

















































 


 



  

  

 



      

 

























 







 









 























































 

 

 




 



  

  

  



     

 



















 





















 



 

 

























 















 

 

 

 

 









 
 



 





 

 

 
  














 


          

    


          

         

       

         

        

        



         

      

         

       

       

        

        

     

     

       

  

   

       

  

 

 




 

    

   

   

        

      

       

    



     

    

   

    

    

    

       

       

      

   

        

   

   

     

     

   

 



        

  

       




 

  

       

      

     

       

    

       

  

  

   

      

  

 

   

       

      

      

         

         

 



 



  



  



          









         

          

  

  

  



 



 

   

  



    

  

  

  

   

    

 

  

 



 

      

    





  






  



  







  



  





 

  





  



  





  



   

  
  







  



  



  

  

  

 

 

 

 

 

  



 



  





 



 



 



 



 



 







 



 



      

  



 


















        

           

      

   

   

         

      

   



    



   

   

   

  

   

   



   



   

 

  

 

  





  



  



  



  



   



      

   



   

   











บทที 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

 จากปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนอันเนืองมาจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิงแวดล้อมทีไม่สมดุลได้นํามาซึงแนวคิดทีให้ความสําคัญกับสังคมและสิงแวดล้อมมากยิงขึน โดย

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) 

ได้จัดทําร่างมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 

Social Responsibility) ขึนซึงกําลังจะมีการประกาศใช้และอาจมีผลต่อความสามารถในการดําเนิน

ธุรกิจขององค์กรธุรกิจได้ องค์กรธุรกิจจึงจําเป็นต้องมีการปรับตัวโดยการนํา CSR มาปฏิบัติใน

องค์กรเพือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการเติบโตและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพและยังยืนซึงเป็นสิงทีมีความสําคัญมากทังในปัจจุบันและอนาคต สําหรับ

ประเทศไทยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการประกาศมาตรฐานความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard for Corporate Social Responsibility, Department 

of Industrial Works: CSR-DIW) เพือส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมนําไปปฏิบัติและพัฒนาสู่

เกณฑ์มาตรฐานสากล ISO 26000 Social Responsibility สิงเหล่านีได้ผลักดันให้ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมของไทยต้องหันมาสนใจในเรือง CSR มากขึน 

  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นกลุ่มธุรกิจทีมีความสําคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศเนืองจากเป็นอุตสาหกรรมทีก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนืองอืนๆ ซึงสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้วิเคราะห์แนวโน้มภาพรวมการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยใน 5 ปี (2550-2554) เห็นว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็น

อุตสาหกรรมทีมีศักยภาพทีจะขยายตัวอย่างต่อเนือง โดยมีปัญหาสําคัญอย่างหนึงของ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีทีต้องแก้ไขคือการจัดการปัญหามลพิษ (กลุ่มศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ

โตรเคมีนครศรีธรรมราช, 2551) ดังนันการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มธุรกิจปิ

โตรเคมีจึงเป็นสิงหนึงทีสําคัญและนํามาซึงการพัฒนาทียังยืนแก่องค์กรในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีได้ 
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  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตังอยู่ทีเขตอุตสาหกรรม

ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ประกอบด้วย 3 โรงงานหลัก ได้แก่ โรงงานผลิตสารคาโปรแลคตัม 

โรงงานผลิตไนล่อน 6 และโรงงานผลิตยางสังเคราะห์ นอกจากนียังประกอบด้วยศูนย์วิจัยและ

พัฒนาอีกด้วย ทีผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการ

นําจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) มาเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ มีการกําหนดให้

จิตสํานึกต่อสังคมเป็นส่วนหนึงของพันธกิจ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและนําไปปฏิบัติ

ในทุกส่วนของกลุ่มบริษัทฯและได้เข้าเป็นสมาชิกในโครงการดูแลด้วยความรับผิดชอบ

(Responsible  Care : RC) อีกด้วย ซึงหนึงในโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรเพือแสดงว่า

ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน CSR-DIW ในปี พ.ศ.2551 และบริษัทในกลุ่มยังได้รับเลือกให้เป็นหนึงใน

สิบสถานประกอบการต้นแบบให้กับสถานประกอบการอืนๆ ในโครงการธรรมาภิบาลสิงแวดล้อม 

ปี 2551 ถึง 2553 ของกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนียังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจาก

นายกรัฐมนตรี (Prime Minister Award) ประเภทการบริหารความปลอดภัย และรางวัลสถาน

ประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน และได้รับการ

รับรองตามมาตรฐานการดําเนินงานต่างๆ ได้แก่ ISO14001 OHSAS18001 ISO9001 อีกด้วย นับได้

ว่ากลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีการดําเนินงานทีดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถเป็น

แบบอย่างทีดีในการดําเนินงาน CSR แก่องค์กรอืนได้ โดยการทีองค์กรธุรกิจจะดําเนินงาน CSR ไป

ได้ด้วยดีหรือไม่นันมีหลายๆ ปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงานทังปัจจัยภายนอกหรือบริบทโดยรอบ

องค์กรและปัจจัยจากภายในองค์กรล้วนแล้วแต่มีผลต่อการดําเนินงานและการบรรลุตามเป้าหมาย

ด้าน CSR ทีองค์กรได้วางไว้ การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย) จึงเป็นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการดําเนินงาน CSR ของบริษัท

