเอกสารเพ่ือรวบรวมเทคนิคการสร้างตัวชี้วัด รวบรวมปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงค�านิยาม 

องค์ประกอบ และแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเพื่อน�ามาเป็นกรอบแนวทางใน

การศึกษาตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคม

  2.  เป็นการรวบรวมตวัชีว้ดัทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจโครงการบ้านจดัสรร เพ่ือสร้างร่างชดุตวัชีวั้ดความรบัผดิชอบ

ตอ่สังคมของผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย เพือ่น�าไปเป็นเป็นกรอบ

หรือเป็นแนวทางระหว่างการวิจัย

  ขัน้ตอนท่ี	2 การคัดเลอืกตวัชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการบ้านจดัสรรโดย

ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั  โดยผูวิ้จยัเลอืกกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจโครงการ

บ้านจัดสรร ผูบ้รหิาร พนักงาน ลกูค้า ผูน้�าชมุชน ซึง่ลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างท่ีเลอืกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
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วิจยั โดยผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัคดัเลอืกตวัชีวั้ดความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการบ้านจดัสรรท่ีมา

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ซึ่งผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

สอบถามความคิดเห็น เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดที่ดีและมีความเหมาะสม รวมถึงแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อเก็บรวบรวม

ข้อมูล และความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญแต่ละคน โดยผู้ให้ข้อมูลส�าคัญสามารถแสดงความคิดเห็นได้

อย่างเต็มที่และอิสระ จากนั้นจึงน�าข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลข้อมูล โดยอาศัยหลักการหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา 

หรือ IOC (Index of Item Objective Congruence) เพื่อหาค่าสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ โดยให้

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 6 คน ตรวจสอบข้อค�าถาม โดยก�าหนดเป็นคะแนนซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง -1 ข้อค�าถามที่

มคีวามตรงตามเนือ้หาจะมค่ีา IOC เข้าใกล้ 1.00 ถ้าข้อใดมค่ีา IOC ต�า่กว่า 0.5 จะปรบัปรงุข้อความใหม่ให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ 

  ขั้นตอนที่	 3 การถ่วงน�้าหนักองค์ประกอบและตัวชี้วัด โดยให้ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจัดเรียงล�าดับความส�าคัญ

ขององค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายหลังจากการประมวลผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ เพ่ือน�าไปถ่วงน�้าหนัก

องค์ประกอบและตัวชี้วัดต่อไป

  แนวคิดพื้นฐานในการคิดหาค่าถ่วงน�้าหนักองค์ประกอบ คือ การน�าองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม

ของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 6 ด้าน มารวมกันให้เป็น

ร้อยละร้อย ซึ่งพบว่าความส�าคัญของแต่ละองค์ประกอบไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงต้องหาค่าถ่วงน�้าหนักของแต่ละ

องค์ประกอบเพื่อที่จะหาว่า แต่ละองค์ประกอบมีความส�าคัญร้อยละเท่าใด  หลังจากได้ค่าถ่วงน�้าหนักองค์ประกอบ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการ ธุรกจิโครงการบ้านจดัสรร อ�าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวัดเชยีงรายเรียบร้อยแล้ว   

ผู้วิจัยน�าองค์ประกอบ ดังกล่าวมาหาค่าถ่วงน�้าหนักตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ 

  ขั้นตอนท่ี	 4 การสร้างเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ธุรกิจโครงการ

บ้านจัดสรร อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ผู้วิจัยได้พิจารณาการสร้างเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัด

จากชนดิของตวัชีวั้ด คอื ปัจจยัน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิต โดยอาศัยหลักการทีส่อดคล้องกับการสร้างการมส่ีวนร่วม 

กระบวนการมส่ีวนร่วม กระบวนการท�างาน (PDCA) ระดบัความพึงพอใจ คอื ความพึงพอใจของลกูค้าด้านการบรกิาร

หลังการขาย และความ พึงพอใจของพนักงาน และจ�านวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

  ปัจจัยน�าเข้า (Input Indicator) พิจารณาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับปัจจัยน�าเข้า คือ ตัวชี้วัดที่แสดงถึงวิธีการ

ด�าเนินงานหรือทรัพยากรที่ใช้ ได้แก่ ทรัพยากรการบริหารต่าง ๆ เช่น ข้อมูลข่าวสาร งบประมาณ บุคลากร และวัสดุ

อุปกรณ์ รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย นโยบาย มาตรการ หรือแผนงานต่าง ๆ   ในส่วนของกระบวนการ (Process Indicator) 

พิจารณาตวัชีว้ดัทีส่อดคล้องกับกระบวนการ คอื การด�าเนินการตัง้แต่การเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ

