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  บทความน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือศกึษานิยามของพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด CSR ของบคุลากรในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน และผูมีสวนไดเสียในความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชน ตลอดจน             
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วิจัยน้ีเปนการนําโมเดล CSR ของแครโรลมาเปนกรอบแนวคิด ซึ่งพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด CSR ประกอบ
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Abstract
  This article aims to study the definition of work behavior and stakeholders under the concept of 
corporate social responsibility of staff in private higher education institutions, and the staff’s expectations 
of corporate social responsibility. The researcher used the Qualitative Research Method by in-depth   
interviews of 8 key-informants, by using purposive sampling, and by content analysis. This study used 
Carroll’s CSR Model as a conceptual framework. The CSR’s work behavior of staff in private higher    
education institutions included social responsibility in four areas: economic responsibility, legal responsibility, 
ethical responsibility, and philanthropic responsibility. The result showed that CSR has been practiced in 
CSR based on Carroll’s Pyramid of CSR Model in 4 aspects covered the missions of staff in private 
higher education institutions. However, the economic responsibility side is the most restrictions on            
behavior. Students are stakeholders closely most of staff. In addition, the key informants suggest that 
society would expect the social responsibility of university professors in public sector and private sector 
are no different.

Keywords
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บทนํา
  แนวคิดความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคกร หรอื Corporate Social Responsibility (CSR) เปนแนวคิด
และแนวปฏิบัติที่องคกรตางๆ ทั่วโลกใหความสําคัญ ในสวนขององคกรอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย แนวคิด CSR 
ปรากฎในการประชุมระดับโลกดานการอุดมศึกษา (World Conference on Higher Education: WCHE) เมื่อวันท่ี 
5-8 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 ณ สํานักงานใหญองคการยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส เร่ืองบทบาทของสถาบัน
อุดมศึกษาในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (The New Dynamics of Higher Education and Research        
for Societal Change and Development) ทั้งน้ี เพราะสังคมมีความคาดหวังสูงตอการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
กลาวคือ มหาวิทยาลัยในฐานะองคกรระดับอุดมศึกษาจึงไมควรทําหนาท่ีแตเพียงการผลิตบัณฑิต การวิจัย และ     
การบริการวิชาการตอสงัคม แตเพียงเทาน้ัน หากแตมหาวิทยาลัยจะตองแสดงความรบัผดิชอบตอสงัคมในดานตางๆ ดวย 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ในทางเดียวกัน ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และอดีตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความเห็นสอดคลองวาแนวคิด CSR จะตองนําไปใชในภาคการศึกษา ตองเร่ิมปลกูฝง
ใหเด็ก เยาวชนรุนใหมตระหนักวา หากสวนรวมอยูไดดี สวนยอยก็อยูได” (ณัฐนันท อิทธิยาภรณ, 2554) 
   “บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา” ถือไดวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงตอนิสิตนักศึกษา การทํางาน      
ในฐานะของการเปนแมแบบแกเยาวชน ทาํใหบคุลากรในสถาบันอดุมศกึษาถูกคาดหวังในเชิงจรยิธรรมและความรับ
ผิดชอบตอสังคมสูงดวย โดยเฉพาะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซ่ึงปฏิบัติงานในองคกรท่ีมีสถานะของ       
ความเปนสถาบันการศึกษา และอีกดานหน่ึงก็เปนองคกรธุรกิจที่ยังคงตองบริหารจัดการเพ่ือแสวงกําไรดวย         
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ปจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษามากกวา 170 แหง แบงเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา   
ของเอกชน และวิทยาลัยชุมชน ทั้งน้ี มีบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีจํานวนท้ังส้ิน 10,359 คน (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) 
  อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษายังคงเผชิญกับปญหาการปฏิบัติงานดวย                 
ความรับผิดชอบตอสังคม เน่ืองจากในสังคมไทยยังไมมีนิยามและแนวทางปฏิบัติดาน CSR ที่เปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 
ในสงัคมไทยมักกลาวถึง CSR จาํกัดในแวดวงธุรกิจอตุสาหกรรมมากกวาธุรกิจประเภทอ่ืน บางคร้ังก็ถูกตีความไปถึง
องคกรธุรกจิทีไ่มแสวงหากําไร หรอืเปนองคกรการกุศล รวมทัง้ถูกนิยามถึงกิจกรรมทีใ่ชเงินลงทนุสงู เปนกิจจะลกัษณะ
ที่เปนทางการ ทั้งท่ีแนวคิด CSR มีสาระสําคัญในการดึงคนทุกภาคสวนเขามามีสวนในการรับผิดชอบตอสังคม         
รวมทั้งองคกรในภาคการศึกษาดวย
  การศึกษาพฤติกรรมการทํางานภายใตแนวคิด CSR ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน      
จงึมคีวามสําคัญตอการพัฒนาการใหบรกิารของสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ไมเพียงแตจะเปนประโยชนตอสถาบันอดุมศึกษา
ของเอกชนเทาน้ัน แตการศกึษาครัง้นีจ้ะเปนตัวอยางทีส่าํคญัตอการทาํงานของบคุลากรในสถาบนัการศกึษาของรฐั
ซึง่อยูในภาวะการเปล่ียนแปลงสูการบริหารจัดการในรูปแบบของเอกชนมากข้ึนดวย ทัง้น้ี การศึกษาในระยะแรกของ
งานวิจยัน้ีจะเปนการศึกษาเชงิคณุภาพเพ่ือหาองคประกอบและพฒันาแบบวดัของพฤตกิรรมการทาํงานภายใตแนวคิด 
CSR ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กอนทําการศึกษาระยะท่ีสองในเชิงปริมาณเพ่ือพัฒนาแบบจําลอง
ความสมัพนัธพหุระดับของพฤติกรรมการทํางานภายใตแนวคิด CSR ของบคุลากรในสถาบันอดุมศกึษาเอกชนตอไป 

