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บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นการศึกษาการส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Promoting 

Citizenship through CSR Strategies in Thailand 4.0) ถึงแม้ประเทศไทยจะมีนโยบายแห่งรัฐในการพัฒนาระบบ
การศึกษาแก่ประชาชนที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนก็ตาม การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยก็
ยังคงมีความขัดแย้งกันตลอดมา ซึ่งกลุ่มประชากรที่เป็นก าลังหลักของชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมเริ่มตั้งแต่เยาวชนที่จะ
เป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตไปจนกระทั่งคนหลังวัยเกีษยณ จากข้อมูลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติปรากฏว่า ประเทศไทยมีสถิติของการละเมิดสิทธิในรูปแบบของคดีต่างๆโดยภาพรวมที่มีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดระยะเวลา ปี พ.ศ. 2553 -2558 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของความเป็นพลเมืองอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชนไทย และเพื่อศึกษาแนวทางในการน าแนวคิด CSR มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมความเป็น
พลเมืองในยุคไทยแลนด์ 4.0  

ผลการศึกษาพบว่า การน าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองมาบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์
ของแต่ละองค์การจะสามารถส่งผลกระทบไปในทิศทางที่ดีต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองของประชาชนในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้ 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์ CSR , ความเป็นพลเมือง , ไทยแลนด์ 4.0 
 

Abstract 
 This paper aims to study promoting citizenship through csr Sstrategies in Thailand 4.0. Although 

Thailand has a state policy to develop a systematic education for people. Democratic rule in Thailand is 
still in conflict. The population is the main force of the economy and society begins as a youth that will 
be the main force in the nation's development in the future until after the age of children. Based on data 
from the National Human Rights Commission, it appears that Thailand has a record of various violations 
types of lawsuits, with an ever-increasing rate throughout 2010 -2015. This article aims to Study on the 
nature of civic responsibility in thai youth and to study the ways in which the CSR concept is used in the 
development of citizenship in Thailand 4.0. 

The study indicated that implementing the concept of social responsibility for civic engagement is 
included in each organization's strategic plan that can have a positive impact on the development of 
citizenship in the area of social responsibility. 
Keywords : CSR strategy , Citizenship, Thailand 4.0 
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1. บทน า 
จากวิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย คนเป็นสิ่งที่ส าคัญเท่าๆกับระบบและประชาชน

ของประเทศนั้นๆจะสามารถเข้าใจและเข้าถึงตลอดจนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง 
สามารถวัดได้จาการปฏิบัติตนของประชากร เช่นการยึดถือและเคารพกฎหมาย การเคารพสิทธิของผู้อื่น การใช้สิทธิเสรีภาพ
ของตนเองอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งแต่ละคนไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาแต่ก าเนิด ซึ่งสิ่งนี้ผู้เขียนเห็นว่า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นปัจจัยที่สามารถสร้างได้ และหากจะท าให้เกิดความเสถียรมั่นคงอย่างแท้จริง ต้องมีการ ปลูกฝัง
จิตส านึกตั้งแต่เยาว์วัย โดยใช้กระบวนการหรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการผสมผสานการในการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี พลเมืองที่มีจะต้องมีจิตส านึกในระบอบประชาธิปไตยได้ 

ในประเทศไทยอ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจสูงสุด นับแต่วันที่ได้มีการประกาศไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ ระราช
บัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว พ.ศ.2475 ซึ่งถือได้ว่า เป็นเอกสารที่มอบอ านาจอธิปไตยให้กับ
ประชาชน ซึ่งถือเป็นรอยต่อระหว่างระบอบประชาธิปไตยที่อ านาจสูงสุดเป็นของพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตยที่เป็นของ
ราษฎรมีอ านาจสูงสุดของประเทศ จึงถือได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยที่มีราษฎรมีอ านาจสูงสุดในการบริหาร
ประเทศ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญจวบจนกระทั่งปัจจุบัน 

ดังนั้นเมื่ออ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน ประชาชนจึงย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในประเทศ ประชาธิปไตยจึงก่อให้เกิด
หลักสิทธิเสรีภาพในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน ในระบอบประชาธิปไตยประชาชนทุกคนย่อมมัความเท่า
เทียมกันทั้งทางเพศ ทางการศึกษา ฐานะ การนับถือศาสนา ทุกคนย่อมมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน  

ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดหลักความเสมอภาค ตัวอย่างเช่น กรณีที่ทุกคนที่มีอายุ 18 ปีย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ
ตรวจสอบสิทธิและเดินเข้าคูหาเลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เลือกบุคคลที่ตนเช่ือมั่นว่าจ าสามารถผลักดันนโยบายแห่ง
รัฐที่ตอบสนองความต้องการหรือบรรเทาความเดือดร้อนของตนในการอญุ่ร่วมกันในสังคมนั้นได้ตามที่ตนเองต้องการเข้าสู่สภา
ทางการเมือง แสดงให้เห็นได้ว่าทุกคนมีความเสมอภาคตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดในการใช้อ านาจผ่านผู้แทนราษฎรในการ
ก าหนดอนาคตประเทศชาติของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน ท้ังนี้ต้องค านึงถึงหลัก 3 ประการ กล่าวคือ 

1. อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน 
2. หลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
3. หลักปกครองโดยเสียงข้างมากที่คุ้มครองและเคารพเสียงข้างน้อย 
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นถือเป็น พ้ืนฐานการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท่ีได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่าง

ชัดเจน 
ประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องประกอบไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกับ

การเป็นพลเมือง 6 ประการ ดังนี้ 
1. การรับผิดชอบต่อตนเองและพึ่งตนเองได้ 
2. เคารพสิทธิผู้อื่น 
3. เคารพความแตกต่าง 
4. เคารพความเสมอภาค 

5. เคารพกติกา 
6. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความเป็นพลเมืองนั้นก็ได้มีการก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 3 สิทธิ
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย บัญญัติไว้ในมาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้
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เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิ  และ
เสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่
กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ ละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น และมาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รบัความคุม้ครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์
รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั (3) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (4) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ (5) รับราชการทหารตามที่
กฎหมายบัญญัติ (6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิด ความแตกแยก
หรือเกลียดชังในสังคม (7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ  เป็น
ส าคัญ (8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย  ทางชีวภาพ 
รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม (9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ (10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบ 

ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน มีที่มาจากค ากล่าว
ของอับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการ ใน ปี ค.ศ. 1863 แต่ถึงแม้จะผ่านมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าร้อยปี
ก็ตาม ในแต่ละประเทศก็ยังไม่สามารถน าพาประเทศไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในมิติความหมายดังกล่าวได้
อย่างแท้จริง โดยพิจารณาจากยังคงมีการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันในสังคมที่มีจ านวนและรูปแบบที่ทวีความรุนแรงสูงมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากสถิติการด าเนินคดี การร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนใน มาตรา 50 (6) ว่า  
“เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิด ความแตกแยกหรือเกลียดชังใน
สังคม” ประกอบกับข้อมูลจากสถิติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ปี 2553-2558 ท่ีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิระหว่างกันในด้านสิทธิพลเมือง ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 จ านวน30 คดี ในปี 2558 เพิ่มสูงขึ้น 80 
คดี และมีอัตราเฉลี่ยน 40.33 คดีต่อปี และมีปริมาณคดีที่มีการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในแต่ละกรณีที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานการรับเร่ืองร้องเรียน แยกตามประเภทสิทธิ ปี 2553 – 2558 

ประเภทสิทธ ิ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 เร่ือง ร้อยละ 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 163 122 127 130 174 NA 899 21.70 
สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน 96 107 120 131 107 NA 733 17.69 
สิทธิและเสรภีาพส่วนบุคคล 130 93 103 84 102 NA 598 14.43 

สิทธิชุมชน 87 59 69 72 87 NA 464 11.20 
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 102 48 66 54 69 NA 431 10.40 

สิทธิพลเมือง 30 42 48 42 80 NA 325 7.85 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 65 49 49 38 34 NA 277 6.69 

สิทธิในกระบวนการทางปกครอง 20 27 33 21 15 NA 140 3.38 
สิทธิในการไดร้ับบริการสาธารณสขุ และ 19 12 19 8 10 NA 83 2.00 
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ที่มา : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statistical-information/Statistical-
information-on-complaints/Yearly-(2548-Now).aspx ค้นเมื่อวันท่ี 23 มิ.ย.2560 