และแนวทางแก้ไข จัดล�าดับความส�าคัญ และวางแผนการด�าเนินการ รวมถึงสร้างกลไกเพื่อด�าเนินงานพัฒนา โดย

น�าหลักการกระบวนการมีส่วนร่วม และกระบวนการท�างาน (PDCA) และในส่วนของผลผลิต (Output Indicators) 

เป็นการวัดผลทีเ่กิดข้ึนหลงัจากการด�าเนนิกิจกรรมของโครงการสิน้สดุ เป็นตวัชีว้ดัประสทิธิภาพเพ่ือวัดความสมัพันธ์

ของทรัพยากรที่ใช้กับผลงานหรือผลผลิตที่ได้รับ โดยน�าหลักการระดับความพึงพอใจ คือ ความพึงพอใจของลูกค้า

ด้านการบริการหลังการขาย และความพึงพอใจของพนักงาน และจ�านวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
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 	 ขั้นตอนท่ี	 5 การทดสอบใช้ตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร 

อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กับธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นกรณีตัวอย่าง

ผลการวิจัย

 	 ขัน้ตอนท่ี	1 ผูวิ้จยัได้รวบรวมองค์ประกอบและตวัชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรธุรกิจทัว่ไปและ

ธุรกิจโครงการบ้านจดัสรรเข้าด้วยกัน และเพ่ิมด้านการเงนิและงบประมาณอกีหน่ึงด้าน เน่ืองจากทางผูน้�าขององค์กร

จ�าเป็นต้องมีงบประมาณ ที่จัดสรรไว้ที่แยกออกจากงบประมาณการลงทุน ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรม

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยเฉพาะ ดังนัน้องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมทีท่างธุรกิจโครงการบ้านจดัสรร

พึงจะมี จึงมีด้วยกันทั้งสิ้น 6 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย (1) ด้านการเงินและงบประมาณ  (2) ด้านลูกค้า (3) ด้านพนักงาน 

(4) ด้านชุมชน (5) ด้านสิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านสังคม 

  ขัน้ตอนท่ี	2 การคัดเลอืกตวัชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการบ้านจดัสรรโดย

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ พบว่าสามารถจ�าแนกออกเป็นองค์ประกอบ 6 ด้าน ประกอบด้วย 25 ตัวชี้วัด 

 	 ขั้นตอนที่	3 เป็นการถ่วงน�้าหนักองค์ประกอบ 6 ด้าน และตัวชี้วัด จ�านวน 25 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดใน

ตารางข้างท้าย

องค์ประกอบ

4.90

7.30

4.30

16.50

2.70

4.30

5.40

5.70

6.70

24.80

1.13

2.25

2.57

3.70

4.66

4.99

19.30

1)	ด้านการบริหาร	

				จัดการความรับผิดชอบ

				ต่อสังคมขององค์กร

2)	ด้านพนักงาน

3)	ด้านลูกค้า

(1) มกีารส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการจดัท�านโยบาย/แผนงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร

(2) มีการด�าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

(3) มีการใช้จ่ายเงินและงบประมาณในการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม

รวม

(1) มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

(2) มีการด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

(3) มีการปฏิบัติแก่พนักงานทุกระดับตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

(4) มีโครงการ/กิจกรรมด้านสวัสดิการ

(5) ความพึงพอใจของพนักงาน

รวม

(1) มีการก�าหนดคุณภาพการก่อสร้างบ้าน                                              

(2) มีการจัดระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในโครงการ

(3) มีการด�าเนินการก่อสร้างบ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(4) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและมีกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของลูกค้า

(5) เรื่องร้องเรียนในรอบปีที่ผ่านมา

(6) ความพึงพอใจของลูกค้าด้านการบริการหลังการขาย

รวม

ตัวชี้วัด ค่าน�้าหนัก
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องค์ประกอบ

2.40

4.10

6.51

7.19

20.20

2.30

4.80

3.90

2.70

13.70

0.92

2.14

2.44

5.50

4)	ด้านชุมชน

5)	ด้านสิ่งแวดล้อม

6)	ด้านสังคมและวัฒนธรรม

(1) มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับชุมชน

(2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

(3) มีการด�าเนินงานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน

(4) มีโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน

รวม

(1) มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท�านโยบาย/แผนการด�าเนินงานการอนุรักษ์        

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) มีการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(3) มีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4) มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

(1) มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท�านโยบาย/แผนงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

(2) มีการด�าเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

(3) มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

รวม

ตัวชี้วัด ค่าน�้าหนัก

	 	 ขั้นตอนที่	4	การสร้างเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโครงการ

บ้านจัดสรร อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

  1. หลักการสร้างการมีส่วนร่วม มีเกณฑ์ในการประเมิน 5 ระดับ คือ (1) การให้ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ช่องทาง

ต่าง ๆ  เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อต่าง ๆ  การจัดนิทรรศการ การติดประกาศและการให้ข้อมูล

ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น (2) การรับฟังความคิดเห็น เช่น การรับฟังความคิดเห็น การส�ารวจความคิดเห็น การจัดเวที

สาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น (2) การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

วางแผน มส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิาน หรอืร่วมเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ  เป็นต้น (4) การให้กลุม่ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องมส่ีวนร่วม

ในทุกขั้นตอนการตัดสินใจ และมีการด�าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะ

ท�างานเพ่ือด�าเนินกิจกรรม (5) การให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นต่าง ๆ 

เปิดโอกาสให้ตัดสินใจในการเลือกกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เป็นต้น

       โดยตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมกับหลักการสร้างการมีส่วนร่วม คือ ตัวชี้วัดที่ 1 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การจดัท�านโยบาย/แผนงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร ตวัชีวั้ดที ่4 มกีารส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงาน ตัวชี้วัดที่ 15 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 19 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท�านโยบาย/แผนการด�าเนินงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดที่ 23 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท�านโยบาย/แผนงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

สังคม

   2. กระบวนการมส่ีวนร่วม มเีกณฑ์ในการประเมนิ 5 ข้ันตอน คอื (1) การมส่ีวนร่วมในการค้นหาปัญหาและ

สาเหตขุองปัญหา รเิริม่ตดัสนิใจ ก�าหนด ความต้องการ และมส่ีวนร่วมในการจดัล�าดบัความส�าคญัของความต้องการ 
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(2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด�าเนินกิจกรรม มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย

และวัตถุประสงค์ ก�าหนดวิธีการและแนวทางการด�าเนินงาน รวมถึงก�าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะใช้ 

(3) การมส่ีวนร่วมในการลงทนุและการปฏิบติังาน หรอืการมส่ีวนร่วมในการด�าเนินงานพัฒนา โดยการสนบัสนุนทรพัย์ 

วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือการเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงาน เป็นต้น (4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ (5) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

      โดยตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับกระบวนการมีส่วนร่วม คือ ตัวชี้วัดที่ 16 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และ

ตัวชี้วัดที่ 21 มีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  3. กระบวนการท�างาน (PDCA) มเีกณฑ์ในการประเมนิ 5 ขัน้ตอน คือ (1) การวางแผนการด�าเนนิงาน รวมถึง

การก�าหนดหัวข้อท่ีต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

(2) การด�าเนินการตามแผน เช่น คณะกรรมการ มีวิธีการด�าเนินการ มีผลการด�าเนินการตามแผน (3) การประเมิน

แผนการด�าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด�าเนินงาน และการประเมินผลของการด�าเนินงานตามแผน (4) การน�า

ผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง (5) การประกาศเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับทราบ

     โดยตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับกระบวนการท�างาน (PDCA) คือ ตัวชี้วัดที่ 2 มีการด�าเนินการ ตามแผนการ

ปฏิบัติงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ตัวชี้วัดที่ 3 มีการใช้จ่ายเงินและงบประมาณในการท�ากิจกรรมเพื่อ

สังคม ตัวชี้วัดที่ 5 มีการด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 6 มีการปฏิบัติแก่พนักงานทุกระดับ

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ตัวชี้วัดที่ 9 มีการก�าหนดคุณภาพการก่อสร้างบ้าน ตัวชี้วัดที่ 10 มีการจัดระบบ

สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในโครงการ ตัวชี้วัดที่ 11 มีการด�าเนินการก่อสร้างบ้านอย่างเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 12 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและมีกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ตัวชี้

วัดที่ 17 มีการด�าเนินงานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน ตัวชี้วัดที่ 20 มีการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และตัวชี้วัดที่ 24 มีการด�าเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

   4. ระดับความพึงพอใจ มเีกณฑ์ในการประเมนิ 5 ระดบั และแบ่งเป็นความพึงพอใจของลูกค้าด้านการบริการ

หลังการขาย และความพึงพอใจของพนักงาน

        ในการสร้างเกณฑ์ประเมนิตวัชีวั้ดความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการบ้านจดัสรร 

ในอ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ลักษณะตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมกับชนิดของตัวช้ีวัดประเภทผลผลิต ผู้วิจัยได้

อาศัยความพึงพอใจของลูกค้าด้านการบริการหลังการขาย จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 

ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในองค์กร ด้านการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ด้านการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน และ

ด้านสวัสดิการ โดยตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับระดับความพึงพอใจ คือ ตัวชี้วัดที่ 8 ความพึงพอใจของพนักงาน

                    ในการสร้างเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร 

ในอ�าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวัดเชยีงราย ลกัษณะตัวชีวั้ดท่ีเหมาะสมกับชนิดของตวัชีวั้ดประเภทผลผลิต ผู้วิจยัได้อาศยั

ความพึงพอใจของพนักงาน จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้

บรกิารหลงัการขาย ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกในการให้บริการ ด้านพนกังานผูใ้ห้บรกิาร และด้านการซ่อมแซม โดย

ตวัชีวั้ดท่ีเหมาะสมกับความพึงพอใจของพนักงาน คือตวัชีวั้ดท่ี 14 ความพึงพอใจของลูกค้าด้านการบริการหลงัการขาย
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  5. จ�านวนผลผลติทีเ่กิดขึน้จรงิ ในการสร้างเกณฑ์ประเมินตวัชีวั้ดความรับผิดชอบต่อสังคมของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร ในอ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ลักษณะตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับชนิดของตัวชี้วัด

ประเภทผลผลิต ผู้วิจัยได้ตัดสินจากจ�านวนผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง คือ จ�านวนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางองค์กร

ธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรได้ด�าเนินการจริงตามตัวชี้วัดนั้น ๆ

        โดยตวัชีวั้ดทีเ่หมาะสมกับจ�านวนผลผลติท่ีเกิดขึน้จรงิ คอื ตวัชีว้ดัท่ี 7 มโีครงการ/กิจกรรม ด้านสวัสดิการ 

ตัวชี้วัดที่ 13 เรื่องร้องเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดที่ 18 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน ตัวชี้วัดที่ 22 มี

โครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดท่ี 25 มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสังคม

 	 ขัน้ตอนท่ี	5 การทดสอบใช้ตัวชีวั้ดความรับผิดชอบต่อสงัคมส�าหรบัผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการบ้านจดัสรร 

อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กับธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นกรณีตัวอย่างโดยการเลือกพ้ืนท่ีศึกษาจึง

เลือกอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง โดยเป็นองค์กรธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรขนาดกลาง คือ มีจ�านวน

แปลงย่อยตั้งแต่ 100 - 499 แปลงหรือมีเนื้อที่ต�่ากว่า 19 - 100 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการที่มีการจดทะเบียนจัดสรรมากที่สุด

ในจังหวัดเชียงราย (ส�านักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย, 2555) และเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่มีสมาชิกเข้าอยู่อาศัย

ภายในโครงการแล้ว หากตวัชีวั้ดน้ีสามารถน�าไปใช้กับโครงการบ้านจดัสรรขนาดกลางได้ ก็สามารถทีจ่ะน�าไปปรับใช้

ให้เหมาะสมกับโครงการบ้านจัดสรรขนาดเล็กและโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ได้ต่อไป

  หลังจากได้ธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร ในอ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ�านวน 1 แห่ง เพื่อเป็นกรณี

ตัวอย่างในการทดสอบใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว ผู้วิจัยได้แบ่งผู้ให้ข้อมูลส�าคัญเพ่ือทดสอบใช้ตัวชี้วัดออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

(1) ผู้บริหารหรือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลหรือสามารถตอบค�าถามในแต่ละตัวชี้วัดได้ (2) กลุ่มพนักงานเพ่ือตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน (3) กลุ่มลูกค้าท่ีอยู่อาศัยภายในโครงการบ้านจัดสรรท่ีเป็นกรณีตัวอย่าง

เพ่ือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของลกูค้าด้านการบริการหลังการขาย และ (4) ศนูย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัด

เชียงราย และส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย เพื่อสอบถามเกี่ยวกับจ�านวนเรื่องร้องเรียน

ของโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นกรณีตัวอย่าง

  จากการทดสอบใช้ตัวชี้วัดกับกรณีตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลให้ความร่วมมือในการตอบค�าถาม มี

ความเข้าใจในข้อค�าถามแต่ละข้อ โดยสังเกตจากการตอบค�าถาม สามารถตอบได้อย่างชัดเจน และตอบครบทุก

ข้อค�าถาม พร้อมทั้งอธิบายชี้แจงรายละเอียดและเพ่ิมเติมในประเด็นที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลหลักฐานจาก

เอกสารได้ และบางตัวชีวั้ดทีต้่องการข้อมลูหลกัฐานเอกสารแม้ว่าองค์กรธุรกิจโครงการบ้านจดัสรรทีเ่ป็นกรณีตวัอย่าง