อืนๆ ให้เหมาะสมกับบริบทและลักษณะภายในองค์กรของแต่ละองค์กรได้ ซึงการนํา CSR ไป

ปฏิบัติขององค์กรธุรกิจนันนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรมเองแล้วยังเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อมซึงเป็นหนทางหนึงทีนําไปสู่การพัฒนาอย่างยังยืนอีกด้วย 

 

1.2  คําถามวิจัย  

 

1  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีการดําเนินงาน CSR อย่างไรและปัจจัยใดบ้างทีมีผลต่อ

การดําเนินงาน CSR 

2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรได้รับผลจากการดําเนินงาน CSR อย่างไร และชุมชนมี

ความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) หรือไม่ อย่างไร 
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3  ปัจจัยใดบ้างทีมีผลต่อการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย)    

 

1.3  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

    

  1  เพือศึกษาการดําเนินงานด้าน CSR ทีผ่านมาและวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  

  2  เพือศึกษาผลทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรได้รับและศึกษาความพึงพอใจของ

ชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

  3  เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของ

พนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

4  เพือเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน CSR แก่กลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย) และเสนอแนะแนวทางในการจัดทํา CSR แก่สถานประกอบการอืนๆ  

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 

ในการศึกษาวิจัยครังนีได้ทําการศึกษาการดําเนินงานด้าน CSR ปัจจัยทีมีผลต่อการ

ดําเนินงาน CSR ผลผลิตและผลกระทบทีได้รับจากการดําเนินงาน CSR ของโรงงานอุตสาหกรรม

กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) โดยแบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 

 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนือหา 

       1.4.1.1  ศึกษาการดําเนินงานและปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR โดยทําการ 

ศึกษาวิเคราะห์ใน 3 ด้าน คือ 

                          1)  ด้านบริบท  

                         2)  ด้านปัจจัยนําเข้า   

                                    3)  ด้านกระบวนการ 

            1.4.1.2  ศึกษาผลทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรได้รับโดยทําการศึกษาวิเคราะห์ 

ใน 2 ด้าน คือ 

 1)  ผลจากการดําเนินงาน CSR ทีพนักงานได้รับ  

 2)  ผลจากการดําเนินงาน CSR ทีผู้ถือหุ้นได้รับ 
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          1.4.1.3  ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่ม

บริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) โดยทําการศึกษาวิเคราะห์ใน  3 ด้าน คือ 

 1)  ผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีมี

ต่อชุมชน 

 2)  การสือสาร การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 

          3)  ความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่ม

บริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

          1.4.1.4  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR 

ของพนักงาน โดยทําการศึกษาวิเคราะห์ใน 5 ด้าน คือ  

 1)  ข้อมูลทัวไปของพนักงาน 

                  2)  ปัจจัยด้านความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR 

                  3)  ปัจจัยด้านการทํางาน 

         4)  ปัจจัยกระตุ้น 

                  5)  การยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน 

     

   1.4.2  ขอบเขตด้านพืนที 

  ดําเนินการศึกษาการดําเนินงาน CSR ปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ผลทีมีผู้ส่วนได้

ส่วนเสียภายในองค์กรได้รับจากการดําเนินงาน CSR และการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของ

พนักงาน ณ กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) และศึกษาความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการ

ดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ กับประชาชนซึงเป็นผู้อาศัยใน 3 ชุมชนทีอยู่ใกล้กับกลุ่มบริษัทอู

เบะ (ประเทศไทย) มากทีสุด ได้แก่  

    1  ชุมชนหมู่ 4 บ้านตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ซึงเป็นทีตังของกลุ่มบริษัทฯ  

    2  ชุมชนหมู่ 5 บ้านเนินพุทรา ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ซึงเป็นชุมชนทีห่างจาก

ทีตังของกลุ่มบริษัทฯ ในรัศมี 1 กิโลเมตร  

    3  ชุมชนหมู่ 16 บ้านตะกาด ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ซึงเป็นชุมชนทีห่างจากกลุ่ม

บริษัทฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร  

 

 1.4.3  ขอบเขตด้านประชากร 

             1.4.3.1  พนักงานระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทังทีเป็นพนักงานประจําและ

ผู้รับเหมาของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 
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             1.4.3.2   ผู้นําชุมชนและประชาชนในชุมชน หมู่ 4 ต.ตะพง หมู่ 5 ต.เชิงเนิน และหมู่ 

16 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 

 

  1.4.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม

จากนันทําการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553  

 

1.5 ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 

1  ทราบการดําเนินงาน CSR ทีผ่านมาและทราบปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของ

กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  

  2  ทราบผลทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรได้รับและทราบความพึงพอใจของชุมชนทีมี

ต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

  3  ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของ

พนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

4  ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศ

ไทย) และได้แนวทางในการจัดทํา CSR แก่สถานประกอบการอืนๆ  

   

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ  

 

 ในการศึกษาวิจัยครังนี มีคําศัพท์ทีเกียวข้อง ดังนี 

              1)  ปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR  

  ปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR  หมายถึง สาเหตุหรือองค์ประกอบต่างๆ ทีมีผลต่อการ

ดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) โดยแบ่งปัจจัยหรือองค์ประกอบดังกล่าวเป็น 

3 ด้าน ได้แก่ 

                         (1)  ด้านบริบท  

  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอกทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย)โดยพิจารณา ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 

