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แนวทางการพฒันาการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
กรณีศึกษา บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 

 

สกุนัยา เปียสวุรรณa และ จฑุารตัน์ ชมพนัธุ์b 
aนกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
bผูช้่วยศาสตราจารย ์คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 

บทคดัย่อ 

การศกึษานี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา 1) ศกึษาแนวทางการด าเนินงานด้าน CSR ของบรษิทั โกลว ์พลงังาน 

จ ากดั (มหาชน) 2) ประเมนิผลการด าเนินงานดา้น CSR ของบรษิทัฯ และ 3) น าเสนอแนวทางการพฒันาการด าเนินงาน

ดา้น CSR ของบรษิทัฯ โดยใชห้ลกั CIPP-I Model ในการประเมนิ และวธิกีารสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้งกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี 

ร่วมกบัการศกึษาเอกสาร 

ผลการศกึษา พบว่า การด าเนินงานดา้น CSR ของบรษิทัฯ มกีารก าหนดนโยบายและหลกัปฏบิตัดิา้น CSR ให้

ความส าคญักบัผู้มสี่วนได้เสยี การปฏบิตัิตามมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้ม และการด าเนินกจิกรรม CSR ในดา้นการศกึษา 

การพฒันาคุณภาพชวีติ และการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ส่วนผลการศกึษาตามกรอบการประเมนิ CIPP-I พบว่า 1) ดา้นบรบิท 

นโยบายจากภาครฐั การแข่งขนัทางธุรกจิ แรงกดดนัจากชุมชน วฒันธรรมประเพณีของชุมชน ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

CSR 2) ด้านปัจจยัน าเขา้ พบว่า ความมุ่งมัน่และผู้มสี่วนได้เสยี มผีลต่อการท า CSR และจ านวนบุคลากร ความรู้

ความสามารถและงบประมาณมคีวามเพยีงพอ 3) ดา้นกระบวนการ พบว่า วธิกีารก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี การไดร้บัมาตรฐาน

อื่นๆ และช่องการสื่อสาร มผีลต่อการก าหนดกจิกรรมดา้น CSR 4) ดา้นผลผลติ พบว่า กจิกรรมดา้น CSR สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของชุมชนและสอดคลอ้ง 3 ดา้น และ 5) ดา้นผลกระทบ พบว่า จ านวนขอ้รอ้งเรยีนลดลง เกดิความสมัพนัธท์ี่

ดขี ึน้ และพฒันาไปสูม่าตรฐานอื่นๆ ได ้

แนวทางในการพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานดา้น CSR ไดแ้ก่ 1) ปรบัระเบยีบขัน้ตอนของบรษิทัในการส่งเสรมิ

ชุมชน 2) ใหค้วามส าคญัชุมชนทีเ่ท่าเทยีม 3) การศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานของชุมชน 4) เพิม่กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการส่งเสรมิ

อาชพี 5) เพิม่ช่องทางการสื่อสารทีท่นัสมยั และพฒันาทกัษะความรูข้องทมีงาน เพื่อน ามาพฒันาปรบัปรุงงานดา้น CSR 

อย่างต่อเนื่อง 

 

ค าส าคญั: การด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม, CSR, บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน), ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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This research is qualitative study the objective of study to study of CSR guidelines implementation and 

evaluation of CSR activities including suggest guidelines for implement of CSR development of Glow Energy 

Public Company Limited. The research were analyzed by CIPP-I mode and semi-structured interviews form 

interested parties and document review. The result of study found that the case study the organization has been 

established policy and CSR principle which focus on interested parties, environmental management and CSR 

project about education supporter, human life and environmental conservation. The results form study were 

analyzed by CIPP-I was showed that 1) context: government policy, business competition, community pressure, 

culture and community traditional has affected to CSR implementation 2) input factor: Commitment of 

management team and stakeholders which affect to CSR implementation including resources e.g. responsible 

persons, knowledge, competency and budget was sufficient 3) Implementation: stakeholders selection method, 

the management system and communication was affected to CSR activities 4) Output: CSR activities were 

consistent with community needed and expectation its cover economic issue, social issue and environmental 

issue 5) Impact: the complaint form external was reduced and can be help good relationship and can be support 

for development to other standard. 

 The suggest for CSR development that 1) review the company's procedures for CSR activity 2) Equality 

management for each community 3) community information. 4) Increase activities while supporting to career of 

community 5) Increase of modern community channels and improve knowledge and skills of organization’ 

personal to develop  CSR for continuous improvement.  

Key words : Corporate Social Responsibility implementation, Glow Energy Public Company Limited, stakeholders 
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บทน า 

การพฒันาในดา้นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้การพฒันาภาคเศรษฐกจิ ภาคสงัคม และภาคอุตสาหกรรม ท าใหก้ารด าเนิน
ธุรกจิของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบนัต้องเผชญิกบัสภาวะการแข่งขนั ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ีสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อใหก้ารประกอบกจิการเกดิการเตบิโต ซึง่การพฒันาดงักล่าว อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นต่างๆ โดยเฉพาะ
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมไปถึงการส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึง่ในปี พ.ศ. 2535 ในการประชุมสุดยอด
ระดบัโลกดา้นสิง่แวดลอ้ม (Earth Summit) ไดม้กีารประกาศทศิทางใหม่ของการพฒันาใหเ้ป็น “การพฒันาทีย่ ัง่ยนื” หรอื 
Sustainable Development ทีต่้องค านึงถงึปัญหาเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และในปี พ.ศ. 2542 นายโคฟี อนันัน 
เลขาธกิารสหประชาชาต ิในเวลานัน้ ไดอ้อกมาเรยีกรอ้งใหอ้งคก์รธุรกจิและกจิการต่างๆ ทัว่โลก แสดงความเป็นพลเมอืงที่
ดขีองโลก (Good Global Citizenship) รวมทัง้ ประกาศ “The UN Global Compact” เพื่อใชเ้ป็นกรอบด าเนินการเพื่อการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืส าหรบัองคก์รธุรกจิ (สถาบนัธุรกจิเพื่อสงัคม, 2555) นอกจากนัน้ การกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
(Asean Economics Community: AEC) ซึ่งจะมกีารเปิดเสรแีละขยายความร่วมมอืในสาขาสนิค้าและบรกิาร ของ
ภาคอุตสาหกรรม และการพฒันาประเทศตามแนวทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ จงึหนัมาค านึงถงึผลกระทบ
สิง่แวดล้อมจากการประกอบกจิการด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อให้การพฒันาของภาคอุตสาหกรรมเติบโตและอยู่
ร่วมกนักบัสงัคมอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ กระแสแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมมพีฒันาการชดัเจนมากขึน้ ผูป้ระกอบการมี
แนวทางทีน่ ามาประยุกตใ์ชภ้ายในองคก์ร โดยครอบคลุมประเดน็ดา้นสงัคม ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ พนักงาน ชุมชน หน่วยงาน
ราชการ/ทอ้งถิน่ การปกป้องและรกัษาสิง่แวดลอ้ม ควบคู่กบัการสรา้งผลก าไรใหก้บัองคก์ร และสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีความ
เชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้  

บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) เปิดด าเนินกจิการตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
ระยอง พืน้ทีต่ัง้ของโครงการทีอ่ยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มโีรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากในพืน้ที ่และเป็นพืน้ทีท่ี่
มปีระชาชนไดร้บัผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากการประกอบกจิการของโรงงานต่างๆ บรษิัท โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน)  
จงึให้ความส าคญัน าหลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคมมาประยุกต์ใช้ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ในการพฒันาเศรษฐกจิ 
สิง่แวดลอ้มและสงัคม ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ บรษิทั โกลว ์
พลงังาน จ ากดั (มหาชน) การศกึษานี้จงึมวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาแนวทางการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ประเมนิผลการด าเนินงานและน าเสนอรูปแบบแนวทางการพฒันางานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม  (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ของบรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) และน าผลการศกึษาไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการพฒันา
และปรบัปรุงการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมต่อไปของบรษิทัฯ 
 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

วิธีการศึกษาวิจยั 
วิธีการรวบรวมข้อมูล 

การศกึษาเรื่องแนวทางการพฒันาการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม กรณีศกึษา บรษิทั โกลว ์พลงังาน 

จ ากดั (มหาชน) เป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) มวีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศกึษา คอื การ

สมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง (Semi-Structured Interviews) ซึง่ไดม้กีารเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

ความเทีย่งตรงเชงิพนิิจและความชดัเจนในการสือ่สาร และน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานดา้น

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ของ บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) และเป็นผูท้ีส่ามารถใหข้อ้มูลไดอ้ย่างชดัเจน ร่วมกบั

การศกึษาเอกสาร (Document Reviews) ไดแ้ก่ รายงานประจ าปี รายงานการพฒันาทีย่ ัง่ยนื และน าหลกัการของเทคนิค

การประเมนิแบบ CIPP-I Model เขา้มาช่วยสรา้งแนวค าถามประกอบการสมัภาษณ์ ในการประเมนิแนวทางการพฒันาการ

ด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม รายละเอยีดการก าหนดขอ้ค าถาม แสดงดงัตารางท่ี 1 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเพื่อการศกึษาในครัง้นี้ ประกอบดว้ยแบบสมัภาษณ์ โดยแบ่งเป็น3 แบบ คอื  
1) แบบสมัภาษณ์ส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั 
2) แบบสมัภาษณ์ส าหรบัผูน้ าชุมชน/ ประชาชน 
3) แบบสมัภาษณ์ส าหรบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานทอ้งถิน่ 

โดยแบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 
สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ส่วนที ่2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั 

(มหาชน)  
สว่นที ่3 ขอ้เสนอแนะ 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

การศกึษาครัง้นี้จ าแนกกลุ่มเป้าหมายและผู้ใหข้อ้มูลส าคญั ทีต่้องด าเนินการเก็บขอ้มูลตามกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) โดยการเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) สามารถแบ่ง
ได้ทัง้สิน้ 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มสี่วนได้เสยีภายในของบรษิัท ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูอ้ านวยการ และพนักงาน/เจ้าหน้าทีฝ่่าย
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและประชาสมัพนัธ์ ผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกของบรษิทั ประกอบดว้ย ชุมชนทอ้งถิน่ สถานศกึษา 
และหน่วยงานทอ้งถิน่ 

ในการศกึษาครัง้นี้มกีรอบแนวคดิแสดงได้ดงัภาพท่ี 1 โดยการประเมนิผลการด าเนินงานและน าเสนอรูปแบบ

แนวทางพฒันาการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) ใช้เทคนิคการ

ประเมนิแบบ CIPP-I Model เขา้มาช่วยในการประเมนิแนวทางการพฒันาการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม
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ตารางท่ี 1 การก าหนดข้อค าถามส าหรบัแนวทางการพฒันาการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม ของบริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 

ล าดบั ข้อค าถาม ผูใ้ห้ข้อมูล วิธีการเกบ็ข้อมูล 
บริษทั หน่วยงาน ชุมชน 

บริบท (context)     -  

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตหิรอืนโยบายจากภาครฐั ทศันคต ิค่านยิม วฒันธรรม
ประเพณีของชมุชน สภาวะการแขง่ขนั ทางธุรกจิ และแรงกดดนัจากชมุชน 

 - - - การศกึษาจากเอกสาร 
- การสมัภาษณ์ 

ปัจจยัน าเขา้ (Input) ได้แก่      

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านยิม และนโยบายดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร     - การศกึษาจากเอกสาร 
- การสมัภาษณ์ 

วธิกีาร/แนวทางทีน่ ามาใชใ้นการก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร     - การศกึษาจากเอกสาร 
- การสมัภาษณ์ 

ความเพยีงพอของบุคลากรในการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั ความรู้
ความสามารถ ทกัษะการสือ่สาร  

   - การสมัภาษณ์ 

งบประมาณเพื่อใชใ้นการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร     - การสมัภาษณ์ 

กระบวนการ (Process) 

การด าเนินงานตามมาตรฐานดา้นต่างๆ เช่น ISO 14001, OHSAS 18001, ISO9001 องคก์ร 

ทีส่ามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

   - การศกึษาจากเอกสาร 
- การสมัภาษณ์ 

การอบรมหรอืไดร้บัความรู ้ทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการเพิม่เตมิความรูด้า้น

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

   - การสมัภาษณ์ 

ขอ้มลู ขา่วสาร ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั และกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม ทีม่กีารสือ่สารและประชาสมัพนัธ ์ 

   - การศกึษาจากเอกสาร 
- การสมัภาษณ์ 

ช่องทางการตดิตามขอ้มลู ขา่วสาร กจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม     - การศกึษาจากเอกสาร 
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- การสมัภาษณ์ 
ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ล าดบั ข้อค าถาม 
ผูใ้ห้ข้อมูล 

วิธีการเกบ็ข้อมูล 
บริษทั หน่วยงาน ชุมชน 

ผลผลิต (Product) 

 การเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั และรายละเอยีด

กจิกรรมทีเ่ขา้ร่วม 

   - การสมัภาษณ์ 

 แผนกจิกรรมทีม่คีวามครอบคลมุมติดิา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้ม    - การศกึษาจากเอกสาร 
- การสมัภาษณ์ 

