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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการสร้าง
ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย และศึกษาปัญหาในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมกับการสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า เกิดปัญหาการก าหนดนโยบายของภาครัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มกีฬาไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปัญหาการน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย รวมไปถึงผลกระทบและอุปสรรคในการสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มกีฬาไทยโดยการน านโยบายของรัฐด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบกิจการไปใช้แก่ผู้บริโภค โดย
ผู้เขียนมีความเห็นว่ารัฐควรมีการก าหนดนโยบายสาธารณะในการรับผิดขอบต่อสังคมเพื่อที่จะได้สร้างความเชื่อม่ันต่อการ
สร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย 
ค าส าคัญ: นโยบายสาธารณะ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย 
 

ABSTRACT 
 This article aims to study public policy and corporate social responsibility to create brand image 
of Thai sports garment Industry entrepreneurs. Also study the problems of public policy, social 
responsibility and branding image building of Thai sports garment industry. The study found that there is 
a problem in the formulation of government policies to suggest Thai sports garment entrepreneurs for 
adopting corporate social responsibility comprise with the problem of implementing public policies in 
Thai sports garment industry. Including the effects and obstacles to the brand image building of the Thai 
sports garment industry entrepreneurs by applying the government's corporate social responsibility 
policy to consumers. The author’s opinion suggested that the government should have a public policy 
on social responsibility in order to build confidence in the brand image building of the Thai sports 
garment industry. 
Keyword: public policy, corporate social responsibility, create brand image of Thai sports garment 
Industry entrepreneurs 
 
1. บทน า 
 ส าหรับนโยบายสาธารณะ เป็นแนวทางใน
การด าเนินกิจกรรมที่ทางรัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่
กระท า โดยมุ่งเน้นเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อ
สังคมเป็นหลัก ซ่ึงเป็นผลผลิตที่มาจากระบบการเมือง 

โดยนโยบายสาธารณะจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน ซ่ึงการศึกษานโยบายสาธารณะสามารถ
จ าแนกได้เป็น 3 แนวทางที่ส าคัญ (สัมฤทธ์ิ ยศสมศักดิ์ , 
2560 : 339) คือ แนวการอธิบายนโยบาย แนววิเคราะห์
นโยบาย และแนวนโยบายศาสตร์ อีกทั้งนโยบาย 
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สาธารณะมีความส าคัญต่อสังคมและประเทศชาติเป็น
อย่างมาก เพราะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ทั้งประเทศ โดยรัฐบาลต้องออกนโยบายและน าไปปฏิบัติ
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา หรือท าให้ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ ดียิ่ งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ในส่วนประชาชนเม่ือเห็นว่านโยบายของ
รัฐบาลมีประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการในการ
ด าเนินชีวิต ก็จะให้การสนับสนุนรัฐบาลมากขึ้น หรืออา
จะกล่าวได้ว่า นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่เอ้ืออ านวย
ผลประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่อทั้ง
ประชาชนและรัฐบาล 
 นอกจากน้ี ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) 
ในปัจจุบันจะพบเห็นได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์ที่ส าคัญยิ่งใน
การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ เน่ืองจากแนวคิด
น้ีเสนอว่าการเติบโตและผลก าไร (Corporate Growth 
and Profitability) ขององค์กรเป็นสิ่งส าคัญ แต่ไม่เพียง
พอที่จะท าให้องค์กรอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้หากจะให้ธุรกิจ
ด าเนินไปอย่างยั่งยืน ธุรกิจจ าเป็นต้องมีเป้าหมายเชิง
สั ง คมที่ เ ก่ี ย วข้ อง กับการพัฒนาอย่ า งยั่ ง ยื นด้ ว ย 
