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การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม หรือ CSR เป็นรูปธรรมมากข้ึนในประเทศไทย และ

ยงัไดถู้กผนวกใหเ้ป็นแนวปฏิบติัท่ีเขา้กบัการด าเนินธุรกิจ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ซ่ึงเป็นองคก์ร
ธุรกิจหน่ึงท่ีไดน้ าหลกัการความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินธุรกิจท่ีประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบในการด าเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมดว้ยโครงการ CSR IN SCHOOL และเพื่อเสนอแนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่หน่วยงานอ่ืนน าไปประยุกต์ใช ้และเสนอแนวทางในการพฒันาต่อยอด
กิจกรรมแก่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากัด ต่อไป โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview)  กบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ภาคเอกชน ภาครัฐ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และชุมชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ 
ร่วมกบัการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดยขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์และประเมินผลงานวิจยั
โดยใชห้ลกัการประเมินผลโครงการแบบ CIPP-I Model  

ผลการศึกษาพบว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากัด มีรูปแบบในการด าเนินงานด้านความ
รับผดิชอบต่อสงัคมตามพนัธกิจ กลยทุธก์ารพฒันา และสร้างเป็นรูปแบบการด าเนินงานใหม้ีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งให้สามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนในลกัษณะการ
เป็นเพื่อนบ้านท่ีดี ให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพนัธ์กับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และการพฒันา
ศกัยภาพความสามารถของพนักงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององคก์รให้บรรลุเป้าหมาย ส าหรับ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ CSR IN SCHOOL ตามหลกัการประเมินแบบ CIPP-I Model 
ประกอบดว้ย 5 ด้าน คือปัจจัยดา้นบริบท (Contexts)  พบว่า บริบทภายนอก คือ การด าเนินงานเพื่อให้
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สอดคลอ้งตามแนวทางการด าเนินการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตอบสนองต่อนโยบาย 
วิสัยทศัน์ของกลุ่มบริษทั บริบทภายในคือ ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารเป็นปัจจยัท่ีจะก่อให้เกิดผลในการ
ด าเนินงานไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ปัจจยัน าเขา้ (Input) พบว่า บุคลากรมีความส าคญัในดา้นน้ี ซ่ึงเป็นผล
ความส าเร็จสืบเน่ืองจากปัจจยัดา้นบริบท เมื่อบุคลากรไดรั้บค่านิยม กรอบแนวคิด และแนวทางปฏิบติัให้
การสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้รวมถึงปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 
พบว่า การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย เป็นอีกปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการประสบความส าเร็จ
ของโครงการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับรูปแบบการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเน้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเป็นการมีส่วนร่วมในลกัษณะของการน าไปสู่การปฏิบติัจริง 
ส่งผลให้เกิด ผลลพัธ์ (Product) ของโครงการคือ การการบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของของผูจ้ดั
กิจกรรม และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ร่วมทั้งยงัเกิดผลลพัธจ์ากการด าเนินกิจกรรมในการไดรั้บโอกาส
และต่อยอดกิจกรรมโครงการได ้เกิดเป็นผลกระทบ (Impact) จากการด าเนินโครงการให้ผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสียสามารถเขา้ใจและต่อยอดการด าเนินการโครงการไดจ้ริงและเห็นผลในเชิงประจกัษ ์ทั้งการเกิดกลุ่ม
อาชีพ การเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ และการต่อยอดนวตักรรมต่าง ๆ  เป็นตน้ โดยแนวทางการแกปั้ญหา และ
อุปสรรคในการด าเนินการคือ 1) ปัญหาด้านการส่ือสารต้องด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ 2) การสร้าง
ความสมัพนัธ ์ตอ้งสร้างความสม ่าเสมอ และความวางใจใหเ้กิดข้ึน 3) การสร้างเป้าหมายร่วมกนัในกลุ่มผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย ส าหรับแนวทางหรือวิธีการท่ีเสนอให้แก่หน่วยงานอ่ืนน าไปประยุกต์ใช้ คือ ให้
ความส าคญักบัความตอ้งการ และบริบทของชุมชนเป็นหลกั สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้รู้สึกถึงการเป็น
เจา้ของร่วมกนัผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  และสร้างผลลพัธ์ในการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนแนวทางใน
การพฒันาต่อยอดกิจกรรม คือ การส่ือสารให้โครงการ CSR IN SCHOOL เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ ปรับกิจกรรมให้สอดรับกบัสถานการณ์ปัจจุบนั สร้างกิจกรรมให้ผ่านรูปแบบออนไลน์ 
การแลกเปล่ียนระหว่างบุคลากรของแต่ละโรงเรียนท่ีมีความเช่ียวชาญแตกต่างกนั เพื่อสร้างองคค์วามรู้ท่ี
หลากหลายมากยิง่ข้ึน 

ปัจจยัแห่งความส าเร็จทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นไดเ้กิดข้ึนในการด าเนินโครงการ CSR IN SCHOOL 
ของโรงไฟฟ้าราชบุรียอ่มส่งผลต่อการเกิดผลลพัธ ์และผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรมแก่โรงไฟฟ้าราชบุรี และผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเขา้ร่วมโครงการอยา่งต่อเน่ือง และพร้อมพฒันาต่อยอดจากการด าเนินงานโครงการให้
เกิดผลในระยะยาวอย่างสมดุลต่อไป ทั้งน้ีผลจากการด าเนินโครงการน้ี ไม่อาจสร้างความสมดุลในดา้น
เศรฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น หรือเพียงอาศยัการด าเนินงานจากโรงไฟฟ้าราชบุรี
เพียงล  าพงั หากแต่ตอ้งมีกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอย่างกลุ่มโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าและชุมชน หรือองคก์ร
อ่ืน ๆ  ในการร่วมขบัเคล่ือนกิจกรรมโครงการใหเ้กิดผลและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไดใ้นท่ีสุด 
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In Thailand, Corporate Social Responsibility (CSR) operations are becoming more 

concrete and common these days. It has also been incorporated into practice guidelines, which are 
compatible with business operations. Ratchaburi Electricity Generating Co., Ltd. is a business 
organization that has successfully employed CSR principles as a business framework for business 
operations.  The purpose of this research was to study the model of Corporate Social Responsibility 
operations, analyze factors affecting the success, and identify problems and obstacles of CSR 
implementation by utilizing the CSR IN SCHOOL project. In addition, this research aimed to lay out 
guidelines of how to perform Corporate Social Responsibility for other companies and propose 
guidelines for further development for Ratchaburi Electricity Generating Co., Ltd.  

The research was conducted by using qualitative approach. Data were collected through 
Semi-structured interviews with relevant stakeholders, including private sectors, public sectors, 
local government organizations, and communities participating in project activities, accompanied 
with Documentary Research. The data were analyzed and evaluated by using the CIPP-I Model 
project evaluation principles.  

The results of the study revealed that Ratchaburi Electricity Generating Company Limited 
performed their Corporate Social Responsibility in accordance with its missions and development 
strategy and developed a model of operation to promote the participation of the community and 
related stakeholders to be able to coexist with the community as a good neighbor. The company 
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concentrated on building relationships with stakeholders and improving employees' potential to 
support the operations of the organization to achieve its goals. To identify factors contributing to 
success of CSR IN SCHOOL project, the CIPP-I Model assessment investigated 5 aspects.  
First in regard to contexts, it was found that external contexts were operations in accordance with 
the guidelines of the Stock Exchange of Thailand and responses to policies Group vision. 
Furthermore, internal context was the commitment of the executives, which was a factor that will 
bring about concrete results of operations. Secondly regarding Input, it exhibited that personnel 
were significant in this area, and this was successful due to context factors. When personnel were 
given the values, conceptual frameworks and practices, they could achieve goals and objectives. 
Moreover, in Process factor, it was found that the participation of the stakeholder groups was 
another important factor in the success of the project. This was in accordance with the Corporate 
Social Responsibility operation model that focuses on building good relationships with 
stakeholders as participatory in the manner of bringing to practice, resulting in the results (Product) 
of the project. The product was achievement of objectives and the goals of both activity organizers 
and all stakeholders. It also created opportunities and extended project activities, resulting in  
an impact from the project implementation. For stakeholders, they could be able to understand, 
bring the project implementation to practice, and see the empirical results, such as creating 
professional group, learning center, and various innovations.  

The solutions to problems of CSR implementations were tackling communication 
problems, which must be carried out on a regular basis. Besides, building relationships with 
consistency was also crucial to build trust. Lastly, creating mutual goals among stakeholders was 
also important.   

For guidelines or methods proposed to other companies to apply, it was necessary to focus 
on the needs and community context, build good relationships with a sense of shared ownership 
through activities, and produce tangible results. As for the development guidelines for further 
activities, it needed more communication to promote the CSR IN SCHOOL project to be widely 
known through social media. Moreover, it was essential to adjust activities to suit the current 
situation and generate activities through online formats as well as exchange staff from different 
schools with different expertise to create diverse knowledge. 
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รายงานการคน้ควา้อิสระ เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั น้ี ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ย
ค าปรึกษา การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.จุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ ท่ีไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ  อนัมีคุณค่ายิง่ต่อการท ารายงานการคน้ควา้อิสระน้ี 
รวมทั้งตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องของงานวิจยั ผูว้ิจยัถือโอกาสน้ีขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่ง
สูง นอกจากน้ีขอกราบขอบพระคุณ นายเขมชาติ สถิตยต์นัติเวช ผูอ้  านวยการฝ่ายองค์กรสัมพนัธ์ 
และนายสุธินนัท ์ เอ่ียมส าอางค ์พนกังานชุมชนสมัพนัธบ์ริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ท่ีใหเ้กียรติ
ในการใหศ้ึกษาขอ้มูล สนบัสนุนเอกสาร พร้อมทั้งอ  านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารกบักลุ่ม
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการศึกษาคร้ังน้ี ใหส้ าเร็จลุลวงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการด าเนินการ  

กราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีถ่ายทอดความรู้วิทยาการอนัมีค่ายิ่ง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัของผูว้ิจยั และ
ขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีทุกท่าน ตลอดจนเพื่อน ๆ ทั้งในสาขาการวิชาจดัการส่ิงแวดลอ้ม และ
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคญั 
 

ภายหลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรม มนุษยเ์ร่งขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยการน าทรัพยากรธรรมชาติ
มาใชใ้นการผลิตและพฒันาเพื่อมุ่งเนน้การเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหธ้รรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มถูกท าลาย และเส่ือมโทรมลง การพฒันาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนัจึงตอ้งเผชิญกบั
ความทา้ทายต่อปริมาณทรัพยากรโลกท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และความสามารถในการรองรับภาวะวิกฤต
มลพิษท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียงัมีการเรียกร้องให้องค์กรภาคธุรกิจประกอบกิจการด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นการท าธุรกิจท่ีให้ความส าคญัใน
การรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นผลพวงมาจากการด าเนินธุรกิจ และ
คืนก าไรสู่สังคม ต่อมากลุ่มประเทศผูน้  าเศรษฐกิจโลกในนามองค์การเพื่อความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้ออกประกาศ “แนวทางการปฏิบัติส าหรับองค์กรข้ามชาติ” 
(Guidelines for MNE’s Revision 2000) ใหต้อ้งมีนโยบายดา้น CSR และติดต่อคา้คา้กบักลุ่มธุรกิจท่ี
มีการด าเนินการเพ่ือสังคมเช่นกนั และเพ่ือให้สอดรับกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs)” ขององคก์รสหประชาชาติ ซ่ึงประเทศไทยไดล้งนามรับรองวาระการ
พฒันาน้ี โดยมีการก าหนดเป้าหมายเป็นการพฒันาท่ีเนน้ใหค้วามส าคญักบัการปรับสมดุลทั้ง 3 มิติ 
คือ ดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม โดยใหค้วามหมายท่ีชดัเจนว่าเป็นการพฒันาท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษยใ์นปัจจุบนัโดยไม่เบียดเบียนศกัยภาพและทรัพยากรของคนรุ่นหลงัเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง (Keeble, 1988) โดยการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคม (CSR) ยงัสามารถด าเนินเพ่ือตอบโจทยเ์ป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดอี้กดว้ย โดยมกัจะมีการ
ก าหนดทิศทางในการท างาน CSR เพื่อให้สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
(SDGs) อยูเ่สมอ เน่ืองจากการด าเนินการ CSR สามารถช่วยตอบโจทยเ์ป้าหมาย SDGs ใหบ้รรลุถึง
เป้าหมายไดใ้นบ้างขอ้ และยงัช่วยให้เห็นทิศทางในการด าเนินงานท่ีชดัเจนข้ึน (จิตรอาสาพลงั
แผน่ดิน, 2562) 
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ส าหรับประเทศไทยกระแส CSR เร่ิมเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ.2549 และไดถู้กบรรจุเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีผนวกเขา้กบัการด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการทั้งกระบวนการในธุรกิจ 
และภายหลงัการด าเนินการทางธุรกิจ เช่น กิจกรรมการบริจาค เป็นตน้ ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2551 
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ไดอ้อกมาตรฐานแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ  Social Responsibility Guidance Standard ซ่ึงล้อกับมาตรฐาน 
ISO26000:2010 โดยหน่วยงาน/องค์กรทุกประเภทสามารถน าแนวทางน้ีไปใช้ปฏิบัติได้  
เพ่ือส่งเสริมให้มีการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
พร้อมไปกบัการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร ซ่ึงไดรั้บการยอมรับ
และความไวว้างใจจากชุมชน สังคม และกลุ่มลูกคา้ เพื่อให้เกิดการพฒันาและอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสุขและย ัง่ยืน พร้อมทั้งสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขนัท่ี
เป็นธรรม มีความเช่ือมโยงกนัเพื่อสร้างนวตักรรมการผลิตสินคา้และบริการ บนพ้ืนฐานการเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ให้สามารถแข่งขนัในตลาดการคา้โลกได ้ (สถาบนัไทยพฒัน์, 2561) ท าให้
กระแสการตอบรับขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัหลกัการความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความชดัเจนและแพร่ขยายไปเป็นท่ียอมรับมากข้ึนตามล าดบั โดยเฉพาะในบริษทัท่ีด  าเนินธุรกิจ
ด้านพลงังานซ่ึงมีส่วนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล โดยพบว่าได้ขยายกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสงัคมเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ เช่นกนั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั (โรงไฟฟ้าราชบุรี) เป็นอีกหน่ึงองคก์รท่ีมีการน าหลกัการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมาเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนโดยรอบในลกัษณะการเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีต่อกนั โดยเร่ิมตั้งแต่ก่อสร้าง
โครงการในปี 2539 โรงไฟฟ้าราชบุรีไดด้  าเนินโครงการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตในดา้นต่าง ๆ  ตาม
ความตอ้งการของชุมชนเป็นส าคญั เพื่อช่วยสนบัสนุนและยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชนมาอย่าง
ต่อเน่ือง ถือเป็นการตอบแทนชุมชนท่ีให้การยอมรับการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า และยงัเป็นการ
ด าเนินการตามกลยทุธค์วามย ัง่ยนืของโรงไฟฟ้าเองอีกดว้ย (บริษทั ราช กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน), 2562) 

ดว้ยเหตุน้ีบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั จึงเล็งเห็นความส าคญัในการท าใหโ้รงไฟฟ้ากบั
ชุมชนสามารถท่ีจะอยู่ร่วมกนัได้อย่างผาสุก ควบคู่ไปกบัการพฒันาอุตสาหกรรมของตนเองให้
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดการคา้โลกได ้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ตอ้งการให้การ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างย ัง่ยืนจึงมีแนวคิดในการส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมไปยงัโรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้โรงเรียนไดมี้ความตระหนกัเก่ียวกบั
พลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร และนกัเรียนในโรงเรียน 
อีกทั้งยงัเป็นการปลูกฝังใหบุ้คลากร และนกัเรียนส านึกรับผดิชอบต่อสังคมพร้อมไปกบัการพฒันา
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โรงเรียนให้ย ัง่ยืน จากการริเร่ิมโครงการและเปิดโอกาสให้แก่โรงเรียนโดยรอบโรงไฟฟ้าทั้ง 27 
โรงเรียน เขา้ร่วมโครงการแบบสมคัรใจ ในช่วงปีพ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นปีแรกของการเร่ิมโครงการมี
โรงเรียนเขา้ร่วมโครงการเพียง 8 โรง แต่โรงไฟฟ้าก็ยงัพยายามผลกัดนัให้กิจกรรมน้ีเป็นท่ียอมรับ
แก่โรงเรียนและชุมชน ตลอดเวลา 5 ปี ท าให้สามารถดึงโรงเรียนทั้ง 27 โรงมาเขา้ร่วมโครงการ 
ไดแ้ละเกิดผลในวงกวา้ง โดยสามารถขยายผลจากกิจกรรมของโรงเรียนออกสู่ชุมชน สร้างรายได ้
ความเขม้แข็งและกิจกรรมให้แก่ชุมชน นอกจากน้ีโครงการ CSR IN SCHOOL  ยงัเป็นกิจกรรมท่ี
ถูกถอดบทเรียนและน าไปบรรจุอยูใ่นแผนพฒันาจงัหวดัของจงัหวดัราชบุรีอีกดว้ย  

 

1.2 ค าถามการวจิยั 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ รวมถึงปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานของบริษทั ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรี จ  ากัด ในการด า เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยโครงการ CSR IN 
SCHOOL 

 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวิจยั 
1.3.1 เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี จ  ากดั 
1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินงานดา้น

ความรับผดิชอบต่อสงัคมดว้ยโครงการ CSR IN SCHOOL 
1.3.3 เพื่อเสนอแนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมใหแ้ก่

หน่วยงานอ่ืนน าไปประยกุตใ์ช ้หรือเป็นแนวทางในการพฒันาต่อยอดกิจกรรมแก่บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จ  ากดั 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงรูปแบบ ปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั 

1.4.2 ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม
ดว้ยโครงการ CSR IN SCHOOL ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั 
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1.4.3 ทราบถึงแนวทาง รูปแบบ หรือวิธีการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ให้
หน่วยงานอ่ืนน าไปประยุกต์ใช ้และเสนอแนวทางในการต่อยอดกิจกรรมแก่บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จ  ากดั 

 

1.5 ขอบเขตการวจิยั 
ขอบเขตการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความส าเร็จของการด าเนินงานด้านความ

รับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ดว้ยโครงการ CSR IN SCHOOL  โดยแบ่ง
ขอบเขตการวิจยัออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ยขอบเขตดา้นเน้ือหา ขอบเขตดา้นประชากร ขอบเขต
ดา้นพ้ืนท่ี และขอบเขตดา้นระยะเวลา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม

ด้วยโครงการ CSR IN SCHOOL  กรณีศึกษา บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากัด ใน 5 ด้านจากการ
ประเมินผลตามรูปแบบ CIPP-I MODEL ได้แก่ ด้านบริบท (Context), ด้านปัจจัยน าเขา้ (Input), 
ดา้นกระบวนการ (Process), ดา้นผลผลิต (Product) และดา้นผลกระทบ (Impact) 

1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการด าเนินกิจกรรมดา้นความ

รับผดิชอบต่อสงัคมดว้ยโครงการ CSR IN SCHOOL  ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ประกอบดว้ย 

1) ภาคเอกชน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร พนักงานโรงไฟฟ้าราชบุรี และ
บริษทัท่ีปรึกษาโครงการ CSR IN SCHOOL 

2) ภาครัฐ ไดแ้ก่ ตวัแทนกลุ่มโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า (โรงเรียนวดัดอน
ทราย, โรงเรียนวดัท่ามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ) และโรงเรียนท่ามะขามวิทยา) 

3) ภาคองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ราบ จงัหวดัราชบุรี และองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเรือน จงัหวดัราชบุรี 

4) ภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มประชาชนท่ีร่วมด าเนินกิจกรรม CSR IN 
SCHOOL  

1.5.3 ขอบเขตด้านพืน้ที ่
1) บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ท่ีอยู ่128 หมู่ท่ี 6 ต  าบล พิกุลทอง อ  าเภอ

เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 
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2) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ในอ า เภอเมือง, อ าเภอ
ด าเนินสะดวก, อ าเภอโพธาราม และอ าเภอบางแพ 

1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งส้ิน 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง

กนัยายน 2564 

 

1.6 นิยามศัพท์ 
เพื่อให้การศึกษาวิจยัไปในแนวทางท่ีไดก้  าหนดไว ้จึงก  าหนดนิยามศพัท์ท่ีใชใ้นการศึกษา

ไวด้งัน้ี 

ความรับผดิชอบต่อสงัคม หมายถึง การประกอบกิจการของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั 
หรือโรงไฟฟ้าราชบุรีท่ีตระหนกัและใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้มมาอย่างต่อเน่ือง
ซ่ึงนอกจากบริษทัฯจะพฒันาและด าเนินโครงการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างดี
แลว้ โรงไฟฟ้าราชบุรียงัมีความจริงใจท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าและใน
ชุมชนต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื และเพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะเสริมสร้างทศันคติท่ีดีและการ
ยอมรับจากสงัคมในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั หรือโรงไฟฟ้าราชบุรี หมายถึง องค์ท่ีด  าเนินธุรกิจในการ
ผลิตพลงังานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ โดยมีท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีต าบลพิกุลทอง ต าบลสามเรือน 
อ  าเภอเมือง ต าบลบา้นไร่ อ  าเภอด าเนินสะดวก และต าบลบา้นสิงห์ อ  าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี หมายถึง โรงเรียนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า
ราชบุรี จ  านวน 27 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนในเขตอ าเภอเมืองราชบุรีจ  านวน 7 โรงเรียน, อ  าเภอ 
โพธารามจ านวน 8 โรงเรียน, อ  าเภอด าเนินสะดวกจ านวน 8 โรงเรียน และอ าเภอบางแพจ านวน 4 
โรงเรียน 

โครงการ CSR IN SCHOOL  หมายถึง โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียนซ่ึง
เป็นแนวคิดในการด าเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ให้
เป็นไปอย่างย ัง่ยืน โดยการส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไปยงัโรงเรียนในพ้ืนท่ี
รับผดิชอบ เพื่อเนน้ใหโ้รงเรียนมีความตระหนกัใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพลงังาน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
ความปลอดภยั และดา้นคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากร และนกัเรียนในโรงเรียน อีกทั้งยงัเป็นการ
ปลูกฝังใหบุ้คลากร และนกัเรียนใหม้ีส านึกความรับผดิชอบต่อสงัคม 
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ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดป้ระโยชน์  และเสียประโยชน์จาก
การด าเนินโครงการ CSR IN SCHOOL  ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั



 

บทที ่2 
 

แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม
ดว้ยโครงการ CSR IN SCHOOL กรณีศึกษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั นั้น มีหัวขอ้ในการ
ทบทวนวรรณกรรม ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility: CSR) 
2.2 การประเมินผลแบบ CIPP-I Model 
2.3 ขอ้มูลทัว่ไปของโรงไฟฟ้า 
2.4 โครงการ CSR IN SCHOOL 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: 
CSR) 

ความรับผดิชอบต่อสงัคม หรือ Social Responsibility (SR) ปรากฏข้ึนนบัตั้งแต่มีการศึกษา
ดา้นสังคมในช่วงหลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรม ต่อมาเมื่อองค์กรธุรกิจมีบทบาทในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจ และเป็นท่ีจบัตามอง จึงถูกคาดหวงัมากข้ึนในสังคมทุนนิยม โดยมีความเก่ียวขอ้งกบัผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียจ านวนมาก ส่งผลใหอ้งคก์รธุรกิจถูกคาดหวงัใหมี้ความรับผดิชอบต่อสงัคมมากข้ึน 
จนกลายเป็นการศึกษาเ ร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social 
Responsibility: CSR) อยา่งเป็นทางการในตน้ศตวรรษท่ี 20 (กงัสดาล เชาวว์ฒันกุล, 2556) เมื่อ CSR 
เป็นท่ีรู้จัก และมีการปฏิบัติอย่างแพร่หลาย องค์กรนานาชาติว่าด้วยมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization : ISO) จึงไดพ้ฒันามาตรฐาน ISO 26000 : Social Responsibility 
ข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมด าเนินไปในขอบเขตเดียวกนั 
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2.1.1 ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) 

ได้ถูกตีความหมายไวอ้ย่างหลากหลาย ทั้งน้ีข้ึนอยู่ก ับแนวคิดของแต่ละองค์กร สถาบัน หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ ดงัเช่น 

World Business Council for Sustainable Development (ม.ป.ป. อ้างถึงใน ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.: 10) ให้ค  าจ  ากัดว่าไวว้่า CSR เป็นความมุ่งมัน่หรือพนัธะ
สญัญาท่ีธุรกิจมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองในการท่ีจะประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการ
พฒันาเศรษฐกิจ ดว้ยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานตลอดจนครอบครัวของเขาเหล่านั้น 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและสงัคมในวงกวา้ง 

Kotler and Lee (2002 อา้งถึงในเรืองอุไร เพชรสงัข,์ 2552) ใหค้  าจ  ากดัว่าไวว้่า ความ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) หมายถึง ความ
รับผิดชอบในการปรับปรุงความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของสังคมจากการค าเนินธุรกิจ รวมถึงการอุทิศ
ทรัพยากรของบริษทัโดยสมคัรใจ ไม่ไดถู้กควบคุม โดยกฎหมาย หรือขอ้บงัดบัใด ซ่ึงหมายรวมถึง
สภาพความเป็นอยู่ของมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อมเป็นกิจกรรมหลักท่ีด  าเนินการโดยบริษัทเพื่อ
สนบัสนุนประเด็นทางสงัคมและท าใหเ้ป็นพนัธะสญัญาในความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั 

มาตรฐานว่าดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ (ISO 26000) (ม.ป.ป. อา้งถึง ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.: 10) ใหค้  าจ  ากดัว่าไวว้่า CSR เป็นเร่ืองของการท่ีองค์กร
ตอบสนองต่อประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งท่ีการให้ประโยชน์กบัคน ชุมชน 
และสังคม นอกจากนั้น ยงัเป็นเร่ืองของบทบาทขององค์กรธุรกิจในสังคมและความคาดหวงัของ
สังคมท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ โดยจะตอ้งท าดว้ยความสมคัรใจ และผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมต่าง ๆ  โดยสามารถวดัผลไดใ้น 3 มิติ คือ การวดัผลทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
อนัจะน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

สถาบันไทยพฒัน์ (2564) ให้ค  าจ  ากัดความไวว้่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ (หรือท่ีเรียกว่า บรรษทับริบาล) เป็นกลไกการด าเนินงานของกิจการท่ีเก่ียวโยงกบัผูม้ีส่วนได้
เสียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ภายใตจุ้ดมุ่งหมายท่ีตอ้งการดูแลผลกระทบจากการด าเนินงานท่ี
จะเกิดแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียของกิจการอยา่งเป็นธรรม นอกเหนือจากสิทธิท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สียพึงไดรั้บตาม
กฎหมาย รวมถึงการใชขี้ดความสามารถทางธุรกิจในการสร้างคุณค่าร่วมใหแ้ก่สังคม ตลอดจนการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือส่วนรวมตามก าลงัและความสามารถของกิจการ อนัจะน าไปสู่ความย ัง่ยืนของ
กิจการในระยะยาว 
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บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั (2563) ให้ค  าจ  ากดัความไวว้่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคม หมายถึง การประกอบกิจการท่ีตระหนักและให้ความส าคญัเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งต่อเน่ือง โดยจะพฒันาพร้อมด าเนินโครงการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างดี 
มีความจริงใจท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าและในชุมชนต่าง ๆ อย่าง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยืน เพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะเสริมสร้างทศันคติท่ีดีและการยอมรับจากสังคมใน
ฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2556) ให้ความหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
responsibility) หมายถึง ความรับผดิชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจากการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมขององค์กร ดว้ยความ
โปร่งใสและมีจริยธรรม โดย 

- สอดคลอ้งกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงรวมถึงสุขภาพและสวสัดิการของสงัคม 
- สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
- สอดคลอ้งตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- สามารถน ามาบูรณาการทัว่ทั้งองคก์รได ้

 

จากการศึกษานิยามความหมายท่ีผ่านมาสามารถสรุปไดว้่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) หมายถึง  การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความ
รับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการอยา่งต่อเน่ือง บนพ้ืนฐานของการปฏิบติัตาม
กฎหมาย และจริยธรรมทางสงัคม โดยเนน้การด าเนินการส่งเสริมและพฒันาชุมชน สงัคม เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดลอ้ม โดยรอบใหดี้ข้ึนจากการใชขี้ดความสามารถขององคก์รในการพฒันา โดยค านึงถึง
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อ
สร้างสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจอยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่ง
เป็นสุขและย ัง่ยนื 

 

2.1.2 ววิฒันาการของความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รเป็นกระแสท่ีถูกพฒันาจากความเปล่ียนแปลง

ของสังคมโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างยาวนาน ของปัญหาด้านสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีทวีความรุนแรง
เพ่ิมข้ึน จนท าให้สามารถแยกประเด็นของการวิวฒันาการของ CSR ออกมาไดเ้ป็นยุคสมยัต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
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2.1.2.1 ยคุไดอ้ยา่งเสียอยา่ง 
ภายหลงัยุคท่ีองักฤษปฏิวติัอุตสาหกรรม ผลิตสินคา้ไดจ้  านวนมากข้ึนแต่

ราคาถูกลง ท าให้ใชต้น้ทุนน้อยลงแต่ไดผ้ลก าไรเพ่ิมข้ึน จึงท าให้ไม่มีการค านึงถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม จนกระทัง่ในช่วงทศวรรษท่ี 70 เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มข้ึนอย่างมากมาย 
ท าใหรั้ฐบาลโลกตอ้งออกมาตรการเพื่อใชบ้งัคบัภาคธุรกิจใหด้  าเนินการตามมาตรฐาน น าไปสู่การ
คอร์รัปชัน่ติดสินบนเจา้หนา้ท่ีรัฐเพ่ือให้ธุรกิจยงัคงอยูไ่ด ้ การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม
และสังคมในยุคแรกจึงเป็นแบบจ ายอม ท าให้การลงทุนเพ่ิมสูงข้ึนจากเดิม จึงมีค่านิยมของบรรดา
นักธุรกิจว่า “อยากช่วยส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ก็ตอ้งยอมเสียผลก าไร” CSR ในยุคนั้นจึงเน้นไปท่ี
การบริจาคมากกว่าการด าเนินงานในระดบันโยบาย 

 
2.1.2.2 ยคุปฏิวติัการจดัการเชิงคุณภาพ 

ต่อมาในช่วงทศวรรษท่ี 80 เกิดการเปล่ียนแปลงในภาคอุตสาหกรรมคร้ัง
ใหญ่ เมื่ออุตสาหกรรมในประเทศญ่ีปุ่นไดพ้ฒันาแนวคิดเร่ือง “ปฏิบัติการจัดการเชิงคุณภาพ” 
(Qualities Management) คือ การใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดของเสียนอ้ยท่ีสุดหรือไม่
มีเลย โดยจะมีกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพ่ือให้เกิดคุณภาพการจัดการ 100% (Total 
Quality Management - TQM) ชาวญ่ีปุ่นเรียกกระบวนการน้ีว่า “ไคเซน” (KAIZEN Process) ซ่ึงเมื่อ
มีการใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่าท่ีสุด เกิดของเสียและความผิดพลาดน้อยท่ีสุด ย่อมน ามาสู่การผลิต
สินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงในตน้ทุนท่ีต ่ากว่าเดิม และผลพลอยไดท่ี้เกิดข้ึน คือการไม่ท้ิงขยะ/สารพิษกลบั
สู่ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากทรัพยากรถูกน ามาใชอ้ย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ใช้แลว้น ากลบัมาใชอี้ก 
(Reuse/Recycle) เป็นผลใหเ้ศรษฐกิจญ่ีปุ่นเจริญเติบโตอยา่งมากจนเอาชนะสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
อีกทั้งยงัไดส้ร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีใส่ใจส่ิงแวดลอ้มและสงัคมเป็นผลพลอยไดส้ร้างช่ือเสียง
และแรงสนบัสนุนจากประชาชนอยา่งมาก การประสบความส าเร็จในคร้ังน้ียงัส่งผลใหมุ้มมองดา้น 
CSR ทัว่โลกเปล่ียนไปจากไดอ้ยา่งเสียอยา่งเป็นการด าเนินธุรกิจกบักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิง
ท่ีด  าเนินไปดว้ยกนัได้ ส่งผลให้องค์กรทั่วโลกหันมาพฒันาการจดัการเชิงคุณภาพจนกลายเป็น
มาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่ง ISO 14001  

แต่เมื่อพิจารณาสืบเน่ืองต่อไปในเร่ืองการพฒันาอุตสาหกรรมกลบัพบว่า
อุตสาหกรรมหนกัหลาย ๆ ประเภทไดห้ายไปจากประเทศญ่ีปุ่น แต่กลบัเกิดข้ึนในกลุ่มประเทศดอ้ย
พฒันา เช่น ประเทศอินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัหลกัของการเขา้มา
ลงทุนในประเทศเหล่าน้ีเป็นเพราะจ านวนทรัพยากรธรรมชาติท่ียงัคงมีอยู่อย่างเพียงพอต่อการ
น ามาใช้ส าหรับเป็นวตัถุดิบของอุตสาหกรรม และค่าแรงท่ียงัคงมีราคาท่ีถูกมากเมื่อเทียบกับ
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ประเทศญ่ีปุ่น (เรืองอุไร เพชรสังข์, 2552) เม่ือการพฒันาอุตสาหกรรมหนักได้เกิดข้ึนในกลุ่ม
ประเทศดอ้ยพฒันา ของเสีย มลพิษ และการเกิดมลภาวะท่ีเป็นภยัต่อส่ิงแวดลอ้มก็เกิดมากข้ึนใน
ประเทศเหล่านั้นดว้ยเช่นกนั เช่นประเทศไทย ในช่วงเวลาดงักล่าวไดเ้กิดนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
(นิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของไทย) เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2520 (ค.ศ.1977) จากนั้นมีการสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในปี พ.ศ. 2530 จนแลว้เสร็จเมื่อพ.ศ. 2533 (ค.ศ.1937-1990) โดยมี
พ้ืนท่ีเร่ิมตน้ท่ีประมาณ 4,200 ไร่ และขยายเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จนมีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 9,845 ไร่ ใน
พ้ืนท่ีติดต่อกนัยงัมีเขตท่าเรือน ้ าลึกขนาดใหญ่ท่ีเร่ิมสร้างในเวลาไล่เล่ียกนัเพ่ือใช้ขนถ่ายสินคา้
อุตสาหกรรมและน ้ ามนัต่าง ๆ และมีการถมทะเลออกเป็นบริเวณกวา้งรวมพ้ืนท่ีนับพนัไร่ เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีส าหรับสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและขยายลานขนถ่ายสินคา้ ซ่ึงโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมา
ก่อตั้งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมหนกัท่ีอนัตรายและก่อมลพิษสูง อยา่งปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี
ปุ๋ยเคมี อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ ซ่ึงอุตสาหกรรมหลายแห่งเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ 
และส่วนมากมาจากประเทศญ่ีปุ่น รองลงมาเป็นสหรัฐอเมริกา ยโุรป และไตห้วนั เป็นตน้ 

จากอุตสาหกรรมหนักท่ีเกิดข้ึนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ท าให้เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพข้ึนในปี 2540 ต่อเน่ืองถึงปี 2541 ประชาชนในชุมชนมาบตาพุดได้รับกล่ิน
สารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเจ็บป่วย เน่ืองจากกล่ิน
เหม็นและมลพิษทางอากาศ ส่วนนิคมอุตสาหกรรมบางปู พบว่าปัญหาคุณภาพน ้ าท้ิงจากระบบ
บ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางท่ีระบายลงสู่คลองหวัล  าพูไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

เม่ือปัญหาส่ิงแวดลอ้มได้เกิดข้ึนในหลากหลายมุมทัว่โลกนั้น หน่วยงาน
รัฐบาลหรือประชาสังคมในประเทศต่าง ๆ ได้เปล่ียนมุมมองจากการใช้กฎหมายควบคุมเ ป็น 
การร่วมมือดว้ยความสมคัรใจ เช่น ในประเทศอเมริกามีการใชร้ะบบ “Toxic Release Inventory” ใน
การวดัผลการจดัท ารายงานการปล่อยสารพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มขององค์กรประจ าปี และยงัมีการ
จดัล  าดบัของแต่ละองคก์รในประเทศเพื่อส่ือสารสู่สายตาสาธารณชน ท าให้เกิดการแข่งขนัเพื่อลด
การท าลายส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไดเ้ป็นอย่างมาก และยงันับเป็น
คร้ังแรกท่ีภาคธุรกิจมีการจดัการและวดัผลเชิงส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

