
ปัจจัยท่ีส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

ศราภรณ์ สุภคักุล 

รายงานการค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2563 



รายงานการค้นคว้าอิสระ : ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  

(CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

โดย : นางสาวศราภรณ์ สุภัคกุล 

_________________________________________________________________________ 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมัติให้รายงานการ

ค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์............................................................ 

(ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธุ์) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ศาสตราจารย์.................................................... .......... 

(ดร.วิสาขา  ภู่จินดา) 

คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

    วันที่ ........................................................ 

qmv.mu
'

raining

28 พ.ค.64



บทคัดย่อ 

ชื่อรายงานการค้นคว้าอิสระ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรม  

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด  

ชื่อผู้เขียน นางสาวศราภรณ์ สุภัคกุล 

ชื่อปริญญา 

ปีการศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

2563 

การวิจัยของการค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการ

ดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 2) ศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคในการการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้กับบริษัทหรือ

หน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

จากการส ัมภาษณ์แบบก ึ ่ ง โครงสร ้าง  (Semi-Structured Interviews) โดยผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลสำค ัญ (Key 

Information) จำนวนรวม 13 ท่าน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านแลง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมตำบลเชิงเนิน ผู้นำชุมชนบ้านแลง ผู้นำชุมชนเชิงเนิน 

ประชาชนในชุมชนบ้านแลง และประชาชนในชุมชนเชิงเนิน ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-

Participation) พร้อมด้วยศึกษาจากเอกสารที่เกี ่ยวข้อง งานวิจัยนี้ได้นำทฤษฎีระบบการบริหารงานและ

ประเมินผลองค์กร (Balanced Scorecard) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ

ดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  โดยหลักการ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน และ 4) ด้านประสิทธิผล 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านประสิทธิผล พบว่าบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
เป็นอย่างดี โดยการสนันสนุนด้วยงบประมาณ เพ่ือเติมเต็มส่วนที่ทางภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนได้ 2) ด้านผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าชุมชนมีทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจในการดำเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัท เนื่องจากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการในชุมชนได้ดีกว่าในอดีต
ที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ที่เกิดขึ้นได้ครบถ้วนเพราะการสื่อสารข้อมูลมีการคลาดเคลื่อนและ
ล่าช้า 3) ด้านการบริหารจัดการ พบว่าบริษัทมีแผนงานเป็นต้นแบบในการดำเนินงานอย่างชัดเจนทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท มีการร่วมมือกับชุมชนผ่านผู้นำและภาครัฐในการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) พูดคุยในเวทีพหุภาคเีพ่ือนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาใน
อนาคตต่อไป 4) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา พบว่าบริษัทมีการพัฒนาความรู้ทั้งภายในบริษัทโดยอบรมให้
ความรู้กับพนักงานในหน่วยงานและภายนอกบริษัทโดยจัดการอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพและ
เศรษฐกิจชุมชน ชาวบ้านมีทั้งที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมและไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพราะปัจจัยด้านเวลาและ



 (4) 

ระยะทางที่ไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานในการใช้
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้แก่ ปัจจัยด้านการสื่อสาร การดำเนินงานระหว่างบริษัทกับชุมชน
นั้นต้องใช้การสื่อสารผ่านผู้นำชุมชนและนำข้อมูลข่าวสารไปกระจายต่อในชุมชน รวมถึงการร่วมมือจากทาง
ภาครัฐ ระยะเวลาและความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดความเข้าใจและ
ไว้วางใจจากประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดย
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยในครั้งนี้คือ ควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว  แก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน เพื่อลดความกังวลใจของคนในชุมชนและสร้างความไว้วางใจของคนในชุมชนและภาครัฐกับ
บริษัท พูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาครัฐมากขึ้น สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง
และช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจากการดำเนินงานของบริษัทในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือนำไปสู่การอยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยนื
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The objectives of this independent study research were 1) to study the factors 

affecting the success of operation in using corporate social responsibility (CSR) activities 

of IRPC Public Company Limited 2) to study problems and operational obstacles in the 

use of IRPC's CSR activities and 3) to provide operational guidance for the use of CSR 

activities for other companies or agencies that are interested. This research is a qualitative 

research, which data was collected through semi-structured interview with 13 key 

informants, consisting of officers of IRPC Public Company Limited, management 

organization staff, Ban Laeng Subdistrict, Director of the Social Welfare Division Choeng 

Noen, Ban Laeng Community Leader, Hilltribe community leaders, locals in the Ban Laeng 

community and people in the hillside community. The aforementioned data collection 

was conducted in conjunction with non-participatory observations, alongside with reviews 

of related documents. This research applied the theory of management system and the 

Balanced Scorecard to analyze the factors affecting the success of CSR in four areas: 1) 

management, 2) stakeholders, 3) learning and growth, and 4) effectiveness. 

The results of the study were as follows: 1) Effectiveness, it was found that the 

company is able meet the needs of the community well by supporting the budget to fill 

the gap that the government cannot support. 2) Stakeholders, it has emerged that the 

community had stakeholders who were both satisfied and dissatisfied in the CSR operation 

of the company. This was because although the company can solve problems and meet 
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the needs of the community better than when compared to the past, but they still cannot 

solve the issues that has occurred comprehensively due to the inaccuracy and delay in 

communication of information. 3) Management, it can be seen that the company had 

clearly defined plans for its operations internally. There is also collaboration outside the 

company with communities through leaders and the government in conducting, 

monitoring and evaluating CSR discussions in multilateral forums to provide suggestions 

for improvement in future problems. 4) Learning and growth, it was revealed that the 

company has developed knowledge both within the company to educate employees in 

departments and outside the company by organizing activities and trainings to provide 

knowledge, as well as  arranging professional and community economic development 

projects. The villagers were both active and absent in the activities, due to time factors 

and unfavorable distance. From the study, it was found that the factors affecting the 

success of the operation in the use of CSR activities include communication, operations 

between the company and the community that requires communication through 

community leaders and distributing information to the community, as well as the 

collaboration from the government. The timing and accuracy of the information received 

are therefore important factors in establishing understanding and gaining trust from people 

and government agencies in the implementation of CSR. In terms of the recommendations 

for this research, the CSR activities should be conducted through an accurate portrayal, 

clear and prompt information and provide urgent solutions to problems. This is to reduce 

the concern of the people in the community and build the confidence of the people in 

the community with the government and the company. The governmental parties should 

further their communication and listen to external suggestions. They should also build 

knowledge and understanding about self-defense and assist others in the emergency 

event from the company's operations within the community area, in order to coexist in a 

sustainable manner. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากบุคคลหลาย
ท่านที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำลังใจตลอดมา 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้
คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง 
จนทำให้การศึกษาค้นคว้าอิสระสำเร็จสมบูรณ์ได้ รวมทั้งขอขอบพระคุณคณาจารย์ หลักสูตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่าน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

 ท้ายที ่ส ุดน ี ้  ขอขอบพระคุณผู ้ ให ้ข ้อม ูลทุกท่านที ่ ให ้ความร ่วมม ือในการศึกษาคร ั ้ งนี้  
ขอขอบพระคุณครอบครัวที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้จนเสร็จ
สมบูรณ์ได้ด้วยดี ที่ขาดไม่ได้เลยคือ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา 
  
 

 
 ศราภรณ์ สุภัคกุล 

12 เมษายน 2564
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บทที่ 1  

บทนำ 

 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นปรากฏมาตั้งแต่อดีต นับจากที่มีการเกิดการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจที่เกิดการขยายตัวไปในทางที่ดี แต่ในทางกลับกันการพัฒนานั้นได้ส่งผลเสียให้กับด้านสิ่งแวดล้อม 

เกิดการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ จึงเกิดแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เริ่มต้นมาจาก

การประชุมสหประชาชาติเรื ่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” (The United Nations Conference on Human 

Environment - UNCHE) ที่ประเทศสวีเดนในปี ค.ศ.1972 ผลจากการประชุมนำไปสู่การจัดตั้ง “โครงการ

สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environmental Programme - UNEP) ในปี ค.ศ.1973 

ซึ่งมี 113 ประเทศที่เข้าร่วมได้ให้ความตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง

ฟุ่มเฟือยและเกินขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติโดยมนุษย์ (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2558) ต่อมาแนวคิดเรื่อง

การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกนำเสนออย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1987 ในรายงานเรื่อง “Our Common Future” 

ที่จัดทำโดยคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment 

and Development - WCED) ทำให้แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนแพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง หลังจากนั้น

เมื ่อมีการประชุมองค์การสหประชาชาติว ่าด้วยสิ ่งแวดล้อมและการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (United Nations 

Conference on Environment and Development - UNCED) หรือที่เรียกว่า “Earth Summit” ที่นครริ

โอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ.1992 (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และนนท์ นุชหมอน, มปป.) โดยได้มี

การกำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา สำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของประชาคมโลก ที่

เรียกว่า ปฏิญญารีโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา และแผนปฏิบัติการ 21 ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทสำหรับ

การดำเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2558) 

แนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ” หรือ CSR ก็มีหลักการสอดคล้องกับการพัฒนา

อย่างยั่งยืน เพราะเป็นการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ความสำคัญต่อสังคม ด้วยการใช้

ทรัพยากรที่มีในมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในปี ค.ศ. 1999 กระแสแนวคิด CSR ได้มีพัฒนาการที่ชัดเจนมากขึ้น 

เมื่อนายโคฟีอันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นได้ออกมาเรียกร้องให้ธุรกิจทั่วโลกแสดงความเป็น

พลเมืองที่ดีของโลก (good global citizenship) รวมทั้งประกาศ “The UN Global Compact” เพื่อใช้เป็น

กรอบดำเนินการการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรธุรกิจต่อไป และในปีถัดมา OECD (องค์กรเพื่อความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) ก็ได้ออกแนวปฏิบัติสำหรับบรรษัทข้ามชาติ  (The OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises) เสนอแนะให้บริษัทข้ามชาติของประเทศสมาชิก OECD มี CSR และติดต่อ

ค้าขายเฉพาะกับคู่ค้าท่ีมี CSR เท่านั้น  

ในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก CSR  มากขึ้น 

เนื่องจากเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งเป็น

การเรียกร้องให้การพัฒนานอกจากจะมุ่งเน้นแต่ความเจริญและเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวเช่นที่ผ่าน
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มาให้หันมาคำนึงถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นประเด็นความรับผิดชอบทางสังคมของ

ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility หรอื CSR) จึงเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงและนำไปปฏิบัติ

กันอย่างกว้างขวางต่อมา (สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2551) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility (CSR)) ยังไม่มีคํานิยาม

สากลที่ยอมรับกันโดยชัดเจน องค์ประกอบหรือขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจึงไม่ชัดเจนนัก 

แต่ธนาคารโลกระบุว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  (1) สิ่งแวดล้อม (2) 

แรงงาน (3) สิทธิมนุษยชน  (4) การมีส่วนร่วมกับชุมชน (5) มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ (6) การตลาดและความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในความหมายที่กว้างออกไป (7) การพัฒนาองค์กรและพัฒนาเศรษฐกิจ (8) 

สุขอนามัย (9) การศึกษาและการพัฒนาภาวะผู้นํา (10) การบรรเทาสาธารณภัย (วรพรรณ เอ้ืออาภรณ์, 

2555) 

ในการศึกษาครั้งนี้มีความสนใจศึกษาเพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเลือกศึกษาจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดระยอง เนื่องจากกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจาก

ประชาชนในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น จึงเป็นเหตุผลที่ผู้วิจัยนำมาเป็น

กรณีศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด และเพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR) ให้กับบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจต่อไป 

 

1.2 คำถามการวิจัย 

1. ปัจจัยใดบ้างส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

 

1.3 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้กับ

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

 2. ได้แนวทางการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่บริษัทหรือหน่วยงาน

อ่ืนๆ สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนได้ 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตในการศึกษาประกอบด้วยขอบเขตด้านเนื้อหา  ขอบเขตด้านพ้ืนที่และประชากร และขอบเขต

ด้านระยะเวลา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ศึกษา 

    ศึกษากระบวนการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด

และศึกษาปัจจัยที่เกี่วข้องที่มีผลให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) 

2. ขอบเขตด้านประชากร 

    ภาคเอกชน จำนวน 2 คน ได้แก ่

- ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 1 คน 

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน 

    ภาครัฐ จำนวน 2 คน ได้แก ่

- ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมตำบลเชิงเนิน 1 คน 

- เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 1 คน 

    ภาคประชาชน จำนวน 9 คน ได้แก ่

- ผู้นำชุมชนเชิงเนิน 2 คน 

- ผู้นำชุมชนบ้านแลง 1 คน 

- ชาวบ้านในชุมชนเชิงเนิน 3 คน 

- ชาวบ้านในชุมชนบ้านแลง 3 คน 
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3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่การศึกษา 

    พื้นที่รอบเขตประกอบการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ได้แก่ พื้นที่ชุมชนเชิงเนินและพื้นที่ชุมชนบ้าน

แลง 

4. ขอบเขตด้านเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดำเนินการ กันยายน พ.ศ.2563 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2564 

 

1.6 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) หมายถึง ความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่

ด ีโดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. กิจกรรม (activities) หมายถึง การคิด การพูด และการกระทำ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การวางแผน 

การตัดสินใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ และการดำเนินงานขององค์กร 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบ

หรือส่งผลกระทบต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกองค์กร และมีความสัมพันธ์

โดยตรงหรือโดยอ้อมกับองค์กรก็ได้  
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไอ
อาร์พีซี จำกัด 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับ CSR 

2.2 แนวทางการดำเนินงานตามหลัก CSR 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับ Balance Score Card (BSC) 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับ CSR 

2.1.1 ความหมายของ CSR 

"CSR" เป็นคำเรียกย่อของ "Corporate Social Responsibility" หรือสามารถแปลตามตัวอักษรได้ว่า 
"ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร" หรือในบางครั้งอาจจะได้ยินในชื่อว่า "ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
วิสาหกิจ" หรือ "บรรษัทบริบาล" ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการนิยามศัพท์ คำว่า CSR ที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างชัดเจน 
ส่งผลให้มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ได้นิยามความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้ 

Plearnjaipo (2015) ได้ให้ความหมายของ CSR ว่าเป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social 
Responsibility มาจากคำว่า Corporate+Social+Responsibility 

C : Corporate หมายถึง กิจการที่ดำเนินไปเพื่อแสวงหาผลกำไร (หมายรวมถึงองค์กรประเภทอื่นได้
ด้วย) 

S : Social หมายถึง กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีวิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา 
รวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบประกอบ 

R : Responsibility หมายถึง การยอมรับทั้งผลที่ไม่ดีและผลที่ดีในกิจการที่ได้ทำลงไปหรือที่อยู่ใน
ความดูแลของกิจการนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเป็นธุระดำเนินการป้องกันและปรับปรุงแก้ไขผลที่ไม่ดี 
รวมถึงการสร้างสรรค์และบำรุงรักษาผลที่ดีซึ่งส่งกระทบไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

The Word Bank (2002) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ ความมุ ่งมั ่นขององค์การธุรกิจที ่จะพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยดูแลบุคลากรขององค์การรวมไปถึงครอบครัวของบุคลากร ตลอดจนชุมชนและสังคม
โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ให้ดีขึ้น 
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ผ่องอำไพ ศรีบรรณสาร (2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอก
ขององค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร หรือ
ทรัพยากรจากนอกองค์กร ในการที่จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข 

บัณฑิตา ทรัพย์กมล (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ หลักจริยธรรม คุณธรรม บทบาท และหน้าที่ 
รวมถึงนโยบาย กิจกรรม ที่องค์กรภาคธุรกิจได้จัดขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ปรับปรุง และส่งเสริมให้สังคมและ
ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

สถาบันไทยพัฒน์ (2553) ให้ความหมายไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ บรรษัท บริบาล 
หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล 
ดว้ยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างเป็นปกติสุข 

สถาบันไทยพัฒนา (2553) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร
ที่คำนึงถึงผลประทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้ (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัว 
พนักงาน ชุมชนท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่) และระดับไกล (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทางอ้อม เช่น คู่แข่งขันทาง
ธุรกิจ ประชาชนโดยทั่วไป) ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กรในอันที่จะ
ทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วยเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมโดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ายใด 

สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (2556) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า CSR เป็นเรื่องขององค์กรตอบสนองต่อ
ประเด็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กับ คน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น 
ยังเป็นเรื่องของบทบาทขององค์กรธุรกิจความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กรธุรกิจ โดยจะต้องทำด้วยความ
สมัครใจ และผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆโดยสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผล
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า  
แนวคิดขององคการในการดําเนินกิจกรรม การวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสารประชาสัมพันธการบริหาร
จัดการ และการดําเนินการที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยอาจสอดแทรกเรื่องนี้ไวใน
กระบวนการประกอบธุรกิจ เชน กระบวนการผลิตหรือการบริการ การดูแลบุคลากรในองคการและครอบครัว 
รวมไปถึงการดูแลชุมชนและสังคมโดยรอบ นอกจากนี้ CSR ในหลายองคการอาจเปนการตั้งเงื่อนไขใหกับผูมีส
วนไดเสีย อันหมายถึง ลูกคา คคูา ผูลงทุน รัฐบาล และองคการพัฒนาชุมชนรวมกันดูแลรับผิดชอบสังคมดวย 

จากนิยามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR: 
Corporate Social Responsibility) หมายถึง การคำเนินงานหรือกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกในด้าน
สังคม ชุมชน และสิ ่งแวดล้อม ที ่องค์กรต่าง ๆ จัดทำขึ ้นเพื ่อมุ ่งสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยตรง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรและชุมชนมีการเติบโตร่วมกันไปอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การที่จะทำให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข 
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2.1.2 ที่มาของ CSR 

แนวคิดเกี่ยวกับ CSR มีมานานแล้ว โดยอยู่ในรูปแบบของกฎระเบียบทางการค้าต่างๆ เช่น การ
ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตัวอย่างได้แก่ ข้อบังคับที่ใช้ในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปให้ผู้ผลิตปิดฉลาก
สินค้าเพ่ือบอกถึงแหล่งผลิต ส่วนประกอบ และวิธีกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบที่ธุรกิจ
มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ในปี พ.ศ. 2542 ที่ประชุมโลก (World Economic Forum) ได้ขอความร่วมมือจากองค์กรธุรกิจทุก
ประเทศให้แสดงความเป็นพลเมืองที่ดีของโลกและได้เสนอบัญญัติ 9 ประการ เรียกว่า  The UN Global 
Compact ซึ่งแบ่งเป็น 3 หมวดหลัก คือ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน และสิ่งแวดล้อม ต่อมาจึงได้เพ่ิม
บัญญัติที่ 10 คือ การต่อต้านคอร์รัปชั่น จากกระแสโลกดังกล่าวจึงส่งผลให้องค์กรธุรกิจมีความจำเป็นต้อง
แสดงเจตจำนงในการดำเนินงานตามหลักการและแนวปฏิบัติของ CSR ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีข้อกำหนดให้
ประเทศคู่ค้าต้องมีการดำเนินกิจกรรม CSR ด้วย ในการค้าระหว่างประเทศ  

CSR ในประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นประมาณปี พ.ศ. 2516 สืบเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่องค์กร
ธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและมุ่งเน้นที่จะทำให้ผลประกอบการมีกำไรมากที่สุดโดยไม่คำนึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม กระทั่งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรจึงจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการและปรับแนว
ทางการดำเนินงานประกอบกับมีการดำเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมและชุมชนมากขึ้นเป็นลำดับ 

อาจกล่าวได้ว่า การกระทำที่มุ่งแต่การได้มาซึ่งกำไรสูงสุดขององค์กรธุรกิจได้ส่งผลกระทบทั้งต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เมื่อสังคมประสบปัญหาและธรรมชาติถูกทำลาย องค์กรธุรกิจ (ซึ่งเป็นเหตุของปัญหาเหล่านี้ 
จึงย่อมได้รับผลร้ายในที่สุด สภาวะนี้ได้ส่งผลให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงการดูแลเอาใจใส่สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม กระทั่งนำสู่การก่อเกิดของกระแสแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate 
Social Responsibility หรือ CSR) ขึ้นในที่สุด และรูปธรรมของแนวคิดนี้ได้แก่ การกำหนดนโยบายและ
ดำเนินกิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่สังคมและชุมชนโดยองค์กรธุรกิจ เช่น การปลูกป่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชน เป็นต้น จึงอาจ
เปรียบได้ว่าหากองค์กรธุรกิจเป็นมนุษย์ การทำ CSR จะทำให้บุคคลนั้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดี กล่าวคือ เป็นผู้
มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ขณะเดี่ยวกันก็เป็นผู้มีคุณธรรม มีความจริงใจ และมีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น บุคคลนั้นจึงเป็นที่รักและแวดล้อมด้วยมิตรบริวารที่มั่นคงยืนนานเช่นเดียวกับองค์กรที่
มีควมรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งย่อมได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคและจากทุกภาคส่วนของสังคม อันจะทำให้
องค์กรนั้นมีความอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน (กรกนก ทิพรส, 2548) 

 

2.1.3 ประเภทของ CSR 

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา (2563) ได้กล่าวไว้ว่า CSR นั้นแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ 

1. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-After-Process) เป็นการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่แสวงหากำไรใน
ธุรกิจต่างๆ และนำเงินส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้จากการสินค้าหรือบริการ ที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิต การขาย
สินค้าหรือบริการของบริษัท เป็นกิจกรรมที่ถูกวางแผนและทำขึ้นมาหลังจากการดำเนินธุรกิจ เช่น การบริจาค
เงินสมทบทุน การบริจาคเงินช่วยเหลือภัยพิบัติ การสร้างโรงเรียนในต่างจังหวัด หรือการเป็นอาสาสมัครใน
ด้านต่างๆ 
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2. ธุรกิจเพื่อสังคม (CSR-in-Process) ความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของ
บริษัทหรือองค์กรนั้นๆ ที่แสวงหากำไรแต่ไม่ลืมที่จะคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การควบคุมและ
ป้องกันการสร้างมลพิษจากกระบวนการผลิต การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน การระบุข้อความหรือ
ข้อมูลส่วนผสมในสินค้า หรือการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่บริษัททำอะไรผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่ความผิดพลาดต่อลูกค้า ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในเวลาทำงานปกติขององค์กร 

3. กิจการเพื่อสังคม (CSR-as-Process) กิจการเพื่อสังคมจะมีความแตกต่างจากกิจกรรมเพื่อสังคม
และธุรกิจเพิ่มสังคม เนื่องจากกิจการเพ่ือสังคมนั้นเป็นการทำโดยที่ไม่ได้แสวงหากำไรให้กับตัวเอง หรือเรียกได้
ว่าทุกกระบวนการของธุรกิจนั้นจะเกี่ยวข้องกับประโยชน์เพื่อสังคมทั้งหมด เช่น มูลนิธิเพื่อสังคม องค์กร
สาธารณประโยชน์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคม 
แต่ก็จำเป็นต้องอยู่รอดด้วยการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และเรายังเห็นได้จากองค์กรใหญ่หลายๆ
องค์กรก็เริ่มมีการจัดตั้งหน่วยงานกิจการเพื่อสังคมขึ้นมาเป็นรูปแบบมูลนิธิเพื่อสังคม ในการกำกับดูแลการทำ
เพ่ือสังคมโดยเฉพาะ 

 

2.1.4 ระดับของ CSR 

Carroll (1991) ได้แบ่งความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย 

ระดับที ่หนึ ่ง องค์กรมีความรับผิดชอบทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Responsibility) ซึ ่งเป็น
รากฐานความรับผิดชอบขององค์กรที่ต้องมุ่งสร้างผลผลิตไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือองค์กรตามความต้องการของ
สังคม และตอบแทนกลับมาในรูปแบบของรายได้เพ่ือให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้ 

ระดับที่สอง องค์กรต้องรับผิดชอบต่อกฎหมาย (Law Responsibility) เพื่อเป็นตัวควบคุมไม่ให้
องค์กรคอยรับผิดชอบแต่จะทำกำไรอย่างเดียวโดยไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมองค์กร ต้องทำให้ถูก
กฎหมาย กฎระเบียบ บนพื้นที่ที่ตนเองดำเนินธุรกิจอยู่ด้วย 