วัตถุประสงค
  เพ่ือศึกษานิยามของพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด CSR ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน         
และผูมีสวนไดเสียในความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชน ตลอดจนความคาดหวังของสังคม
ตออาจารยมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน จากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษา

กรอบแนวคิดการวิจัย
  งานวิจยัน้ี ผูวิจยันําโมเดล CSR ของแครโรล ซึง่นาํเสนอในรปูของปรามดิความรบัผดิชอบตอสงัคม (Pyramid 
of Corporate Social Responsibility) (Carroll, 1979) เปนกรอบแนวคิดของการวิจัย เน่ืองจากปจจุบันโมเดล          
ของแครโรล เปนกรอบแนวคิด CSR ที่นิยมใชทั่วโลก (Visser, 2008) ในทางเดียวกัน ผูวิจัยก็เห็นพองวาโมเดลของ
แครโรลน้ีมีรายละเอียดและความครอบคลุมที่กอใหเกิดประโยชนในการสรางและพัฒนาตัวชี้วัดเก่ียวกับพฤติกรรม 
CSR นอกจากน้ี งานวิจัยจํานวนมากยังสนับสนุนความครอบคลุมและความเหมาะสมในการใชโมเดลของแครโรล   
ในปจจุบันดวย (Post, Lawrence & Weber, 2002)
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 (philanthropic responsibility) 

 

 (ethical responsibility) 
 

 (legal responsibility) 
 

 (economic responsibility) 
 

                 ภาพที่ 1 ปรามิดความรับผิดชอบตอสังคมของแครโรล
                 ท่ีมา: Carroll, 1991  