                         (2)  ด้านปัจจัยนําเข้า   
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             เป็นการพิจารณาทรัพยากรต่างๆ ทีนํามาใช้ในการดําเนินงาน CSR เพือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) โดยพิจารณาปัจจัยด้าน บุคลากร 

งบประมาณ สถานทีและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ วิธีการทํางานและการบริหารจัดการ เวลา 

และข้อมูลข่าวสาร ซึงทําการพิจารณาทังในด้านปริมาณและคุณภาพ 

                           (3)  ด้านกระบวนการ 

                       เป็นการพิจารณาปัจจัยด้านการวางแผนงาน การดําเนินงาน การติดตามตรวจสอบ

และการปรับปรุงแก้ไข ในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

     ซึงปัจจัยทัง 3 ด้านนีนํามาสู่ผลผลิต (Product) และผลกระทบ (Impact) จากการ

ดําเนินงาน CSR ตามลําดับ 

  2)  Corporate Social Responsibility: CSR หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม

บริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ใน 7 หัวข้อหลัก ได้แก่ การกํากับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติ

ด้านแรงงาน สิงแวดล้อม การดําเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและ

การพัฒนาชุมชน 

  3)  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) หมายถึง บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

และ บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จํากัด 

  4)  OSHE (Office of Safety, Health and Environment) หมายถึง หน่วยงานความปลอดภัย 

หน่วยงานอาชีวอนามัยและสิงแวดล้อมและหน่วยงานป้องกันและระงับอัคคีภัยและรักษาความ

ปลอดภัย 

  5)  MCPL tank Service (Molten Caprolactam tank Service) หมายถึง บริการดูแลถังบรรจุ

สารคาโปรแลคตัมเหลวให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

 

   



 
 

บทที 2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสังคม กรณีศึกษากลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีหัวข้อในการทบทวน

วรรณกรรมดังต่อไปนี 

   1  ข้อมูลพืนฐานกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  

   2  ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ  

   3  Corporate Social Responsibility และ ISO 26000 Social Responsibility 

  4  ผลทีได้รับจากการดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

   5  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  

   6  กฎหมายทีเกียวข้องกับการดําเนินงานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ต่อสังคม  

   7  แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

   8  แนวคิดทฤษฎีเกียวกับความพึงพอใจและการยอมรับ  

   9  การวิเคราะห์ระบบของโครงการโดยเทคนิค CIPPI-Model  

   10  การตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของข้อมูลโดยหลักสามเส้า  

   10  งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

2.1  ข้อมูลพืนฐานกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  

 

  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ตังอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตําบล

ตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีระยะห่างจากตัวอําเภอเมืองระยองไปทางทิศตะวันออกประมาณ 

5 กิโลเมตร มีอาณาเขตทางด้านเหนือติดกับบ้านปลวกเกตุและวัดปลวกเกตุ ทางด้านใต้ติดกับพืนที

ทหารเรือ ทางด้านตะวันออกติดกับบริษัทไนเตรตไทย จํากัด และทางด้านตะวันตกติดกับ 

โรงไฟฟ้าของบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 



 
 

8 

  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้ดําเนินธุรกิจปิโตรเคมีทีมีประวัติความเป็นมาจากบริษัท

อูเบะอินดัสตรีส์ ประเทศญีปุ่น โดยมีประวัติการก่อตังในประเทศไทย ดังนี 

     - ค.ศ. 1994 สร้างโรงงานผลิตคาโปรแลคตัม  

     - ค.ศ. 1995 สร้างโรงงานผลิตไนล่อน ในประเทศไทย สร้างโรงงานผลิตยาง

สังเคราะห์  

     - ค.ศ. 1996 เริมดําเนินการผลิตคาโปรแลคตัม  

     - ค.ศ. 1997 เริมดําเนินการผลิตไนล่อน  

     - ค.ศ. 1998 เริมดําเนินการผลิตยางสังเคราะห์  

     - ค.ศ. 2010 เริมดําเนินการตามโครงการขยายกําลังการผลิตไนล่อน 

   ด้วยสินทรัพย์กว่าสองหมืนล้านบาทและจํานวนพนักงานกว่า 550 คน กลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย) จึงได้มีการพัฒนาและขยายกิจการทังในด้านกําลังการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 ๆในประเทศไทยอย่างต่อเนือง  โดยกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ประกอบด้วย 3 โรงงานหลัก 

คือ โรงงานผลิตสารคาโปรแลคตัม โรงงานผลิตไนล่อน 6 และโรงงานผลิตยางสังเคราะห์ ซึงต่อมา

มีการรวมโรงงานผลิตสารคาโปรแลคตัมและโรงงานผลิตไนล่อน 6 เข้าด้วยกันเป็นบริษัท อูเบะ เค

มิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) ในปี 2553 นอกจากนีแล้วกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)ยัง

ประกอบด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาอีกด้วย โดยรายละเอียดของ 3 โรงงานหลัก มีดังนี 

  บริษัทคาโปรแลคตัมไทย จํากัด (มหาชน) มีวัตถุดิบหลักทีใช้ในกระบวนการผลิตได้แก่ 

แอมโมเนีย ไซโคลเฮกเซน และซัลเฟอร์ ซึงผลิตภัณฑ์หลักทีได้จากกระบวนการผลิตมี 2 ประเภท 