และในปี 1980 กลุ่มประเทศยุโรปซ่ึงริเร่ิมโดยประเทศเยอรมนีเกิดแนวคิด 
"การขยายความรับผดิชอบของผูผ้ลิต (Extended Producer Responsibility)" ท่ีเนน้การรับผดิชอบต่อ
สินคา้ท่ีผลิตข้ึนจนตลอดอายุสินคา้ (Product Life Cycle) หรือตั้งแต่จุดเร่ิมตน้การผลิต จนกระทัง่
สินคา้นั้นถูกใชห้มดไปหรือถูกท้ิงเป็นขยะ โดยจะมีการตีมูลค่าของผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอดอายุ
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สินคา้นั้น ๆ ว่ามีมูลค่าเท่าไร ซ่ึงหมายถึงองคก์รนั้นตอ้งพร้อมท่ีจะรับมือกบัผลเสียนั้น ๆ ได ้ท าให้
เกิดการพยายามออกแบบกระบวนการผลิตสินคา้ท่ีดีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ไดเ้พื่อลดการปล่อยของเสียจากตนสู่สงัคม ซ่ึงเป็นแนวคิดเดียวกบัการปฏิบติัการจดัการเชิงคุณภาพ
และกระบวนไคเซนของญ่ีปุ่นนั้ นเอง จึงถือเป็นจุดขายใหม่ของภาคธุรกิจ เพราะองค์กร 
ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นจุดขายท่ีพิเศษยากต่อการแข่งขนั เพราะการเนน้เพียง
คุณภาพสินคา้ มกัจะเจอการแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนดว้ยราคา แต่หากการแข่งดว้ย "นวตักรรม" ท่ีทั้ง
รับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อม ๆ กับการลดรายจ่ายเพื่อสร้างรายได้ก็ยากท่ีคู่แข่งจะเลียนแบบ 
ไดโ้ดยง่าย 

 

2.1.2.3 ยคุแห่งการรับผดิชอบทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
หลงัทศวรรษท่ี 90 จนถึงปัจจุบนั องค์กรต่าง ๆ แข่งขนักนัทั้งดา้นคุณภาพ

และนวตักรรม แต่ก็มีปัญหาเน่ืองจากตลาดเดิมมีการแข่งขนัท่ีสูง เพราะตลาดหรือกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ก  าลงัซ้ือนั้นมีจ  านวนจ ากดั ท าใหธุ้รกิจเร่ิมเบนไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีมีก  าลงัซ้ือไม่มากนกั หรืออาจ
ไม่มีก  าลงัซ้ือเลยก็ตามแต่เป็นกลุ่มตลาดกลุ่มใหญ่ของโลก ท่ีอาจพร้อมในการเพ่ิมก าลงัซ้ือต่อไป 
ดงันั้นองค์กรธุรกิจจึงเร่ิมหันมามองและพฒันาตลาดฐานพีระมิด หรือท่ีเรียกว่าแนวคิดการขยาย
ฐานลูกคา้แบบใตฐ้านพีระมิด (Bottom of the Pyramid Strategy) ซ่ึงก็คือ กลยทุธเ์จาะกลุ่มตลาดล่าง
นั่นเอง โดยเป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งพฒันาให้คนกลุ่มน้ีพร้อมท่ีจะเป็นลูกคา้ในอนาคต แต่การเขา้ถึงกลุ่ม
ลูกค้ากลุ่มน้ีค่อนขา้งยาก เน่ืองจากความลา้หลงั หรือการยึดติดกบัประเพณีค่านิยมทอ้งถ่ิน จึงไม่
ไวว้างใจนักธุรกิจ การท่ีจะเขา้ไปท าความรู้จกัคุน้เคย หรือสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ จึงตอ้งอาศยั 
CSR ซ่ึงเป็นการแสดงความปรารถนาดี  การพร้อมพฒันาใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ใหม่น้ี ไดมี้วิถีชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน จนพร้อมท่ีจะเป็นลูกคา้ พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งขององคก์รในอนาคต 

ดงันั้น นวตักรรมใหม่ ๆ  เพ่ือการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหญ่น้ีจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี
นอกจากจะตอ้งใชทุ้นมหาศาลแลว้ ยงัตอ้งพฒันารูปแบบการจดัการการเงินท่ีต่างไปจากเดิม โดย
การใช ้"สินเช่ือขนาดเล็ก (Micro-credi)" เช่น  ยูนิลีเวอร์อินเดีย พฒันาระบบธุรกิจใหม่ในการขาย
ผงซกัฟอกให้กบัคนจนในอินเดีย ซ่ึงไม่นานก็สามารถท าส่วนแบ่งตลาดไดถึ้ง 38% จากคนหลาย
ร้อยลา้นคนในกลุ่มใหม่น้ี อีกตวัอย่างหน่ึงคือ Grameen Bank ประเทศบงักลาเทศ สามารถพฒันา
สินเช่ือขนาดเล็กเพื่อคนยากจน ซ่ึงด าเนินมากว่า 20 ปีแลว้ และสามารถขยายฐานลูกคา้ไดก้ว่า 25 
ลา้นคนทัว่โลก เป็นตน้ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.: 29) 



13 

ความส าเร็จเช่นท่ีกล่าวมานั้นจะสามารถเกิดข้ึนไดห้ากองคก์รนั้นสามารถ
ร่วมมือกบัองค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีเป้าหมายไดอ้ย่างจริงจงั เน่ืองจากพ้ืนท่ีตลาดกลุ่มน้ีมกัจะอยู่ใน
พ้ืนท่ีห่างไกล ยากต่อการเขา้ถึงและตอ้งไดรั้บความไวว้างใจจากพวกเขาก่อน ในฐานะองคก์รท่ีเขา้
มาร่วมพฒันาเศรษฐกิจชุมชน มิไดห้วงัประโยชน์ส่วนตวั องค์กรจึงไม่สามารถด าเนินการไดเ้พียง
ล  าพงั เพราะจะขาดความน่าเช่ือถือ และไม่รู้วิธีเขา้ถึงชุมชนนั้น ๆ นอกจากนั้นการเติบโตของตลาด
กลุ่มน้ี โดยเฉพาะดา้นก าลงัซ้ือยอ่มข้ึนกบัพฒันาการของรายไดข้องชุมชนดว้ย ดงันั้น องคก์รจึงตอ้ง
เขา้มามีส่วนร่วมกบัทอ้งถ่ินเพ่ือช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างฐาน
ลูกคา้ของตนในอนาคตใหมี้ความย ัง่ยนืในการพฒันาคุณภาพชีวิตต่อไป 

ต่อมาในปี 2006 บริษทัท่ีปรึกษา McKinsey & Co ไดท้ าการส ารวจผูบ้ริหาร
กว่าส่ีพันคนในกว่าหน่ึงร้อยประเทศ พบว่าผูบ้ริหารกว่า 84% เช่ือว่าบริษัทจ าเป็นต้องร่วม
รับผดิชอบสงัคม มีเพียง 16% เท่านั้นท่ีเช่ือว่าบริษทัตอ้งท าก  าไรแต่เพียงอยา่งเดียว (ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.: 31) 

ไม่ว่ าการด า เ นินการ เ พ่ือการ รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้ น 
จะด าเนินการเพ่ือเหตุผลอะไรก็ตาม แต่เป็นการสร้างการพฒันาทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มให้ย ัง่ยืน และการพฒันาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เติบโตข้ึนอย่างมาก  
จากจุดเร่ิมตน้ท่ีมองว่าความรับผดิชอบต่อสงัคม คือการบริจาคส่ิงของ หรือใหค้วามช่วยเหลือต่าง ๆ 
แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนถึงการขยายมุมมองของความรับผิดชอบต่อสังคม ออกไปในอีก
หลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  (Good Governance)  
สิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดลอ้ม แรงงาน และผูบ้ริโภค มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ของการจดัท ารายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Reporting) ในรูปแบบต่าง ๆ การก าหนดดชันีช้ีวดัความส าเร็จของ
การด าเนินการ ไปจนถึงการจดัท าเป็นมาตรฐานสากลดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมหรือ ISO26000 
อีกดว้ย 

 

2.1.2.4 อนาคตการด าเนินงานดา้น CSR 
เน่ืองจากการด าเนินงานดา้น CSR ในปัจจุบนัยงัคงเป็นการด าเนินการของ

แต่ละองค์กร เป็นไปในแบบท่ีต่างความเช่ือ ต่างมุมมอง ต่างการกระท า ไม่ว่าจะมองว่า CSR เป็น
เพียงการคืนก าไรสู่สงัคมในฐานะพลเมืองท่ีดี หรือมองว่า CSR เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อสงัคมและการ
บริจาค ไปจนกระทัง่มองว่า CSR เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการบริหารจดัการองคก์รท่ีจะน าไปสู่
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นแนวโน้มส าคญัของโลกก็ตาม และดว้ยการเร่ิมด าเนินการดา้น CSR 



14 

มกัจะเกิดข้ึนจากองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศ ในขณะท่ีองคก์รท่ีเป็นองคก์รธุรกิจขนาดกลาง
ก็เร่ิมใหค้วามส าคญัและเร่ิมด าเนินตามแรงกระเพื่อมของสงัคม องคก์รขนาดเลก็ก็จ  าเป็นจะตอ้งเร่ง
ปรับตวั และเป็นการปรับตวัไปสู่การเดินตามแนวปฏิบติัดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ท่ีมีความเป็นสากลมากยิง่ข้ึน 

เมื่อการด าเนินการดา้น CSR ไดข้ยายวงกวา้งครอบคลุมการด าเนินการของ
ทุกขนาดธุรกิจแลว้นั้นส่ิงส าคัญท่ีก  าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคตคือ การขับเคล่ือน CSR ในระดับ
เครือข่าย ท่ีส่งผลต่อมุมมองของการท า CSR ในแบบท่ีต่างคนต่างท า สู่ความร่วมมือในการแบ่งปัน
ทรัพยากรท่ีจะช่วยสร้างพลงั ร่วมและสร้างผลกระทบเชิงบวกใหก้บัสงัคมมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการ
เกิดข้ึนของ CSR ท่ีเป็นความร่วมมือในระดับอุตสาหกรรม (sectoral innitiative) ซ่ึงอาจส่งผล
ต่อเน่ืองถึงการมีความต้องการแนวปฏิบัติท่ีเจาะจงเป็นรายอุตสาหกรรมมากข้ึน (พิพฒัน์ ยอด
พฤติการณ์, 2564) 

และจากสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกิดโรคระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซ่ึงมีความยดืเยื้ออย่างยาวนาว อาจส่งผลให้การด าเนินธุรกิจจะตอ้งมีการปรับตวัและ
ยงัอาจส่งผลต่อทิศทางความรับผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาความย ัง่ยนืท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีดงัน้ี 

- การสรรหาวตัถุดิบหรือการจา้งงานคนในทอ้งถ่ินใกลส้ถานท่ีตั้ง (near sourcing) 
เพื่อลดความเส่ียงในกรณีการหยุกชะงักของสายอุปทานธุรกิจ ซ่ึงจ  าเป็นต้อง
วางแผนพิจารณาการสรรหาวตัถุดิบหรือการจา้งงานคนในทอ้งถ่ินใกลส้ถานท่ีตั้ง
เพ่ิมมากยิง่ข้ึน เพ่ือบรรเทาปัญหาเร่ืองโลจิสติกส์ท่ีส่งผลกระทบต่อความย ัง่ยืนใน

สายอุปทาน 
- การให้ความส าคญักบัพนกังานทั้งดา้นสุขภาพ หรือการพฒันาทกัษะและความรู้

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคดิจิทลัท่ีจะมีการใชง้านทางออนไลน์
มากข้ึนใหส้ามารถท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปไดอ้ยา่งดี 

การมุ่งสู่การด าเนินธุรกิจแบบรูปแบบใหม่ (regenerative business) ท่ีจะให้
ความส าคญักบัการดูแลโลก ฟ้ืนฟูธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน (สถาบนัไทยพฒัน์, 2564) 

 

2.1.3 แนวคดิ และทฤษฎด้ีานความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ 
Carroll's CSR Pyramid ซ่ึงไดใ้ห้ความหมายว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร

ธุรกิจเป็นพนัธะสญัญาท่ีองคก์รใหไ้วต่้อสงัคมว่าจะด าเนินงานภายใตก้รอบของความย ัง่ยนืทางดา้น
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เศรษฐกิจและด้านส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเช่ือว่าความ
รับผิดชอบต่อสังคมจะได้รับการยอมรับจากผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีคุณธรรม โดยยอมรับว่าความ
รับผดิชอบขององคก์รธุรกิจจะเป็นทางท่ีน าไปสู่การยอมรับทางสงัคม แต่ตอ้งสร้างบนรากฐานของ
ผลก าไร ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นความรับผดิชอบ 4 ระดบั คือ 

1) ความรับผดิชอบทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic) การคิดถึงผลก าไรตอ้ง
มาก่อนเสมอ และถือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีจะท าก  าไรได ้จะ
ช่วยใหธุ้รกิจมีชีวิตอยูแ่ละเป็นประโยชน์ต่อสงัคมในระยะยาว 

2) ความรับผดิชอบทางดา้นกฎหมาย (Legal) เป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบในการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบังคบัอ่ืน ๆ โดยตอ้งเน้นการสร้างประโยชน์ ไม่เกิดปัญหา มีความ
มุ่งมัน่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีดี เช่น การจ้างงานในราคาท่ีเป็นธรรม มีการแข่งขันทาง
การตลาดท่ียติุธรรม ดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานลูกคา้สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3) ความรับผิดชอบทางดา้นจริยธรรม (Ethical) เป็นหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั
ตาม หลกัศีลธรรมและจริยธรรม ดว้ยความรับผิดชอบน้ีธุรกิจควรไปเกินกว่าความตอ้งการท่ีแคบ
ของกฎหมาย เช่น การรักษาซพัพลายเออร์และพนกังาน 

4) ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ เ ชิ ง ส า ธ า ร ณ ะ ป ร ะ โ ย ช น์  ( Philanthropic 
Responsibilities) คือ ความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งให้กลบัคืนสู่สังคม เช่น การบริจาคการกุศลเวลา
พนกังานในโครงการ (เกียรติพงษ ์อุดมธนะธีระ, 2561) 
 

โดยท่ีองคป์ระกอบทั้ง 4 ของความรับผดิชอบต่อสงัคมสามารถใชไ้ดก้บัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ทั้งหมด ตามภาพท่ี 2.1 ซ่ึงไดน้ าเสนอออกมาเป็นรูปของพีระมิด โดยความกวา้งของพีระมิดแสดง
ถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งรับผดิชอบและระดบัการให้ความส าคญัหรือการออกแบบกิจกรรมใหม้ีความ
สมดุล ซ่ึงฐานพีระมิดตอ้งการน าเสนอว่าเศรษฐกิจเป็นขอ้ก  าหนดพ้ืนฐานทางธุรกิจท่ีเป็นรากฐาน
บอกความมัน่คงแข็งแกร่ง ในการสนับสนุนกิจการเพ่ือผลก าไรท่ีย ัง่ยืนซ่ึงความแข็งแกร่งน้ีจะ
สนับสนุนความคาดหวงัอ่ืน ๆ ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้องค์กรสามารถสนับสนุนการ
รับผดิชอบต่อสงัคมในระดบัต่อไป เช่น การบริจาค เป็นตน้ พีระมิดน้ีเหมาะส าหรับประเทศท่ีก  าลงั
พฒันา ระดบัชั้นของพีระมิดความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความส าคญัของ
ขอบเขตการรับผิดชอบซ่ึงควรปรับให้เหมาะกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของแต่ละประเทศ (นิศากร มะลิวลัย,์ 2561) 
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ภาพที ่2.1 พรีะมดิความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ Carroll's 

แหล่งที่มา: นิศากร มะลิวลัย,์ 2561 

 

Philip Kotler ไดน้ าเสนอความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไปประยกุตใ์ช้
รวมกบัหลกัการตลาดเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร เป็นการจดัการการตลาดเชิงกิจกรรมท่ีจะท า
ใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความสัมพนัธก์บัองคก์ร (ตราสินคา้) กบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย โดยไดจ้  าแนก CSR 
ไวเ้ป็น 7 กิจกรรม ดงัน้ี 

1) การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็น
การจดัหาเงินทุน วสัดุส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององคก์ร เพ่ือขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อ
ประเด็นปัญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหา
อาสาสมคัรเพ่ือการดงักล่าว องค์กรธุรกิจอาจริเร่ิมและบริหารงานส่งเสริมนั้นดว้ยตนเอง หรือ
ร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใด หรือกบัหลายๆ องคก์รก็ได ้

2) การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) 
เป็นการอุดหนุนหรือการบริจาครายไดส่้วนหน่ึงจากการขายผลิตภณัฑ์เพื่อช่วยเหลือ หรือร่วม
แก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคม ซ่ึงมกัมีช่วงเวลาท่ีจ  ากัดแน่นอน หรือด าเนินการแบบจ าเพาะ
ผลิตภณัฑ์ หรือให้แก่การกุศลท่ีระบุไวเ้ท่านั้น กิจกรรม CSR ชนิดน้ี องค์กรธุรกิจมกัร่วมมือกบั
องค์กรท่ีไม่มีวตัถุประสงค์หาก าไรเพ่ือสร้างสัมพนัธภาพในประโยชน์ร่วมกนั ด้วยวิธีการเพ่ิม
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ยอดขายผลิตภณัฑ ์เพ่ือน าเงินรายไดไ้ปสนบัสนุนกิจกรรมการกุศลนั้น ๆ  ในขณะเดียวกนัก็เป็นการ
เปิดโอกาสใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผา่นทางการซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยไม่
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนเพ่ิมเติม 

3) การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็น
การสนับสนุนการพฒันาหรือการท าให้เกิดผลจากการรณรงคเ์พื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้น
สาธารณสุข ดา้นความปลอดภยั ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือดา้นสุขภาวะ ความแตกต่างส าคญัระหว่าง
การตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาสงัคมกบัการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสงัคม คือ การตลาด
เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลกั 
ในขณะท่ีการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นท่ีการสร้างความตระหนัก 
(Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมคัรเพื่อให้รับรู้ถึงประเด็น
ปัญหาดงักล่าว 

4) การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไป
ท่ีประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวตัถุส่ิงของ เป็นกิจกรรม CSR  
ท่ีพบเห็นในแทบทุกองคก์รธุรกิจ และโดยมากมกัจะเป็นไปตามกระแสความตอ้งการจากภายนอก
หรือมีผูเ้สนอให้ท า มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง  
ท าใหไ้ม่เกิดการเช่ือมโยงเขา้กบัเป้าหมายหรือพนัธกิจขององคก์รเท่าใดนกั 

5) ก า ร อ า ส า ช่ ว ย เ ห ลื อ ชุ ม ช น  ( Community Volunteering) เ ป็ น 
การสนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงาน คู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชน  
ท่ีองค์กรตั้งอยูแ่ละเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีองค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย 
องค์กรธุรกิจอาจเป็นผูด้  าเนินการเองโดยล าพงั หรือร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใด และอาจเป็น  
ผูก้  าหนดกิจกรรมอาสาดงักล่าวนั้นเอง หรือให้พนักงานเป็นผูค้ดัเลือกกิจกรรมแลว้น าเสนอต่อ
องค์กรเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน โดยท่ีพนักงานสามารถไดรั้บการชดเชยในรูปของวนัหยดุ
หรือวนัลาเพ่ิมเติม 

6) การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible 
Business Practices) เป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยา่งพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกนัดว้ยการ
หลีกเล่ียงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกนัแกไ้ขดว้ยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหา
ทางสังคมนั้น ๆ ดว้ยกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือการยกระดบัสุขภาวะของชุมชนและการพิทกัษ์
ส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีองค์กรธุรกิจสามารถท่ีจะด าเนินการเอง หรือเลือกท่ีจะร่วมมือกบัพนัธมิตร
ภายนอกก็ได ้
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7) การพฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการ ตามก าลงัซ้ือของคนใน
ระดับฐานราก  (Developing and Delivering Affordable Products and Services) เ ป็นการใช้
กระบวนการทางธุรกิจ ในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้และบริการสู่ตลาดท่ีเรียกว่า The Bottom of 
the Pyramid (BoP) ในราคาท่ีไม่แพง เหมาะกบัก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในระดบัฐานราก ใหผู้บ้ริโภค
สามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการ เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต พร้อมกนักบัเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจ
ในการเขา้ถึงตลาดปริมาณมหาศาล (เกียรติพงษ ์อุดมธนะธีระ, 2561) 

UN Global Compact ในปี 2542 (ค.ศ.1999) มีการประชุม World Economic Fonum 
ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผูค้นเร่ิมให้ความประเด็นเร่ือง CSR เป็นอย่างมาก นาย โคฟ่ อนันัน เลขาธิการ
องค์การสหประชาชาติ (UN) ในขณะนั้นร่วมกบั 5 หน่วยงานของ UN ไดแ้ก่ ILO, UNDP, UNEP, 
UNCHR, UNIDO และภาคธุรกิจ ไดร่้วมออกกนัออก "UN Global Compact" หรือหลกั 9 ประการท่ี
บริษทัในโลก โดยเฉพาะธุรกิจขา้มชาติ ตอ้งท า CSR ในหลกัการทั้ง 9 น้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) สนบัสนุนและเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศในระดบัสากล 
2) ดูแลไม่ใหม้ีการล่วงละเมิดในสิทธิมนุษยชนในธุรกิจของตนหมวด

ว่าดว้ยมาตรฐานแรงงาน 
3) สนบัสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงาน และยอมรับอยา่ง

จริงจงั ต่อสิทธิในการเจรจาต่อรองของแรงงานท่ีรวมกลุ่ม 
4) ขจดัทุกรูปแบบของการบงัคบัใชแ้รงงาน 
5) ยกเลิกการใชแ้รงงานเด็กอยา่งใหเ้ป็นผล 
6) ก าจดัการเลือกปฏิบติัในการว่าจา้งแรงงานและอาชีพหมวดก ากบั

ส่ิงแวดลอ้ม 
7) สนบัสนุนการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 
8) จดัท า กิจกรรมท่ีมีส่วนส่งเสริมใหมี้ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มมาก

ข้ึน 

9) ส่งเสริมการพฒันาและการใชเ้ทคโนโลย ี
ต่อมาไดมี้การเพ่ิมบญัญติัท่ี 10 ว่าดว้ย 
10) การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

หลกัการดงักล่าวน้ีไดร้วมเอาแนวคิดเร่ือง Corporate Citizenship, สิทธิมนุษยชน, 
สิทธิแรงงาน, การพฒันาสัง่คมและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีกระจดักระจายจากหลายๆ แนวคิดเขา้ดว้ยกนั เป็น
บรรทดัฐานการท า CSR ขององคก์ร ธุรกิจท่ีชดัเจนท่ีสุด (เรืองอุไร เพชรสงัข์, 2552) 
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อย่างไรก็ตามการด าเนินธุรกิจยงัตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมุ่งหวงัผลก าไร แต่เม่ือความ
รับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รอยูภ่ายใตค้วามพอใจของสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึง
ควรรักษาสมดุลของทั้งสามฝ่าย (Lantos, 2001) ซ่ึงหมายรวมถึงผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในสายโซ่
อุปทานขององคก์รดว้ย ต่างจากความคิดของ Milton Friedman (1970) ท่ีเช่ือว่าเมื่อธุรกิจอยูใ่นระบบ
ทุนนิยมการแสดงความรับผดิชอบต่อเศรษฐกิจจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด เพราะการบริจาคใหส้าธารณะ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนขององค์กร  ท าให้มีนักวิชาการหลายคนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ 
Friedman เพราะพวกเขายดึหลกัของทฤษฎีผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder Theory) ดงัเช่นแนวคิด
ของ Freeman (1984) ท่ีเช่ือว่า ธุรกิจจะสามารถอยูร่อดไดเ้มื่อองคก์รช่วยเหลือสนับสนุนสวสัดิการ
ต่าง ๆ ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเพียงพอ เพราะพวกเขาถือเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์กร
ไปสู่เป้าหมาย แรงกดดนัจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียชั้นนอก หรือสังคมอนัไกล กลายเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ  ตอ้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันทั้ ง ระดับธุรกิจและระดับประเทศ  และยงัสร้างให้เป็นหน่ึงในข้อตกลงแห่งองค์การ
สหประชาชาติ (The United Nations Global Compact/ UN Global Compact) อีกดว้ย 

 

2.1.4 หลกัเกณฑ์ปัจจุบันของการด าเนนิงานด้าน CSR ขององค์กรธุรกจิ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2563) ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์การด าเนินงานดา้น CSR 

ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดพ้ฒันาแนวทางส าหรับการ
ด าเนินการด้าน CSR ข้ึนมาอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมได้ร่วม
ด าเนินการตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เ ร่ือง มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ไดอ้ย่างชดัเจนในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างมาตรฐานในการด าเนินงานในทิศทางเดียวกนัแก่องคก์รธุรกิจ
ประเภทสถานประกอบการอุตสาหกรรม ใหมี้การประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และมี
ความรับผดิชอบต่อสงัคม พร้อมไปกบัการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บั
องคก์ร ไดรั้บการยอมรับความไวว้างใจจากชุมชน สงัคม และกลุ่มลูกคา้ เพื่อเกิดการพฒันาและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุขและย ัง่ยนื อีกทั้งยงัเป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บัภาคอุตสาหกรรมในการ
เข้าสู่มาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ ISO 26000 : Social 
Responsibility เพื่อใหภ้าคอุตสาหกรรม สามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการ
แข่งขนัเสรีท่ีเป็นธรรม มีความเช่ือมโยงกบัเครือข่ายดา้นการผลิตสินคา้และบริการบนฐานปัญญา 
นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มสามารถแข่งขันกบัคู่แข่งในตลาด 
การคา้โลกได ้
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โดยแนวทางส าหรับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของผูป้ระกอบการ : CSR-DIW (ภาพท่ี 2.2) เพื่อใหเ้ป็นกรอบในการด าเนินงานประกอบดว้ย 
3 ประเด็นส าคญัคือ 

2.1.4.1 หลกัการความรับผดิชอบต่อสงัคม 7 ประการ 
1) หลกัการความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้ (Accountability) ผูด้  าเนินการ

ควรมีความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มในส่ิงท่ีเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากองคก์ร ถือเป็น
หน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งตอบค าถามต่อผูม้ีอ  านาจตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของ
องคก์ร 

2) หลกัการความโปร่งใส (Transparency) ผูด้  าเนินการควรมีความโปร่งใส
ในการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมขององคก์ร ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดย
เปิดเผยนโยบาย การตัดสินใจ และการด าเนินกิจกรรมท่ีรับผิดชอบอย่างขัดเจน ถูกต้อง และ
ครบถว้น ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบสามารถท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลตงักล่าวไดต้ามความเหมาะสมกับช่วงเวลา 
เป็นขอ้เท็จจริง และชดัเจน 

3) หลกัการปฏิบติัอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior) ผูด้  าเนินการควร
ปฏิบติัอย่างมีจริยธรรม และอยู่บนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยค์วามยุติธรรม โดยค านึงถึงคน สัตว ์
และส่ิงแวดล้อม และมุ่งเน้นไปท่ีผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียพร้อมทั้ งมีกลไกในการ
ควบคุมดูแลให้เกิดการปฏิบติั การรายงานผลการปฏิบติั การป้องกนัและการแกไ้ขท่ีไม่ก่อใหเ้กิด
การขดัแยง้ต่อผลประโยชน์ขององคก์ร 

4) หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผูม้ี ส่วนได้เสีย (Respect for 
stakeholder interests) ตอ้งข้ีบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย เคารพต่อผลประโยชน์และความตอ้งการของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย ส านึกในสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ท่ีชอบตวัยกฎหมาย ค านึงถึงความสามารถของ
ผูม้ีส่วนไดเ้สียในการติดต่อและการเขา้ไปด าเนินการร่วมกบัองคก์ร ค  านึงถึงความสมัพนัธร์ะหว่าง
ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูมี้ส่วนได้
เสียกบัองค์กร นอกจากน้ีควรพิจารณาผลกระทบจากการตดัสินใจหรือการด าเนินกิจกรรมของ
องคก์รในมุมมองของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

5) หลักก าร เค ารพต่อหลัก นิ ติธรรม  (Respect for the rule of law) 
ผูด้  าเนินการควรยอมรับในการปฏิบติัตามหลกันิติธรรมด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและ
ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมขององค์กร และอยู่กายใตก้รอบของกฎหมาย 
รวมทั้งสอดคลอ้งกบักฎขอ้บังคับท่ีออกดว้ยอ  านาจกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบและระเบียบ
ปฏิบติัขององคก์รอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
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6) หลกัการเคารพต่อแนวปฏิบติัสากล (Respect for international norms of 
behavior) ผูด้  าเนินการควรเคารพ และยดึมัน่ต่อแนวปฏิบติัสากลหลีกเส่ียงการร่วมกบัองคก์รอ่ืนใน
การด าเนินกิจกรรมท่ีผิดต่อแนวปฏิบัติสากล กรณีท่ีไม่มีกฎหมายคุ้มครองทางสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มในประเทศท่ีองคก์รตั้งอยู ่องคก์รควรพิจารณายดืหลกัปฏิบติัตามสากล 

7) หลัก ก า ร เ ค า รพ ต่ อ สิท ธิม นุษยชน  ( Respect for human rights) 
ผูด้  าเนินการควรยดึถือหลกัการเคารพต่อแนวปฏิบติัสากล เคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับสากลท่ี
สามารถน าไปปรับใชไ้ดใ้นทุกประเทศ ทุกวฒันธรรม และทุกสถานการณ์ในสถานการณ์ท่ีสิทธิ
มนุษยชนไม่ใดถู้กปกป้อง 
 

2.1.4.2 7 หวัขอ้หลกัของมาตรฐานความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR-DIW) 
1) การก ากบัดูแลองคก์ร (Organizational governance) เป็นการแสดงความ

มุ่งมัน่ การสนับสนุนบุคลากร สร้างแนวทางในการด าเนินงาน พิจารณาความตอ้งการผูม้ีส่วนได้
เสีย และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

2) สิทธิมนุษยชน (Human rights) ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกบัสิทธิ
มนุษยชนทั้งแนวโน้มและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจากกิจกรรมขององค์กร และ
แนวโนม้การกระท าทารุณดา้นสิทธิมนุษยชนอนัมีผลจากกิจกรรมของส่วนเอกชนอ่ืน ๆ  หรือบุคคล
ท่ีเช่ือมโยงกบัองคก์ร อยา่งครบถว้น 

3) การปฏิบติัดา้นแรงงาน (Labour practices) เป็นการรวมไวซ่ึ้งนโยบาย
และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีกระท าภายในองคก์รหรือในนามขององคก์รทั้งหมด เช่น การ
จดัหา การเล่ือนต าแหน่งของลูกจา้ง ขั้นตอนการร้องเรียน การเลิกจา้ง การฝึกอบรมและพฒันา
ความเช่ียวชาญ สุขภาพ ความปลอดภยั เป็นตน้ การปฏิบติัดา้นแรงงานท่ีรับผดิชอบต่อสงัคมจึงเป็น
ส่ิงจ  าเป็นต่อความยติุธรรม ความมัน่คง และความสงบสุข 

4) ส่ิงแวดลอ้ม (The environmental) การด าเนินการท่ีค  านึงถึงผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มจากการประกอบการขององค์กรเพ่ือเป็นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม องค์กร
ควรน าแนวทางแบบบูรณาการท่ีพิจารณาถึงความเก่ียวขอ้งตา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มมา
ประกอบการด าเนินกิจกรรมและการตดัสินใจขององคก์ร 

5) การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair operating practices) เก่ียวขอ้งกบั
หลกัจริยธรรมในการต าเนินงานระหว่างองค์กรกบัองค์กรอ่ืนและบุคคลอ่ืน ครอบคลุมถึงการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ การมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสาธารณชนในวงกวา้ง 
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6) ประเด็นดา้นผูบ้ริโภค (Consumer issues) องคก์รควรใหค้วามส าคญักบั
โอกาสท่ีจะสนบัสนุนการบริโภคและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ผา่นทางผลิตภณัฑแ์ละการบริการของ
องค์กร ทั้งการให้ความรู้และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ยุติธรรม โปร่งใส และการตลาดท่ีเป็นธรรม และ
การปฏิบติัทางสญัญาท่ีเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค และลูกคา้อ่ืน ๆ 

7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and 
development) องค์กรควรมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนในพ้ืนท่ีด าเนินการโดยความสัมพนัธ์
ดงักล่าว ควรอยูบ่นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนบัสนุนการพฒันาขุมชน 
 

2.1.4.3 เกณฑก์ารปฏิบติั 9 ขอ้ 
เป็นการแสดงข้อมูลการด าเนินงานจากทั้ง 7 หัวข้อหลกั และ7 หัวข้อหลกัของ

มาตรฐานความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR-DIW) ผา่นเกณฑก์ารปฏิบติั 9 ขอ้ ดงัน้ี 

1) นโยบาย โครงสร้าง การเสริมสร้างความรู้ และการฝึกอบรมความ
รับผดิชอบต่อสงัคม 

2) การทบทวนสถานะเร่ิมตน้ ตาม 7 หวัขอ้หลกั 
3) กฎหมาย และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 
4) การพิจารณาขอ้ร้องเรียน 
5) การวิเคราะห์และจดัล  าดบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
6) การสานเสวนา และการส่ือสาร 
7) แผนงาน/โครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม 
8) การติดตามผล และการทบทวน 
9) รายงานความรับผดิชอบต่อสงัคม 
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ภาพที ่2.2 มาตรฐานความรับผดิชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ : CSR-DIW 
แหล่งที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2563 

 

2.2 การประเมินผลแบบ CIPP-I Model 
ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ท าทฤษฎีการประเมินในรูปแบบ CIPP–I Model มาใช้ในการ

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการ 
CSR IN SCHOOL กรณีศึกษา บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  จ  ากัด เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการ
ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของการ
ด าเนินงานดา้นดว้ยโครงการ CSR IN SCHOOL และ เสนอแนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานด้าน
ความรับผดิชอบต่อสงัคมให้แก่หน่วยงานอ่ืนน าไปประยกุต์ใช ้และเสนอแนวทางในการพฒันาต่อ
ยอดกิจกรรมแก่บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ต่อไป 

สมพิศ สุขแสน (2545) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินผลโครงการ CIPP Model ไวว้่า 
เป็นกระบวนการท่ีมุ่งแสวงหาค าตอบว่านโยบายแผนงาน/โครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีก  าหนดไวห้รือไม่ เพียงใด โดยมีมาตรฐานและเคร่ืองมือในการวดัท่ีแม่นตรงและเช่ือถือ
ได ้การประเมินผลจึงคลา้ยกบัการหาใครสักคนหน่ึงเอากระจกมาส่องให้เราเห็นหน้าตาตวัเองว่า
สวยงามดีแลว้หรือยงั มีขอ้บกพร่องอะไรบา้ง จะไดป้รับปรุงแกไ้ขต่อไป 
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Daneil Stufflebeam (1967 อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์ ศกัด์ิสิทธ์ิ, 2560) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า 
การประเมินเป็นกระบวนการของการบรรยาย การเก็บขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ซ่ึงการประเมินเพื่อให้ได้
สารสนเทศท่ีส าคญั มุ่งประเมิน 4 ดา้น คือการประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation) การ
ประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการ
ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

Daneil Stufflebeam และคณะ (1967 อา้งถึงใน จ  าลอง โพธ์ิบุญ, 2560: 86) รูปแบบการ
ประเมินแบบซิป (CIPP Model) เป็นการประเมินภาพรวม โดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิภาพของแผน/โครงการทั้งภาพรวมและรายดา้นตั้งแต่บริบท ปัจจยัน าขา้ กระบวนการ และ
ผลผลิต (Context, Input, Process and Product) อย่างต่อเน่ืองเพื่อหาข้อมูลประกอบการตดัสินใจ 
จากแนวคิดและชิปโมเดลในการประเมินของ Daneil Stufflebeam และคณะ (1967) ซ่ึงได้เขียน
หนังสือช่ือ "Educational Evaluatic ion and Decision Making" เก่ียวกบัแนวคิด และวิธีการทางการ
วดัและประเมินผลการศึกษาไดอ้ย่างเป็นระบบ นอกจากนั้น สตฟัฟิลบีมก็ไดเ้ขียนหนงัสือเก่ียวกบั
การประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเน่ือง จึงกล่าวไดว้่าท่านผูน้ี้เป็นผูมี้
บทบาทส าคญัในการพฒันาทฤษฎีการประเมินจนเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในปัจจุบนัเรียกว่า CIPP 
Model โดยแสดงแผนภาพความสมัพนัธข์องการตดัสินใจ และประเภทของการประเมินแบบ CIPP 
Model ตามภาพท่ี 2.3  