  ปรามิดความรับผิดชอบตอสังคมของแครโรล ประกอบดวยความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 4 ขั้น          
คือ ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และดานการใหแกสังคม ดังน้ี (Carroll, 1991)
  1) ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ คือ การใหความสําคัญเร่ืองการผลิตท่ีสรางกําไรสูงสุดแกเจาของและ
ผูถือหุน การสรางผลกาํไรสงูสดุเทาท่ีจะเปนไปไดอยางสมํา่เสมอ การรักษาความสามารถทางการแขงขัน การดําเนิน
งานอยางมีประสิทธิภาพ และความสําเร็จขององคกรมาจากการแสวงหากําไร
  2) ความรับผิดชอบดานกฎหมาย คือ การใหความสําคัญในเร่ืองการผลิตตามความคาดหวังของรัฐและ
กฎหมาย การกระทําตามกฎหมายของทองถ่ินหรือระเบียบแหงชุมชน การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยความเปน
พลเมืองที่ดี และความสําเร็จขององคกรตองอยูภายใตกฎหมาย 
  3) ความรับผิดชอบทางจริยธรรม คือ การใหความสําคัญในเร่ืองการผลิตตามความคาดหวังของสังคม
ดานจารีต และจริยธรรม การยอมรับและการเคารพตอศลีธรรมจริยธรรมประเด็นใหมๆ  ในสังคม การยึดมัน่ในจริยธรรม
เหนือการคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร และเหนือการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่ัวไป
  4) ความรับผิดชอบทางดานการใหแกสังคม คือ การใหความสําคัญในเร่ืองการผลิตตามความคาดหวัง
ของสังคมดานการให และการแสดงน้ําใจตอสังคม การสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม การมีสวนรวมของหัวหนาและ
ลูกนองในกิจกรรมจิตอาสาและการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนทองถ่ิน การสนับสนุนดานการศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบ และการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทองถ่ิน

วิธีการวิจัย
  การศึกษาพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด CSR ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ี แบงบุคลากร
เปน 2 ระดับ คือ ระดับผูบริหาร ไดแก อาจารยในระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา และระดับผูปฏิบัติงาน ไดแก 
อาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งดําเนินการ ดังน้ี
  1. การคัดเลือกผูใหขอมูล จํานวน 8 ตัวอยาง ดวยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี 
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   1.1 เปนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีประสบการณการทํางานไมตํ่ากวา 10 ป มีความรู                  
ความเขาใจเก่ียวกับสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเปนอยางดี
   1.2  เปนผูมีประสบการณในงานบริหารในระดับหัวหนาภาควิชาขึ้นไป ไมตํ่ากวา 2 ป
   1.3  เปนผูที่มีความเช่ียวชาญหรือความสนใจเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
  2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-Structure Questionnaire) 
  3. การตรวจสอบขอมลูแบบสามเสา (Triangulation) และการวิเคราะหขอมลูดวยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis)