ระดับที่สาม ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม (Ethic Responsibility) ถึงแม้องค์การเองจะทำถูกต้อง
ตามกฎหมาย เราคงตอ้งยอมรับว่า ไม่ว่ากฎหมายจะเขียนดีอย่างไรแต่ก็ไม่สามารถควบคุมทุกแง่ทุกมุมทุกการ
ปฏิบัติ หรือเป็นช่องโหว่ของกฎหมาย ดังนั้นความคาดหวังทางสังคมก็คือบริษัทไม่ควรฉวยโอกาสเล็ดลอดช่อง
โหว่นี้แม้ว่าจะไม่สามารถเอาผิดตามกฎหมายได้ แต่ควรประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่สังคมเห็นชอบซึ่งก็คือ การมี
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 

ระดับที่สี ่ ความรับผิดชอบในการให้และเสียสละเพื่อสังคม (Philanthropy Responsibility) เป็น
ความรับผิดชอบที่สูง ความรับผิดชอบที่กล่าวมาสูงกว่าการมีหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการ  ดeเนินการอยู่ใน
กรอบกฎหมายและจริยธรรม นั่นคือสังคมคาดหวังและปรารถนาให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบในการให้และ
เสียสละเพ่ือสังคมในฐานะของการเป็นพลเมืองที่ดี 

สำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร Carroll เสนอแนะว่า ประการแรกมองความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแบบแยกออกเป็นส่วนๆ เช่นกันก็คือมุ่งพัฒนากระบวนการทำธุรกิจให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยผลิตภัณฑ์และทำกำไร แล้วเดินตามกฎหมายและจริยธรรม จากนั้นก็
เพิ่มเติมกิจกรรมขึ้นมา โดยกิจกรรมนี้มุ่งเน้นที่สังคมเพียงอย่างเดียว ไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น
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การตลาด การส่งเสริมการขาย หรือแม้แต่การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเป็น ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรเพื่อสังคมโดยตรง ประการที่สอง มองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแบบองค์รวมก็คือ สร้างสรรค์
กิจกรรมที่สามารถตอบสนองทั้งสังคมและองค์กร เช่น โครงการนี ้สามารถพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร เข้าถึงตลาด หรือที่เรียกว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic CSR) 

 

 

ภาพที่ 2.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

ที่มา : Carroll, 1991 

 

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551) ได้แบ่งหลักการปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมออกเป็น 4 
ขัน้ ได้แก่ 

ขั้นที่หนึ่ง Mandatory Level : ข้อกำหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน 
การจ่ายภาษีเป็นต้น 

ขั้นที่สอง Elementary Level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Profit) หมายถึง การที่ธุรกิจ
คำนึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในข้ันนี้ธุรกิจควรหมั่นตรวจตราว่า กำไร
ที่ได้นั้นต้องมิใช่กำไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม 

ขั้นที่สาม Preemptive Level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) หมายถึง 
การที่ธุรกิจสามารถสร้างกำไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสม และผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์
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ตอบแทนแก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่
จากผู้ประกอบธุรกิจ 

ขั้นที่สี่ Voluntary Level : ความสมัครใจ (Voluntary Action) หมายถึง การดำเนินธุรกิจควบคู่กับ
การปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคมแต่อย่างใด 
ซึ่งในขั้นนี้การประกอบธุรกิจจะอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญ และการดำเนินการใน
ส่วนนี้สมควรได้รับความยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่างแท้จริง 

 

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา (2563) ได้กล่าวไว้ว่า การทำ CSR นั้นมีทั้งแบบการทำโดยความตั้งใจจริงและ
การทำตามข้อกำหนดบางอย่าง ที่มีความเข้มข้นต่างกันอยู่ด้วยกัน 4 ระดับ คือ 

1. ระดับพ้ืนฐาน ที่จำเป็นต้องทำตามกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดต่างๆ โดยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้จาก
องค์กรที่เป็นมหาชน ที่จำเป็นต้องมีกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ 

2. ระดับก้าวหน้า หรือกิจกรรมที่เกิดจากการสมัครใจของตัวองค์กรเอง โดยที่ไม่ได้ถูกบังคับด้วย
กฎระเบียบใดๆ 

3. องค์กรเป็นผู้ขับเคลื่อน (Corporate-Driven) หรือการที่องค์กรบริจาคเงินหรือทรัพยากรต่างๆเพ่ือ
ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งการใช้กำลังคนในองค์กรลงไปร่วมกิจกรรมต่างๆ อาจเรียกได้ว่าเป็นการ
เสียสละทั้งกำลังทรัพย์และการลงแรง 

4. พลังสังคมเป็นผู้ขับเคลื่อน (Social-Driven) หรือการที่องค์กรประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมด้วยการซื้อสินค้าและองค์กรจะนำเงินส่วนหนึ่งในร่วมทำกิจกรรมดีๆ
เพื่อสังคม เช่น หากซื้อรองเท้า 1 คู่ บริษัทจะบริจาค 1 คู่ เพื่อผู้ยากไร้ หรือการระดมเงินทุนต่างๆเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน 

 

2.1.5 ชนิดของ CSR 

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา (2563) ได้กล่าวไว้ว่า CSR สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ชนิดด้วยกัน คือ 

1. การส่งเสริมประเด็นสังคม (Cause Promotion) การที่องค์กรส่งเสริมประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ในสังคม โดยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การจัดหาเงินทุน การระดมทุน การบริจาคทรัพยาก ร การส่ง
อาสาสมัครเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ 

2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นสังคม (Cause-Related Marketing) การที่องค์กรบริจาครายได้
ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อนำไปสมทบทุนหรือบริจาคให้กับหน่วยงานการกุศล หรือมูลนิธิ
ต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ร่วมทำบุญกับองค์กรและมูลนิธิด้วยความสมัครใจ 

3. การตลาดเพื่อแก้ปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) การที่องค์กรรณรงค์หรือสนับสนุน
ให้เกิดการสร้างความตระหนักรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสาธารณสุข 
ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรจะสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในแคมเปญการรณรงค์ต่างๆ 
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4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) การบริจาคปัจจัยหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ
ปัญหาสังคม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ใช่การวางแผนในการทำโดยตัวองค์กรเอง 

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) การที่องค์กรจูงใจให้พนักงานสละเวลา
ในการทำงานเพ่ือช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม โดยองค์กรอาจทำกิจกรรมด้วยตัวเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 

6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) การ
ดำเนินธุรกิจที่หลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับสังคม โดยการพิจารณาตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้า การ
เลือกใช้วัตถุดิบต่างๆ อีกทั้งยังหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการต่างๆ รวมถึงการร่วม
รณรงค์ให้คนในสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย 

7. การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกำลังซื้อของคนในระดับฐานราก (Developing 
and Delivering Affordable Products and Services) การใช ้กระบวนการทางธ ุรก ิจในการผลิตและ
จำหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดในราคาที่ไม่แพง เหมาะกับกำลังซื้อของผู้บริโภคในระดับฐานราก ให้สามารถ
เข้าถึงสินค้าและบริการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

2.2 แนวทางการดำเนินงานตามหลัก CSR  

สถาบันการบินพลเรือน (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมของ CSR ได้ถูกจําแนกประเภทไว้โดย 
ศ.ฟิลิป คอตเลอร์ แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น และแนนซี่ ลี อาจารย์สมทบแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน 
และมหาวิทยาลัยซีแอตเติ้ลได้จําแนก CSR ไว้เป็น 7 ชนิด (type) กิจกรรม ได้แก่ 

1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจัดหาเงินทุน วัสดุ
สิ ่งของ หรือทรัพยากรอื่นขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางสังคมนั้น 
ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหาอาสาสมัครเพื่อการดังกล่าวองค์กรธุรกิจอาจ
ริเริ่มและบริหารงานส่งเสริมนั้นด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด หรือกับหลายๆ องค์กรก็ได้ 

2. การตลาดที่เก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการอุดหนุนหรือการ
บริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมจําเพาะ
หนึ่งๆ ซึ่งมักมีช่วงเวลาที่จํากัดแน่นอน หรือดําเนินการแบบจําเพาะผลิตภัณฑ์ หรือให้แก่การกุศลที่ระบุไว้
เท่านั ้น กิจกรรม CSR ชนิดนี ้ องค์กรธุรกิจมักร่วมมือกับองค์กรที ่ไม่มีวัตถุประสงค์หากําไรเพื ่อสร้าง
สัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์ เพ่ือนําเงินรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการ
กุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู ้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่า น
ทางการซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเพ่ิมเติม 

3. การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการสนับสนุนการพัฒนา
หรือการทําให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ ความแตกต่างสําคัญระหว่างการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมกับการส่งเสริม
การรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(Behavior Change) เป็นหลัก ในขณะที่การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นที่การสร้างความ
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ตระหนัก (Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัครเพ่ือให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหา
ดังกล่าว 

4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปที่ประเด็นปัญหาทาง
สังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เป็นกิจกรรม CSR ที่พบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจ 
และโดยมากมักจะเป็นไปตามกระแสความต้องการจากภายนอกหรือมีผู้เสนอให้ทํา มากกว่าจะเกิดจากการ
วางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง ทําให้ไม่เกิดการเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายหรือพันธกิจ
ขององค์กรเท่าใดนัก 

 5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงาน 
คู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการทํางานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่และเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นปัญหา
ทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็นผู้ดําเนินการเองโดยลําพัง หรือร่วมมือกับ
องค์กรหนึ่งองค์กรใด และอาจเป็นผู้กําหนดกิจกรรมอาสาดังกล่าวนั้นเอง หรือให้พนักงานเป็นผู้คัดเลือก
กิจกรรมแล้วนําเสนอต่อองค์กรเพ่ือพิจารณาให้การสนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถได้รับการชดเชยในรูปของ
วันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม 

6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) เป็น
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการก่อให้ เกิดปัญหาทาง
สังคม หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้นๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือ
การยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยที่องค์กรธุรกิจสามารถท่ีจะดําเนินการเอง หรือ
เลือกที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได 

7. การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกําลังซื้อของคนในระดับฐานราก (Developing 
and Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใช้กระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและ
จําหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดที่เรียกว่า The Bottom of the Pyramid (BoP) ในราคาที่ไม่แพง เหมาะกับ
กําลังซื้อของผู้บริโภคในระดับฐานราก ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมกัน
กับเป็นโอกาสสําหรับธุรกิจในการเข้าถึงตลาดปริมาณมหาศาล 

 

2.2.1 แนวปฏิบัติในเรื่อง CSR 

คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน  (2551) ได้กล่าว
ไว้ว่า สำหรับแนวปฏิบัติในเรื่อง CSR แบ่งได้เป็น 8 หัวข้อ ดังนี้ 

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการ
จัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น
และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่ความเติบโตและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของธุรกิจ 

ศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล 
หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549” ที่
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จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หลักการดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการ
กำกับดูแลกิจการของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance, 2004) ซึ่งเนื้อหาของหลักการ
นี้ได้แบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ 

 •  สทิธิของผู้ถือหุ้น 

  •  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

  •  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

  •  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

  •  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในแต่ละหมวดข้างต้นประกอบด้วยส่วนที่เป็นหลักการสำคัญ และส่วนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อใ ห้
บริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวนอกจากนี้ สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรศึกษา
เอกสาร “คู่มือกรรมการ” ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่ v
กิจการในระยะยาว ทั้งนี้ ธุรกิจควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่
เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม 

       1. หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือหากพบว่ามีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ
อย่างครบถ้วน 

       2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วม
สมคบคิด (ฮ้ัว) กัน 

       3. ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

       4. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถ
ตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงมีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความเป็นธรรม
หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น 

       5. รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง
การกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจใน
ลักษณะการเพิ่มคุณค่า และทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพ่ิม
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ผลผลิต ดังนั้น ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพ่ิมพูนทักษะในการทำงาน 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) ต่อต้าน
การใช้แรงงานเด็ก (child labour) เป็นต้น 

2. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของตน และ
กระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสทิธิ
มนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า 

3. จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม 
เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพ่ือ
ความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึนทั้งจากอุบัติภัยและโรคภัย 

4. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และ
เลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม  

5. จัดให้มีเงื ่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามศักยภาพ 

  6. จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

  7. จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปีการ
ทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น 

  8. ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว มีการ
พิจารณาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเพ่ือ
สังคมรวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน 

  9. จัดให้มีนโยบายปกป้องพนักงาน ไม่กลั่นแกล้ง หรือลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีการรายงาน
อย่างสุจริตต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในองค์กรธุรกิจ 
(whistle-blower protection) 

  10. ให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่
แท้จริงขององค์กรธุรกิจ 

  11. สนับสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงาน และตัวแทนพนักงาน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน 

  12. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็น
โดยปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี 
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4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

สินค้า และ/หรือ บริการของธุรกิจไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ ธุรกิจควร
ปรับปรุงมาตรฐานของสินค้า/บริการให้มีความเป็นสากลและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้รวมทั้งควรพัฒนา
สินค้า/บริการเพ่ือเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย 

  1. ผลิตสินค้า/บริการที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้ โดยไม่ผลิตสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค รวมถึงมีกระบวนการเรียกคืนสินค้า/บริการที่ไม่ปลอดภัย 

  2. จัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ไม่ส่งต่อข้อมูลผู้บริโภคให้กับผู้อื่น นอกจากจะได้รับความ
ยินยอมจากผู้บริโภคก่อน 

  3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค
เป็นสำคัญ เช่น ไม่โฆษณาเกินจริง ฉลากสินค้าควรมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ภาษาเรียบง่ายต่อการทำ
ความเข้าใจ บอกวิธีการใช้สินค้าอย่างปลอดภัยรวมถึงการกำจัดซากขยะหลังการใช้งาน เป็นต้น 

  4. กระตุ้นให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเห็นความสำคัญของการใช้สินค้า/บริการที่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม
และสังคมมากขึ้น 

  5. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับการนำพา
สังคมผู้บริโภคให้เป็นสังคมคนดีมีวัฒนธรรม และคุณธรรม ที่ยังให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ตลอดไปอย่าง
ยั่งยืน 

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการ
ดำเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจควรจัดกิจกรรมทางสังคมและ/หรือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้า/บริการของธุรกิจ โดยการแสดงตัวเป็น
พลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น พร้อมกับคิดค้นวิธีการที่จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคม ที่
เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจในที่สุด 

  1. สำรวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของธุรกิจทั้งใกล้และไกลว่า ได้รับผลกระทบ
ในทางลบจากการดำเนินการของธุรกิจหรือโครงการที่จะดำเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมา
พิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและ
สังคม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 

  2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม 

  3. ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ 

  4. สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น สถานศึกษา 
สถานพยาบาล ถนน เป็นต้น 

  5. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำ
ความดีลดอบายมุขเพ่ือความอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
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  6. ในการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ชุมชนและสังคม ธุรกิจ
สามารถขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะได้จาก ก.ล.ต. สถาบันธ ุรก ิจเพื ่อส ังคม ( Corporate Social 
Responsibility Institute หรือ CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนอกจากเป็น
สาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลเกินกว่าความจำเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ 
อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์
และระบบนิเวศนต่อไป ดังนั้น ธุรกิจจึงมีหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน  
  1. จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และติดตามประเมินผลการดำเนินการ
ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศน์ปัญหาโลกร้อน 
มลภาวะ ฯลฯ  

 2. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการลดปริมาณและ
การบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ 

 3. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้
ใหม ่

 4. พัฒนาสินค้า/บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน 

 5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และระบบสาธารณสุขแก่พนักงานและ
สาธารณชน 

 6. ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้า/บริการของบริษัท 

 7. ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข 

 8. จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ งจัดให้มีระบบ
การรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในการดำเนินธุรกิจควรนำแนวคิด CSR มาประยุกต์ผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างกลมกลืน โดยนำความรู้ที ่เกิดจากประสบการณ์การ
ดำเนินงานด้าน CSR มาพัฒนาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที ่สามารถสร้างประโยชน์
ความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน (competitiveness with 
innovative business) 

 1. สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมี
ผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ
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ดังกล่าว นอกจากนั้น ควรศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุก
ด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ 

 2. เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม 

 3. หมั่นวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยควรเป็นกระบวนการ
ที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโต
ควบคู่การสร้างผลกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคในศตวรรษที่ 21 จะเปลี่ยน
ไปสู่ความต้องการสินค้าและบริการที่มีองค์ประกอบด้าน CSR มากขึ้น หากธุรกิจไม่สามารถปรับตัวตอบสนอง
ความต้องการได้ทันท่วงทีอาจสูญเสียตลาดและโอกาสทางธุรกิจได้ 

8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ที่กล่าวมา
อย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่เปิดเผยนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ทุกฝ่ายยัง
ช่วยในการสอบทานให้ธุรกิจทราบได้ว่า ได้ดำเนินการในเรื่อง CSR ตรงกบัเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร 

 1. จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR report) โดยอาจระบุไว้ใน
รายงานประจำปี (annual report) หรือจัดทำเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจำปีที่เรียกว่า รายงาน
ความยั่งยืน (sustainability report) ตามรูปแบบที่สากลยอมรับและควรครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย 

       1.1 การดำเนินงานด้านธุรกิจ กล่าวถึง วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของธุรกิจที่สะท้อนหลักการ และ 
แนวทางปฏิบัติตามหลักการ CSR โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการดำเนินงาน 

       1.2 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กล่าวถึง นโยบายการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูธรรมชาติและ
กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็น
ประโยชน์มีคุณค่าต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม 

       1.3 การดำเนินงานด้านสังคม กล่าวถึง นโยบายการจัดการด้านแรงงานและพนักงาน สวัสดิภาพ
ในการทำงานของพนักงาน การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคม
โดยรอบพ้ืนที่ตั้งของธุรกิจ 

2. จัดทำข้อมูลในรายงานให้ชัดเจน กระชับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่จำเป็น โดยสรุป
การดำเนินการทั ้งด้านดีและด้านไม่ดีตามข้อเท็จจริง หากมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากภายนอกให้ระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูล และกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำมาเปิดเผยไว้ในรายงาน 

3. จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก 
เช่น จัดทำรายงานทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของธุรกิจ/
บริษัท 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับ Balance Score Card (BSC) 

  พสุ เดชะรินทร์ (2551) กล่าวไว้ว่า Balanced Scorecard เริ่มต้นจากบุคคล 2 คน คือ Professor 
Robert Kaplan อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Harvard และ Dr.David Norton ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการ 
โดยได้มีการศึกษาถึงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ในอเมริกาและพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ใน
อเมริกานิยมใช้แต่ตัวชี้วัดทางด้านการเงินเป็นหลัก ทั้งสองจึงได้เสนอแนวคิดในเรื่องของการประเมินผลองค์กร
แทนที่จะพิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดทางด้านการเงิน (Financial Indicators) เป็นหลัก ควรจะพิจารณาตัวชี้วัดใน
ส ี ่ม ุมมอง (Perspectives) ได ้แก ่  ม ุมมองด ้านการเง ิน (Financial Perspectives) มุมมองด ้านล ูกค้า 
(Customer Perspectives) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspectives) และ มุมมอง
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth  Perspectives) และได้ตี ่พิมพ์ผลงานในวารสาร 
Harvard  Business Review ในปี 1992 จากจุดนั้นทำให้แนวคิดทางด้าน Balance  Scorecard  เป็นที่นิยม
และใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกโดยในละมุมมองต้องมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะเหตุผล  
(cause effect relation) กล่าวคือ เมื่อองค์กรคาดหวังจะมีผลประกอบการที่ดี มียอดขายและกำไรที่ดี ผล
ประกอบการหรือผลลัธ์ทางการเงินที่ดีนั้น ก็เป็นผลมาจากการที่องค์กรได้รับการยอมรับจากตลาดและลูกค้ า
การที่ลูกค้ายอมรับในผลิตภัณฑ์ขององค์กรก็เป็นเพราะองค์กรมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีคุณภาพ มีกระบวนการภายในที่ดี ซึ่งมีสาเหตุมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร ในด้านการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้ง 4 มุมมองตามแนวคิดเบื้องตันของ BSC สามารถแสดงได้ดังรูป 

 

 

ภาพที่ 2.2 Balanced Scorecard Evolution 

ที่มา : อภิรักษ์ กาญจนคงคา, 2562 
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จำลอง โพธิ์บุญ (2551) กล่าวไว้ว่า แต่ละดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุลทั้ง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1. วัตถุประสงค์คือ สิ่งที่องค์การมุ่งหวังหรือต้องการที่จะบรรลุผลในด้านต่างๆ วัตถุประสงค์ของ

มุมมองด้านต่างๆ จะต้องมีความสัมพันธ์กันในเชิงเหตุและผล โดยวัตถุประสงค์ใน ด้านการเรียนรู้และการ

พัฒนาสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในด้านการบริหาร วัตถุประสงค์ด้านการ บริหารสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในด้าน

ผู้รับบริการ วัตถุประสงค์ด้านผู้รับบริการมีความสัมพันธ์กับ วัตถุประสงค์ในด้านการเงิน ความสัมพันธ์ที่

เชื่อมโยงกันเหล่านี้เป็นจุดสำคัญของ Balanced Scorecard ในอันที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของ

องค์การ 

2. ดัชนีชี้วัดผลงานหลัก ได้แก่ ดัชนีชี้วัดของวัตถุประสงค์แต่ละด้าน ซึ่งตัวชี้วัด เหล่านี้จะเป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดว่าองค์การบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 

3. เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายหรือตัวเลขท่ีองค์การต้องการบรรลุของดัชนีวัดแต่ ละประการ  

4. แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เป็นสิ่งที่องค์การจะจัดทำเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดย

ในขั้นนี้ยังมิใช่แผนปฏิบัติการ เป็นเพียงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เบื้องต้นที่ต้องทำเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

ที่ต้องการ ในทางปฏิบัติเมื่อมีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการวัดหรือประเมิน จะต้องมีฐานข้อมูล ปัจจุบัน

ประกอบ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้เป้าหมายจะต้องสูงกว่า หรือดีกว่าข้อมูล

ปัจจุบัน โดยอาจแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบที่กำหนดเฉพาะขึ้นมาได้ 

 

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (2552) กล่าวไว้ว่า Balance Scorecard เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

องค์กร ที่จะนำเอากลยุทธ์ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติ โดยใช้เป้าหมายซึ่งสามารถวัดผลได้ในการสื่อสารให้ทุก ๆ 

องค์ประกอบขององค์กรสามารถมุ่งเน้นในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ

องค์กร มีความสอดคล้อง และมีทิศทางเดียวกัน อธิบายองค์ประกอบในความหมายเป็นส่วน ๆ ดังนี้ 

1. BSC เป็นเครื่องมือในการนำเอากลยุทธ์ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติ การนำ BSC มาเป็นเครื่องมือใน

การนำเอากลยุทธ์ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติ หมายความว่า BSC เป็นเหมือนเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ในการ

สื่อสารกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่พนักงานในทุกๆ ระดับและทุกๆ หน่วยงาน เพ่ือให้ทุกๆ ส่วนในองค์กรมีความ

เข้าใจในทิศทางที่จะเติบโตและแข่งขันขององค์กรให้ทุกคน  

2. BSC เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการของการวัดผลหลายๆ องค์กรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธ

กิจ (Mission) และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจส่วนมากจะเป็นคำบรรยายที่ไม่สามารถวัดผลได้ ด้วยเหตุผลนี้จึง

ทำให้ BSC เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนจากสิ่งที่องค์กรต้องการจะดำเนินการให้สำเร็จ แต่เป็นสิ่งที่จับ

ต้องไม่ได้และวัดผลไม่ได้ให้กลายเป็นตัวชี้วัดที่องค์กรสามารถวัดผลได้ 

3. BSC เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือให้แต่ละส่วนงานขององค์กรมีจุดมุ่งเน้นในการปฏิบัติงาน 

จะต้องเกื้อกูลส่งเสริมซึ่งกันและกัน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือทิศทางในการแข่งขันขององค์กร ต้องมุ่งเน้น 

(Focus) เพ่ือให้สอดรับการทำงานของส่วนงานอื่นๆ เพ่ือให้องค์กรสามารถเดินหน้าไปในทิศทางที่กำหนด ต้อง

เปลี่ยนแปลง (change) ปรับปรุง (Improve) แก้ไข (corrective action) ให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญและ
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จับต้องได้ทำให้ BSC เป็นวิธีการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติการที่แตกต่างจากการวัดผลการดำเนินการของ