แต่อย่างไรก็ตามจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นการกล่าวเรียกร้องถึงประชาธิปไตย แต่สภาพในสังคมไทยยังคงมี
กระแสของความขัดแย้งตลอดมา ประการส าคัญก็คือ การที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมิใช่เป็นการมีอิสรภาพที่จะกระท าการ
ใดๆในสังคมได้ตามอ าเภอใจโดยปราศจากการค านึงถึงผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจกับบุคคลอื่น หากแต่เป็นอิสรภาพ
ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่นและต่อสังคมใกล้และสังคมไกล ในบทความนี้ผู้เขียนเห็นว่า ความเป็น
พลเมือง(citizenship) จึงหมายความรวมถึงการเป็นสมาชิกของสังคมที่มีอิสรภาพผนวกเข้ากับความรับผิดชอบและการมรสิทธิ
เสรีภาพท่ีผนวกเข้ากับหน้าท่ี อีกท้ังจะต้องมีการรับรู้ถึงความแตกต่าง ความเรพกติกาในการอยู่ร่วมกัน รวมถึงต้องมีส่วนร่วมที่
สามารถมีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและสงัคมที่ตนเองอยู่อาศัยด้วย 

มีนักวิชาการบางท่านเห็นว่า ประชาธิปไตยที่ดีนั้นไม่เพียงแต่ถูกต้อง ชอบธรรมตามหลักสากลเท่านั้น หากยังต้อง
ค านึงถึงประเพณี วัฒนธรรมและที่ส าคัญที่สุดต้องสอดคล้องกับดุลก าลังท่ีเป็นจริงในสังคมพอสมควร รัฐธรรมนูญที่ดีนั้นไม่ควร
เบียดขับผลักไสกลุ่มอ านาจที่ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ชอบให้ออกไปจากระบบ ตรงกันข้ามต้องดึงกลุ่มอ านาจส าคัญๆให้เข้ามา
แข่งขัน ต่อสู้หรือแสดงพลังทางการเมือง ผ่านกลไกกติกาในระบบให้มากที่สุด การแก้ไขรัฐธรรมนูญในแง่ต่างๆ  อาจจะเป็น
เรื่องที่สมควรท า แต่ทั้งนี้ต้องไม่ริเริ่มขึ้นเพียงด้วยเหตุผลว่า “เพื่อให้เป็นปะชาธิปไตยยิ่งขึ้น”(เอนก เหล่าธรรมทัศน์.2550   
หน้า 5) 

ในปัจจุบันระบบการศึกษาที่ผ่านมาท าให้นักศึกษามุ่งเน้นการเรียนเพียงเพื่อสนองตอบความต้องการของตนเอง 
ความต้องการของครอบครัว บิดมารดา ปู่ย่าตายาย คนรัก เพียงเพื่อต้องการเรียนให้จบเพื่อจะได้ไปประกอบอาชีพตามความ
ปรารถนาและความใฝ่ฝันเฉพาะตัว โดยยังห่างไกลกับการค านึงถึงการศึกษามาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของคนอ่ืนในสังคม ประเทศชาติหรือเพื่อโลกของเรา 

ดังนั้นแนวคิดในการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น เพื่อให้มีการส่งเสริมให้เกิดพลเมืองที่มีจิตส านึกหรือ
การรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม และต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน พลเมืองจึงไม่ใช่คนท่ีมุ่งสิทธิเสรีภาพ
ตามอ าเภอใจ แต่กลับท าให้สังคมเสื่อมโทรมและเลวร้ายลงไปอย่งที่เราเห็นตัวอย่างในปัจจุบัน แต่หากจะเป็นพลเมืองที่มี
จิตส านึกตระหนักรู้ว่า การกระท าหรือพฤติกรรมใดๆของตนเองย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมและส่วนรวม พลเมืองที่ดีจึงต้องหัน
กลับมาพิจารณาตนเองและเชื่อมโยงตนเองกับสังคม ต้องมีจิตส านึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาพร้อมที่จะต้องมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหานั้นๆโดยเริ่มจากตนเอง อาจจะเริ่มต้นจากการท า start up ด้วยการป้องกันปัญหาจากการไม่ก่อปัญหาและ
ลงมือท าบางสิ่งบางอย่างด้วยตนเอง ไม่ใช่เรียกร้องจากคนอ่ืน หรือคอยแต่รอรับความช่วยเหลือให้รัฐบาลมาคอยช่วยแก้ปัญหา
ให้ แต่ตนเองยังคงไม่หยุดที่จะสร้างปัญหาใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีก 

ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่า การเป็นพลเมืองเกิดจากการฝึกฝน การหล่อหลอมกล่อมเกลา ซึ่งผู้เขียนเสนอให้น าวิธีการและ
กระบวนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองมาใช้ในการเรียนการสอนของในทุกระดับช้ันการศึกษา โดยการออกแบบการเรียน
การสอนเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเป็นพลเมืองผ่านหลักสูตรวิชาการต่างๆ โดยมุ่ง เน้นในประเด็นของการท าให้นักศึกษา
ตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งผู้เขียนได้มีการน าแนวคิดดังกล่าวมาทดลองปฏิบัติในหลายๆวิชาในระดับปริญญาตรี 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์ ได้แก่ วิชาธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สวัสดิการจากรัฐ 
สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 4 14 5 4 2 NA 40 0.97 