(Sustainable Development) เป้าหมายดังกล่าว เช่น 
การปกป้องสิ่งแวดล้อม การสร้างความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งเสริม
การกระจายรายได้ เป็นต้น กล่าวอีกนัยหน่ึง กิจกรรมของ
ธุรกิจน้ัน ไม่เพียงจะต้องตอบสนองความต้องการของคน
รุ่นปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ยังต้องไม่ส่งผลร้ายต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อไป กิจกรรมของธุรกิจน้ัน
ค านึงถึงการกระจายผลประโยชน์แก่คนในสังคมอย่าง
เสมอภาคกัน (Fairness) กิจกรรมของธุรกิจน้ันต้องมีส่วน
ส่งเสริมสภาวะความเป็นอยู่ที่ดี (Wellbeing) ของคนใน
สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม 
 การท าตราผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างการรับรู้ 
(Perception) ให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค ซ่ึง“การ
รับรู้” หมายถึง การที่ผู้บริโภคสามารถ “รู้” (Know) 
และ “แปลความหมาย” (Interpret) ของสิ่งเร้าที่มา
กระทบประสาทสัมผัสทั้งห้า (Five sensory organs) 
ได้แก่ ตา จมูก หู ลิ้น และผิวหนัง การได้เห็น ได้กลิ่น ได้
ยิน รู้รส และรู้สึกถึ งการสัมผัส ท าให้ผู้บริ โภคเ กิด 
“ความรู้สึก” ต่อสิ่งน้ัน ๆ และสิ่งน้ัน เริ่มมีความหมาย
บางประการต่อผู้บริโภค โดยเป้าหมายส าคัญของการท า
หรือการสร้างตราผลิตภัณฑ์ คือ การท าให้คนจ าแบรนด์
หรือตราผลิตภัณฑ์น้ันได้ แบรนด์หรือตราผลิตภัณฑ์ที่

แข็งแรงจะท าให้ผู้บริโภคทราบถึงความแตกต่างของแบ
รนด์หรือตราผลิตภัณฑ์กับแบรนด์หรือตราผลิตภัณฑ์อ่ืนที่
เป็นคู่แข่งได้ โดยลูกค้าจะจ าแบรนด์หรือตราผลิตภัณฑ์ได้
ก็ต่อเม่ือมีการวางต าแหน่งแบรนด์หรือตราผลิตภัณฑ์
อย่างชัดเจน (กุณฑลี รื่นรมย์, 2560, : 31) 
 อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการหรือองค์กร หมายถึง การแสดงความชัดเจนของ
ผลิตภัณฑ์/บริการขององค์กร ด้วยการจัดการผลิตภัณฑ์
และบริการที่องค์กรจ าหน่าย ภาพสะท้อนถึงการบริหาร 
และการด าเนินงานขององค์กรคลอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์
หรือบริการทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
องค์กรให้มีความเป็นสิ่งเฉพาะตัว และเป็นความเหมือน
และแตกต่างกับผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันที่อยู่ใน
ประเทศและต่างประเทศ ดังน้ัน การก าหนดนโยบาย
สาธารณะของรัฐเพื่อการก าหนดความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬา
ไทยน้ัน จะท าให้ผู้ประกอบการค านึงถึงบริการและความ
ชัดเจนของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจ าหน่ายเพื่อสนองตอบ
ความต้องการด้านสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจน
ประชาชนได้ ใช้ผลิตภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่มด้านกีฬาที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 
2. ปัญหาการก าหนดนโยบายสาธารณะและหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับการสร้างภาพลักษณ์ ตรา
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
กีฬาไทย 
 2.1 ปัญหาการก าหนดนโยบายภาครัฐเพื่อให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทยมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 นับตั้งแต่อดีตอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬา
ไทยอาจจะไม่ใช่ปัจจัย 4 ของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันภาครัฐ
มีนโยบายเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ จึงท าให้ประชาชน
กลับมาตระหนักถึงการออกก าลังกาย ส่งผลให้พฤติกรรม
ของผู้บริ โภคเปลี่ยนไป เ น่ืองจากประชาชนต้องใช้
เครื่องนุ่งห่มกีฬา ดังน้ันผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มกีฬาจ าต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามกลไก
ตลาด และมีการแข่งขันทางการค้ากันมากขึ้น ซ่ึงการ
สร้างตราผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มกีฬาไทยก็ต้องใช้กลยุทธ์ในการตลาดเพื่อ
สร้างตราผลิตภัณฑ์ของตน แต่ ในทางกลับกันเ ม่ือ
พิจารณาการก าหนดนโยบายสาธารณะแล้วพบว่า รัฐไม่มี
การก าหนดนโยบายด้านการรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะ ท าให้
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ผู้ประกอบการจึงเน้นการรับผิดชอบต่อสังคมแบบทั่วไป
ซ่ึงอาจท าให้การสร้างตราผลิตภัณฑ์หรือส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทยเพื่อความ