องค์กรทั่วๆ ไป เพราะ BSC จะเป็นการกำหนดเป้าหมายและวัดผลองค์กรถ้าทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4. BSC เป็นการแปลงกลยุทธ์ขององค์กรออกมาเป็นเป้าหมายในหลายๆ มิติ เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมาย

ที่องค์กรกำหนดนั้นมีความสมดุล การกำหนดตัวชี้วัดใดๆ ตามแนวคิดของ BSC ต้องมีความสมดุล อาจจะมี

ตัวชี้วัดในหลาย ๆ มุมมองและหลายๆ มิติ 

 

พสุ เดชะรินทร์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดด้าน Balanced Scorecard ได้มีการพัฒนามาอย่าง

ต่อเนื่อง จนได้พัฒนาจากเครื่องมือในการประเมินผลเพียงอย่างเดียว เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่

การปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันพบว่าจุดอ่อนที่สำคัญของผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การวางแผน หรือการจัดทำกลยุทธ์ 

แต่อยู่ที่ความสามารถในการนำกลยุทธ์ที่ได้กำหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อุปสรรคสำคัญที่ทำให้กลยุทธ์ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้นั้นประกอบด้วย 

1. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น ขาดการสื่อสารและถ่ายทอดไปยังผู้บริหารระดับต่าง ๆ และ

พนักงาน ถ้าบุคคลากรภายในองค์กรไม่สามารถเข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรย่อมยากที่จะให้บุคคล

เหล่านั้นปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ได้ 

2. ขาดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามกลยุทธั มักพบว่าแรงจูงใจในการทำงานของผู้บริหารและบุคคลากรใน

องค์กรมักจะมุ่งน้นไปท่ีการทำงานประจำวันมากกว่าการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 

3. ประเด็นสุดท้ายก็คือ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมักไม่ค่อยได้ใส่ใจและให้ความสำคัญกับกลยุทธ์

มากนัก ผู้บริหารมักจะมองว่ากลยุทธ์เป็นกิจกรรมที่ทำเพียงแค่ปีละครั้ง เมื่อต้องวางแผนประจำปีเท่านั้น 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการใช้ Balanced Scorecard 

1. ช่วยให้มองเห็นวิสัยทัศน์ขององค์การได้ชัดเจน 

2. ช่วยให้ผลการดำเนินงานขององค์การดีขึ้น 

3. ได้รับความเห็นชอบและยอมรับจากผู้บริหารทุกระดับ ทำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้สอดคล้อง

กันตามแผน 

4. ใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการทำงานทั่วทั้งองค์กร 

5. ช่วยให้มีการจัดแบ่งงบประมาณและทรัพยากรต่าง (สำหรับแต่ละกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

6. เป็นการรวมแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันด้วยแผนธุรกิจขององค์การทำให้แผนกล

ยุทธ์ทั้งหมดมีความสอดคล้องกัน 

7. สามารถวัดผลได้ทั้งลักษณะเป็นทีมและตัวบุคคล 
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8. ทำให้ทั้งองค์การมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์ขององค์การ โดยต้องให้เจ้าหน้าที่ทั่วทั้ง

องค์การให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ขององค์การมากข้ึน และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การ

ปฏิบัติ 

9. ช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวัฒนธรรมขององค์การโดยอาศัยการกำหนดตัวชี้วัดและ

เป้าหมายเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ 

10. ทำให้พนักงานเกิดการรับรู้และเข้าใจว่างานแต่ละอย่างมีที่มาที่ไปอีกท้ังผลของงานตนเองจะส่งผล

ต่อผลการดำเนินงานของผู้อื่นและขององค์การอย่างไร 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

บัณฑิตา ทรัพย์กมล (2544) ได้ศึกษาเรื่อง "ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ: ศึกษากรณี
โรงงานอุตสาหกรรมเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร" วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนะของผู้บริหารต่อความรับผิดชอบ 
นโยบายขององค์กรและแนวโน้มการจัดกิจกรรมในองค์กร จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้บริหารต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรเห็นด้วยต่อการจัดกิจกรรมให้แก่ลูกจ้างมากที่สุด ส่วนทัศนคติของผู้บริหาร
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กรเห็นด้วยต่อการให้บริการที่ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด รองลงมา
คือการไม่จ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย และทัศนคติของผู้บริหารต่อขอบเขตความรับผิดชอบ ในภาพรวมของ
ผู้บริหารเห็นด้วยในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค ในด้านของนโยบายพบว่า ส่วนใหญ่มีนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ
และการผลิตสินค้าและบริการมากที่สุด รองลงมาคือนโยบายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและแนวโน้มของกา ร
จัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่าแนวโน้มที่ผู้บริหารจะจัดกิจกรรมในด้านการผลิต
สินค้าท่ีดีและมีคุณภาพมากที่สุด รองลงมาคือการรักษาสิ่งแวดล้อม การบริจาคเงิน หรือสิ่งของในงานสาธารณ
กุศลต่างๆ 

พัชรี นิวัฒเจริญชัยกุล (2546) ศึกษาเรื่อง "การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัท เทเล
คอมเอเชียคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมที่
พนักงานเข้าร่วม ปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการมีสวนร่วมในกิจกรรม และศึกษาทัศนะของพนักงาน
ต่อแนวทางการมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่า พนักงานในบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสั งคม อันได้แก่ 
โครงการบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือแก่สถานสงเคราะห์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ โครงการบริจาคเงินหรือ
สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปัจจัยที่เข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานส่วนใหญ่เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม 
เพราะต้องการให้สังคมดีขึ้น และอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะพนักงานไม่เห็นประโยชน์ของการทำ
กิจกรรม และไม่เห็นความสำคัญของการทำกิจกรรม ส่วนในเรื่องแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
พนักงานบริษัทส่วนใหญ่มีทัศนะเห็นด้วยต่อการมีส่วนร่วม ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายองค์กร 
บริษัทควรมีนโยบายที่ชัดเจนต่อกิจกรรม ด้านกลวิธี ผู ้บริหารควรเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงาน ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ บริษัทควรมีการเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็น
ระยะๆ ด้านการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น โดยพนักงานส่วนใหญ่เห็นควรให้พนัก งานแสดง
ความคิดเห็น และด้านรางวัลจูงใจ พนักงานส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการส่งเสริมต้านรางวัลจูงใจ ที่ทำ
ให้พนักงานตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม 
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จณิน เอี่ยมสอาด (2550) ได้วิจัย เรื่องรูปแบบและการสื่อสารการคำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจ ไทย ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจไทย และกระบวนการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือให้
เกิดการคำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไทย ตลอดจนศึ กษากระบวนการสื่อสารการ
ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิไทยไปสู่สาธารณะ ผลการศึกษาพบว่าองค์กรธุรกิจไทยทั้ง 
3 องค์กร มีนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมโดยกำหนดไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ แม้จะมีความแตกต่างกันในการกำหนดชื่อเรียก
และรายละเอียดปลีกย่อยแต่เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาสาระแล้ว พบว่ามีความหมายสอดคล้องกับการดำเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมที่ให้ความสำคัญทั้งค้าน นเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งต่อองค์กรและสังคมส่วนรวม โดยน โบายดังกล่าวมีที่มาสอดคล้องกับความเป็นมาของ
องค์กร 

ปจิตราภรณ์ หวังเจริญสุข (2550) ได้วิจัย เรื่องการศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัทแอ็ควานซ์ อะโกร จำ
กัค เมหาชน) ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องสิ่งแวคล้อม ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงน โขบาย
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อม และภาพลักษณ์ของบริษัท แอ๊ควานซ์ ะโกร 
จำกัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของบริษัท แอ๊ควานซ์ ะโกร จำกัด (มหาชน) ในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมในความคิดเห็นของชุมชนอยู่ในระดับดี โดยนโยบายและแนวทางในการ
ดำเนินงานมีการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะการประกอบธุรกิจ
ขององค์กรเองที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชน รวมทั้งเกิดจากความตื่นตัวของ
ชุมชนเองในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคำเนินงานของบริษัท ซึ่งทำให้ชุมชนมีความสำคัญและสามารถ
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนของบริษัทฯมากขึ้น ทั้งนี้สิ่งที่ทำให้การคำเนิน
งานในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็ จคือ การ
ดำเนินงานตามนโยบายที่วางไว้ รวมทั้งการใช้สื่อที่มีความเหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างความ
เข้าใจกับชุมชน และทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กรได้ การจัดกิจกรรมและการปฏิบัติงาน
ที ่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านอย่างจริงจัง รวมทั้งการให้
ความสำคัญในการรับฟัง 

จำลอง โพธิ์บุญ (2551) ได้ทำการวิจัยเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี   
ผลการศึกษาพบว่า ด้านพันกิจ เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลตำบลเมืองแกลงประสบความสำร็จอย่าง
มาก ในการเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี สำหรับเทศบาลตำบลทพกระษัตรี และเทศบาลตำบลสูงเนิน
ประสบความสำเร็จพอสมควร ด้านกลุ่มเป้าหมาย เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลตำบลเมืองแกลง และ
เทศบาลตำบลสูงเนิน ประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนเทศบาลตำบลเทพกระษัตรีประสบผลสำาเร็จพอสมควร ด้านการบริหาร
จัดการเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งการมีธรรมาภิบาล
และระบบการจัดการที่ดี ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เทศบาลนรพิษณุโลกและเทศบาลตำบลเมืองแกลง มี
การดำเนินการที่ดี มีการพัฒนาบุคลากร และมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดการและประชาสัมพันธ์  ปัจจัย
ภายในที่ทำให้เทศบาลแต่ละแห่งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้แก่ ผู ้บริหารมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น 
กำหนดผู้บริหารและหน่วยงานรับผิดซอบเกี่ยวกับงานสิ่งแวตล้อม มียุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการด้านสิ่งแวต
ล้อมชัดจน จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านสิ่งแวตล้อม
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และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินการได้แก่ ความร่วมมือจาก
ผู้นำชุมชนและประชาชน และหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรพัฒนาเอกชน 

ภาคภูมิ นันทปรีชา (2555) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื ่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ดำเนินงานโดยตัวชี้วัดตามแนวคิด Balanced Scorecard : กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาขั้นตอน
กระบวนการจัดทำตัวชี้วัดขององค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลการดำเนินงานโดยตัวชี้วัดขององค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard 3) เพื่อเสนอแนว
ทางการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard การศึกษาครั้งนี้
ศึกษาเฉพาะผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Information) 10 ท่านจากแต่ละหน่วยงานในสถาบันฯซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
และมีความรับผิดชอบในการดำเนินการโดยตัวขี้วัดตามแนวคิด Balanced Scorecard ในสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมขน (องค์การมหาชน) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างแล้วนำข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์และการทบทวนวรรณกรรมมาวิเคราะห์ผลการศึกษาผลการศึกษาที่ได้พบว่าสถาบันฯมี
การจัดทำตัวชี้วัด 2 ลักษณะคือ 1) ตัวชี้วัดที่สำนักงานก.พ.ร. กำหนดเพ่ือวัดผลการดำเนินงานขององค์กรและ 
2) ตัวชี้วัดที่สถาบันฯจัดทำเพ่ือวัดผลการดำเนินงานในระดับส่วนงานของสถาบันฯซึ่งขั้นตอนและกระบวนการ
จัดทำแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีขององค์กร 2) การจัดทำตัวชี้วัด
ของสำนักงานก.พ.ร. 3 การจัดทำตัวชี้วัดระดับส่วนงานซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดำเนินงาน
ที่สนับสนุนต่อประสิทธิผลการดำเนินงานโดยตัวชี้วัดตามแนวคิด Balanced Scorecard ประกอบด้วย 7 
ปัจจัยได้แก่ปัจจัยด้านผู้นำนโยบายของผู้บริหารองค์กรด้านการจัดการข้อมูลการสื่อสารภายในส่วนงานการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาความรู ้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรและปัจจัยที ่เป็นอุปสรรคต่อ
ประสิทธิผลการดำเนินงานโดยตัวชี้วัดตามแนวคิด Balanced Scorecard ประกอบด้วย 7 ปัจจัยได้แก่ความ
ไม่เข้าใจและความวิตกกังวลของบุคลากรความซับซ้อนของการจัดทำตัวชี้วัดระดับส่วนงานการตั้งตัวชี้วัดสว่น
งานระยะเวลาในการจัดทำความศรัทธาของบุคลากรต่อหัวหน้างานการกำหนดตัวชี้วัดของสำนักงานก.พ.ร.
และความรู้สึกของบุคลากรโดยปัจจัยต่างๆมีความเกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ
ดำเนินงานโดยตัวชี้วัดตามแนวคิด Balanced Scorecard 

สุดารัตน์ แผลวมัจฉะ (2554) ศึกษาเรื ่อง ปัจจัยที ่มีผลต่อการดำเนินงานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม กรณีศึกษากลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
สำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน CSR  ในดา้นบริบทได้แก่ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดจาก
ภาครัฐ ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและการปกครองส่วนท้องถิ่น  การเมืองท้องถิ่น สภาวะเศรษฐกิจ ทัศนคติ 
ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในต้านปัจจัยนำเข้า  ได้แก่  การสนับสนุนของ
ผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เงินทุนและงบประมาณ วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐาน
การคำเนินงานต่าง ๆ สำหรับด้านกระบวนการ ได้แก่ การจัดโครงสร้างการบริหารงาน CSR การสื่อสารและ
ประสานงาน  การจัดกิจกรรมที ่ครอบคลุมงาน CSR และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

เชิดตระกูล กองสุผล (2548) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการประยุกต์ใช้ตัวแบบผังดุลดัชนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำตัวแบบผังดุลดัชนีประยุกต์ใช้และเพ่ือระบุถึงปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การนำตัว
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แบบผังดุลดัชนีมาประยุกต์ใช้บรรลุเป้าหมาย 2 ด้าน คือ ด้านลูกค้าประกอบด้วยตัวชี้วัดความพึงพอใจต่อ
ระยะเวลาการให้บริการความพึงพอใจต่อคุณภาพงานต่อการให้บริการ เป็นต้น ด้านการเรียนรู้และพัฒนาผ่าน
เป้าหมายทุกตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ไม่บรรลุอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเงิน 
ส่วนปัญหาและอุปสรรค์ที่ค้นพบ คือ กฎระเบียบและขั ้นตอนการทำงานขาดความยืดหยุ่น ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารมีน้อย งบประมาณมีจำกัด สถานที่ไม่เพียงพอ พนักงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

พิมพ์พร มังคลิกุล (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานตามแนวทางระบบการวัดผล
ดุลยภาพสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป กรณีศึกษา บริษัท มิกิ (ประเทศไทย) จำกัดที่พบว่า การสื่อสารและการ
เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ขององค์กรกับหน่วยงานและการวัดผลองค์กรต้องมีการสื่อสารถึงกลยุทธ์ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนการวัดผลให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
สิ ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ กระดานข่าว การจัดประชุมพนักงานอย่างเป็นทางการ หรือการใช้ระบบเครื ่อข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในองค์การเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนในองค์การทราบถึงแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ต้องทำให้สำเร็จจากผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในแต่ละหน่วยงานจะใช้เป็นแนวทางใน
การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
หลักขององค์กร รวมถึงการสร้างแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จ 
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บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 

 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดระยอง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interviews) ผู ้บริหารระดับสูงและพนักงานที่

ปฏิบัติงานเกีย่วข้องกับด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ตัวแทนชุมชน และผู้ให้ข้อมูลสำคัญอ่ืนๆ 

ร่วมกับการสังเกตการณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และประมวลผลโดย

ประยุกต์ใช้แนวคิด Balanced Scorecard ในการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

3.1 กรอบแนวคิด 

3.2 วิธีการศึกษา 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.5 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1 กรอบแนวคิด 

 

  

 

 

ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

หน่วยงาน 

การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ความพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
     - เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ที่ทำงานที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมความ
รับผิดชอบ (CSR) ของบริษัท ไอ
อาร์พีซี จำกัด 
     - เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 
     - ผู้นำชุมชนและประชาชน 

- แผนงาน 
- การดำเนินงานของ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 
- การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล 
 

- การพัฒนาความรู้
ความสามารถและการ
พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการการทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR)  

วิเคราะห์ของปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี 

จำกัด 

เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 
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3.2 วิธีการศึกษา  

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ในครั้งนี้ใช้วิธีสุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยคัดเลือกจากบุคลากรของบริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ที่เก่ียวข้องกับการทำงานด้านกิกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยการสัมภาษณ์และการจดบันทึก 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ผู้ศึกษาใช้ข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลทุติยภูมิ 

(Primary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ (Secondary Data) โดยมีรายละเอียดที่ใช้ในการศึกษาดังนี้  

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลจำพวก

เอกสารต่างๆ ได้แก่ ขอ้มูลเอกสารทีเ่กี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี 

จำกัด จากบทความ บทสัมภาษณ์ ข่าวสารเกี่ยวกับการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์

พีซี จำกัด จากสื่อออนไลน์ โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 2558-2563) เพื ่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที ่ส ่งผลสำเร็จต่อการ

ดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้วิธีเก็บข้อมูล

โดยตรงจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interviews) ผู้ให้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคคล

ที่รับผิดชอบด้านการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด โดยการจดบันทึกและ

การบันทึกเสียง ดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

2.2 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

2.3 ตัวแทนชุมชนและประชาชน 

 

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้าน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ตัวแทนชุมชน และผู้ให้ข้อมูลสำคัญอ่ืนๆ 

3.4.1 ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ได้แก่ 
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1) ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 1 คน 

2) กรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน 

3.4.2 เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่อยู่บริเวณโดยรอบของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด และผู้ให้ข้อมูลสำคัญอื่นๆ 

ได้แก่ 

1) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมตำบลเชิงเนิน 1 คน 

2) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 1 คน 

3.4.3 ตัวแทนชุมชนและประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด และผู้ให้ข้อมูล

สำคัญอ่ืนๆ ได้แก่ 

1) ผู้นำชุมชนเชิงเนิน 2 คน 

2) ผู้นำชุมชนบ้านแลง 1 คน 

3) ชาวบ้านในชุมชนเชิงเนิน 3 คน 

4) ชาวบ้านในชุมชนบ้านแลง 3 คน 

3.4.3 เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่อยู่บริเวณโดยรอบของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด และผู้ให้ข้อมูลสำคัญอื่นๆ 

ได้แก่ 

1) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมตำบลเชิงเนิน 1 คน 

2) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 1 คน 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญรวมทั้งหมด 13 คน 
 

3.5 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Opened – Ended Question) ร่วมกับ

การสังเกตการณ์ภาคสนาม (Observation) และการสำรวจพ้ืนที่ (Site Survey) และใช้เครื่องบันทึกเสียง 

(Recorder) บันทึกในขณะทำการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

1. แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

2. แบบสัมภาษณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

3. แบบสัมภาษณ์สำหรับตัวแทนชุมชนและชาวบ้านในชุมชน 
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โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตำเแหน่ง 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ในด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท 

ไออาร์พีซี จำกัด 

ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี 

จำกัด 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ จะ

ทำการวิเคราะห์โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้นำมาจัดแยกหมวดหมู่และทำการวิเคราะห์รายละเอียดและหัวข้อ

ต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดระยอง กับแนวคิด Balanced Scorecard ซ่ึงประกอบด้วย 

4 มิติ ได้แก่ 1) มิตดิ้านประสิทธิผล 2) มิตดิ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) มิตดิ้านการบริหารจัดการ และ 4) มิตดิ้าน

การเรียนรู้และการพัฒนา เพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ประสบผลสำเร็จต่อ

การดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดระยอง ได้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับ 

ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านกิจกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนและผู้นำชุมชนที่พักอาศัยรอบเขต

ประกอบการ ร่วมกับการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 

3 ประเด็น ประกอบด้วย 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด  

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไอ

อาร์พีซ ีจำกัด โดยใช้หลักการของตัวชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี 

จำกัด 

 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด  

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ “ไออาร์พีซี” (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ปิโตร

เคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีพีไอ” จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2521 จดทะเบียนแปรสภาพ

เป็นบริษัทฯ มหาชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 

17 มีนาคม 2538 บริษัทฯ เริ่มผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อจำหน่ายในปี 2525 และได้ขยายสายการผลิตผลิตภัณฑ์

เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้นรวมทั้งขยาย โรงงาน และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน สำหรับอุตสาหกรรมปิ

โตรเคมีครบวงจร ต่อมาบริษัทฯ ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หลังจากการลอยตัวค่าเงินบาท เมื่ อปี 2540 

บริษัทฯเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อปี 2543 และประสบความสำเร็จ ในการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 

เมษายน 2549 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงกลั่นและโรงปิโตรเคมีตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมอยู่ที่จังหวัดระยองซ่ึง

อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ที่พร้อมด้วยสาธารณูปโภคด้านอุตสาหกรรม เช่น ท่าเรือน้ำลึก โรงผลิตไฟฟ้า

และไอน้ำ และคลังน้ำมัน โดยมีการประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี  และธุรกิจ

สนับสนุนอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังสร้างมูลค่าจากความเชี่ยวชาญด้านงานบริการเช่น ให้บริการงานบำรุงรักษา

โรงงานและเครื่องจักร งานติดตั้งระบบและจัดฝึกอบรม งานทดสอบและวิเคราะห์ งานด้านวิศวกรรม และงาน

ด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 
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4.1.1 ธุรกิจปิโตรเลียม 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการกลั่นน้ำมันโดยมีกำลังการผลิต 215,000 บาร์เรลต่อวัน สูงเป็นอันดับ 3 ของ

ประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้หลากหลายชนิด ประกอบด้วย ก๊ซปีโตรเลียมเหลว  (LPG) แนฟ

ทา น้ำมันเบนชิน ดีเซล และน้ำมันเตา มีโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน กำลังการผลิต 320,000 ตันต่อปี 

และยางมะตอย กำลังการผลิต 600,000 ตันต่อปี และยังเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบในการผลิตยางล้อรถและยาง

สังเคราะห์ (Rubber Process Oil) ภายใต้แบรนด์ Terramaxx 

 

ภาพที่ 4.1 ธุรกิจปิโตรเลียม 

ที่มา : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), 2564 

 

4.1.2 ธุรกิจปิโตรเคมี 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั ้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ มีกำลังการผลิต 

1,221,000 ตันต่อปี และ 367,000 ตันต่อปี ตามลำตับ  ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ (HDPE, 

PP) กำลังการผลิต 915,000 ตันต่อปี และเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิคส์ (ABS, SAN, PS, EPS) กำลังการผลิต 

352,000 ตันต่อปี เพ่ือจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ 

POLIMAXX รวมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้แก่ Paralene ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ , Recycled 

Compound Resin ผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล, Acetylene Black for Li-on Battery เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.2 ธุรกิจปิโตรเคมี 

ที่มา : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), 2564 

 

4.1.3 ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ 

4.1.3.1 ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 

ธุรกิจให้บริการระบบไฟฟ้าไอน้ำ ระบบน้ำ ระบบลม และสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ ( 

รวมถึงให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังใช้ความเชี่ยวชาญสร้างงานบริการ 

เช่น ให้บริการงานบำรุงรักษาโรงงานและเครื่องจักร งานติดตั้งระบบและจัดฝึกอบรม งานทดสอบและ

วิเคราะห์ งานด้านวิศวกรรม งานด้านโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ 

ระบบไฟฟ้า (Electricity) ประกอบด้วย ไฟฟ้าแรงดัน 22 kV และไฟฟ้าแรงดัน 115 kV 

ระบบไอน้ำ (Steam) ประกอบด้วย ไอน้ำ ความดัน 25 บาร์ และ ไอน้ำ ความดัน 45 บาร์ 

ระบบน้ำ (Water Supply) ประกอบด้วยระบบ Filtered Water หรือ น้ำอุตสาหกรรม , 

Demineralized Water หรือ น้ำปราศจากแร่ธาตุ, Cooling Water หรือ น้ำหล่อเย็น, Raw Water หรือ น้ำ

ดิบ และ Fire Fighting Water หรือ น้ำดับเพลิง 

ระบบลม (Air Supply) ประกอบด้วย Nitrogen, Plant Air หรือ ลมสะอาด, Instrument 

Air หรือ ลมปราศจากความชื้น 

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการ

ทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดสูง มีเสถียรภาพในการเดินระบบ โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะมี

คุณภาพผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
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ภาพที่ 4.3 ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 

ที่มา : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), 2564 

 