คือ สารคาโปรแลคตัม ซึงผลิตได้ 100,000 ตันต่อปีและปรับอัตราการผลิตเป็น 130,000 ตันต่อปี 

และ แอมโมเนียมซัลเฟต  ซึงผลิตได้ 400,000 ตันต่อปี โดยสารมลพิษทางอากาศทีสําคัญอัน

เนืองมาจากการผลิตสารคาโปรแลคตัม ได้แก่  NOx  SOx  CO และ PM (บริษัทซีคอท จํากัด, 2553ก) 

ซึงกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการออกแบบและควบคุมมลพิษต่างๆจากแหล่งกําเนิดให้อยู่ในมาตรฐานที

กําหนด สําหรับนําเสียทีเกิดขึนกลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งไปยังระบบบําบัดนําเสีย ซึงมีการนํานําเสียทีผ่าน

การบําบัดแล้วส่วนหนึงกลับมาใช้ใหม่โดยการนําไปรดนําต้นไม้ ในด้านกากของเสีย กลุ่มบริษัทฯ 

ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดเก็บ ขนส่ง และกําจัด และมีมาตราฉุกเฉินสําหรับกรณี

อุบัติเหตุและการรัวไหล หกหล่นของกากของเสีย นอกจากนียังมีการตรวจวัดและควบคุมความดัง

ของเสียง มีการบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และจัดให้มีพืนทีเสียเขียวภายใน

กลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย 

  บริษัทอูเบะไนล่อน (ประเทศไทย) จํากัด มีวัตถุดิบหลักทีใช้ในการผลิตได้แก่ สารคาโปร

แลคตัม มีการใช้กรดอะซีติกเป็นตัวยับยังปฏิกิริยา และมีการใช้สารAH Saltในการผลิตโคโพลิเมอร์ 



 
 

9 

ผลิตภัณฑ์ทีได้จากการผลิตคือไนล่อน 6 ซึงมีกําลังการผลิต 23,725 ตันต่อปี โดยมลสารหลักจาก

กระบวนการผลิตส่วนใหญ่คือกากของเสียและนําเสียโดยแทบจะไม่มีมลพิษทางอากาศเนืองจากไม่

มีการใช้เชือเพลิงในกระบวนการผลิต (บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จํากัด, 2552) นําเสียที

เกิดขึนถูกส่งไปยังระบบบําบัดของบริษัทคาโปรแลคตัมไทย จํากัด (มหาชน) และประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอกในการขนส่งกากของเสียไปกําจัดอย่างถูกต้องนอกจากนียังมีมาตรการลดระดับ

ความดังของเสียงอีกด้วย 

  บริษัทยางสังเคราะห์ไทย จํากัด มีวัตถุดิบหลักทีใช้ในการผลิตคือ 1,3-Butadiene และสาร

ตังต้นต่างๆ มีการใช้เบนซินเป็นตัวทําละลาย  มีการใช้ CS2 และ TEAL  โดยผลิตภัณฑ์หลักทีได้จาก

กระบวนการผลิตคือยางสังเคราะห์ชนิดโพลีบิวทาไดอีน และชนิดไวนิลซีส โดยมีกําลังการผลิต

รวมกัน 65000 ตันต่อปีมลพิษทางอากาศทีสําคัญประกอบด้วยสารจําพวกไฮโดรคาร์บอนทีมาจาก

กระบวนการผลิต คือ เบนซิน ซึงในสภาวะปกติจะถูกส่งผ่านระบบ Spray Tower ก่อนจะเข้าสู่

หน่วยบําบัดก๊าซ  นําเสียได้ทีเกิดขึนได้ผ่านกระบวนการบําบัดก่อนเข้าสู่บ่อรวมนําทิงและระบบ

ระบายนําทิงของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี สําหรับกากของเสียได้มีการประสานงาน

กับหน่วยงานภายนอกเพือนําไปกําจัดด้วยวิธีทีถูกต้องและนําบางส่วนไปขายเป็นผลิตภัณฑ์เกรดตํา

นอกจากนียังมีมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีการจัดทําแผนฉุกเฉินอีกด้วย 

(บริษัทซีคอท จํากัด, 2553ข) 

 ในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีวิสัยทัศน์ ในการ

ดําเนินงาน คือ  “ขับเคลือนสู่ความสําเร็จด้วยเทคโนโลยีก้าวลําการทํางานเป็นเลิศ” และมีพันธกิจ 4 

ข้อ ได้แก่ 

     1  เป็นฐานการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมอูเบะ ทีสามารถแข่งขัน และมันใจได้ 

     2  เพิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยบริการด้านเทคนิคและเครือข่ายวิจัยพัฒนาของกลุ่มอูเบะ 

     3  พัฒนาสมรรถนะของพนักงานเพือความเป็นมืออาชีพระดับสากลอย่างต่อเนือง 

     4  องค์กรดี มีคุณธรรม เน้นยําจิตสํานึกต่อสังคม 

  นอกจากนีแล้วกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้นําจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of 

Conduct) มาเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจเพือให้การดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตาม

หลักจริยธรรมและสอดคล้องตามกฎหมาย โดยได้กําหนดให้จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นหลักเกณฑ์

ในการทํางานและเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนทีต้องรับทราบและปฏิบัติตาม ซึง

แนวทางในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีดังนี  

    1  การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอูเบะ(ประเทศไทย) 
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     2  การดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีการดําเนินธุรกิจอย่าง

ยุติธรรมกับลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบโดยไม่เป็นธรรม มีการ

คัดเลือกและให้ทํางานโดยไม่มีการแบ่งแยกเชือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความบกพร่องทางร่างกายที

ไม่มีผลกับงาน ความเชือด้านการเมือง และมีความรับผิดชอบทีจะทําให้เกิดสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานทีดี 

     3  ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึน เมือผลประโยชน์

ของพนักงานกับผลประโยชน์ของ กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) เกิดการขัดแย้งกัน การเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยทัวไปอาจเกิดจาก ของกํานัล การทําธุรกิจกับบริษัททีมีความสัมพันธ์

ส่วนตัว การรับจ้างทํางานอืนๆ ความสัมพันธ์กับคู่ค้า 

     4  การปกป้องและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ โดย พนักงานทุกคนต้องปกป้อง

ดูแลทรัพย์สินของ กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีการใช้งานทรัพย์สินอย่างเต็มประสิทธิภาพซึง

ทรัพย์สินในทีนี หมายรวมถึง ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ชือบริษัท สัญญลักษณ์ เครืองหมายการค้า 

ลิขสิทธิ ข้อมูลซึงเป็นความลับ ความคิด แผนงาน และนโยบาย 

     5  ข้อมูลซึงเป็นความลับ โดยพนักงานต้องเอาใจใส่ในการดํารงไว้ซึงข้อมูลอัน

เป็นความลับของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ข้อมูลซึงเป็นความลับนี รวมถึงข้อมูลใดๆ ทีไม่ได้

ทําการเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมูลซึงเป็นความลับของบริษัทคู่ค้า เช่น ลูกค้า และผู้ขายสินค้า 

     6  โอกาสในทางธุรกิจของบริษัท โดยพนักงานไม่สามารถนําเอาโอกาสในทาง

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มาใช้เป็นการส่วนตัว หรือการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล 

ตําแหน่งของบริษัท เพือโอกาสในทางธุรกิจของตนเองและไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล ตําแหน่ง

ของบริษัท เพือผลประโยชน์ส่วนตัว ยกเว้นได้รับการอนุมัติจากกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

      7  โฆษกของบริษัท โดย President และ Vice Presidents เป็นโฆษกของบริษัท ใน

การสือสารกับสือต่างๆในทุกเรือง 

      8 การรายงานความประพฤติทีไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย โดยการฝ่าฝืน

แนวทางในการดําเนินธุรกิจฉบับนีจะต้องถูกรายงานให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับทราบซึงสามารถทํา

ได้โดยไม่ต้องระบุชือผู้รายงาน บริษัทสนับสนุนให้พนักงานรายงานและขอคําแนะนําจากผู้ควบคุม

งาน ผู้จัดการ หรือผู้ทีเหมาะสม เมือมีความไม่แน่ชัดเรืองจริยธรรม 

 การดําเนินงานผ่านมา กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลต่างๆได้แก่ รางวัล

อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัยและรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ

ปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister 

Award) ได้รับเกียรติบัตรเพือแสดงว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
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อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2551ได้รับการคัดเลือกให้

เป็นหนึงในสิบสถานประกอบการต้นแบบให้กับสถานประกอบการอืนๆ ในโครงการธรรมาภิบาล

สิงแวดล้อม ปี 2551-2553 ของกระทรวงอุตสาหกรรม (บริษัท Primeedition จํากัด, 2553) และ

ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการดําเนินงานต่างๆเช่น ISO14001 OHAS18001 และ ISO9001 อีก

ด้วย 

 
 

ภาพที 2.1  ทีตังของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

แหล่งทีมา: กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552 

 

2.2  ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ 

 

 กิจกรรมต่างๆในการดําเนินธุรกิจนอกจากจะส่งผลกับองค์กรธุรกิจเองแล้ว ยังสามารถ

ส่งผลกระทบกับส่วนรวมได้ทังในด้านบวกและด้านลบและโดยทางตรงและทางอ้อม โดยมนตรี 

มงคลสวัสดิ (2536: ค) ได้จําแนกผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจออกเป็น 4 กรณี ได้แก่ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ตลาดเงินและตลาดทุน สภาพการจ้างงาน และความรับผิดชอบ

ต่อผู้บริโภค ผลกระทบด้านลบทีอาจเกิดขึนจากการดําเนินธุรกิจจําเป็นต้องได้รับการป้องกันแก้ไข

เพือให้การดําเนินธุรกิจนันเป็นการพัฒนาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง  
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  2.2.1  ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม   

  ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึงทีมีความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจ 

โดยเฉพาะการนําทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เมือเกิดการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจความต้องการทรัพยากรธรรมชาติจึงเพิมมากขึนตามไปด้วย ถ้าหากมีการนําทรัพยากร

เหล่านีมาใช้อย่างไม่ประหยัด ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการทดแทนหรือทดแทนในอัตราทีไม่

เหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดการร่อยหรอและหมดไปของทรัพยากรทางธรรมชาติซึงส่งผลกระทบต่อ

ความเป็นอยู่ของคนรุ่นหลังและเป็นการพัฒนาทีไม่ยังยืน นอกจากนีกระบวนการผลิตหรือกิจกรรม