 อื่น ๆ 32 36 27 27 9 NA 153 3.69 
      รวม 748 609 666 611 689 584 4,143 100 

http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statistical-information/Statistical-information-on-complaints/Yearly-(2548-Now).aspx%20ค้น
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statistical-information/Statistical-information-on-complaints/Yearly-(2548-Now).aspx%20ค้น
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วิชามวลชนและสื่อสารมวลชนสมัพันธ์ การบริหารโครงการ เทคนิคการเจรจาต่อรอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยการออกแบบเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนตลอดจนภาคปฏิบัติในวิชาดังกล่าวต่างก็สอดคล้องกับแนวคิด
นโยบายของรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0  

แนวคิดการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ได้ถูกออกแบบการเรียนการสอนที่ให้
นักศึกษาแต่ละคนได้เรียนรู้แนวคิดความเป็นพลเมืองที่ดีจากการที่มีอาจารย์หรือวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ มีความรู้ความ
ช านาญในศาสตร์สาขาวืชานั้นได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่นักศึกษาก่อนแล้วจึงให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ที่ได้ทั้งจากที่
อาจารย์สอน ตลอดจนการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆน ามาบูรณาการเริ่มต้นของการสร้างความเป็นพลเมืองที่ตัวนักศึกษา
เองเรียนรู้ลักษณะของการไม่ท าตนเองให้มีปัญหาต่อสังคม ต่อมาก็จะเริ่มก้าวออกไปสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในการเข้า
ไปลงพื้นที่ชุมชนจริงเพื่อมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา จนกระทั่งมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์และหาแนวทางในการเข้าไป
ช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยมรอาจารย์มากกว่าหนึ่งท่านเป็นรูปแบบ Coaching 
ดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งต่อยอดทางความคิดที่สามารถน าไปสู่การท าแผนธุรกิจแบบ Start ups ได้ในที่สุด ซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักศึกษามีศักยภาพที่เป็นทักษาะที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างเยาวชนที่มีความเป็น
พลเมืองอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 1.มีความเป็นผู้น า 2. มีทักษาะในการบริหารเวลา 3. ความคิดสร้างสรรค์ 4. 
การแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง 5. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 6. ความคิดอย่างมีตรรกะ หรือคิดอย่างมีเหตุมีผล 7. การ
ท างานเป็นทีมและการประสานงานร่วมมือกัน 8. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาว 9. ทักษาะในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 10. ทักษะในการวิจัย การค้นหาองค์ความรู้ ความจริง 11. เทคนิคการเจรจาต่อรองและการผสาน
ประโยชน์ 12. การบริหารด้วยใจ 13. ความคิดเชิงมโนทัศน์ ซึ่งทักษะทั้ง 13 ประการต่างก็ต้องมีพั?นาการมาจากทักษะ
พื้นฐาน ได้แก่ 1. มีความสามารถในภาษาที่สอง หรือภาษาที่สาม 2.ทักษาะทางคณิตศาสตร์ 3. ทักษะทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 4. ทักษะทางด้านการเขียน การอ่าน การฟัง 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 6. ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
การมีเหตุมีผล 7. ทักษะทางด้านมัลติมีเดีย และโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