4.1.3.2 ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ มีท่าเรือน้ำลึก และถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริการการขนถ่ายสินค้าทั้งภายในและ

ต่างประเทศ ซึ่งมีโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล 

4.1.3.2.1 ท่าเทียบเรือน้ำลึกไออาร์พีชี จังหวัดระยอง 

ประกอบด้วย "ทำเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป" สามารถรับเรือขนาต 800-

150,000 ตัน ให้บริการขนถ่ายสินค้าทั่วไป มีปริมาณสินค้าผ่านท่ากว่า 1 ล้านตันต่อปี รองรับเรือสินค้า

มากกว่า 250  ลำต่อปี และ "ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว" สามารถรับเรือขนาด 1,000-250,000 ตัน 

ให้บริการขนถ่ายสินค้าปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลวและก๊าซ มีปริมาณสินค้าผ่านท่า 15 ล้านตันต่อปี รองรับ

เรือสินค้ามากกว่า 2,300 ลำต่อป ี 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีท่าเรือให้บริการขนถ่ายสินค้ากระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง 

ๆ ได้แก่ ท่าเทียบเรือน้ำลึกไออาร์พีซี จังหวัดชุมพรรับเรือที่มีระวางบรรทุกไม่เกิน 2,000 ตัน ท่าเทียบเรือคลัง

น้ำมันพระประแดง ร ับเร ือที ่มีระวางบรรทุกไม่เกิน 15,000 ตัน และท่าเทียบเรือคลังน้ำมันอยุธยา 

ประกอบด้วยท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป รับเรือที่มีระวางบรรทุกไม่เกิน 500 ตัน และท่าเรือขนถ่าย

น้ำมันสามารถรับเรือที่มีระวางบรรทุกไม่เกิน 1,000 ตัน นอกจากนี้ ท่าเรือไออาร์พีซียังมีรูปแบบบริการครบ

วงจร "Total Service Solutions" เพื่อช่วยดำเนินการด้านโลจิสติกส์ การนำเข้า และการส่งออกสินค้าให้กับ

ลูกค้าด้วย 
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ภาพที่ 4.4 ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ 

ที่มา : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), 2564 

 

4.1.3.2.2 ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินประกอบด้วยที่ดินที่มีศักยภาพตั้งอยู่

ในจังหวัดระยองและจังหวัดอ่ืนๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000 ไร่ (รวมพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิว

เอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี

ยล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นโครงการเชิงนิเวศ 

บริษัทฯ ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและที่ดินที่มีศักยภาพ

สนับสนุนการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภา คตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงโครงการตาม

นโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐอ่ืนๆ  โดยแยกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1) โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม: เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 

อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปัจจุบันเป็นโครงการที่เพียบพร้อมไปด้วยระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบ

สาธารณูปการต่าง ๆ โดยมุ่งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมระบบนิเวศและห่วงโซ่การผลิตวัสดุหรือผลิตภัณฑ์จาก

ต้นน้ำที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมโรงกลั่นและปิโตรเคมีครบวงจร สู่ปิโตรเคมีขั้นปลายและอุตสาหกรรม ขั้น

ปลายโดยตรง (Direct Downstream) อันเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมสมัยใหม่และรองรับความต้องการของ

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 

2) โครงการนิคมอุตสาหกรรม: นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 

เอสเตท ระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WHAID) โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 40 

และ WHAID ถือหุ้น ร้อยละ 60 การผนึกกำลังทางธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้พร้อม
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รองร ับการลงทุนในพื ้นที ่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะว ันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เน้น

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

3) ที่ดินอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ: ที่ดินแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในพื้นที่ 

อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2 ,300 ไร่ มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรม และพัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมรองรับการขยายตัวของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและ

โรงไฟฟ้าของภาครัฐ รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ที่มีขนาด

เล็ก มีการดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดิน และการบริหารจัดการที่ดินเพื่อรองรับด้านภาษีฯ อาทิ การ

ขายหรือให้เช่าทำการเกษตร อาคารพาณิชย์ และโครงการจัดสรร เป็นต้น 

 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีพ้ืนที่ตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมรอบพื้นที่ 5 พ้ืนที่ ได้แก่ 

พ้ืนที่เทศบาลนครระยอง ตำบลเชิงเนิน ตำบลนาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง และตำบลตะพง 

 

 

ภาพที่ 4.5 ที่ตัง้เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

ที่มา : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), 2564 

 

4.1.4 การดำเนินงานด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม 

การดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจเพ่ือ

การเติบโตที่ยั่งยืนไว้ว่า "The Balance of Economy, Ecology and Social will drive IRPC sustainable 

growth" คือการดำเนินธุรกิจด้วยความสมดุลระหว่าง การสร้างผลกำไร การดูสิ่งแวดล้อม และดูแลสังคม  
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เพราะฉะนั้นการทำงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมจึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัท

สามารถดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมได้อย่างต่อเนื่อง แบ่งกลุ่มโครงการด้านสังคมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

โครงการเพื่อสังคม โครงการเพื่อการศึกษา และโครงการเพ่ือชุมชน 

 

 

ภาพที่ 4.6 ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตที่ยั่งยืน 

ที่มา : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), 2564 

 

4.1.4.1 โครงการเพื่อสังคม 

 4.1.4.1.1 โครงการขาเทียม (IRPC Prostheses Project) 

นับตั้งแต่ปี 2554 ไออาร์พีซี ได้บริจาคเม็ดพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) 

ให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิขาเทียมฯ) สำหรับใช้ในการผลิตขาเทียมและ

อุปกรณ์สำหรับผู้พิการขาขาดอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 9 ปี ด้วยความคาดหวังที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้พิการ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

จนกระทั่งในปี 2562 ไออาร์พีซี ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมฯ ทำ การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ จนสามารถผลิตเม็ดพลาสติกชนิด Copolymer Polypropylene (PP Random 3340H) ซึ ่งมี

คุณสมบัติโปร่งแสง จึงทำให้แพทย์และช่างทำขาเทียมมองเห็นการแนบของเบ้าขาเทียมกับตอขาของคนพิการ

ด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน สามารถปรับแก้เบ้าขาเทียมให้มีความแนบพอดีกับตอขาของคนพิการได้อย่างตรง

จุดและรวดเร็ว ตลอดจนทำ ให้ผู้พิการใส่ขาเทียมที่มีความพอดี ทั้งนี้ผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการ

นี ้ เป็นผู ้พิการทั ้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิมาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา สาธารณรัฐ เซเนกัล และ

อินโดนีเซีย เป็นต้น ในปี 2563 โครงการฯ สามารถส่งมอบขาเทียมใหม่และซ่อมแซมขาเทียมที่ชำรุดให้กับผู้

พิการจำนวน 3,298 ขา (3,239 คน) และคิดเป็นจำนวนสะสมรวม 29,013 ขา นับตั้งแต่ที่เริ่มดำเนินโครงการ

ในปี 2554 
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4.1.4.1.2 โครงการลำไทรโยง 

ไออาร์พีซี ริเริ่มโครงการลำไทรโยง ตั้งแต่กลางปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน

การทำให้ชุมชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในพ้ืนที่ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง

ได้อย่างยั่งยืน โดยการทำให้พื้นที่นำร่องเปลี่ยนสภาพจากพื้นที่แห้งแล้งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านน้ำ

และอาหาร จากความสำเร็จของโครงการลำไทรโยง ซึ่งเริ่มต้นในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัด

บุรีรัมย์ ได้ทำการขยายพ้ืนที่ไปดำเนินการไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด

อุบลราชธานี 

 

4.1.4.2 โครงการเพื่อการศึกษา 

4.1.4.2.1 ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี 

ไออาร์พีซี จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์แห่ง

การเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนเป็นเวทีในการ

พบปะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในชุมชนเดียวกัน สมาชิกต่างชุมชน และชุมชนกับไออาร์พีซี 

ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น กิจกรรมที่ดำเนินการในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่

ละเดือน โดยในปี 2563 ไออาร์พีซี ดำเนินการกิจกรรมอบรมการทำอาหาร ชมรมโยคะ ชมรมวิทยาศาสตร์ 

ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมจินตคณิต ชมรมวาทศิลป์ ชมรมเทควันโด้ กิจกรรม DIY (อาทิ สายคล้องหน้ากาก

อนามัย ดินสอหัวตุ๊กตา แยกก่อนทิ้ง เป็นต้น) ในภาพรวมปี 2563 ผู้เข้าใช้บริการและร่วมทำกิจกรรม ณ ศูนย์

แห่งนี้ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 36,297คน 

4.1.4.2.2 โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง 

นับตั้งแต่ปี 2548 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นทุกปี ซึ่งมาพร้อมกับ

ปัญหาที่ประชากรผู้สูงอายุอาจพบเจอไม่ว่าจะเป็นการถูกทอดทิ้ง ปัญหาด้านสภาพจิตใจและปัญหาด้าน

สุขภาพร่างกาย และปัญหาด้านการเงิน ด้วยเหตุนี้ไออาร์พีซี จึงพิจารณาเหตุการณ์และผลกระทบเหล่านี้เป็น

หนึ่งในความท้าทายที่สังคมกำลังเผชิญและริเริ่มดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมากขึ้น โดยหนึ่งใน

โครงการที่โดดเด่นคือ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยองมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้

มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ในด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพ่ิมพูนความรู้และทักษะชีวิตที่จำเป็น ผ่านการ

ทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆ ทำให้เกิดความสนุกสนานและไม่เป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับไปสร้างรายได้และเกิดเครือข่ายใน

ชุมชนในปี 2563 ไออาร์พีซี ดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยองทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยกิจกรรม

ที่ดำเนินการประกอบด้วย กิจกรรมทำวุ้นแฟนซี กิจกรรมทำ กระเป๋าใส่โทรศัพท์ กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน กิจกรรมเจลล้างมือ กิจกรรมทำหน้ากากอนามัย กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมทำกระเป๋า

หนัง กิจกรรมทำสายคล้องหน้ากากอนามัย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ด้วย
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สถานการณ์ Covid-19 ทำ ให้ไออาร์พีซีหยุดดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นจำนวน 4 ครั้งในช่วง

ดังกล่าว 

 

4.1.4.3 โครงการเพื่อชุมชน 

 4.1.4.3.1 โครงการคลินิกปันน้ำใจ  

บริษัทจัดตั้งคลินิกปันน้ำาใจขึ้นตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขและ

ตรวจรักษาเบื้องต้นให้กับชุมชนรอบเขตประกอบการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมส่งข้อมูลการตรวจสุขภาพของ

คลินิกเข้าระบบฐานข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลระยองเพื่อการวางแผนรักษาต่อไป ในปี 2563 มีประชาชน

เข้าใช้บริการ 3,051 คน  

4.1.4.3.2 หน่่วยแพทย์เคลื่่อนที่่ตรวจสุุขภาพชุุมชน 

บริษัทร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือให้บริการ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่แก่ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปโรงพยาบาลหรือใช้บริการที่คลินิกปันน้ำใจ ออกหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ จำนวน 4 ครั้ง มีผู ้เข้ารับบริการ 968 คน (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ต้องหยุดการ

ให้บริการในช่วงที่เกิดการระบาด ให้บริการตรวจรักษาโรคโดยไม่คิดมูลค่า เช่น โรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรค

ทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร ถอนฟัน เป็นต้น 

4.1.4.3.3 กองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

บริษัทดำเนินการจัดตั ้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมฯ ตั้งแต่ปี 2559 เพ่ือดูแลด้านสุขภาพให้ชุมชนที่อยู่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ ในรัศมี 5 

กิโลเมตร โดยเปิดโอกาสให้ขุมชนมีส่วนบริหารจัดการกองทุนฯด้วยตนเอง ภายใต้คำแนะนำด้านอาชีวอนามัย

จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข โดยในปี 2563 คณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติโครงการที่ชุมชนเสนอและผ่นห

ลักเกณฑ์ จำนวน 26 โครงการ 

4.1.4.3.4 โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง 

บริษัทได้จัดทำองค์ความรู้ "ธนาคารน้ำใต้ดิน" ให้กับชุมชนรอบเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมไออาร์พีซี เพ่ือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเติมน้ำลงดินเพ่ือให้ระดับน้ำ

ใต้ดินเพ่ิมสูงขึ้น ทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค โดยบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงาน

ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียงจำนวน 20 บ่อ (ตำบลละ 5 บ่อ) โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่ 

ดังนี้ ตำบลบ้านแลง 5 บ่อ ตำบลเชิงเนิน 5 บ่อ ตำบลนาตาขวัญ 5 บ่อ ตำบลตะพง 5 บ่อ 
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4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลสำเร็จในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์

พีซี จำกัด โดยใช้หลักการของตัวชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

จากการการสัมภาษณ์ผู้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) คือ ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่หรือมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ประกอบไปด้วย 1. 

เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 2. ผู้นำชุมชนและประชาชนชุมชนเนินพระและชุมชนบ้านแลง 3.

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนินและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์

หลักการของดัชนีชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึ่งจะพิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้าน 

ประกอบด้วย 1.ด้านประสิทธิผล 2.ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 3.ด้านการบริหารจัดการ และ 4.ด้านการเรียนรู้และการ

พัฒนา ซึ่งจะสามารถแสดงผลดังนี้ 

4.2.1 ประสิทธิผล 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไอ

อาร์พีซี จำกัดในด้านประสิทธิผลของการบรรลุเป้าหมาย โดยได้ศึกษาจากการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR) ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ และการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญแล้วนำมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบ Balanced Scorecard เพื่อวิเคราะห์

การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สามารถแสดงผลได้ดังนี้ 

4.2.1.1 บรรลุเป้าหมาย 

จากการศึกษาพบว่า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานไว้ว่าอยากให้
องค์กรเป็น license to operate คือ กิจกรรมของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจเดิมหรือมีการขยาย
ธุรกิจโครงการใหม่เกิดขึ้น ชุมชนจะต้องเห็นพ้องยอมรับได้ที่ทางบริษัทจะดำเนินกิจการ เพราะลักษณะของ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมี สิ ่งที ่เป็นบทบัญญัติด้านสิ ่งแวดล้อมคือ  ต้องจัดทำรายงานผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) สิ่งที่สำคัญคือการจัดทำรายงาน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) จะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน เพื่อให้สามารถกำหนด
มาตรการป้องกันให้ภาครัฐและชาวบ้าวเกิดความเข้าใจได้ ให้ได้รับการยอมรับจากชุมชน โดยการทำกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อ้างอิงความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นตัวตั้ง ได้รับความร่วมมือการ
ประสานงานจากผู้นำชุมชนที่เป็นตัวแทนชุมชนแล้วนำไปจัดกิจกรรมต่างๆ โดยทางบริษัททำการสนับสนุนด้วย
งบประมาณท่ีจัดตั้งขึ้นเป็นกองทุนส่งเสริมสุขภาพเพ่ือสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งส่วนใหญ่
ในพื้นที่จะขาดเรื่องของอาคารที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน และภาครัฐเองไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณ
ก่อสร้างได้ โดยดำเนินงานผ่านการประสานงานกับผู้นำชุมชนให้ทำการเสนอโครงการขึ้นมาให้บริษัททำการ
พิจารณาสนับสนุน  
 
ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้จัดการฝ่ายกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้กล่าวว่า  
“เราจะนิยาม license to operate ของเราว่าเป็นเขตประกอบการที่ไปสู่ความเป็นเชิงนิเวศ เพราะความคิด
สมัยใหม่มองว่าอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมสะอาด ชาวบ้านจะยอมรับได้เพราะเขาจะมองว่ามันไม่
ก่อให้เกิดมลพิษ หรือถ้าจะมีมันจะอยู่ในระดับที่รับได้” 
และได้กล่าวเสริมว่า 
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“เวลาเราไปทำ CSR เราจะอิงเอาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นตัวตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ในพื้นที่จะขาด
เรื่องของอาคารที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน และภาครัฐเองไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณมาก่อสร้างได้” 
 
ผู้ให้สัมภาษณก์รรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวว่า  
“เรามีโครงการเพ่ือสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่โดยจัดตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมสุขภาพจะให้เป็น
ทุนสนับสนุน 6,000,000 บาทต่อปี แบ่งไปเป็นทุนสำหรับ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องออกกำลังกาย และ
กีฬา เพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในพื้นท่ี” 
 
ผู้ให้สัมภาษณเ์จ้าหน้าที่อบต.บ้านแลง ได้กล่าวว่า  
“ในการจัดกิจกรรมบางอย่างงบประมาณทางภาครัฐไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ด้วยเงื่อนไขกรอบระเบียบบาง
ประการ เพราะฉะนั้นการที่ CSR ลงมาแล้วมีส่วนร่วมในกระบวนการตรงนั้นเนี่ย การจัดสรรงบประมาณ
บางส่วนมาให้ มันสามารถเติมเต็มหรือทำให้กิจกรรมของทางอบต.สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น” 
 
ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมตำบลเชิงเนิน ได้กล่าวว่า 
“ก็ตรงนะที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ อย่างพวกMOU ข้อตกลงต่าง ๆ ก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ ในเรื่องงบประมาณ การ
จัดกิจกรรมต่างๆ ก็มีกิจกรรมตลอดทั้งปี ในด้านงบประมาณอย่างงบEIA การตรวจของเทศบาลเองก็มีจำกัด
อะนะบ้างเรื่อง ทาง IRPC ก็สนับสนุนทั้งงบประมาณท้ังบุคลากรเข้ามาช่วย” 
 
ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้นำชุมชนเชิงเนินคนที่ 2 ได้กล่าวว่า  
“ทาง IRPC มีแพลนว่าต้องทำอะไรในส่วนที่เขาจะลงชุมชน ทางชุมชนจะเป็นฝ่ายรับข้อมูล อย่างเขาจะซ่อม
บำรุงก็จะสื่อสารมาทางผู้นำว่าจะมีการซ่อมบำรุง ทางผู้นำมีหน้าที่ส่งข้อมูลต่อให้คนในชุมชน  หรือโครงการ
ต่าง ๆ อย่าง open house เขาก็จะวางแพลนไว้อยู่แล้วว่าไตรมาสแรกเขาจะทำอะไรกับชุมชน ถ้าพูดในส่วน
เป้าหมายของชุมชน ก็จะมีเป้าในงานประเพณี เช่น งานวันสงกรานต์ ทาง IRPC ก็จะสนับสนุนงบประมาณให้
ทางชุมชนจัดกิจกรรม ถ้าพูดถึงเป้าหมายก็คือการเขียนโครงการของบประมาณมากกว่าการตั้งเป้าแล้วไป
พูดคุย”  
 
ผู้ให้สัมภาษณช์าวบ้านในชุมชนบ้านแลงคนที่ 1 ได้กล่าวว่า  
“ได้ประโยชน์เพิ่มเติมในส่วนที่เราอาจจะขอหน่วยงานต่างๆล่าช้า อาจจะเป็นหน่วยงานราชการ ถามว่าขอได้
ไหม ขอได้แต่ขอได้ในสัดส่วนที่มีงบประมาณ CSR จะเป็นการเติมเต็มซะมากกว่า CSR อาจจะเร็วขึ้นนิดนึง” 
 
ผู้ให้สัมภาษณช์าวบ้านในชุมชนเชิงเนินคนที่ 3 ได้กล่าวว่า  
“เขาก็ให้นะ บางส่วนก็คือได้อ่ะ ถ้าเราขอเขาก็ให้ เราก็อยากให้เขาปรับปรุงเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเงี้ยเวลาเขามี
อะไรเขาก็จะบอกเขาก็จะแจ้งเราเขาก็จะแจ้งทางผู้ใหญ่ให้เรารับรู้ว่าเขาจะปล่อยสารนะวันนี้ เป็นควันออกมัน
จะข้ึนปล่องอะไรเขาก็จะบอกเราอยู่ เขาก็บอกเราดี” 
 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเป็น license to operate โดยการทำ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อ้างอิงจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือ

การประสานงานจากผู้นำชุมชนที่เป็นตัวแทนชุมชน โดยทางบริษัททำการสนับสนุนด้วยงบประมาณที่จัดตั้งขึ้น
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เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่เพิ่มเติมจากการที่ภาครัฐไม่

สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ โดยดำเนินงานผ่านการประสานงานกับผู้นำชุมชนให้ทำการเสนอโครงการ

ขึ้นมาให้บริษัททำการพิจารณาสนับสนุน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเติมเต็มความต้องการของชุมชนที่ทาง

ภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนได้ 

 

 

ภาพที่ 4.7 สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

ที่มา : ถ่ายโดยผู้เขียน 

 

ภาพที่ 4.8 เครื่องออกกำลังกาย 

ที่มา : ถ่ายโดยผู้เขียน 

 
 

4.2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไอ

อาร์พีซี จำกัดในด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากความพึงพอใจของภาคเอกชน ภาครัฐและภาค
ประชาชน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
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4.2.2.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
จากการสัมภาษณ์ พบว่าผู ้นำชุมชนและชาวบ้านค่อนข้างพอใจในการดำเนินงานความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด แต่ก็มีส่วนหนึ่งไม่พอใจในการดำเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด เช่นกัน ในส่วนที่พึงพอใจต่อการดำเนินงานคือการเข้า
มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร ให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินงานของในชุมชน สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการแก้ไขปัญหา
ในอดีตที่ผ่านมา ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของชาวบ้านได้ดีมากขึ้น 
แต่พบว่าบางส่วนไม่ได้พึงพอใจมากนัก จากประเด็นการแก้ไขปัญหาเรื่องลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและ
ความพึงพอใจขึ้นอยู่กับผลกระทบที่ได้รับที่แตกต่างกัน คนที่อยู่ใกล้โรงงานในรัศมี 1-2 กิโลเมตรโดยรอบเขต
ประกอบการจะได้รับผลกระทบเรื่องเสียงและกลิ่นมากกว่าคนที่อยู่รัศมี 10 กิโลเมตร และส่วนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานคือ การจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้ทั่วถึง เพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะ และการ
สื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ทำโครงการกับชุมชนมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการทำงาน 
 
ผู้ให้สัมภาษณเ์จ้าหน้าที่อบต.บ้านแลง ได้กล่าวว่า  
“ด ีการมีส่วนร่วมของเขาอ่ะดี แตว่ิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยบางครั้งมันยังไม่ประทับใจเรา บางทีมองว่าวิธีการของ

คุณ เราเข้าใจนะว่ามันไม่ได้แก้ไขได้ปั๊บได้เสร็จ มันต้องใช้การแก้ไขระยะยาวแต่ว่าการสร้างผลกระทบมัน

ต่อเนื่องอย่างเนี้ย มันจะยับยั้งผลกระทบที่มันเกิดข้ึนกับชุมชนยังไงก่อน อยากให้มองในมุมนั้นมากกว่า” 

 

ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้นำชุมชนเชิงเนินคนที่ 2 ได้กล่าวว่า 

“ในความคิดเห็นส่วนตัว เราก็คิดว่า ก็โอเคถ้าเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของชุมชน เราก็พึงพอใจใน

ระดับนึง ในเมื่อเขาอยู่ในพื้นที่เราแล้วเข้ามมามีส่วนร่วมกัน โรงงานกับชุมชนกับคนในพื้นที่ พี่ว่าเราพูดกันรู้

เรื่องมากกว่าก็โอเค ก็สรุปว่าพอใจ” 

 

ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้นำชุมชนเชิงเนินคนที่ 1 ได้กล่าวว่า 

“ช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ถือว่าดี เวลาเกิดเหตุเนี่ยเขาลงพื้นที่เร็ว แต่เมื่อก่อนแรกๆกลุ่ม  CSR ไม่สามารถ

ตัดสินใจได้แล้วก็ชี้แจงไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น คือลงมาดูพ้ืนที่เฉยๆปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานจนกระทั่งเหตุการณ์

มันผ่านไป เรื่องมาหาชุมชน แล้วก็ไม่รู้สาเหตุอีกต้องกลับไปถามสิ่งแวดล้อมของเขาหรือหน่วยงานของเขาว่า

เกิดอะไรขึ้นถึงจะมาแจ้งชุมชน” ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) ได้กล่าวว่า “สิ่งที่เราพยายามจะทำคือเมื่อมีคนร้องเรียนว่ามีกลิ่นเหม็นเราจะพยายามไปให้ได้ภายใน 15 

นาที เพ่ือทีใ่ห้กลิ่นมันยังไม่หายไป ยังอยู่ แล้วเวลาตรวจสอบมาจะได้รู้ว่าจากกิจกรรมอะไร มันจะได้หาเจอ ไป