ผลการวิจัย
  การนําเสนอผลการวิจยัน้ี ผูวิจยัลําดับการนําเสนอจาก 1) ความคิดเห็นของผูใหขอมลูเก่ียวกับความคาดหวัง
ของสังคมตออาจารยมหาวิทยาลัย 2) ผูมีสวนไดเสียในความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชน 
และ 3) นยิามของพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดความรับผดิชอบตอสงัคมของบุคลากรในสถาบันอดุมศกึษาเอกชน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี
  1.  ความคิดเห็นของผูใหขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของสังคมตออาจารยมหาวิทยาลัย
       1.1 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา    
พบวา แมบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันจะอยูในกํากับของรัฐและเอกชนแตกตางกัน แตบทบาท                  
ของบคุลากรในสถาบันอดุมศกึษาไมวาจะเปนรฐัหรอืเอกชนไมไดแตกตางกันมากนัก กลาวคือ อยูภายใตการอางองิ
พระราชบัญญัติระเบียบชาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2551 ซึง่สอดคลองกับรางพระราชบัญญัตริะเบียบการบริหาร
บคุคลในสถาบันอุดมศกึษา หลกัดังกลาวน้ีแบงประเภทสายงานของบุคลากรในสถาบันอดุมศกึษา ออกเปน 3 สายงาน 
คอื (1) สายงานวิชาการ ไดแก บคุลากรในสถาบันอดุมศกึษาซึง่ทําหนาท่ีดานการสอนและวิจยั หรอืวจิยั (2) สายงาน
บริหาร ไดแก บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งทําหนาท่ีดานการบริหาร และ (3) สายงานสนับสนุน ไดแก บุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งทําหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายงานวิชาการหรือสายงานบริหาร ดังน้ัน “อาจารย
มหาวิทยาลัย” จึงมีความหมายครอบคลุมบุคลากร 2 กลุม คือ 1) บุคลากรสายงานวิชาการ ในฐานะของผูปฏิบัติงาน 
และ 2) บุคลากรสายงานบริหาร ในฐานะของผูบริหาร ดังน้ี
    1) บุคลากรสายงานวิชาการ หรือผู ปฏิบัติงาน หมายถึง ผู ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย                      
รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย ซึ่งบุคคลกลุมนี้ถูกเรียกโดยท่ัวไปวา “อาจารยมหาวิทยาลัย”      
การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับบทบาทของอาจารยมหาวิทยาลัย พบวา บทบาทของอาจารยมหาวิทยาลัยสอดคลอง
กับบทบาทของมหาวิทยาลัยใน 4 ดาน คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จงึทําใหภารกิจของอาจารยมหาวิทยาลัยประกอบดวย ภารกิจ 5 ดาน คอื ภารกิจดานการสอน ดานการวิจยั ดานการ
บริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการงานรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ฝายวิชาการ, 2548 และ สุพักตร พิบูลย, 2551)
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    2) บุคลากรสายงานบริหาร หรือผูบริหาร ในงานวิจัยน้ีมุงศึกษาบทบาทของผูบริหารเบ้ืองลางสุด
ของมหาวิทยาลัย คือ หัวหนาภาควิชา ผูทําหนาท่ีเปนแขนขาในการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย การทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของหัวหนาภาควิชา พบวา นักวิชาการไทยสวนใหญกลาวถึงบทบาทหนาท่ี             
ของหัวหนาภาควิชาสอดคลองกับแนวคิดของโลแรน แบล็กซเตอร และคณะ (Blaxter, Hughes, & Tight, 1998, 
180-181) ตนิ ปรชัญพฤทธ์ิ (2527) รศัม ีภิบาลแทน (2532) และประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เร่ือง แนวทาง
การปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 กลาวถึงบทบาทหนาท่ีของหวัหนาภาควิชา 
ซึ่งสรุปได 3 ดาน คือ 1) การบริหารดานวิชาการ ไดแก การจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการพัฒนา การทํางาน
กับนักศึกษาและเร่ืองที่เก่ียวของกับนักศึกษา 2) การบริหารดานบุคลากรและงานธุรการ ไดแก การปกครองภาควิชา 
การจัดการงานดานบุคลากร จัดการเร่ืองงบประมาณและทรัพยากร และการควบคุมดูแลสํานักงานคณะ 3)                  
การบริหารดานการบริการแกสังคม ไดแก การเปนตัวแทนภาควิชาของสถาบัน และการใหบริการในฐานะผูประสาน
งานกับกลุมภายนอก 
   1.2 จากการสัมภาษณผูใหขอมูล พบวา ผูใหขอมูล 5 คนจาก 8 คน ใหความเห็นวาความคาดหวัง
ของสังคมในความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนไมแตกตางกัน เน่ืองจากอาจารย
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนมีภารกิจ 5 ดานไมแตกตางกัน คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการงานรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับอาจารยในระดับผูบริหาร          
ไมวามหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนก็มีภารกิจหลักดานการบริหารใน 3 ดานเชนกัน คือ การบริหารดานวิชาการ     
การบริหารดานบุคลากรและงานธุรการ และการบริหารดานการบริการแกสังคม รวมทั้งไมวาจะเปนอาจารย
มหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนตางก็ตองมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครูไมตางกัน ดังนั้น ภารกิจและจรรยาบรรณใน
วิชาชพีครูจงึเปนกรอบการทํางานท่ีทาํใหอาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนถูกคาดหวังจากสังคมไมแตกตางกัน
    ในขณะท่ี ผูใหขอมูล 3 คนจาก 8 คน เชื่อวา ความคาดหวังของสังคมในความรับผิดชอบตอสังคม
ของอาจารยมหาวทิยาลัยรฐัและเอกชนแตกตางกัน โดยเฉพาะอาจารยทีอ่ยูในระดบัผูบรหิารในมหาวทิยาลัยเอกชน 
เน่ืองจากผูบริหารตองรับนโยบายขององคการมาประสานงานตอกับผูปฏิบัติงาน เมื่อองคกรกําหนดเอกลักษณ         
วิสัยทัศน และนโยบายตางกัน ยอมสงผลใหภารกิจของผูบริหารถูกมุงเนนในงานตางกัน ประกอบกับในบริบทของ
มหาวิทยาลัยรัฐจะมีเพียงผูบริหารระดับสูง แตในบริบทของมหาวิทยาลัยเอกชนน้ัน นอกจากจะมีผูบริหารระดับสูง
แลวยังมีเจาของมหาวิทยาลัยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางขององคกรดวย บทบาทของเจาของ
มหาวิทยาลัยเอกชนจึงสงผลใหอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชนแตละแหงมแีนวทางในการทํางานตางกัน แมจะมภีารกิจ
พ้ืนฐานของอาจารยไมตางกันก็ตาม ทั้งน้ีผูใหขอมูลทั้ง 3 คนเห็นสอดคลองกันวาอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชนจะถูก
คาดหวังในความรับผิดชอบตอสังคมมากกวาอาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐ เน่ืองจากสังคมรับรู บทบาทของ
มหาวิทยาลัยเอกชนวาเปนองคกรธุรกิจหน่ึงซึ่งตองแสวงหาผลกําไร ในขณะท่ีองคกรก็ตองทําหนาท่ีในการบริการ
วิชาการแกสังคม จึงเปนเหตุใหสังคมจับจองบทบาทความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชน
มากกวารัฐ
  2.  ผูมีสวนไดเสียในความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชน 
      2.1 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา แครโรล นําแนวคิดผูมีสวนไดสวนเสียมาศึกษารวมกับปรามิด
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ความรับผิดชอบตอสังคม โดยเสนอวาความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานตองคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวน          
ไดเสียขององคกรทุกกลุมขององคกร ไดแก ผูถือหุน เจาหน้ี ผูขายวัตถุดิบ คูคา คูแขง ลูกจาง ลูกคา ชุมชน และสังคม 
(Andrew ; Abagail ; Drirk ; Jeremy & Donal (Eds), 2008)
   2.2 จากการสัมภาษณผูใหขอมูล พบวา ผูมีสวนไดเสียในความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารย
มหาวิทยาลัยเอกชน คอื กลุมคนทีอ่าจารยควรคํานึงถึงผลกระทบทางบวกและทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
ตามภารกิจของตน ไดแก เจาของมหาวิทยาลัย ผูบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือนอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา                  
ผูปกครอง ครูแนะแนว ผูประกอบการ คนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และประชาชน ทั้งน้ี ผูใหขอมูลเห็นสอดคลอง
กันวาผูมีสวนไดเสียท่ีตองคํานึงถึงมากท่ีสุด คือ นักศึกษา รองลงมา คือ ผูปกครอง และเพ่ือนอาจารย
  3.  นิยามของพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด CSR ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
   3.1 จากโมเดล CSR ของแครโรล ในรูปของปรามิดความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งประกอบดวยความ     
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร 4 ดาน คือ ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และดานการ     
ใหแกสังคม พบวา ผูใหขอมูลเห็นพองวาความรับผิดชอบตอสังคมทั้ง 4 ดานครอบคลุมภารกิจหนาท่ีของบุคลากร    
ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแลว อยางไรกด็ ีความรบัผดิชอบดานเศรษฐกจิเปนดานท่ีมขีอจาํกัดในการแสดงพฤตกิรรม
มากท่ีสดุ เน่ืองจากบทบาทของบุคลากรในสถาบันอดุมศกึษาเก่ียวของกับดานการศึกษาเปนหลัก ทาํใหบคุลากรรูสกึ
ไมเก่ียวของหรือหางไกลจากภารกิจที่เก่ียวของกับดานเศรษฐกิจในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่การปฏิบัติ
ภารกิจของอาจารยอาจเก่ียวของกับดานเศรษฐกิจขององคการในชีวิตประจําวันก็ตาม
   3.2 จากการสัมภาษณผูใหขอมลู สรปุนยิามของพฤติกรรมการทาํงานตามแนวคิดความรบัผดิชอบตอ
สังคมของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามแนวคิดของแครโรล ในบริบทของสังคมไทย ไดดังน้ี
                1) ในระดับผูบริหาร พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากร          
ในสถาบันอดุมศกึษาเอกชน หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงความใสใจตอสงัคม ซึง่มคีวามเก่ียวของกับทกุข้ันตอน
ของการดําเนินงาน และเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียในวงกวาง ซึ่งการทํางานตามบทบาทหนาท่ีของ     
ผูบรหิารระดับหวัหนาภาควิชา ประกอบดวย 1) บทบาทหนาท่ีของอาจารยมหาวิทยาลัยใน 5 ภารกิจ คอื ดานการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการงานรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย 
และ 2) บทบาทหนาท่ีของผูบรหิาร คอื การบรหิารดานวิชาการ การบรหิารดานบคุลากรและงานธุรการ และการบรหิาร