 
แผนกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีท่่านประทบัใจ และประสบความส าเรจ็

ในการท ากจิกรรม 

   - การสมัภาษณ์ 

 
กจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน    - การสมัภาษณ์ 

ผลกระทบ (Impact) 

 การด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั ช่วยลดขอ้รอ้งเรยีนดา้น

สิง่แวดลอ้มหรอืความขดัแยง้กบัชุมชน  

   - การสมัภาษณ์ 

 
ความยัง่ยนืของบรษิทั ในการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั     - การสมัภาษณ์ 

 
การด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั ช่วยสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี

ระหว่างภาครฐั ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน  

   - การสมัภาษณ์ 

 การด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั สามารถน าไปสูก่ารขอรบั

รองระบบมาตรฐานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

   - การสมัภาษณ์ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ล าดบั ข้อค าถาม 
ผูใ้ห้ข้อมูล 

ผูใ้ห้ข้อมูล 
บริษทั หน่วยงาน ชุมชน 

ปัจจยัต่อความส าเรจ็และอปุสรรค 
 ปัจจยัทีท่ าใหก้ารด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัน าไปสูก่าร

ประสบผลส าเรจ็ 

   - การสมัภาษณ์ 

 ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ

บรษิทั  

   - การสมัภาษณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

 แนวทาง/กระบวนการใด ทีจ่ะท าใหก้ารด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ

บรษิทัเกดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

   - การสมัภาษณ์ 

 แผนกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีค่วรเพิม่เตมิ    - การสมัภาษณ์ 

 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ    - การสมัภาษณ์ 
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ผลการวิจยั 

1. การด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 

จากการศกึษาการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) มกีารด าเนินงาน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยมีการก าหนดนโยบายและหลกัปฏบิตัดิ้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมรวมถึง

การก าหนดโครงสร้างคณะท างานดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนืและความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อให้นโยบายสามารถด าเนินไป

ตามเป้าหมายทีก่ าหนด ดา้นของการบรหิารจดัการผูม้สี่วนไดเ้สยี มกีารใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการผู้มสี่วนไดเ้สยี

ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมถงึมกีารก าหนดช่องทางการสื่อสารกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี การสานเสวนากบัผูม้สี่วนไดเ้สยี 

เพื่อรบัทราบความต้องการและความคาดหวงั ส าหรบัช่องทางหรอืกระบวนการในการสื่อสาร เช่น กล่องรบัความคดิเหน็ 

Email และโทรศพัท์ เป็นต้น ส าหรบัความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม มกีารปฏบิตัิตามมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมอย่าง

เคร่งครดั ซึง่ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO14001: 2004 และการจดัส่งรายงานผลการ

ด าเนินงานตามมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้ม ปีละ 2 ครัง้ และกจิกรรมชุมชนสมัพนัธแ์ละการพฒันาชุมชน มกีจิกรรมทีม่สี่วน

ร่วมในหลายด้าน ทัง้ด าเนินการโดยบรษิทัเอง และในรูปแบบของความร่วมมอืกบัคู่คา้ทางธุรกจิและพนัธมติรอื่น ส าหรบั

กจิกรรมชุมชนสมัพนัธ์และการพฒันาชุมชน ได้แก่ การพฒันาคุณภาพชีวติและการศึกษา โดยเน้นให้ความส าคญักบั

กจิกรรมการพฒันาดา้นการศกึษา แบ่งบนัความรูแ้ละเสรมิทกัษะความรูท้างดา้นภาษาองักฤษ สว่นกจิกรรมดา้นการอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม เน้นใหค้วามส าคญัต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชน พรอ้มทัง้อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

2. การประเมินผลการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 

จากการศกึษาปัจจยัใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบรบิท (Context) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) และ
ผลกระทบ (Impact) ผลการศกึษาวจิยัมดีงันี้ 
ด้านบริบทของบริษทั (context) 

จากการศกึษาและสมัภาษณ์เพื่อประเมนิผลการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั ดา้นบรบิท  
1) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 / นโยบายภาครฐั พบว่า เป็นแนวทางในการการด าเนินงานดา้น
สิง่แวดลอ้มและความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั มทีศิทางและการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและครบถ้วน ครอบคลุม
ผลกระทบจากการด าเนินงานของบรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั 2) สภาวะการแข่งขนัทางธุรกจิ พบว่า ไม่ส่งต่อการ
ด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เนื่องจากการท า CSR ของบรษิทั ไม่ไดท้ าเพื่อตามกระแสและแข่งขนักบับรษิทั
อื่นๆ แต่เป็นการมุ่งสรา้งประโยชน์ใหก้บัคนในพืน้ที ่เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินงานของบรษิทั และเพิม่
ประโยชน์ทีชุ่มชนควรไดร้บั 3) แรงกดดนัจากชุมชน พบว่า ส่งต่อการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้นบวก 
ท าใหบ้รษิทัมกีารเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติเพื่อลดผลกระทบ และ 4) ทศันคต ิค่านิยม วฒันธรรมประเพณีของ
ชุมชน มผีลต่อการด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัท เนื่องมผีลต่อการยอมรบัและความเขา้ใจ  การ
สนบัสนุนและการมสีว่นร่วมในการท ากจิกรรมกบัชุมชน 
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ปัจจยัน าเขา้ (Input) 
จากการศกึษาและสมัภาษณ์ปัจจยัน าเขา้ทีม่ผีลต่อการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัท เพื่อ

ประเมนิผลการด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัท ประกอบด้วย  1) ความมุ่งมัน่ของผู้บรหิาร ได้แก่ 

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม และนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม  พบว่า มผีลต่อการด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบ 

เน่ืองจากเป็นเหมอืนแนวทางทีก่ าหนดพนักงานไดร้บัรูว้่าต้องด าเนินการอะไรบา้งและเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความมุ่งมัน่

ของผูบ้รหิารในการใหค้วามส าคญักบัชุมชน 2) ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั พบว่า มผีลต่อการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม เน่ืองจากท าใหเ้ราทราบถงึผลกระทบ ปัญหา ทีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัจากการด าเนินงานของบรษิทั  ท าใหน้ าขอ้มูล

กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีไปใชใ้นการวางแผนสือ่สาร ก าหนดแผน/กจิกรรม 3) บุคลากรและความรูค้วามสามารถในการด าเนินงาน 

พบว่า ความเพยีงพอของบุคลากรในการด าเนินงานดา้น CSR ยงัไม่เพยีงพอ ท าใหส้่งผลต่อการลงพืน้ทีชุ่มชนชน ท าให้