แก้ไขท่ีสาเหตุได”้ 
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ผู้ให้สัมภาษณช์าวบ้านในชุมชนเชิงเนินคนที่ 1 ได้กล่าวว่า 

“ในกิจกรรมที่เขาเข้ามาดำเนินการร่วมกับเราก็ ok ครับ ถ้าเกิดเราร้องขอไป เขาก็เข้ามาช่วย ในเรื่องของ

บุคลากรการทำงานของเขาก็โอเค เช่นจัดงานวิ่งของอสม.ในชุมชน ทางพนักงานของเขาก็มาดำเนินงานต่างๆ

ให้เราประสบความสำเร็จ เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดกิจกรรม ร่วมมือกันระหว่างตัวชุมชนและ CSR ของ 

IRPC” 

 

ผู้ให้สัมภาษณช์าวบ้านในชุมชนบ้านแลงคนที่ 1 ได้กล่าวว่า 

“ก็มีความพึงพอใจในระดับที่ดี แต่ถ้าถามว่าดีกับดีมาก ถ้าเราถามก้นบึ้งของหัวใจของชาวบ้านทุกคน ทุกคนก็

ไม่ยอมรับเท่าไหร่หรอก เพราะว่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกับคนที่ไม่ได้รับผลกระทบก็จะไม่มีความรู้สึกตรง

นั้น อย่างคนที่อยู่ใกล้โรงงานในรัศมี 1 กิโลเมตร 2 กิโลเมตรโดยรอบเขตประกอบการเนี่ยมันก็จะได้รับ

ผลกระทบเยอะเรื่องเสียง กลิ่น ทุกอย่าง คนที่อยู่รัศมี 1 กิโลเมตรกับ 10 กิโลเมตรเนี่ยความรู้สึกมันจะผิดกัน” 

 

ขณะที่ผลการสัมภาษณ์อีกส่วนหนึ่งมีข้อมูลที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่มีความพึงพอใจ 

เนื่องจากบริษัทยังปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยผู้ให้สัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนบ้านแลงคนที่ 3 กล่าวว่า 

“ไม่พึงพอใจสำหรับส่วนตัว เหตุผลหนึ่งถ้าสมมุติเราไปโอเคเออออห่อหมกกับเขาเนี่ย เขาก็จะเอาตัวป้าเนี่ยไป

เป็นเสียงส่วนหนึ่งของเขา สองป้าเคยเสนอให้เขาทำแบบนี้แบบนู้นหรือบอกว่าโรงงานยังทำไม่ถูก ที่ว่าเอาเงิน

มาให้ชุมชนจริงแต่ไม่ได้ให้กับชุมชนทุกคน ให้กับนายกอบต. อบต หรือว่าส่วนกลาง แล้วถามว่าชุมชนได้ไหม

แต่ถ้ามลพิษชุมชนได้หมดทุกคนทั้งเด็กท้ังคนแก่ป้าก็ไปเสนอที่นู่นแต่ก็ไม่เห็นเขาจะเอาคำพูดของป้าไปจัดแจง

อะไร ก็ยังทำเหมือนเดิม  

ป้าก็บอกแล้วว่าที่เอาลงมาให้ชุมชนเนี่ยที่เอามาให้ส่วนทำบุญเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันกินมันก็สลาย

หมดถ้าเราเอามาสร้างเป็นอะไรให้มันเป็นสถาน มันก็ดี เราได้ใช้กันหมด แล้วก็มีอีกอย่างนึงทางโรงงานเขาเอา

มาให้วัดบ้านแลง คือของเก่ามันมีอยู่แล้วแล้วเขาเอามาตกแต่งให้มันดีขึ้น ก็คือมีเจดีย์อยู่แล้วแล้วเขาเอาเงิน

เนี่ยมาช่วยปรับปรุงให้มันดีขึ้น แต่โรงงานป้ายเป็นของโรงงานว่าเอาเงินมาช่วยเหลือวัดสร้างนู่นสร้างนี่แต่ที่จริง

มันไม่ใช่เงินสร้างมันเป็นเงินปรับปรุง ป้าเลยไม่ชอบ” ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนบ้านแลง

คนที่ 2 กล่าวว่า “เข้ากับชุมชนได้ดีกว่าแต่ก่อน แต่ป้าอยากให้มันจริงใจจริงๆอ่ะ ไม่ใช่ผักชีอ่ะ ถ้าเกิดอะไร

จริงๆก็น่าจะบอก ไม่ใช่ระงับได้แล้วมาพ่ึงบอก ถ้าระงับไม่ได้ล่ะ” 

ดังนั้นจึงสรุปว่าความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัทมีทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงพอใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่พึงพอใจในการดำเนินงานความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของบริษัท ในส่วนที่พึงพอใจต่อการดำเนินงานคือสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการได้

ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมา ส่วนที่ไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานคือ การแก้ไขปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขโดยทั้งหมด 

การสื่อสารข้อมูลมีการคลาดเคลื่อน ทำให้ไม่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับชาวบ้านได้  
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4.2.3 การบริหารจัดการ 
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไอ

อาร์พีซี จำกัดในด้านการบริหารจัดการโดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากแผนงาน การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของภาคเอกชน ภาครัฐ
และภาคประชาชน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

4.2.3.1 แผนงาน 

จากการศึกษาการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

พบว่าแผนงานของทางบริษัทมีแผนงานที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนและนำมาเป็นต้นแบบในการดำเนินงานคือ 

การดำเนินงานตามเป้าหมาย social license คือการดำเนินงานเพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้ถึงความใส่ใจ ความ

ห่วงใย แบ่งปัน และความนับถือ  ซึ่งแบ่งออกได้ 4 หมวด หมวดแรก คือ เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมและการ

จัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 2 คือ การสร้างความผูกพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 3 คือ การ

พึ่งพาอาศัยในแง่ของนิติเศรษฐกิจของระหว่างชุมชนกับโรงงาน หมวดที่ 4 คือ การสื่อสาร และจัดกิจกรรม

ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกันกับทางภาครัฐที่มีแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้

ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินกิจกรรมให้แก่ชาวบ้าน ดำเนินงานอ้างอิงตามประเพณีและวัฒนธรรมที่

เกิดข้ึนในหมู่บ้าน เช่น งานวันเด็ก งานทำบุญเผาข้าวหลาม วันสงกรานต์ วันลอยกระทง 

 
ผู้ให้สัมภาษณก์รรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวว่า 
“แบ่งเป็น 4 หมวด  
หมวดแรก คือ เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
หมวดที่ 2 คือ การสร้างความผูกพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราดึงเรื ่องนี้ออกมาเพื่อโฟกัสเรื ่องสุขภาพ 
เพราะว่าพื้นที่โดยรอบเองค่อนข้างเป็นกังวลเรื่องสารเคมี จะได้รับอันตรายไหมเพราะฉะนั้นโปรแกรมสุขภาพ
จึงเป็นเรื่องใหญ่ 
หมวดที่ 3 คือ การพึ่งพาอาศัยในแง่ของนิติเศรษฐกิจของระหว่างชุมชนกับโรงงาน ก็คือทำยังไงให้ชุมชนมี
รายได้พี ่ เพิ ่มขึ ้นแล้วก็เกิดการพึ ่งพาระหว่างบริษัทกับชุมชน ก็คือ เราพยายามทำให้เป็น business 
partnership เช่น ผ้าทำความสะอาดที่ใช้ในโรงงานเราจะรับซื้อจากชุมชน 
หมวดที่ 4 คือ สื่อสาร เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับการสื่อสารก็คือพอเราไม่รู้อะไรเราก็จะโทษว่า
การสื่อสารที่ดีทั้งท่ีปัจจุบันเรามีช่องทางการสื่อสารเยอะ มีสื่อสารหลายช่องทางทั้งทาง facebook ทั้งออนไลน์
และออฟไลน์ แต่จะสนใจเมื ่อมีความต้องการเท่านั ้น ถ้าปกติเขาจะไม่สนใจเพราะสนใจในเรื ่องของ
ชีวิตประจำวันมากกว่า เพราะฉะนั้นถ้าวันไหนมีเหตุ เรามักจะถูกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบอกว่าไม่สื่อสาร แต่จริงๆ
คือสื่อสารตลอด คนที่รับสารจะเข้ามาดูไม่ดูอีกเรื่องนึง” 
 
ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้นำชุมชนเชิงเนิน ได้กล่าวว่า  
“แผนก็คือจัดประชุมประชาคมเหมือนเดิมเนี่ยแหละ คล้ายๆประชุมประชาคมของท้องถิ่นเนี่ยแหละแต่มันแยก
กับฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองนี้ก็คือแผนของฝ่ายปกครอง คือความต้องการของชาวบ้านในปั จจุบันก็จะเอา
แผนของผู้ใหญ่บ้านที่ประชุมแต่ละหมู่มารวมเป็นแผนของฝ่ายปกครองฝ่ายเดียวแล้วเก็บไว้เป็นส่วนของฝ่าย
ปกครองและส่งให้ทางท้องถิ่นชุดนึง” 
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ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมตำบลเชิงเนิน ได้กล่าวว่า  
“ก็จะมีแผนเป็นระยะ แผน 1ปี 3ปี 5ปี แต่ละแผนงานก็ต้องมีงบประมาณ ขั้นตอนการประเมินและอนุมัติ
แผนงาน ในระดับหน่วยงานก็มีแผนระยะ 1ปี 3ปี 5ปี ในแต่ละปีงบประมาณก็มีการจัดขอจัดเก็บบ้าง” 
 
ผู้ให้สัมภาษณเ์จ้าหน้าที่อบต.บ้านแลง ได้กล่าวว่า  
“มีการตั้งงบประมาณกิจกรรมทุกกิจกรรมให้ทุกกลุ่มในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเกษตร มันจะมีกลุ่ม
เงาะมังคุดทุเรียนเพราะว่าบ้านแลงเป็นพ้ืนที่ไม้ผล เราจะมีงบประมาณในการสนับสนุนตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพ
หลักของคนในชุมชน เราก็จัดสรรงบประมาณมาเข้าแผนเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มพวกนี้ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่ม
ของวัฒนธรรมการศึกษาของเด็ก เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราก็มี เด็กแรกเกิด เด็กอายุ 2-3 ขวบขึ้นไป เข้ามา
เรียนในศูนย์เด็กเล็กของอบตบ้านแลงแล้วก็มีงบประมาณพวกนี้จัดสรรให้กับทุกกลุ่มคนทุกชนชั้น งบประมาณ
ของภาครัฐของท้องถิ่นเนี่ย เราจัดสรรให้กับทุกกลุ่มทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นคนโตคนแก่เราจัดหมดซึ่ง
จะจำแนกไปตามกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวัฒนธรรมคนที่อยู่ในวัด สภาวัฒนธรรมคนเก่าแก่ กลุ่มเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเราก็ไปสนับสนุนทุกกลุ่มวัยของคนในพื้นที่เรามีแผนในการสนับสนุนงบประมาณให้เขาไปทำกิจกรรมใน
เรื่องของเขาทุกกลุ่มในบ้านแลง” 
 
ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้นำชุมชนบ้านแลง ได้กล่าวว่า  
“งานประจำปีเช่นงานวันเด็กงานทำบุญเผาข้าวหลามวันสงกรานต์ลอยกระทง ตามเทศกาลประจำปี 
 

ดังนั ้นจึงสรุปว่าแผนงานการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของงบริษัทได้กำหนด
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจนและนำมาเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน เพื ่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมเนื้อหาในการดำเนินงาน สอดคล้องการทำงานกับภาครัฐในการดูแลชาวบ้านใน
ชุมชน โดยดำเนินงานทั้งด้านสุขภาพของชุมชน การศึกษา คุณภาพชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  
 

4.2.3.2 การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
จากการศึกษาพบว่าการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทมีทั้ง CSR in 

process และ CSR after process การดำเนินงาน CSR in process ดำเนินงานโดยดูแลระบบการทำงาน
ภายในให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดความผิดพลาดจากตัวระบบการทำงานของโรงงาน
และหาทางรับมือกับปัญหามลพิษท่ีอาจจะถูกปล่อยออกไปสู่ข้างนอกได้ อย่างการปรับปรุงคุณภาพอากาศโดย
การปรับเปลี่ยนใช้เชื้อเพลิงก๊าซผสม ลดการใช้น้ำมันเตา ปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดการรั่วซึมและการระบาย
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดข้ึนโดยปลูกป่าแนวป้องกันโดยรอบเขตประกอบการเพ่ือลดการกระจายของก๊าสลง  

การดำเนินงาน CSR after process เป็นการบูรณาการตามความต้อการของประชาชน ทั้ง

สุขภาพของชุมชนอย่าง การบริการคลินิกปันน้ำใจ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กองทุนส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา 

คุณภาพชีวิตอย่างการทำธนาคารน้ำและปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและ

น้ำแล้งตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นในชุมชน ความปลอดภัย คือบริษัทมีศูนย์ดับเพลิงในหน่วยงานที่ประสานความ

ร่วมมือกับทางภาครัฐฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี เช่น งานทอดกฐิน

สามัคคี บูรณะโบราณสถานในพื้นที่ สนับสนุนประเพณีท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณและด้าน

บุคลากร ศูนย์การเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมทางวิชาการ ติวคณิตวิทย์ สอนอาชีพ DIY  ฯลฯ 
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โดยการดำเนินงานของบริษัทมีช่องทางการประสานงานผ่านทางผู้นำชุมชน เพ่ือให้ผู้นำชุมชนนำข้อมูลข่าวสาร

ไปบอกรายละเอียดต่างๆให้กับชาวบ้านได้รับรู้โดยหอกระจายเสียง  การพูดคุยผ่านการรวมตัว ช่องทาง LINE 

คณะกรรมการหมู่บ้าน และรถแห่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อบต.บ้านแลง ได้กล่าวว่า “วิธีการทำงานของส่วนท้องถิ่น รูปแบบส่วนใหญ่แล้วของ 

CSR เนี ่ยจะมาร่วมกิจกรรมกับทางท้องถิ ่นมากกว่า งานกีฬาเขาก็จะมาช่วยในเรื ่องของการสนับสนุน

งบประมาณในส่วนของกีฬา ประเพณี สงกรานต์เราก็เป็นกีฬาต่อต้านยาเสพติดอย่างเงี้ย การออกกำลังกายเขา

ก็มาเข้าร่วม แล้วก็รูปแบบในการจัดการกีฬาเปตองสำหรับผู้สูงวัยอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมาเข้าร่วม มันเป็น

กิจกรรมในรูปแบบลักษณะของเป็นงานท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วแล้ว IRPC มาร่วมสนับสนุนงบประมาณในการทำ

กิจกรรม”  

และกล่าวเสริมว่า “ส่วนตัวกิจกรรมของ IRPC ที่เขาจะต้องเข้ามาประชาสัมพันธ์มันก็จะมีในเรื่องของเตรียม

ความพร้อมเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน อันนี้เป็นส่วนของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าชุมชนเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน

เกิดเหตุอะไรขึ้นกับโรงงานสมมุติว่ามีแก๊สรั่วมีการระเบิด วางแผนเคลื่อนย้ายคนอะไรแบบนี้ซึ่งในพื้นที่ก็จะมี

การกำหนดจุดรวมพล อันนั้นน่ะเป็นกิจกรรมที่โรงงานจัดในพื้นที่เตรียมความพร้อมในพื้นที่อันนี้เป็นกิจกรรม

ของที่โรงงาน ส่วนใหญ่จะเป็นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบตจะมีหน่วยงานนี้ที่อยู่ในอบต.อยู่แล้ว เวลา

เขาประสานงานมันจะมีหน่วยงานปพของอบต.บ้านแลง แล้วก็จะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

บ้านแลง (รพสต) กับบ้านก้นหนอง เขาจะทำงานร่วมกัน” ซึ่งสอดคล้องกับที่ผู ้ให้สัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่าย

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้กล่าวว่า “ศูนย์ดับเพลิงของ IRPC ที่มีอยู่เนี่ยมีเยอะ เพราะว่าเรา

ค่อนข้างจะต้องพร้อมรับกับสถานการณ์” 

 

ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้จัดการฝ่ายกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้กล่าวว่า 

“ศิลปะประเพณีวัฒนธรรม  IRPC บูรณาการทุกๆมิติที่เป็น CSR after process ชุมชนมีกิจกรรมวัฒนธรรม

ประเพณีอะไรเราก็จะไปมีส่วนร่วมด้วย การส่งพนักงานออกไปช่วยทำกิจกรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมของชุมชน

โดยชุมชนเองจะมีค่อนข้างน้อย เพราะทุกคนจะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพตัวเองเวลาจะนัดรวมตัวทำอะไรกันสัก

อย่างก็มักจะมีแค่ผู้นำกับกรรมการหมู่บ้าน ที่เหลือจะไม่ค่อยมีใครให้ความร่วมมือ สภาพสังคมมันเป็นแบบนี้

เราจึงเอาพนักงานออกไปช่วยให้ชุมชนดำเนินโครงการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ ที่ศูนย์การเรียนรู้ในช่วงปกติที่

ไม่ใช่มี covid ทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้เช่น กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมทางวิชาการ 

ติวคณิตวิทย์ สอนอาชีพ DIY  ฯลฯ” 
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ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้นำชุมชนบ้านแลง ได้กล่าวว่า 

“ทาง IRPC ก็มาช่วยปรับปรุงระบบประปาให้ ทางชุมชนค่อนข้างมีปัญหาอยู่ ตอนนั้นหมู่บ้านมีปัญหาเรื่อง

ระบบประปา อันเก่ามันชำรุดอุปกรณ์หลายๆอย่างมันชำรุด มันเป็นปัญหาของหมู่บ้านเพราะแต่เดิมหมู่บ้าน

ดูแลกันเอง ปัญหาระบบประปาก็ขอประชาคมว่าเราควรจะปรับปรุงเรื ่องนี ้ CSR ของ IRPC เนี ่ยเขามี

งบประมาณมาให้เหมือนกันว่าหมู่บ้านต้องการเอาไปใช้ประโยชน์เรื่องใดก็ประชาคมก็เอาไปลงตามหมู่บ้าน 

โดยงบประมาณเนี้ยหมู่บ้านจะได้ 2 ปีครั้งได้ 1 แสนบาท ก็มีจิตอาสาของบริษัทเข้ามาช่วยดูระบบว่าปรับปรุง

อะไรเพิ่มมีข้อบกพร่องตรงไหนมาช่วยล้างทำความสะอาดระบบประปา” 

ซึ่งสอดคล้องกับทีผู่้ให้สัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้กล่าวว่า 

“IRPC มีโรงน้ำประปาเป็นของตัวเอง คนที่ดูแลประปาในหมู่บ้านส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยมีคุณภาพเพราะ

มันไม่มีกระบวนการที่จะดูแลรักษาท่ีมันดี IRPC ก็จะส่งคนที่ดูแลน้ำประปาไปช่วยปรับระบบให้น้ำมันกลับมามี

คุณภาพดีเหมือนเดิม” 

และสอดคล้องกับทีผู่้ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อบต.บ้านแลง ได้กล่าวว่า 

“การทำธนาคารน้ำมันเป็นวิธีคิดในการเก็บน้ำในกรณีที่น้ำน้อยเนี่ยขุดบ่อให้น้ำมันมาสะสมอยู่ในทรายบ่อที่ เรา

ทำเนี่ย อันนี้ก็เป็นโครงการที่ทาง IRPC เขาคิดแล้วก็สนับสนุนให้ชุมชนมีธนาคารน้ำไว้เก็บน้ำเพื่อใช้ยาม

หน้าแล้ง เวลาน้ำท่วมมันจะผ่านตรงนี้ไป มันทำให้ลดอัตราการเสี่ยงเวลาน้ำท่วมพื้นที่ตรงนั้น เพราะมันมีบ่อน้ำ

ที่เป็นธนาคารนี้อยู่น้ำจะซึมลงมาบ่อนี้ทั้งหมดเลย เช่นกันในกรณีหน้าแล้งน้ำเขาก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้เขาก็จะ

ขุดเป็นช่องว่างน้ำก็จะไปอยู่ในพื้นที่ตรงไหนที่น้ำสามารถแบ่งออก น้ำตรงนี้มีประโยชน์กับพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้าง

เยอะเหมือนกัน” 

 

ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้นำชุมชนเชิงเนินคนที่ 1 ได้กล่าวว่า 

“ของท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา 3 ปีอยู่แล้วคือชุมชนจะทำประชาคมไปแล้วเป็นจุดตั้งอยู่ในแผนปีของท้องถิ่นอยู่

แล้ว เขาก็ทำระบบสาธารณูปโภค เขาก็อุดหนุนไปตามนั้นอยู่แล้ว ก็ทำตามแผนประชาคมที่เราทำเสนอไปเป็น

แผน 3 ปีเขาก็จะดูแผนโครงการที่สำคัญที่ชาวบ้านเดือดร้อนเลือกมาทำตามลำดับ 1 2 3 ประมาณนี้” 

 

ผู้ให้สัมภาษณช์าวบ้านในชุมชนเชิงเนินคนที่ 2 ได้กล่าวว่า 

“จะมีตัวแทนเข้ามาถามเฉยๆนี่แหละ เวลาหมู่บ้านมีประชุมเขาก็เข้ามา ไม่ได้เข้ามาทุกครั้งแต่ว่าก็เข้ามาบ้าง 

เขาก็จะให้พนักงานมาเหมือนมามีส่วนร่วมกับหมู่บ้านอะไรเนี่ยยังเวลาทำบุญ ส่งพนักงานมา มาทำบุญมาช่วย

หมู่บ้านอะไรเงี้ย”สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนเชิงเนินคนที่ 3 ได้กล่าวว่า “เขาดูแลเราดี ถ้า

เราขอเรื่องจิตอาสากับเขาเนี่ย เขามาเยอะมาก ครั้งที่แล้วเราขอเขามาอนามัย เขาก็มาเยอะมาก” 
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ผู้ให้สัมภาษณช์าวบ้านในชุมชนเชิงเนินคนที่ 1 ได้กล่าวว่า 

“ในการจัดกิจกรรมเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเขามาตัวอย่างยกตัวอย่างงานวิ่งเขาก็เข้ามาร่วมเนี่ย  เนื่องด้วยว่า

ทางพนักงานของเขาที่เป็น CSR เนี่ยเป็นครูสอนโรงเรียนผู้สูงอายุเขาก็เลยมีไอเดียว่าจะทำกิจกรรมอะไรดี

ให้กับผู้สูงอายุ เขาก็คิดกันวางแผนกันจะทำงานวิ่งเดินวิ่ง พาผู้สูงอายุออกกำลังกายเขาก็เลยคิดทำโครงการนี้

ขึ้นมาแล้วประสานกันระหว่างโรงเรียนผู้สูงอายุกับทางพนักงานที่เข้ามาเป็นครูผู้สอนครูผู้ช่วยที่ช่วยดูแลคน

แก่” 

ดังนั้นจึงสรุปว่าการดำเนินงานของบริษัทมีการดำเนินงานทั้งภายในและภานนอก เป็นการดำเนินงาน

กับภาครัฐและชาวบ้านในชุมชน การดำเนินงานภายในคือ การดูแลระบบการทำงานภายในให้สามารถทำงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดความผิดพลาดจากตัวระบบการทำงานของโรงงานและหาทางรับมือกับ

ปัญหามลพิษที่อาจจะถูกปล่อยออกไปสู่ข้างนอกได้  การดำเนินงานภายนอกคือ การดูแลสุขภาพ การศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี คุณภาพชีว ิต และสิ ่งแวดล้อมในพื ้นที ่รอบเขตประกอบการโดยมีการ

ประสานงานผ่านหลายช่องทาง เพ่ือให้สามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 

 

           ภาพที่ 4.9 หอกระจายเสียงของหมู่บ้าน 

          ที่มา : ถ่ายโดยผู้เขียน 
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           ภาพที่ 4.10 ชาวบ้านร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ 

          ที่มา : ถ่ายโดยผู้เขียน 

 

4.2.3.3 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
จาการศึกษาพบว่าบริษัทมีการวัดผลรวม 3 มิติ คือ 1.ความพึงพอใจในเรื่องกิจกรรมสำคญัที่