 

ภาพที่ 2.3 แผนภาพความสัมพนัธ์ของการตดัสินใจ และประเภทของการประเมนิแบบ CIPP Model 
แหล่งที่มา: จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2560 
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จ าลอง โพธ์ิบุญ (2560: 393) ไดเ้สนอเทคนิคในการติดตามประเมินผลแผนและโครงการ
จากการประยุกต์จาก CIPP Model ของ Daneil Stufflebeam และคณะ (1967) และการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ซ่ึงเรียกว่าเทคนิค CIPP-I Model เป็นการวิเคราะห์โครงการท่ีจะพิจารณา
ใน 3 ส่วน (แสดงดงัภาพท่ี 2.4) ดงัน้ี 

1) องคป์ระกอบของระบบ คือ ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) 
และผลผล (Product/Output) 

2) ส่ิงแวดลอ้มของระบบ (Context) 
3) ผลกระทบจากระบบ (Impact) 

 

ภาพที่ 2.4 CIPP–I Model 
แหล่งที่มา: จ  าลอง โพธ์ิบุญ (2554 อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์ ศกัด์ิสิทธ์ิ, 2560) 

 
ส าหรับการประเมินผลแผน/โครงการโดยใชเ้ทคนิค CIPP-I Model มีแนวทาง ดงัน้ี 

1) การประเมินบริบท (Context) เป็นการประเมินปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ
โครงการ แต่อยูน่อกเหนือการควบคุม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจ สงัคมการเมือง ส่ิงแวดลอ้ม 
เทคโนโลยี การประเมินบริบทเป็นการตรวจสอบว่าปัจจัยภายนอกดังกล่าวน้ีมีผลกระทบต่อ
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ความส าเร็จหรือลม้เหลวของโครงการหรือไม่ เพียงใด หรือในอีกมิ ติหน่ึงอาจประเมินว่ามีความ
สอดคลอ้งกบับริบทหรือปัจจยัภายนอกดงักล่าวมากนอ้ยเพียงใด 

2) การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากร
ต่าง ๆ ท่ีน าเขา้มาใชส้ าหรับการด าเนินโครงการว่าเพียงพอหรือไม่ คุณภาพเป็นอยา่งไร และถูกใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ปัจจยัน าเขา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ วตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ การประเมินปัจจยัน าเขา้ยงัท าให้ทราบว่าความส าเร็จหรือความลม้เหลวของโครงการเกิดจาก
ปัจจยัน าเขา้หรือไม่ เพียงใด 

3) การประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ
กิจกรรมขั้นตอนต่าง ๆ และวิธีการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ในกรณี
ท่ีประเมินในช่วงด าเนินการจะท าใหท้ราบถึงขอ้ดีและขอ้บกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนความเหมาะของกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงานว่า
จะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ ในกรณีท่ีเป็นการประเมินเม่ือโครงการส้ินสุดลงแลว้จะ
ช่วยให้ทราบว่าความส าเร็จหรือลม้เหลวของโครงการเกิดจากกระบวนการด าเนินงานมากน้อย
เพียงใด 

4) การประเมินผลผลิต (Product) เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลผลิตจาก
โครงการกบัวตัถุประสงคเ์ป้าหมายหรือเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีวางไวท้ั้งดา้นปริมาณ (Quantity) และดา้น
คุณภาพ (Quality) ซ่ึงสามารถประเมินไดท้ั้งระหว่างด าเนินงานในกรณีท่ีโครงการนั้นมีผลผลิต
ออกมาเป็นระยะ ๆ และประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการเพ่ือดูผลผลิตรวมจากโครงการ 

5) การประเมินผลกระทบ ( Impact) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ผลกระทบของโครงการต่อ ชุมชน เศรษฐกิจ สงัคมส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไร ทั้งดา้นบวกและดา้นลบท่ี
มีต่อกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ่ืน ๆ เพื่อใหเ้ห็นความชดัเจนว่ากลุ่มไหน จะไดรั้บประโยชน์ หรือกลุ่ม
ไหนจะเสียผลประโยชน์ดา้นใด ซ่ึงสามารถประเมินไดท้ั้งในระหว่างท่ีมีการด าเนินงานและเม่ือ
โครงการส้ินสุดแลว้ ยงัช่วยให้สามารถหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงโครงการเพ่ือให้เกิดการยอมรับ
ของแต่ละกลุ่มได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการอยา่งมาก 
 

2.3 ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้า 
2.3.1 ที่มากจิการไฟฟ้า 

กิจการไฟฟ้าในประเทศไทยนั่นเร่ิมข้ึนเม่ือบริษัทจากประเทศเดนมาร์กได้ขอ
สมัปทานผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใชเ้ดินรถรางและมีการขยายการผลิตไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง ต่อมาในปี 
2457 มีโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนอีก 1 โรง เรียกว่าการไฟฟ้าหลวง สามเสน ซ่ึงเป็นกองหน่ึงของกรมโยธา
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เทศบาลกระทรวงมหาดไทย และไดร้วมเขา้กบักิจการไฟฟ้ากรุงเทพฯ จนกลายมาเป็นการไฟฟ้า
นครหลวงในปัจจุบนั ซ่ึงรับผดิชอบดูแลพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี รวม 3 
จังหวดั และส าหรับกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค เร่ิมต้นอย่างเป็นทางการเม่ือทางราชการไดต้ั้ง
แผนกไฟฟ้าข้ึนในกองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และได้ก่อสร้างไฟฟ้า
เทศบาลเมืองนครปฐมข้ึน เพื่อจ  าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ประชาชนเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2473 ขณะเดียวกนั
ก็มีเอกชนขอสัมปทานจดัตั้งการไฟฟ้าข้ึนหลายแห่ง ภายหลงัไดมี้การเปล่ียนช่ือเป็น กองไฟฟ้า
ภูมิภาค  (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย, ม.ป.ป.) 

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตวัยอ่ กฟผ. (องักฤษ: Electricity Generating 
Authority of Thailand) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวงพลงังาน มีหน้าท่ีด  าเนินการในการจัดหา
พลงังานไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผูใ้ชพ้ลงังานไฟฟ้ารายอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงมีนโยบายหลกัคือ
การผลิตไฟฟ้าใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน มีระบบไฟฟ้าท่ีมัน่คงเช่ือถือได ้และราคา
เหมาะสม ต่อมารัฐบาลไดมี้นโยบายเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า โดยให้ กฟผ.
สามารถร่วมลงทุนกบัภาคเอกชนด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั กฟผ.ได ้ในปี 2535 ได้มีการจดัตั้ง
โรงไฟฟ้าเอกชนโรงแรกของประเทศไทยช่ือ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน) และกระจายหุน้ใน
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งซ้ือโรงไฟฟ้าระยองและขนอม ไปจาก กฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, 2021) และในปี 2543 ไดมี้การจดัตั้งบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงไดซ้ื้อโรงไฟฟ้าราชบุรีไปจาก กฟผ.  และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ราช กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) 
ปัจจุบนัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถือหุน้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45 และมีก  าลงัผลิตตาม
สัดส่วนการถือหุ้นรวม 8,290.31 เมกะวตัต์ ซ่ึงก  าลงัการผลิต 7 ,052.94 เมกะวตัต์ เดินเคร่ือง 
เชิงพาณิชยแ์ลว้ และ 1,237.37 เมกะวตัต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา บริษทัฯ มีฐานการ
ลงทุนใน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย (5,226.03 เมกะวตัต์) ออสเตรเลีย (1,250.29 เมกะวตัต)์ 
สปป. ลาว (1,193.09 เมกะวตัต)์ จีน (236 เมกะวตัต)์ อินโดนีเซีย (193.05 เมกะวตัต)์ และเวียดนาม 
(191.86 เมกะวตัต)์ (บริษทั ราช กรุ๊ป จ  ากดั, 2564) 

2.3.2 กองทุนพฒันาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า 
กองทุนพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้ามีมติเห็นชอบแนวทางและขั้นตอนการ

จดัตั้งกองทุนพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าจากคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 
2550 (กระทรวงพลงังาน, ม.ป.ป.) โดยเห็นชอบแนวทางและขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนซ่ึงใน
รายละเอียดไดก้  าหนดให้โรงไฟฟ้าในประเทศท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตั้งแต่ 6 เมกะวตัต์ข้ึนไป
จะตอ้งด าเนินการจดัตั้งกองทุนเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีรอบ
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โรงไฟฟ้านั้น ๆ ในกรณีท่ีมีหลายโรงไฟฟ้าอยู่ในบริเวณขอบเขตพ้ืนท่ีเดียวกนัหรืออยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมเดียวกนัใหม้ีเพียงกองทุนเดียว ซ่ึงอตัราการจ่ายเงินจะมีความแตกต่างกนัตามชนิดของ
เช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2550 เป็นตน้ไป โดยในปี 2551 - 2553 มี
การจัดตั้งกองทุนตามนโยบายและแนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติให้ความ
เห็นชอบเม่ือปี 2550 รวมจ านวน 73 ทองทุน กระจายใน 37 จงัหวดัทัว่ประเทศ (กระทรวงพลงังาน, 
2553) 

 
2.3.2.1 วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งกองทุนพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า 

การจัดตั้งกองทุนพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือ
สร้างสรรคมิ์ติใหม่ของการอยูร่่วมกนัระหว่างโรงไฟฟ้ากบัชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า อนัจะเป็น
แนวทางการพฒันาพลงังานอย่างย ัง่ยนื และเป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ กระทรวง
พลงังานไดก้  าหนดให้มีการจดัตั้งกองทุนพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า และเพ่ือเป็นแหล่ง
เงินทุนในการพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า และกระจายความเจริญออกไปยงัทอ้งถ่ินต่าง ๆ  
รวมถึงช่วยบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, 2559) 

 
2.3.2.2 อตัราการจ่ายเงินกองทุน  

ในการจ่ายเงินกองทุนพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าสามารถแบ่ง
ประเภทโรงไฟฟ้าออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงไฟฟ้าใหม่ และโรงไฟฟ้าปัจจุบนั โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1) โรงไฟฟ้าใหม่ (โรงไฟฟ้าท่ีจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของการ ไฟฟ้าตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป) 

(1) ระหว่างการก่อสร้าง 
จะเร่ิมนับตั้งแต่วนัท่ีมีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจนถึงวนั

เร่ิมจ่ายไฟฟ้า การเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ (Commcrcial Opecration Datc: COD) ก าหนดใหโ้รงไฟฟ้า
ต้องจ่ายเงินเขา้กองทุนตามก าลงัการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า ในอตัรา 50,000 บาท/มกะวตัต์ปี 
หรือไม่ต  ่ากว่า 500,000 บาท/ปี เช่นโรงไฟฟ้าขนาด 700 เมกะวตัต์ จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน 
ประมาณ 35 ลา้นบาทต่อปี โดยให้จ่าย ณ วนัท่ีมีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับปีแรก 
และวนัท่ี 1 มกราคม ของปีส าหรับปีต่อ ๆ ไป 
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(2) ระหว่างการผลิตไฟฟ้า 

นบัตั้งแต่ COD จนถึงวนัท่ีโรงไฟฟ้าหมดอายุสมัปทาน ก  าหนดให้
โรงไฟฟ้าจ่ายเงินเขา้กองทุน เป็นประจ าทุกเดือน ตามจ านวนหน่วยพลงังานไฟฟ้าท่ีขายเขา้ระบบ
ของการไฟฟ้าในอตัราแสดงขอ้มูลตามตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1 อตัราการจ่ายเงินเข้ากองทุนพฒันาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าระหว่างการผลติ
ไฟฟ้า 

เช้ือเพลงิ สตางค์ : หน่วย 
ก๊าซธรรมชาติ 1.0 
น ้ามนัเตา, ดีเซล 1.5 
ถ่านหิน, ลิกไนต ์ 2.0 

พลงังานหมุนเวยีน  
ลมและแสงอาทิตย ์ 0.0 
ชีวมวล กาก และเศบวสัดุเหลือใช ้ขยะชุมชน 1.0 
พลงัน ้ า 2.0 
แหล่งที่มา: กระทรวงพลงังาน, 2553 

 
2) โรงไฟฟ้าปัจจุบัน (โรงไฟฟ้าท่ีจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 

2554)  
ก าหนดใหจ่้ายเงินเขา้กองทุน เฉพาะช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้าตามขอ้ 

1.2 เท่านั้น โดยค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจ่ายเงินเขา้กองทุน ให้โรงไฟฟ้าสามารถส่งผ่านค่าไฟฟ้า
ตามสูตรการปรับอตัราด่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) 

 

2.3.2.3 การก าหนดพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า 
การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 พ้ืนท่ี ได้แก่ (1) 

พ้ืนท่ีชั้นใน หมายถึงพ้ืนท่ีต าบลในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตของโรงไฟฟ้าหรือนิคม
อุตสาหกรรมท่ีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ และ (2) พ้ืนท่ีชั้นนอก หมายถึง ขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีอยู่นอกเหนือ
พ้ืนท่ีชั้นใน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการก าหนดพ้ืนท่ีรอบ
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โรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าใหค้  านึงถึงผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโรงไฟพลงัน ้ าทั้งเหนือเข่ือนและ
ทา้ยเข่ือนดว้ย 

พ้ืนท่ีภาคกลางมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า
ทั้งหมด 14 จงัหวดั จ  านวน 35 กองทุน ส าหรับกองทุนพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าบริษทั 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั และบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ  ากดั ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้า ดงัน้ี 

1) โรงไฟฟ้าบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากัด มีท่ีตั้ งอยู่ท่ีต  าบลพิกุลทอง 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ประเภท IPP โดยใชเ้ช้ือเพลิงหลกัคือก๊าซธรรมชาติ มีก  าลงัการผลิต 
3,645 MW และปริมาณขายไฟฟ้าเขา้ระบบ 3,645 MW 

2) โรงไฟฟ้าบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ  ากัด มีท่ีตั้ งอยู่ท่ีต  าบลพิกุลทอง 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ประเภท IPP โดยใชเ้ช้ือเพลิงหลกัคือก๊าซธรรมชาติ มีก  าลงัการผลิต 
1,400  MW และปริมาณขายไฟฟ้าเขา้ระบบ 1,400 MW 

โดยมีรายละเอียดการโอนเงินเขา้กองทุนพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าตามตารางท่ี 2.2 

ตารางที่ 2.2 รายละเอยีดการโอนเงนิเข้ากองทุนพฒันาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า 

ปี 2551 59,398,300 บาท 
ปี 2552 266,307,450 บาท 
ปี 2553  394,156,082 บาท 
แหล่งที่มา: กระทรวงพลงังาน, ม.ป.ป. 

 

2.4 โครงการ CSR IN SCHOOL 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั, 2562 ไดใ้ห้ความส าคญัในการท าให้โรงไฟฟ้ากบัชุมชน

สามารถท่ีจะอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างผาสุก ควบคู่ไปกบัการพฒันาอุตสาหกรรมของตนเองให้สามารถ
แข่งขันกบัคู่แข่งในตลาดการคา้โลกไดซ่ึ้งทางบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากัด ได้สมคัรเขา้ร่วม
โครงการพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างย ัง่ยืน (Flagship Project) 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั ทางบริษทัฯ ได้
ด  าเนินโครงการมาอย่างต่อเน่ือง ตามพนัธกิจขององค์กร และไดม้ีการน าแนวคิดในการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมไปยงัโรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้โรงเรียนไดมี้ความตระหนัก
เก่ียวกบัพลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากร และนกัเรียนใน
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โรงเรียน อีกทั้งยงัเป็นการปลูกฝังใหบุ้คลากร และนกัเรียนใหมี้ส านึกความรับผดิชอบต่อสงัคม โดย
ไดด้  าเนินการตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้มา 

โดยกรอบแนวทางการพฒันาส่งเสริมให้โรงเรียนโดยรอบพ้ืนท่ีบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
จ  ากดั ใหม้ีการด าเนินการมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสงัคม หรือ CSR IN SCHOOL มี 4 ระดบั 
(ภาพท่ี 2.5) คือ 

1) ระดบั Beginner การด าเนินการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
ภายในโรงเรียน โดยการสร้าง ตระหนกัเก่ียวกบัพลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และคุณธรรม
จริยธรรม ของบุคลากร และนกัเรียนในโรงเรียน อีกทั้งยงัเป็นการปลูกฝังใหบุ้คลากร และนกัเรียน
ใหม้ีส านึกความรับผดิชอบต่อสงัคม 

2) ระดบั Advance การด าเนินการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
ภายนอกโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ผูม้ีส่วนไดเ้สียและทบทวนประเด็นท่ีมีผลกระทบดา้นสังคม
และส่ิงแวดลอ้มจากการสานเสวนากบัชุมชนและ/หรือ ผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าแผนงาน/
โครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมร่วมกบัชุมชน โดยการใชขี้ดความสามารถขององคก์ร การ
มีบุคลากรภายในโรงเรียน และนักเรียน ร่วมกบัชุมชนโดยรอบโรงเรียนด าเนินกิจกรรมแผนงาน/
โครงการดา้นการมีส่วนร่วมกบัการพฒันาชุมชนและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

3) ระดับ Smart การด าเนินการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
ภายนอกโรงเรียน โดยการเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บัโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าราชบุรีในการ
ด าเนินงาน CSR IN SCHOOL และการด าเนินกิจกรรมแผนงาน/โครงการดา้นการมีส่วนร่วมกบั
การพฒันาชุมชนและสงัคมท่ีมุ่งเนน้ความคิดสร้างสรรค ์และ/หรือ นวตักรรมใหม่ ท่ีสามารถสู่การ
พฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยนื 

4) ระดับ Network & Network Continuous ซ่ึงจะเป็นระดับสูงสุด เป็น
ระดบัท่ีเกิดการขยายผลต่อยอดพฒันาใหเ้กิดเป็นแหล่งเรียนรู้ เกิดเครือข่ายไปสู่ภายนอกพ้ืนท่ี 
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ภาพที่ 2.5 CSR IN SCHOOL Road Map 
แหล่งที่มา: บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั, 2562 

 
และเพ่ือให้การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างย ัง่ยืนบริษทั ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมไปยงัโรงเรียนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือให้โรงเรียนไดมี้ความตระหนักเก่ียวกบัพลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และ
คุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากร และนกัเรียนในโรงเรียน อีกทั้งยงัเป็นการปลูกฝังใหบุ้คลากร และ
นักเรียนให้มีส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน
โรงเรียนจะประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นพลงังาน (Energy) หมายถึง ความสามารถในการท างานซ่ึงมีอยู่ใน
ตวัของส่ิงของท่ีอาจใหง้าน ไดแ้ก่ พลงังานหมุนเวียน และพลงังานส้ินเปลือง ความสามารถของส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงท่ีจะท างานได้งาน เป็นผลของการกระท าของแรงเป็นเหตุให้ส่ิงนั้นเคล่ือนท่ี อีกทั้ง
พลงังานยงัรวมถึงการผลิตและการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั เพื่อช่วยลด
ปริมาณการใชพ้ลงังาน ซ่ึงเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย และยงัจะช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก 
แหล่งท่ีใชแ้ละผลิตพลงังาน 

2) ด้านส่ิงแวดลอ้ม (Environment) หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบตวั
มนุษยท์ั้ งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งท่ีเป็นรูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และ
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นามธรรม (ตวัอย่างเช่นวฒันธรรมแบบแผน ประเพณี ความเช่ือ) มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกนั เป็น
ปัจจยัในการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ผลกระทบจากปัจจยัหน่ึงจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีก
ส่วนหน่ึง อยา่งหลีกเล่ียงมิได ้ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงจรและวฏัจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปทั้งระบบ 

3) ดา้นความปลอดภยั และสุขอนามยั (Safety and Health) หมายถึง การ
ดูแลบุคลากร รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนให้มีความปลอดภยั ไม่บาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพยสิ์นไม่
เสียหาย และมีสุขภาพอนามยัท่ีดี 

4) คุณธรรมจริยธรรม (Morality and Ethics) หมายถึง สภาพความดีงามท่ี
อยูภ่ายในจิตใจ การประพฤติปฏิบติัท่ีเป็นแบบอยา่งอนัดี ซ่ึงอาจเป็นสภาพความดีงามท่ีเกิดจากการ
ยดึถือเป็นแนวปฏิบติัตามผูท้รงคุณงามความดี หรือ เกิดจากมโนธรรมของตนเอง ซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อสงัคม เช่น ความเสียสละ ความซ่ือสตัย ์เป็นตน้ 

เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในการพฒันาตนเอง
เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนท่ีใส่ใจพลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภัย และคุณธรรม
จริยธรรม พร้อมไปกับการพฒันาโรงเรียนให้ย ัง่ยืน โดยมีโรงเรียนเครือข่ายท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีรอบ
โรงไฟฟ้าราชบุรี จ  านวน 27 แห่ง ประกอบดว้ย 

โรงเรียนในเขตอ าเภอเมืองราชบุรี  7  โรงเรียน ไดแ้ก่ 
1. โรงเรียนวดัพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)  

2. โรงเรียนวดับางล่ี (วุฒิพนัธุว์ิทยา) 

3. โรงเรียนวดัพเนินพลู  

4. โรงเรียนวดัไผล่อ้ม  

5. โรงเรียนวดัอมัพวนั 

6. โรงเรียนวดับา้นกลว้ย (เฟ้ือราษฎร์บ ารุง)  

7. โรงเรียนวดัโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาธรรม 

โรงเรียนในเขตอ าเภอโพธาราม  8  โรงเรียน ไดแ้ก่ 
1. โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 

2. โรงเรียนวดัหนองออ้ 

3. โรงเรียนวดับางกะโด (สามคัคีวิทยาคาร) 

4. โรงเรียนชุมชนวดัก าแพงใต ้

5. โรงเรียนวดัดอนทราย 
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6. โรงเรียนวดับางลาน 

7. โรงเรียนวดัวดัท่ามะขาม 

8. โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 

โรงเรียนในเขตอ าเภอด าเนินสะดวก  8 โรงเรียน ไดแ้ก่ 
1. โรงเรียนวดัชาวเหนือ 

2. โรงเรียนวดับา้นไร่ 

3. โรงเรียนด าเนินวิทยา 

4. โรงเรียนวดัสีดาราม 

5. โรงเรียนบา้นหนองไก่แกว้ 

6. โรงเรียนวดัเนกขมัมาราม 

7. โรงเรียนเนกขมัวิทยา 

8. โรงเรียนวดัท่าเรือ 

โรงเรียนในเขตอ าเภอบางแพ  4 โรงเรียน ไดแ้ก่  
1. โรงเรียนวดัท านบ 

2. โรงเรียนวดัวดัแกว้ 

3. โรงเรียนวดับา้น 

4. โรงเรียนวดัหนองเอ่ียน 

2.5 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
วาทิต ส่องศิริ (2557) ไดศ้ึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ

สังคม: กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน)  พบว่า จากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม พร้อมการศึกษาเอกสาร โดย
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลคือดชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซ่ึงใน
การประเมินผลทั้ง 4 ดา้น มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสงัคม ดา้นการบริหาร
จดัการ คือ นโยบาย บุคลากร งบประมาณ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ดา้นผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสีย คือ การส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และความพึงพอใจ ดา้นการเรียนรู้และ พฒันา
หน่วยงาน คือ การปรับปรุงกระบวนการท างาน และการใชเ้ทคโนโลยีในการด าเนินงาน และดา้น
ประสิทธิผลคือ ความครอบคลุมกบัความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ประโยชน์ท่ีผูม้ีส่วนได้
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ส่วนเสียไดรั้บจากการด าเนินงาน และความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบับริษทัฯ หลงัท ากิจกรรม
ร่วมกนั  

พชัราพรรณ ชอบธรรม (2555) ไดศ้ึกษา การด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม
ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากดั ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการวิจยัภาคสนามแหล่งขอ้มูล
ประเภทบุคคล โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกดว้ยค าถามปลายเปิดแก่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีส าคญัแบบ
เจาะจง พร้อมการศึกษาเชิงเอกสารควบคู่เพื่อวิเคราะห์ผลการวิจยัดว้ยวิธีการตีความสร้างขอ้สรุป
แบบอุปนยัเก่ียวกบัขอ้สรุปการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ผลิตไฟฟ้า
ขนอม จ ากดั พบว่า ปัจจยัการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมมีสาเหตุจาก 2 ประการ
คือ 1) สาเหตุของการตดัสินใจน าแนวคิดความรับผดิชอบต่อสงัคมมาด าเนินการเกิดจากปัจจยัยหลกั 
ไดแ้ก่ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม บริบทดา้นสังคม บริบทดา้นส่ิงแวดลอ้ม และบริบทดา้นเศรษฐกิจ 2) การเร่ิมด าเนิน
กิจกรรมมาตรฐานความรับผดิชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม สู่การบูรณาการเขา้กบั
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ขององคก์ร 3) ผลการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม
น ามาสู่ผลกระทบเชิงบวกท่ีเป็นรูปธรรมขององคก์ร 

เรืองอุไร เพชรสงัข ์(2552) ไดศ้ึกษา ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ: กรณีศึกษา
ความรับผดิชอบต่อสงัคมของ บมจ.ปตท. โดยการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์กลุ่มผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมดขององค์กร และการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชแ้นวคิดจริยธรรมทางธุรกิจ
และและทฤษฎีภาพลกัษณ์เป็นกรอบในการศึกษาเพื่อเพื่อศึกษาความจริงจงัของการด าเนินความ
รับผดิชอบต่อสงัคมของ บมจ. ปตท ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม พบว่า บมจ. ปตท ด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อแก้ปัญหาจากการด าเนินธุรกิจของบมจ. ปตท มากกว่าดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มอย่างเต็มใจ โคยพิจารณาจากเกณฑ์การจดัท าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ปตท. จะเร่ิมจากการพิจารณาปัญหาท่ีปตท. ได้ก่อไว ้จากนั้นจึงมี โครงการต่าง ๆ ลงไปตาม
แกปั้ญหาเพื่อลดแรงต่อตา้นของประชาชนในชุมชน หรือเพื่อสร้างการยอมรับจากสังคมภายนอก 
เม่ือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีบมจ. ปตท ไดว้างไว ้ผลสะทอ้นกลบัมาก็คือการเพ่ิมความมัง่คัง่ใหก้บั
ปตท.เอง ซ่ึงไม่ใช่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศ 

จุฑารัตน์ หงส์จินดา (2555) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เพื่อแนะ
แนวทางท่ีเหมาะสมในการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ให้กับหน่วยงาน/
องค์กรอ่ืน ๆ ซ่ึงได้ท าการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interviews) ผูบ้ริหารและ
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เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนในการศึกษา  3 แห่ง ร่วมกบัการ
สังเกตการณ์ในพ้ืนท่ีและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยประยุกตห์ลกัการของ Balanced Scorecard 
ในการประเมินผลการด าเนินงาน ซ่ึงพบว่า ดา้นประสิทธิผล ตวัแทนในการศึกษาทั้ง 3 แห่งไดบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไว ้ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียพนกังานทั้ง 3 บริษทั มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เป็นอย่างดี 
และพนกังานมีความพึงพอใจมากท่ีเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จของการด าเนินงาน ดา้นการบริหาร
จัดการ จากศึกษากรณีทั้ง 3 แห่งได้มีการจัดท านโยบายและสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก  าหนดไว ้มีการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างเพียงพอ และมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา บริษทัทั้ง 
3 แห่ง มีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานในการด าเนินงาน และมีการ
พฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ืองและมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น
การด าเนินงาน 

เสาวลกัษณ์ ศกัด์ิสิทธ์ิ (2560) ได้ศึกษาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนในจงัหวดั
ปทุมธานี โดยเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหา พร้อมวิเคราะห์การจดัการ
ขยะมูลฝอยชุมชน และเสนอแนะแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนในจงัหวดัปทุมธานี โดยการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย ร่วมกบัการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและการ
ทบทวนวรรณกรรม โดยใชเ้ทคนิคการประเมินแบบ CIPP-I Model เป็นกรอบในการศึกษา และใช้
การวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis ในการประเมิน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบนัจงัหวดัปทุมธานีมี
นโยบายการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐ และสามารถแกไ้ขปัญหา
ขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมภายในจงัหวดัไดส้ าเร็จ แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีสถานท่ีก  าจดัท่ีถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการภายในจงัหวดั จากการประเมิน SWOT Analysis พบจุดแข็ง คือ หน่วยงานภาครัฐตอบรับ
นโยบายจากส่วนกลาง และหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินมีโครงการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม จุดอ่อน คือความล่าชา้ในการด าเนินงานจากการรองบประมาณจากส่วนกลาง จงัหวดั
ปทุมธานีไม่มีสถานท่ีก  าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ประชาชนปฏิเสธสถานท่ีก  าจดั
ขยะมูลฝอยหากอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนตนเอง และโครงการของภาครัฐยงัเขา้ถึงประชาชนไม่ครบถว้น 
ดา้นโอกาส นโยบายภาครัฐในทุกระดบัสอดคลอ้งกนั บริษทัเอกชนสนใจลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า
จากพลงังานขยะ สถานท่ีก  าจดัขยะมูลฝอยเดิมในจงัหวดัสามารถปรับปรุงและเปิดด าเนินการได ้มี
พ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับสร้างสถานท่ีก  าจดัขยะมูลฝอยแห่งใหม่ มีปริมาณขยะมากเพียงพอส าหรับ
การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะ และประชาชนเขม้แข็ง มีความรู้ ความเขา้ใจ ต่อรองกบั
หน่วยงานรัฐอุปสรรค คือ ประชาชนไม่เช่ือมัน่ภาครัฐในการสร้างสถานท่ีก  าจดัขยะมูลฝอยในทุก
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รูปแบบ และมีประชากรแฝงมาก ซ่ึงไดเ้สนอแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนไวเ้ป็น 4 กลยทุธ ์
คือ กลยุทธ์เชิงรุก ให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกบัเอกชนในโครงการพฒันาสถานท่ีก  าจดัขยะมูล
ฝอยในจังหวดั กลยุทธ์เชิงป้องกนั ให้หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ินเขา้ถึงประชาชนทั้งในดา้น
ความสมัพนัธแ์ละการใหข้อ้มูลข่าวสาร กลยทุธเ์ชิงแกไ้ข หน่วยงานภาครัฐสนบัสนุนภาคเอกชนใน
การลงทุนดา้นการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนในปทุมธานี ของบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมเพ่ือ
ปรับปรุงสถานท่ีก  าจดัขยะเดิมให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการ
จดัการขยะมูลฝอยชุมชนกบัประชาชนทุกระดบั และกลยุทธ์เชิงรับ ให้ก  าหนดกฎระเบียบว่าดว้ย
แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง และประชาสัมพนัธใ์ห้ประชาชนรับทราบอยา่งทัว่ถึง 
รวมถึงใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยในจงัหวดัปทุมธานี 

อิทธิศกัด์ิ จิราภรณ์วารี (2558) ไดศ้ึกษาแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็น
ศูนยเ์พ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา โรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์และแฟตต้ีแอลกอฮอล ์
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของกิจกรรม ร่วมกับการ
สังเกตการณ์ และการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชห้ลกัการประเมินแบบ CIPP–I Model เพื่อ
ศึกษาแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย ์และปัจจยัความส าเร็จ ปัญหา และ
อุปสรรคของการด าเนินการ ผลจากการศึกษาพบว่าแนวทางการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมให้
เป็นศูนย์ คือ การก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม และทิศทางในการบริหารจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมอย่างชดัเจน การปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบอย่างเคร่งครัด การบนัทึกผลเพื่อ
จดัท าฐานขอ้มูลรวมถึงประวติักากของเสียอุตสาหกรรม และการลดปริมาณการเกิดกากของเสีย
อุตสาหกรรมจนเป็นศูนยอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการสร้างความส าเร็จไดแ้ก่ ปัจจยั
น าเขา้ โดยความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ร่วมถึงการส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรม การสร้างสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน เป็นปัจจยัสนับสนุนท่ีน ามาซ่ึงการ
บริหารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใหเ้ป็นศูนยเ์พื่อเขา้สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 

จากการศึกษาแนวคิด การทบทวนงานวิจยั บทความ รวมถึงเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้นั้น จึงไดแ้นวคิดในการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม นั้นมีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ โดยปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีไดจ้ากการศึกษาเหล่าน้ีสามารถน ามา
เป็นแนวทางในการก าหนดขั้นตอนการศึกษา และกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีต่อไป 

 



 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีวิจัย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมโครงการ CSR IN SCHOOL กรณีศึกษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั เพื่อให้
ไดข้อ้มูลการวิจยัท่ีครอบคลุมครบถว้น ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจยัข้ึนมาเพ่ือ
แสดงให้เห็นทิศทางการวิจยัอย่างเป็นระบบ จากการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ย
การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ผูบ้ริหารระดับสูงและเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงตวัแทนจากผูบ้ริหารหรือครูผูรั้บผิดชอบโครงการในกลุ่มโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า 
และการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์และประเมินผล
งานวิจยัโดยใชห้ลกัการประเมินแบบ CIPP-I Model และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี
ไดว้างกรอบแนวคิด และวิธีการศึกษาดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
3.3 วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
3.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.6 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและการวิเคราะห์ผล 
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3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดกรอบแนวคิดปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อ
สงัคมดว้ยโครงการ CSR IN SCHOOL กรณีศกึษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั 

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม และทบทวน
วรรณกรรมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะท าการศึกษา 

จดัท าแบบสมัภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลและความคิดเห็น 

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างกบัตวัแทนของกลุ่มเป้าหมาย 

วิเคราะห์และสรุปผลการศกึษา 
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3.2 กรอบแนวคดิ 
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3.3 วธีิการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
รูปแบบการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอน

ดงัน้ี 

3.3.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) 
จากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  ( Semi-structured Interview) ประชากร

กลุ่มเป้าหมายโดยเก็บขอ้มูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจง โดยผูส้ัมภาษณ์สามารถช้ีแจงขอ้มูลและความ
ตอ้งการขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในประเด็นท่ีจะศึกษาไดโ้ดยตรงอยา่งชดัเจนดว้ย การสมัภาษณ์แบบ
ก่ึงโครงสร้าง  (Semi-structured Interview) ท่ีผู ้สัมภาษณ์จะก าหนดแบบสัมภาษณ์ข้ึนตาม
วตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นส าคญัมาก
ท่ีสุด และผูถู้กสมัภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 

3.3.2 ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) 
โดยการศึกษาคน้ควา้เชิงเอกสาร (Documentary Research) ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ วารสาร เอกสารวิทยานิพนธ์ และงานวิจยัต่าง ๆ  อีกทั้งฐานขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ต โดยศึกษาแนวคิด แนวทางปฏิบติั บริบทองค์กร แนวทางการด าเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมเพื่อสังคม เกณฑ์ขอ้ก  าหนดการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัโครงการ 
CSR IN SCHOOL และโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั 

 

3.4 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้  าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาและ

ให้ข้อมูล (Key Informants) โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการร่วม
ด าเนินการโครงการ CSR IN SCHOOL โดยตรง และเป็นบุคคลท่ีมีความพร้อมส าหรับการ
อนุเคราะห์ให้การสัมภาษณ์ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ  เพื่อใชป้ระกอบการศึกษา โดยถือว่าบุคคลท่ีให้
สมัภาษณ์เป็นผูใ้หข้อ้มูลครอบคลุมและน่าเช่ือถือ ซ่ึงแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) ภาคเอกชน ไดแ้ก่ พนักงานโรงไฟฟ้าราชบุรี และบริษทัท่ีปรึกษาของ
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั  

2) ภาครัฐ ไดแ้ก่ ตวัแทนกลุ่มโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า (โรงเรียนวดัดอน
ทราย, โรงเรียนวดัท่ามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ) และโรงเรียนท่ามะขามวิทยา) 
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3) ภาคองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ราบ จงัหวดัราชบุรี และองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเรือน จงัหวดัราชบุรี 

4) ภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มประชาชนท่ีร่วมด าเนินกิจกรรม CSR IN 
SCHOOL 
 

3.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ของกลุ่มเป้าหมาย โดยใชก้ารเลือกเก็บ
ตวัอย่างในการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Selection) และการศึกษาเอกสารท่ีจ  าเป็นต่อการ
วิจยั โดยการสัมภาษณ์เพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยโครงการ CSR IN SCHOOL กรณีศึกษา บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากัด โดยน า
กระบวนการ CIPP-I Model มาก าหนดแนวทางในการศึกษาและสมัภาษณ์ ไดแ้ก่  

การประเมินบริบท (Context) ประกอบดว้ย บริบทองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้น
ความรับผดิชอบต่อสงัคม, นโยบาย, วิสยัทศัน์และทศันคติ, การประยกุตใ์ชเ้พื่อสนบัสนุนธุรกิจ, กล
ยทุธแ์ละแนวทางในการด าเนินการ 

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ประกอบด้วย แผนการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(แผนการด าเนินงาน ผูรั้บผดิชอบ และงบประมาณ) 

กระบวนการด าเนินงาน (Process) ประกอบด้วย การพัฒนา และส่งเสริมความรู้
ความสามารถของบุคลากร, การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล, การมีส่วนร่วมของกลุ่ม
โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า และเกณฑข์อ้ก  าหนดในการด าเนินการภายใตโ้ครงการ CSR IN SCHOOL 

ผลผลิต (Products) ประกอบด้วย ผลลัพธ์จากการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนรอบ
โรงไฟฟ้า และการบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

ผลกระทบ (Impact) ประกอบดว้ย การบูรณาการและต่อยอดกิจกรรมจากโครงการ CSR IN 
SCHOOL, ความย ัง่ยืนและความต่อเน่ืองของการด าเนินโครงการ CSR IN SCHOOL, ความพึง
พอใจของผูม้ีส่วนไดเ้สีย และทิศทางการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมในอนาคต 

จากประเด็นและขอบเขตท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ CSR IN 
SCHOOL เพื่อตอบวตัถุประสงคห์ลกัของค าถามวิจยัปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของบริษทั ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี จ  ากัด ในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยโครงการ CSR IN 
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SCHOOL น าไปสู่ค าถามสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มเป้าหมายด้วยการแสดงความคิดเห็นหรือให้
ค  าตอบเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมโครงการ CSR IN SCHOOL ต่อไป และใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง 
(Recorder) บนัทึกในขณะท าการสมัภาษณ์ เพื่อเก็บรายละเอียดของขอ้มูลของผูท่ี้ถูกสมัภาษณ์ และ
เพื่อเป็นการทบทวนขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้งในการจดบนัทึกอีกคร้ัง 

 

3.6 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการวเิคราะห์ผล 
การด าเนินงานตรวจสอบขอ้มูลและการวิเคราะห์ผลในการวิจยัเชิงคุณภาพนั้นจะท าให้เกิด

ความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีได้มา และเพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้มานั้นสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ใน
การศึกษา โดยการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและการวิเคราะห์ผลในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช ้
2 วิธีการ ดงัน้ี 

1) การตรวจสอบขอ้มูลก่อนน าผลไปวิเคราะห์ผูว้ิจยัใชว้ิธีการตรวจสอบ
สามเส้า (Triangulation) เพื่อเป็นการยืนย ันความน่าเ ช่ือถือ (credibility) และความถูกต้อง
(validation) ของขอ้มูล โดยใชรู้ปแบบการตรวจขอ้มูลสามเสา้ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

(1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation)  เป็นการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือข้อมูลท่ีผูว้ิจ ัยได้มาจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้ งหมด  
มาเปรียบเทียบมุมมองของผูท่ี้ให้สัมภาษณ์ โดยตรวจสอบหาจุดร่วมของข้อมูลท่ีเหมือนหรือ
สอดคลอ้งกนัจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ ซ่ึงถา้ขอ้มูลท่ีไดม้ามีความสอดคลอ้งกนัโดยส่วนใหญ่แสดงว่า
ขอ้มูลดงักล่าวสามารถน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ อภิปรายผลได ้(เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555) 

(2) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological 
triangulation) เป็นการตรวจสอบจากวิธีการรเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีต่างกนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ือง
เดียวกนั น ามาเปรียบเทียบขอ้มูล โดยผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการการสังเกต (Observation) บริบทแวดลอ้ม 
การสัมภาษณ์ และการสืบคน้ขอ้มูลเชิงเอกสาร แลว้น ามาพิจารณาความสอดคล้องของขอ้มูล เพื่อ
น าไปใชใ้นการวิเคราะห์ และอภิปรายผล (สุภางค์ จนัทวานิช , 2553 อา้งถึงในพชัราพรรณ ชอบ
ธรรม, 2555) 

2) การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการน าขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมีการ
ด าเนินงานตรวจสอบขอ้มูล มาท าการวิเคราะห์โดยการสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินกิจกรรม
ดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมโครงการ CSR IN SCHOOL ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั โดย
ใชห้ลกัการประเมินแบบ CIPP-I Model ท่ีสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์กรอบแนวคิด และทฤษฎีท่ี
ตอ้งการศึกษา ดว้ยการหาขอ้สรุปและตีความ จากการบนัทึก การสมัภาษณ์ ตามทฤษฎีท่ีก  าหนดไว ้
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(เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และน ามาอธิบายผล
การศึกษาในรูปแบบของการบรรยาย (Descriptive) ร่วมดว้ย 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการ CSR IN SCHOOL กรณีศึกษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ในการรายงานผลการวิจยัเป็นการ
น าข้อมูลมาเรียบเรียงจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ การศึกษาเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) และการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยใชเ้คร่ืองมือ
ในการวิจยั ไดแ้ก่ ค  าถามการสมัภาษณ์ท่ีก  าหนดไวล่้วงหน้าแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) รวมถึง
การสนทนาซกัถามเพ่ิมเติม (Probe) สามารถแสดงผลการศึกษาในแต่ละหวัขอ้ ดงัน้ี 

4.1 ผลการศึกษาเชิงเอกสาร 
4.2 ผลการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
4.3  การสรุปผลจากการศึกษา 
4.4  การวิเคราะห์ปัจจยัความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินการ 
ซ่ึงในการด าเนินการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลกัเป็นกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการ

โครงการ CSR IN SCHOOL ทั้งส้ิน 4 กลุ่ม จ  านวน 10 คน ไดแ้ก่ 

1) ภาคเอกชน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร พนักงานโรงไฟฟ้าราชบุรี และบริษทัท่ี
ปรึกษาโครงการ CSR IN SCHOOL  

2) ภาครัฐ ไดแ้ก่ ตวัแทนกลุ่มโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า (โรงเรียนวดัดอนทราย , 
โรงเรียนวดัท่ามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ) และโรงเรียนท่ามะขามวิทยา) 

3) ภาคองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ 
จงัหวดัราชบุรี และองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเรือน จงัหวดัราชบุรี 

4) ภาคประชาชน ไดแ้ก่ กลุ่มประชาชนท่ีร่วมด าเนินกิจกรรม CSR IN SCHOOL 
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4.1 ผลการศึกษาเชิงเอกสารการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมโครงการ CSR IN 
SCHOOL 

 
4.1.1 ผลการศึกษาปัจจยัด้านบริบทภายนอกที่มคีวามส าคญัต่อการด าเนนิงานด้านความ

รับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั องค์กรธุรกิจดา้นการผลิตไฟฟ้าท่ีเขา้ข่ายการเป็นโครงการ/

กิจการท่ีต้องด าเนินการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) นั้นจึง
เป็นจุดเร่ิมตน้การการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ต่อมาบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
จ  ากดั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรท่ีมีสถานะเป็นบริษทัมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย การด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมจึงถูกด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่ อให้สอดคลอ้ง
ตามแนวทางการด าเนินการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูบ้ริหารบริษทั ราช กรุ๊ป จ  ากดั 
(มหาชน) นั้นไดมี้การวางกลยุทธ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจและถูก
ก าหนดใหเ้ป็นกลยทุธข์องการประกอบกิจการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

4.1.1.1 ขอ้มลูทัว่ไป 
บริษัท ราช กรุ๊ป จ  ากัด (2564) จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของบริษัท ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี จ  ากัด ได้ด  าเนินการศึกษาขอ้มูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) ร่วมกับการสัมภาษณ์ โดย
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 2015 ไร่ อยู่ในเขต
ต าบลพิกุลทอง ต าบลสามเรือน อ  าเภอเมือง ต าบลบา้นไร่ อ  าเภอด าเนินสะดวก และต าบลบา้นสิงห์ อ  าเภอ
โพธาราม จงัหวดัราชบุรี เป็นธุรกิจในกลุ่ม บริษทั ราช กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นโครงการโรงไฟฟ้าท่ีใช้
เช้ือเพลิงฟอสซิล และพลงังานทดแทน โดยปัจจุบนัมีก  าลงัการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศของกลุ่ม 
บริษัท ราช กรุ๊ป จ  ากัด (มหาชน) รวมทั้งส้ิน 8,174 เมกะวตัต์ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงฟอสซิล 
6,763.32 เมกะวตัต์ (82.7%) และพลงังานทดแทน (รวมพลงังานนิวเคลียร์) 1,410.68 เมกะวตัต์ (17.3%) 
ส าหรับก าลงัการผลิตไฟฟ้าชนิดเช้ือเพลิงฟอสซิลของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ผลิตไดใ้นปี 2563 
เท่ากับ 12,643,667 เมกะวตัต์-ชัว่โมง โดยเป็นโรงไฟฟ้าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และให้ความส าคญัต่อการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบและเขม้งวดทุก
ขั้นตอน ตลอดจนการปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
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4.1.1.2 กลยทุธแ์ละแนวทางการด าเนินงาน บริษทั ราช กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน)  
1) กลยุทธ์การพัฒนาความย ัง่ยืนและความก้าวหน้า บริษัท ราช กรุ๊ป จ  ากัด 

(มหาชน) ดา้นสงัคมและชุมชน  
(1) ลงทุนเพื่อพฒันาศกัยภาพความสามารถของพนกังานดว้ยการสนบัสนุนการ

อบรมใหค้วามรู้และทรัพยากรท่ีจ  าเป็นต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั กระตุน้
ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์และท างานไดเ้ต็มศกัยภาพและขีดความสามารถ 

(2) ตอบสนองต่อความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ ทั้งในดา้น
ปริมาณและคุณภาพของสินคา้และบริการตามสญัญาอยา่งครบถว้น 

(3) เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูม้ีส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวขอ้ง ดว้ยการเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออยา่งโปร่งใสและสร้างสรรค ์ปฏิบติัต่อกนั
อยา่งเท่าเทียม และเคารพในความแตกต่าง ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิต และความเขม้แข็งของชุมชน 

(4) ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม พนัธมิตรธุรกิจ 
ภาคประชาสงัคม และผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพฒันา และ/หรือ ประยกุตใ์ชม้าตรฐานและ
วิธีปฏิบติัดา้นความย ัง่ยนืท่ีดีของอุตสาหกรรม และ/หรือภาคส่วนต่าง ๆ 
 

2) ความก้าวหน้าการพฒันาความย ัง่ยืนดา้นชุมชนและสังคม บริษัท ราช กรุ๊ป 
จ  ากดั (มหาชน) 

กิจการและโรงไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษทัฯ ยงัด าเนินงานพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า การเสริมสร้างศกัยภาพและความแข็งแกร่งให้กบัชุมชนในมิติเศรษฐกิจ ความ
ปลอดภยั สุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม การเปิดช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการแกไ้ขปัญหาและขอ้
วิตกกงัวลของชุมชนท่ีหลากหลายและเขา้ถึงง่าย ตลอดจนการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม 
เพ่ือใหชุ้มชนมีความไวว้างใจและมัน่ใจในการด าเนินงานของบริษทัฯ และโรงไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ืองในปี 2563 
บริษทัฯ ไม่ไดรั้บการร้องเรียนและขอ้เรียกร้องจากชุมชนโดยรอบแต่อยา่งใด 

 
3) กรอบการด าเนินงานความรับผิดชอบชุมชนและสังคม บริษทั ราช กรุ๊ป จ  ากดั 

(มหาชน) 
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จึงตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรับผดิชอบต่อชุมชน

และสงัคมการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชน การสร้างคุณค่าร่วมดา้นต่าง ๆ ใหก้บัชุมชน เพื่อให้
ชุมชนเกิดความเช่ือมัน่และบริษทัฯ สามารถอยูร่่วมกนักบัชุมชนบนความไวว้างใจและเก้ือกูลประโยชน์ซ่ึง
กนัและกนั โดยมีกรอบการด าเนินงานความรับผดิชอบชุมชนและสงัคมแสดงดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที่ 4.1 กรอบการด าเนินงานความรับผดิชอบชุมชนและสังคม 
แหล่งที่มา: บริษทั ราช กรุ๊ป จ  ากดั, 2564 

 
4) แนวทางการด าเนินงาน บริษทั ราช กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) 

การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ระดบัตามกลุ่มเป้าหมาย คือ 
(1) ความรับผดิชอบต่อชุมชน มุ่งเนน้การดูแลชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบโครงการ ดว้ย

การการสร้างความเขา้ใจและความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานของโครงการ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด าเนินงาน และการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 

(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีเน้นชุมชนนอกพ้ืนท่ีโครงการ หรือสังคมใน
ภาพรวม โดยการส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้การส่งเสริมการจดัการพลงังานในระดบัชุมชน และ
การสนบัสนุนการศึกษาเพื่อพฒันาวิชาชีพและทกัษะ (บริษทั ราช กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน), 2564) 
 

4.1.1.3 กลยทุธแ์ละแนวทางการด าเนินงานบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั (2563) จากการศึกษาขอ้มูลพบว่า บริษทั ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี จ  ากัดไดด้  าเนินงานตามแนวทางกลยุทธ์ นโยบาย และค่านิยมองค์กร คือการพฒันาและด าเนิน
โครงการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ บริษทัฯ ยงัมีความจริงใจท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนรอบโรงไฟฟ้าและในชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน โดยมีการแสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะ
เสริมสร้างทศันคติท่ีดีและการยอมรับจากสงัคมในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน การด าเนินงานดา้นการ
พฒันาสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรีตระหนักและให้ความส าคัญเก่ียวกับสังคมและส่ิงแวดลอ้มมาอย่าง
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ต่อเน่ือง มีพ้ืนท่ีรับผดิชอบคลอบคลุมพ้ืนท่ี 9 ต าบล 84 หมู่บา้น 14,000 ครัวเรือน ในเขต 4 อ  าเภอของจงัหวดั
ราชบุรี (ภาพท่ี 4.2) ไดแ้ก่ 

- อ าเภอเมือง: ต าบลพิกุลทอง ต าบลสามเรือน ต าบลท่าราบ ต าบลบางป้า 
- อ าเภอด าเนินสะดวก: ต าบลบา้นไร่ ต าบลแพงพวย 
- อ าเภอโพธาราม: ต าบลบา้นสิงห์ ต าบลดอนทราย 
- อ าเภอบางแพ: ต าบลวดัแกว้  

 
ภาพที่ 4.2 พ้ืนที่รับผดิชอบด้านการด าเนินงานรับผดิชอบของสังคม 
แหล่งที่มา: บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั, 2563 

1) วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และนโยบาย ดา้นการพฒันาสงัคม บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
จ  ากดั 

วิสยัทศัน์ : เป็นโรงไฟฟ้าท่ีมีสมรรถนะสูงและอยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งผาสุก 

พันธกิจ : ผลิตไฟฟ้าสนองระบบได้ปีนอย่างดี  โดยมีความปลอดภัย รักษา
ส่ิงแวดลอ้ม เสริมสร้างความสมัพนัธ ์และความเช่ือมัน่ท่ีดีต่อชุมชนในจงัหวดัราชบุรี 

นโยบายด้าน  CSR : ส่ ง เส ริมการมี ส่วน ร่วมระหว่ า ง ชุมชนกับบ ริษัทฯ  
อยู่ร่วมกบัชุมชนในลกัษณะ "เพื่อนบา้นท่ีดี" สนับสนุนการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีและย ัง่ยนื ส่งเสริมใหชุ้มชนร่วมตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า และมีช่องทางการ
ส่ือสารขอ้มูลระหว่างบริษทัฯกบัส่วนราชการและชุมชน (ภาพท่ี 4.3) 
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ภาพที่ 4.3 นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
แหล่งที่มา: บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั, 2563 

 
2) กลยทุธใ์นการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

จ  ากดั 
ส าหรับกลยทุธใ์นการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าแบ่ง 3 

ดา้น ใชก้ลยุทธ์ RPC (Relationship Participation Cooperation) ท าให้ความสุขและความส าเร็จ ควบคู่กนัไป
อยา่งย ัง่ยนื (ภาพท่ี 4.4) 
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ภาพที่ 4.4 แผนกลยุทธ์การด าเนินการมวลชนสัมพนัธ์ บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
แหล่งที่มา: บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั, 2563 

 

3) กระบวนการในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพฒันา 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั 

โรงไฟฟ้าราชบุรีมีการด าเนินงานให้ ชุมชนพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก 
พร้อมน าศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทาง และหวัใจส าคญัในการท างานชุมชนจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์สุข
ของชุมชนและประชาชนเป็นท่ีตั้ง และตอ้งท าใหชุ้มชนและประชาชนไวว้างใจ 

กระบวนการในการด าเนินงานต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในชุมชนใหเ้กิดความย ัง่ยนื จากการ
ใชห้ลกัการ 2 หลกัการ คือ หลกัการ  3 R คือ สมัพนัธภาพ (Relation) ทรัพยากร (Resource) และเป้าประสงค ์
(Results) ผนวกกับการส่งต่อผ่านกระบวนการ 5 SHIP คือ ความเป็นสมาชิก (Membership) ความเป็น
เจา้ของ (ownership) มิตรภาพ (Friendship) สัมพนัธภาพ (Relationship) และภาคีหุ้นส่วน (Partnership)  มี
กระบวนในการท างานโดยการเพ่ิมทกัษะการบริหารชุมชน สร้างองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายในการ
ขบัเคล่ือนชุมชน เช่น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณะสุขในพ้ืนท่ี (ภาพท่ี 4.5 - ภาพท่ี 4.6) 
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ภาพที่ 4.5 กระบวนการด าเนนิการเพ่ือการพฒันา 
แหล่งที่มา: บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั, 2563 

  

ภาพที่ 4.6 กระบวนการในการด าเนินงานต่อผู้มส่ีวนได้เสียในชุมชน 
แหล่งที่มา: บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั, 2563 

 
ส าหรับการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ทางโรงไฟฟ้าได้น า

กระบวนการมีส่วนร่วมมาใชอ้ย่างแทจ้ริง ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมด าเนินการ และร่วมตดัสินใจ ก่อนท่ีจะเร่ิม
โครงการ เพื่อให้วตัถุประสงคข์องโครงการตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 
ออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผูน้  าชุมชน กลุ่มการศึกษาและเยาวชน กลุ่มสาธารณสุข กลุ่มพฒันาอาชีพ  
กลุ่มศาสนาวฒันธรรม ซ่ึงทางโรงไฟฟ้าไดม้ีการด าเนินโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคม กบัทั้ง 5 กลุ่มผูมี้
ส่วนไดเ้สียในชุมชน โดยแผนการด าเนินโครงการเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน เน้นการสร้างองค์
ความรู้ให้พ้ืนท่ีชุมชน โดยใชรู้ปแบบการด าเนินงานเร่ิมจากการจดักิจกรรมโครงการ ลงพ้ืนท่ีร่วมด าเนิน
กิจกรรมกบักลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย การสนับสนุนงบประมาณ และเน้นการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจด้าน
ขอ้มูลและความสัมพนัธ์ ตวัอย่างโครงการจากการประเมินความตอ้งการโดยชุมชน เช่น โครงการนางฟ้า  
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ตัวน้อย การให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนท่ีสร้างประโยชน์ให้กับชุมน โดยชุมชนเป็นผูค้ ัดเลือก เป็นตน้ 
(บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั, 2563) 

จากการศึกษาขอ้มูลพบว่าการด าเนินดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
จ  ากดั นั้น ไดถู้กก าหนดใหเ้ป็นไปตามกรอบแนวทาง และกลยทุธก์ารด าเนินงานของ บริษทั ราช กรุ๊ป จ  ากดั 
(มหาชน) เพื่อตอบสนองต่อหลกัการด าเนินงานขององคก์รท่ีเขา้ร่วมต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จึงท าให้การด าเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั มีการด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองและเกิดผลในเชิงประจกัษต่์อชุมชนโดยรอบ และสงัคมภายนอก 

 

4.1.2 การด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมโครงการ CSR IN SCHOOL 
โครงการ CSR IN SCHOOL ถือเป็นตวัอยา่งการด าเนินงานท่ีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม และเกิด

การต่อยอด อยา่งย ัง่ยนื เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เร่ิมตั้งแต่การ
จัดท าหลกัสูตรพลงังานท้องถ่ิน ชมรมนักอนุรักษ์พลงังานในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้ไรงเรียนมีความ
ตระหนกัใน 4 ดา้น ท่ีเก่ียวกบัพลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรีน รวมทั้งยงัเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรในโรงเรียน รวมไปถึงชุมชนมีความส านึก
รับผดิชอบต่อสงัคม ไดมี้การด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นตน้มา เน่ืองจากการเลง็เห็นความส าคญัใน
การท าใหโ้รงไฟฟ้ากบัชุมชนสามารถท่ีจะอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งผาสุก ควบคู่ไปกบัการพฒันาอุตสาหกรรมของ
ตนเองให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดการคา้โลกได ้ ซ่ึงทางบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ไดส้มคัร
เขา้ร่วมโครงการพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างย ัง่ยืน (Flagship Project) 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนิน
โครงการมาอย่างต่อเน่ือง ตามพนัธกิจขององค์กร เพื่อให้การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นไปอยา่งย ัง่ยนื ทางบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคม
ไปยงัโรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้โรงเรียนไดมี้ความตระหนกัเก่ียวกบัพลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม ความ
ปลอดภยั และคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากร และนกัเรียนในโรงเรียน อีกทั้งยงัเป็นการปลูกฝังใหบุ้คลากร 
และนกัเรียนใหม้ีส านึกความรับผดิชอบต่อสงัคม (บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั, 2560) 

โดยในการด าเนินการไดก้  าหนดแผนการจดัท าโครงการแบ่งเป็นระดับขั้นในการเข้าร่วม
โครงการเป็น 4 ระดบั โดยมีหลกัเกณฑ์การด าเนินงานในแต่ละระดบัตามตารางท่ี 4.1 ไดแ้ก่ 

ระดบัท่ี 1 Beginner การด าเนินการมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสงัคมภายในโรงเรียน โดย
การสร้าง ตระหนกัเก่ียวกบัพลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากร และ
นกัเรียนในโรงเรียนนอกจากน้ียงัปลูกฝ่ังใหมี้ส านึกความรับผดิชอบต่อสงัคม 
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ระดบัท่ี 2 Advance การค าเนินการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกโรงเรียน 
โดยการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียและทบทวนประเด็นท่ีมีผลกระทบดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มจากการสาน
เสวนากบัชุมชนและ/หรือ ผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าแผนงานโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม
ร่วมกบัชุมชน โดยการใชขี้ดความสามารถขององคก์ร การมีบุคลากรภายในโรงเรียน และนักเรียน ร่วมกบั
ชุมชนโดยรอบโรงเรียนต าเนินกิจกรรมแผนงาน/โครงการดา้นการมีส่วนร่วมกบัการพฒันาชุมชนและสงัคม
อยา่งย ัง่ยนื 

ระดบัท่ี 3 Smart การด าเนินการมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสังคมภายนอกโรงเรียน โดย
การเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บัโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าราชบุรีในการด าเนินงาน CSR IN SCHOOL 
และการด าเนินกิจกรรมแผนงาน/โครงการด้านการมีส่วนร่วมกบัการพฒันาชุมชนและสังคมท่ีมุ่งเน้น
ความคิดสร้างสรรค ์และ/หรือนวตักรรมใหม่ ท่ีสามารถน าไปสู่การพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยนื 

ระดบัท่ี 4 Network & Network Continuous การด าเนินการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สังคมภายนอกโรงเรียนขยายผลต่อยอดพฒันาให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ เกิดเครือข่ายไปสู่ภายนอกพ้ืนท่ี 
เพ่ือให้โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าทั้ง 27 โรงเรียนก้าวไปสู่การเป็นโรงเรียนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ CSR IN 
SCHOOL และเกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

โดยจะเห็นได้ว่าการด าเนินงานโครงการ CSR IN SCHOOL เป็นการด าเนินงานอย่างมี
ขั้นตอน และสามารถน าแนวคิดหรือแนวทางการจดักิจกรมมาด าเนินการต่อออดขยายผลจากการด าเนินงาน
โครงการไปสู่โครงการต่าง ๆ อีกหลายโครงการในชุมชน เช่น โครงการสถานศึกษาปลอดภยั อาชีวอนามยัดี 
(สวสัดิการคุม้ตรองแรงงาน), โครงการลดคาร์บอนเครดิต (กฟผ.), Zero Waste (กระทรวงศึกษาธิการ.) และ
โครงการเพาะเห็ดโคนคอนโดท่ีขยายผลสู่ชุมชนสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน จนกระทัง่เกิดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
เห็ดโคนคอนโด เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม หรือ CSR ท่ีประสบความส าเร็จ
ทั้งชุมชนและโรงไฟฟ้า ไปพร้อม ๆ กนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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ตารางที่ 4.1 หลกัเกณฑ์การทวนสอบโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมในโรงเรียนแต่ละระดับ 

Beginner Advance Smart CSR Network & Network Continuous 
1) นโยบาย โครงสร้าง การเสริมสร้าง
ความรู้ และการมีส่วนร่วม 

1) นโยบาย โครงสร้าง การเสริมสร้างความรู้  
และการมีส่วนร่วม 

1) นโยบาย โครงสร้าง การเสริมสร้างความรู้  
    และการมีส่วนร่วม 

1) นโยบาย โครงสร้าง การเสริมสร้างความรู้ 
และการมีส่วนร่วม 

- 2) การวิเคราะห์และจัดล  าดับผูมี้ส่วนไดเ้สีย
และชุมชน 

2) การวิเคราะห์และจัดล  าดับผู ้มีส่วนไดเ้สีย
และชุมชน 

2) การวิเคราะห์และจัดล  าดับผูมี้ส่วนไดเ้สีย
และชุมชน 

- 3) การสานเสวนา 3) การสานเสวนา 3) การสานเสวนา 
2) แผนงาน/โครงการความรับผิดชอบ

ต่อสังคม  
โดยเป็นแผนงาน /โครงการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน
โรงเรียน 

4) แผนงาน/โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยเป็นแผนงาน/โครงการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับชุมชน 

4) แผนงาน/โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยเป็นแผนงาน/โครงการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่วมกับชุมชน ความสอดคล้องกับขีด
ความสามารถขององค์กร มุ่งเน้นความคดิ
สร้างสรรค์  และ/หรือ นวัตกรรมใหม่ 

4) แผนงาน/โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยเป็นแผนงาน/โครงการดา้นความรับผิดชอบต่อ
สั งคม ร่ ว มกั บ ชุ มชนสอดคล้ อ ง กั บ ขี ด
ความสามารถขององค์กร มุ่ งเน้นความคิด
สร้างสรรค ์ และ/หรือ นวตักรรมใหม่ และเป็นแนว
ทางการด าเนินงานที่น าความคิดสร้างสรรค์ และ/
หรือ นวัตกรรมจากโรงเรียนสู่การพัฒนาชุมชนที่
ยั่งยืน โดยการสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้และ
ประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกและมีการด าเนินการ
อย่างต่อเน่ือง 

3) การติดตามผล และการทบทวน 5) การติดตามผล และการทบทวน 5) การติดตามผล และการทบทวน 5) การติดตามผล และการทบทวน 
4) รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประกอบดว้ย 6 บท 
1.ขอ้มูลโรงเรียน (School Profile) 
2.นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

6) รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประกอบดว้ย 7 บท 
1.ขอ้มูลโรงเรียน (School Profile) 
2.นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

6) รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประกอบดว้ย 8 บท 
1.ขอ้มูลโรงเรียน (School Profile) 
2.นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

6) รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประกอบดว้ย 9 บท 
1.ขอ้มูลโรงเรียน (School Profile) 
2.นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ตารางที่ 4.1 หลกัเกณฑ์การทวนสอบโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมในโรงเรียนแต่ละระดับ 

Beginner Advance Smart CSR Network & Network Continuous 
3.โครงสร้างและคณะท างานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
4.กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และ
การมีส่วนร่วม 
5.โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายในโรงเรียน 
6.การติดตามผล และทบทวนผลการ
ด าเนินงาน 

3 . โครงส ร้า งและคณะท างานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
4.กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และการมีส่วน
ร่วม 
5.การด าเนินงานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
6.โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก
โรงเรียน 
7 . ก า ร ติดต ามผล  และทบทวนผล ก า ร
ด าเนินงาน 

3 . โครงส ร้ างและคณะท างานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
4.กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และการมีส่วน
ร่วม 
5.การด าเนินงานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
6.โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก
โรงเรียน 
7.การเป็นพี่เลี้ยงใหก้บัโรงเรียนเครือข่าย 
8.ก า ร ติ ด ต า มผ ล  แ ล ะ ทบทวน ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

3 . โครงส ร้า งและคณะท างานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
4.กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และการมีส่วน
ร่วม 
5.การด าเนินงานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
6.โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก
โรงเรียน 
7.การเป็นพี่เลี้ยงใหก้บัโรงเรียนเครือข่าย 
8.ก า ร ติ ด ต า มผ ล  แ ล ะ ทบทวน ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 
9.การรายงานดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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4.2 ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมโครงการ CSR IN SCHOOL 

โดยในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาจากการ
ประเมินปัจจยั 5 ดา้นตามหลกัการประเมินแบบ CIPP-I Model ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบริบทองคก์ร ปัจจยั
น าเขา้ ปัจจยัดา้นกระบวนการด าเนินงาน การประเมินผลผลผลิต และผลกระทบจากการด าเนินการ 
ซ่ึงไดแ้สดงประเด็นและขอบเขตท่ีจะใชใ้นการสมัภาษณ์ ดงัตารางท่ี 4.2 และมีผลการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

ตารางที่ 4.2 ประเด็นและขอบเขตในการสัมภาษณ์ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัโครงการ CSR IN 
SCHOOL 

กระบวนการ ประเด็น ขอบเขต 
ปัจจยัดา้นบริบท 
(Context) 

บ ริ บทองค์ ก ร ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับก าร
ด าเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม 
นโยบาย, วิสยัทศัน์และทศันคติ 

เข้าใจท่ีมา หรือสาเหตุของการน า
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
มาด า เ นินการและการก าหนด
โครงการ CSR IN SCHOOL 
อย่ า ง เ ป็นขั้ นตอน รวม ถึงการ
ด าเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อ
สงัคมขององคก์ร ตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยัขอ้ท่ี 1 และ2  

กลยทุธแ์ละแนวทางในการด าเนินการ 
การประยกุตใ์ชเ้พื่อสนบัสนุนธุรกิจ 

ปัจจยัน าเขา้ 
(Inputs) 

แผนการด าเนินการดา้นความรับผดิชอบ
ต่อสงัคม 
- แผนการด าเนินงาน 
- ผูรั้บผดิชอบ 
- งบประมาณ 

อธิบายการด าเนินกิจกรรมความ 
รับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัได ้
ทั้งระบบ และจ าแนกคุณลกัษณะ
รูปแบบกิจกรรมเพื่ออธิบายเกณฑ์
ข้อก  าหนดในการด า เ นินการ
โครงการ CSR IN SCHOOL ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 1 
และ 2 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ

ก า รพัฒน า  และ ส่ ง เส ริ มคว า ม รู้
ความสามารถของบุคลากร 

อ ธิบ า ย ค ว า ม เ หม า ะ ส ม ข อ ง
เคร่ืองมือ รูปแบบกิจกรรม แนวทาง 
ค ว า ม รู้  แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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ตารางที่ 4.2 ประเด็นและขอบเขตในการสัมภาษณ์ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัโครงการ CSR IN 
SCHOOL 

กระบวนการ ประเด็น ขอบเขต 
ด าเนินงาน 
(Process) 

การมีส่วนร่วมของกลุ่มโรงเรียนรอบ
โรงไฟฟ้า 

กระบวนการด าเนินงานโครงการ 
CSR IN SCHOOL ตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยัขอ้ท่ี 2 เกณฑ์ข้อก  าหนดในการด าเนินการ

ภายใตโ้ครงการ CSR IN SCHOOL 
ผลผลิต 
(Products) 

ผลลัพธ์จากการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า  

เขา้ใจถึงผลลพัธจ์ากการด าเนินการ 
และจ าแนกคุณลกัษณะตามรูปแบบ
กิ จ ก ร ร มข อ งโ ค ร ง ก า ร  ต า ม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 1 
และ 2 

การบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้

ผลกระทบ 
(Impact) 

การบูรณาการและต่อยอดกิจกรรมจาก
โครงการ CSR IN SCHOOL  

อธิบายและเข้าใจถึงผลกระทบท่ี
เป็นมิติ เชิงบวกท่ีได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ CSR IN SCHOOL 
และถา้คน้พบว่ามีผลกระทบเชิงลบ 
จะเป็นข้อเสนอแนะต่อไป ตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 3 

ความย ัง่ยืนและความต่อเน่ืองของการ
ด าเนินโครงการ CSR IN SCHOOL 
ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
ทิศทางการด า เ นินงานด้า นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมในอนาคต 

 

4.2.1 ปัจจยัด้านบริบท (Context) 
จากการศึกษาพบว่าบริบทท่ีส่งผลต่อปัจจยัแห่งความส าเร็จในการด าเนินการดา้น

ความรับผดิชอบต่อสงัคมดว้ยโครงการ CSR IN SCHOOL ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั นั้น
ประกอบไปด้วย 1) บริบทองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
2) กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินการ 3) การประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจ โดยใน  
การสมัภาษณ์มีรายละเอียดแต่ละประเด็น ดงัน้ี 
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1) บริบทองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

จากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สงัคมดว้ยโครงการ CSR IN SCHOOL ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่าน
ท่ี 1 (ภาคเอกชน ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร, 2564) กล่าวว่า 

“จุดเร่ิมตน้เกิดจากการแข่งขนัทางธุรกิจ ธุรกิจจะตอ้งสะทอ้นเร่ือง CSR ไวใ้นวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ กลยุทธ์และนโยบาย และองค์กรมีการตั้งวิสัยทศัน์และนโยบายดา้น CSR มาจากผูบ้ริหาร
ระดับสูง กระบวนการดา้นCSR จึงถูกถ่ายทอดมาจากผูบ้ริหารสู่พนักงานให้ปฏิบัติจริง  มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์องค์กรมีการให้ความส าคญักบัชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม การศึกษา และสาธารณสุข และมีการด าเนินงานภายใตศ้าสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
การเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา และการมีส่วนร่วม ในการด าเนินงานดา้น CSR ความส าเร็จท่ีแทจ้ริงตอ้งมา
ควบคู่กบัรอยยิม้และความสุขเสมอทั้งองคก์รและผูเ้ก่ียวขอ้งน าไปสู่ความส าเร็จ 

ท าใหผู้ป้ฏิบติังาน สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของส่วนชุมชนสัมพนัธ์ 
โดยน าเอาความส าคญัของ “การเป็นเพื่อนบา้นท่ีดี” มาใชเ้ป็นฐานกระบวนการคิด คือ การเป็นเพื่อน
บา้นท่ีดีนั้นตอ้งท าอย่างไร, ตอ้งใชเ้คร่ืองมืออะไรบา้ง เพื่อให้เหมาะสมกบับริบทของชุมชนในแต่
ละพ้ืนท่ี,  ตอ้งมีการเตรียมการคน้หา หรือขอ้มูลพ้ืนฐานของชุมชน ตลอดจนความสัมพนัธ์ต่าง ๆ  
ให้รอบดา้นเพื่อน ามาใชป้ระกอบการพิจารณา แต่ท่ีให้ความส าคญัคือตอ้งเกิดจากกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนดว้ย โดยเนน้ใหชุ้มชนมีความเป็นเจา้ของ, มีส่วนร่วมในทุก ๆ  ขั้นตอน และรวม
ไปถึงผลลพัธท่ี์ไดร่้วมกนั และก่อใหเ้กิดเป็นภาคีเครือข่ายข้ึนดว้ย” 

โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 (ภาคเอกชน ผูแ้ทนบริษัทท่ีปรึกษาโครงการ 
CSR IN SCHOOL, 2564) กล่าวว่า 

“ถา้ไปดูพนัธกิจใหญ่ของบริษทั ราช กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) จะพูดถึงในเร่ืองของค่านิยม
องค์กรของเขาท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของการรับผิดชอบต่อสังคมต่าง ๆ  และแน่นอนว่าในการก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ จะตอ้งลอ้มาจากวิสัยทศัน์ และพนัธกิจใหญ่จากองค์กรอยู่แลว้ จึงถือว่าวิสัยทศัน์ 
และพนัธกิจ เป็นส่ิงส าคญัท่ีองค์กรตอ้งด าเนินการตาม และอย่างโรงไฟฟ้าซ่ึงเป็นหน่ึงในองคก์ร
ของราช กรุ๊ป ซ่ึงเป็นบริษัทมหาชนจึงจ าเป็นจะตอ้งมีการด าเนินการเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ และ 
ความน่าเช่ือถือเพื่อสนบัสนุนการลงทุน” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (ภาครัฐ โรงเรียนวดัท่ามะขาม (ท่ามะขามประชา
อุทิศ), 2564) กล่าวว่า 
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“ความรับผดิชอบต่อสงัคมในสายตาเป็นการด าเนินการท่ีดี ท่ีสามารถน ามาต่อยอดกิจกรรม
ให้แก่บวร คือ บา้น/ชุมชน วดั และโรงเรียนไดจ้ริง ซ่ึงโรงไฟฟ้าราชบุรี จะคอยสนับสนุนอย่าง
ต่อเน่ือง ส่วนนโยบาย โรงไฟฟ้ามีนโยบายท่ีชดัเจน มีความเหมาะสมในการวางกลยุทธ ์วิสัยทศัน์ 
และนโยบายต่าง ๆ สอดคลอ้งถึงการท างานตามแผนงานท่ีไดว้างไวข้องโรงไฟฟ้า ส่งผลต่อผลลพัธ์
ท่ีเต็มรูปแบบแก่โรงเรียนทั้ง 27 โรง” 

และผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (ภาครัฐ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ามะขามวิทยา , 
2564) กล่าวว่า 

“เร่ืองนโยบาย วิสัยทัศน์ และการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงไฟฟ้าในภาพกวา้งคือดีมากเลย และท าไดค้รอบคลุมทุกภาคส่วนอยา่งเท่าเทียม แลว้ก็มีกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีทางโรงไฟฟ้าไดล้งไปมีส่วนร่วม ท าให้ชุมชนไดมี้การต่อยอดและรายไดเ้พ่ิมข้ึน เคยไดมี้
โอกาสพูดคุยกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงไฟฟ้า และร่วมด าเนินกิจกรรมกบัพนงัานชุมชนสัมพนัธ์ 
ท าใหไ้ดเ้ห็นวิสยัทศัน์ตั้งแต่ผูบ้ริหาร จนถึงพนงังานระดบัปฏิบติัการ มีความชดัเจนในการท่ีจะดูแล
สงัคมรอบโรงไฟฟ้า รวมถึงในภาพรวมของจงัหวดัดว้ย” 

ผลจากการสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียสามารถสรุปไดว้่า บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั 
มีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีชดัเจนและ
ปฏิบติัไดจ้ริง เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานโดยมีกระบวนการคิดในการเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีต่อ
ชุมชนโดยรอบ ส่งผลใหอ้งคก์รสามารถด าเนินกิจการไปพร้อมการอยูร่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

2) กลยทุธแ์ละแนวทางในการด าเนินการ 
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 (ภาคเอกชน ผูแ้ทนบริษัทท่ีปรึกษาโครงการ 

CSR IN SCHOOL, 2564) กล่าวว่า 

“กลยทุธด์า้น CSR ของโรงไฟฟ้า ในภาพรวมมีการสนบัสนุนท่ีกวา้ง ผูบ้ริหารระดบัสูงของ
องค์กรเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปมีส่วน
ร่วมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียเกือบทุกกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายให้ขยายออกไป อย่างเช่นการเปิดโอกาสให้
ผูบ้ริหารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมไดเ้ป็นประธานศูนยส่์งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ภาคธุรกิจจงัหวดัราชบุรี เพื่อตอบสนองแผนยทุธศาสตร์ชาติ ซ่ึงถือเป็นกลยทุธใ์นการสร้างเครือข่าย
ขนาดใหญ่ของจงัหวดัราชบุรี พร้อมทั้งยงัสามารถน าเสนอกิจกรรมท่ีบริษทัด าเนินการเพ่ือการต่อ
ยอดกิจกรรมไดเ้พ่ิมข้ึนอีกดว้ย 
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แลว้โรงไฟฟ้าก็จะมีทีมชุมชนสัมพนัธ์ท่ีเขา้ไปให้ความรู้มนัก็เป็นส่วนส่วนหน่ึงของการ
สร้างการมีส่วนร่วม แต่นอกเหนือจากโรงเรียนแลว้ ในเร่ืองของความรับผดิชอบต่อสงัคมเขาก็จะดู
ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า มีกระบวนการในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมอย่างหน่ึง
เลยคือการเขา้หาชุมชุนในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ พูดไดว้่าแทบจะเป็นการเคาะบา้นแต่ละหลงัเพื่อ
พูดคุย และมีการส่งขอ้มูลให้ชุมชน โรงเรียน หรือ อปท. อย่างสม ่าเสมอ ดังนั้นเร่ืองของความ
รับผดิชอบต่อสงัคมของโรงไฟฟ้าราชบุรีมนัเป็นเหมือนส่ิงท่ีถูกฝังอยูใ่นกระบวนการ In-process อยู่
แลว้ตั้งแต่ตน้ ไม่ใช่เพ่ิงเร่ิม จริง ๆ เร่ิมมาตั้งแต่ในการท า EIA ท่ีท าการมีส่วนร่วมต่าง  ๆ  แลว้มนัก็
พฒันาในตวัโมเดล เร่ือง CSR มาเร่ือย ดว้ยลกัษณะธุรกิจของเขาเป็นเร่ืองของการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงจะมี
เร่ืองของผลกระทบต่อชุมชน ท่ีตอ้งท าตาม EIA อยู่แลว้ การมีร่วมกบัชุมชนเป็นกระบวนการท่ี
ค่อนขา้งส าคญั ท่ีตอ้งท าใชชุ้มชนมีความเขา้ใจว่าส่ิงท่ีโรงไฟฟ้าท าอยูมี่ผลกระทบอะไรบา้ง แลว้ส่ิง
ท่ีด  าเนินการตามมาตรการมนัมีอะไรบา้งท าใหในเร่ืองของความรับผดิชอบต่อสงัคม เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีท่ีเขา้มาช่วย Support ตวัหน่ึงในการเขา้ถึงชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน” 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 4 (ภาครัฐ โรงเรียนวดัดอนทราย, 2564) กล่าวว่า 

“ในการด าเนินงานโรงไฟฟ้าจะดูว่าจุดเด่นของแต่ละชุมชน หรือโรงเรียนว่าคืออะไร 
ผูบ้ริหารของโรงไฟฟ้า และของโรงเรียน ร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกนั ในการวาง
กิจกรรมของโรงไฟฟ้า ผนวกกบัการเรียนการสอนใหส้ามารถตอบโจทยก์นัและกนัไดม้ากท่ีสุด ให้
สามารถด าเนินงานไดส้มบูรณ์” 

โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 7 (ภาคประชาชนท่ีร่วมด าเนินกิจกรรม CSR IN 
SCHOOL, 2564) กล่าวว่า 

“โรงไฟฟ้าก็เขา้มาหาชุมชนนะ มาช่วยทุกอย่างเลย ท าถนน ท าไฟ ช่วยโรงเรียนหลาย ๆ 
อยา่ง เด็ก ๆ ในชุมชนก็ไดรั้บทุนการศึกษาจนจบเป็นพยาบาลอยู่ในหมู่บา้น เวลาชุมชนมีงานอะไร
เขาก็เขา้มาร่วม อย่างเร่ืองเห็ดโคนคอนโดก็ไดโ้รงเรียน กบัโรงไฟฟ้าช่วยสนับสนุน เชิญคนมาดู
งาน มาร่วมพฒันาต่อยอด ชุมชนเองก็ไดท้ั้งช่ือเสียง รายได ้ความรู้จากคนท่ีมาดูงาน จนตอนน้ีได้
จดัตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน และจดลิขสิทธ์ิ น่ีก็ไดโ้รงเรียนกบัโรงไฟฟ้าช่วย แลว้พอชุมชนอยากท า
อะไร โรงไฟฟ้าเขาก็คอยหาคนมาสอนมาสนับสนุน หลายชุมชนรอบน้ี ก็ไดโ้รงไฟฟ้าคอยดูแล
เหมือนกนั แลว้โรงไฟฟ้าเองก็มาหาชุมชนบ่อย อย่างช่วงไม่มีโควิดมาเดือนละคร้ังสองคร้ัง หรือ
อยา่งช่วงน้ีก็จะมีมามอบอุปกรณ์ป้องกนัโควิดตลอด” 

โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (ภาคประชาชนท่ีร่วมด าเนินกิจกรรม CSR IN 
SCHOOL, 2564) กล่าวเสริมว่า 
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“ช่วงแรกโรงไฟฟ้าก็จะประสานมาท่ีคณะกรรมการชุมชน เพื่อจะเขา้หาชุมชน แลว้ให้
คณะกรรมการชุมชนไปส่ือสารกบัชาวบา้นต่อ แลว้ก็จะมีการส่งขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านไลน์ 
เฟสบุ๊ค หรือก็โทรประสานงานไดเ้สมอ โรงไฟฟ้าก็เป็นเหมือนคนในชุมชนไปแลว้ เราอยูด่ว้ยกนั
ช่วยกนัสอดส่องดูแล เวลาจะมีเสียง จะมีควนัเขาก็แจง้ใหเ้รารู้ เวลาเราอยากให้เขาช่วยเราก็โทรไป 
อยา่งโครงการน้ีท่ีท าร่วมกบัโรงเรียนแลว้ส่งผลท่ีย ัง่ยนืสู่ชุมชนดว้ย ท าใหชุ้มชนมีอาชีพ และรายได้
เพ่ิมข้ึน โรงไฟฟ้าเองเขา้มาช่วยพฒันาชุมชนเยอะมากทั้งดา้นสาธารณูปโภค การพฒันาชุมชนต่าง ๆ” 

ผลจากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสรุปไดว้่า  กลยุทธ์และแนวทางในการ
ด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นองค์กรไดเ้น้นการสร้างความสนิทสนม การสร้าง
ความรู้สึกร่วมกบัชุมชน และการเขา้หาชุมชุนในเชิงรุกก่อน ดว้ยลกัษณะธุรกิจจึงท าให้องค์กรมี
ความจ าเป็นต่อการค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และมีขอ้ก  าหนดในการตอ้งด าเนินการประเมินผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น จึงท าให้การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รมีการ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงัมาอยา่งต่อเน่ือง 

3) การประยกุตใ์ชเ้พื่อสนบัสนุนธุรกิจ 
โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 1 (ภาคเอกชน ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร, 2564) กล่าวว่า 

“CSR ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการด าเนินงาน เป็นการน าส่งกระบวนการต่าง ๆ ได้
คล่องตัว โดยเฉพาะองค์กรน้ีจะให้ความส าคัญกับ CSR เป็นล าดับต้น ๆ ซ่ึงส่งผลให้เป็นการ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร เพ่ือการด าเนินท่ีเกิดอุปสรรคนอ้ยลง ส่ิงท่ีไดม้าโดยการไวเ้น้ือ
เช่ือใจในการด าเนินงานจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจของบุคลากร
ในการไดท้ างานภายใตอ้งคก์รท่ีมีความรับผดิชอบต่อชุมชน” 

โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (ภาคเอกชน พนักงานโรงไฟฟ้าราชบุรี, 2564) 
กล่าวว่า 

“การด าเนินการ CSR สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกบั
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานและการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า การเสริมสร้างศกัยภาพ
และความแข็งแกร่งใหก้บัชุมชนในทุกมิติ เช่น มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เป็น
ตน้ รวมไปถึงการแกไ้ขเร่ืองปัญหาขอ้ร้องเรียนและขอ้วิตกกงัวลใจของชุมชนท่ีหลากหลาย และ
เขา้ถึงไดง่้าย เพ่ือมุ่งสร้างความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและชุมชน บนพ้ืนฐาน
ของความเสมอภาค มีความเท่าเทียมกนั และใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม” 
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โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 9 (ภาคองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูแ้ทน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าราบ, 2564) กล่าวว่า 

“CSR กบัผลต่อโรงไฟฟ้าเป็นการสร้างการยอมรับ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้กบัองค์กร
มากกว่า อย่างโครงการ CSR IN SCHOOL ก็ท าให้เห็นไดว้่าเป็นกิจกรรมท่ีท าข้ึน โดยโรงไฟฟ้า
ไม่ไดห้วงัผลแต่เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้โรงเรียนหรือชุมชนท าข้ึนเพ่ือตวัเองเป็นหลกัและส่งผล
เชิงประจักษ์ท่ีสามารถจับตอ้งและเห็นผลได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้เมื่อมีการด าเนินการใดของ
โรงไฟฟ้าชุมชนก็จะใหก้ารเช่ือมัน่ และสนบัสนุน ลดการเกิดขอ้โตแ้ยง้หรือความหวงกงัวลในการ
ประกอบกิจการไดค่้อนขา้งเยอะ” 

ผลจากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียสามารถสรุปไดว้่า การประยุกตใ์ชเ้พื่อสนบัสนุน
ธุรกิจนั้น เน่ืองดว้ยเป็นองคก์รผลิตไฟฟ้า และเป็นหน่ึงในองคก์รมหาชน ส่งผลให้การด าเนินการ
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมีความจ าเป็นในลกัษณะของสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร และ
เพ่ือให้การด าเนินการท่ีจะเกิดต่อไปมีอุปสรรคนอ้ยลง สร้างความเช่ือมัน่ในการประกอบธุรกิจแก่
ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดีต่อไป 

 

4.2.2 ปัจจยัน าเข้า (Input) 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัน าเขา้ท่ีส่งผลต่อปัจจยัแห่งความส าเร็จในการด าเนินการ

ดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมดว้ยโครงการ CSR IN SCHOOL ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั 
คือ การด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงประกอบดว้ย แผนการด าเนินงาน บุคลากร
ผูรั้บผดิชอบ และงบประมาณ โดยในการสมัภาษณ์มีรายละเอียดแต่ละประเด็น ดงัน้ี 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 1 (ภาคเอกชน ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร, 2564) กล่าวว่า 

“การใช้งบประมาณด้วยหลักการ 3 R (Relation Resource Results) คือการใช้ Relation 
(ความสัมพนัธ์) ไปดึง Resource (ทรัพยากร) และท าให้เกิด Results (เป้าประสงค์) ในการบริหาร
งบประมาณ ก็คือการท าให้ชุมชนลดการพ่ึงพา เพ่ิมการพ่ึงพิง เช่น การใช ้contact ของโรงไฟฟ้า
ขยายโอกาส และดึงเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ  มาร่วมด าเนินงาน และพฒันาองคก์รและชุมชน ท า
ใหบุ้คลลากรดา้น CSR ทั้ง 12 ท่าน จึงมีกระบวนในการท างานโดยการเพ่ิมทกัษะการบริหารชุมชน 
สร้างองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายในการขบัเคล่ือน เช่น การเร่ิมกิจกรรมกบักลุ่มอสม.ในพ้ืนท่ี 
เน่ืองจากเล็งเห็นถึงการเป็นกลุ่มท่ีมีจิตอาสา กลุ่มโรงเรียนเพราะเป็นเพียงจุดเล็กท่ีสามารถขยาย
ผลไดอ้ยา่งยิง่ใหญ่ เป็นตน้ โดยโรงไฟฟ้าจะใชค้วามความจริงใจและต่อเน่ืองในการด าเนินงาน และ
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แผนงานการด าเนินงานดา้น CSR จะด าเนินงานตามความตอ้งการของคนในพ้ืนท่ีเป็นหลกัเพ่ือให้
ตรงใจผูรั้บ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้พ้ืนท่ีชุมชน (แผน Participations) เช่น โครงการ
นางฟ้าตวันอ้ย เป็นการใหทุ้นการศึกษาแก่เยาวชนท่ีสร้างประโยชน์ใหก้บัชุมน ไดเ้รียนเก่ียวกบัการ
พยาบาล เพื่อให้สามารถกลบัมาท างานในชุมชนของตนเอง โดยชุมชนเป็นผูค้ ัดเลือกแผนการ
ด าเนินการน้ี เน่ืองจากช่วงเวลานั้นชุมชนขาดบุคลากรทางการแพทยป์ระจ าโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล เป็นตน้ จึงท าใหเ้กิดความร่วมมือกบัชุมชนอยา่งดีมาตลอด” 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 (ภาครัฐ โรงเรียนวดัท่ามะขาม (ท่ามะขามประชา
อุทิศ), 2564) 

“ทั้ งเร่ืองของงบประมาณ กิจกรรม หรือบุคลากรของโรงไฟฟ้ามีความเพียงพอและ
เหมาะสม โดยปกติจะลงมาร่วมกิจกรรมประมาณ 3 ท่าน และในการลงพ้ืนท่ีถือว่าครอบคลุมได้
ครบทุกพ้ืนท่ี และใส่ใจในทุกเร่ืองทั้ง ส่ิงแวดลอ้ม หรือความปลอดภยั โรงไฟฟ้าเป็นเหมือนแม่ท่ี
คอยดูแลลูก ๆ อยู่เสมอ กิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีโรงไฟฟ้าน ามาใชก้็สามารถน ามาต่อยอดผนวกร่วมเป็น
กิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้อีกมากมาย หรือหากเป็นกิจกรรมไหนท่ีต้องการใชง้บประมาณท่ีสูง
โรงไฟฟ้าก็จะสอนและช่วยในเร่ืองของการเขียนโครงการของบจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าได”้ 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 6 (ภาครัฐ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ามะขามวิทยา, 2564) 
กล่าวว่า 

 “บุคลากรของโรงไฟฟ้ามีคุณภาพ มีความรู้ เขา้กบัชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ว่าคนจะเยอะ
หรือน้อย แต่มีคุณภาพงานก็ลุล่วง ส่วนเร่ืองงบประมาณ จริง ๆ โรงเรียนไม่ไดคิ้ดเร่ืองน้ี เพราะ
โรงเรียนมองในส่ิงท่ีจะไดรั้บกลบัมามากว่า การท่ีโรงไฟฟ้ามาส่งเสริม และโรงเรียนเองก็เห็นคุณค่า
ในส่ิงท่ีท าได ้หรือไดรั้บมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นอนาคตของนกัเรียน การไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่” 

ผลจากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสรุปได้ว่า  องค์กรให้ความส าคัญกับ
บุคลากร การพฒันาองคค์วามรู้แก่เพื่อให้การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปตาม
เป้าหมายขององคแ์ละเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งการใชเ้ครือข่ายของโรงไฟฟ้าเขา้ไปสนบัสนุน
การด าเนินงาน เพื่อลดการสนับสนุนท่ีเป็นเงินทุน ทั้งยงัสร้างองค์ความรู้ไดม้ากกว่าการใชเ้งินอีก
ดว้ย 

4.2.3 ปัจจยัด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านกระบวนการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จในการด าเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมดว้ยโครงการ CSR IN SCHOOL ของ
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บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ประกอบดว้ย การพฒันา และส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
บุคลากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การมีส่วนร่วมของกลุ่มโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า 
และเกณฑ์ขอ้ก  าหนดในการด าเนินการภายใตโ้ครงการ CSR IN SCHOOL โดยในการสัมภาษณ์มี
รายละเอียดแต่ละประเด็น ดงัน้ี 

1) การพฒันา และส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากร 
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 (ภาคเอกชน ผูแ้ทนบริษัทท่ีปรึกษาโครงการ 

CSR IN SCHOOL, 2564) กล่าวว่า 

“โดยในแต่ละปีก่อนเร่ิมด าเนินกิจกรรมจะมีการจดัอบรมใหแ้ก่โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
ก่อนด าเนินโครงการ และภายหลงัจบโครงการจะมีกิจกรรมสัมมนาดูงานเพื่อเป็นการสานสัมพนัธ์ 
พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่กลุ่มโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า นอกจากน้ีทางท่ีปรึกษาละโรงไฟฟ้าจะมี
การประชุมสรุปงานเพ่ือทบทวนการด าเนินโครงการ และเสนอแนะเพื่อพฒันาโครงการในปีถดัไป 
โดยงบประมาณในส่วนท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการเป็นงบท่ีจดัสรรโดยตรงจากโรงไฟฟ้า ทั้งใน
ส่วนกิจกรรม และการว่าจา้งท่ีปรึกษาเพื่อร่วมด าเนินการ” 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 4 (ภาครัฐ โรงเรียนวดัดอนทราย, 2564) กล่าวว่า 

“โรงไฟฟ้าไดม้ีการท ากิจกรรมร่วมกบัครู ผอ. ประจ าทุกปี เพื่อพฒันาบุคลากร วางแผนการ
ด าเนินกิจกรรม โดยโรงไฟฟ้าจะช่วยคิด และช่วยท าจากส่ิงท่ีโรงเรียนท าอยูแ่ลว้ใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
และจะมีการอบรมก่อนการเร่ิมกิจกรรมโครงการ CSR IN SCHOOL เพื่อทบทวนเกณฑ์การ
ด าเนินงาน และเมื่อจบกิจกรรมจะมีการจดัประชุมสรุปผลพร้อมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมการพฒันาบุคลากร และสร้างความสมัพนัธท่ี์ดี” 

ผลจากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียสามารถสรุปไดว้่า  องค์กรให้ความส าคญัในการ
พฒันา และส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากร เน่ืองจากเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาองคก์รให้
สอดคลอ้งตามนโยบาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ รวมถึงในการด าเนินงานโครงการบริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จ  ากดั จะมีการจดัอบรมเพื่อทบทวนเกณฑ์ขอ้ก  าหนดในการด าเนินงานโครงการ CSR IN 
SCHOOL เป็นประจ าทุกปีแก่บุคลาการของโรงไฟฟ้า และโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

2) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (ภาคเอกชน พนักงานโรงไฟฟ้าราชบุรี, 2564) 

กล่าวว่า 
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“ส าหรับการติดตามประเมินผล ทางโรงไฟฟ้าจะมีฝ่ายชุมชนสัมพนัธ์เพื่อดูแลชุมชนอยู่
แลว้ จะมีการติดต่อประสานงานกบัทั้งโรงเรียน และชุมชนอยู่เสมอเพ่ือจะประเมินการด าเนินงาน 
หากพบมีปัญหาติดขดั โรงไฟฟ้าก็จะเขา้ไปช่วยเหลือ และสนับสนุนเพื่อให้การด าเนินกิจกรรม
ลุล่วงไปดา้นดว้ยดี โดยการสนบัสนุนนั้นโรงไฟฟ้า ก็อาจจะเขา้ไปช่วยดว้ยตวัเอง หรือประสานงาน
เครือข่ายของโรงไฟฟ้าตามแต่เร่ืองท่ีถนดัใหเ้ขา้ไปช่วยสนบัสนุน” 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 4 (ภาครัฐ โรงเรียนวดัดอนทราย, 2564) กล่าวว่า 

“ทางทีมบุคลากรโรงไฟฟ้าจะมีการติดตามผลกิจกรรมในแต่ละโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอ 
และในตวัโครงการจดัให้มีการทวนสอบโดยท่ีปรึกษาจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้การทวนสอบ
เป็นท่ีหน้าเช่ือถือ พร้อมเสนอแนะแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ิมเติม ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนใน
แต่ละโรงเรียน พร้อมทั้งให้คะแนนในกิจกรรมโครงการ CSR IN SCHOOL เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการพฒันาท่ีเหมาะสมใหแ้ก่โรงเรียนน าไปปรับใช ้ ซ่ึงการท่ีโรงไฟฟ้าเลือกใชท่ี้ปรึกษาขา้งนอก
ในการประเมินผลโครงการทางโรงเรียนมองว่าเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม เพราะช่วงแรก ๆ ท่ีใชผู้ป้ระเมินใน
พ้ืนท่ีบางมุมมอง หรือบางอยา่งยงัถูกมองว่าไม่โปร่งใส และพอใชท่ี้ปรึกษาจากดา้นนอกก็ท าให้ได้
มุมมองใหม่เพ่ิม ไดรั้บค าแนะน าท่ีแปลกใหม่และกวา้งไกลมากข้ึน ทั้งน้ีทั้งนั้น ตอ้งชมการท างาน
ของโรงไฟฟ้าท่ีรับฟังความคิดเห็นของโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม เมื่อมีปัญหาโรงไฟฟ้ารับฟัง และ
ปรับปรุงอยู่เสมอแมจ้ะเป็นในเร่ืองของเกณฑ์การตรวจประเมินโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการก็ตาม 
มนัก็ท าให้ทั้งผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานอยากเขา้ร่วมเพราะไดรั้บส่ิงต่าง ๆ ท่ีมากกว่าแค่การท า
กิจกรรมกลบัมายงัโรงเรียน และเด็ก ๆ เสมอ” 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 (ภาครัฐ โรงเรียนวดัท่ามะขาม (ท่ามะขามประชา
อุทิศ), 2564) 

“จะมีการจดัอบรมใหแ้ก่กลุ่มโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าก่อนการเร่ิมโครงการในแต่ละปี และ
เมื่อจบกิจกรรมโครงการจะมีการจดังานรับรางวลั และสรุปผลการด าเนินงานดว้ย ซ่ึงในการร่วม
โครงการทางโรงเรียนจะมีการด าเนินการสรุปผลในแต่ละกิจกรรม ในแต่ละดา้น เป็นรายงาน และจะ
มีหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานอยูเ่สมอ” 

โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (ภาคประชาชนท่ีร่วมด าเนินกิจกรรม CSR IN 
SCHOOL, 2564) กล่าวว่า 

“ของกลุ่มทางโรงไฟฟ้าก็ตามตามตลอด ช่วงน้ีก็ใชเ้ป็นการไลน์มา หรือก็ยงัลงมาหาบา้ง 
แต่นอ้ยลงแต่เคา้เขาก็ไม่ท้ิงนะติดตามถามตลอด อยา่งช่วงก่อนโควิดก็จะมีเชิญอาจารยด์า้นนอกมาดู
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งาน มาใหน้ าเสนอส่ิงท่ีไดร่้วมท ากบัโรงเรียนทุกปี โรงเรียนเองก็ดีนะ เขารู้ว่าชุมชนมีอะไรก็เอาไป
ต่อยอดจนไดเ้กิดเป็นกลุ่มข้ึนมา” 

ผลจากการสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียสามารถสรุปไดว้่า ในการด าเนินโครงการ CSR IN 
SCHOOL ไดมี้การติดตาม ทวนสอบ และประเมินผลกิจกรรมโครงการตลอดเวลาจากทั้งบุคลากร
ของโครงไฟฟ้าเพื่อคอยสนับสนุนการด าเนินการและช่วยเหลือตลอดการด าเนินงาน จนเมื่อ
โครงการต่าง ๆ  ด  าเนินการส้ินสุดจะมีการประเมินผลกิจกรรมโดยบุคคลท่ี 3 แก่ทุกโรงเรียนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมเพื่อการพฒันาต่อยอดกิจกรรมต่อไป 

3) การมีส่วนร่วมของกลุ่มโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า 
โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 1 (ภาคเอกชน ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร, 2564) กล่าวว่า 

“โครงการ CSR IN SCHOOL เกิดจากการท่ีองคก์รมีแนวคิดในการท างาน CSR เพื่ออนาคต 
ใหค้วามส าคญักบัเยาวชนในชุมชน เป็นการปลูกฝังความรับผดิชอบต่อสงัคม หากเยาวชนตระหนกั
เร่ืองน้ีในอนาคตจะสร้างพลเมืองท่ีมีความรับผดิชอบ เป็นสงัคมท่ีน่าอยูแ่ละมีคุณภาพจึงน ารูปแบบ 
CSR-DIW มาปรับใชใ้นการด าเนินงานให้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน มีการให้องค์ความรู้ 
และเชิญชวนโรงเรียนให้เขา้ร่วมกิจกรรมโดยไม่มีการบงัคบัแต่ใชท้ฤษฎีป่าลอ้มเมือง คือ การเร่ิม
จากการสร้างความสนใจและการมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนรอบ ๆ  โรงไฟฟ้า โดยการเปล่ียนมุมมอง
ของโรงเรียนในชุมชนช้ีให้เห็นว่าถา้ไม่ท าโครงการน้ีแลว้โรงเรียนจะเสียอะไร หากท าแลว้จะ 
ไดอ้ะไรกลบัไปบา้ง (Propose (ก่อไฟ)) สร้างให้เกิดความอยากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
(Passion (ใส่เช้ือ)) และสร้างผลในทางปฏิบติัให้เห็นถึงผลงานท่ีจะไดรั้บจากการด าเนินงานของ
โครงการ (Performant (เก้ือกูล)) โดยทางโรงไฟฟ้าเร่ิมจากการสนบัสนุนโรงเรียนเพียง 7 โรงเรียน
เท่านั้น แลว้ขยายผลออกสู่ 27 โรงเรียนเพื่อใหเ้ขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงองคก์รใชเ้วลาประมาณ 3 ปี เพื่อ
สร้างแรงกระเพ่ือมในวงกวา้ง และใชเ้วลารวมทั้งหมด 5 ปี เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 27 โรงเรียน 
โดยโครงการได้ปรับและน ากิจกรรมท่ีโรงเรียนด าเนินการอยู่แลว้มาประยุกต์ใช้กับโครงการ  
CSR IN SCHOOL ซ่ึงนั้นก็จะไม่เป็นการสร้างงานเพ่ิม แต่จะน ากิจกรรมเดิมเบ้ืองตน้ของโรงเรียน
มาประยกุตใ์ชจ้ดัรูปแบบและด าเนินงานตามแนวทาง คือการด าเนินการตามกลยทุธ ์5 Ship เร่ิมจาก 
Relationship การสร้างความสมัพนัธท่ี์ดี ก่อใหเ้กิด Membership การเป็นสมาชิก แลว้จะน าไปสู่การ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัมีความรู้สึกร่วมกนั Ownership ท าให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกบัองค์กร  
เป็นเพื่อนกนั Friendship สู่การเป็น Partnership การจดัตั้งภาคีหุน้ส่วนร่วมกบัชุมชน ใชค้วามจริงใจ 
การเขา้ถึง ด าเนินการสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง 
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ซ่ึงนั้นก็เป็นอีกเป้าหมายท่ีส าคญัของโครงการ คือการด าเนินงานตามกิจกรรมของโรงเรียน
นั้น ๆ เพ่ือท่ีจะสนับสนุนให้โรงเรียนไดรั้บรางวลัจากหน่วยงานอ่ืน ๆ  มากข้ึน และสามารถน า
ผลงานเดิมมาใชใ้นการด าเนินงานต่อยอดได ้เช่น รางวลัสถานศึกษาปลอดภยั โดยใชแ้ผนท่ีท าไว้
กับโครงการมาปรับใช้ได้ โรงเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมระดับประเทศ หรือแม้แต่งานวิจัย
ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองตัดหน่อไม้องค์กรสนับสนุนจนได้จดสิทธิบัตรและได้รางว ัลนวัตกรรม
ระดบัประเทศ เป็นตน้” 

โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 (ภาคเอกชน ผูแ้ทนบริษัทท่ีปรึกษาโครงการ 
CSR IN SCHOOL, 2564) กล่าวว่า 

“CSR ของโรงไฟฟ้ามีหลายมิติ ซ่ึง CSR IN SCHOOL เป็นหน่ึงในมิติและเคร่ืองมือของเขา
เป็นโมเดลตวัหน่ึงท่ีท่ีเขาพฒันาข้ึนมาจากโครงการ CSR-DIW และมองเห็นว่า น่าจะมีกระบวนการ
ท่ีด าเนินการใหก้บัโรงเรียน เพื่อก่อใหเ้กิด Output บางอยา่งออกมา เป็นความภูมิใจของสถานศึกษา 
จึงคิดเป็นโมเดลตัวน้ีข้ึนมา เป็นส่วนหน่ึงของ CSR ขององค์กร และ CSR IN SCHOOL เป็น
เคร่ืองมือท่ีค่อนข้างชัดเจน  โดยจุดเร่ิมต้นของโครงการ เร่ิมภายหลังการเข้ารวม CSR-DIW  
โดยโมเดลในปีแรกของโรงไฟฟ้าคือการพฒันาจากกิจกรรมท่ีท าให้ CSR-DIW เป็นหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ืองพลงังานของโรงเรียน จึงพฒันาเอาแนวทาง CSR-DIW จาก 7 หัวขอ้หลกัมาประยกุต์
ให้เหมาะสมกับการด าเนินการของโรงเรียน เป็น 4 ด้าน เกิดเป็นโครงการ CSR IN SCHOOL  
โดยการด าเนินการของโรงไฟฟ้าเอง ซ่ึงการประยุกต์เป็น 4 ด้าน โดยใช้ส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัตั้ง  
ต่อดว้ยประเด็นท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินงานของโรงเรียนอย่าง พลงังาน อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั และคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเหมาะสมกบักิจกรรมของโรงเรียนจึงสามารถวดัผล และเกิด
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนได้ ซ่ึงโรงไฟฟ้าไดก้  าหนดโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าทั้ง27 โรงเรียนซ่ึงได้
ท า MOU เก่ียวกับการร่วมกิจกรรมร่วมกันมาก่อนมีโครงการ หลงัการเลือกโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการแลว้ จะมีเกณฑ์ในโครงการก าหนดให้ทางโรงเรียนดึงผูม้ีส่วนได้เสียของโรงเรียน  
มาท ากิจกรรมร่วมกนัอีกทอดหน่ึง 

สรุปว่าจุดเร่ิมตน้ โครงการ CSR IN SCHOOL คือโรงไฟฟ้าคิดรูปแบบกิจกรรมข้ึนมาก่อน 
แต่เพื่อให้เกิดความชดัเจนบริษทัจึงเชิญให้ท่ีปรึกษาเข้ามาวางรูปแบบระบบของโครงการ และการ
รายงานในรูปแบบของเอกสาร และเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในการทวนสอบโรงเรียนต่าง ๆ  จึงใชท่ี้
ปรึกษาเป็นคนทวนสอบเพ่ือดูความถูกต้องและให้ค  าแนะน าเพ่ิมเติมแก่โรงเรียนด้วย ซ่ึงแต่ละ
โรงเรียนให้ความร่วมมือดีในการด าเนินกิจกรรมน้ี แต่อาจจะมีบางโรงเรียนท่ีขาดความพร้อมทั้ง
บุคลากร หรือการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารท่ีอาจจะไม่ 100% ซ่ึงก็ส่งผลต่อประสิทธิผลของกิจกรรม” 
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โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 (ภาครัฐ โรงเรียนวดัท่ามะขาม (ท่ามะขามประชา
อุทิศ), 2564) 

“โครงการ CSR IN SCHOOL เป็นเหมือนใยแมงมุมท่ีสามารถแตกแขนงไปกบัทุกกลุ่ม  
ทุกกิจกรรม และทุกอาชีพ โรงเรียนไดใ้ชก้ารด าเนินโครงการน้ีขยายผลกิจกรรมของโรงเรียนออก 
สู่ชุมชนได ้ท าให้รู้จุดเด่น จุดดอ้ยของแต่ละชุมชน แลว้สามารถไปช่วยสนับสนุนชุมชนได้ตรง
ความตอ้งการ ซ่ึงโครงการน้ียงัท าใหโ้รงเรียนไดข้ยายผลกิจกรรมท่ีไดไ้ดท้  ากบัเฉพาะโครงการของ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่ไดร่้วมกิจกรรมกบัจากกระทรวงมหาไทย และกระทรวงสาธารณสสุขอีก
ดว้ย อาจารย ์และบุคลากรเองยงัไดรั้บโอกาสในการไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งท่ีภูมิใจ
มาก ๆ เป็นโครงการคืนคนดีสู่สังคม ท่ีทางโรงเรียนได้น ากิจกรรมเห็ดโคนคอนโด ไปสอนท่ี
เรือนจ ากลางจงัหวดัราชบุรี ซ่ึงไดด้  าเนินการมาแลว้ 4 ปี จนท าใหโ้รงเรียน และ เรือนจ าเป็นเหมือน
พาดเนอร์ชิปกนัในการสร้าง อาชีพให้กบัคนท่ีก  าลงัจะพน้โทษ ซ่ึงมนัท าให้โรงเรียนภูมิใจมาก  
ท่ีไดน้ ากิจกรรมจากโครงการ CSR IN SCHOOL ไปสู่การคืนคนดีสู่สงัคม  