เข้มแข็งน้ัน ไม่เป็นไปตามความต้องการในสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของประชาชน 
 ปัญหาดังกล่าวข้างต้นน้ัน เกิดจากการที่รัฐไม่
เห็นคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ในสินค้าเครื่องนุ่งห่มกีฬา
ไทย ท าให้รัฐมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา 
เพราะหากรัฐ มีข้อมูลที่เพียงพอรัฐจะสามารถก าหนด
นโยบายด้านการรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทยให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซ่ึงไม่มีการก าหนดนโยบายด้านการรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะ
เพื่ อส่ ง เ ส ริ ม ให้ ปร ะ ชาชน ได้ รั บผลิต ภัณฑ์ สินค้ า
เครื่องนุ่งห่มกีฬาไทยที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อผู้บริโภคซ่ึงก็คือประชาชนโดยตรงที่จะไม่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องนุ่งห่มกีฬาที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้ง
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในการด าเนินธุรกิจและการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬา กล่าวคือ 
หากรัฐไม่ก าหนดนโยบายที่น าไปสู่ความเข้มแข็งในการ
ผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องนุ่งห่มกีฬาแล้ว ก็จะท าให้ผู้บริโภค
หั น ไป ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ สิ นค้ า เ ค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม กีฬาขอ ง
ต่างประเทศ ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและไม่สามารถ
ต่อสู้ทางการตลาดได้ น่ันเอง 
 2.2 ปัญหาการน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติใน
การด าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย 
 ปัญหาของการน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติใน
การด าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย
เกิดจากการที่รัฐไม่มีการก าหนดนโยบายเพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย รวมไปถึง
การไม่มีนโยบายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็ง
ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทยเป็นการเฉพาะ 
ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลโดยตรงต่อการสร้างความเข้มแข็ง
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในด้านต่าง ๆ แต่ในทาง
ปฏิบัติผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทยกลับ
ไม่มีการก าหนดเฉพาะเจาะจง ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทยใช้มาตรฐานการผลิต
เหมือนกับสินค้าทั่ว ๆ ไป ซ่ึงท าให้ในทางปฏิบัติรัฐไม่มี
ส่วนในการช่วยเหลือหรือเอ้ือประโยชน์ให้การด าเนิน
ธุรกิจให้เป็นไปตามกลไกตลาด แต่ธุรกิจดังกล่าวต้องฝ่า
ฝันอุปสรรคด้วยตนเอง ส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศ ตลอดจนบุคลากรและลูกจ้างในการ

ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไม่สามารถอยู่รอดในทาง
ธุรกิจได้ 
 2.3 ผลกระทบและอุปสรรคในการสร้าง
ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มกีฬาไทยโดยการน านโยบายของรัฐด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบกิจการไปใช้แ ก่
ผู้บริโภค 
 ในกลไกการตลาดน้ันการสร้างภาพลักษณ์
ตราผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการด ารงอยู่ในการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย ซ่ึงถือได้ว่า
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทยเป็นผู้
ประกอบอุตสาหกรรมภาคหน่ึงที่จ าเป็นต้องให้รัฐเอ้ือ
ประโยชน์หรือสร้างมาตรการในการก าหนดนโยบายอัน
เป็นการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์
ต่อสังคม หากผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
กีฬาไทยมีความรับผิดต่อสังคมในการสร้างตราผลิตภัณฑ์
ก็จะมีผลให้ประชาชนหันกลับมาบริโภคเครื่องนุ่งห่มกีฬา
ไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีผลกระทบดังกล่าวจึงมีความส าคัญที่
ผู้ประกอบการจะต้องอาศัยนโยบายของรัฐเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ตราผลิตภัณฑ์ หากรัฐไม่มีนโยบายที่เอ้ือต่อ
การด าเนินธุรกิจ และการไม่ก าหนดความรับผิดชอบต่อ
สังคมของตราผลิตภัณฑ์ ท าให้ส่งผลโดยตรงต่อความ
เชื่อม่ัน ศรัทธา อีกทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาการสร้าง
ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ให้ทัดเทียมกับสินค้าตลาดโลก 
เน่ืองจากในต่างประเทศมีการส่งเสริมและพัฒนาตรา
ผลิตภัณฑ์โดยการน าหลักความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้
เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อม่ันในตราผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะ
เป็นการผลิต และการตรวจสอบการผลิตให้มีมาตรฐาน 
ตลอดจนเกิดความเชื่อม่ันต่อผู้บริโภค 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ปัญหาที่เกิดจากการขาดการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
และก ารน าหลั กค วา มรั บ ผิ ด ช อบต่ อ สั ง ค มขอ ง
ผู้ป ระกอบการมาใช้ กับการสร้ างภาพลักษณ์ตรา
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
กีฬาไทย  เพื่ อที่ จะให้ ความเชื่ อ ม่ันต่อผู้ บริ โภค ว่า
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทยจะ
สามารถสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ ให้ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความต้องการของประชาชนซ่ึง
เป็นผู้บริโภค น่ันเอง 
 
3. ทฤษฎีในการแก้ไขปัญหา 
 3.1 นโยบายสาธารณะ 
 3.1.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
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 ส าหรับความหมายของนโยบายสาธารณะน้ัน 
ได้ มี นักวิชาการหลาย ๆ ท่ านได้ ให้ความหมายไ ว้ 
ดังต่อไปน้ี 
 (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2544) ได้ให้นิยามของ
ค าว่านโยบายสาธารณะว่า เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่
จะกระท าหรือไม่กระท า เป็นการใช้อ านาจของรัฐในการ
จัดสรรกิจกรรมเพื่อตอบสนองค่านิยมของสังคม  ผู้ มี
อ านาจในการก าหนดนโยบายได้แก่ ผู้น าทางการเมือง
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ พรรคการเมือง สถาบันราชการ 
ข้าราชการและประมุขของประเทศกิจกรรมที่รัฐบาล
เลือกที่จะกระท าต้องเป็นชุดของการกระท าที่มีแบบแผน 
กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าต้องมีเป้าหมาย เป็น
กิจกรรมที่ต้องกระท าให้ปรากฏเป็นจริง กิจกรรมที่เลือก
กระท าต้องมีผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาที่ส าคัญของสังคม
เป็นการตัดสินใจกระท าเพื่อประโยชน์ของประชาชน
จ านวนมาก เป็นการเลือกทางเลือกที่จะกระท าโดย
พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เป็นกิจกรรมที่เกิด
จากการต่อรองหรื อประนีประนอมระห ว่างกลุ่ ม
ผลประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรม
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  เป็นกิจกรรมที่
รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าซ่ึงอาจก่อให้เกิดผล
ทางบวกและลบต่อสังคม และเป็นกิจกรรมที่ชอบด้วย
กฎหมาย 
 Thomas R. Dye กล่าวว่านโยบายสาธารณะ 
คือสิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า 
(สัมฤทธ์ิ ยศสมศักดิ์. 2560 : 329) 
 (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2544) ได้ให้นิยาม
ของค าว่านโยบายสาธารณะว่า กิจกรรมที่รัฐกระท าอยู่ใน
ปัจจุบันและกิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องใด
เรื่องหน่ึง 
 สรุป จากที่ นักวิชาการต่าง ๆ ให้ไว้ 
ความหมายของนโยบายสาธารณะ สรุปความได้ว่า 
นโยบายสาธารณะ ต้องมีลักษณะองค์ประกอบ ดังน้ี 
 1. เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท า
หรือไม่กระท า 
 2. เป็นการใช้อ านาจของรัฐบาลในการจัดสรร
กิจกรรมเพื่อตอบสนองค่านิยมของสังคม 
 3. กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าต่อเป็น
ชุดของการกระท าที่มีแบบแผนระบบและกระบวนการ
อย่างชัดเจน เป็นการกระท าที่ มีการสานต่ออย่าง
สม่ าเสมอ และต่อเน่ือง 

 4. กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าต้องมี
เป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนจ านวนมาก 
 5. เป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าให้ปรากฏเป็น
จริง มิใช่เป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์หรือความตั้งใจที่
จะกระท าด้วยค าพูดเท่าน้ัน 
 6. กิจกรรมที่เลือกกระท าต้องมีผลลัพธ์ในการ
แก้ไขปัญหาที่ส าคัญของสังคม ทั้งปัญหาความขัดแย้งหรือ
ความร่วมมือของประชาชน 
 7. เป็นการเลือกทางเลือกที่กระท า โดย
พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 3.1.2 ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 
 เ ม่ือกล่ าวถึงนโยบายสาธารณะ น้ันจะ มี