เกิดข้ึน 2.ความพึงพอใจต่อโครงการ 3.การสื่อสาร จากการทำกิจกรรมไปมีการสื่อสารที่ชาวบ้านรับรู้มากน้อย
เพียงใดและใช้เครื่องมือ SROI ที่จะถูกประเมินก่อนเริ่มทำโครงการมาประเมินเพ่ือทำให้งบประมาณที่ลงทุนไป
นั้นเกิดประโยชน์สูงสุด แต่การใช้ SROI ประเมินนั้นจะเกิดขึ้นกับโครงการขนาดใหญ่ เพราะกิจกรรมขนาดเล็ก
อย่างเช่น กิจกรรมงานทำบุญในชุมชนที่ไม่ต้องทำการประเมินก็มีการเข้าร่วมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่โครงการ
ขนาดใหญ่จะต้องมีการประเมินว่ามีความคุ้มค่ามากพอที่จะลงทุน เช่น  ศูนย์การเรียนรู้ แต่ในขณะเดียวกัน
บางเรื่องอาจจะได้ผลประโยชน์น้อยแต่ได้ความพึงพอใจเยอะ เพราะฉะนั้นบางทีการใช้เครื่องมืออาจจะไม่ได้
แปลตามตรง ต้องใช้ควบคู่กันไป การลาดตะเวน รวมไปถึงการพูดคุยในเวทีพหุภาคี open house เดือนละ 1-
2 ครั้ง ที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านและหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาเสนอหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดการดำเนินแก้ไข ลดความห่วงกังวลของประชาชนที่อยู่โดยรอบ ในส่วนของทาง
ภาครัฐนั้นทำตามแบบแผนที่ทางภาครัฐได้ตั้งเอาไว้ในแต่ละโครงการ ติดตามด้วยตัวชี้วัดและการประเมินใน
แบบสอบถามการประเมินที่ผู้เข้าร่วมโครงการตอบว่าสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคข์องโครงการ แต่
หากเป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนมาจากประเพณีและวัฒนธรรม เช่น งานวันเด็ก งานวันสงกานต์ จะไม่มีการติดตามที่
ชัดเจน เป็นการดูความพึงพอใจของชาวบ้านเป็นหลัก  
 
ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้จัดการฝ่ายกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ได้กล่าวว่า 
“ทางบริษัทมีการวัดผลรวมเม่ือชาวบ้านมีความพึงพอใจต่อการทำ CSR ของเรายังไงบ้าง ซึ่งรอวัด 2-3 มิติ คือ  
1.ความพึงพอใจในเรื่องกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงบ้าง  
2.ความพอใจต่อโครงการที่เราทำ เช่น ก็จะดูโครงการความยั่งยืนเช่นศูนย์การเรียนรู้ได้ประโยชน์ยังไงสุดท้าย
จะถูกแปลงคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ 
3.การสื่อสาร ที่เราทำกิจกรรมไปมีการสื่อสารที่ชาวบ้านรับรู้มากน้อยแค่ไหน 
และใช้เครื่องมือ SROI ที่จะถูกประเมินก่อนเริ่มทำโครงการ มันก็จะถูกแบ่งมาเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็
เลือกโครงการที่ได้ค่า SROI สูง เพื่อทำให้เม็ดเงินเราเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น 
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ชีวิตจริงในการทำ CSR มันมีหลายปัจจัย บางเรื่องอาจจะได้ผลประโยชน์น้อยแต่ได้ความพึงพอใจเยอะ เราต้อง
ใช้ควบคู่กันไป” 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อบต.บ้านแลง ได้กล่าวว่า  
“ไม่ได้มีที่เป็นรูปธรรมขนาดนั้น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของความพึงพอใจดูความพอใจของชุมชนเป็นหลัก” 
 
ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมตำบลเชิงเนิน ได้กล่าวว่า 
“มีการประเมินในโครงการต่างๆจากตัวชี้วัดของแต่ละโครงการว่าเราประสบความสำเร็จไหม เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เช่น มีผู้คนเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากี่คน อะไรลักษณะนี้ หรือมีความพ่ึงพอใจไม่น้อยกว่า80% โดยตัวชี้วัด
ก็ได้เขียนไว้ในโครงการซึ่งเป็นแผนงานในแต่ละระดับ นั้นคือ มีการติดตามด้วยตัวชี้วัดและการประเมินใน
แบบสอบถามการประเมินที่ผู้เข้าร่วมโครงการตอบ และก็ติดตามด้วยคณะกรรมการลงไปติดตามว่าโคร งการ
เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผลสำเร็จวัตถุประสงค์อย่างที่ได้ตั้งไว้ไหม” 
 
 
ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้นำชุมชนบ้านแลง ได้กล่าวว่า  
“เขามีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอันนี้ก็เปิดโอกาสให้เราไปซักถามหรือมีข้อกังวลสงสัยอะไรให้ฝากเขาไว้แล้วเขา
จะไปหาทางแก้ไข การจัดเวทีจะขึ้นอยู่กับว่าทางโรงงานมีการจัดตั้งโรงงานใหม่ ขยายพื้นที่หรือมีโครงการ
ใหม”่ 
 
ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้นำชุมชนเชิงเนิน คนที่ 1 ได้กล่าวว่า  
“ดูท่ีความพึงพอใจของชุมชน” 
 
ผู้ให้สัมภาษณช์าวบ้านในชุมชนบ้านแลงคนที่ 1 ได้กล่าวว่า  
“ทางโรงงานก็มีมาตรวจสอบติดตามผลว่าที่ทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังมาดูสิ ่งที่ขาดเหลือ  ดี ไม่ดี ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้าง เขาก็จะติดต่อมาทางชาวบ้านผ่านผู้นำ เหนื่อยไหมครั้งต่อไปจะต้องทำยังไงต้องใช้
งบประมาณเพ่ิมข้ึนก็มีการพูดคุยมีการมาสอบถาม” 
 
ผู้ให้สัมภาษณช์าวบ้านในชุมชนบ้านแลงคนที่ 3 ได้กล่าวว่า  
“ก็มีติดตาม แต่ว่าป้าเองก็ไม่ได้เข้า คนทำงานร่วมกับป้านั่นแหละเป็นคนไปติดตาม ช่วงนี้ก็ได้แต่ติดตามอยู่ข้าง
นอกเขา มีเชิญเข้าไปที่โรงงานอยู่เหมือนกัน แต่คนที่เข้าไปเป็นเด็กของป้า ป้าไม่ได้เข้าแล้ว เข้าไปแล้วผลที่ตอบ
กลับมามันเป็นเหมือนส่งผลดีให้กับโรงงาน ไม่ได้ส่งผลดีให้กับที่เราทำกัน” 
 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าทางบริษัทและทางภาครัฐมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจนและรูปแบบเดียวกัน คือการประเมินโครงการให้คุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ 
ติดตามและตรวจสอบความพึงพอใจของชาวบ้านหลังจากเข้าร่วมโครงการขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็นโครงการขนาด
เล็กจะไม่มีการติดตามตรวจสอบอย่างชัดเจน เพียงแต่ดูความพึงพอใจส่วนรวมของชาวบ้านเท่านั้น  การ
ลาดตระเวน รวมถึงการพูดคุยในเวทีพหุภาคีที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
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4.2.4 การเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน 
   

4.2.4.1 การพัฒนาความรู้ความสามารถและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการทำงาน 
4.2.4.1.1 ภาคเอกชน 
ทางบริษัทมีการอบรมความรู้ความสามารถทั้งภายในและภายนอก การอบรมภายในบริษัท

จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาทำงานในบริษัท จะมีการจัดอบรมให้ความรู้ตั้งแต่การเข้ารับปฐมนิเทศว่า
งานด้าน CSR มีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญอย่างไร มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานอย่างไร มีการสื่อสาร
และการขับเคลื่อนองค์กรงาน  งานด้าน CSR ตั้งเป็น KPI ของบริษัท เพื่อเป็นกรอบกำหนดในการดำเนินงาน
ได้อย่างเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน ภายนอกนั้นเป็นการจัดตั้งศูนย์อบรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่มีการให้ความรู้กับ
ชาวบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวบริษัทและให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพ เช่น ศูนย์การเรียนรู้มีการจัดกิจกรรม
สันทนาการ กิจกรรมทางวิชาการ ติวคณิตวิทย์ สอนอาชีพ DIY  ประชุมสัมนา ฯลฯ  
 
 
ผู้ให้สัมภาษณก์รรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวว่า  
“การอบรมให้ความรู้ สื่อสารว่างาน CSR มีอะไรบ้าง ตัวพนักงานเองมีบทบาทกับงาน CSR ยังไง มีส่วนส่งเสริม
และสนับสนุนหน่วยงานยังไงบ้าง มีการสื่อสาร การขับเคลื่อนองค์กรงาน CSR ตั้งเป็น KPI” 

 
4.2.4.1.2 ภาครัฐ 

   ทางภาครัฐมีแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเป็นประจำ คือ จะมีการอบรม
ประจำปทีี่จัดขึ้นทุกเดือน โดยเนื้อหาการอบรมจะเปลี่ยนไปทุกเดือนตามแผนงาน ซึ่งการอบรมนั้นถูกบรรจุให้
อยู่ในแผนงานประจำปีของหน่วยงานอยู่แล้ว แผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน จะมีฝ่ายดูแล
ทางด้านบุคลากรในโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลที่มีทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในส่วนของ
ภาคทฤษฎีคือ คนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายหรือระเบียบที่เชียวชาญมาให้ความรู้ ภาคปฏิบัติ คือ การพาไป
ศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางต่อไปในการ
ปฏิบัติงานในตัวหน่วยงานเอง  

 
ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมตำบลเชิงเนิน ได้กล่าวว่า  
“ก็อยู่ในแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของเทศบาลเอง ก็จะมีฝ่ายดูแลทางด้านบุคลากรใน
โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลที่มีทั้งทฤษฎี คือ คนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายหรือระเบียบที่เชียวชาญ
มาให้ความรู้ และภาคปฏิบัติ เช่น พาไปดูงานอย่างเทศบาลใหญ่ๆที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการบริหาร
จัดการต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางต่อไปในการปฏิบัติ” 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อบต.บ้านแลง ได้กล่าวว่า  
“การสร้างความเข้าใจ CSR ของโรงงานเนี้ยเขาไม่สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนอย่างชัดเจน คือจริงๆแล้วมัน
เป็นความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมีต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่รอบข้างของเค้า เราไม่ต้องร้องขอ เขาลงมาทำ
กิจกรรม พี่มองว่าเวลา CSR ของโรงงานเวลาจะทำผลงานคุณควรจะมาบอกว่าคุณจะมาร่วมกิจกรรมอะไรกับ
ชุมชนบ้าง ใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นมากน้อยเพียงใดประสบผลความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน 
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-ทุกวันนี้กลายเป็นชุมชนร้องขอ การทำ CSR ไม่ใช่การร้องขอจากชุมชน เป็นการที่ CSR ของโรงงานเข้ามามี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของชุมชนมาช่วยสนับสนุนโดยไม่มีการร้องขอ” 

 
4.2.4.1.3 ภาคประชาชน 
การเข้ามาอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นไม่มี จะเป็นการอบรมให้ความรู้นอก

สถานที่อย่างเช่นการเชิญชาวบ้านเข้าไปในศูนย์การเรียนรู้ของบริษัท โรงเรียนผู้สูงอายุ เนื้อหาการอบรมจะเป็น
ในเรื่องชีวอนามัย มลพิษ การศึกษา สุขภาพ ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในชุมชน การออกไปยังสถานที่ต่างๆจึงไม่สะดวก
มากนักสำหรับชาวบ้าน  
 
ผู้ให้สัมภาษณช์าวบ้านในชุมชนเชิงเนินคนที่ 1 ได้กล่าวว่า  
“ถ้าเข้ามาสอนในชุมชนเลยไม่มี เพียงแต่ว่าของเขามีศูนย์การเรียนรู้ของเขา เขาก็จะจัดกิจกรรมที่ศูนย์การ
เรียนรู้ของเขาและเขาก็จะประสานงานมาว่าเขาจะจัดกิจกรรมนี้นะ ให้เราส่งคนที่สนใจเข้าไปร่วมกิจกรรมจะ
เป็นลักษณะนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดของเขามาให้ความรู้อบรมให้กับชาวบ้านในชุมชนเองเลยเนี่ย ไม่มี” 
 
ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้นำชุมชนบ้านแลง ได้กล่าวว่า  
“เขามีศูนย์เรียนรู้นะ แล้วเขาก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุ” 
 
ผู้ให้สัมภาษณช์าวบ้านในชุมชนบ้านแลง ได้กล่าวว่า  
“มีหลายสาขาอะไรแขนง ทั้งความเป็นอยู่สุขอนามัยมีทุกภาคส่วนมันอยู่ในความตระหนักของ CSR อยู่แล้ว
แหละ เขาต้องดูแลชีวอนามัย มลพิษ เขาก็จะมีคอร์สมีโครงการมีการสัมมนาอย่างเช่นสุขภาพก็ มีทาง
โรงพยาบาลเกี่ยวกับหมอลงมาทางชุมชนนั้นๆ มาตรวจสารเคมีต่างๆตกค้าง ยังแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ก็มีการ
ตรวจวัดค่าของน้ำตรวจสารตกค้างโดยสม่ำเสมอ” 
 
ผู้ให้สัมภาษณช์าวบ้านในชุมชนบ้านแลงคนที่ 3 ได้กล่าวว่า  
“ไม่มี อย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยชาวบ้านเขาไม่รู้หรอก อย่างบางคนเขาก็พูดว่ากลิ่นไม่เหม็นเนี่ยมันยิ่งกว่านี้อีก
มันอันตรายกว่านี้ นี่ไงถึงอยากให้มาพูดตรงนี้อยากให้ชาวบ้านรับรู้บ้าง  
ที่มีเข้าไปอบรมข้างในน่ะมันไปยาก ป้าอยากให้เขามาอธิบายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นประชาชน เขา

ต้องออกพื้นที่หานักวิชาการที่มีความรู้เรื่องของมลพิษต่างๆให้ออกมาบรรยายให้ฟังมลพิษตัวนี้ที่เหม็นแบบนี้

คือมลพิษอะไร แล้วเราอยู่ในชุมชนเราสมควรจะต้องระวังตัวเองยังไง” 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการพัฒนาความรู้ความสามารถและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการทำงานของ

ทางบริษัทและทางภาครัฐมีรูปแบบที่สอดคล้องกันคือ มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานในหน่วยงานและ

ชาวบ้าน ซึ่งถูกตั้งเป็นแผนที่กำหนดไว้อยู่ในกรอบการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งการอบรมให้ความรู้จะเป็น

ลักษณะการเชิญชาวบ้านเข้ามาให้ความรู้ในพ้ืนที่เขตการดำเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่มีการออกไปอบรมให้

ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้าน มีชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่ได้รับการอบรมให้ความรู้ เนื่องด้วยเหตุจำเป็นของแต่

ละบุคคล เช่น เวลา ระยะทางของสถานที่อบรม ที่ไม่เอ้ืออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้าน 
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  ภาพที่ 4.11 ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน 

     ที่มา : ถ่ายโดยผู้เขียน 

 

ภาพที่ 4.12 โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง 

 ที่มา : ถ่ายโดยผู้เขียน 

 

4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

4.3.1 ภาคเอกชน 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี 

จำกัด ดังนี้ 
1. การสื่อสารที่ถึงแม้ว่าทางบริษัทจะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง แต่ข้อจำกัดในการ

เข้าถึงข้อมูลต่างๆของชาวบ้านยังเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูล เช่น การรับรู้ข่าวสารผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์อย่าง แอปพลิเคชัน Facebook Line ชาวบ้านที ่มีอายุสูงมักจะทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีได้
ค่อนข้างต่ำ ทำให้ไม่สามารถเข้าใจและสื่อสารข้อมูลไม่ได้ ต้องผ่านตัวกลางอื่นๆเพื่อที่จะทำความเข้าใจได้ 
ระยะเวลาการทำความเข้าใจจึงใช้เวลานาน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดและไม่ได้รับคำตอบเมื่อเกิดความสงสัย
ได้ทันที และการบอกข่าวสารผ่านทางผู้นำ บางครั้งผู้นำไม่ได้นำข้อมูลข่าวสารไปบอกแก่ชาวบ้านทั้งหมด ทำให้
บางครั้งการสื่อสารขาดหายไป 
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2. ความเชื ่อที ่สะสมมาตั ้งแต่อดีตที ่เป็นไปทางลบกับโรงงาน ถูกปลูกฝังมานานรุ ่นสู ่ร ุ ่น เช่น 
อุตสาหกรรมเคมีมีสารเคมีลุกติดไฟง่าย มันต้องระเบิด ชาวบ้านจะเชื ่อว่าข้อมูลนี ้เป็นจริงเสมอและ
ประกอบด้วยจะม ีNGO มาให้ข้อมูลอีกด้านนึงก็จะถูกชักจูงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทัศนคติ  

3. การแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจนทำได้ยาก การอธิบายเชิงผลลัพธ์มี 
2 ด้าน ผู้บริหารบางยุคตั้งคำถามว่าบริษัทได้อะไรกลับมา แต่อีกด้านหนึ่งผู้บริหารบางยุคตั้งคำถามว่าชุมชนได้
อะไร ด้วยการทำงานต้องใช้กำลังคนและเงิน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริหารอยากจะมองเห็นก็คือว่าทั้งคนและเงิน
ที่ใส่เข้าไปบริษัทได้อะไร ต้องอธิบายได้ แล้วผลลัพธ์ที่ทำ CSR ไม่มีรายได้ทางตรงกับบริษัทมันเกิดที่ชุมชน แต่
สิ่งที่บริษัทจะได้กลับมาก็คือความพอใจ ความพอใจมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปปธรรมที่จับต้องได้ เพราะฉะนั้นจึงต้อง
มองกลับมาว่านอกจากความพอใจ ไดอ้ะไรกลับมาที่เป็นรูปธรรมบ้าง 

4. บริษัทมีการตั้งฝ่ายกิจการเพื่อสังคมแยกออกมา ทำให้หน่วยงานอื่นเกิดทัศนคติว่าหน้าที่การไปทำ 
CSR ข้างนอกโรงงานเป็นหน้าที่ของฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเท่านั้น ให้ความร่วมมือการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
เท่าที่จำเป็น เช่น การตั้ง KPI เมื่อบรรลุผลแล้วก็เลิกทำ การที่จะประสบความสำเร็จเพื่อให้ชุมชนเกิดความ
ผูกพันที่ด ีคนทั้งองค์กรต้องทำ CSR ไม่ใช่แค่คนกลุ่มนึงที่ถูกมอบหมายให้ทำ CSR ต้องทำ CSR เท่านั้น 

5. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมจากชาวบ้าน เนื่องจากเวลาทำงานของชาวบ้านคือเวลาเดียวกันกับ
การทำงานของบริษัทเช่นกัน เพราะฉะนั้นการร่วมมือจากชาวบ้านที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือพูดคุยชุมนุมกัน
ในแต่ละครั้งจะได้รับการตอบรับจากชาวบ้านน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็น
ส่วนมากที่มาร่วม 
 
ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้กล่าวว่า 

“ศิลปะประเพณีวัฒนธรรม  IRPC บูรณาการทุกๆมิติที่เป็น CSR after process ชุมชนมีกิจกรรมวัฒนธรรม

ประเพณีอะไรเราก็จะไปมีส่วนร่วมด้วย การส่งพนักงานออกไปช่วยทำกิจกรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมของชุมชน

โดยชุมชนเองจะมีค่อนข้างน้อย เพราะทุกคนจะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพตัวเองเวลาจะนัดรวมตัวทำอะไรกันสัก

อย่างก็มักจะมีแค่ผู้นำกับกรรมการหมู่บ้าน ที่เหลือจะไม่ค่อยมีใครให้ความร่วมมือ สภาพสังคมมันเป็นแบบนี้

เราจึงเอาพนักงานออกไปช่วยให้ชุมชนดำเนินโครงการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ ที่ศูนย์การเรียนรู้ในช่วงปกติที่

ไม่ใช่มี covid ทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้เช่น กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมทางวิชาการ 

ติวคณิตวิทย์ สอนอาชีพ DIY  ฯลฯ” 

และกล่าวเสริมว่า 

“เราพยายามเปิดช่องทางสื่อสารแต่ว่ามันอาจจะมีคนเข้าถึงไม่เยอะก็ต้องเผยแพร่กันต่อให้เข้าถึงได้มากขึ้น 

เพราะปัจจุบันให้เรามีอยู่ 70 กว่าชุมชนเนี่ยเรามีโอกาสบอกผู้นำ แต่ผู้นำไม่ไปบอกต่อมันก็จะไม่รู้ แต่ถ้าจะให้

เราไปบอกคนหนึ่งแสนคนมันก็ไม่ได้ จะให้เราเปิดเว็บไซต์หรือเปิดแอปมันก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่มีข้อจำกัด

อย่างคน gen เก่าๆที่ใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นก็จะลำบาก นี่ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับการสื่อสาร” 

 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด มีเรื่องการสื่อสารที่ยังไม่สามารถสื่อสารได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ความเชื่อที่สะสมมา
ตั้งแต่อดีตที่เป็นไปทางลบกับโรงงาน การแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจน การมอง
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ว่าฝ่ายกิจการเพื่อสังคมต้องทำหน้าที่ CSR เท่านั้น และระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
4.3.2 ภาครัฐ 
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของทางภาครัฐคือ การสื่อสารทำความเข้าใจในการทำงาน

ระหว่างทางภาครัฐกับประชาชนและทางบริษัทคือ ทางภาครัฐจะมีกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่ทำงานภายใต้องค์การ

บริหารส่วนตำบล เมื่อทางบริษัทลงมาทำงาน CSR จะติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนมากกว่ากลุ่ม

สิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างกลุ่มสิ่งแวดล้อมกับโรงงานจะมีปัญหาเยอะกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม

ผู้นำชุมชนกับโรงงาน แต่ในบางครั้งเองกลุ่มผู้นำชุมชนกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมก็เข้าใจไม่ตรงกันเช่นกัน ทำให้การ

สื่อสารถึงปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการพุดคุยแต่ละครั้งไม่เข้าใจกัน 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อบต.บ้านแลง ได้กล่าวว่า  
“CSR เข้าถึงผู้นำมากกว่า เขาจะมีการทำความเข้าใจพูดคุยกันเยอะเยอะกว่ากับผู้นำ เขาจะเข้าใจกับโรงงาน

ในระดับหนึ่งแต่ในกลุ่มสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามองในผลกระทบทุกอย่างที่คุณสร้างเนี่ยมันต่างส่งผลกระทบต่อ

ชุมชนต่อคนในพื้นที่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนในกลุ่มสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะมองต่าง เพราะฉะนั้นในการสื่อสาร

ความเข้าใจในการทำงานเนี่ย ปัญหากับกลุ่มสิ่งแวดล้อมกับโรงงานเนี่ยจะมีเยอะกว่ากลุ่มผู้นำกับโรงงาน 

บางครั้งกลุ่มผู้นำกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าใจไม่ตรงกันไม่เหมือนกัน ก็มีปัญหาเหมือนกัน ปัญหาในการลงมา

ทำงานในบางครั้ง โรงงานเขาส่ง CSR ลงมาเนี่ย เขาก็ต้องมาเคลียร์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน

เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและไม่มีข้อร้องเรียนข้อโต้แย้งไม่มีการฟ้องร้องอะไรเนี่ยทั้งหลายเหล่าเนี่ยโรงงานกับกลุ่ม

ผู้นำเขาจะคุยกันเข้าใจง่ายกว่าแต่กับกลุ่มสิ่งแวดล้อมจะคุยกันไม่รู้เรื่อง” 

 

ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมตำบลเชิงเนิน ได้กล่าวว่า  
“ด้วยส่วนใหญ่ IRPC เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการ ทำให้การเกิดปัญหาก็จะมีน้อยลง เพราะว่ามัน

มีการปรึกษาหารือกันตั้งแต่ต้นโครงการ จนได้รูปแบบกิจกรรมในการร่วมดำเนินงาน แผนการต่างๆ จึงทำให้มี

ปัญหาค่อนข้างจะน้อย เพราะการดำเนินงานเป็นรูปแบบการพูดคุย ประชุมกันมาโดยตลอด หากจะมีปัญหาก็

จะเป็นแนวหน้างานสะมากกว่าก็แก้ไขกันไปตามลักษณะ แต่ในเรื่องงบประมาณ กำลังคนก็ไม่มี” 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปัญหาและอุปสรรคของทางภาครัฐคือ การสื่อสารทำความเข้าใจในการทำงานกับ

ประชาชนและบริษัท การที่บริษัทให้ความสำคัญในการสื่อสารความเข้าใจในการทำงานกับผู้นำชุมชนมากกว่า 

ทำให้การสื่อสารความเข้าใจในการทำงานแต่ละครั้งกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมไม่เข้าใจกัน 
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4.3.3 ภาคประชาชน 
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของชาวบ้านคือ การดูแลชุมชนให้ทันเหตุการณ์ มีการสื่อสาร