โดยโรงเรียนไดท้ ากิจกรรมครบทั้ง 4 ดา้นตามหลกัเกณฑ์ของโรงไฟฟ้า แต่จะเน้นดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม โดยใชโ้ครงการเห็ดโคนคอนโด ซ่ึงในการเขา้ร่วมโครงการในปีแรก (พ.ศ. 2558) นั้น
โรงเรียนจะด าเนินกิจกรรมทั้ง 4 ด้านตามเกณฑ์ ต่อมาจึงได้ต่อยอดในการท าน ้ าหมกัชีวภาพ
ให้บริการแก่ชุมชน เพื่อให้สอดคลอ้งกบับริบทชุมชนโดยรอบโรงเรียนท่ีเป็นการท าเกษตรกรรม 
ให้เกิดการลดใชส้ารเคมีลงให้ได ้หลงัจากนั้นจึงเกิดเป็นโครงการเห็ดโคนคอนโด ซ่ึงน าเศษเหลือ
ท้ิงจากการท าเกษตรมาใชเ้ป็นเช้ือในการเล้ียงเห็ดโคน โดนทางโรงเรียนเห็นว่าเป็นเร่ืองใหม่ของ
ชุมชน และยงัต่อยอดดา้นเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างอาชีพใหก้บัชุมชน โดยเฉพาะกบักลุ่มผูสู้งอายุ
ท่ีมีค่อนข้างเยอะในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี นั้นคือ กิจกรรมท่ีเกิดจากโครงการ CSR IN SCHOOL  
ซ่ึงเร่ิมจากส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลต่อคนในชุมชน และท าใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึน จาการมีรายไดเ้สริม 

ซ่ึงโครงการมีการด าเนินการเป็นระดับขั้นอยู่แลว้ ซ่ึงมองว่าเหมาะสมในการด าเนิน
กิจกรรมไล่จากความง่าย พฒันาต่อยอดกิจกรรมไปเร่ือย ๆ สู่การเป็นระดบั Continue ท่ีมีความยาก 
และตอ้งด าเนินกิจกรรมใหย้งัคงเป็นระดบัน้ีต่อไปตามเกณฑโ์ครงการ” 

ผลจากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียสามารถสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมของโครงการ 
CSR IN SCHOOL บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ไดส่้งเสริมให้กลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียสามารถ 
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ระดับเร่ิมตน้ คือโรงไฟฟ้าจะให้ขอ้มูลแก่โรงเรียนรอบ
โรงไฟฟ้า เพื่อตัดสินใจสมคัรเข้าร่วมโครงการด้วยความพร้อมของโรงเรียนเอง พร้อมรับฟัง 
ความคิดเห็นจากโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเพื่อการพฒันากิจกรรมของโครงการอย่าต่อเน่ือง  
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โดยในทุกปี ภายหลังการจบกิจกรรมโครงการจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน  
พร้อมกนัน้ีองค์กรจะสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของโครงการจากความพร้อมและความถนัด
ตามท่ีโรงเรียนมีและตดัสินใจในการด าเนินการ ส่วนโรงไฟฟ้าจะเป็นเพียงพ่ีเล้ียงท่ีคอยเช่ือมโยง
กิจกรรม และสนบัสนุนเพ่ิมเติมการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยการใชเ้ครือข่ายของโรงไฟฟ้ามาร่วม
ด าเนินกิจกรรม 

4) เกณฑข์อ้ก  าหนดในการด าเนินการภายใตโ้ครงการ CSR IN SCHOOL 
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 (ภาคเอกชน ผูแ้ทนบริษัทท่ีปรึกษาโครงการ 

CSR IN SCHOOL, 2564) กล่าวว่า 

“การด าเนินการในกระบวนการโครงการในปีแรกยงัไม่มีทิศทาง เพียงแต่มีรูปแบบ
โครงการแลว้เขา้ไปใหค้  าแนะน ากบัทางโรงเรียน จนปี 2557 จึงไดด้  าเนินการใหท้างบริษทัท่ีปรึกษา
เขา้ไปช่วย เพื่อวางกรอบการด าเนินงานต่อยอดจากกิจกรรมท่ีทางโรงไฟฟ้าท าไว ้ ซ่ึงไดจ้ดัเป็น
รูปแบบท่ีชดัเจนข้ึนโดยแบ่งเป็นระดบัขั้นในการเขา้ร่วม ใหปี้แรกท่ีทางโรงไฟฟ้าด าเนินการไวเ้ป็น
ระดับ Beginner คือท ากิจกรรมทั้ ง 4 ด้านภายในโรงเรียน แล้วต่อยอดเป็นระดับ advance คือ  
การส่งเสริมใหโ้รงเรียนไดไ้ปสานเสวนาเพ่ิมเติมกบัชุมชนรอบโรงเรียน และท ากิจกรรมร่วมกนักบั
ชุมชนอย่างน้อย 1 กิจกรรม นอกเหนือจาก 4 ดา้นท่ีท าในโรงเรียนอยู่แลว้ เมื่อกิจกรรมโครงการ
สามารถขยายผลออกสู่ชุมชนไดแ้ลว้ ท าอยา่งไรใหเ้กิดการพฒันาในแต่ละดา้นท่ีท าอยู ่เกิดเป็นความ
แปลกใหม่ หน้าสนใจ นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ท่ีย ัง่ยืนต่อไปได ้ เรียกแนวทางน้ีว่า ระดบั 
SMART ท าให้หลาย ๆ  โรงเรียนสามารถต่อยอดกิจจกรรมท่ีท าอยู่และขยายผลออกไปได ้แลว้เมื่อ
เกิดการขยายผลออกไปไดใ้นหลาย ๆ  ชุมชนแลว้ จึงไดม้ีการประชุมร่วมกนัระหว่างท่ีปรึกษาและ
โรงไฟฟ้าว่าใหเ้พ่ิมระดบั Network คือการต่อยอดน าผลกิจกรรมจากระดบั smart มาขยายผลต่อยอด
สู่โรงเรียน หรือชุมชนเพ่ือขยายกรอบผลในดา้นท่ีตนท า เช่น โรงเรียนวดัท่ามะขามท่ีเร่ิมจากการท า
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นการน าฟางมาท าปุ๋ยหมกั แลว้ต่อยอดมาเป็นการน าฟางมาใชเ้พาะเห็ดต่อ และ
ต่อยอดกิจกรรมไปเร่ือย ๆ  เป็นตน้ อยา่งกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ CSR IN SCHOOL บางอยา่ง
ทางโรงไฟฟ้าก็น าไปต่อยอดให้กับโรงเรียน เช่น การประกวดสถานศึกษาปลอดภัย จนท าให้
โรงเรียนไดรั้บรางวลั เป็นตน้ ซ่ึงการค่อยส่งเสริมสนบัสนุนโรงเรียนท าให้โรงเรียนยนิดีในการเขา้
ร่วมกิจกรรมกบัโรงไฟฟ้า” 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 4 (ภาครัฐ โรงเรียนวดัดอนทราย, 2564) กล่าวว่า 

“ส าหรับแนวทางการด าเนินการ และเกณฑ์ข้อก  าหนดในการท าโครงการ CSR IN 
SCHOOL จะมีการด าเนินการเป็นระดับข้ึนอยู่ซ่ึงก็จะเป็นการเร่ิมจากง่าย ๆ ไปสู่ระดับสูง  



71 

อย่างตอนน้ีโรงเรียนของเราก็เขา้ร่วมมาต่อเน่ืองก็เป็นระดบั Network Continuous คือระดบัสูงสุด
ในตอนน้ี โรงไฟฟ้าก็จะมีเกณฑใ์นแต่ระดบัใหเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการอยา่งปีท่ีผ่านมาแมจ้ะ
มีปัญหาเร่ืองโควิด แต่กิจกรรมท่ีเราด าเนินการมาตลอดอยา่งเร่ืองลูกน ้ ายงุลายเราก็ยงัมีเกิดข้ึน เด็ก ๆ 
ไดล้องกิจกรรมใหม่ ๆ ศึกษาเป็นผูถ่้ายถอดความรู้จากขอ้ก  าหนดขอ้หน่ึงท่ีในระดบัน้ี โรงเรียนตอ้ง
มีศูนย์เรียนรู้และประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน ของโรงเรียนก็ได้
สนับสนุนเด็กระดบัประถมของเราน่ีแหละให้เป็นคนคิดและด าเนินการ และตลอดกิจกรรมในแต่
ละระดบัโรงไฟฟ้าก็ไดว้างแนวปฏิบติัให้เกิดการเรียนรู้อยู่เสมอแต่ละโรงเรียนจะไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้กัน และจะต้องเป็นพ่ีเล้ียงให้โรงเรียนระดับน้อยกว่าเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์
โครงการให้ส าเร็จผล ใชล้กัษณะการด าเนินงานแบบพี่สอนน้อง แลว้ร่วมกนัพฒันา เกิดเป็นผลใน
เชิงประจกัษอ์ยา่งท่ีไดเ้ห็น” 

ผลจากการสัมภาษณ์ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียสามารถสรุปได้ว่า  เกณฑ์ข้อก  าหนดใน  
การด าเนินการภายใต้โครงการ CSR IN SCHOOL ได้ถูกปรับมาจากการเกณฑ์ด าเนินการ  
CSR-DIW (ภาพท่ี 4.7) เพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินงานของโรงเรียน และปรับใหม้ีลกัษณะ
การพฒันาเป็นล าดบัขั้น เพ่ือใหโ้รงเรียนสามารถเขา้ใจในหลกัการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน และน าไป
ต่อยอดปฏิบติัไดจ้ริง 

 

ภาพที ่4.7 เกณฑ์ข้อก าหนด CSR-DIW ที่ถูกปรับสู่การเป็นเกณฑ์ของโครงการ CSR IN 
SCHOOL 

แหล่งที่มา: บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั, 2563 
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4.2.4 ผลลพัธ์ (Product) 
จากการด าเนินโครงการ CSR IN SCHOOL ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ร่วมกบั

กลุ่มโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า และการขยายผลไปยงัชุมชน นั้นจากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นต่าง ๆ 
ส่งผลให้เกิดผลลพัธ์ของโครงการซ่ึงในการศึกษาผลลพัธ์ของโครงการนั้น ไดท้  าการศึกษาใน 2 
ประเด็นคือ ผลลพัธจ์ากการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า และการบรรลุวตัถุประสงค์ 
และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้รายละเอียดดงัน้ี 

1) ผลลพัธจ์ากการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า 
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (ภาคเอกชน พนักงานโรงไฟฟ้าราชบุรี, 2564) 

กล่าวว่า 

“โครงการ CSR IN SCHOOL ถือว่าเป็นโครงการเด่นก็ว่าไดเ้น่ืองจากว่าเราไดม้ีต่อยอด
ขยายผลออกไปอย่างกวา้งขวาง จากเดิมท่ีท าอยูเ่พียงแค่ 27 โรงเรียน ก็ไดเ้ป็นลกัษณะใชเ้ป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานส าหรับคนท่ีสนใจมาศึกษาดูงานเก่ียวกบังานชุมชนโดยตรง แลว้ก็ไดม้ีการน าโครงการ 
CSR IN SCHOOL ไปน าเสนอกบักลุ่มคณะท างานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีส านกังานใหญ่ ซ่ึงทุกท่ีก็จะมารวมกนั เข่ือนทุกเข่ือนก็จะมีการท ากิจกรรม
อะไรดี ๆ จะน าถูกน ามาแลกเปล่ียนกนั เราก็เป็นอีกหน่ึงบริษทัท่ีไดน้ าโครงการ CSR IN SCHOOL 
เขา้ไปน าเสนอโดยใชช่ื้อว่า Good Practice ซ่ึงไดน้ าเสนอกบัคณะท างานดา้นCSR ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยน าตัวอย่างจากการต่อยอดขยายผลเป็นแนวทางให้ท่ีอ่ืนปฏิบติั
ด าเนินงาน จากการน าเสนอคร้ังนั้นส่งผลให้เข่ือนศรีนครินทร์ โดยผูบ้ริหาร เขา้มาศึกษางานดูงาน
ของโรงไฟฟ้าราชบุรี แลว้ปัจจุบนัเราไปเป็นพ่ีเล้ียงโดยการเอาแนวทางการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
(CSR IN SCHOOL) ไปประยกุตป์รับใชก้บัโครงการนวตัวิถีของทางเข่ือนท่ีไดด้  าเนินการอยู ่ 

อีกส่วนหน่ึงในภาพรวมของทางจงัหวดัราชบุรีเอง เราก็ไดม้ีการขยายต่อยอดจากโครงการ 
CSR IN SCHOOL สู่รูปแบบพฒันา โดยการผลกัดนัให้เป็นแผนพฒันาของจงัหวดัราชบุรี เกิดเป็น
แผนยทุธศาสตร์ แผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี ปีพ.ศ. 2561 ถึง 2564 ในเร่ืองของการส่งเสริมการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาท่ียงัยืน มันก็เลยเป็นเหตุท่ีมาว่ามีแผนงาน 
มีโครงการ จนเกิดการจดัตั้งเป็นโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของจงัหวดัราชบุรี  
ซ่ึงตวัน้ีก็จะไปสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์จนไดมี้การจดัตั้งเป็นศูนยส่์งเสริมความรับชอบต่อสังคมภาคธุรกิจจงัหวดัราชบุรีแห่งแรก
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ของประเทศไทยขยายผลการด าเนินงานต่อไปยงัจงัหวดัสุโขทยั และน่าน โดยการน าเอาทีมงานของ
ภาคส่วนธุรกิจของจงัหวดัราชบุรีไปเป็นพ่ีเล้ียง และวิทยากรบรรยายการด าเนินงาน 

อีกหน่ึงการขยายผลกิจกรรมโรงไฟฟ้าได้มีการน าโครงการCSR IN SCHOOL เก่ียวกบั
เร่ืองของความรับชอบต่อสงัคมไปขบัเคล่ือนยงัศูนยคุ์ณธรรม ขององคก์รคุณธรรมแห่งประเทศไทย 
ก็คือไดม้ีการเขา้ไปน าเสนอขอ้เสนอเชิงนโยบายในเครือข่ายองคก์รธุรกิจ เพื่อขอใหม้ีศูนยส่์งเสริม
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ ประจ าทุกจงัหวดั ซ่ึงก็ไปตอบโจทยก์บัการด าเนินงาน
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเร่ืองของการท า CSR network เกิดเป็นภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจ
ร่วมกนัระหว่างจงัหวดั ซ่ึงไดน้ าเสนอในการประชุมสมชัชาคุณธรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 10 

แต่หากเป็นในระดบัทอ้งถ่ินก็จะมีเร่ืองโครงการสถานศึกษาปลอดภยั ซ่ึงสามารถเอามิติ
ทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีเราท าในโครงการ CSR IN SCHOOL ส่งต่อไปยงั
โรงเรียนส่งเขา้ประกวดสถานศึกษาปลอดภยัของกรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน ถา้เป็นในดา้นของ
การประหยดัพลงังานก็จะมีไปกบัเก่ียวกบัรางวลัของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการ
ประกวดโรงเรียนคาร์บอนต ่าสู่ชุมชนเหมือนเป็นห้องเรียนสีเขียว อนัน้ีก็จะเป็นรางวลัของทาง
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ดา้นคุณธรรมจริยธรรมเร่ืองของการสวดโอเอว้ิหารราย ซ่ึงเป็นการสวด
เฉพาะในพระราชวงั ในการประกวดจดัเพ่ือเป็นการเผยแพร่เพ่ือการศึกษาเท่านั้น โดยกรมการ
ศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ซ่ึงโรงเรียนท่ามะขามวิทยาไดส่้งเขา้ประกวด และไดร้างวลัชนะเลิศ
ระดบัประเทศการสวดโอเอว้ิหารราย โดยเด็กท่ีไดเ้ขา้ประกวดก็ยงัไดน้ าผลงานตรงน้ีไปแข่งขนั 
ขอทุนการศึกษา และได้รับการจัดสรรทุนพระราชทานจนเรียนจบปริญญาตรี จ  านวน 2 คน  
น่ีเป็นเพียงบางตัวอย่างท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการโครงการ CSR IN SCHOOL เท่านั้น ยงัมีอีก
หลากหลายโครงการท่ีเกิดข้ึนและแสดงผลอยา่งเป็นรูปธรรมจากโครงการน้ี (ภาพท่ี 4.8)” 

  
ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัต่อยอดเป็น

รางวลักิจกรรมสถานศึกษาปลอดภยั  

ของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ต่อยอดเป็นรางวลัชนะเลิศโครงการสร้าง

ความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน

ระดบัพื้นท่ี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ประจ าปี พ.ศ. 2561 
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ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดเป็นรางวลัชนะเลิศ 

การสวดโอเอว้ิหารราย ประจ าปี 2562 

ด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานต่อยอดเป็น

รางวลัโครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต ่าสู่ชุมชน 

และรางวลัส่ิงประดิษฐ์ระดบัเยาวชน 

ภาพที ่4.8 ตวัอย่างรางวลัทีไ่ด้รับจากการต่อยอดกจิกรรมโครงการ CSR IN SCHOOL 
แหล่งที่มา: บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั, 2563 

 
โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 4 (ภาครัฐ โรงเรียนวดัดอนทราย, 2564) กล่าวว่า 

“โรงเรียนเคยเจอปัญหาเด็ก ๆ ป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกเยอะมาก แลว้นักเรียนตอ้งหยุด
เรียน มีรายหน่ึงท่ีเป็นเด็กนกัเรียนของเราป่วยจนถึงขั้นโคม่า ท าให้ผอ. กลบัมาคิดว่าจะตอ้งจดัการ
เร่ืองน้ีให้ไดโ้รงเรียนจึงไดร่้วมกนัหาทางออกพยายามหาวิธีการป้องกนั จนมาคน้พบว่าวิธีการน้ี
ไดผ้ลค่อนขา้งชดัเจน จึงก  าหนดท าเป็นแผนปฏิบติัการประจ าปี ในครูท่ีดูแลรับผิดชอบ ส่วนของ
โรงเรียนจะสนับสนุนเร่ืองงบประมาณให้ครูด าเนินการ รวมถึงการประสานงานกบัหน่วยงาน
ภายนอก ทางสถานีอนามยัประจ าต าบลหรือทางชุมชน อสม. มาใหค้วามรู้กบัครูและนกัเรียนในการ
ด าเนินการ พอท ามาเร่ือย ๆ  พบว่าเป็นประโยชน์กบันกัเรียนอยา่งมาก จึงน าโครงการน้ีเขา้ร่วมกบั 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากัด จัดท าเป็น CSR IN SCHOOL เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  
ทางโรงไฟฟ้าไดส้นับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งให้ครูท่ีรับผิดชอบไปศึกษาดูงาน และมาร่วม
วางแผนปฏิบัติการในการป้องกนั หลงัจากโรงเรียนไดด้  าเนินโครงการ เด็ก ๆ ตั้ งแต่ระดบัชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 289 คน ไม่มีเด็กป่วยโรคไข้เลือดออกจนปัจจุบัน  
จึงถือเป็นประโยชน์กบัเด็ก ๆ ซ่ึงนอกจากการเรียนหนงัสือแลว้เร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพเป็นเร่ือง
ส าคญัอีกเร่ืองหน่ึงท่ีทางโรงเรียนตอ้งดูแลใส่ใจดว้ย ซ่ึงกิจกรรมธนาคารก าจดัยงุลายน้ี นอกจากจะ
ลดปัญหาและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ีของชุมชนและบา้นเรือนในละแวกโรงเรียนให้เป็น
ศูนยไ์ด้แลว้นั้น จนสามารถต่อยอดเกิดเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ เป็นส่ิงประดิษฐ์ก  าจัดลูกน ้ าจาก 
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วสัดุเหลือใชไ้ปน าเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในงานมอบรางวลัอุตสาหกรรมดีเด่น (ภาพท่ี 4.9) 
แลว้ก็ยงัสามารถต่อยอดจนกลายเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมจากการขายลูกน ้ าแช่แข็งได้อีกด้วย  
และตอนน้ีโรงเรียนก็ไดเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้นตามเกณฑข์อ้ก  าหนดของโครงการ จนเป็นท่ีรู้จกั
ในวงกวา้ง จากเด็กระดบัประถม และบุคลากร ร่วมกบัการสนบัสนุนของโรงไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการ 
CSR IN SCHOOL น้ี” 

  
ภาพที ่4.9 ตวัอย่างตวัอย่างผลงานนวตักรรมการก าจดัลกูน า้ยุงลาย 
แหล่งที่มา: บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั, 2563 

 

ผลจากการสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียสามารถสรุปไดว้่า ผลลพัธจ์ากการด าเนินกิจกรรม
ของโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าสามารถแสดงผลออกมาไดใ้นเชิงประจกัษจ์ากการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการ และสามารถต่อยอดการด าเนินกิจกรรมไดส่้งผลให้ไดรั้บผลลพัธเ์พ่ิมเติมจากรางวลัของ
โครงการ ทั้งรางวลัในระดบัจงัหวดั ภูมิภาค และระดบัประเทศ นอกจากน้ีเกณฑ์ แนวทาง และ
รูปแบบของโครงการยงัสามารถต่อยอดขยายผลเป็นตวัอยา่งใหอ้งคก์รอ่ืนสามารถด าเนินงานได  ้

2) การบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 1 (ภาคเอกชน ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร, 2564) กล่าวว่า 

“วตัถุประสงค์ และเป้าหมายในการด าเนินโครงการ CSR IN SCHOOL เกิดจากองค์กรมี
แนวคิดในการท างาน CSR เพื่ออนาคต ให้ความส าคญักบัเยาวชนในชุมชน เป็นการปลูกฝังความ
รับผิดชอบต่อสังคม หากเยาวชนตระหนักเร่ืองน้ี ในอนาคตจะสร้างพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ 
เป็นสงัคมท่ีน่าอยูแ่ละมีคุณภาพ 
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จึงน ารูปแบบCSR-DIW มาปรับใชใ้นการด าเนินงานให้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน  
มีการให้องค์ความรู้ และเชิญชวน โดยใชท้ฤษฎีป่าลอ้มเมือง เร่ิมจากสนับสนุน 7 โรงเรียน และ
ขยายผล 27 โรงเรียนในการเขา้ร่วม องคก์รใชเ้วลาประมาณ 5 ปี เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 27 โรงเรียน 
โดยอีกเป้าหมายท่ีส าคญัของโครงการคือการด าเนินงานตามกิจกรรมขององคก์รจะมีการสนบัสนุน
ใหโ้รงเรียนไดรั้บรางวลัจากองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ มากข้ึน และสามารถน าผลงานเดิมมาใชใ้น
การด าเนินงานต่อยอดได ้ เช่น รางวลัสถานศึกษาปลอดภยั โดยใชแ้ผนท่ีด าเนินการไวก้บัโครงการ
มาปรับใชไ้ด ้โรงเรียนไดรั้บรางวลัคุณธรรมระดบัประเทศ หรือแมแ้ต่งานวิจยัส่ิงประดิษฐเ์คร่ืองตดั
หน่อไมอ้งค์กรสนับสนุนจนได้จดสิทธิบัตรและไดร้างวลันวตักรรมระดับประเทศ แต่ในการ
ด าเนินการทุกอยา่งก็ยอ่มมีอุปสรรคดว้ยกนัทั้งนั้น อยา่งกิจกรรมน้ีหากผูบ้ริหารของโรงเรียนไม่เล่น
ด้วยโครงการก็เดินต่อไม่ได้เลย พอมีการปรับเปล่ียนผู ้บริหารแต่ละคร้ังเราก็ต้องเขา้ไปพูดคุย 
ท าความเขา้ใจ ดูแนวโน้มความเขา้ใจในการท างานร่วมกนั นั้นก็คือการส่ือสารและถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่าง ๆ เป็นส่ิงส าคญัมากท่ีตอ้งท าอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอขาดไม่ไดเ้ลย” 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 (ภาครัฐ โรงเรียนวดัท่ามะขาม (ท่ามะขามประชา
อุทิศ), 2564) 

 “ในการเข้าร่วมโครงการน้ีท าให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองทั้ ง 
ดา้นการเงิน และองค์ความรู้ การไดรั้บความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียนเอง ชุมชน และ
โรงไฟฟ้า ซ่ึงบุคลากรท่ีจะด าเนินงานโครงการของโรงเรียนและโรงไฟฟ้าใหบ้รรลุผลไดอ้ยา่งดีนั้น 
ตอ้งมีประสบการณ์ มีวิสยัทศัน์ท่ีดี การรู้จกัแกไ้ขปัญหา ทั้งน้ีในการเขา้ร่วมโครงการน้ีเกิดผลดีกลบั
โรงเรียนอยา่งมาก แบ่งเป็นขอ้ คือ 

1. โรงเรียนเป็นท่ีรู้จักของคนทั่วไป โรงไฟฟ้ามีการส่ือสารน าจุดเด่นของโรงเรียนไป
ประชาสมัพนัธ ์ท าใหโ้รงเรียนเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

2. ไดชุ้มชนรอบขา้งท่ีดี เขม้แข็ง และงบประมาณในการพฒันาโรงเรียน 

3. ได้รับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในทุกด้าน จนสามารถน ามาต่อยอดใช้ใน  
การเรียนการสอนได ้

4. เด็กนักเรียนไดฝึ้กทกัษะอาชีพ พฒันากระบวนการคิด ต่อยอดกิจกรรม เช่น ตอนน้ีมี
กิจกรรมต่อยอดจากแนวคิดการพฒันาของนกัเรียนเองในการน าเห็ดโคนคอนโด มาแปรรูปท าคุกก้ี 
เป็นตน้ 
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5. เด็กนักเรียนในโรงเรียนรู้จกัการประหยดัพลงังาน รู้จกัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ค  านึงถึง
ความปลอดภยัของตนเองมากข้ึน มีสุขภาพอนามยัท่ีดีข้ึน และเป็นเด็กท่ีคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน 

ทั้งหมดท่ีพูดมานั้นท าให้โรงเรียนถือว่าบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายในการเขา้ร่วม
โครงการแลว้ โดยในแต่ละปีโรงเรียนก็จะท าสรุปผลความพึงพอใจใส่ไวใ้นรายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการอยู่แลว้ ซ่ึงท่ีผ่านมาผลความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วม
โครงการ CSR IN SCHOOL ถา้จะมองว่าหากโรงเรียนไม่เขา้ร่วมโครงการน้ีจะเสียอะไรไปจะดีกวา่ 
โรงเรียนก็คงไดแ้ค่ท าตามแผนงานปฏิบติัการของโรงเรียน ซ่ึงอาจจะไม่เกิดผลส าเร็จอย่างท่ีเห็น
ในตอนน้ี เน่ืองจากมีขอ้จ  ากดัในหลายดา้น เช่น งบประมาณสนบัสนุน องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ หรือการ
สนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ จริง ๆ ตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมโครงการมายงัไม่เคยมีปัญหาเลย เพ่ิงมา
รู้สึกว่ามีปัญหาในช่วง 2 ปีน้ี ท่ีมีเร่ืองโควิด มนัท าใหต้อ้งมีการเปล่ียนรูปแบบกิจกรรม และโรงเรียน
เองเสียโอกาสในการเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ เพราะในช่วงโรคระบาดโรงเรียนไม่สามารถรับให้
หน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานได”้ 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 6 (ภาครัฐ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ามะขามวิทยา, 2564) 
กล่าวว่า 

“อนัท่ีจริงผอ. เขา้มาหลงัการเขา้ร่วมโครงการน้ี ซ่ึงตอนเขา้มาใหม่ ๆ ก็ไดท้  าความเขา้ใจตวั
โครงการ แลว้ทางโรงไฟฟ้าเองก็เข้ามาแนะน า พูดคุย ให้ข้อมูล ผอ.เลยเห็นว่ าเป็นโครงการ 
ท่ีน่าสนใจ เด็ก ๆ น่าจะไดป้ระโยชน์จากโครงการ นั้นท าให้ผอ. ยินดีร่วมด าเนินการโครงการน้ี 
ต่อ ซ่ึงพอไดเ้ขา้ร่วมจนถึงตอนน้ีประมาณ 6 ปีแลว้ มนัส่งผลส าเร็จออกมาในหลายรูปแบบ และ
หลายดา้นมาก อย่างดา้นเศรษฐกิจ ท่ีมองว่าอาจจะไกลตวักบัการเป็นโรงเรียน แต่โรงเรียนของเรา 
ก็ไดส้ร้าแบรนด์ช่ือ “ดัง่ใจ” ข้ึนจากการเขา้ร่วมโครงการน้ี มีผลิตภณัฑ์จากงานประดิษฐ์ของเด็ก 
หรือแมแ้ต่การผลิตน ้ าด่ืมก็มี ท าใหโ้รงเรียนมีเงินทุนเพ่ิมข้ึนน ามาใชเ้ป็นทุนการศึกษาเด็ก หรือช่วง
น้ีมีโรคระบาดก็ไดน้ าเงินส่วนน้ีไปร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลสนาม อยา่งดา้นการศึกษา เด็กของ
โรงเรียนก็ไดรั้บโอกาสจากการน าองค์ความรู้ และกิจกรรมจากโครงการน้ีไปต่อยอด เพ่ือขอทุน
เรียนต่อ หรือใช้เป็นโคต้าเข้ามหาวิทยาลยัท่ีดี โรงเรียนก็เป็นท่ีรู้จักมากข้ึนจากผลงานต่าง ๆ  
ทั้งการประกวดโอเอว้ิหารลาย ส่ิงประดิษฐ์ท่ีตดัหน่อไม ้หรือโรงเรียนปลอดภยั คาร์บอนต ่าต่าง ๆ   
ทั้ งหมดน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีโรงเรียนมี Partner ท่ีดีอย่างโรงไฟฟ้า ท่ีไม่ได้แค่ให้งบประมาณ  
แต่ให้โอกาส และร่วมกนัลงมือท า เป็นเพื่อคู่คิดให้โรงเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนมีความพอใจกบัการ
ร่วมโครงการน้ีเป็นอย่างมาก จึงไดเ้ขา้ร่วมมาถึง 6 ปี แมใ้นช่วงแรก ๆ  อาจจะมีความยากในการดึง 
ใหบุ้คลากรมาร่วมท า แต่เม่ือเขาเขา้ใจอยา่งท่ีเราเขา้ใจก็ร่วมมือกนัท าจนส าเร็จอยา่งวนัน้ี หรือแมแ้ต่
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การท่ีเด็ก ต้องเปล่ียนไปในทุกปีจริง ๆ เร่ืองน้ีก็เป็นความท้าทายของโรงเรียนเหมือนกัน  
แต่ก็สามารถบริหารจดัการได ้ถา้ตอนน้ีถามว่าถา้โรงไฟฟ้ามาชวนท ากิจกรรมอ่ืนเพ่ิมจะร่วมไหม 
แน่นอน เพราะการเข้าร่วมกิจกรรมน้ีมันส่งผลดีต่อเราความสัมพันธ์กับโรงไฟฟ้าก็ดีข้ึน  
เรามองโรงไฟฟ้าในมุมมองท่ีดี ก็ยนิดีร่วมงานดว้ยเสมอ” 

ผลจากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสรุปไดว้่า ในการด าเนินงานโครงการ 
CSR IN SCHOOL นั้นมีการวางเป้าหมายในการด าเนินการอย่างชัดเจน ร่วมถึงโรงเรียนต่าง ๆ  
ท่ีเขา้ร่วมโครงการลว้นมีการวางเป้าหมายในการเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน เม่ือการด าเนินงานของ
โครงการส่งผลให้บรรลุถึงเป้าหมายและยงัได้รับผลลัพธ์ ท่ีมากข้ึนจากการเข้าร่วมจึงท าให ้
ทุกโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าเห็นความส าคญัและเขา้ร่วมโครงการอยา่งต่อเน่ือง 

 
4.2.5 ผลกระทบ (Impact) 

การศึกษาผลกระทบจากโครการเพื่อให้อธิบายและเขา้ใจถึงผลกระทบท่ีเป็นมิติ  
เชิงบวกและเชิงลบท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ CSR IN SCHOOL ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
จ  ากดั ร่วมกบักลุ่มโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า และการขยายผลไปยงัชุมชน  โดยไดท้ าการศึกษาใน  
4 ประเด็น คือ 1) การบูรณาการและต่อยอดกิจกรรมจากโครงการ CSR IN SCHOOL 2) ความย ัง่ยนื
และความต่อเน่ืองของการด าเนินโครงการ 3) ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดเ้สีย และ 4) ทิศทางการ
ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การบูรณาการและต่อยอดกิจกรรมจากโครงการ CSR IN SCHOOL 
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (ภาคเอกชน พนักงานโรงไฟฟ้าราชบุรี, 2564) 

กล่าวว่า 

“1. เป็นแหล่งศึกษาดูงานส าหรับคนท่ีสนใจมาศึกษาดูงานเก่ียวกบังานชุมชนโดยตรง 

2. เป็นองค์กรตน้แบบการด าเนินงานเพื่อต่อยอดขยายผลให้เป็นแนวทางแก่ท่ีอ่ืนปฏิบัติ 
เช่น โครงการนวตัวิถีของเข่ือนศรีนครินทร์ ชุมชนบา้นเรา จ.ระยอง เป็นตน้ 

3. การน าโครงการ CSR IN SCHOOL สู่รูปแบบการพัฒนา โดยการผลักดันให้เ ป็น
แผนพฒันาของจงัหวดัราชบุรี เกิดเป็นแผนยทุธศาสตร์ แผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี ปีพ.ศ. 2561 ถึง 2564 

4. รางวลัต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนไดรั้บทั้งระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถ่ิน 

5. การน านวตักรรมจากโครงการ CSR IN SCHOOL สู่การจดสิทธิบัตร และการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน” 
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โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 6 (ภาครัฐ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ามะขามวิทยา, 2564) 
กล่าวว่า 

“1. ดา้นการศึกษา เช่น ทุนพระราชทาน จากกิจกรรมการประกวดบทสวดโอเอว้ิหารลาย 
ซ่ึงได้ต่อยอดจากกิจกรรม CSR IN SCHOOL ด้านคุณธรรมจริยธรรม โคต้าการเรียนต่อระดบั
มหาวิทยาลยั เป็นตน้ 

2. ดา้นเศรษฐกิจ แบรนดด์ัง่ใจ ของโรงเรียน จากการต่อยอดในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3. ดา้นสงัคม การขยายผลต่อยอดท าใหโ้รงเรียนเป็นท่ีรู้จกั และเพ่ิมโอกาสต่าง ๆ เช่น การ
จดทะเบียนสิทธิบัตรเคร่ืองตัดหน่อไม ้หรือการน ากิจกรรมท่ีด าเนินการในโครงการไปต่อยอด  
ส่งเขา้ประกวดทั้งระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถ่ิน เป็นตน้” 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 (ภาครัฐ โรงเรียนวดัท่ามะขาม (ท่ามะขามประชา
อุทิศ), 2564) 

“ยกตวัอยา่งกิจกรรมเด่นของทางโรงเรียนคือ โครงการเห็ดโคนคอนโด เป็นการเร่ิมตน้จาก
ด้านส่ิงแวดลอ้มของโครงการ จากการน าเศษเหลือท้ิงท่ีชาวบา้นท าการเกษตรมาใช้เป็นเช้ือใน 
การเล้ียงเห็ดโคน ต่อยอดออกไปสู่ชุมชนได ้ท าใหรู้้จุดเด่น จุดดอ้ยของแต่ละชุมชน แลว้สามารถไป
ช่วยสนบัสนุนชุมชนได ้สร้างอาชีพใหก้บัชุมชน โดยเฉพาะกบักลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีค่อนขา้งเยอะ และ
ตัวโครงการน้ียงัท าให้โรงเรียนสามารถขยายผลกิจกรรมท่ีท าไม่แค่เฉพาะโครงการของ
กระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น สามารถขยายผลไปยงักระทรวงมหาไทย และกระทรวงสาธารณสุขได้
อีกดว้ย” 

ผลจากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียสามารถสรุปไดว้่า โครงการ CSR IN SCHOOL 
เป็นโครงการท่ีสามารถน าหลกัการไปต่อยอดไดค้บทุกดา้นทั้งดา้นเศรฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงมีผลลพัธ์ให้เห็นในทุกมิติ รวมถึงยงัสามารถน าหลกัการด าเนินงานน้ีไปพฒันาต่อยอดร่วมกบั
กิจกรรมอ่ืน เพ่ือพฒันาต่อไป ทั้งยงัสามารถเป็นแบบแผนให้สามารถศึกษาดูงาน และน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัองคก์รอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) ความย ัง่ยนืและความต่อเน่ืองของการด าเนินโครงการ 
โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 1 (ภาคเอกชน ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร, 2564) กล่าวว่า 

“1. โครงการน้ีเราท าข้ึนมาเพ่ือส่งต่อให้เขาได้ท าต่อให้ค  าสามารถพ่ึงพาตัวเอง และ 
ไม่พ่ึงพิงคนอ่ืนจนเกินไป ต่อน้ีโรงไฟฟ้าเร่ิม Fade ตัวออกมาในบ้างเร่ือง เพื่อให้ทางโรงเรียน 
ไดด้  าเนินการ แต่โรงไฟฟ้าก็ยงัเป็นพ่ีเล้ียงคอยใหก้ารสนบัสนุน เป็น Partner ใหเ้ขากลาย ๆ 
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2. ความย ัง่ยืนกระบวนการท่ีวางไวใ้ห้แก่บุคลากรทางการศึกษา ทั้งผอ. ครู และนักเรียน 
ตอ้งสามประสานเขา้ดว้ยกนัเช่น ไม่ว่าจะเกิดการโยกยา้ยเปล่ียนแปลงยงัไงกระบวนการด าเนินการน้ี
จะย ังอยู่  ผอ.บางโรงเรียนท่ีมีการโยกย ้าย ก็น ากระบวนการน้ีไปส่ือสารต่อ หรือแม้แต่ 
ผอ.เขตการศึกษา ท่านก็เห็นถึงความส าเร็จในตวัโครงการน้ี และอยากไปพฒันาในเขตใหม่ท่ีท่าน
ยา้ยไปใหเ้กิดข้ึนบา้ง 

3. เมื่อเขามีกระบวนการต่าง ๆ อยู่หมดแลว้ ท าให้เกิดเป็นระบบ แมจ้ะไม่มีโรงไฟฟ้า
โรงเรียนก็จะสามารถด าเนินการไดภ้ายใตบ้ริบทองค์กรของเขาเองท่ีสามารถหยิบเอาระบบ และ
คู่มือพวกน้ีไปใชไ้ดเ้ลย  

4. หลงัจากนั้นเป็นการส่งต่อให้โรงเรียน แลว้โรงไฟฟ้าจะท าหน้าท่ีเป็นแรงผลกัดนัและ
เป็นก าลงัใจคอย Cheer up ใหก้บัโรงเรียน 

5. และโรงไฟฟ้าจะยงัคงเป็นแม่ข่ายใหก้บัโรงเรียน ยงัคอยเช่ือมโยงเครือข่ายในดา้นต่าง ๆ 
ให้ ท าให้เคา้เห็นเป้าประสงค์ท่ีชดัเจนข้ึน สร้างการส่งต่อความส าเร็จสู่โรงเรียนไดช้ดัข้ึน เพราะ
โรงไฟฟ้าในการด าเนินงานมนัมีการเช่ือโยงในหลาย ๆ ดา้นท่ีมากกว่า ก็จะเป็นเหมือนตวัเช่ือมโยง
เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แก่โรงเรียนต่อไป ตรงกับหลกัการท างานของเร่ืองน้ีตั้งแต่แรก คือการสร้าง 
Relation (ความสมัพนัธ)์ ไปดึง Resource (ทรัพยากร) และท าใหเ้กิด Results (เป้าประสงค)์” 

โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 (ภาคเอกชน ผูแ้ทนบริษัทท่ีปรึกษาโครงการ 
CSR IN SCHOOL, 2564) กล่าวว่า 

“ตวักิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีโรงไฟฟ้าไปสนับสนุนซ่ึงมกัจะท าให้ผูม้ีส่วนไดเ้สีย อย่างโรงเรียน
ไดรั้บประโยชน์ไปดว้ย อย่างการขอวิทยฐานะของครูผูส้อนจากการน ากิจกรรมในโครงการไป  
ต่อยอด นั้นเป็นการส่งเสริม และวางรากฐานให้กลุ่มโรงเรียนท่ีอยู่รอบโรงไฟฟ้าอยู่ไดด้ว้ยตวัเอง 
ทั้งดา้นของความคิด และการด าเนินกิจกรรมอยา่ง CSR IN SCHOOL ท่ีทางโรงไฟฟ้าพยายามสอน
ใหโ้รงเรียนต่าง ๆ เขียนเพื่อของบจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าไดเ้อง  

และโครงการ CSR IN SCHOOL เป็นเหมือนตวักลางท่ีเช่ือระหว่างชุมชน โรงเรียน และ
โรงงานเขา้ดว้ยกนั ผลชดั ๆ คือการเป็นท่ียอมรับของสังคม ซ่ึงสามรถลดการต่อตา้นจากชุมชน  
ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากชุมชนสามารถเข้าถึงโรงไฟฟ้าได้ง่าย ซ่ึงแนวทางท่ีโรงไฟฟ้าวางไว้ 
ในการท า โครงการ CSR IN SCHOOL คือ การท่ีตอ้งการให้แต่ละโรงเรียนสร้างใน 4 ดา้นหลกั
ใหแ้ก่ โรงเรียน นกัเรียน และบุคลากรต่าง ๆ  เป็นเหมือนการวางรากฐานใหรู้้จกัการประหยดัพลงังาน 
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มีการค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ใส่ใจในความปลอดภัย และมีคุณะรรมจริยธรรม ติดตัวไปอนาคต 
ก็จะเป็นเด็กท่ีดี สามารถต่อยอดในอนาคตของตวัเองได ้

ความย ัง่ยืน ในหลาย ๆ โรงเรียนมีความต่อเน่ืองในตัวกิจกรรม เน่ืองจากกิจกรรม 
ในโครงการ CSR IN SCHOOL ถูกบรรจุไวใ้นแผนการเรียนการสอนประจ าปี โดยความย ัง่ยืน
ต่อไปคือการวางรากฐานให้ครู อาจารย ์มีความเขา้ใจ และสามารถวางแผนการเรียนการสอนใน
โรงเรียนของตวัเองต่อไปได ้แมจ้ะไม่มีโครงการน้ีแลว้ก็ตาม แต่โรงเรียนจะมีแผนทั้ง 4 ดา้นเป็น
แผนการเรียนการสอนปลูกฝังไวแ้ลว้” 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 (ภาครัฐ โรงเรียนวดัท่ามะขาม (ท่ามะขามประชา
อุทิศ), 2564) 

“เป็นโครงการท่ีมีความย ัง่ยืน คนเข้าร่วมโครงการเองก็ได้รับประโยชน์มากมาย  
สามารถน ากิจกรรมต่าง ๆ มาเร่ิมท าและต่อยอดไดด้ว้ยโครงการ อย่างการสอนเห็ดโคนคอนโด 
ท่ีเป็นการพฒันาต่อยอดเป็นอาชีพใหก้บัเด็ก จะไปตรงกบัแผนของสมถ. ในการส่งเสริมอาชีพ และ
โครงการหลายๆ โครงการของ CSR IN SCHOOL ท่ีโรงเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมเดียว แต่ตอบ
โจทยไ์ดห้ลายเป้าหมายของโรงเรียน” 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 6 (ภาครัฐ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ามะขามวิทยา, 2564) 
กล่าวว่า 

“กิจกรรมโครงการทั้ง 4 ดา้นของโครงการท าเพื่อใหเ้กิดผลท่ีตวันกัเรียนเป็นหลกั อยา่งการ
ค านึงถึงการใชพ้ลงังาน เด็กจะมีความรู้ จิตส านึกในการรู้คุณค่าของพลงังาน เขาจะเป็นไฟเมื่อไม่ใช้
โดยอตัโนมติั และไม่ไดเ้ป็นแค่ท่ีโรงเรียนเท่านั้น กลบัไปบา้นเขาก็ยงัท า นั้นแสดงว่าการปลูกฝ่ัง
จากกิจกรรมมนัส าเร็จและย ัง่ยืนไปแลว้ และหากว่าหลงัจากน้ีโครงไฟฟ้าอาจจะไม่ไดส้นับสนุน
โครงการน้ีแลว้ โรงเรียนก็จะยงัคงท าต่อไปไดด้ว้ยตวัเองเพราะเขา้ใจในหลกัการท างาน มองเห็นผล
การท าท่ีชดัเจน ซ่ึงนั้นก็จะข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารเป็นหลกัในเร่ืองของความย ัง่ยืน เพราะหากเปล่ียน
ผูบ้ริหารเคา้อาจจะไม่ไดด้  าเนินต่อ แต่เช่ือว่าบุคลากรท่ีร่วมด าเนินการมาแลว้จะสามารถน าหลกัการ
ของโครงการมาประยกุตต่์อไปในการเรียนการสอนได ้ เพียงแต่ตอ้งมองจุดเด่นของแต่ละโรงเรียน
ใหอ้อก และดึงจุดเด่นนั้นมาพฒันาต่อยอดได”้ 

ผลจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถสรุปไดว้่า ความย ัง่ยืนและความต่อเน่ือง
ของการด าเนินโครงการนั้น ได้ถูกสอดแทรกอยู่ในรูปแบบการด าเนินการอยู่แลว้เน่ืองจากการ
ก าหนดใหมี้การพฒันาเป็นล าดบัขั้นนั้นส่งผลใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการไดเ้ขา้ใจรายละเอียด เกณฑ ์และ
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รูปแบบการด าเนินงานของโครงการไดอ้ย่างครบถว้น และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ยงัไดม้ี
การจัดท าคู่มือการด าเนินงาน และเกณฑ์ข้อก  าหนดของกิจกรรมไวด้้วย การด าเนินงานของ
โครงการน้ีจริงสามารถถูกถ่ายทอดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

3) ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (ภาคเอกชน พนักงานโรงไฟฟ้าราชบุรี, 2564) 

กล่าวว่า 

“พอใจมาก ในการท างานดา้น CSR ทุกคนเต็มท่ี และเป็นการสร้างคุณค่าในตวัองคก์รสร้าง
ความภาคภูมิใจท่ีใหเ้ราไดช่้วยดูแลชุมชนท่ีเป็นเหมือนบา้นของเราเอง” 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 6 (ภาครัฐ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ามะขามวิทยา, 2564) 
กล่าวว่า 

“มีความพึงพอใจมาก ในตวัโครงการและโรงไฟฟ้า ท่ีผ่านมาโรงเรียนบรรลุวตัถุประสงค์
ทั้งหมดในทุกปีท่ีเขา้ร่วมโครงการ” 

โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 7 (ภาคประชาชนท่ีร่วมด าเนินกิจกรรม CSR IN 
SCHOOL, 2564) กล่าวว่า 

“พอใจมาก โรงไฟฟ้าสนับสนุนทุกอย่างทั้งความเป็นอยู่ อาชีพ หรือการเรียนของเด็กใน
ชุมชน แลว้เขา้ถึงงาน ไม่ใช่อยู ่ๆ ก็หายไปไม่มีความต่อเน่ือง อนัน้ีเขามาดูแลตลอด” 

โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 10 (ภาคองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเรือน จงัหวดัราชบุรี, 2564) กล่าวว่า 

“มีความพอใจในการด าเนินงานดา้น CSR ของโรงไฟฟ้าทั้งหมด เพราะเขาสามารถเขา้ถึง
ได้ทุกกลุ่ม และร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างดีมาตลอด อย่างช่วงน้ีมีโควิดโรงไฟฟ้า 
ก็คอยสนบัสนุนทั้งการบริจาคหนา้กาก แอลกอฮอลล์า้งมือ หรือการท าโรงพยาบาลสนาม” 

ผลจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียสามารถสรุปไดว้่า ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด 
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ CSR IN SCHOOL และการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดัในระดบัมาก โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์สามารถ
อธิบายความพึงพอใจท่ีตนเองไดรั้บจากการด าเนินการ เช่น ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ 
การเข้าถึงกลุ่มผูม้ีส่วนได้เสีย การร่วมสนับสนุนกิจกรรต่าง ๆ เป็นต้น หรือแม้แต่พนักงาน 
ขององคก์รก็มีความพอใจต่อการด าเนินงานน้ี เน่ืองสามารถเป็นการสร้างคุณค่าในตวั ท าใหชุ้มชน
เติบโต และไดรั้บโอกาสท่ีดีมากข้ึน 
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4) ทิศทางการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมในอนาคต 
โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 1 (ภาคเอกชน ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร, 2564) กล่าวว่า 

“ในอนาคตจะมีสร้างรูปแบบการด าเนินงานโดยให้โรงเรียนน าร่องขยายผลกบัเครือข่าย
โดยใชเ้ป็น CSR Credit เพื่อใหโ้รงเรียนเดิมมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และสนบัสนุนการขยาย
ผลต่อให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ โดยการน าเอา Credit จากส่วนน้ีมาแลกการพัฒนาองค์ความรู้ 
ของบุคลากร หรือนกัเรียน” 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 (ภาครัฐ โรงเรียนวดัท่ามะขาม (ท่ามะขามประชา
อุทิศ), 2564) 

“การพฒันาต่อยอดเจาะจงกิจกรรมใหไ้ดม้ากข้ึน อยา่งตอนน้ีโรงเรียนก็ต่อยอดกิจกรรมจาก
เห็ดโคนสู่การแปรรูปเป็นคุกก้ีจากเห็นโคน ก็อยากโรงไฟฟ้าสร้างทิศทางจากจุดเด่นของแต่ละ
โรงเรียนเป็นเพื่อคู่คิด และร่วมท ากิจกรรมดว้ยกนัต่อไป เพื่ออาจจะน าไปสร้างเป็นคลงัขอ้มูลให้
ผูอ่ื้นไดน้ าไปศึกษาต่อยอดจากการมีศูนยก์ารเรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าได”้ 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 6 (ภาครัฐ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ามะขามวิทยา, 2564) 
กล่าวว่า 

“ประยุกตใ์ห้การท าวิทยฐานะเขา้กบัการด าเนินกิจกรรมน้ี รักษาระบบการด าเนินงานของ
โครงการไว ้และปรับปรุงรูปแบบให้มีความทนัสมยัมากข้ึน ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความช านาญในหลากหลายดา้น และอาจตอ้งประเมินในลกัษณะสถานการณ์ฉุกเฉินอย่าง 2 ปีน้ี  
ว่าจะด าเนินการยงัไงไม่ให้การท ากิจกรรมชะลอไป และส่งเสริมรูปแบบการด าเนินกิจกรรมออก  
สู่โรงเรียนภายนอกผา่นระบบออนไลน์เพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ถึง” 

ผลจากการสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียสามารถสรุปไดว้่า บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั 
ยงัคงให้ความส าคญักบัการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง และพร้อมคิด
พฒันาเพ่ือให้โครงการมีความย ัง่ยืนต่อไป และเน่ืองจากโครงการน้ีด าเนินการร่วมกับโรงเรียน 
จึงตอ้งด าเนินการต่อยอดใหเ้หมาะสมมากยิง่ข้ึนเพ่ือใหก้ารด าเนินการนั้นตอบโจทยข์องทั้งโรงเรียน 
ครู นักเรียน และชุมชน พร้อมทั้ งพัฒนาให้เกิดความทันสมัย และครอบคลุมในทุกด้านเพ่ือ 
การพฒันาท่ีต่อเน่ืองของทุกโรงเรียน และชุมชน ใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไป 
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4.2.6 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
เพื่อให้การศึกษาโดยการสัมภาษณ์มีความครบถว้นในทุกประเด็น จึงไดเ้ปิดโอกาส

ในการเพ่ิมเติมขอ้เสนอแนะ ใหเ้กิดผลต่อการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการ CSR IN SCHOOL กรณีศึกษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
จ  ากดั นั้นรอบคลุมครบถว้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 1 (ภาคเอกชน ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร, 2564) กล่าวว่า 

“ตน้สังกดัสถานศึกษา ควรน าประโยชน์หรือแนวทางการด าเนินงานดา้นน้ีไปต่อยอดใน
การด าเนินงานต่อไป เพ่ือการด าเนินงานท่ีเร็วข้ึนและน าไปพฒันาต่อยอดไดต่้อไป 

และมีข้อเสนอต่อผูป้ระกอบการว่า CSR ถือเป็นมิติท่ีส าคัญท่ีจะท าให้สังคมย ัง่ยืน  
มีการแบ่งปันใหก้บัสงัคมรอบ ๆ เพื่อเกิดการเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูป้ระกอบการและชุมชน 
จนเกิดความเอ้ืออาทรณ์ซ่ึงกนัและกนั และจะท าใหผู้ป้ระกอบการอยูร่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื” 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 4 (ภาครัฐ โรงเรียนวดัดอนทราย, 2564) กล่าวว่า 

“การขาดอุปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะในยุคน้ี ยุคท่ีการไปเจอหน้ากนัยากมาก
ข้ึน และอยากใหมี้การถ่ายทอดความรู้ผา่นระบบออนไลน์ เพ่ือใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงได”้ 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 2 (ภาคเอกชน พนกังานโรงไฟฟ้าราชบุรี, 2564) กล่าวว่า 

“การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ท่ีมากข้ึน เน่ืองจากคุณครูแต่ละโรงเรียนจะความสามารถ 
ท่ีแตกต่างกนั หากสามารถให้ครูของอีกโรงเรียนท่ีมีความถนัดในบางเร่ืองมาสอนอีกโรงเรียน 
อาจจะดว้ยการสอนผา่นส่ือท่ีเป็นคลิปวิดีโอ ก็จะท าใหเ้กิดการพฒันานกัเรียนไดม้ากยิง่ข้ึน” 

โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 8 (ภาคประชาชนท่ีร่วมด าเนินกิจกรรม CSR IN SCHOOL, 
2564) 

“อยากให้การด าเนินการเขา้ถึงชุมชนของหน่วยงานอ่ืน ๆ  ผ่านผูน้  าชุมชนเพื่อให้สามารถ
ช่วยในการด าเนินการไดอ้ย่างเต็มท่ี และจะคอยส่ือสารกบัชาวบา้นไดอ้ย่างต่อเน่ือง และอยากให้
โรงไฟฟ้าร่วมดว้ยช่วยกนักบัชุมชนไปอยา่งต่อเน่ือง” 
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4.3 การสรุปผลจากการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานด้วย
โครงการ CSR IN SCHOOL  

จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม
โครงการ CSR IN SCHOOL กรณีศึกษา บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากัด  โดยการการศึกษา 
เชิงเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) กลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในการด าเนินการโครงการ CSR IN SCHOOL ทั้งส้ิน 4 กลุ่ม 
สามารถสรุปผลจากการศึกษาไดด้งัตารางท่ี 4.3 

ตารางที่ 4.3 สรุปปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนนิงานด้วยโครงการ CSR IN 
 SCHOOL 

กระบวนการ ประเด็น ผลการศึกษา 
บริบท 
(Context) 

- บริบทองค์ก รภายนอก ท่ี
ส่งผลให้เกิดการด าเนินงาน
ด้ านความ รับผิ ดชอบต่อ
สงัคมขององคก์ร 
- บริบทองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบั
การด า เ นินการด้านความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม 
(นโยบาย, วิสยัทศัน์, ทศันคติ
และกลยุทธ์และแนวทางใน
การด าเนินการ 
- ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ด้ า น ค ว า ม
รับผิ ด ชอบ ต่อสั ง คม เพื่ อ
สนบัสนุนธุรกิจ 

- การด าเนินงานเพื่อให้สอดคลอ้งตามแนว
ทางการด าเนินการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และตอบสนองต่อนโยบาย 
วิสยัทศัน์ของกลุ่มบริษทั 

- บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบาย , วิสัยทัศน์
และพนัธกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบ
ต่อสงัคมโดยตรงท่ีใหค้วามส าคญักบัการอยู่
ร่วมกบัชุมชน สร้างความไวว้างใจและความ
เช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและชุมชน 

- ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ให้ ข ย า ย ออก ไป เ พื่ อ
สนับสนุนการด าเนินงาน และเขา้ถึงชุมชน
ในเชิงรุก พร้อมทั้งด  าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
สร้างความสนิทเป็นเหมือนคนในครอบครัว 

- สร้ างภาพลักษณ์  ความน่า เ ช่ือ ถือ เพื่อ
สนบัสนุนการลงทุน ความเช่ือมัน่จากชุมชน
เพื่อการด าเนินท่ีเกิดอุปสรรคนอ้ยลง 
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ตารางที่ 4.3 สรุปปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนนิงานด้วยโครงการ CSR IN 
 SCHOOL 

กระบวนการ ประเด็น ผลการศึกษา 
ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) 

- แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
ผูรั้บผดิชอบ และงบประมาณ 

- บุคลากร มีจ  านวนน้อยแต่เพียงพอเน่ืองจาก
การใชบุ้คลากรในการด าเนินกิจกรรมอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

- งบประมาณ ใช้หลกัการลดการพ่ึงพา เพ่ิม
การพึ่งพิง ผูม้ีส่วนไดเ้สียเขา้ใจในหลกัการ 
และรู้ช่องทางการเข้าถึงเงินกองทุนรอบ
โรงไฟฟ้า  ท าให้ไม่มีการคาดหวังการ
สนับสนุนเงินทุนเพ่ิมเติมจากโรงไฟฟ้า
ราชบุรี 

- ก าหนดกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรม สร้าง
แนวทาง และแบบแผนในการด าเนินการ
ของ CSR IN SCHOOL ให้มีการพฒันาใน
แต่ละระดบัขั้น เพ่ือใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไป 

ปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการ
ด า เ นินงาน 
(Process) 

- การพัฒนา  และ ส่ง เส ริ ม
ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร 
- การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล 
- การมีส่วนร่วม 
- เ กณฑ์ข้อก  าหนดในการ
ด าเนินการภายใต้โครงการ 
CSR IN SCHOOL 

- ท าให้เกิดความสุขและความส าเร็จ ควบคู่
กนัไปอยา่งย ัง่ยนื  

- สนบัสนุนองคค์วามรู้ท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สียสนใจ 
และสร้างการต่อยอดองค์ความรู้ท าให้เกิด
การแลกเปล่ียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ พฒันา
ไปพร้อมกนัใชห้ลกัการพี่สอนนอ้ง 

- มีการประเมินผลการด าเนินงานจากองคก์ร
ภายนอก เพื่อเสนอแนะ พัฒนาโครงการ 
ใหแ้ก่โรงเรียน  

- สร้างแรงกระเพื่อม ท าให้โรงเรียนเขา้ร่วม
ด้วยสมคัรใจ ขยายผลสู่ชุมชน ตามหลกั 5 
ship 
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ตารางที่ 4.3 สรุปปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนนิงานด้วยโครงการ CSR IN 
 SCHOOL 

กระบวนการ ประเด็น ผลการศึกษา 
ผลผลิต 
(Products) 

- ผลลัพ ธ์ จ า ก ก า ร ด า เ นิ น
กิจกรรมของโรงเรียนรอบ
โรงไฟฟ้า 
- การบรรลุวตัถุประสงค์ และ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

- ผู ้มี ส่ วนได้ เ สีย เข้าใจในหลักการของ
โครงการส่งผลในเชิงประจกัษ ์ 

- การไดรั้บรางวลัต่าง ๆ  จากการต่อยอดของ
แผนงานในโครงการ CSR In School 

- บริษทัฯ บรรลุเป้าหมาย ในการด าเนินงาน
ร่ วมกับก ลุ่ม เ ค รื อ ข่ า ย โ ร ง เ รี ยนรอบ
โรงไฟฟ้า 

- โรง เ รี ยน ท่ี เข้า ร่ วมโครงการบบรร ลุ
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

ผลกระทบ 
(Impact) 

- การบูรณาการและต่อยอด
กิจกรรมจากโครงการ CSR 
IN SCHOOL 
- ความย ัง่ยนืและความต่อเน่ือง
ของการด าเนินโครงการ CSR 
IN SCHOOL 
- ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้
เสีย 
- ทิศทางการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมใน
อนาคต 

- การต่อยอดพัฒนาโครงการ และพัฒนา
บุคลากร ทั้งครู และนกัเรียน ร่วมถึงชุมชนท่ี
เขา้ร่วม 

- การเป็นท่ีรู้จกั ไดรั้บโอกาส และรางวลั จาก
หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ 

- ส่ งผลให้ก ลุ่ม เค รือ ข่ ายโรง เ รี ยนรอบ
โรงไฟฟ้ามีแนวทางการพัฒนาต่อยอด
กิจกรรมไดด้ว้ยตวัเองอยา่งย ัง่ยนื 

- 1 กิจกรรมจากโครงการ CSR IN SCHOOL 
สามารถมาขยายผลในการด าเนินงานให้
โรงเรียน สู่ชุมชน ไดอ้ยา่งมากมาย 

- โครงการ  CSR IN SCHOOL ได้ ถูกวาง
ระบบ และมี คู่มือในการด าเนินการ ซ่ึง
ผูส้นใจสามารถศึกษาได ้

- การเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ เพื่อขยายผลองค์
ความรู้ ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน หรือท า
กิจกรรมเพื่อสงัคม 
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ตารางที่ 4.3 สรุปปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนนิงานด้วยโครงการ CSR IN 
 SCHOOL 

กระบวนการ ประเด็น ผลการศึกษา 
- กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียเขา้ใจในหลกัการ และ

ระบบการด าเนินงาน และพร้อมน าไป
ปฏิบติัใหเ้กิดผลหากมีเปล่ียนแปลง 

- ผู ้มี ส่วนได้เ สียมีความพึงพอใจมากต่อ
กิจกรรม CSR In School 

 

4.4 การวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินการ 
 

4.4.1 วเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จจากการศึกษาด้วย CIPPI-Model 
จากการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง (Semi-structured Interview) กลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในการด าเนินการโครงการ CSR IN 
SCHOOL ทั้งส้ิน 4 กลุ่ม สามารถวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จด้วยหลกัการประเมินแบบ CIPP-I 
Model โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบริบท ปัจจยัน าเขา้ 
และปัจจยัดา้นกระบวนการ ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยัน้ีส่งผลให้เกิดผลผลิต และผลกระทบ จากการด าเนิน
โครงการ CSR IN SCHOOL โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปัจจัยด้านบริบทภายนอก การด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการ
ด าเนินการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตอบสนองต่อนโยบาย วิสัยทศัน์ของกลุ่ม
บริษทั และบริบทภายในผูบ้ริหารเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด เน่ืองจากเป็นผูว้างแนวนโยบาย วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ การสร้างวฒันธรรมองคก์ร เมื่อผูบ้ริหารแสดงความเป็นผูน้  ายอ่มส่งผลต่อการสร้างเสริม
ปัจจยัส่วนอ่ืนตามมา 

ปัจจัยน าเข้า  บุคลากร ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีผูบ้ริหารให้ความส าคัญใน
โครงการ CSR IN SCHOOL สร้างการด าเนินงานของบุคลากรใหพ้ร้อมด าเนินการตามค่านิยม และ
วฒันธรรมองค์กรท่ีถูกสร้างไว ้ เมื่อบุคลากรมีความพร้อม และถูกส่งเสริมในการร่วมด าเนิน
กิจกรรม  
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ปัจจัยด้านกระบวนการ เร่ืองการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อการ
ด าเนินงานถูกผลกัดนัดว้ยผูบ้ริหาร และส่งเสริมการด าเนินงานแก่บุคลากร การมีส่วนร่วมของ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจึงเกิดข้ึน เป็นแนวทางปฏิบติัไดจ้ริง เมีผลสืบเน่ืองไปยงัผลผลิตของโครงการ 
ท่ีผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเขา้ใจในหลกัการ ก่อให้เกิดผลลพัธ์จากกิจกรรมต่าง ๆ  ในโครงการ CSR IN 
SCHOOL 

ทั้งยงัแสดงออกมาซ่ึงผลกระทบของโครงการ ท่ีสามารถบูรณาการและต่อยอด
กิจกรรม สร้างเป็นความย ั่งยืน และต่อเน่ืองจากการด า เนินโครงการ CSR IN SCHOOL  
ในเชิงประจกัษอ์อกสู่ภายนอกมิไดส้ าเร็จแค่เพียงบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั เท่านั้น 

4.4.2 ปัญหา และอปุสรรค ในการด าเนินการ 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียสามารถวิเคราะห์  ปัญหา และอุปสรรค  

ในการด าเนินการโครงการ CSR IN SCHOOL ไดด้งัน้ี 

1) การใหส้ร้างกิจกรรม และการส่ือสารท่ีจะตอ้งส่งเสริมใหร้ะดบัผูบ้ริการ
ยนิดีเขา้ร่วมโครงการ 

2) การส่ือสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นส่ิงส าคัญมากท่ีต้อง
ไดรั้บการด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอกบักลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

3) การดึงบุคลากรระดบัปฏิบติัการให้ยินดีร่วมกิจกรรม สร้างความรู้สึก
ร่วม เพ่ือใหบุ้คลากรไม่รู้สึกว่ากิจกรรมน้ีเป็นการเพ่ิมภาระงาน  

4) เร่ืองโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เน่ืองจากกิจกรรม
โครงการถูกออกแบบมาในลกัษณะของการด าเนินงานในพ้ืนท่ีจริง เม่ือมีโรคระบาดท าให้เกิด
อุปสรรคในการด าเนินงานท่ีล่าชา้ หรือติดขดัในบางกิจกรรม 
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บทที ่5 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมโครงการ CSR IN SCHOOL กรณีศึกษา บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากัด 
ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
5.3 ขอ้เสนอแนะส าหรับการท างานวิจยัคร้ังต่อไป 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
การศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ

สงัคมโครงการ CSR IN SCHOOL กรณีศึกษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) 
ศึกษารูปแบบการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั  2) 
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อ
สังคมด้วยโครงการ CSR IN SCHOOL และ 3) เสนอแนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้แก่หน่วยงานอ่ืนน าไปประยกุตใ์ช ้และเสนอแนวทางในการพฒันาต่อยอด
กิจกรรมแก่บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั โดยไดท้ าการรวบรวมขอ้มูล สมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างกบั
กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งส้ิน 4 กลุ่ม รวมถึงการศึกษาเอกสารร่วมด้วย ซ่ึงสามารถสรุปและ
อภิปรายผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

 

5.1.1 รูปแบบการด าเนนิงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม ของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี 
จ ากดั 
จากการด าเนินการรวบรวมขอ้มูลเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสียของโครงการนั้น สามารถสรุปไดว้่า รูปแบบการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อ
สังคม ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั เป็นไปตามพนัธกิจ กลยุทธ์การพฒันา และกรอบการ
ด าเนินงานความรับผดิชอบชุมชนและสงัคม ของบริษทั ราช กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) 
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นั้นคือ เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ 
ปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่าเทียม และเคารพในความแตกต่าง ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิต 
และความเขม้แข็งของชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายดา้น CSR ของโรงไฟฟ้าราชบุรี ท่ีว่า ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกบับริษทัฯ อยู่ร่วมกับชุมชนในลกัษณะ "การเป็นเพื่อนบา้นท่ีดี" 
สนบัสนุนการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีและย ัง่ยนื ส่งเสริม
ให้ชุมชนร่วมตรวจสอบส่ิงแวดล้อมของโรงไฟฟ้า และมีช่องทางการส่ือสารข้อมูลระหว่าง
โรงไฟฟ้าราชบุรีกบัส่วนราชการและชุมชน โดยสอดคลอ้งกบักลยทุธ ์และกระบวนการด าเนินงาน
ท่ีเร่ิมจากการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Relation, Relationship) และอีกกลยุทธ์ท่ีมี
ความส าคญัมากคือ การให้ความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพความสามารถของพนกังานดว้ยการ
สนับสนุนการอบรมให้ความรู้และทรัพยากรท่ีจ  าเป็นต่าง ๆ  พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีปลอดภัย กระตุ้นให้ เ กิดความคิดสร้างสรรค์ และท างานได้เต็มศักยภาพและ  
ขีดความสามารถ 

 
5.1.2 ปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ปัญหา และอปุสรรคของการด าเนนิงานด้านความ

รับผดิชอบต่อสังคมด้วยโครงการ CSR IN SCHOOL 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ย

โครงการ CSR IN SCHOOL รวมถึงปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินงาน แสดงไดต้ามภาพท่ี 5.1 
และสามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

5.1.2.1 ปัจจยัดา้นบริบท (Contexts) 
ปัจจัยด้านบริบท พบว่า 1) บริบทองค์กรภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการ

ด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  ท่ีส าคัญคือ การด าเนินงานเพื่อให้สอดคลอ้งตามแนว
ทางการด าเนินการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตอบสนองต่อนโยบาย วิสยัทศัน์ของ
กลุ่มบริษทั ส่วนบริบทองคก์รภายในท่ีส าคญัคือ วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ท่ีจะสะทอ้นเร่ือง CSR ไว้
ตั้งแต่วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ ์และนโยบายกระบวนการดา้นCSR จะถูกถ่ายทอดมาจากผูบ้ริหาร 
สู่พนักงานให้เกิดการปฏิบติัท่ีแทจ้ริงเหมือนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 2) กลยุทธ์และแนวทางในการ
ด าเนินการ การสร้างความสัมพนัธ์ ดึงให้ชุมชนเขา้มามีบทบาทในการด าเนินงานร่วมกนัสร้างแรง
กระเพ่ือมให้เกิดข้ึนจากจุดเล็ก ๆ และขยายวงกวา้งของผลกระทบออกไป 3) การประยุกต์ใช ้
เพื่อสนับสนุนธุรกิจ จากการด าเนินการดา้น CSR ท่ีถูกสอดแทรกอยู่ในกระบวนการด าเนินงาน
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ตั้งแต่ตน้และสม ่าเสมอ จนท าใหชุ้มชนมองเห็นขอ้ดีของการมีโรงไฟฟ้าอยูน่ั้นส่งผลในการยอมรับ 
สนบัสนุน และเช่ือใจในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
5.1.2.2 ปัจจยัน าเขา้ (Input) 

ปัจจยัน าเขา้ดว้ยหลกัการบริหาร 4M คือบุคลากร แนวทางการด าเนินงาน 
ทรัพยากร และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการโครงการ CSR IN SCHOOL พบว่า โรงไฟฟ้าราชบุรี
มีการส่งเสริมและสร้างบุคลากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดให้มีคุณภาพ และมีความรู้ โดยใช้
หลกัการ 3 R คือ การใช้ Relation (ความสัมพนัธ์) ไปดึง Resource (ทรัพยากร) และท าให้เกิด 
Results (เป้าประสงค์) ท าให้กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ให้บรรลุผลส าเร็จ
โดยไม่หวงัการใช้งบประมาณท่ีมาก แต่จะใช้กลุ่มเครือข่ายท่ีมีความเหมาะสมในแต่ละดา้นท่ี
เหมาะสมกบัตน ซ่ึงโรงไฟฟ้าจะคอยเป็นตวักลางในการส่งเสริมและสร้างความสัมพนัธ์ท าใหเ้กิด
การพึ่งพิงกนัระหว่างกลุ่มผูม้ีส่วนได้เสีย และการสร้างคู่มือในการด าเนินกิจกรรมไวอ้ย่างเป็น
ขั้นตอนเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม 

 

5.1.2.3 ปัจจยัดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ปัจจยัดา้นกระบวนการด าเนินงาน พบว่า 1) การพฒันา และส่งเสริมความรู้