จะมกีารด�าเนนิการในส่วนของตัวชีวั้ดนัน้ๆ แต่กลบัยังไม่ได้มกีารด�าเนนิการอย่างเป็นทางการและเป็นลายลกัษณ์อกัษร

  ในส่วนของข้อมลูเอกสารหลกัฐานทียั่งไม่ได้มกีารจดัท�าเป็นแบบแผนหรือยังไม่ได้จดัท�าเป็นลายลักษณ์อกัษร 

สามารถตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดน้ันๆ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าองค์กรธุรกิจโครงการ

บ้านจัดสรรนั้น ๆ ได้มีการด�าเนินการในตัวชี้วัดนั้นๆ แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็น

ทางการ และในส่วนท่ีต้องใช้ข้อมลูหลกัฐานและเอกสารต่างๆ จ�านวนมากเพ่ือน�ามาเป็นข้อมลูหลกัฐาน ในการใช้ตวัชีวั้ด

ครัง้ต่อไปควรแจ้งข้อมลูหลกัฐานเอกสารทีต้่องการให้ทราบล่วงหน้าก่อนท�าการประเมนิเพ่ือไม่ให้เสยีเวลาในการประเมนิ

  ผลการสมัภาษณ์ความคดิเห็นหลงัจากการทดสอบใช้ตวัชีวั้ดความรับผดิชอบต่อสงัคมของผู้ประกอบการธุรกิจ

โครงการบ้านจัดสรรอ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กับธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นกรณีตัวอย่างมีดังน้ี
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  1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอ

เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีมุมมองที่หลากหลายและครอบคลุมถึงด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

โครงการบ้านจดัสรร ทัง้ภายในองค์กร ด้านพนักงาน ด้านลกูค้า ด้านชมุชน ด้านสิง่แวดล้อม รวมไปถึงด้านสงัคมและ

วัฒนธรรม ซ่ึงเชื่อมโยงและสัมพันธ์ กับการด�าเนินธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อยู่ในขอบเขตที่ผู้ประกอบการธุรกิจ

โครงการบ้านจัดสรรสามารถด�าเนินงานได้จริง

  2. ตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร แสดงให้เห็นถึงการ

ด�าเนินงานธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรอย่างเป็นรูปธรรม ท�าให้ทราบว่าผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรจะมี

วิธีด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร

  3. วิธีการน�าตัวชีวั้ดความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการบ้านจดัสรรไปใช้น้ัน สามารถ

น�าไปใช้วัดจรงิได้ หลงัจากวัดแล้วท�าให้ทราบถึงสิง่ทีจ่ะต้องปรบัปรงุ และพัฒนาเพ่ือให้ดขีึน้ สามารถน�าไปใช้งานง่าย 

ไม่ใช้เวลาและงบประมาณในการด�าเนนิงานมากเกินไป เพราะการท�าธุรกิจนัน้เวลาถือว่ามคีวามส�าคญัเป็นอย่างมาก 

  4. การให้คะแนนของตัวชี้วัดมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เข้าใจได้โดยง่ายชัดเจน และสามารถให้

คะแนนแต่ละตัวชี้วัดได้ง่าย 

  5. ภาษาที่น�ามาใช้หรือน�ามาอธิบายในแต่ละตัวชี้วัด เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่ก�ากวม ไม่เป็นภาษาแบบ

ทางการมากเกินไป ท�าให้เป็นท่ีเข้าใจของบุคคลทั่วไป เน้ือหาของตัวชี้วัดมีความตรงประเด็น ไม่ซับซ้อน ไม่สับสน 

ไม่ต้องแปลความ เนือ้หาของแต่ละตวัชีว้ดัไม่ยาวมากเกินไป ไม่ใช้เวลาในการอ่านนานเกินไป สัน้และกระชบัและเป็น

ที่เข้าใจ

อภิปรายผลการวิจัย

  จากการตรวจสอบองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร 

อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยเปรียบเทียบองค์ประกอบของแนวคิดความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ดงัที ่สถาบนัไทยพัฒน์ มลูนธิิบรูณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ (2555) ได้ระบถึุงการด�าเนินงาน

ของกิจการที่ต้องค�านึงถึงทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล โดยจะพิจารณาตั้งแต่ผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร ได้แก่ 

ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียนอกองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ สังคมใกล้ และ

สังคมไกล ซึ่งสังคมใกล้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของพนักงาน 

ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ส่วนสังคมไกล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งขัน

ทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป และระบบนิเวศโดยรวม

  ในส่วนของตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอเมือง

เชยีงราย จงัหวัดเชยีงราย สามารถแยกองค์ประกอบได้ตามแนวคิดความรบัผิดชอบ ต่อสังคมดงักล่าว ซึง่ประกอบด้วย 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม มี 6 ด้าน สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบได้เป็น 3 ระดับ  คือ  (1) ระดับองค์กร 

องค์ประกอบด้านพนกังาน มคีวามสอดคล้องกับล�าดบัชัน้ของผูม้ส่ีวนได้เสยีในระดบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม ซึ่งแตกต่างจากด้านการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ไม่ปรากฏอยู่ในล�าดับชั้นของ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีในระดับต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับความรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้ทีก่ารบริหารจดัการความรับผดิชอบต่อสงัคม
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ขององค์กรถือเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัในการด�าเนนิกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม เน่ืองจากการด�าเนินกิจกรรม

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมต้องเริม่จากภายในองค์กรไปสูภ่ายนอกองค์กร (2) สงัคมระดบัใกล้ องค์ประกอบ ด้านลกูค้า 

ด้านชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับล�าดับชั้นของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  (3) สงัคมระดับไกล องค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยในส่วนของสังคมสอดคล้อง

กับล�าดับชั้นของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม และควรเพ่ิมเติมในส่วนของ

วัฒนธรรมเพื่อให้ครอบคลุมในสังคมระดับไกล

  ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2555) 

ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การด�าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อ

สังคมใกล้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องค์กร

ตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ สังคมไกล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งขันทางธุรกิจ 

ประชาชนทั่วไป และโสภณ พรโชคชัย (2551, 13-14) ซึ่งกล่าวว่า องค์กรธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เกี่ยวพันกับองค์กร เช่น ผู้ถือหุ้นนักลงทุน ลูกจ้าง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนที่องค์กรนั้นตั้งอยู่ สังคม สิ่งแวดล้อม

และประเทศโดยรวมทั้งหมด และสอดคล้องกับ สฤณี อาชวานันทกุล (2551, หน้าอภิธานศัพท์) ที่กล่าวว่า บริษัทควร

แสดงความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกลุม่ต่าง ๆ ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัโดยสมคัรใจ 

ซึ่งอาจแบ่งเป็น 8 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  การถ่วงน�้าหนักองค์ประกอบ จะเห็นได้ว่าน�้าหนักถ่วงของแต่ละองค์ประกอบ มีความแตกต่างกันค่อนข้าง

ชัดเจน โดยผู้ให้ข้อมูลส�าคัญให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบด้านพนักงาน สูงที่สุด ด้านชุมชน ด้านลูกค้า ด้านการ

บรหิารจดัการความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร ด้านสิง่แวดล้อมรองลงมา และด้านสงัคมและวฒันธรรมเป็นอนัดบั

สุดท้าย ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญให้ความส�าคัญกับด้านพนักงานเป็นอันดับแรก เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นหัวใจ

ส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นธุรกิจ ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายขององค์กร เพ่ือก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนั

ทางธุรกิจในอนาคต  ดงัน้ันผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการบ้านจดัสรรจงึจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญัในด้านพนกังานเป็น

อันดับแรก โดยดูแลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต การส่งเสริมให้พนักงานยกระดับความรู้ ส่งเสริมให้พนักงานมี

โอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นการเชื่อมโยงการสร้างโอกาสทางการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรของ

องค์กร การดแูลความเป็นอยู่และคณุภาพชวิีตของพนกังานให้มคีวามเป็นอยู่ทีดี่  รวมท้ังการเอาใจใส่ในเร่ืองความปลอดภัย

ในชวิีตและทรพัย์สนิ ด้านพนกังานจงึเป็นองค์ประกอบทีผู่ใ้ห้ข้อมลูส�าคญัให้ความส�าคญัมากทีส่ดุ ทัง้น้ีสอดคล้องกับ 

ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า องค์กรต้องให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สงัคมภายในองค์กร หรอืเน้นความรบัผดิชอบต่อพนกังานในองค์กร เพ่ือให้พนกังานมชีวิีตในการท�างานทีด่ ีเนือ่งจาก

คนในองค์กรถอืเป็นส่วนส�าคัญในการขบัเคลือ่นธุรกิจให้มคีวามเตบิโตและมัน่คงอกีทัง้ยังเป็นกระบอกเสยีงส่งข้อมลู

ไปสู่สังคมภายนอกต่อไป และผลจากการศึกษาหลักแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลกพบว่า ความรับผิดชอบ