เกิดความห่างเหินกบัชุมชนและการท ากจิกรรม CSR ที่ท าร่วมกบัชุมชนลดลง ด้านความรู้ ความสามารถทกัษะการ

ด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามรูค้วามสามารถหลายดา้น เช่น ดา้นเอกสาร ดา้นการเงนิ การสื่อสาร การ

ลงพืน้ที ่ช่วยท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และ 4) งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม พบว่า งบประมาณของบรษิัทในการสนับสนุนกจิกรรม CSR ของบรษิัทมคีวามเพยีงพอต่อกจิกรรม CSR ที่

ก าหนดในแต่ละปี โดยการสนับสนุนกิจกรรมมีทัง้กิจกรรมที่บริษัทฯ จดัท าโครงการขึ้นและกจิกรรมที่มาจากการเขยีน

โครงการจากชุมชนเพื่อขอสนบัสนุนงบประมาณ 

กระบวนการ (Process) 
จากการศึกษาและสมัภาษณ์กระบวนการที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท 

ประกอบดว้ย 1) วธิกีาร/แนวทางการก าหนดผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี พบว่า บรษิทัมกีารก าหนดผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ดร้บัผลกระทบ

จากการด าเนินงานของบรษิทัอา้งองิตามมาตรการรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม รศัม ี5 กโิลเมตร นอกเหนือจาก

นัน้มกีารน าเครื่องมอื Stakeholder engagement มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และจดัล าดบัผู้มสี่วนได้เสยีเพื่อน ามา

ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานดา้น CSR 2) การไดร้บัมาตรฐานการด าเนินงานดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ISO 14001, OHSAS 

18001, ISO 9001 มผีลต่อการน ามาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นเครื่องมอืในการลง

พืน้ทีชุ่มชน การใหค้วามรูแ้ละชีแ้จงขอ้มลู กบัชุมชน รวมถงึการน าไปใชใ้นการบรหิารจดัการ 3) การเสรมิสรา้งทกัษะความรู้

ความเขา้ใจดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม พบว่า บุคลากรมกีารเสรมิสรา้งทกัษะความรูค้วามเขา้ใจดา้นความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม ตามความเหมาะสมกบัเวลา ซึ่งส่งผลต่อการน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน CSR 4) การสื่อสารและการ

ประชาสมัพนัธ์ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัท พบว่า ขอ้มูล ข่าวสาร ที่มกีารสื่อสาร ประชาสมัพนัธ์ แบ่งเป็น 

ขอ้มลูผลการด าเนินงาของบรษิทัและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ส าหรบัช่องทางการ

สื่อสารที่หลากหลาย บ่งเป็น การสื่อสารประชาสมัพนัธผ์่านสื่อสิง่พมิพ์ ผ่านทางเสยีง และการลงพื้นหรอืการเขา้ถึงผู้รบั

ขอ้มลู 

 



191 

 

 

ผลผลิต (Product) 

จากการศึกษาเอกสารและการสมัภาษณ์ผลผลิตในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท 
ประกอบด้วย กิจกรรมด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม พบว่า กิจกรรมด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมส่วนใหญ่ที่ด าเนิน
กจิกรรมหรอืโครงการ สอดคลอ้งและตรงกบัความต้องการของชุมชน และควรเพิม่เตมิกจิกรรมอื่นๆ ใหส้อดคลอ้งกบัแต่ละ
พืน้ทีชุ่มชน การประกอบอาชพี ส่วนของความครอบคลุมของแผนงาน ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม พบว่า ส่วน
ใหญ่สอดคลอ้งกบัทัง้ 3 ดา้น แต่ในดา้นเศรษฐกจิยงัมกีจิกรรมทีห่ลากหลายน้อยกวา่ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และกจิกรรม
ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนใหญ่ที่ด าเนินกจิกรรมและผู้มีส่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมและประสบความส าเรจ็/
ประทบัใจ ทัง้โครงการทีด่ าเนินงานมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 

 
ผลกระทบ (Impact) 

จากการศกึษาเอกสารและการสมัภาษณ์ผลกระทบที่เกดิจากการด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ

บรษิทั ประกอบไปดว้ย 1) ปัญหาขอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มและความขดัแยง้กบัชุมชน พบขอ้รอ้งเรยีนลดลง เนื่องจาก

ชาวบา้นและคนในพืน้ทีเ่กดิการปรบัตวั หากมกีารพบเหน็สิง่ผดิปกต ิจะมกีารแจง้ผ่านทางผูน้ าชุมชน หรอืโทรศพัทแ์จง้กบั

เจา้หน้าทีข่องบรษิทัโดยตรง 2) ความยัง่ยนืและความต่อเนื่องกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม พบว่า ต้องพฒันาและ

ปรบัปรุงกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง และปรงัปรุงพฒันาตัง้แต่ภายใน 3) ความสมัพนัธร์ะหว่างภาครฐั ภาคอุตสาหกรรม และภาค

ประชาชน มผีลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างภาครฐั ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน ทีด่ขี ึน้ สิง่ทีใ่ดทีม่นัเลก็น้อย ชาวบา้น

กจ็ะมองขา้มไปในเรื่องทีไ่ม่ใหญ่โต ประนีประนอมกนัไป และ 4) การพฒันาสูม่าตรฐานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม พบว่า สามารถน าขอ้มลูและกจิกรรมไปใชใ้นการขอรบัรองระบบมาตรฐานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้เช่น มาตรฐาน ISO 

26000 การรบัรองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

โดยจากการประเมนิดชันีชีว้ดัประสทิธผิลการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั โกลว ์พลงังาน 

จ ากดั (มหาชน) ซึง่ดา้นของปัจจยัน าเขา้ (Input) มปีระสทิธผิลในระดบัปานกลาง ดา้นกระบวนการ (process) มปีระสทิธผิล

ในระดบัมาก ดา้นผลผลติ (Product) มปีระสทิธผิลในระดบัปานกลาง และดา้นผลกระทบ (Impact) มปีระสทิธผิลในระดบั

มาก 
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สรปุและการอภิปรายผล 

จากการศกึษาสามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งันี้ 

ด้านบริบทของบริษทั 

ด้านบริบทที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท  ประกอบด้วย 1) แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 / นโยบายภาครฐั เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ของบรษิทั เนื่องจากแผนพฒันาฯ และนโยบายจากภาครฐั เป็นตวัก าหนดทศิทางให้กบับรษิทั ในการก าหนดแนวทางใน

การด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม การใชพ้ลงังานสะอาดในกระบวนการผลติ การลดใชพ้ลงังานฟอสซลิ การ

ก าหนดนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และนโยบายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่สอดคลอ้งกบั (สดุารตัน์, 2554) 