ต่างๆทางอุตสาหกรรมยังอาจก่อให้เกิดมลภาวะได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศ ทางนํา 

และปัญหาขยะของเสีย เป็นต้น ล้วนส่งผลต่อคุณภาพสิงแวดล้อมและอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

กายและจิตของคนในสังคมได้ ยกตัวอย่าง การพัฒนาอุตสาหกรรมในพืนทีมาบตาพุดและจังหวัด

ระยอง ได้ทําให้เกิดมลพิษทางด้านสิงแวดล้อมทัง ของเสียอันตราย มลพิษทางนําและมลพิษทาง

อากาศ ซึงมี 3 ชนิดหลักคือสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ฝุ่นละออง และก๊าซพิษจากการเผาไหม้

เชือเพลิง นอกจากนีแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษทางสังคม ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทังทางกาย จิต 

ปัญญาและสังคม ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

โรคมะเร็ง ปัญหาสุขภาพทางจิต และปัญหาสุขภาพทางสังคมและปัญญา อีกด้วย (สํานัก

นายกรัฐมนตรี.  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.   สํานักโฆษก, 2552) ดังนันในการดําเนินธุรกิจ

ควรมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและมีการทดแทนในอัตราที

เหมาะสม ไม่ก่อมลพิษหรือลดการปลอดปล่อยให้น้อยทีสุด เพือทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมทีดีและมีความยังยืน 

 

 2.2.2  ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจต่อตลาดเงินและตลาดทุน  

ในการดําเนินธุรกิจเงินและทุนเป็นสิงสําคัญ โดยมนตรี มงคลสวัสดิ (2536: 34) ได้กล่าวไว้

ว่า ปัญหาตลาดหลักทรัพย์นันมาจากหลายกลุ่ม คือ จากผู้ประกอบการนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ 

เจ้าของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนทีมีพฤติกรรมในการปันหุ้นและตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ประกอบการนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และผู้ประกอบการ

นายหน้าทีรับช่วง รวมทังบุคลากรในกิจการบางรายมีความต้องการแสวงหาผลกําไรส่วนตนและมี

ความต้องการทีจะได้มาซึงส่วนแบ่งตลาดสูงสุด มากกว่าทีจะคํานึงผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อวิชาชีพ 

 ของตนขาดความรับผิดชอบและขาดจรรยาบรรณในการประกอบการ  
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 2.2.3  ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจต่อสภาพการจ้าง 

การดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะในสภาวะเศรษฐกิจเช่นใดนันมีผลกระทบต่อสภาพการจ้างงาน ทัง

ความต้องการแรงงานและการปลดพนักงาน การขยายตัวทางอุตสาหกรรมทําให้ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานเพิมขึนในขณะทีมีความพอใจกับต้นทุนการผลิตทีตําเพือ

ความสามารถในการแข่งขันและสร้างกําไรให้กับองค์กรจึงผลกระทบต่อสภาพการจ้าง เช่น การใช้

แรงงานเด็ก การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวและปัญหาความปลอดภัยในการทํางาน ดังในกรณีของ

ประเทศไทย อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีสูงของประเทศไทยปรากฏว่ามีการใช้แรงงานเด็ก

ทีสูงมากขึนด้วย โดยงานทีเด็กเหล่านีต้องทําล้วนเป็นงานไร้ฝีมือ มนตรี มงคลสวัสดิ (2536: 35)  

สําหรับแรงงานต่างด้าวนันมีค่าแรงและการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ตํากว่าแรงงานไทย มีความขยัน 

อดทน การขาดงานน้อยกว่า จึงมีการจ้างแรงงานต่างด้าวจํานวนมากทังทีถูกต้องและไม่ถูกต้องตาม

กฎหมาย ยกตัวอย่าง จังหวัดสมุทรสาครมีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมากโดย ในปี พ.ศ. 

2545 มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทีขอขึนทะเบียนและขออนุญาตทํางาน จํานวน 37,047 คน 

แยกเป็นสัญชาติพม่า 35,644 คน (96.2%) สัญชาติลาว 1,221 คน (3.4%) และสัญชาติกัมพูชา 182 

คน (0.4%) และเป็นแรงงานทีอยู่ในกิจการประมง จํานวน 25,848 คน โดยประมาณว่ามีแรงงานต่าง

ด้าวหลบหนีเข้าเมืองทังหมด 6 ถึง 7 เท่าของจํานวนแรงงานต่างด้าวทีมาขอขึนทะเบียนหรือ

ประมาณ 2 แสนกว่าคน  (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, 2552) การทีมีแรงงานต่างด้าว

เป็นจํานวนมากนันได้ส่งผลให้โครงสร้างอัตราค่าแรงขันตําปรับตัวช้า เนืองจากนายจ้างสามารถจ้าง

แรงงานต่างด้าวได้ เกิดการแย่งงานคนงานในประเทศ นายจ้างสามารถมีอํานาจต่อรองมากขึน ซึง

อาจนําไปสู่การกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้าโดยใช้ข้ออ้างในเรืองการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน 

นอกจากนีแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคม เช่นการก่ออาชญากรรม โรคติดต่อ  และความมันคง

ของประเทศชาติได้  สําหรับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมนัน การขยายตัวของธุรกิจที

ต้องการกําลังการผลิตและคุณภาพสินค้าทีสูงจึงจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทีทันสมัย การทีแรงงานมี