ข้อมูลจากประชาชนไปสู่บริษัทแล้วเกิดการแก้ไขล่าช้า เนื่องจากปัญหาที่ถูกส่งไปจะต้องมีการพิจารณาจาก

บุคคลที่มีอำนาจการตัดสินใจ ไม่ใช่จากบุคคลที่ชาวบ้านได้ร้องรียนไป ทำให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่

ละครั้งใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเป็นเวลานานหรือบางครั้งไม่ได้รับความสนใจจากผู้มีอำนาจการตัดสินใจ 

ปัญหานั้นก็จะไม่ถูกแก้ไข การสื่อสารข่าวสารที่ไม่ตรงความเป็นจริงสักเท่าไหร่นัก ชาวบ้านที่รับรู้ความเป็นจริง

จึงมีข้อคัดค้านกันอยู่ และชาวบ้านไม่สามารถวางใจได้ว่าจะไม่เกิดอันตรายกับสุขภาพและความปลอดภัยของ

ชาวบ้าน เนื่องชาวบ้านได้รับกลิ่น ได้ยินเสียง ได้เห็นควันที่ถูกปล่อยอออกมา ชาวบ้านเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่

จะไม่อันตราย ชาวบ้านจึงไม่ได้ยอมรับการดำเนินของบริษัทเต็มที่ ชาวบ้านไม่ได้เข้าใจถึงการทำงานของบริษัท

มากนัก เนื่องจากกิจกรรมเกิดจากการเรียกร้องของชาวบ้านเป็นหลัก จึงไม่ได้รับรู้ถึงการทำงานในด้านอ่ืนของ

บริษัทมากนัก ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้นจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่บริษัทจัดขึ้น เนื่อง

ด้วยข้อจำกัดด้านระยะทางและเวลาที่ตรงกันกับการทำงานของชาวบ้าน ชาวบ้านที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมจึงเป็น

ชาวบ้านที่มีความรู้น้อยเข้าร่วมส่วนใหญ่ มีชาวบ้านบางส่วนที่ไม่เข้าใจถึงการทำงาน CSR ของบริษัท และการ

ทำงานที่ไม่ได้เอื้อผลประโยชน์แก่ชาวบ้านโดยตรง มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอื้อผลประโยชน์

กับทางภาครัฐมากกว่าชาวบ้าน 

 

ผู้ให้สัมภาษณช์าวบ้านในชุมชนบ้านแลงคนที่ 1 ได้กล่าวว่า  
“มีการตรวจสอบของภาคประชาชน เดินไปดูก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่โรงงานทำให้เห็นก็ส่วนหนึ่งในความเป็นจริงอ่ะ ทั้ง

อุบัติเหตุในโรงงานเอง ในการสื่อสารเองบางครั้งก็มีการปิดข่าวของโรงงาน แล้วมันก็เกิดความกลัวของ

ประชาชนที่อยู่รอบข้าง แต่โรงงานหลังจากเกิดเหตุเขาก็มีคำอธิบายมีการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นเพราะอะไรแต่

บางครั้งมันก็จะออกมาในรูปแบบไม่ตรงกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่นักในภาคประชาชนที่เขารับรู้  มันก็เลยมี

ข้อคัดค้านกันอยู่ ในความเป็นจริงที่บริษัทออกมาพูดกับในความเป็นจริงที่ประชาชนรับรู้เนี่ยอาจจะเป็นภาพ

ลึกอยู่ในใจเลยเป็นแรงต่อต้านกันอยู่ระหว่างประชาชนกับโรงงาน” 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนบ้านแลง ได้กล่าวว่า  
“เขาไปจัดที่ส่วนกลางเขาเขาไม่ได้ลงมาที่ชุมชนก็จะมีประชาชนแค่หมู่ละประมาณ 10 กว่าคนไปเข้าร่วม แล้ว
ส่วนใหญ่จะเป็นวันธรรมดา ซึ่งส่วนใหญ่วันธรรมดาเนี่ยคนที่เขามีความรู้ทำงานเขาก็จะไม่ว่างเข้าร่วม  มันก็จะ
กลายเป็นว่าคนที่เข้าร่วมก็จะเป็นชาวบ้านที่ทำสวนทำไร่พอมีเวลาว่างไปร่วมประชุมในวันธรรมดาเพราะคนที่
เขามีความรู้ส่วนใหญ่เขาจะทำงานประจำเขาก็เลยไม่มีเวลาที่จะสละไปเข้าร่วมเวทีประชุมได้” 
 

ผู้ให้สัมภาษณผ์ู้นำชุมชนเชิงเนินคนที่ 2 ได้กล่าวว่า  
“ปัญหาส่วนมากจะอยู่ที่การสื่อสารแล้วก็ไม่ตรงตามความคาดหวัง บางทีเราอยากให้เขาเคลียร์ปัญหาให้จบ

แก้ไขให้จบ แต่เขาก็แก้ไม่ได้ บางทีเขาฟล่อย แฟร์ เราเห็น ลูกไฟขึ้นไม่สเถียร เป็นควันแล้วเกิดเสียงดังขึ้น
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เพราะเขาต้องสเปรย์น้ำเพ่ือลดควัน มันก็เหมือนเป็นปัญหาของเราและปัญหาของโรงงาน แนวทางในการแก้ไข

เขา ก็ตั้งเป็นโครงการว่าเดี๋ยวจะทำ Enclosed Ground Flare มาบอกเรา เราก็ดีใจแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เสร็จ” 

 

ผู้ให้สัมภาษณช์าวบ้านในชุมชนบ้านแลงคนที่ 3 ได้กล่าวว่า  
“เวลา CSR ลงมากล้าเอาคำตอบที่ป้าตอบไปบอกไหม ถึงบอกไปข้างบนเขาก็ไม่ได้สนใจเท่าที่ควร” 
และได้กล่าวเสริมว่า 

“โรงงานเขาซื้อนะที่ที่เราแลกเปลี่ยน หมายความว่าให้อบตเนี่ยมาหาซื้อ แล้วก็กินนายหน้าอีกทีนึง ซื้อไร่ละ

ล้านขายไร่ละ 2.5 ล้าน IRPC ซื้อ ก็คือมาซื้อที่ป้าไร่ละ 1 ล้าน อบตเอาไปขายต่อไร่ละ 2.5 ล้าน โรงงานก็ไม่มา

ซื้อกับประชาชนก็ไปซื้อกับอบต ป้าก็เลยถามอีกว่าทำไมล่ะ ในเมื่อเราจะช่วยเหลือประชาชน โรงงานก็มาซื้อ

กับประชาชนเลยสิ 2.5 ล้านเนี่ยเพิ่มข้ึนจาก 1 ล้านเป็น 1.5 ล้านเนี่ย ประชาชนเอาไปทำอะไรได้อีกตั้งเท่าไหร่ 

สมมุติว่าถ้าจริงใจกันจริงๆ มันไม่มีความจริงใจกันไง ประชาชนที่เขามีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆเขาก็ขาย

ให้กับคนที่มาเป็นนายหน้า” 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปัญหาและอุปสรรคของทางภาคประชาชนคือ การสื่อสารที่ล่าช้าทำให้ไม่ทันต่อ

เหตุการณแ์ละความไม่แน่นอนในการแก้ไขปัญหาเนื่องจากต้องได้รับการตัดสินใจจากผู้มีอำนาจการตัดสินใจจึง

จะเกิดการแก้ไข การสื่อสารที่ไม่ตรงตามความเป้นจริงที่ ชาวบ้านรับรู้ ความไว้วางใจ การดำเนินงานเชิงรับ 

ระยะทางและเวลาในการจัดกิจกรรมที่ตรงกับช่วงเวลาการทำงานของชาวบ้าน 

 

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด โดยใช้หลักการของตัวชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

ปัจจัย ประเด็น ผลการศึกษา 
ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย การที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเป็น 

license to operate โดยการทำกิจกรรมความ
ร ับผ ิดชอบต่อส ังคม (CSR) อ้างอิงจากความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือ
การประสานงานจากผู ้นำชุมชนที ่เป็นตัวแทน
ช ุมชน โดยทางบร ิษ ัททำการสน ับสน ุนด ้วย
งบประมาณที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการ
ที่เพิ่มเติมจากการที่ภาครัฐไม่สามารถสนับสนุน
งบประมาณได ้  โ ดยดำ เน ิ น ง า นผ ่ า น ก า ร
ประสานงานกับผู้นำชุมชนให้ทำการเสนอโครงการ
ขึ้นมาให้บริษัททำการพิจารณาสนับสนุน ซึ่งเป็น
อีกช่องทางหนึ่งในการเติมเต็มความต้องการของ
ชุมชนที่ทางภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนได้ 



58 
 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

เสีย 
ความพึงพอใจของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียต่อการ
ดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทมี
ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงพอใจและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ไม่พึงพอใจในการดำเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัท ในส่วนที ่พึงพอใจต่อการ
ดำเนินงานคือสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการได้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมา ส่วนที่ไม่พึง
พอใจต่อการดำเนินงานคือ การแก้ไขปัญหาไม่ได้
รับการแก้ไขโดยทั้งหมด การสื่อสารข้อมูลมีการ
คลาดเคลื่อน ทำให้ไม่สามารถสร้างความไว้วางใจ
ให้กับชาวบ้านได ้
 

การบริหารจัดการ แผนงานความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) 

แผนงานการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของงบริษัทได้กำหนดเป้าหมายไว้อย่าง
ชัดเจนและนำมาเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน 
เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมเนื้อหาในการดำเนินงาน สอดคล้อง
การทำงานกับภาครัฐในการดูแลชาวบ้านในชมุชน 
โดยดำเน ินงานท ั ้ งด้ านส ุขภาพของช ุ มชน 
การศึกษา คุณภาพชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณ ี 
 

การดำเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

การดำเนินงานของบริษัทมีการดำเนินงานทั้ง
ภายในและภานนอก เป ็นการดำเน ินงานกับ
ภาครัฐและชาวบ้านในชุมชน การดำเนินงาน
ภายในคือ การดูแลระบบการทำงานภายในให้
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิด
ความผิดพลาดจากตัวระบบการทำงานของโรงงาน
และหาทางรับมือกับปัญหามลพิษที ่อาจจะถูก
ปล ่อยออกไปส ู ่ข ้ างนอกได ้  การดำเน ินงาน
ภายนอกคือ การดูแลสุขภาพ การศึกษา ศาสนา
และว ัฒนธรรมประเพณี  ค ุณภาพช ีว ิต และ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รอบเขตประกอบการโดยมีการ
ประสานงานผ่านหลายช่องทาง เพื่อให้สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) 

ทางบริษัทและทางภาครัฐมีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
อย่างชัดเจนและรูปแบบเดียวกัน คือการประเมิน
โครงการให้ค ุ ้มค ่าและตรงตามว ัตถ ุประสงค์ 
ติดตามและตรวจสอบความพึงพอใจของชาวบ้าน
หลังจากเข้าร่วมโครงการขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น
โครงการขนาดเล็กจะไม่มีการติดตามตรวจสอบ
อย่างชัดเจน เพียงแต่ดูความพึงพอใจส่วนรวมของ
ชาวบ้านเท่านั้น การลาดตระเวน รวมถึงการพูดคุย
ในเวทีพหุภาคีที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) 
 

การเรียนรู้และพัฒนา
หน่วยงาน 

การพัฒนาความรู้
ความสามารถและการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการการ
ทำงาน 

การพัฒนาความรู ้ความสามารถและการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการการทำงานของทางบริษัท
และทางภาครัฐมีรูปแบบที่สอดคล้องกันคือ มีการ
อบรมให้ความรู ้กับพนักงานในหน่วยงานและ
ชาวบ้าน ซึ่งถูกตั้งเป็นแผนที่กำหนดไว้อยู่ในกรอบ
การดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ ่งการอบรมให้
ความรู้จะเป็นลักษณะการเชิญชาวบ้านเข้ามาให้
ความรู้ในพื้นที่เขตการดำเนินงานของหน่วยงาน
เอง ไม่มีการออกไปอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านใน
พื้นที ่หมู ่บ้าน มีชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่ได้รับการ
อบรมให้ความรู้ เนื่องด้วยเหตุจำเป็นของแต่ละ
บุคคล เช่น เวลา ระยะทางของสถานที่อบรม ที่ไม่
เอ้ืออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้าน 
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บทที่ 5 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดระยอง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี 
จำกัด และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ โดยใช้ทฤษฎี Balanced Scorecard เพื่อศึกษาวิธีการการ
ดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาพร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษา ซึ่งได้อธิบายถึงความสอดคล้องระหว่างผล
การศึกษากับข้อมูลอ้างอิง แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้
ดังนี้ 
 

5.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

จากผลการศึกษาการวิเคราะห์การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี 
จำกัด โดยผู้วิจัยได้นำหลักการของตัวชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านประสิทธิผล 2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านการบริหารจัดการ และ 4) 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

5.1.1 ด้านประสิทธิผล  

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไอ

อาร์พีซี จำกัด ในด้านประสิทธิผลของการบรรลุเป้าหมาย โดยได้ศึกษาจากความสำเร็จในกระบวนการ

ดำเนินงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ในภาพรวมการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด พบว่า บริษัท

ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เนื่องจาก บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการ

ดำเนินงานไว้ว่าอยากให้องค์กรเป็น license to operate คือ กิจกรรมของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ

ธุรกิจเดิมหรือมีการขยายธุรกิจโครงการใหม่เกิดขึ้น ชุมชนจะต้องเห็นพ้องยอมรับได้ที่ทางบริษัทจะดำเนิน

กิจการ โดยการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อ้างอิงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นตัว

ตั้ง ได้รับความร่วมมือการประสานงานจากผู้นำชุมชนที่เป็นตัวแทนชุมชนแล้วนำไปจัดกิจกรรมต่างๆ โดยทาง

บริษัททำการสนับสนุนด้วยงบประมาณที่จัดตั้งขึ้นเป็นกองทุนส่งเสริมสุขภาพเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่เพิ่มเติมจากการที่ภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ 

โดยดำเนินงานผ่านการประสานงานกับผู้นำชุมชนให้ทำการเสนอโครงการขึ้นมาให้บริษัททำการพิจารณา

สนับสนุน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเติมเต็มความต้องการของชุมชนที่ทางภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนได้  

เนื่องจากชุมชนมีความต้องการและปัญหาในแต่ละส่วนที่แตกต่างกัน ทางบริษัทจึงดำเนินงานความรับผิดชอบ
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ต่อสังคม (CSR) ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนที่หลากหลายและมีความเหมาะสม จึงทำให้ประชาชนใน

พื้นที่รอบเขตประกอบการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของบริษัท เพราะสามารถตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนได้และทำให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สามารถดำเนินงานของบริษัทอยู่คู่กับชุมชนได้  

จากการศึกษาสามารถสรุปผลได้ว่าบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด มีการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) ที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนที่หลากหลายได้อย่าง

คลอบคลุม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี ปิ่นจันทร์ (2553) ที่ได้ทำการศึกษา

การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) และพบว่าการที่บริษัท ร้อกเวิธ 

จำกัด (มหาชน) มีกิจกรรมที่หลากหลายมีความครอบคลุมและเหมาะสมกับแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 

กิจกรรมการจัดการการเงินให้กับพนักงานซึ่งเป็นกิจกรรมที่พนักงานส่วนใหญ่พึงพอใจมาก เนื่องจากเป็น

ปัญหาหลักของพนักงานในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีและทำให้มาทำงานอย่างไม่มีความสุข ซึ่งทำให้พนักงานมี

ความพึงพอใจ รู้สึกรักและหวงแหนบริษัทมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ยังมี

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับลูกค้าและผู้ถือหุ้นอีกด้วย 

 

5.1.2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไอ

อาร์พีซี จำกัด ในด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ศึกษาจากความพึงพอใจของความพึงพอใจของภาคเอกชน 

ภาครัฐและภาคประชาชน ในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทประกอบไปด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงพอใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงพอใจในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เนื่องจากบริษัท
เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรในการทำกิจกรรม
แก่ชุมชน ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของในชุมชน สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับการแก้ไขปัญหาในอดีตที่ผ่านมา ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความ
ต้องการของชาวบ้านได้ดีมากขึ้น มีการพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น และสามารถ
เติมเต็มความต้องการในส่วนที่ทางภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนได้ สอดคล้องกับ วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) 
กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจ จะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดย่อมมีความต้องการขั้น
พื้นฐานไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับ สุเทพ พานิชพันธุ์ (2541) ได้สรุปว่า สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีด้วยกัน 4 ประการ คือ 1.สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน 
สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 2. สภาพทางกายภาพที่พึงปรารถนา (desirable 
physical condition) คือสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิด
ความสุขทางกาย 3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่สนองความต้องการ
ของบุคคล 4. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมาถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้ร่วม 
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2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงพอใจในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เนื่องจากการ

แก้ไขปัญหาเรื่องลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนทำได้ไม่ดีนัก การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นในระยะสั้น และความพึง

พอใจขึ ้นอยู ่กับผลกระทบที่ได้ร ับที ่แตกต่างกัน คนที่อยู ่ใกล้โรงงานในรัศมี 1-2 กิโลเมตรโดยรอบเขต

ประกอบการจะได้รับผลกระทบเรื่อง เสียง และกลิ่นมากกว่าคนที่อยู่รัศมี 10 กิโลเมตร การจัดสรรงบประมาณ

ที่ไม่ได้ทั ่วถึง เพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะ และการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ทำโครงการกับชุมชนมีความคลาด

เคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีการแก้ไขในส่วนที่เกิดขึ้นให้ดีกว่านี้เพื่อให้ผู้มีส่วนไดส้่วน

เสียเกิดความพึงพอใจและอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งขัดแย้งกับ สุดารัตน์ แผลวมัจฉะ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ

การดำเนินงานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม กรณีศึกษากลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศ

ไทย) ที่พบว่า การดำเนินงานที่ดีไม่ส่งผลกระทบเชิงลบกับชุมชน มีการให้ข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสในการ

สื่อสารสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และการให้ความช่วยเหลือพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดีมา

โดยตลอดจึงทำให้ชุมชนมีความเข้าใจ มั่นใจ และพอใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ 

 
5.1.3 ด้านการบริหารจัดการ 
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไอ

อาร์พีซี จำกัด ในด้านการบริหารจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ มีการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR)  แผนงาน การติดตามตรวจสอบและประเมินผลความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากภาคประชาชน ซึ่ง

สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

5.1.3.1 แผนงาน 

จากการศึกษาพบว่าแผนงานการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีแบบแผนที่ทางบริษัท
ได้กำหนดไว้ ทางบริษัทมีแผนงานที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนคือการดำเนินงานตามเป้าหมาย social license 
คือการดำเนินงานเพื่อให้คนในชุมชนไดร้ับรู้ถึงความใส่ใจ ความห่วงใย แบ่งปัน และความนับถือ 4 หมวด คือ  
หมวดแรก คือ เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 2 คือ การสร้าง

ความผูกพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 3 คือ การพ่ึงพาอาศัยในแง่ของนิติเศรษฐกิจของระหว่างชุมชนกับ

โรงงาน และหมวดที่ 4 คือ การสื่อสาร เพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกิจกรรม

ต่างๆ จะดำเนินงานภายใต้เป้าหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น รวมถึงแผนงานการดำเนินร่วมกับภาครัฐให้เกิดความ

สอดคล้องกับแผนงานของภาครัฐเช่นกันที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินกิจกรรมให้แก่ชาวบ้าน ที่มี

งานแผนดำเนินงานอ้างอิงตามประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ด้านสุขภาพของชุมชน การศึกษา 

และคุณภาพชีวิตซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เขมิกา ทับทิมใส (2551) กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่าง

รับผิดชอบต่อสังคม ทุกบริษัทมีกลยุทธ์คล้ายคลึงกัน คือ เริ่มจากมิติภายในองค์การแล้วขยายสู่การดำเนินการ

ภายนอกองค์การ แต่มีวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย เช่น เริ่มจากการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้แก่พนักงานได้ดำเนินการ

ในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมุ่งดำเนินการภายในองค์การให้ดีก่อนเพื่อพัฒนาองค์การให้มีความเข้มแข็ง 

และขยายการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมสู่ภายนอกโดยมีการกำหนดกรอบและขอบเขตการ
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ดำเนินการที่ชัดเจนในการเลือกประเด็นปัญหา กลุ่มเป้าหมาย พันธมิตร ตลอดจนการวางแผนการดำเนินงาน

และติดตามผล 

5.1.3.2 การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

จากการศึกษาพบว่าการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทมีทั้ง CSR in process 

และ CSR after process เพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานของบริษิทออกไปสู่ข้างนอก ดูแลรับผิดชอบ

ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานของบริษัทและดูแลชุมชมรอบข้างที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานชอง

บริษัท รวมถึงสังคมโดยกว้าง การดำเนินงาน CSR in process ดำเนินงานโดยดูแลระบบการทำงานภายในให้

สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดความผิดพลาดจากตัวระบบการทำงานของโรงงานและ

หาทางรับมือกับปัญหามลพิษที่อาจจะถูกปล่อยออกไปสู่ข้างนอกได้  ลดการรั่วซึมและการระบายสารอินทรีย์

ระเหยง่าย (VOCs) ติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยปลูก

ป่าแนวป้องกันโดยรอบเขตประกอบการเพื่อลดการกระจายของก๊าสลง ในส่วนการดำเนินงาน CSR after 

process เป็นการบูรณาการตามความต้อการของประชาชน ทั้งสุขภาพของชุมชน การศึกษา คุณภาพชีวิต 

ความปลอดภัย ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี และสิ ่งแวดล้อมในพื้นที ่รอบเขตประกอบการ ให้ความ

ช่วยเหลือด้านงบประมาณและด้านบุคลากร โดยการดำเนินงานของบริษัทมีการประสานงานร่วมกับภาครัฐ

และชุมชนโดยผ่านทางผู้นำชุมชน จากนั้นจึงมีการนำข่าวสารไปกระจายต่อนั้นหลากหลายช่องทาง ทั้งหอ

กระจายเสียง  การพูดคุยผ่านการรวมตัว ช่องทาง LINE คณะกรรมการหมู่บ้าน และรถแห่ประชาสัมพันธ์ เป็น

ต้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารการทำงานจึงเป็น

ตัวกลางระหว่างบริษัทกับภาครัฐและชาวบ้านในชุมชนให้สามารถดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พร มังคลิกุล (2547) ที่ได้ศึกษาการ

พัฒนาดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานตามแนวทางระบบการวัดผลดุลยภาพสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป กรณีศึกษา 

บริษัท มิกิ (ประเทศไทย) จำกัดที่พบว่า การสื่อสารและการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ขององค์กรกับหน่วยงานและ

การวัดผลองค์กรต้องมีการสื่อสารถึงกลยุทธ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนการวัดผลให้พนักงานทุกคน

ในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ กระดานข่าว การจัดประชุมพนักงาน

อย่างเป็นทางการ หรือการใช้ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคน

ในองค์การทราบถึงแผนกลยุทธ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องทำให้สำเร็จจากผู้บริหารระดับสูง และ

พนักงานในแต่ละหน่วยงานจะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงการสร้างแผนปฏิบัติการเพ่ือ

สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จ 

5.1.3.3 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

จาการศึกษาพบว่าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท

มีการวัดผลรวม 3 มิติ คือ 1.ความพึงพอใจในเรื่องกิจกรรมสำคัญท่ีเกิดขึ้น 2.ความพึงพอใจต่อโครงการที่จัดทำ 

3.การสื่อสาร ซึ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีผลต่อทิศทางการ

ดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยบริษัทมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความ

รับผิดชอบต่อสังคมทั้งก่อนและหลังโครงการตามความเหมาะสมในการดำเนินงาน มีการประเมินความ
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รับผิดชอบต่อสังคมก่อนเริ่มโครงการโดยใช้เครื่องมือ SROI ในโครงการขนาดใหญ่ เช่น  ศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือให้

งบประมาณที่ลงทุนไปนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการที่เกิ ดประโยชน์สูงสุด ไม่ได้

หมายความว่าจะดีที ่สุดเสมอไป บางโครงการได้ผลประโยชน์มากแต่ได้ความพึงพอใจน้อย ก็ไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการให้กับชุมชนและสร้าความพึงพอใจได้ เพราะฉะนั้นบางทีการใช้เครื่องมืออาจจะไม่