ดานการบริการแกสังคม ความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารครอบคลุม 4 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย 
ดานจริยธรรม และดานการใหแกสังคม ดังน้ี
     1.1) ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงาน
ใดๆ อยางเต็มที่ การวิจัย ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานเศรษฐกิจเพ่ือลดปญหาความเหล่ือมลํ้าในสังคม การปรับ
ขึ้นเงินเดือนบุคลากรใหสามารถดํารงอยูไดในสภาพชีวิตความเปนอยูที่ดี และการกําหนดนโยบายประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และอนุรักษสิ่งแวดลอมในหนวยงาน
     1.2) ความรบัผดิชอบดานกฎหมาย หมายถึง พฤติกรรมการทาํงานท่ีแสดงถึงการวางตัวดี   เปน
ตวัอยางท่ีดแีกผูใตบงัคับบญัชา การปฏิบตัติามกฎหมาย การยึดในสิง่ท่ีถูกตอง การไมใหผูทีรู่กฎหมายมาเอาเปรียบ 
การไมละเมิดสิทธ์ิของผูอื่น การใหเกียรติผูอื่น การมีวินัย ความพยายามหรือการมีสวนรวมในการแกไขกฎหมาย            
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ที่สรางความเหล่ือมลํ้าทางสังคม การสอนใหตรงตามจุดประสงคของรายวิชา การไมไปเบียดบังเวลาของนักศึกษา 
การตระหนักในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ ศักด์ิศรีความเปนมนุษย และสิทธิมนุษยชน ในการแกปญหาตางๆ 
    1.3)  ความรับผดิชอบดานจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงถึงการปฏิบตัติามจรรยา
บรรณวิชาชีพ การสอดแทรกจริยธรรมในการทํางาน ไดแก การสอน การทําวิจัย การเปนคณะกรรมการตางๆ                
การอบรมสั่งสอนจริยธรรมแกนักศึกษา การสอนใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอสังคม การทําวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาสังคม การบริการวิชาการตรงกับความรูความสามารถของอาจารย การมีความยุติธรรม และใชมาตรฐาน
เดียวกันในการปกครองผูใตบังคับบัญชา รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษ การสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาท่ีมี    
ความประพฤติด ี มคีณุธรรมจริยธรรม การกําหนดนโยบายดานความรับผดิชอบตอสงัคมในแผนการปฏิบตังิาน และ
การกําหนดนโยบายเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 
         1.4) ความรับผิดชอบดานการใหแกสังคม หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงถึงการมี                   
จิตสาธารณะ การมีจติอาสาเม่ือไดรับการรองขอ การบริการวิชาการแกสังคมท้ังแบบไดเบ้ียเล้ียงหรือไมไดเบ้ียเล้ียง     
การเปนคณะทํางานหรือคณะกรรมการชุดตางๆ ใหแกองคกรภายนอก ความเต็มใจในการบริการความรูแกผูอื่น       
การสอนนักศึกษาไดเห็นถึงความสําคัญของการใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน การบําเพ็ญประโยชนตางๆ ในนามของ
หนวยงาน การออกแบบอาคารเรยีนโดยคํานงึถึงผูดอยโอกาส การสนบัสนนุทุนการศึกษาสาํหรับนกัศึกษา การบรหิาร
งานแบบยืดหยุนตอผูใตบังคับบัญชา และการดูแลครอบครัวของผูใตบังคับบัญชา
   2) ในระดับผูปฏิบัติงาน พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากร        
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงความใสใจตอสังคม ซึ่งมีความเก่ียวของกับทุก  
ขัน้ตอนของการดําเนินงาน และเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับผูมสีวนไดสวนเสียในวงกวาง ซึง่การทํางานตามบทบาทหนาท่ี
ของบุคลากรสายงานวิชาการ หรือผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย ภารกิจดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ          
การทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการงานรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย ความรับผดิชอบตอสงัคมของ
ผูปฏิบัติงานครอบคลุม 4 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และดานการใหแกสังคม ดังน้ี
    2.1) ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงถึงการใชงบประมาณ
ทั้งของสวนตัวและของสวนรวมอยางประหยัด รูจักใชเงิน ประหยัด รูจักอดออม ใชชีวิตอยางพอเพียง ไมสุรุยสุราย   
ไมฟุมเฟอย การรักษาสิง่ของและทรพัยากรสวนรวมของมหาวทิยาลัย การประหยัดทรัพยากรในการทํางาน การทํางาน