ความรู้ความสามารถทีไม่เท่าทันกับเทคโนโลยีทีใช้ร่วมกับการขาดความเอาใจใส่ในความปลอดภัย

ของผู้ประกอบการ อาจนํามาสู่อันตรายแก่แรงงานได้  

 

  2.2.4  ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจต่อผู้บริโภค 

   ศูนย์พิทักษ์สิทธิเพือผู้บริโภค (2545 อ้างถึงใน มูลนิธิกองทุนไทย, 2553) ได้เปิดเผยข้อมูล

สรุปสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในรอบปี 2544 พบว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามายังศูนย์ฯ จํานวนทังสิน 285 

ราย เป็นกรณีร้องเรียนเรืองบ้าน ทีดิน อาคารชุด จํานวน 27 ราย สาธารณูปโภค 20 รายสาธารณสุข 

60 ราย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 31 ราย คุณภาพงานบริการ 105 ราย และอืนๆ 42 ราย ซึงแสดงให้เห็น
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ถึงการมีปัญหาทีผู้บริโภคได้รับอันเนืองมาจากการดําเนินธุรกิจของผู้ผลิตสินค้าและบริการโดย

คณะทํางานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน (2551: 17) ได้

เสนอแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่า สินค้า และ/หรือ บริการของธุรกิจไม่ควรก่อให้ 

เกิดความเสียงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ทังนี ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้า/บริการให้มี

ความเป็นสากลและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้รวมทังควรพัฒนาสินค้าหรือบริการเพือเป็น

ประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วยและได้เสนอแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจใน 

ประเด็นผู้บริโภคไว้ดังนี 

  1  ผลิตสินค้าหรือบริการทีปลอดภัยและไว้วางใจได้ โดยไม่ผลิตสินค้าทีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหรือบริการทีไม่ปลอดภัย 

  2  จัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ไม่ส่งต่อข้อมูลผู้บริโภคให้กับผู้อืน นอกจากจะ

ได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน 

  3  ให้ข้อมูลทีถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภคโดยคํานึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ทีดีของ

ผู้บริโภคเป็นสําคัญ เช่น ไม่โฆษณาเกินจริง ฉลากสินค้าควรมีข้อมูลทีถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ภาษา

เรียบง่ายต่อการทําความเข้าใจ บอกวิธีการใช้สินค้าอย่างปลอดภัยรวมถึงการกําจัดซากขยะหลังการ

ใช้งาน เป็นต้น 

  4  กระตุ้นให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเห็นความสําคัญของการใช้สินค้า/บริการทีคํานึงถึง

เรืองสิงแวดล้อมและสังคมมากขึน 

  5  พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับ

การนําพาสังคมผู้บริโภคให้เป็นสังคมคนดี มีวัฒนธรรม และคุณธรรม ทียังให้เกิดการพัฒนาให้ดี

ยิงขึนได้ตลอดไปอย่างยังยืน 

 

 2.3  Corporate Social Responsibility และ ISO 26000 Social Responsibility 

 

 Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การดําเนินกิจกรรม

ภายในและภายนอกองค์กรทีคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทังในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้

ทรัพยากรทีมีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันทีจะทําให้อยู่ร่วมกันในสังคม

ได้อย่างเป็นปกติสุข (สถาบันไทยพัฒน์, 2553ก)  

Corporate Social Responsibility มีจุดเริมต้นจากการประชุมสุดยอดระดับโลกด้าน 

สิงแวดล้อม (Earth Summit) เมือปี พ.ศ. 2535 ซึงได้มีการประกาศนิยามของคําว่า “การพัฒนาที

ยังยืน” และมีทิศทางทีให้คํานึงถึงเรืองสิงแวดล้อมและสังคมนอกเหนือจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
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ด้านเดียวซึงแนวคิดเรือง “ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ” นีมีหลักการสอดคล้องกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีทรงมีพระราชดํารัสแก่พสกนิกรชาวไทยมา

ตังแต่ปี พ.ศ. 2517 อีกด้วย กระแสแนวคิด CSR มีพัฒนาขึนอย่างชัดเจน เมือในปี พ.ศ. 2542 นาย 

โคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนันได้ออกมาเรียกร้องให้ธุรกิจทัวโลกแสดงความเป็น

พลเมืองทีดีของโลก (Good Global Citizenship) รวมทังประกาศ “The UN Global Compact” เพือ

ใช้เป็นกรอบดําเนินการการพัฒนาทียังยืนสําหรับองค์กรธุรกิจต่อไป และในปีถัดมา OECD (องค์กร

เพือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) ก็ได้ออกแนวปฏิบัติสําหรับบรรษัทข้ามชาติ (The 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises) เสนอแนะให้บรรษัทข้ามชาติของประเทศสมาชิก 

OECD มี CSR และติดต่อค้าขายเฉพาะกับคู่ค้าทีมี CSR เท่านัน โดย Bjorn Stigson ประธานสภา

ธุรกิจโลกเพือการพัฒนาทียังยืน(World Business Council for Sustainable Development หรือ 

WBCSD) ได้กล่าวไว้ว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ในสังคมทีล้มเหลว” (Business 

cannot succeed in a society that fails.) (คณะทํางานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิงแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน, 2551: 4)  

  ในการปฏิบัติตามหลัก CSR ทีจะนํามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับธุรกิจ สามารถแบ่งได้เป็น 4 