ความส าคัญทั้งต่อผู้ก าหนดนโยบาย และประชาชน 
(สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2544) กล่าวคือ 
 ประการแรก  ความส าคัญต่อผู้ก าหนด
นโยบาย ส่วนใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบต่อการก าหนด
นโยบายบริหารประเทศคือ รัฐบาล หากรัฐบาลก าหนด
นโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทั้ง
ในด้านค่านิยมของสังคมและการด ารงชี วิตอย่างมี
คุณภาพของประชาชนจะท าให้รัฐบาลได้รับความศรัทธา
เชื่อถือจากประชาชน โดยอย่างยิ่งถ้ารัฐบาลสามารถน า
นโยบาย ไปปฏิบั ติ ให้ปร ะสบความส า เ ร็ จอย่ าง มี
ประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ 
(Efficiency) จะท าให้รัฐบาลได้รับการยอมรับและความ
นิยมจากประชนอย่างกว้างขวาง ผลดังกล่าวจะส่งเสริมให้
รัฐบาลมีโอกาสด าร งอ านาจในการบริหารประเทศ
ยาวนานขึ้นโดยอาจได้รับความไว้วางใจจากการเลือกตั้ง
ให้ท าหน้าที่รัฐบาลบริหารประเทศต่อไปอีก ในทาง
ตรงกันข้าม หากรัฐบาลก าหนดนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับ
ค่านิยมหรือความต้องการของประชาชน ประชาชนอาจ
รวมตัวกันคัดค้าน เพื่อกดดันในรัฐบาลเปลี่ยนแปลง
นโยบาย หรืออาจมีผลรุนแรง ถึงขั้นท าให้รัฐบาลหมด
อ านาจไป หรือในบางกรณีถึงแม้ว่ารัฐบาลจะก าหนด
นโยบายที่สอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของ
ประชนแต่รัฐบาลไม่สามารถน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมาย ปรากฏการณ์เช่นน้ีจะท าให้ประชาชนเสื่อม
ศรัทธาต่อการบริหารงานของรัฐบาล และอาจส่งผลให้
รัฐบาลหมดโอกาสที่จะบริหารประเทศต่อไป  ดังน้ันจึง
กล่าวได้ว่า นโยบายสาธารณะมีผลต่อการด ารงอยู่ของ
รัฐบาลอย่างส าคัญ 
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 ประการที่สอง ความส าคัญต่อประชาชน 
เน่ืองจากนโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตทางการเมือง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังน้ัน ประชาชน
สามารถแสดงออกซ่ึงความต้องการของตน ผ่านกลไก
ต่างๆทางการเมือง อาทิเช่น ผ่านพรรคการเมือง ผ่าน
กลุ่มอิทธิพลและผลประโยชน์ ผ่านระบบราชการ ผ่าน
นักการเมือง ผ่านฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น 
ความต้องการ  (Demands) และการสนับสนุน 
(Supports) ของประชาชนจะถูกน าเข้าระบบการเมือง
(Political System) เม่ือนโยบายสาธารณะถูกน าไป
ปฏิบัติ  และปรากฏผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ที่พึ ง
ปรารถนาจะท าให้ได้รับความพอใจ และส่งผลต่อการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (Feed Back)จะท าให้
ประชาชนเชื่อม่ันและศรัทธาต่อการบริหารงานของ
รัฐบาลมากขึ้น ในทางตรงข้าม หากผลลัพธ์และคุณภาพ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่
พึงปรารถนาของประชาชน จะส่งให้วิถีชีวิตของประชน
ตกต่ า ปรากฏการณ์เช่นน้ี จะท าให้ประชาชนขาดความ
เชื่อม่ันและศรัทธาต่อรัฐบาล รัฐบาลจะต้องท าการ
ปรับเปลี่ยนนโยบาย หรือปรับปรุงการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเรียกศรัทธาคืน
จากประชาชน มิฉะน้ันประชาชนอาจไม่ให้การสนับสนุน
รัฐบาลอีกต่อไป ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับ
ประชาชน จึงเป็นความสัมพันธ์แบบพลวัตร (Dynamic 
System) ดังน้ัน นโยบายสาธารณะในฐานะที่เป็นผลผลิต
ของระบบการเมือง จึงส่งผลอย่างส าคัญต่อวิถีและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3.1.3 องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ 
 น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังน้ี  
 1) มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีความ
สอดคล้องและส่งเสริมซ่ึงกัน  
 2) เป็นแนวทางปฏิบัติกว้าง ๆ ของรัฐบาล
โดยที่รัฐบาลได้ตัดสินใจ เพื่อให้มีการกระท าหรืองดเว้น 
 3) มีแนวทางเป็นไปได้ในการน าเอานโยบาย
ไปปฏิบัติ 
 4) เป็นกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็น
เอกสารที่มีผลทางกฎหมาย  
 5) เป็นทางเลือกที่รัฐบาลจะกระท า 
 6) มีการประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้
โดยทั่วกัน   
 3.2 หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ความเป็นมาของแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ (CSR) ซ่ึงแท้จริงแล้วหากกล่าวเป็นห้วง
ระยะเวลาที่เกิดขึ้นของจุดเริ่มต้นของแนวคิด CSR น้ัน 
พบว่ามีอยู่ 4 ช่วงด้วยกัน โดย ซีนิเซค (Zenisek, T.J. 