ได้ผลแปลตามตรง ต้องใช้ควบคู่กันไปกับการติดตาม ตรวจสอบ รวมถึงประเมินผลความรับผิดชอบต่อสังคม

หลังมีการดำเนินโครงการ โดยการลาดตะเวน การพูดคุยในเวทีพหุภาค ีopen house ที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้าน

และหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาเสนอหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดการ

ดำเนินแก้ไข ลดความห่วงกังวลของประชาชนที่อยู่โดยรอบ และสามารถทำงานร่วมกับภาครัฐที่มีการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รูปแบบเดียวกัน คือการประเมินโครงการให้คุ้มค่า

และตรงตามวัตถุประสงค์ ติดตามและตรวจสอบความพึงพอใจของชาวบ้านหลังจากเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้

เกิดความพึงพอใจและเกิดการพัฒนาการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต สามารถเห็น

ถึงปัญหาในการดำเนินงานและหาทางแก้ไขจุดบกพร่องของการดำเนินงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พิมพ์พร มังคลิกุล (2547) ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการในการแปลงแผนกลยุทธ์ (Strategy) ไปสู่แผนการปฏิบัติ 

(Action Plan) ตามแนวคิดระบบการวัดผลองค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard ไว้ว่า การตรวจสอบผล

สะท้อนกลับ องค์กรต้องวางกรอบการปฏิบัติงานและการติดตามผลการปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็น

ขั้นตอนสำดัญมากในระบบการควบคุมกลยุทธ์ของระบบการวัดผลองค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard  

การตรวจสอบผลสะท้อนกลับและการปรับเปลี่ยนแผนให้เกิดความเหมาะสมเป็นกิจกรรมที่ต้องกระทำอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 
5.1.4 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน 
จากการศึกษาพบว่าการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงานของทางบริษัทมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ

และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการทำงานทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานอย่างชุมชนรอบ
เขตประกอบการ ภายในหน่วยงานนั้นมีการให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัทถึงหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการ
ดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม และขับเคลื่อนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยกำหนดงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกรอบการดำเนินของบริษัท อย่าง KPI เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเห็น
เป้าหมายที่ชัดเจน ภายนอกหน่วยงานเป็นการให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจในตัวบริษัท
และให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพ เช่น การจัดตั้งศูนย์อบรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่การดำเนินงานนั้นจะอยู่ในพื้นที่
บริเวณบริษัทและในชุมชนใกล้เคียง เช่นเดียวกันทางภาครัฐที่มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในส่วนของภาคทฤษฎีคือ คนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายหรือระเบียบที่เชียวชาญ
มาให้ความรู้ ภาคปฏิบัติ คือ การพาไปศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการบริหาร
จัดการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางต่อไปในการปฏิบัติงานในตัวหน่วยงานเอง แต่ทั้งสองภาคส่วนอย่างบริษัทและ
ภาครัฐนั้นมีการอบรมให้ความรู้ในพื้นที่การดำเนินงานของตน ไม่มีการออกไปอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านใน
พื้นที่ชุมชน ทำให้การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง เนื่องจากส่วนหนึ่งมีข้อจำกัดในปัจจัย
ด้านระยะทางที่ไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและปัจจัยด้านเวลาที่ไม่เอื้ออำนวยในการเข้าร่วม
กิจกรรมเช่นกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและเป็นวงกว้างจึงต้องคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วม
ของชุมชนเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนสรณ์ ธุนันทา (2553) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้และพัฒนาเป็น
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มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต เช่น การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน , ความพึงพอใจของ
พนักงาน, การพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการทำงาน ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่งผลให้
พนักงานและเจ้าหน้าที่เกิดความพึงพอใจและเต็มใจที่จะนำความรู้ต่างๆ มาปรับปรุงกระบวนการทำงานใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิม 
 

5.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท 
ไออาร์พีซี 
 

5.2.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์

พีซี จำกัด 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไออาร์พีซี จำ 

กัด สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

5.2.1.1 มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปัญหาและอุปสรรคด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พบคือ ความถูกต้องของการสื่อสาร ข้อมูล

ข่าวสารจากทางบริษัทที่นำไปบอกแก่ชาวบ้านนั้น บางครั้ งไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมด การรับรู้ของ

ชาวบ้านที่ได้รับรู้ผ่านจากทางบริษัทนั้นแตกต่างจากการรับรู้ของชาวบ้านเองที่ได้จากการสังเกตุ ชาวบ้านที่รับรู้

ความเป็นจริงจึงมีข้อคัดค้านกันอยู่ ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถวางใจได้ว่าจะไม่เกิดอันตรายกับสุขภาพและความ

ปลอดภัยของชาวบ้าน และจากการทำงานที่ไม่ได้เอื้อผลประโยชน์แก่ชาวบ้านโดยตรง การดำเนินงานความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทมีการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ ทำให้การประสานงานภาครัฐจึงเข้ามามีส่วนร่วม 

และทำให้ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านควรจะได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านรับรู ้ถึง

ผลประโยชน์ที่ตัวเองไม่ได้รับอย่างเต็มที่ แต่ด้วยเหตุจำเป็นของแต่ละบุคคลทำให้ชาวบ้านจึงต้องยอมรับการ

ดำเนินงานที่รู้ว่าตนเองเสียผลประโยชน์มากกว่าได้ผลประโยชน์ จึงทำให้ชาวบ้านเกิดความไม่พอใจแก่การ

ดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและชาวบ้านจึงไม่ได้ยอมรับการดำเนินของบริษัทเต็มที่ อาจ

เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การยอมรับของชาวบ้านในการทำงานของบริษัทไม่เกิดขึ้นและการดำเนิน

กิจการของบริษัทไม่สามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น  

5.2.1.2 มิติการบริหารจัดการ 

ปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการที่พบคือ 1) การสื่อสาร ที่ถึงแม้ว่าบริษัทมีช่องทาง

การติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง แต่ด้วยปัจจัยการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับข่าวสารอย่างชาวบ้านบางส่วนที่ไม่ได้

เข้าใจถึงวิธีการเข้าถึงข่าวสารหรืออุปกรณ์รองรับข่าวสาร เช่น การรับรู้ข่าวสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่

ชาวบ้านบางส่วนไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้รับข้อมูอข่าวสาร ทำให้การสื่อสารไปไม่ถึงชาวบ้านและมีชาวบ้านบางสว่นที่

ไม่เข้าใจถึงการทำงาน CSR ของบริษัท ปัจจัยด้านระยะเวลาที่มีการสื่อสารข้อมูลจากประชาชนไปสู่บริษัทแล้ว

เกิดการแก้ไขล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนการตัดสินใจมีหลายระดับ ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขในทันที 

รวมถึงการสื่อสารกับทางภาครัฐที่ทางบริษัทมีการรับฟังผู้นำชุมชนที่เป็นตัวแทนชุมชนมากกว่าทางภาครัฐ ทำ
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ให้การดำเนินงานหรือการแก้ไขปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นอย่างราบรื่น เมื่ อเกิดความไม่เข้าใจกัน การดำเนินงาน

ร่วมกันระหว่างทั้ง 3 ส่วนจะเป็นไปได้ยาก 2) ความเชื่อส่วนบุคคล ความเชื่อที่สะสมมาตั้งแต่อดีตที่เป็นไปทาง

ลบกับโรงงานทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านทั้งเรื่องของสุขภาพและความ

ปลอดภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน NGO ที่จะให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่ง ทำให้ชาวบ้านเกิดความ

กังวลมากยิ่งขึ้น 3) มุมมองต่อหน้าที่การทำงาน เนื่องจากบริษัทมีการตั้งฝ่ายกิจการเพื่อสังคมแยกออกมา ทำ

ให้หน่วยงานอื่นเกิดทัศนคติว่าหน้าที่การไปทำ CSR ข้างนอกโรงงานเป็นหน้าที่ของฝ่ายกิจการเพื่อสังคม

เท่านั ้น ให้ความร่วมมือการขับเคลื ่อนเชิงนโยบายเท่าที ่จำเป็น ทำให้แรงจูงใจในการดำเนินงานความ

รับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นแค่เพียงหน้าที่ที่ต้องทำ ไม่ใช่การการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อบริษัท

ที่ยั่งยืน ทั้งการสื่อสาร ความเชื่อส่วนบุคคล และมุมมองต่อหน้าที่การทำงาน อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำ

ให้การดำเนินกิจการของบริษัทไม่สามารถดำเนินได้อย่างราบรื่นและไม่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ในอนาคต

ต่อไป 3) การแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เนื่องจากการอธิบายผลลัพธ์ให้เห็นถึง

ประโยชน์จากการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น หากพิจารณาในมุมมองของบริษัท สิ่งที่ได้จากการ

ลงทุนด้านงบประมาณและบุคลากรไม่ได้ทำให้เกิดรายได้โดยตรง แต่สิ่งที่บริษัทจะได้กลับมาก็คือความพึงพอใจ 

ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปปธรรมที่จับต้องได้ แต่เป็นสิ่งที่สามารถทำให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และ

หากพิจารณาในมุมมองของชุมชน สิ่งที่ได้ประโยชน์กับชุมชนนั้นเป็นรูปธรรมมากกว่า แต่ไม่ใช่ในทุกกรณี บาง

กิจกรรมที่ดำเนินงานนั้นได้รับผลลัพธ์ในด้านความพึงพอใจเป็นหลัก การแสดงผลลัพธ์จึง ไม่ใช่สิ ่งที ่เป็น

รูปปธรรมที่จับต้องได้เช่นกัน เช่น กิจกรรมที่ดำเนินตามประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน หรือโครงการที่ทำ

การสนับสนุนด้วยงบประมาณหรือบุคลากรในระยะสั้น ที่เป็นโครงการครั้งเดียวจบ ทำให้เกิดประโยชน์ใน

ช่วงเวลาระยะหนึ่ง แต่ไม่สามารถแสดงผลลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน เช่น ส่งเสริมทุนการศึกษา ทำให้การ

แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดแนวทาง

ในการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตต่อไป 

5.2.1.3 มิติการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน 

ปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงานที่พบคือ สถานที่และระยะเวลาใน

การจัดกิจกรรมอบรมเรียนรู้ กิจกรรมอบรมให้ความรู้จากบริษัทหรือจากหน่วยงานภาครัฐมักจะเป็นการให้

ความรู้ภายในสถานที่ของตน ทำให้ชาวบ้านจะต้องเดินทางจากชุมชนไปยังสถานที่อบรม ไม่มีการอบรมภายใน

ชุมชน ซึ่งถึงแม้ว่าทางบริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐมีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างมีรถมารับไป

ส่ง แต่จำนวนชาวบ้านที่ได้ไปเข้าร่วมก็มีจำกัด เพราะการเดินทางในแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณในการ

เดินทางเช่นกัน บริษัทจึงต้องจำกัดผู้เข้าร่วมในแต่ในกิจกรรม รวมถึงปัจจัยด้านเวลาที่จัดกิจกรรมนั้นเป็นเวลา

ที่ตรงกับการทำมาหากินของชาวบ้าน ทำให้ไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วม

กิจกรรม การมีส่วนร่วมของชาวบ้านจึงเกิดขึ้นไม่มากพอ ชาวบ้านที่สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็น

ชาวบ้านที่ว่างจากการทำงานของตนเอง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีอายุและมีความรู้ไม่มากนัก กลุ่มเป้าหมายจึงมักจะเป็น

กลุ่มเดิมทำให้การเรียนรู้และการพัฒนาไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนหลายกลุ่ม ส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาในวง

กว้าง อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ทำให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะการสร้างความรู้ความ

เข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และบริษัท 
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5.2.2 แนวทางการจัดการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

จากการศึกษาการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไออาร์พีซี จำกัด สามารถสรุปและอภิปรายแนวทางการจัดการดำเนินงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้ดังนี ้

1) การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว จะสามารถทำให้ชาวบ้านเกิดความไว้วางใจและพึงพอใจ

ต่อการดำเนินงานกิจการของบริษัท ลดความกังวลต่อผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ชาวบ้านจะ

ได้รับจากการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันภายในชุมชน 

2) เพิ่มการทำงานเชิงรุกมากขึ้น เพราะในปัจจุบันการดำเนินงานส่วนใหญ่ที่ตอบสองความต้องการ

ของชุมชนจะเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนได้ร้องขอเข้ามา ทำให้การดำเนินงานเป็นไปในลักษณะการดำเนินงาน

เชิงรับมากกว่าเชิงรุก แม้จะตอบสนองความต้องการในชุมชนได้ แต่ทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนไม่

เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากนัก 

3) ลดต้นทุนในโครงการขนาดเล็กที ่ไม่จำเป็นและเพิ ่มต้นทุนกับโครงการขนาดใหญ่ที ่ได้ให้ผล

ประโยชน์แก่ส่วนรวมมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มการพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์มาก

ขึ้นเป็นวงกว้าง  

4) ดูแลชุมชนที่อยู่รอบเขตประกอบการในระยะ 3 กิโลเมตรให้เข้มงวด เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ได้ผลรับ

กระทบเป็นอันดับแรกและได้รับผลกระทบมากท่ีสุด ด้วยการกำหนดข้อปฏิบัติในการดำเนินงานต่างๆ ภายใน

บริษัทและการดำเนินงานภายนอกบริษัทให้คลอบคลุมถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการดำเนินกิจการและการ

ดูแลรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินกิจการของบริษัท 

5) บริษัทควรรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ ้น เพราะการดำเนินงานความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

และสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น 

6) การอบรมให้ความรู้ควรมีการจัดอบรมภายในพื้นที่ชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง

ของชาวบ้านในการมาเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจแก่ชาวบ้านในการเข้าร่วม

กิจกรรม จัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับชาวบ้าน 

7) บริษัทควรมีการให้ความรู้เกี ่ยวกับการทำงานของโรงงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรงาน การ

ป้องกันและวิธีการแก้ไขของโรงงาน รวมถึงการป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเพื่อทำให้ชาวบ้านลด

ความกังวลและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดข้ึน 
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5.3 ข้อเสนอแนะการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 
จากการศึกษาการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไออาร์พีซี จำกัด สามารถสรุปข้อเสนอแนะการดำเนินงานความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR) ได้ดังนี ้

5.3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับภาคเอกชน  
1) บริษัทควรมีการเพ่ิมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้กับชุมชนมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน

การดำเนินงานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตมีอยู่มากแล้ว แต่การดำเนินงานด้านความปลอดภัยยังมีให้เห็น

น้อย เช่น กิจกรรมให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2) รับฟังความคิดเห็นและให้ความสำคัญกับข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ไม่พึงพอใจต่อการดำกิจการของบริษัท พูดคุยและรวบรวมประเด็นปัญหานำไปพิจารณาแก้ไข เพ่ือแสดง

ความจริงใจต่อกลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่พึงพอใจ 

3) สร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมกับชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้าน

ส่วนหนึ่งไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์การดำเนินงาน  

4) เพิ่มช่องทางการเรียกร้องและติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อำนวยความสะดวกแก่

ชาวบ้านในการสื่อสาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารและทำให้เกิดการแก้ไขปัญหากับ

ชุมชนได้รวดเร็วขึ้น 

5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานภาครัฐ  
1) ทำความเข้าใจถึงการทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทและควรเพิ่มการ

ดำเนินงานในเชิงรุกเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเป็นใน

ลักษณะการดำเนินงานร่วมกับบริษัท  

2) หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ความรู้และ

อำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อความจำเป็น 

3) กำหนดนโยบายและแผนงานคุณภาพชีวิต โดยการพิจารณาให้สอดคล้องถึงความต้องการ

ของชุมชน การศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนเป็นหลัก  

5.3.3 ข้อเสนอแนะสำหรับประชาชน  
1) เรียนรู้และทำความเข้าใจในเทคโนโลยีที่เป็นตัวกลางหนึ่งในช่องทางการสื่อสารที่มีความ

ซับซ้อน เพ่ือให้สามารถรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้ 

2) เปิดใจยอมรับข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จจริง ไม่นำทัศนคติและความอคติมาตัดสินใจก่อนได้ทำ

ความเข้าใจกับข้อเท็จจริงแล้วจึงไตร่ตรองข้อมูล 

3) ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทและหน่วยงานภาครัฐจัดทำขึ้น 

เช่นเดียวกันกับการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเอง  
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แบบสัมภาษณ์เร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบ
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แนวคำถามสำหรับตัวแทนของผู้บริหารในการปฏิบัติงานการจัดการสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ 
สิ่งแวดล้อมประกอบการสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดระยอง 
 
 
 

 
 
แบบสัมภาษณ์มี 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

ส่วนที่ 2  การดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

วัน/เดือน/ปีสัมภาษณ์.................................................................เวลา....................  

ผู้ให้สัมภาษณ์ (นาย/นาง / นางสาว).......................................................................อายุ...................ปี  

อาชีพ.......................................... ตำแหน่ง.....................................ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง.............ปี  

ระดับการศึกษา 

 ระดับปริญญาตรี        ระดับปริญญาโท 

 ระดับปริญญาเอก       อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................ 

 

ส่วนที่ 2 : การดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ด้านประสิทธิผล 

2.1 ปัจจัยในการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทให้ประสบ

ความสำเร็จมีอะไรบ้าง 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................. ............................................................................................ . 
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ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.2 พนักงานในบริษัทของท่านมีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มากน้อย

เพียงใด 

.................................................................................................................................................................. ............

....................................................................................................................... .......................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

2.3 พนักงานในบริษัทได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

หรือไม่ อย่างไร

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................................... . 

ด้านบริหารจัดการ 

2.4 บริษัทมีการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในรูปแบบใด 

.................................................................... ......................................................................................................... .

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

2.5 บริษัทมแีผนการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................. ................................................................................................................ .

............................................................................................................................. ................................................. 

2.6 บริษัทมีวิธีการอย่างไรให้พนักงานทุกฝ่ายดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้

ตามแผนงาน 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................................... .

............................................................................................................................. ................................................. 

2.7 บริษัทมีความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือไม่ 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................ ..................................................................................................................... . 
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2.8 ประชาชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมือในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................ ......

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

2.9 บริษัทมีข้ันตอนการติดตามตรวจสอบและวัดผลการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

......................................................................... .................................................................................................... . 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

2.10 ในการดำเนินงานของบริษัทต่อระบบในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีวิธีการอบรมให้

ความรู้แก่พนักงานด้านใดบ้าง อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................................... . 

 

ส่วนที่ 3 : ปัญหาและอุปสรรคในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ด้านบริหารจัดการ 

3.1 บริษัทพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือไม่ 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................ ..................................................................................................  

3.2 บริษัทมีวิธีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) อย่างไร 

............................................................................................................................................................................. .

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

4.1 ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) ให้ประสบความสำเร็จอย่างไรบ้าง

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................. ............. 

4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ

.................................................................................................. ........................................................................... .

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................... ........................................... 
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แนวคำถามสำหรับตัวแทนชุมชนและประชาชนประกอบการสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อ
การดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด จังหวัด

ระยอง 
 
 
 

 
 
แบบสัมภาษณ์มี 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

ส่วนที่ 2  การดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผู้ให้ข้อมูล…………………………………………………อาชีพ…………………………….อายุ…….....…ปี 

วันที่/เดือน/ปีสัมภาษณ์…………………………………………………….เวลา................................. 

สถานที่..............................................................ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในชุมชน..................ปี  

ระดับการศึกษา 

 ระดับปริญญาตรี        ระดับปริญญาโท 

 ระดับปริญญาเอก       อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..............................................  

 

ส่วนที่ 2 : การดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ด้านประสิทธิผล 

2.1 ท่านตั้งเป้าหมายจากการเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

อย่างไร 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. ............................................................................................ .

............................................................................................................................. ................................................. 
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ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากบริษัท ไอ

อาร์พีซี จำกัด หรือไม่ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................................... .

............................................................................................................................. ................................................. 

2.3 ท่านต้องการให้บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................................... .

............................................................................................................................. ................................................. 

2.4 เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของท่านหรือไม่ 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................... .......................................................................................................... . 

ด้านบริหารจัดการ 

2.5 คนในพ้ืนที่เข้าร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................................... .

............................................................................................................................. ................................................. 

2.6 ท่านดำเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รูปแบบใด 

............................................................................................................................. .................................................

....................................................................................................................................... .......................................

............................................................................................ ................................................................................. . 

2.7 ท่านประสานงานและใช้สื่อเผยแพร่กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างไร

................................................................................................. ............................................................................ .

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................. ........................................... 
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2.8 ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ท่านใช้เกณฑ์ใดในการยอมรับการทำงานของ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................................. ............................

....................................................................................................... ...................................................................... . 

2.9 ท่านมีแผนงานในการร่วมดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างไร 

.............................................................................................................. ............................................................... .

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................... ............................... 

2.10 การดำเนินงานร่วมกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด และหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างไร 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................ ............................................................................................. . 

หน่วยงานภาครัฐ 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

2.11 ท่านมีวิธีการติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................................................... ..........

......................................................................................................................... ..................................................... 

 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

2.12 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด เข้ามาให้คำแนะนำหรือฝึกอบรมความรู้เพ่ิมเติมให้แก่คนในพื้นที่เก่ียวกับเรื่อง

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือไม่ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................................... .

............................................................................................................................. ................................................. 
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2.13 หน่วยงานภาครัฐเข้ามาอบรมหรือจัดกิจกรรมเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) ให้กับคนในพ้ืนที่หรือไม่ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................................... .

............................................................................................................................. ................................................. 

 

ส่วนที่ 3 : ปัญหาและอุปสรรคในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ด้านบริหารจัดการ 

3.1 ท่านพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานของท่านหรือไม่ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

3.2 ถ้าพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานท่านจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

4.1 ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) ให้ประสบความสำเร็จอย่างไรบ้าง

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................. ............. 

4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ

.................................................................................................. ........................................................................... .

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................... ........................................... 
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แนวคำถามสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ประกอบการสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดระยอง 
 
 
 

 
 
แบบสัมภาษณ์มี 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

ส่วนที่ 2  การดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

วัน/เดือน/ปีสัมภาษณ์.................................................................เวลา....................  

ผู้ให้สัมภาษณ์ (นาย/นาง / นางสาว).......................................................................อายุ.. .................ปี 

อาชีพ.......................................... ตำแหน่ง.....................................ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง.............ปี  

ระดับการศึกษา 

 ระดับปริญญาตรี        ระดับปริญญาโท 

 ระดับปริญญาเอก       อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................ 

 

ส่วนที่ 2 : การดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ด้านประสิทธิผล 

2.1 หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตรงตามความต้องการที่

กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. ............................................................................................ .

............................................................................................................................. ................................................. 
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ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.2 พ้ืนทีใ่นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................................... .

............................................................................................................................. ................................................. 

2.3 หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในพ้ืนที่อย่างไร   
............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................... ......................................................................................................... . 

2.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 
หรือไม่ อย่างไร   
............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................................... .

............................................................................................................................. ................................................. 

ด้านบริหารจัดการ 

2.5 หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในรูปแบบใด 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................................... .

............................................................................................................................. ................................................. 

2.6 หน่วยงานภาครัฐมีแผนการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................................... .

............................................................................................................................. ................................................. 

2.7 หน่วยงานภาครัฐมีความร่วมมือกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ในการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือไม่ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................................... .

............................................................................................................................. ................................................. 
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2.8 หน่วยงานภาครัฐมีความร่วมมือกับประชาชนในการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) หรือไม่ 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

2.9 หน่วยงานภาครัฐมีข้ันตอนการติดตามตรวจสอบและวัดผลการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................................................. .

............................................................................................................................. ................................................. 

 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

2.10 ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อระบบในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มี

วิธีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานด้านใดบ้าง อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................................... .

............................................................................................................................. ................................................. 

 

ส่วนที่ 3 : ปัญหาและอุปสรรคในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ด้านบริหารจัดการ 

3.1 หน่วยงานภาครัฐพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) หรือไม่ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................................... .

............................................................................................................................. ................................................. 

3.2 หน่วยงานภาครัฐมีวิธีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................. ............. 
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ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

4.1 ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) ให้ประสบความสำเร็จอย่างไรบ้าง

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................. ............. 

4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ

.................................................................................................. ........................................................................... .

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................... ........................................... 
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ภาคผนวก ข 

รูปภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวศราภรณ์ สุภัคกุล 
ประวัติการศึกษา  2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์เกษตร      
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 ลาดกระบัง 