ขององค์กรทีส่�าคญัข้อแรกคอืการมคีวามรบัผดิชอบต่อพนกังาน ซึง่ถือว่าเป็นการด�าเนินกิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ

สังคมภายในตัวองค์กรเอง โดยองค์กรต้องเริ่มต้นจากการดูแลพนักงานก่อนเป็นอันดับแรก

  องค์ประกอบด้านชมุชน เนือ่งจากการด�าเนนิธุรกิจโครงการบ้านจดัสรรส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงให้กับชมุชน

โดยรอบ ผูป้ระกอบการจงึจ�าเป็นต้องช่วยเหลอืชมุชน รวมไปถึงความพยายาม ทีจ่ะท�าให้ชมุชนน่าอยู่ข้ึน จากน้ันเป็น
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องค์ประกอบด้านลูกค้า ผู้ประกอบการซึ่งต้องค�านึงถึงการผลิต คุณสมบัติและประโยชน์ในการใช้สอย ซึ่งสอดคล้อง

กับล�าดับชั้นของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ โดยให้ความส�าคัญกับสังคมระดับใกล้เป็นล�าดับถัดมา ในส่วนของ

องค์ประกอบด้านการบรหิารจดัการความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร ซึง่จดัอยู่ในระดบัองค์กร ควรจดัอยู่ในล�าดบั

ความส�าคัญระดับต้นๆ แต่ผู้ให้ข้อมูลกลับให้ความส�าคัญอยู่ในระดับรองจากองค์ประกอบด้านชุมชนและด้านลูกค้า 

ส่วนองค์ประกอบด้านสิง่แวดล้อม ผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการบ้านจดัสรร ต้องส่งเสริมการรกัษาสิง่แวดล้อม ป้องกัน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ และมีการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดอยู่ใน

ระดับสังคมใกล้ แต่ผู้ให้ความส�าคัญกลับให้ความส�าคัญอยู่ในล�าดับรองสุดท้าย ส่วนองค์ประกอบด้านสังคมและ

วัฒนธรรมมีความส�าคัญเป็นอันดับสุดท้าย สะท้อนให้เห็นว่าด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญไม่ได้ให้

ความส�าคญัต่อด้านสงัคมและวัฒนธรรมมากนัก สอดคล้องกับล�าดบัชัน้ของผูม้ส่ีวนได้เสยีในระดบัต่างๆ ซึง่จดัอยู่ใน

ระดับสังคมไกล

  การถ่วงน�้าหนักดังกล่าวแตกต่างจากการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ของความรับผิดชอบ ต่อสังคมส�าหรับองค์กร

ธุรกิจจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องโดยท่ีองค์กรธุรกิจ

ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญแก่ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก ถัดมาคือด้านสังคม ด้านชุมชน ด้านลูกค้า และด้าน

พนักงานเป็นอันดับสุดท้าย จากการให้ความส�าคัญดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรธุรกิจให้ความส�าคัญกับสังคม

ระดับใกล้และสังคมระดับไกลเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งขัดแย้งกับการให้น�้าหนักความส�าคัญของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ท่ีให้

ความส�าคัญกับองค์ประกอบด้านพนักงานสูงที่สุด ด้านชุมชน ด้านลูกค้า ด้านการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อ

สงัคมขององค์กร ด้านสิง่แวดล้อมรองลงมา และด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นอนัดบัสุดท้าย ซึง่ถือได้ว่าผู้ประกอบการ

ธุรกิจโครงการบ้านจดัสรรควรให้ความส�าคญัในระดบัองค์กรเป็นอนัดบัแรก จากนัน้จงึเป็นสงัคมระดับใกล้ และระดบัไกล

ล�าดบัชัน้ของผูม้ส่ีวนได้เสยีในระดับต่าง ๆ  ทีใ่ห้ความส�าคญัจากภายในองค์กรไปสู่ภายนอกองค์กร โดยให้ความส�าคญั

กับระดับองค์กรเป็นอันดับแรก

  จากการทดสอบใช้ตวัชีวั้ดความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการบ้านจดัสรร อ�าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวัดเชยีงราย ดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุน่) (2553, 22-24)  ทว่ีาตวัชีวั้ด

ควรมลีกัษณะและมคุีณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการวดัหรอืการประเมนิในด้านต่าง ๆ  เพ่ือช่วยให้เกดิการประเมนิผลหรอื

ใช้บ่งชี้สิ่งที่จะวัดและประเมินผล ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ อีกท้ังควรสอดคล้องกับบริบท 

แนวคดิ โครงการ กจิกรรม กระบวนการและเปา้หมายขององค์กร ซึง่ตวัชี้วดัทีด่คีวรขึน้อยูก่บัสภาวะทีเ่ป็นอยูห่รอืเปน็