อยางเต็มที่ ไมเอาเวลางานไปทําอยางอื่น
    2.2) ความรับผิดชอบดานกฎหมาย หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติตอผูอื่น
ดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน การปฏิบตัติามนโยบายของมหาวทิยาลัย การปฏบิตัติามกฎหมาย ไมบดิเบอืน
กฎหมาย รกัษาระเบียบและกฎกติกาทางสังคม ความซือ่สตัยตอตนเอง และสังคม การอางอิงขอมลูทางวิชาการ การ
ไมละเมิดสิทธ์ิของผูอื่น การมีความเปนกลางในเรื่องตางๆ มากกวาบุคคลทั่วไป และการแสดงความเห็นที่ถูกตอง     
รับฟง และยอมรับหลักสากล โดยไมเอาความคิดเห็นของตนเองเปนท่ีตั้ง
    2.3) ความรับผิดชอบดานจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติตัวเปน
แบบอยางท่ีดี การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายโดยคํานึงถึงจริยธรรม การสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม 
และความรับผิดชอบตอสังคมในการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสังคม การปฏิบัติถูกตอง
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ตอตนเอง ตอผูอืน่ และตอสงัคม มวิีนยั ความซ่ือสตัยทัง้ตอตนเอง องคกร และหนาท่ีทีร่บัผิดชอบ การทํากิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การรวมกิจกรรมของสถาบัน/มหาวิทยาลัย
   2.4)  ความรับผิดชอบดานการใหแกสังคม หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงถึงการสอนลูกศิษย
ดวยความจริงใจ ความต้ังใจใหความรูแกลูกศิษย การมีความรับผิดชอบตอสังคมภายนอก การทําบุญ การบริจาค   
แกผูอื่น ความตองการท่ีจะชวยเหลือผูอื่น และการเปนผูใหโดยไมหวังส่ิงตอบแทน