1979 : 359-368) กล่าวไว้ว่า  
  (1) ในช่วงแรก ปี ค.ศ.1850–1910 มีการ
เรียกร้องทางสังคมต่อเจ้าของหรือผู้บริหารกิจการ ภายใต้
กรอบของกฎหมาย ใช้นโยบายด้านการเงินเป็นหลัก มี
การบริหารจัดการโดยการมุ่งผลก าไรสูงสุด  (Profit 
Maximizing Management) ซ่ึงได้รับแนวคิดมาจา
กอดัม สมิท (Adam Smith) 
  (2) ช่วงที่สองระหว่างปี ค.ศ.1900-1950 ซีนิ
เซค (Zenisek) พบว่า มีสหภาพแรงงานเกิดขึ้น ผลก าไร
จึงแบ่งกันทั้งเจ้าของหรือผู้บริหารกิจการและพนักงาน 
โดยเน้นนโยบายทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและนโยบาย
ด้านการเงิน  
 (3) ช่วงที่สาม ระหว่างปี ค.ศ.1945-1965 มี
แนวคิดทางการตลาดว่าองค์กรไม่สามารถขายทุกอย่างที่
องค์กรผลิตได้ผลก าไรแบ่งกันทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
องค์กร คือ เจ้าของ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกองค์กร เช่น ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย เจ้าหน้ี 
เป็นต้น โดยให้ความส าคัญกับนโยบายด้านอุตสาหกรรม 
การเงิน และการตลาด  
 (4) ช่วงที่สี่ตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 เป็นต้นไป มี
การกดดันให้องค์กรธุรกิจต้องน าเรื่องเศรษฐกิจและสังคม
ภายนอกมาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจ ด้วย ผล
ก าไรแบ่งกันทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นทั้งนโยบายด้านอุตสาหกรรม
การเงิน การตลาดและสังคม 
 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
(CSR) ซ่ึงในประเทศไทยกับแนวคิดดังกล่าวน้ีพบว่า ในปี 
พ.ศ.2549 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรใน
เมืองไทยได้ถูกจุดประกายขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และได้
ถูกบรรจุเป็นแนวปฏิบัติที่ผนวกเข้ากับการด าเนินธุรกิจ 
โดยตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประ เทศไทยได้ เล็ ง เห็ น
ความส าคัญทางด้านน้ี จึงได้จัดมอบรางวัลให้แก่บริษัทจด
ทะ เบี ยนดี เ ด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Best Corporate Responsibilities) ขึ้นซ่ึง
เป็นรางวัลหน่ึงใน SET Awards จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 จวบจนถึง
ปัจจุบันน้ีรางวัล Best CSR Awards เป็นรางวัลที่มอบ
ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด าเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
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ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่เกียรติคุณของบริษัทจด
ทะเบียนที่ได้รับรางวัล เน่ืองจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเห็นว่าการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ
สังคม ซ่ึงเป็นการที่บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน น้ัน 
มีผลดีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม (วรพรรณ เอ้ืออาภรณ์, 
2555 : 19) 
 จากความเป็นมาของความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร (CSR) หรือเรียกอีกอย่างว่า การจัดการ
กิจกรรมเพื่อสังคมสรุปได้ ดังต่อไปน้ี  
 1. ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายในและ
ภายนอกองค์กร) หมายถึง การให้ความสนใจที่จะมีความ
รับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร 
(Johnson, 1971) โดยองค์กรรับผิดชอบต่อความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
และครอบครัวของพนักงาน ตลอดจนชุมชุนและสังคมมี
การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ถือหุ้นหรือ
เจ้าของบริษัทและต่อชุมชนภายนอก (เสนาะ ติเยาว์, 
2544 : 36) ที่ท าให้เห็นถึงกระท าการใดๆ ที่จะสร้าง
ประโยชน์ให้กับทั้งองค์กรและสังคมส่วนรวมไปพร้อมๆ 
กัน นอกจากน้ีการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอก
องค์กร ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้
และระดับไกล ไม่กระท าการใดๆ ให้บุคคลอ่ืนและสังคม
ต้องเสียหาย มีความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
คนในองค์กร ตลอดทั้งค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทุก
ระดับ 
 2. การรักษาผลประโยชน์สาธารณะ (Public 
Interest) หมายถึง การปกป้องและให้ประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม เป็นการจัดการความสนใจที่หลากหลายของ
พนักงานให้เกิดความสมดุล โดยองค์กรมีการด าเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 3. การท าบุญทางธุรกิจ (การให้จากองค์กร
ด้วยความสมัครใจ) หมายถึง การแสดง การกระท าด้วย
ความสมัครใจที่ เ ป็นความตั้ ง ใจที่ จะกระท าให้ เ กิด
ประโยชน์ให้แก่สังคมอันนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด 
คือ การให้ในสิ่งที่องค์กรมี และเป็นการกุศลในรูปแบบ
ต่างๆ (Kotler, P., & Lee, N. 2005 : 3) เพื่อช่วยเหลือ 
ปรับปรุง และส่งเสริมให้สังคมและประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยอยู่ในความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพ
ของสังคมขององค์กร 

 4. การก ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การ
ปฏิบัติ ตามพันธสัญญาในการด าเ นิน ธุร กิจอย่ าง มี
จริยธรรม มีแนวทางและด าเนินนโยบาย การตัดสินใจ 
ปฏิบัติตามเส้นของการด าเนินการที่เป็นปรารถนาตาม
หลักจริยธรรม การก ากับดูแลกิจการที่ดี เสมือนเป็นการ
บริหารจัดการอย่างรับผิดชอบต่อสังคมที่แสดงถึงความ
ห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ในกระบวนการด าเนิน
ธุรกิจ  
 5. การบูรณาการ หมายถึง การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ที่ต้องค านึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม จึงจะท าให้สามารถมีเศรษฐกิจที่เจริญเติบโต 
มีสังคมที่เป็นสุข และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากน้ีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมเข้าไปในกิจการ
ได้อีกด้วย  
 6. ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง 
หมายถึง พันธะผูกพันของผู้บริหาร (Mondy, W.R., & 
Premeaux, S.R. 1995 : 76) อย่างมีกระบวนการด าเนิน
ทางธุรกิจ (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553 : 12) ต่อการ
ตัดสินใจหรือการกระท าของผู้บริหารเพื่อให้ได้ประโยชน์
กับธุรกิจ (Davis, K. 1975 : 20) ซ่ึงมีความผูกพันและ
หน้าที่ขององค์กร และเป็นความรับผิดชอบต่อผลกระทบ
จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร 
 
4. บทสรุป 
 ส าหรับการสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทยน้ัน 
ต้องค านึงถึงหลักความรับผิดชอบขององค์กร ซ่ึงใน
ปัจจุบันจะต้องอาศัยการก าหนดนโยบายของภาครัฐ
เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬา
ไทยต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ โดยในปัจจุบันรัฐยังไม่
มีการก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการเฉพาะ ดังน้ัน ผู้เขียน
หวังว่าในอนาคตน้ัน รัฐจะต้องมีการก าหนดนโยบาย
สาธารณะเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
กีฬาไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการเฉพาะ 
เพื่อที่จะท าให้ผู้ประกอบการดังกล่าวค านึงถึงความ
ต้องการของผู้บริโภค และท าให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์
เครื่องนุ่งห่มกีฬาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเจริญเติม
โตของภาคธุรกิจด้านเครื่องนุ่งห่มกีฬาให้ทัดเทียมกับ
ผลิตภัณฑ์ เครื่ อง นุ่งห่มกีฬาของต่างประเทศ และ
ประชาชนหันมาใช้สินค้าของประเทศไทยในอนาคต 
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