การเรียนการสอนมีอาจารย์และผู้น าในชุมชนท าหน้าที่เป็น Coaching  กล่าวคือ เป็นผู้ที่คอยให้ค าแนะน าอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการคิดจนเสร็จสิ้นโครงการ เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพของสังคม บริบทของสังคม สภาพ
ปัญหา สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อค้นพบปัญหาของชุมชน และนักศึกษาก็ได้ฝึกทักษะต่างๆไปพร้อมๆกันโดยนักศึกษาต้องเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด  วิเคราะห์ ก าหนดขอบเขตของปัญหา การคิดร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นระบบ การฝึกหา
ข้อสรุบในชุมชนที่มีหลากหลายความคิดและหลากหลายความต้องการด้วยเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขข้อขั ดแย้งโดย
สันติวิธี ซึ่งจะเห็นได้ว่าในเชิงตรรกะ จะเห็นว่า การแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อความขัดแย้งมีหลายด้าน ได้แก่ การเปลี่ยนวาทกรรม 
การสร้างเป้าหมายใหม่ที่ครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้น ความพยายามที่จะขุดรากถอนโคนความขัดแย้งจากแหล่งเดิมเพื่อน าไป
ไว้ในปัญหาความร่วมมือด้านเศรศฐกิจที่ไม่แน่นอนแต่ไม่ส่งผลร้าย ดังนั้นความขัดแย้งไม่อาจแก้ให้ตกไปได้โดยสิ้นเชิงแต่อาจ
แปรรูปเปลี่ยนร่างได้เรียกว่า “การแปลงสภาพความขัดแย้ง”(กรุงเทพฯ: ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
,2548,หน้า 20 ,อ้างใน การแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้งด้วยสันติวิธี,เดชา ตั้งสีฟ้า : 2550 ) 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ในบทความนี้ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาลักษณะของความเป็นพลเมืองอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชนในประเทศไทย  
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการน าแนวคิด CSR มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมความเป็นพลเมืองในยุคไทยแลนด์ 4.0  
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กรอบความคิดและวิธีด าเนินการศึกษา 
 ผู้ศึกษามุ่งศึกษาการส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยศึกษาลักษณะของความ

เป็นพลเมืองอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเยาวชนในประเทศไทย ซึ่งในที่นี้ใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์ และศึกษาแนวทางในการน าแนวคิด CSR มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมความเป็นพลเมืองในยคุ
ไทยแลนด์ 4.0  

  โดยการน าเสนอทฤษฎี แนวคิด CSR มีขั้นตอนในการด าเนินการศึกษาเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้อง (documentary research) ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ หนังสือต ารา บทความวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ มา
ประกอบเข้ากับการวิเคราะห์และการสังเคราะห์(analysis and synthesis) ของผู้ศึกษาจากเอกสาร ข้อมูลสถิติและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจาก เพื่อค้นหาถึงการเช่ือมโยงการน ากลยุทธ์ CSR ไปประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมความเป็นพลเมืองผา่นกลยทุธ์ 
CSR รวมไปถึงการน าเสนอแนวทางเพื่อส่งเสริมกระบวนการให้ประชาชนสามารถพัฒนาความเป็นพลเมืองอย่างมีความ
รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้แก่กลยุทธ์ CSR กับการป้องกันและาแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเป็นะบบผ่าน
การมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ผลการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะของความเป็นพลเมืองอย่างมีความรับผิดชอบในสังคมของนักศึกษาคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิยาลัยธุรกิจบัญฑิตย ์ 

จากการน าแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาตระหนักรู้และมีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการน าแนวคิด CSR มาประยุกต์เข้ากับการบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาต่างๆ ประ
กอบกกับการที่มีอาจารย์และผู้น าชุมชนในท้องถิ่นท่ีนักศึกษาลงพ้ืนท่ีเข้าไปท ากิจกรรมภาคปฏิบัตเิป็นผูใ้ห้ค าแนะน ายา่งใกลชิ้ด 
ปรากฏว่า นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพบริบทของชุมชน พฤติกรรมของประชาชนในชุมชน วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชุมชน ท าให้นักศึกษาได้ทราบสภาพปัญหาที่แท้จริงที่คนในชุมชนประสบอยู่ และได้มีส่วนร่วมรับรู้
และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนนั้นๆ ในการคิดค้นบูรณาการองค์ความรูท้ั้งด้าน Soft skills และbasic skills ตามที่ได้เรียน
มาในหลากหลายวิชาน าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นท่ีประทับใจแก่คนในชุมชนเป็นอย่างมาก  

ในอนาคตกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการบูรณาการจะเริ่ม
จากการเรียนการสอนตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 มีการเลือกรายวิชาที่สามารถเรียงร้อยต่อยอดการลงปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนจริง
ตลอดระยะเวลา 4 ปีของนักศึกษาแต่ละคน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือเป็นคณะท างานเพื่อสรุปเลือกรายวิชาที่คิดว่า
เหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา ได้แก่ ในช้ันปีที่ 2 เทอมแรก จะเป็นวิชานโยบายสาธารณะในช้ันปีที่ 2 เทอมที่สอง จะเป็น
วิชาการบริหารท้องถิ่น ในช้ันปีที่ 3 เทอมแรก จะเป็นวิชาการจัดการเมืองและมหานคร ในช้ันปีที่ 3 เทอมสอง จะเป็นวิชา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในช้ันปีที่ 4 เทอมแรก จะเป็นวิชาการบริหารและการประเมินผล
โครงการ  โดยในช่วงแรกจะให้นักศึกษาศึกษาแนวคิดทฤษฎีของในแต่ละวิชาแล้วในช่วงครึ่งหลังจะให้นักศึกษาลงปฏิบัติจัดท า
โครงการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่จริง 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการน าแนวคิด CSR มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมความเป็นพลเมืองในยุคไทยแลนด์ 4.0  
แนวคิดเกี่ยวกับ CSR ได้มีการจ าแนกไว้หลายแบบ หากพิจารณาตามตระกูล (order) ของซีเอสอาร์จะพบว่า

กิจกรรมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการพูด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการสื่อสารการตลาดที่เข้าข่ายการด าเนินกิจกรรมโดย
ใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็นหลัก (Social-driven CSR) ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการกระท า หรือเป็นการ
ด าเนินกิจกรรมขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลัก (Corporate-driven CSR) และหากพิจารณาโดยยึด
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ที่ตัวกระบวนการทางธุรกิจ (business process) ซีเอสอาร์ในตระกูล Corporate-driven CSR ยังสามารถจ าแนกออกเป็นซี
เอสอาร์จ าพวก (division) ที่อยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) กับซีเอสอาร์จ าพวกที่อยู่นอกกระบวนการทาง
ธุรกิจ หรือเกิดขึ้นภายหลังโดยแยกต่างหากจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR after process) 

Philip Kotler แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น และNancy Lee อาจารย์สมทบแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน และ
มหาวิทยาลัยซีแอตเติ้ล ได้จ าแนกซีเอสอาร์ไว้เป็น 7 ประเภทตามกิจกรรม ได้แก่ 1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทาง
สังคม (Cause Promotion) 2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) 3. การตลาดเพื่อมุ่ง
แก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) 4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) 5. การอาสา
ช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) 6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible 
Business Practices) 7. การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามก าลังซื้อของคนในระดับฐานราก (Developing 
and Delivering Affordable Products and Services)  

ต่อมาได้มีการพัฒนา แนวคิด CSR ไปอีกขั้นหนึ่งคือ แนวคิด Creating Shared Value หรือ CSV ที่ Michael E. 
Porter และ Mark R. Kramer น าเสนอไว้ เมื่อปี 2554 ผ่านทางบทความซึ่งตีพิมพ์ใน Harvard Business Review ปัจจุบัน 
ก าลังถูกแปลงเปน็ “แนวปฏิบัติ” ที่หลายองค์การน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมระหว่างองค์การและ
สังคมไปด้วยกัน  

จุดส าคัญของการสร้างคุณค่าร่วมตามนิยาม CSV ของ Porter และ Kramer คือ คุณค่าที่องค์การและสังคมได้รับ
จากการด าเนินงานขององค์การ จะต้องเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน ท าให้การบริจาค หรือ Philanthropy ซึ่งเป็น CSR ในรูปแบบ
หนึ่ง จึงไม่ถูกจัดรวมว่าเป็นเรื่อง CSV เพราะถือเป็นการส่งมอบคุณค่าที่ได้เกิดขึ้นแล้ว มิใช่คุณค่าที่สร้างขึ้น หรือเกิดขึ้นควบคู่
ไปพร้อมกัน 

จากการจ าแนกประเภทของ CSR มีหลายแบบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให้มีการพัฒนาไปสู่การน าแนวคิดการ
แบ่งกิจกรรม CSR ตามมาตรฐานสากล ISO 26000 เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ก าหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่า
ด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม(Guidance on Social Responsibility) แก่องค์การทั้งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศท่ีก าลังพัฒนา และกล่าวถึง 
7 หลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 1.การก ากับดูแลองค์การ (Organizational governance) 2. สิทธิมนุษยชน 
(Human rights) 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour practices) 4. สิ่งแวดล้อม (The environment) 5. การปฏิบัติ
ด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair operating practices) 6. ประเด็นด้านนโยบาย (Consumer issues) 7. การมีส่วนร่วมและ
พัฒนาชุมชน (Community involvement and development)  