ทีพ่บว่า นโยบายจากภาครฐัมผีลต่อการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 2) สภาวะการแขง่ขนัทางธุรกจิ 

ไม่สง่ต่อการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เนื่องจากการท า CSR ไม่ไดท้ าเพื่อตามกระแสและแข่งขนักบับรษิทั

อื่นๆ แต่เป็นการมุ่งสรา้งประโยชน์ใหก้บัคนในพืน้ที ่เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินงานของบรษิทั และเพิม่

ประโยชน์ทีชุ่มชนควรไดร้บั ซึง่สอดคลอ้งกบั (สุดารตัน์, 2554) พบว่า ลกัษณะธุรกจิทีม่คีวามแตกต่างกนั ท าใหภ้าวะการ

แขง่ขนัทางธุรกจิแตกต่างกนั ซึง่ไม่มผีลต่อการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 3) แรงกดดนัจากชุมชน ส่งผลต่อ

การด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม เนื่องจากชุมชนรบัรู้ขอ้มูลและการด าเนินงานของบรษิทั กระบวนการผลติ 

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้เป็นแรงกดดันให้กับบริษัท มุ่งด าเนินการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และ

สิง่แวดล้อม สอดคล้องกบั (สุดารตัน์, 2554) พบว่า การร้องเรยีนจากชุมชนประชาชนและสงัคมโดยรอบที่มาจากการ

ด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ส่งผลให้กลุ่มบรษิัทฯ ต้องใหข้อ้มูลและสรา้งความเขา้ใจกบัชุมชน และ5) ทศันคติ ค่านิยม 

วฒันธรรมประเพณีของชุมชน มผีลต่อการด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม เนื่องจากชุมชนมวีถิีการด ารงชวีติที่

ปรบัเปลีย่นไปตามการเปลีย่นแปลงของพืน้ที ่วฒันธรรมประเพณี การประกอบอาชพีทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลใหท้มี CSR ตอ้งมี

การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานดงักล่าวของชุมชน เพื่อน ามาก าหนดแผนงานกจิกรรม CSR ใหเ้หมาะสมกบัชมุชน ซึง่สอดคลอ้งกบั 

(พชัราพรรณ, 2555) พบว่า บรษิทัมาตัง้อยู่ในชุมชนแลว้ตอ้งสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนได้ต้องสรรคส์รา้งประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ

ใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของชุมชนในวถิชีวีติเดมิของชุมชนทัง้ในดา้นอาชพี  ดา้นวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มตาม

บรบิททีบ่รษิทัตัง้อยู่ 

ปัจจยัน าเข้า (Input) 

ปัจจยัน าเขา้ทีม่ผีลต่อการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่แบ่งออกเป็น 1) ความมุ่งมัน่ของผูบ้รหิาร 

ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม และนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม มผีลต่อการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมของบรษิัท เนื่องจากการก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม จากผูบ้รหิาร เป็นการแสดงถึงความมุ่งมัน่ของ
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ผู้บริหารที่แสดงออกถึงการให้ความส าคญักบัชุมชน รวมถึงช่วยก าหนดแนวทางให้กบัทีมงานในการด าเนินงาน ซึ่ง

สอดคลอ้งกบั (วาทติ, 2558) พบว่า นโยบายการด าเนินงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีบ่รษิัทฯก าหนดขึน้มผีลต่อการ

ด าเนินงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัทฯ ทีเ่ป็นทัง้แนวทางในการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม และท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมรีะบบและมปีระสทิธภิาพ 2) ผูม้สี่วนได้เสยีของบรษิทั มผีลต่อการ

ด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เน่ืองจากผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงาน

ของบรษิทั และผูม้สีว่นไดเ้สยีช่วยท าใหท้ราบถงึปัญหา ผลกระทบ  และความตอ้งการ เพื่อน ามาก าหนดแผน/กจิกรรมดา้น

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบั (ศนูยพ์ฒันาความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) 

ทีก่ล่าวไวว้่า ธุรกจิจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจว่าผูม้สีว่นไดเ้สยีของธุรกจิคือใคร มลีกัษณะเฉพาะอย่างไร มคีวามเกีย่วโยงกบั

ธุรกจิในประเดน็ใดบา้ง ทัง้ในมติดิา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึมคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างคุณค่าของผูม้ี

ส่วนไดเ้สยีกบัคุณค่าของธุรกจิอย่างไร 3) บุคลากรและความรูค้วามสามารถในการด าเนินงาน พบว่า ดา้นความเพยีงพอ 

บุคลากรทีม่จี านวนน้อยของบรษิทั มผีลต่อการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เน่ืองจากบุคลากรเป็นปัจจยัในการ

ขบัเคลื่อนการด าเนินงาน CSR ใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้รวมถงึบุคลากร ยงัช่วยท าใหค้วามสมัพนัธข์องบรษิทัและ

ชุมชน มคีวามใกลช้ดิกนัมากขึน้ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ (วาทติ, 2558) ทีก่ล่าวไวว้่า ความเพยีงพอในดา้นปรมิาณ

ของบุคลากร ยงัเป็นปัจจยัหนึ่งทีช่่วยสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมบรรลุตามเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ี

ส าหรบัความรู ้ความสามารถและทกัษะของบุคลากร มสี่วนส าคญัในการน ามาใชใ้นการด าเนินงานดา้น CSR โดยการมี

ทกัษะทีห่ลากหลาย ท าใหส้ามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการท างานได้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ (ชาญยุทธ ค าสงค์, 2557 

อา้งถงึใน สมติ สชฌักุร, 2553) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า องคก์รจะเกดิการพฒันาไดอ้ย่างต่อเนื่อง เพราะม ีพนกังานทีรู่ง้าน เป็นงาน 

มคีวามช านาญสามารถคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นงานใหม่ๆ และ 4) งบประมาณสนบัสนุน มผีลต่อการด าเนินกจิกรรมดา้นความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม เนื่องจากการท ากจิกรรม CSR ของบรษิทั จ าเป็นต้องมงีบประมาณเพื่อสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ที่

เกดิขึน้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ (พเิชฐ, 2555) พบว่า งบประมาณและบุคลากรทีม่คีวามเหมาะสมเพยีงพอเป็นปัจจยั

หนึ่งทีช่่วยสง่เสรมิใหก้ารด าเนินการมสีว่นร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มใหป้ระสบความส าเรจ็ 

กระบวนการ (Process) 

ผลการศกึษากระบวนการในการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่แบ่งออกเป็น 1) วธิกีาร/แนวทางการ

ก าหนดผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เป็นเครื่องมอืส าคญั ทีจ่ะท าใหท้ราบถงึผู้มสี่วนได้เสยีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