อภิปรายผล
  จากโมเดล CSR ของแครโรลในรูปของปรามิดความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งประกอบดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม 4 ดาน คือ ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบดานกฎหมาย ความรับผิดชอบดานจริยธรรม 
และความรับผิดชอบดานการใหแกสังคม สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี
  1. ความรับผิดชอบตอสังคมทั้ง 4 ดานครอบคลุมภารกิจหนาท่ีของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน     
แตอยางไรกด็ ีความรบัผดิชอบดานเศรษฐกจิอาจเปนเร่ืองไกลตวั และถูกลําดบัความสาํคญันอยกวาความรบัผดิชอบ
ดานอ่ืน ทัง้ทีเ่ปนความรบัผดิชอบลาํดับแรกในโมเดลของแครโรล ขอคนพบนีส้อดคลองกบัพพัิฒน นนทนาธรณ (2553) 
ทีไ่ดนาํองคประกอบ 4 ดานในโมเดลของแครโรลเปรียบเทียบกับลาํดับขัน้ความรับผดิชอบตอสงัคมในหนงัสอืเข็มทศิ
ธุรกิจเพ่ือสงัคม โดยลําดับความรับผดิชอบดานกฎหมายเปนระดับขอบงัคบัพ้ืนฐานกอนความรบัผดิชอบดานเศรษฐกิจ 
ดานจริยธรรม และดานการใหแกสังคม ทั้งน้ี เปนไปดังขอเสนอแนะจากงานวิจัยของไวสเซอร (Visser, 2008)                  
ทีพ่บวาการประยุกตโมเดลของแครโรลในบริบททางสังคมท่ีตางกันไมจาํเปนตองลําดับความสําคัญจากดานเศรษฐกิจ
เปนฐานลางของปรามิดเสมอไป 
  2. ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาในบริบทของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีผูมีสวนไดเสียหลายฝาย   
ที่ตองคํานึงถึง ทั้งผูมีสวนไดเสียในระดับใกล และระดับไกล โดยผูมีสวนไดเสียท่ีใกลตัวมากท่ีสุดท่ีตองคํานึงถึง           
คือ นักศึกษา รองลงมา คือ ผูปกครองและเพ่ือนอาจารย การคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอยางรอบดานถือไดวาเปนหัวใจ
สําคัญของการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม ดังจะเห็นไดวาแครโรลไดพัฒนาโมเดล CSR อยางตอเน่ือง
เพ่ืออดุชองวางของปรามดิ ซึง่แนวทางในการแสดงความรบัผดิชอบตอสงัคมทีส่มบรูณอยางหน่ึงก็คอืการเสนอใหนาํ
องคประกอบท้ัง 4 ดานในโมเดล CSR เขากับแนวคิดผูมีสวนไดเสีย 