จากแนวคิดการพัฒนาการแบ่งกิจกรรม CSR ตามมาตรฐานสากล ISO 26000 เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ ได้ท า
ให้เกิดกระแสการตื่นตัวขององค์การที่ต้องปฏิบัติให้องค์การของตนมีการน าแนวคิดหลัก CSR มาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงาน
ที่บรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์องค์การ ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 26000 โดยเฉพาะในหลักในประเด็น
ที่ 7 กรณีการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community involvement and development) ที่เช่ือมโยงกับประเด็นการ
ช่วยสังคมในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมเช่น ปัญหาการด้อยการศึกษาของสมาชิกที่เป็นเยาวชนในชุมชน ปัญหาผู้สูงวัยเป็นต้น 
ซึ่งท าให้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งธุรกิจและภาพลักษณ์ขององค์การไปพร้อมๆกัน 

ดังนั้นจากแนวคิดของ ดร.สุวิทย์ เมษอินทรีย์ มีแนวคิดว่า ในยุคไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล 
“ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จต้องใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดม
ความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ  บันทึกความร่วมมือ  กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่าง ๆ  โดยการด าเนินงานของ 
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ประชารัฐ กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาค
ลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการ
เกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ 
และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ และกลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการ
ใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น” 

ดังนั้น องค์การควรจะมีการวางแผนกลยุทธ์ CSR โดยการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจและสามารถวางแผนกลยุทธ์
อย่างมีทิศทาง องค์การจะต้องน าแผนกลยุทธ์ขององค์การมาก าหนดประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์การและชุมชน และ
วางแผนกลยุทธ์ทางด้านสังคมให้กับองค์การเพื่อสร้างจุดผันแปรในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว โดยใช้
ประเด็นทางสังคม ซึ่งในที่น้ีเน้นประเด็นการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้เยาวชนและคนในชุมชนอย่างมีความรับผิดชอบมา
เป็นจุดสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ที่มีขั้นตอนการวางแอผนกลยุทธ์ดังนี้ 1. การพัฒนาวิสัยทัศน์และ
พันธกิจทางสังคม 2. การวิเคราะห์สถานการณ์ 3. การก าหนดกลยุทธ์ CSR 4. การน า CSR ไปปฏิบัติ 5. การประเมินผล CSR 
ซึ่งการท า CSR ต้องมีการก าหนดกลยุทธ์องค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางในการท างานในระดับปฏิบัติการ
ให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการรวมก าลังในการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างสมบูรณ์ 

จากกรณีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ปรากฏว่าได้มีองค์การเอกชนหลายแห่งน าแนวคิดการปลูกฝังความเป็นพลเมืองอย่าง
มีความรับผิดชอบไปใส่ไว้ในแผนกลยุทธ์ขององค์การแล้ว และจัดท าเป็นโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองได้แก่ บริษัท SCG 
ไปหากองค์การต่างๆได้มีการน าแนวคิด CSR ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างความเป็นพลเมืองไปบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ในแต่
ละองค์การ ขณะที่เครือซีเมนต์ไทยมีกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่กว่า 8 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนด้วยการ
อ่านนิทานหนังสือ 2. การพัฒนาเยาวชนโดยส่งเสริมด้านกีฬาและศิลปะ มีกิจกรรมอาทิ  SCG Art Camp 3.คนของเราร่วม
สร้างสรรค์สังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ เครือซีเมนตืไทยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 4. โครงการรักษ์น้ า...เพื่อ
อนาคต โครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นส านึกของผู้คนให้มุ่งหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  5. โครงการพัฒนาคนให้ถึง
พร้อมด้วยความรู้และจริยธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน 6. โครงการ
น้ าใจจากเราช่วยบรรเทาความเดือดร้อน มีจุดมุ่งหมายในการที่องค์กรจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ยืนมือเข้าไปช่วยบรรเทาภัยพิบัติ
และสร้างสรรค์สังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ดังเช่น ในปี 2549  ที่เกิดอุทกภัย สร้า งความเสียหายแก่แก่พี่น้อง
ชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง SCG จึงได้ น้อมเกล้าถวายที่ดินท่ีบ่อดินขาว จ.สระบุรี จ านวน 900 ไร่ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพื่อใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับและชะลอน้ าก่อนที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ด้านล่างของประเทศ และสามารถกักเก็บน้ าไว้ช่วยเหลือ
เกษตรกรในฤดูแล้งด้วย  มีการมอบเงิน 10 ล้านบาท เพื่อน าไปจัดหาถุงยังชีพ  น้ าดื่ม ยารักษาโรค และวัสดุก่อสร้างบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน เป็นต้น 7.โครงการร่วมถวายความจงรักภักดี ฉลอง 60 ปี 
ทรงครองราชย์ ซึ่งเป็นการใช้วาระอันเป็นมหามงคล สร้างกิจกรรมดีๆ คืน สู่สังคม 8.กิจกรรมคืนสู่สังคมอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การ
ดูแลของ มูลนิธิซีเมนต์ไทย เช่น โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ลุ่มน้ าล าพระเพลิง)  โครงการ 
“SCG Do It Green” สู่โครงการสร้างฝาย และโครงการ สร้างผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ หรือ (Young Cementhai 
Social Innovators: YCSI) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มองไปสู่อนาคต  สังคมที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อมนุษย์จะต้องมีการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น เป็นต้น 

ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของนักศึกษาท่ีได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในแต่ละรายวิชามีแนวโน้ม
ที่เปลี่ยนแปลงความคิดไปในทิศทางที่เข้าใจและตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น 
รวมไปถึงมีการน าองค์ความรู้แนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษามาผนวกเข้ากับการใช้มัลติมีเดีย โดยผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็
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ถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีช่วยแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจท าให้คนในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นหากองค์การต่างๆได้มีการน าแนวคิด CSR ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างความเป็นพลเมืองไป
บรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ในแต่ละองค์การ ก็มีแนวโน้มที่จ าสามารถปลูกฝัง หล่อหลอมกล่อมเกลาให้เยาวชนและคนในชุมชนทั้ง
สังคมใกล้และสังคมไกลได้มีความเป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่แท้จริงได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น ส่งผลให้ชุมชน ตลอดจนสังคมทุกระดับช้ันมีความปรองดองสมานฉันท์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
สรุป 

ดังนั้น องค์การควรจะมีการวางแผนกลยุทธ์ CSR โดยการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจและสามารถวางแผนกลยุทธ์
อย่างมีทิศทาง องค์การจะต้องน าแผนกลยุทธ์ขององค์การมาก าหนดประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์การและชุมชน และ
วางแผนกลยุทธ์ทางด้านสังคมให้กับองค์การเพื่อสร้างจุดผันแปรในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว โดยใช้
ประเด็นทางสังคม ซึ่งในที่น้ีเน้นประเด็นชุมชนการสร้างพลเมืองอย่างมีความรับผิดชอบมาเป็นจุดสร้างความได้เปรียบทางด้าน
การแข่งขันทางธุรกิจ ที่มีขั้นตอนการวางแอผนกลยุทธ์ดังนี้ 1. การพัฒนาวิสัยทัศน์และพันธกิจทางสังคม 2. การวิเคราะห์
สถานการณ์ 3. การก าหนดกลยุทธ์ CSR 4. การน า CSR ไปปฏิบัติ 5. การประเมินผล CSR ซึ่งการท า CSR ต้องมีการก าหนด
กลยุทธ์องค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางในการท างานในระดับปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการรวมก าลังในการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างสมบูรณ์ จากแนวคิดดังกล่าวผู้ศึกษาพบว่า 
การน าแนวคิดที่ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามาบูรณาการทางความคิดด้วยการน าแนวคิด 
CSR  และ CSV มาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุกได้ นอกจากนี้กลยุทธ์ CSR ยังสามารถสร้างความ
เข้มแข็งของการเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นปัจจัยภายในครอบครัวที่เป็นพื้นฐานส าคัญต่อการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี ฯลฯ เป็นต้น จากพฤติกรรมของนักศึกษาที่ได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในแต่ละรายวิชามีแนวโน้มที่
เปลี่ยนแปลงความคิดไปในทิศทางที่เข้าใจและตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น 
และยังช่วยแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นหากองค์การต่างๆได้มีการน าแนวคิด CSR ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
การสร้างความเป็นพลเมืองไปบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ในแต่ละองค์การ ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถยกระดับพัฒนาการทาง
จิตใจของคนในสังคมให้ก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ภายในได้อย่างยั่งยืนและรวดเร็วอีกด้วย  
ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาถึงกระบวนการในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ 
 2. ในส่วนนโยบายรัฐ ควรจะมีนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการศึกษาที่มีแนวคิดการสร้างพลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนมากขึ้น 
 3.ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของบทบาทของผู้น าองค์การและชุมชนที่มีผลต่อการพัฒนาแผนกลยุทธ์ CSR ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในประเทศไทย 
 4. ควรมีการพัฒนาแนวทางจัดการกระบวนการส่งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองอย่างมีความรับผิดชอบในทุกองค์การ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (56-64)
	ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (65-71)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (72-73)
	การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (74-84)
	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (85-96)
	การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (97-104)
	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (105-115)
	การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนกรณีศึกษาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (116-131)
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