ความสามารถของบุคลากร จะถูกด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกปี เพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการ 
2) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มีการติดตามการด าเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินกิจกรรม และในช่วงก่อนจบกิจกรรมแต่
ละปี จะมีการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละโรงเรียนโดยท่ีปรึกษา เพ่ือเพ่ิมเติมค าแนะน า 
สร้างองคค์วามรู้ และการต่อยอดกิจกรรม รวมถึงการศึกษาดูงานท่ีโรงไฟฟ้าไดจ้ดัใหม้ีอยา่งต่อเน่ือง 
3) การมีส่วนร่วมของกลุ่มโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมโดยความสมคัรใจ  
สร้างให้เห็นผลดีจากการเขา้ร่วมโครงการ และผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนโดยโครงการโดยจะค านึงใน  
4 เร่ืองหลกัท่ีโรงเรียนด าเนินการอยู่แลว้ คือ ส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
และคุณธรรมจริยธรรม และในการร่วมด าเนินกิจกรรมโรงเรียนอย่างเป็นระดบัขั้นของการพฒันา
ในโครงการ รวมถึงโรงเรียนจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียของโรงเรียน 
แลว้จึงน ามาสู่การต่อยอดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนโดยโรงเรียน หรือเกิดการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนท่ีเกิดจากการสารสัมพันธ์ร่วมด าเนินกิจกรรมด้วยกัน และ 4) เกณฑ์ข้อก  าหนดใน  
การด าเนินการภายใตโ้ครงการ CSR IN SCHOOL มีความเหมาะสมในการสร้างเกณฑ์คือการเร่ิม



93 

ด าเนินการจากระดบั Beginner คือใหโ้รงเรียนร่วมด าเนินการใน 4 เร่ืองหลกั ต่อไปสู่ระดบั Advance 
คือ การส่งเสริมใหโ้รงเรียนไดไ้ปสานเสวนาเพ่ิมเติมกบัชุมชนรอบโรงเรียน และท ากิจกรรมร่วมกนั
กบัชุมชนอย่างน้อย 1 กิจกรรม นอกเหนือจาก 4 เร่ืองหลกั เมื่อกิจกรรมโครงการสามารถขยายผล
ออกสู่ชุมชนได้แลว้ ท าอย่างไรให้เกิดการพฒันาในแต่ละดา้น เกิดความหน้าสนใจ นวตักรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีย ัง่ยืนต่อไปได ้ส่งผลให้เกิดเป็นระดบั SMART เป็นการด าเนินการร่วมใน 
การรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกโรงเรียน ให้ร่วมด าเนินงาน CSR IN SCHOOL และการด าเนิน
กิจกรรมโครงการกบัชุมชน ให้เกิดการพฒันาชุมชนและสังคม น าไปสู่การต่อยอดกิจกรรมเป็น
ระดบั Network & Network Continuous ขยายผลต่อยอดพฒันาใหเ้กิดเป็นแหล่งเรียนรู้ เกิดเครือข่าย
ไปสู่ภายนอกพ้ืนท่ี เพ่ือใหโ้รงเรียนรอบโรงไฟฟ้าทั้ง 27 โรงเรียนกา้วไปสู่การเป็นโรงเรียนเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ CSR IN SCHOOL และเกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยในการด าเนินการแต่ละระดบั 
จะใช้การด าเนินการแบบโรงเรียนพี่คือโรงเรียนระดับสูงกว่าสอนโรงเรียนน้อง เพื่อให้เกิด  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเกิดความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 

 

5.1.2.4 ผลลพัธ ์(Product) 
ปัจจยัท่ีเป็นผลลพัธ์จากโครงการ CSR IN SCHOOL พบว่า 1) ผลลพัธ์จาก

การด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า คือการไดรั้บโอกาสของทั้งโรงเรียนและบุคลากร 
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน  และการไดรั้บรางวลัจากการต่อยอดกิจกรรมของโครงการ CSR IN 
SCHOOL ทั้งในระดบัภูมิภาค และประเทศ 2) การบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ทั้งโรงไฟฟ้า
ราชบุรี และผูมี้ส่วนไดเ้สียลว้นบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายทั้งในระยะสั้น และยาวของตนเอง
ทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมใหเ้กิดข้ึนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า และขยายผลออกสู่
ชุมชน การให้ความส าคัญกับการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อชุมชน หรือต่อยอดกิจกรรมจาก
โครงการ CSR IN SCHOOL ได้ และโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าก็บรรลุเป้าหมายในการเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างการท่ีบุคลากรและนักเรียนได้รับองค์ความรู้ใหม่ จนเกิดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้  
การจดสิทธิบัตร การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับโอกาสท่ีดีข้ึนจากการต่อยอดกิจกรรมของ
โครงการ และการเป็นท่ีรู้จกัท่ีมากกว่าในชุมชน 

 

5.1.2.5 ผลกระทบ (Impact)  
ปัจจยัท่ีเป็นผลกระทบจากโครงการ CSR IN SCHOOL พบว่า 1) การบูรณา

การและต่อยอดกิจกรรมจากโครงการ CSR IN SCHOOL ส่งผลให้โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าได้รับ
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โอกาสต่าง ๆ มากข้ึน ทั้งรางวลั การจดสิทธิบตัร การเป็นศูนยก์ารการเรียนรู้ การพฒันาเศรฐกิจของ
ชุมชนให้เกิดแบรนด์ หรือกลุ่มอาชีพ และการเป็นวิทยากรท่ีมีความช านาญ 2) ความย ัง่ยืนและ 
ความต่อเน่ืองของการด าเนินโครงการ โครงการไดถู้กออกแบบให้อยูบ่นพ้ืนฐานของการด าเนินงาน
ท่ีเหมาะสมกบับุคลากรของโรงเรียน ท าให้เป็นการด าเนินงานคู่ไปกบัภาระงานเดิมของโรงเรียน 
ไม่เป็นการสร้างงานใหม่ให้กบับุคลากร รวมถึงโครงการไดถู้กสร้างและถ่ายทอดการระบบการ
ด าเนินการใหแ้ก่กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย และกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียได้เห็นถึงความส าคญั และผลลพัธ์ของ
การด าเนินงานโครงการจึงท าให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะมีโครงการ  CSR IN SCHOOL หรือไม่  
การด าเนินงานดว้ยระบบของโครงการจะถูกน ามาใชง้านไดอ้ยา่งดีและย ัง่ยนื 3) ความพึงพอใจของ
ผูม้ีส่วนไดเ้สีย จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้ง 4 กลุ่ม จ  านวน 10 ท่านให้ความเห็น
ตรงกนัว่ามีความพึงพอใจมากในการด าเนินงานโครงการ  CSR IN SCHOOL และการด าเนินงาน
รับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรี และ 4) ทิศทางการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมในอนาคต ให้มีการด าเนินงานต่อยอดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมบุคลากรให้มี 
ความช านาญท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึน ขยายผลกบัเครือข่ายโดยใชเ้ป็น CSR Credit เพื่อใหโ้รงเรียนเดิม
มีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และสนับสนุนการขยายผลต่อให้กบัโรงเรียนอ่ืน ๆ  รวมทั้งส่งเสริม
รูปแบบการด าเนินกิจกรรมผา่นระบบออนไลน์เพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ถึง 

 

5.1.2.6 ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการ CSR IN SCHOOL 
ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ CSR IN SCHOOL คือ ปัญหาดา้นการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นปัญหาท่ีจะตอ้งใชค้วามสัมพนัธ์ และความสม ่าเสมอ สร้างความวางใจใหเ้กิด
ข้ึนกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือให้สามารถร่วมด าเนินกิจกรรมไดอ้ย่างต่อเน่ือง เม่ือการส่ือสารเป็นผล
ผูบ้ริหารให้ความส าคญัจะส่งผลต่อการน ามาปฏิบติัของบุคลากร และสร้างการยินดีร่วมกิจกรรม  
ท าให้ผูป้ฏิบัติเห็นในเป้าประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมไดอ้ย่างผูบ้ริหารเล็งเห็น และต้องท าให้
กิจกรรมเป็นงานท่ีด าเนินการอยูแ่ลว้ และต่อยอดผลการด าเนินงานได ้โดยปัญหาใหญ่อขงโครงการ
น้ีในช่วงน้ีคือ การระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีอาจส่งผลให้กิจกรรมโครงการเกิด
อุปสรรคในการด าเนินงานล่าช้า หรือติดขดัในบางกิจกรรม โรงไฟฟ้าจึงไดเ้ร่ิมด าเนินกิจกรรม 
ผ่านรูปแบบออนไลน์มากข้ึนเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของกิจกรรม และเกิดประโยชน์ต่อบุคลากร
จึงได้ด  าเนินการจัดกิจกรรมการสอนการจัดท าคลิปวิดีโอ และส่ือการเรียนการสอนผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อใหท้นัต่อการตอบสนองในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นน้ี 
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ภาพที่ 5.1 ปัจจยัแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการ CSR IN SCHOOL ตามหลกัการ
ประเมนิแบบ CIPP-I Model 

 
 

5.1.3 แนวทางในการพฒันาการด าเนนิการด้านความรับผดิชอบต่อสังคมด้วยโครงการ 
CSR IN SCHOOL 

 
5.1.3.1 แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่

หน่วยงานอ่ืน 
การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยโครงการ CSR IN 

SCHOOL มีแนวทางในการด าเนินการท่ีเร่ิมจากการเขา้ใจในบริบทองคก์ร ผูน้  ามีความมุ่งมัน่ในการ
ด าเนินการ เขา้ใจในบริบทของชุมชน และมีการวางกลยทุธใ์นการพฒันาขององคก์รใหส่้งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและผูม้ีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้ง ด้วยการเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็น การ
ปรึกษาหารืออยา่งโปร่งใสและสร้างสรรค ์ปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่าเทียม และเคารพในความแตกต่าง 



96 

ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิต และความเขม้แข็งของชุมชน นั้นคือการท่ีโรงไฟฟ้าเปิด
โอกาสและรับความความต้องการจากชุมชน แม้แต่ในโครงการ  CSR IN SCHOOL ใน 
การด าเนินการร่วมกบัชุมชนก็ตอ้งใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการ และบริบทของชุมชนเป็นหลกั 

โดยหลกัการท่ีโรงไฟฟ้าราชบุรีน ามาใช้ในการด าเนินงานท่ีส าคัญ คือ 
การให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์ท่ีดี สร้างความเป็นสมาชิกให้รู้สึกถึงการเป็นเจา้ของร่วมกนั  
ในกิจกรรมต่าง ๆ ท าใหผู้ม้ีส่วนร่วมมีความยนิดีในการร่วมวางรูปแบบการด าเนินกิจกรรมท่ีไม่เป็น
การสร้างภาระงานเพ่ิม สร้างผลลพัธ์ในการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างแสงกระเพื่อม
ทางสงัคมแก่ชุมชน 

 

5.1.3.2 แนวทางในการพฒันาต่อยอดกิจกรรมแก่บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั 
แนวทางในการพฒันาต่อยอดกิจกรรมแก่บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั คือ

การส่ือสารการด าเนินกิจโครงการ  CSR IN SCHOOL ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกวา้ง ผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีปัจจุบนัมีความส าคญัและผูค้นทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ร่วมถึงการปรับกิจกรรมให้
สอดรับกบัสถานการณ์ปัจจุบนัโดยการสร้างกิจกรรมใหผ้า่นรูปแบบออนไลน์ เร่ิมตน้ท่ีเด็กนกัเรียน
เป็นผูร่้วมด าเนินกิจกรรมหลกั และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากผูป้กครองต่อให้มีความสนใจ
ในพ้ืนฐานของโครงการทั้ง 4 ดา้น เพื่อให้โครงการสามารถด าเนินการไดใ้นสถานการณ์ฉุกเฉิน
อยา่งการแพร่ระบาดของโรค 

นอกจากน้ี การเกิดการแลกเปล่ียนระหว่างบุคลากรของแต่ละโรงเรียน 
ท่ีมีความเชียวชาญแตกต่างกนั เพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน หากมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้จะส่งผลดีต่อการเรียนการสอน การปรับปรุงโครงการและการเสริมสร้างความเขม้แข็งดา้น
ความรับผดิชอบต่อสงัคมของโรงเรียนทั้ง 4 ดา้น รวมถึงความเขม้แข็งของชุมชนโดยรอบ อาจสร้าง
เครือข่าย CSR IN SCHOOL Network โดยร่วมมือลงนามข้อตกลงร่วมกัน รวมถึงการจัดตั้ ง
คณะกรรมการเครือข่าย CSR IN SCHOOL Network ให้ชุมชนและภาคเอกชนอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วม 
เพื่อประชุมทบทวนการด าเนินกิจกรรม/โครงการ และมีการศึกษาดูงานกิจกรรมดา้น CSR ท าให ้
เกิดการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
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5.2 อภปิรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม

โครงการ CSR IN SCHOOL กรณีศึกษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ในคร้ังน้ีสามารถวิเคราะห์ปัจจยั
แห่งความส าเร็จของการด าเนินการตามหลกัการประเมินแบบ CIPP-I Model มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จท่ีส าคัญ 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านบริบทภายนอกของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั  
ท่ีส่งผลใหเ้กิดการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเน่ือง คือ การด าเนินงานเพื่อให้
สอดคลอ้งตามแนวทางการด าเนินการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตอบสนองต่อ
นโยบาย วิสัยทศัน์ของกลุ่มบริษทั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสถาบนัพฒันาธุรกิจเพื่อสังคม (2556) 
ท่ีกล่าวว่ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจากการด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนภายใต  ้
กลยทุธข์องกิจการ ตอ้งมีลกัษณะเป็นความรับผดิชอบต่อสังคมและเป็นไปในทิศทางของการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่กิจการ (Value Creation) เพราะจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียไป
พร้อม ๆ กนั ส่วนบริบทองค์กรภายในท่ีส าคญั คือ ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารของทั้งผูจ้ดักิจกรรม 
และผูม้ีส่วนไดเ้สีย เป็นปัจจยัดา้นบริบทท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดท่ีจะก่อใหเ้กิดผลในการด าเนินงาน
ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากการเป็นผูน้  าจะเป็นผูก้  าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานให้แก่ผูป้ฏิบัติงานสามารถด าเนินการตามแนวทางได้อย่างชัดเจน 
สอดคลอ้งกับแนวคิดของดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริ (2558) ท่ีกล่าวไวว้่า ผูน้  า คือ คนหน่ึงคน หรือ  
กลุ่มคนไม่ก่ีคนจ านวนหน่ึงท่ีก  าหนดหนทางหรือวิถีการด าเนินชีวิตหรือกิจกรรม ให้กบักลุ่มคน
จ านวนมากขบัเคล่ือนความเป็นไปของกลุ่มใหเ้คล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นความส าเร็จ หรือ
ความล่มสลายของกลุ่มองค์กรนั้นข้ึนอยูก่บัผูน้  า และตรงกบัแนวคิดของ McFarland (1979) อา้งถึง
ในพนิดา ไชยแกว้ (2559) ท่ีกล่าวว่า ผูน้  า คือบุคคลท่ีมีความสามารถในการใชอิ้ทธิพลให้คนอ่ืน
ท างานในระดับต่าง ๆ ท่ีต้องการให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ ส่งผลต่อปัจจัย 
แห่งความส าเร็จดา้นปัจจยัน าเขา้ คือ บุคลากร ท่ีไดรั้บ ค่านิยม กรอบแนวคิด และแนวทางปฏิบติัให้
การด าเนินงานสามารถบเคล่ือนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวข้องผูน้  าองคก์ร 
สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 10 ท่านตอบตรงกนัในเร่ืองของบุคลากรของ
โรงเรียน และโรงไฟฟ้า คือบุคลากรแต่ละคนมีศกัยภาพในการด าเนินงาน และมีช่องทางการส่ือสาร
ท่ีรวดเ ร็ว  แม้ว่ าจะมี บุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพียง  12  คน ซ่ึงต้องดูแล 
ความความสมัพนัธข์องชุมชนทั้งหมด 48 หมู่บา้น แต่บุคลากรทั้งหมดสามารถสร้างความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานได้อย่างครบถ้วน และปัจจัยทั้ ง 2 คือ ผูบ้ริหาร และบุคลากร ยงัส่งผลต่อ
ความส าเร็จในปัจจยัดา้นกระบวนการ คือการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด สอคลอ้ง
ในหลักการด าเนินงานท่ีผูน้  าของโรงไฟฟ้าได้ก  าหนดเป็นกลยุทธ์ด้าน CSR ไว้ให้บุคลากร
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ด าเนินการตามคือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้า อยู่ร่วมกับชุมชน  
ในลกัษณะ "การเป็นเพื่อนบา้นท่ีดี" ซ่ึงก่อนการมีการสร้างการมีส่วนร่วม การก าหยดกลยทุธใ์นการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Relation, Relationship) อยู่ในทุกกลยุทธ์ และแนวทาง
การด าเนินงาน เพื่อให้ความสัมพนัธ์ท่ีดีถึงการสร้างการมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีวงกลม
ของความขดัแยง้ Moore 1986 อา้งถึงในวนัชยั วฒันศพัท ์(2550) ระบุว่า ความสมัพนัธม์ีความส าคญั
มากเพราะหากความสัมพนัธ์ดีความขดัแยง้ก็จะไม่ค่อยเกิด หรือเกิดแลว้ก็สามารถแกปั้ญหาให้
กลบัคืนมาไดง่้ายกว่าหากความสมัพนัธไ์ม่ดีก็จ  าตอ้งฟ้ืนความสมัพนัธข้ึ์นมาใหม่ พฤติกรรมในอดีต
ท่ีน าไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีเส่ือมจ าตอ้งสร้างให้เกิดการฟ้ืนคืนดีข้ึนมาใหม่ซ่ึงอาจจะตอ้งสร้างเกาะ
ไวว้างใจให้เกิดข้ึน ความสัมพนัธ์และความไวว้างใจจึงเป็นเหมือนกาวท่ีใชย้ึดโยงความสัมพนัธ์
ระหว่างกนัไว ้โดยบริษทั ราช กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) และโรงไฟฟ้าราชบุรีไดใ้หค้วามส าคญัในการ
สร้างการมีส่วนร่วมโดยไดก้  าหนดเป็นนโยบาย และกลยทุธด์า้น CSR ไวว้่าเสริมสร้างและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนและผูม้ีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง ด้วยการเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็น 
สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีและย ัง่ยืน  
ซ่ึงในการด าเนินกิจกรรมโรงไฟฟ้าราชบุรี เม่ือมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียแลว้นั้น การ
สร้างการมีส่วนร่วมจึงเกิดข้ึนไดง่้าย ซ่ึงการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินกิจกรรมโครงการน้ี
เป็นการมีส่วนร่วมในระดบัสูงสุดของการมีส่วนร่วมคือน าไปสู่การปฏิบติัจริง และขั้นของการเสริม
อ านาจตามระดับการมีส่วนร่วมของ IAP2 สมาคมนานาชาติดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(International Association for Public Participation) อ้างถึงใน อรทัย ก๊กผล, 2552 ท่ีกล่าวไว้ว่า  
การมีส่วนร่วมในระดบัเสริมอ านาจให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนั้นเป็นขั้นท่ีให้บทบาทผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในระดบัท่ีสูงสุด เพราะให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผูต้ดัสินใจในการเลือกกิจกรรม และร่วม
กิจกรรมดว้ยตนเอง 

เม่ือปัจจยัแห่งความส าเร็จทั้ง 3 ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้เกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ CSR IN 
SCHOOL ของโรงไฟฟ้าราชบุรีย่อมส่งผลต่อการเกิดเป็นปัจจัยท่ี 4 และ5 คือ ปัจจยัท่ีเป็นผลลพัธ์ 
และผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรมแก่ทั้งโรงไฟฟ้าราชบุรี และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้าร่วมด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและพร้อมพฒันาต่อยอดจากการด าเนินงานโครงการให้เกิดผลในระยะยาว
อยา่งสมดุลและต่อเน่ือง ทั้งน้ีผลแห่งการด าเนินกิจกรรมน้ี ไม่อาจสร้างความสมดุลในดา้นเศรฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้มไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น หรือเพียงอาศยัการด าเนินงานจากโรงไฟฟ้าราชบุรี
เพียงล าพงั หากแต่ตอ้งมีกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอยา่งกลุ่มโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า และชุมชน หรือ
องคก์รอ่ืนอีกหลากหลายในการขบัเคล่ือนกิจกรรมโครงการใหเ้กิดผล และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 



99 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท างานวจิยัคร้ังต่อไป 
จากการด า เนินการศึกษาในการคร้ังเ ป็นการศึกษารูปแบบการด าเ นินงานด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมดว้ยโครงการ CSR IN SCHOOL 
เพื่อเสนอแนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่หน่วยงานอ่ืนน าไป
ประยุกต์ใช ้พร้อมเสนอแนวทางในการพฒันาต่อยอดกิจกรรมแก่บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั นั้น 
พบว่าจากการสมัภาษณ์กลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
จะตอบในลักษณะของการมีมุมมองท่ีดีกับโรงไฟฟ้า ไม่ค  านึงถึงเร่ืองเงินหรืองบประมาณ  
ในการด าเนินงาน จึงท าให้เร่ืองนโยบาย รูปแบบการด าเนินงาน กลยุทธ์ และแนวทางการท างาน
ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  จ  ากัด มีความน่าสนใจในการศึกษาวิจัยข้ึนต่อไป เพ่ือพัฒนา 
การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ CSR IN SCHOOL  

 
ค าช้ีแจง  แบบสมัภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาสารนิพนธเ์ร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมโครงการ CSR IN SCHOOL กรณีศึกษา บริษทั 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภาคเอกชน) 
ช่ือ-นามสกุล ผู้สัมภาษณ์..................................................................................................................... 
ต าแหน่ง / หน่วยงาน.......................................................................................................................... 
วนัที่ให้สัมภาษณ์…………………………………………………………………
เวลา……………………………….………..…………… 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี 
จ ากดั  
2.1 บริบท (Context) 
1 ความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของบริษทัฯ ในความคิดเห็นของท่านเป็นอยา่งไร 

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

................................................................................................................................................ 
2 ความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของบริษทัฯ สามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อสนบัสนุนการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไร
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

3 จุดเร่ิมตน้ การก าหนดกลยทุธ ์นโยบาย วิสยัทศัน์ และทศันคติดา้นความรับผดิชอบต่อ
สงัคมของบริษทัฯ เป็นอยา่งไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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4 บริษทัฯ มกีลยทุธ ์และแนวทางในการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม
อยา่งไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

5 วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม และนโยบายดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร มีส่วน
ส าคญัใน 
การขบัเคล่ือนการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ อยา่งไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

2.2 ปัจจยัน าเข้า (Inputs) 
1 บริษทัฯ มีแผนงาน การจดัสรรบุคลากรผูรั้บผดิชอบ และงบประมาณในการด าเนินการดา้น

ความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

2 บุคลากรในการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร และการด าเนิน
โครงการ CSR IN SCHOOL ของบริษทัฯ เพียงพอต่อกิจกรรมและครอบคลุมการลงพ้ืนท่ี 
หรือไม่ และท่านคิดเห็นว่าจ  านวนของบุคลากร มากหรือนอ้ยเพียงใด ท่ีจะท าใหก้าร
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

2.3 กระบวนการ (Process) 
1 โครงการ CSR IN SCHOOL ถือเป็นแผนงาน และกลยทุธใ์นการด าเนินการดา้นความ

รับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ หรือไม่ อยา่งไร และมีจุดเร่ิมตน้ของโครงการ พร้อม
เกณฑข์อ้ก  าหนดในการด าเนินการ CSR IN SCHOOL อยา่งไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

2 วิธีการ/เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการก าหนดผูม้ีส่วนไดเ้สีย และการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการ CSR IN SCHOOL คืออะไร และท่านมีขอ้เสนอแนะวิธีการหรือเคร่ืองมือใดมา
ประยกุตใ์ชเ้พ่ิมเติม หรือไม่อยา่งไร 
................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................ 
3 จากการด าเนินโครงการ CSR IN SCHOOL บริษทัฯ มกีารติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลโครงการอยา่งไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

4 ท่านเคยไดรั้บการอบรมหรือไดรั้บความรู้ ท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม ในเร่ือง
อะไรบา้ง และ 
ท่านคิดว่าอยากใหมี้การเพ่ิมเติมความรู้ดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมในประเด็นใดเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

5 ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ CSR IN SCHOOL และการด าเนินงานดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร ผูบ้ริหารและบุคลากรของบริษทัฯ มีส่วนในการด าเนิน
กิจกรรมอยา่งไรบา้ง 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

2.4 ผลผลติ (Products) 
1 ผลจากการด าเนินงานโครงการ CSR IN SCHOOL ต่อองคก์รเป็นอยา่งไร 

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

................................................................................................................................................ 
2 บริษทัฯ ไดม้ีวตัถุประสงค ์และเป้าหมายในการด าเนินโครงการ CSR IN SCHOOL 

อยา่งไร และจากการด าเนินการโครงการกว่า 5 ปี มกีารบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวห้รือไม่ อยา่งไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

2.5 ผลกระทบ (Impact) 
1 ท่านคิดว่าจากการด าเนินการโครงการ CSR IN SCHOOL  สามารถน ามาต่อยอดการ

ด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รไดห้รือไม่ อยา่งไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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2 ท่านคิดว่าโครงการ CSR IN SCHOOL  มีความย ัง่ยนืในการด าเนินงานดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร หรือไม่ อยา่งไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

3 ท่านคิดว่าการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ช่วยสร้างความสมัพนัธ์
ท่ีดี ระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน ไดม้ากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

4 กิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รเร่ืองใดท่ีท่านประทบัใจ และคิดว่า
ประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรม 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 
ส่วนที่ 3 ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

1 ทิศทางการด าเนินงานโครงการ CSR IN SCHOOL ในอนาคต คืออะไร 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ Csr In School 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

3 แนวทางในการพฒันาต่อยอดกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ และ
โครงการ CSR IN SCHOOL เป็นอยา่งไร 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

4 ท่านคิดว่าปัจจยัอะไรบา้งท่ีจะท าใหก้ารด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั
น าไปสู่การประสบผลส าเร็จ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

5 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................... 
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ค าช้ีแจง  แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาสารนิพนธ์เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการ CSR IN SCHOOL 
กรณีศึกษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (ผู้มส่ีวนได้เสียภาครัฐ) 
ช่ือ-นามสกุล ผู้สัมภาษณ์.................................................................................................................. 

ต าแหน่ง / หน่วยงาน....................................................................................................................... 

วนัที่ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………

เวลา……………………………….………..… 

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ CSR In School…………………..ปี 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี 
จ ากดั (บริษัทฯ)  
2.1 บริบท (Context) 
1 ความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของบริษทัฯ ในความคิดเห็นของท่านเป็นอยา่งไร 

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

.................................................................................................................................................... 
2 ท่านคิดว่านโยบาย วิสยัทศัน์ ทศันคติ และการบริหารจดัการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของ

บริษทัฯ มีความเหมาะสมในการด าเนินการ หรือไม่ อยา่งไร 

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

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

3 ท่านสามารถเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารการด าเนินงาน และกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม
ของบริษทัฯ ไดห้รือไม่ อย่างไร และช่องทางต่าง ๆ ท่ีใชอ้ยู่เพียงพอหรือไม่ และท่านคิดว่า
ควรมีรูปแบบเอกสารและช่องทางใดเพ่ิมเติม  
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

2.2 ปัจจยัน าเข้า (Inputs) 
1 ท่านคิดว่างบประมาณท่ีบริษทัฯ จดัสรรคเพื่อใชใ้นการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ

สงัคมมีความส าคญัหรือไม่ อยา่งไร และคิดว่าเพียงพอต่อการด าเนินงานหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
2 ท่านคิดว่าแผนงานต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ด าเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมแผนงานใดมี

ความน่าสนใจ เพราะอะไร 

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

.................................................................................................................................................... 
3 ท่านคิดว่าบุคลากรในการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร และการด าเนิน

โครงการ CSR IN SCHOOL ของบริษทัฯ เพียงพอต่อกิจกรรมและครอบคลุมการลงพ้ืนท่ี 
หรือไม่ และท่านคิดเห็นว่าจ  านวนของบุคลากร มากหรือนอ้ยเพียงใด ท่ีจะท าใหก้าร
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

4 ท่านคิดว่า แผนกิจกรรมใดบา้งจากโครงการ CSR IN SCHOOL ท่ีมีความครอบคลุมมิติดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์รของท่าน 

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

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

2.3 กระบวนการ (Process) 
1 โครงการ CSR IN SCHOOL ถือเป็นแผนงาน และกลยทุธใ์นการด าเนินการดา้นความ

รับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ หรือไม่ อยา่งไร และมีจุดเร่ิมตน้ของโครงการ พร้อมเกณฑ์
ขอ้ก  าหนดในการด าเนินการ CSR IN SCHOOL อยา่งไร 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

2 เหตุใดท่านจึงไดเ้ขา้ร่วมโครงการ CSR IN SCHOOL และท่านไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในขั้นตอน
ใดบา้งของโครงการ 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

3 จากการด าเนินโครงการ CSR IN SCHOOL บริษทัฯ มกีารติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โครงการอยา่งไร 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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4 วิธีการ/เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ CSR IN SCHOOL คือ
อะไร และท่านมีขอ้เสนอแนะวิธีการหรือเคร่ืองมือใดมาประยกุตใ์ชเ้พ่ิมเติม หรือไม่อยา่งไร 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

2.4 ผลผลติ (Products) 
1 ผลจากการเขา้ร่วมด าเนินงานโครงการ CSR IN SCHOOL ต่อองคก์รของท่านเป็นอยา่งไร 

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

.................................................................................................................................................... 
2 ในการเขา้ร่วมโครงการ CSR IN SCHOOL องคก์รของท่านไดม้ีการก าหนดวตัถุประสงค ์

และเป้าหมายในการเขา้ร่วมโครงการหรือไม่ และสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวห้รือไม่ อยา่งไร 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

2.5 ผลกระทบ (Impact) 
1 ท่านคิดว่าจากการเขา้ร่วมโครงการ CSR IN SCHOOL  สามารถน ามาต่อยอดใชป้ระโยชน์ใน

โรงเรียนของท่านไดห้รือไม่ อยา่งไร 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

2 ท่านคิดว่าโครงการ CSR IN SCHOOL  มีความย ัง่ยนืในการด าเนินงาน หรือไม่ อยา่งไร 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

3 ท่านมีความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมโครงการ CSR IN SCHOOL  มากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุ
ใด 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

4 หากท่านไม่เขา้ร่วมโครงการ CSR IN SCHOOL  ท่านคิดวา่จะส่งผลอยา่งไรต่อโรงเรียนของ
ท่าน 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 3 ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 
 
  

1 ท่านอยากใหบ้ริษทัฯ ก  าหนดทิศทางในการด าเนินงานโครงการ CSR IN SCHOOL ใน
อนาคต อยา่งไร 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

2 ท่านคิดว่าปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินงานโครงการ CSR IN SCHOOL ประสบ
ผลส าเร็จได ้
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

3 แนวทางการด าเนินงานในอนาคต กรณีไม่มีการสนบัสนุนโครงการ CSR IN SCHOOL จาก
โรงไฟฟ้า โรงเรียนจะสามารถน าองคค์วามรู้มาปรับใชไ้ดอ้ยา่งไร 

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

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

4 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ Csr In School 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

5 แนวทาง/วิธีการเพ่ิมเติมใดบา้งท่ีจะช่วยพฒันาต่อยอดโครงการ CSR IN SCHOOL ได ้

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

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

6 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

................................................................................................................................................... 
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ค าช้ีแจง  แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาสารนิพนธ์เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการ CSR IN SCHOOL 
กรณีศึกษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (ผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มชุมชน และองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 
ช่ือ-นามสกุล ผู้สัมภาษณ์.............................................................................................................. 

ต าแหน่ง / หน่วยงาน.................................................................................................................... 

วนัที่ให้สัมภาษณ์……………………………………เวลา……………………………….…… 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี 
จ ากดั (บริษัทฯ)  
2.1 การด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
1 ความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของบริษทัฯ ในความคิดเห็นของท่านเป็นอยา่งไร 

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

2 ท่านคิดว่านโยบาย วิสยัทศัน์ ทศันคติ และการบริหารจดัการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของ
บริษทัฯ มีความเหมาะสมในการด าเนินการ หรือไม่ อยา่งไร  
................................................................................................................................................. 

3 ท่านสามารถเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารการด าเนินงาน และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของบริษทัฯ ไดห้รือไม่ อยา่งไร และช่องทางต่าง ๆ ท่ีใชอ้ยูเ่พียงพอหรือไม่ และท่าน
คิดว่าควรมีรูปแบบเอกสารและช่องทางใดเพ่ิมเติม  

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

2.2 การบริหารจดัการ 
1 ท่านคิดว่างบประมาณท่ีบริษทัฯ จดัสรรคเพื่อใชใ้นการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ

สงัคมมีความส าคญัหรือไม่ อยา่งไร และคิดว่าเพียงพอต่อการด าเนินงานหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด 

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

2 ท่านคิดว่าแผนงานต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ด าเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมแผนงานใดมี
ความน่าสนใจ เพราะอะไร 

................................................................................................................................................. 
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3 ท่านคิดว่าบุคลากรของบริษทัฯ มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ การส่ือสาร และจ านวนท่ี
เพียงพอต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รหรือไม่ และส่งผลต่อ
การด าเนินงานอยา่งไร 

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

2.3 กระบวนการ (Process) 
1 ท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั หรือโครงการ CSR IN 

SCHOOL หรือไม่ โดยท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในลกัษณะใด 

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

2 เหตุใดท่านจึงไดร่้วมกิจกรรมโครงการ CSR IN SCHOOL และท่านไดเ้ขา้ร่วมในขั้นตอน
ใดบา้ง  

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

3 ในการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ CSR IN SCHOOL บริษทัฯ และโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าได้
เขา้มามีวิธีการด าเนินกิจกรรมกบัท่านอยา่งไร 

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

4 จากการเขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการ CSR IN SCHOOL บริษทัฯ ไดม้ีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลโครงการกบัท่านบา้งหรือไม่ อยา่งไร 

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

5 จากการเขา้ร่วมกิจจกรรมท่านคิดว่าชุมชนของท่านควรไดรั้บการพฒันา และส่งเสริมความรู้
ความสามารถในดา้นใดเพ่ิมเติม เพราะเหตุใด 

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

2.4 ผลจากการเข้าร่วมกจิกรรม (Products) 
1 ท่านคิดว่า แผนกิจกรรมใดบา้งจากโครงการ CSR IN SCHOOL ท่ีส่งผลต่อท่านในดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไร 

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

2 ผลจากการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัองคก์ร และโรงเรียน ในโครงการ CSR IN SCHOOL มีผลต่อ
ชุมชนของท่านอยา่งไร 

................................................................................................................................................. 
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3 กิจกรรมท่ีท่านไดร่้วมด าเนินการในโครงการ CSR IN SCHOOL มีความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชนท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

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

2.5 ผลกระทบ ทั้งทางบวก และทางลบ ที่เกดิขึน้จากการด าเนนิกจิกรรม (Impact) 
1 ท่านคิดว่าจากการเขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการ CSR IN SCHOOL  สามารถน ามาต่อยอดใช้

ประโยชน์ในชุมชนของท่านไดห้รือไม่ อยา่งไร 
................................................................................................................................................. 

2 ท่านคิดว่าการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ช่วยสร้างความสมัพนัธท่ี์
ดี ระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน ไดม้ากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด
................................................................................................................................................. 

3 ท่านมีความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมโครงการ CSR IN SCHOOL  มากนอ้ยเพียงใด เพราะ
เหตุใด 

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

 
ส่วนที่ 3 ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

1 ท่านคิดว่าปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินงานโครงการ CSR IN SCHOOL ประสบ
ผลส าเร็จได ้

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

2 แนวทางการด าเนินงานในอนาคต กรณีไม่มีการสนบัสนุนกิจกรรมในโครงการ CSR IN 
SCHOOL จากบริษทัฯ และโรงเรียน ชุมชนจะสามารถน าองคค์วามรู้มาปรับใชไ้ดอ้ยา่งไร 
................................................................................................................................................... 

3 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการเขา้ร่วมกิจกรรมและด าเนินโครงการ Csr In School 
.................................................................................................................................................. 

4 แนวทาง/วิธีการเพ่ิมเติมใดบา้งท่ีจะช่วยพฒันาต่อยอดโครงการ CSR IN SCHOOL ได ้

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

5 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

.................................................................................................................................................. 
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ประวัติผู้เขียน 

ช่ือ นามสกลุ นางสาวอรวีร์  ทองเก้ือ 
 
ประวตักิารศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2558 
 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั 
 นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทั ยไูนเตด็ แอนนาลิสต ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 

คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 
 


	a8c9145915703fa3030620de14f57b39af4fa9e086b7423c3864908643d7f01a.pdf
	3374aba84451e047f7f0e3f6a09be4b5e929b83d1d96540405247bc40fa2523c.pdf
	a8c9145915703fa3030620de14f57b39af4fa9e086b7423c3864908643d7f01a.pdf