รูปธรรม ในส่วนค่าของมาตรวัด หรือตัวชี้วัดที่ได้ ควรมีความหมายหรือการตีความได้อย่างสะดวก กล่าวคือ ค่าของ

มาตรวัดควรมีจุดสูงสุด และต�่าสุดที่ง่ายต่อความเข้าใจ และยังสอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552) ที่กล่าวถึง 

ตวับ่งชี ้หรอืตัวชีวั้ดทีดี่ ควรมคีวามตรงประเดน็ มคีวามเชือ่มโยงสมัพันธ์หรือเก่ียวข้องโดยตรงกับคุณลกัษณะท่ีมุง่วัด 

และมีความไว ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องมีความไวต่อคุณลักษณะที่มุ่งวัด สามารถแสดงความผันแปรหรือความแตกต่าง

ระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างชดัเจน โดยตวับ่งชีจ้ะต้องมมีาตรและหน่วยวัดท่ีมคีวามละเอยีดเพียงพอ และมคีวาม

สะดวกในการน�าไปใช้ สามารถ เก็บข้อมูลง่าย น�าไปใช้วัดหรือเก็บข้อมูลได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

การตรวจ นับ วัด หรือสังเกตได้ง่าย และสามารถแปลความหมายง่าย ตัวบ่งชี้ที่ดีควรให้ค่าการวัดที่มีจุดสูงสุด และ

ต�่าสุด เข้าใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑ์ตัดสินคุณภาพได้ง่าย (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) 
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บทสรุป

  จากผลการประเมินหลังจากทดสอบใช้ตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจ โครงการ

บ้านจัดสรร จะเห็นได้ว่า ตัวชี้วัดแต่ละตัวมีคุณสมบัติสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจโครงการ บ้านจัดสรร สามารถ

ตอบสนองความต้องการของพนักงาน ชุมชน ลูกค้า และสังคมได้เป็นอย่างดี และยังสอดคล้องกับคุณลักษณะของ

ตัวชี้วัดท่ีดีและมีความเหมาะสม ซึ่งถือได้ว่าสามารถน�าไปใช้เครื่องมือในการวัดความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรได้ ดังนี้

  1.	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

      1.1 คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ควรสนับสนุนให้มีการผลักดันตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคม

ของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรให้เป็นระดับนโยบายหรือเป็นส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน 

เพ่ือก่อให้เกิดการด�าเนนิธุรกิจอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจดัสรรโดยท่ัวกัน

      1.2  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร ควรสนับสนุน

ในเรื่องของรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรใน

การน�าตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ธุรกิจไปใช้ในองค์กร

  2.	ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

      2.1  ในการน�าตัวชีว้ดัไปใช้นัน้ ผูป้ระเมนิจ�าเป็นจะต้องศกึษาเก่ียวกับเกณฑ์การให้คะแนนจากคูม่อืตวัชีวั้ด

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธุรกจิโครงการบ้านจดัสรร อ�าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวัดเชยีงราย เก่ียวกับ

วิธีการประเมนิและการให้คะแนนอย่างละเอียดก่อนการด�าเนนิการเพ่ือความสะดวกและความเป็นปรนยัของเคร่ืองมอื

      2.2  ผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรรวมไปถึงทีมผู้บริหารสามารถน�าไปใช้ เป็นแนวทางในการ

ประเมนิการด�าเนินธุรกจิของตนเองโดยอาศยัตวัชีวั้ดดงักล่าวเป็นแนวทาง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาศกัยภาพด้าน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และเพ่ือเป็นแนวทางหรอืวิธีการในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดการด�าเนนิงานธุรกิจโครงการ

บ้านจัดสรรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

      2.3  ในการน�าคู่มือตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการ บ้านจัดสรรฉบับนี้

ไปใช้กับองค์กรธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ คือ จ�านวนแปลงย่อยเกิน 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่

ขึ้นไป ควรเพิ่มตัวชี้วัดในด้านสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากการท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ 

Environmental Impact Assessment (EIA) ซึ่งหากมีการท�าตัวชี้วัดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงว่ามีความรับผิดชอบต่อ

สังคมด้านสิ่งแวดล้อม และควรก�าหนดน�้าหนักตัวชี้วัดด้วย

        2.4   ในส่วนของการถ่วงน�า้หนักองค์ประกอบและตวัชีวั้ดควรปรบัไปตามขนาดขององค์กรธุรกิจโครงการ

บ้านจัดสรรแต่ละองค์กรเนื่องจากมีความคิดเห็นและการให้ค่าความส�าคัญ ที่แตกต่างกัน
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