               ตารางที่ 1: กลุมผูมีสวนไดเสียในแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
               ท่ีมา: Andrew, Abagail, Drirk, Jeremy & Donal (Eds), 2008
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  ภาพความสัมพันธขางตน อธิบายถึงความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานท่ีตองคํานึงถึงกลุมผูมีสวนได
เสียขององคกรทุกกลุม ซึ่งภาพความสัมพันธนี้เพ่ิมความละเอียดในการพิจารณาความรับผิดชอบตอสังคมไมให
ตกหลนตอผูมีสวนไดเสียกลุมใดกลุมหนึ่ง
  3. ผลการวิจัยพบวาความคาดหวังของสังคมในความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัยรัฐและ
เอกชนไมแตกตางกัน เน่ืองจากอาจารยมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนมีภารกิจ และจรรยาบรรณในวิชาชพีครูไมตางกัน 
ซึง่เปนการแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญแกความรับผดิชอบตอสงัคมท่ีมบีทบาทมากข้ึนในปจจบุนั โดยเฉพาะกับ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน ไมวาจะเปนอาจารยมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนจึงถูกคาดหวังไมแตกตางกัน

สรุป
  ผลการศกึษาสรปุไดวา โมเดล CSR ของแครโรล ซึง่ประกอบดวยความรบัผดิชอบตอสงัคม 4 ดาน คอื ความ
รบัผดิชอบดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และดานการใหแกสงัคม มคีวามครอบคลุมภารกิจของบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารย จึงหมายถึง 
พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงความใสใจตอสังคมใน 4 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และ     
ดานการใหแกสังคม เปนเรื่องที่เก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียในวงกวาง และมีความเกี่ยวของกับทุกข้ันตอนของ    
การดําเนินงาน ซึ่งแตกตางกันตามภาระหนาท่ีของบุคลากรผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ความรับผิดชอบตอสังคม
ของบคุลากรท้ัง 2 ระดับ ประกอบดวย ความรับผดิชอบดานเศรษฐกิจ ความรับผดิชอบดานกฎหมาย ความรับผดิชอบ
ดานจริยธรรม และความรับผดิชอบดานการใหแกสงัคม ซึง่สอดคลองกับโมเดล CSR ของแครโรล โดยผูมสีวนไดเสีย       
ที่ใกลตัวมากที่สุดที่ตองคํานึงถึง คือ นักศึกษา รองลงมา คือ ผูปกครองและเพื่อนอาจารย ผลการวิจัยดังกลาว            
นําไปสูขอเสนอแนะดังน้ี
  1. ขอเสนอแนะทางวิชาการ ขอคนพบน้ีนําไปสูการพัฒนาตัวชี้วัดพฤติกรรมการทํางานภายใตแนวคิด       
ความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบดวยองคประกอบท้ัง 4 ดานแต             
ไมจําเปนตองกําหนดน้ําหนักของคะแนนลําดับตามปรามิด นอกจากน้ี การพัฒนาขอคําถามในองคประกอบท้ัง            
4 ดานตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย คือ นักศึกษา ผูปกครอง และเพ่ือนอาจารย
  2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ ขอคนพบน้ีทาํใหสถาบันอดุมศกึษาไมวารัฐหรอืเอกชนตางตองตระหนัก
ในบทบาทหนาท่ีของตนเองในดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน
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