เพื่อจดัล าดบัความส าคญัและน าผลการวเิคราะหม์าก าหนดแผนการสือ่สาร และแผนกจิกรรม สอดคลอ้งกบั (สถาบนัพฒันา

ธุรกจิอย่างยัง่ยนื, 2556) ทีก่ล่าวว่า การเชื่อมโยงผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยมองว่าความต้องการของผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นขอ้มูล

ส าคญัทีใ่ชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ ทศิทางและแนวทางการพฒันาองคก์ร ก่อนจะก าหนดเป็นแผนการปฏบิตังิานต่อไป 2) 

การไดร้บัมาตรฐานการด าเนินงานดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 เป็นการสรา้งความไวว้างใจ

ในการมรีะบบการจดัการบรษิทัทีด่ ีและสามารถน ามาประยุกต์ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการท ากจิกรรมร่วมกบัชุมชน การชีแ้จง

ขอ้มูล การบรหิารจดัการ ซึ่งสอดคลอ้งกบั (สุดารตัน์ , 2554) ที่กล่าวว่า มาตรฐานการด าเนินงานต่างๆ มผีลต่อการ
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ด าเนินงาน CSR ของกลุ่มบรษิทัฯ เน่ืองจากในการด าเนินงาน CSR เป็นการด าเนินงานอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมใน

หลายประเดน็ จะช่วยน ามาเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงาน 3) การเสรมิสรา้งทกัษะความรูค้วามเขา้ใจดา้นความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม ช่วยน ามาใชใ้นการท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ใหเ้กดิปะสทิธภิาพ และบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

ซึง่สอดคลอ้งกบั (เสาวนีย,์ 2558) และ 4) การสื่อสารและการประชาสมัพนัธด์า้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั ดา้น

ของขอ้มูลทีม่กีารสื่อสาร ประชาสมัพนัธ ์ช่วยส่งผลใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัทราบขอ้มูลเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัที่

ถูกตอ้ง ซึง่สอดคลอ้งกบั (พเิชฐ, 2555) พบว่า การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของโครงการในทุกๆ ขัน้ตอนของการด าเนินการ

ใหป้ระชาชนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ทราบ เป็นสิง่ทีส่ าคญัเพราะแสดงใหเ้หน็ถงึกระบวนการทีโ่ปร่งใส รวมถึงการ

มชี่องทางสือ่สารประชาสมัพนัธท์ีเ่หมาะสม และมคีวามหลากหลาย สง่ผลใหก้ารรบัรูข้อ้มลูของผูม้สีว่นไดเ้สยีมคีวามรวดเรว็ 

และเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก  ซึ่งสอดคล้องกับ (สุนิทรา วงศ์แสนสุข , 2558) พบว่า องค์กรควรให้ความส าคัญกบัสื่อ

ประชาสมัพนัธท์ุกดา้นไป พรอ้ม ๆ กนั เพราะสือ่แต่ละประเภทต่างสามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

ผลผลิต (Product) 

ผลผลิตในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท ประกอบด้วย กิจกรรมด้านความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่แบ่งออกเป็น 1) ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความต้องการของชุมชน พบว่า กจิกรรมดา้นความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนใหญ่ที่ด าเนินกจิกรรมหรอืโครงการ มาจากความต้องการของชุมชน โดยการน าเสนอกจิกรรม/

โครงการจากชุมชนเขา้ไปทีบ่รษิทั หรอืการเขา้มามสีว่นร่วมของบรษิทัในกจิกรรมทีชุ่มชนจดัท าขึน้ และบางส่วนมองว่าการ

ท ากจิกรรมควรเพิม่เติมกจิกรรมอื่นๆ ใหส้อดคล้องกบัแต่ละพื้นทีชุ่มชน การประกอบอาชพี  สอดคลอ้งกบั (พชัราพรรณ 

ชอบธรรม, 2555) พบว่า การก าหนดกจิกรรมหรอืโครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัเกดิขึน้มาจากโครงสรา้งของ

องคก์รทีม่โีครงสรา้งการบรหิารงานแบบบนลงล่าง (Top-Down) คอื กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั 

รบันโยบายเพื่อน ามาปรบัเป็นนโยบายของบรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั ท าการทบทวนสถานะความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ของบรษิทัครอบคลุมดา้นใดบา้ง และก าหนดเป็นกรอบปัญหาเพิม่เตมิคอื เรื่องของการสรา้งความสมบูรณ์ใหแ้ก่สิง่แวดลอ้ม 

รกัษาสิง่แวดลอ้ม และการพฒันาสงัคม โดยบรษิทัตอ้งสามารถตอบสนองความคาดหวงัของชุมชน วถิชีวีติชุมชน 2) ความ

ครอบคลุมของแผนงาน ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม พบว่า กจิกรรมหรอืโครงการ ส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัทัง้ 3 

ดา้น แต่กจิกรรมดา้นเศรษฐกจิ ยงัมกีจิกรมและโครงการในด้านการส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชนหรอืการเพิม่รายไดชุ้มชนไม่

หลากหลาย ซึง่สอดคลอ้ง (บนรา, 2555 อา้งถงึใน สุเมธ กาญจนพนัธุ์, 2551) พบว่า สงัคมขององคก์รธุรกจิ องคก์รธุรกจิ

บางองคก์รกย็งัไม่ไดม้กีารด าเนินงานในดา้นทีค่รอบคลุมทัง้ 3 มติ ิ ไดแ้ก่ มติดิา้นเศรษฐกจิ มติดิา้นสงัคม และมติดิา้น

สิง่แวดลอ้ม โดยจะมุ่งเน้นใน2 มติเิป็นหลกั คอืมติดิา้นสงัคม และสิง่แวดลอ้ม และ 3) ลกัษณะของรายละเอยีดกจิกรรมทีเ่ขา้

ร่วมและประสบความส าเรจ็/ประทบัใจ พบว่า กจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนใหญ่ทีด่ าเนินกจิกรรมและผูม้สี่วน

ไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมและประสบความส าเรจ็/ประทบัใจ มทีัง้โครงการทีด่ าเนินงานมาตัง้แต่อดตีปัจจุบัน บางโครงการ

ถูกน าไปขยายโอกาสใหท้ัว่ถงึ ผ่านการจดักจิกรรมโดยสมาคมเพื่อนชุมชน รวมไปถึงกิจกรรมท่ีชุมชนจดัขึน้และทางบรษิทั
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เข้าไปสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกบั นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม และพนัธกจิด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ที่

มุ่งเน้นสง่เสรมิคุณภาพชวีติทีด่ ีสนบัสนุนดา้นการศกึษา และการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้  

 

 

ผลกระทบ (Impact) 

