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การศกึษาเรื่องนี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาแนวทางการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั และเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานดา้น
ความรบัผิดชอบต่อสังคมใหก้ับบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาวิจัยเชิง
คณุภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth 
Interviews) กับผูบ้ริหารและพนักงานที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานทางดา้นความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม และผูท้ี่มีสว่นไดส้ว่นเสีย ที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั รว่มกบัสงัเกตการณใ์น
พืน้ที่และศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งซึ่งการวิจัยครัง้นี ้ไดป้ระยุกตห์ลักการของดัชนีวัดความส าเร็จ
แบบสมดุล(Balanced Scorecard) มีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการ
ด าเนินงาน ดา้นผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียดา้นประสิทธิผล และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา 
ผลการศึกษาพบว่า มิติดา้นการด าเนินงาน บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด มีการก าหนด กลยุทธ์
องคก์ร มีหน่วยงานที่รบัผิดชอบการด าเนินงานทางดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่องคก์รไดก้ าหนดไว้โดยมุ่งไปสู่ความยั่งยืน โดยการก ากับดูแลกิจการที่ดี
และการมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม มิติดา้นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ประกอบไปดว้ย ภาครฐั เอกชน 
และภาคประชาชน พบว่าการด าเนินโครงการทางดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมนัน้ ได้สานเสวนา
พดูคยุกบักลุม่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียก่อนการก าหนดเป็นโครงการดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมท าให้
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม มิติ
ดา้นประสิทธิผล บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด สามารถด าเนินงานทางดา้นความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมไดเ้ป็นอย่างดีมาโดยตลอดสอดคลอ้งตามนโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงานที่  
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ก าหนดไว ้มิติดา้นการเรียนรูแ้ละพัฒนา มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้กับพนักงานในแต่ละ
ต าแหน่ง เพื่อใหม้ีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่วนขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานดา้นความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั พบว่า 1) บรษิัทควรมีการจดัฝึกอบรมเรื่อง 
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อสรา้งจิตส านึกและความตระหนกัต่อการมีสว่นรว่มในการด าเนินงาน
ทางดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม สงัคมรวมถึงการพัฒนาการด าเนินงานความรบัผิดชอบของ
สงัคมใหม้ีประสิทธิภาพ 2) โครงการที่จะมีการด าเนินงานทางดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมควรที่
จะต่อยอดโครงการเดิมใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้และพฒันาโครงการที่จะเกิดขึน้ใหม่ในอนาคตให้
มีความความหลายหลากทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันเพื่อน ามา
พฒันาอาชีพ พฒันาคณุภาพชีวิตใหก้บัคนในชมุชนไดอ้ย่างยั่งยืน  
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The main objective of this research study is to investigate                                           
the implementation of PTTLNG Company Limited’s corporate social 
responsibility performance, and to give recommendations for performance 
improvement in CSR perspective. This research is used Qualitative research 
and data were collected via In-depth interviews with PTTLNG’s executives and 
employee which relate to CSR’s performance also observe from PTTLNG’s 
community living around PTTLNG area. And other information was sourced from 
other related studies. Moreover, this qualitative study employed a balanced 
scorecard with main examination comprise of four perspectives: company’s 
business performance, stakeholders, company’s CSR efficiency and learning 
and growth perspective. 

The study found that in terms of company’s business performance, 
PTTLNG has their own CSR strategy which assign CSR division and staff to work 
closely and be responsible for corporate social responsibility. This goal enables 
company’s sustainable development in CSR term. For stakeholder perspective,   
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it consists of government, private and public sector found that most of 
stakeholders were satisfied with PTTLNG’ corporate social responsibility 
performance since there were in-depth interviews and created focus group for 
information analysis before implementation of any CSR projects and actions. In 
company’s CSR efficiency, it showed that PTTLNG has operated business and 
conducted all CSR practices comprehensively in accordance with 
organization’s future performance framework and sustainable development 
goals. Lastly, in terms of learning and growth perspective, PTTLNG has created 
continuous training and development course for employee in charge of 
corporate social responsibility position to improve their skills and capability. For 
the improvement of PTTLNG’s corporate social responsibility performance, 1) it 
is suggested that PTTLNG should provide full course and training in CSR 
practices in order to create CSR awareness and perceptions also greater 
efficiency in sustainable development. Furthermore, 2) CSR projects and 
practices should develop and extend CSR projects and practices more 
efficiently in line with new technology and innovation. This contributes to the 
lifelong value to the community and social for better economic status and social 
well-being. 

 
 
 
 
 
 
 
 