จากการศกึษาดา้นผลกระทบทีเ่กดิจากการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั ประกอบไปดว้ย1) 

ปัญหาขอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มและความขดัแยง้กบัชุมชน พบขอ้รอ้งเรยีนลดลง เนื่องจากชาวบา้นและคนในพื้นทีม่กีาร

ปรบัตวัและมกีารศกึษาขอ้มลูถงึผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีจ่ะเกดิขึน้จากโรงงานอุตสาหกรรม หากมกีารพบเหน็สิง่ผดิปกตหิรอื

ไดร้บัผลกระทบ จะมกีารแจง้ผ่านทางผูน้ าชุมชน หรอืโทรศพัทแ์จง้กบัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัโดยตรง  รวมถงึ ทางบรษิทัจะมี

การแจง้ขอ้มลูการซ่อมบ ารุงทีอ่าจเกดิผลกระทบต่อชุมชน ใหท้ราบก่อนทุกครัง้ สอดคลอ้งกบั (สดุารตัน์ แผลวมจัฉา, 2554) 

ทีพ่บว่า กลุ่มบรษิทัมกีารสือ่สารกบัชุมชนอยู่เสมอและมกีารแจง้ว่าก าลงัจะท าสิง่ใด เช่น การปิดซ่อมบ ารุงประจ าปี และท า

ความเขา้ใจกบัชุมชนเมื่อเกดิเหตุการณ์ใดๆ ขึน้เพื่อใหช้าวบา้นเกดิความสบายใจ 2) ความยัง่ยนืและความต่อเนื่องกจิกรรม

ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม คอื ตอ้งพฒันาและปรบัปรุงกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปรงัปรุงพฒันาตัง้แต่ภายในสูภ่ายนอก 

เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผู้มสี่วนไดเ้สยี สอดคลอ้งกบั (สุดารตัน์ แผลวมจัฉา , 2554) กล่าวว่า การพฒันาธุรกจิ

อย่างยัง่ยนืกลุ่มบรษิัทฯ มีแนวคดิที่ว่าบรษิัทจะมกีารพฒันาอย่างยัง่ยนืในสิง่หนึ่งที่ส าคญั คอื การที่กลุ่มบรษิัทฯ มกีาร

ด าเนินงานที่ดมีคีวามสมัพนัธ์อนัดแีละสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนและสงัคมโดยรอบได้อย่างมคีวามสุข  หรอืมแีนวคดิทีว่่า 

“ชุมชนอยู่ได ้บรษิทัอยู่ได”้ ซึง่ CSR เป็นเครื่องมอืทีน่ าไปสู่ความสมัพนัธอ์นัดแีละความยัง่ยนืขององคก์ร 3) ความสมัพนัธ์

ระหว่างภาครฐั ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน พบว่า มผีลต่อความสมัพนัธท์ีด่ขี ึน้ การเป็นเพื่อนบา้นทีด่ต่ีอกนักจ็ะ

สรา้งความสมัพนัธ์ทีด่ ีชาวบ้านกจ็ะมองขา้มไปในเรื่องทีไ่ม่ใหญ่โต ประนีประนอมกนั เปิดอกคุยกนั สร้างความไวว้างใจ 

สอดคลอ้งกบั ชาญยุทธ ค าสงค์ (2557) พบว่า การด าเนินงานอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมคอืมุมมองภายนอกทีม่ต่ีอ

องคก์ร ไดแ้ก่ ความน่าเชื่อถอื ภาพลกัษณ์ทีด่ ีต่อสงัคม ซึง่ช่วยใหก้ลุ่มบรษิทัมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัสงัคมรอบขา้ง เป็น

เกราะป้องกนัและภูมคิุม้กนัท1ีดใีหก้บัองคก์ร เหน็ไดจ้ากการทีก่ลุ่มบรษิทัฯสามารถอยู่ร่วมกบัชมุชนไดอ้ย่างปกตสิขุ และ 4) 

การพฒันาสู่มาตรฐานอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  พบว่า จากการด าเนินงานต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัดา้น

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สามารถน าขอ้มูลและกิจกรรมไปใช้ในการขอรบัรองระบบมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งได้ เช่น 

มาตรฐาน ISO 26000 การรบัรองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ เป็นต้น สอดคลอ้งกบั กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558) ทีม่กีาร

พฒันามาตรฐานความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม (CSR-DIW) ขึน้ โดยไดป้รบัปรุงและพฒันาจาก

มาตรฐานสากล ISO 26000 และ สอดคลอ้งกบั สถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2557) 

ในประเดน็ตวัชีว้ดัที ่14 การอยู่ร่วมกบัชุมชนโดยรอบ ทีผู่ป้ระกอบการฯ สามารถแสดงขอ้มูลในตวัชีว้ดัดงักล่าว โดยอ้างองิ
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จากรายงานผลการด าเนินงานทางด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของบริษัท หรอืการด าเนินงานตามมาตรฐาน 

CSR-DIW 

 

 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลส าเรจ็ของการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั 

1) แนวคดิและความมุ่งมัน่ของผูบ้รหิารในการด าเนินดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม การใส่ใจทีจ่ะท ากจิกรรมร่วมกบั

ชุมชน เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนืในการอยู่ร่วมกนัระหว่าง ชุมชน โรงงาน  

2) ความจรงิใจของทมีงานด้าน CSR ที่มีต่อชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเกดิความไว้ใจ และให้ความร่วมมอืในการท า

กจิกรรมและเขา้ร่วมกจิกรรม  

3) กระแสของสงัคมในการให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของโรงงาน

อุตสาหกรรม และความร่วมมอืของทุกภาคสว่นในการทีจ่ะร่วมมอื เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขและป้องกนั 

ปัญหาและอปุสรรคของการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั 

1) ด้านการบริหารจดัการ: จ านวนบุคลากรในการด าเนินกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมมจี านวนน้อย 

เมื่อเทยีบกบัจ านวนชุมชนในพืน้ที ่ซึง่ผลจากการทีม่บีุคลากรน้อยอาจท าใหก้ารลงพืน้ทีชุ่มชนไม่ครอบคลุม เกดิความห่าง

เหนิ และขาดการมสีว่นร่วมของชุมชนในการท ากจิกรรม 

2) ด้านสังคม: กระแสความใส่ในใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อการด าเนินงานของโรงงาน

อุตสาหกรรม ในการมองผลกระทบ                     ็                                     ็      

               

แนวทางพฒันาการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 

ด้านการบริหารจดัการ 

1) การปรบัระเบียบขัน้ตอนของบรษิัทในการส่งเสรมิชุมชน เนื่องจากบางครัง้ชุมชนอาจมกีิจกรรมหรือความ
ต้องการที่จะได้รบัการสนับสนุนจากทางบรษิัท แต่มีระเบยีบหรอืขัน้ตอนของบรษิัทบางเรื่องซึ่งท าให้ไม่สามารถให้การ
สนบัสนุนชุมชนได ้ 
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2) การปรบัรปูแบบการตดิตามประเมนิผลกจิกรรม/โครงการ ดา้น CSR เนื่องจากการประเมนิผลโครงการทีผ่่าน
มา จะเน้นการประเมนิผลเป็นไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ซึง่ควรเพิม่เตมิตวัชีว้ดั CSR (Key Success Factor) การค านวณ
ผลตอบแทนจากการลงทุนทางดา้นสงัคม (SROI) หรอืการจดัท าบญัชดีา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
การบรหิารจดัสรรงบประมาณการท ากจิกรรม/โครงการ 

3) การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งบรษิทัดา้น CSR และบทบาทหน้าที ่ใหเ้หมาะสม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการลง
พื้นที่ชุมชน ควรมีการทบทวนและปรบัเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม ลดขัน้ตอนหรอืงานด้านอื่น หรือการลงท ากิจกรรม
ร่วมกบัชุมชน ปรบัเปลีย่นจาการใหท้มีงาน CSR ลงพืน้ทีท่ ากจิกรรมเป็นพนักงานฝ่ายอื่นๆ ทีม่จีติอาสาในการท ากจิกรรม
ลงพืน้ทีร่่วมกนั 

 
ด้านการวางแผน 

1) การวางแผนพฒันาช่องทางในการสื่อสารและประชาสมัพนัธ์ข้อมูล เกี่ยวกบับริษัทและกิจกรรมด้านความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ใหม้คีวามหลากหลายและตามทนักบัยุคสมยั เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัทราบขอ้มูลย่างทัว่ถงึและสามารถ
จดจ าบรษิทัได ้ 

2) การวางแผนพัฒนากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านเศรษฐกิจและวิสาหกิจชุมชน ต้อง
ท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทัง้วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ จากหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการร่วมมือกบั
หน่วยงานราชการ การวางแผนกจิกรรม CSR ดา้นเศรษฐกจิและวสิาหกจิชุมชน จะเขม้แขง็และสามารถพึง่พาตนเองได ้

3) การก าหนดแผนอบรมและการเรยีนรูพ้ฒันาทกัษะดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน ามาประยุกต์ใชใ้น CSR จะ
ช่วยพฒันาการท างานดา้น CSR ใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้ 

ด้านการมีส่วนรว่ม  

1) การเปิดใหชุ้มชนมสีว่นร่วมในการก าหนดแผนงาน/กจิกรรม ซึง่กจิกรรมทีม่าจากบรษิทัเป็นผูก้ าหนดมาใหก้บั
ชุมชน อาจท าใหชุ้มชนยงัไม่เกดิการมสี่วนร่วมมากนักและขาดความเป็นเจา้ของกจิกรรม และไม่ค่อยใหค้วามร่วมมอืมาก
นกั ดงันัน้ การทีใ่หชุ้มชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการก าหนดแผนต่างๆ จะช่วยสรา้งความเป็นเจา้ของในกจิกรรม/โครงการ 
และเกดิความร่วมมอือย่างเขม้แขง็ 

2) บรษิทัต้องมกีารศกึษาขอ้มูลชุมชน เขา้ไปสอบถามความคดิเหน็ต่างๆ ซึง่การศกึษาขอ้มูลพื้นฐานจากชุมชน 
เพื่อสามารถน าไปก าหนดแผนงานในการท ากจิกรรมร่วมกบัชุมชน หรอืหาแนวทางและช่องทางเพื่อใหเ้ขา้ถงึชุมชนได ้

 ทัง้นี้ แนวทางพฒันาการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน )
สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 2  

 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื ขอ้เสนอแนะส าหรบับรษิัท ขอ้เสนอแนะส าหรบัหน่วยงานภาครฐั และ
ขอ้เสนอแนะส าหรบัประชาชน 

1. ขอ้เสนอแนะส ำหรบับรษิทั 
 การสื่อสาร สร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนักให้กบัพนักงาน ในการรบัรูแ้ละยอมรบัการด าเนินงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานฝ่ายอื่นๆ ในการมีจิตอาสา 
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สาธารณะ ท ากจิกรรมร่วมกบัชุมชน เป็นการเพิม่บุคลากรดา้น CSR ในการลงพืน้ที่ชุมชน และยงัเป็นการ
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บับรษิทั 

 การใหค้วามรูแ้ก่คนในชุมชน เกี่ยวกบัเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถงึการใหข้อ้มูลเกีย่วกบักระบวน 
การผลติ การซ่อมบ ารุงและการปรบัปรุงภายในกระบวนการผลิต และผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อม 
ใหก้บัชุมชนเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและสรา้งความร่วมมอืจากคนในชุมชน 
 
 
 
 

2. ขอ้เสนอแนะส ำหรบัหน่วยงำนภำครฐั 
 หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานทอ้งถิน่ ควรมกีารสรา้งความร่วมมอืกนักบับรษิทัในการด าเนิน 
 หน่วยงานราชการและหน่วยงานทอ้งถิน่ ควรมกีารท าความเขา้ใจเกีย่วกบัเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม ใหก้บั

ประชาชน ในพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตัง้อยู่เป็นจ านวนมากหรือพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้
กระบวนการมสีว่นร่วมเกดิประสทิธภิาพ 

 หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรจดัใหม้โีครงการส่งเสรมิการแสดงความรบัผดิชอบของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อสงัคมในรูปแบบการสร้างเครอืข่ายและขยายผลการท ากจิกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความ
เขม้แขง็ของผูป้ระกอบการในพืน้ที ่ชุมชม และหน่วยงานภาครฐั  

3. ขอ้เสนอแนะส ำหรบัประชำชน 
 ประชาชนในพื้นที่ ควรเปิดใจและยอมรบัการลงพื้นที่ของทีมงาน CSR ให้ขอ้มูลที่ถูกต้องและความชดัเจน 

เกีย่วกบัผลกระทบทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อทมีงาน CSR จะไดน้ า
ขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรุงและพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ 

 ประชาชนควรตระหนกัถงึความส าคญัของการมสีว่นร่วมระหวา่งชุมชน บรษิทั และหน่วยงานภาครฐั ในการท า
กจิกรรมร่วมกนั และร่วมกนัเป็นเจา้ของกจิกรรมหรอืโครงการ เพื่อน าไปสูค่วามยัง่ยนื  
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ภาพท่ี 2 แนวทางพฒันาการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน ) 
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