ขัน ดังนี 

  ขันที 1 Mandatory Level : ข้อกําหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึง การทีธุรกิจมี

หน้าทีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องเช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

กฎหมายแรงงาน การจ่ายภาษี เป็นต้น 

  ขันที 2 Elementary Level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Profit) หมายถึง การที

ธุรกิจคํานึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึงในขันนีธุรกิจควรหมัน

ตรวจตราว่า กําไรทีได้นันต้องมิใช่กําไรซึงเกิดจากการเบียดเบียนสังคม 

ขันที 3 Preemptive Level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) หมายถึง 

การทีธุรกิจสามารถสร้างกําไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราทีเหมาะสม และผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจ

เพือให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากขึน โดยเฉพาะสังคมใกล้ทีอยู่รอบข้างทีมีความคาดหวังว่า

จะได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ 

ขันที 4 Voluntary Level : ความสมัครใจ (Voluntary Action) หมายถึง การดําเนินธุรกิจ

ควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคมแต่อย่าง

ใด ซึงในขันนีการประกอบธุรกิจจะอยู่บนพืนฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสําคัญ 

(คณะทํางานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน, 2551: 7) 

ทังนีธุรกิจต้องดําเนินการตามเกณฑ์ในขันที 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการดําเนินการในขันต่อไป ให้
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ขึนกับความพร้อมของธุรกิจแต่ละแห่งทีแตกต่างกันโดยหลักสําคัญของการปฏิบัติตามแนวทาง 

CSRควรอยู่บนหลักพอประมาณทีธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่

เบียดเบียนสังคม โดยคณะทํางานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมของบริษัทจด

ทะเบียน (2551: 8) ได้แบ่งแนวปฏิบัติในเรือง CSR เป็น 8 หัวข้อ ดังนี 

     1  การกํากับดูแลกิจการทีดี 

     2  การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

     3  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

     4  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

     5  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

     6  การดูแลรักษาสิงแวดล้อม 

     7  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

     8  การจัดทํารายงานด้านสังคมและสิงแวดล้อม 

 จากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรด้านมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ 

(International Organization for Standardization : ISO) จึงได้จัดทํามาตรฐานสากลว่าด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคมขึน โดย ISO ได้ตังคณะทํางานเพือกําหนดมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคมหรือเรียกว่า ISO 26000 ขึนมาเพือกําหนดให้เป็นมาตรฐานทีสามารถสือสารกับคนทังโลก

ด้วยความเข้าใจทีตรงกัน ซึงประเทศไทยก็เป็นหนึงในประเทศทีเข้าร่วมเป็นสมาชิกและส่งตัวแทน

ในการเข้าร่วมพิจารณาร่างมาตรฐานดังกล่าว โดยนายศุภชัย เทพัฒนพงศ์ (2551) ผู้อํานวยการสํานัก

บริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและในฐานะ

เลขานุการด้านการสือสาร (Secretary of WG SR TG2 Communication) ของ ISO ได้กล่าวว่า การ

พิจารณาร่างมาตรฐาน ISO 26000 นีแตกต่างจากมาตรฐานอืนๆ เนืองด้วยเป็นมาตรฐานทีเกียวข้อง

สําคัญมากกับสังคม ฉะนันการร่างมาตรฐานเรืองนีต่างจากเรืองอืนๆ จํานวนมากกว่า 17,000 เรืองที 

ISO เคยดําเนินการมาและ โดยมาตรฐาน ISO 26000 จะไม่มีการบังคับให้ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ

ตามแต่มีผลทังในทางตรงและทางอ้อมต่อการซือขายสินค้ากับองค์กรทีตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและมีความประสงค์ให้ผู้ทําธุรกิจร่วมต้องปฏิบัติตามโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ทาง

ตะวันตก ดังนันเพือให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจและคืนประโยชน์ไปสู่สังคมและสิงแวดล้อม

องค์กรต่างๆจึงควรมีการรับผิดชอบต่อสังคมตามวัตถุประสงค์ของ ISO 26000  โดยร่างมาตรฐาน 

ISO 2600 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี 

   ส่วนที 1 เป็นหลักการ 7 ข้อ ประกอบด้วย  

     1  ความรับผิดต่อสังคมทีสามารถตรวจสอบได้ (Accountability)  
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     2  ความโปร่งใส (Transparency) 

     3  ความมีจริยธรรม (Ethical)  

     4  การรับฟังผู้ทีมีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ฝ่าย เช่น ชาวบ้านในชุมชน (Respect for 

and Considering of Stakeholder   Interests)  

     5  การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม (Respect for Rule of Law) 

     6  การยอมรับในมาตรฐานสากล (Respect for International Norms)  

     7  การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) 

   ส่วนที 2 เป็นส่วนของประเด็นหลัก  ส่วนที 2 แบ่งเป็น 7 ประเด็นย่อยดังนี  

     1  ธรรมาภิบาลขององค์กร (Organization Governance)   

      2  การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

     3  การปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม (Labor Practices) 

     4  ความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม (Environment)  

     5  การดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices)  

     6  การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค(Consumer Issues)  

     7  การแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน (Contribution to the Community and Society) 

   ส่วนที 3 เป็นส่วนของ วิธีการดําเนินการ  

  วิธีการควรเริมต้นจากความเข้าใจถึงหลักการ 7 ประการ และเข้าใจถึง 7 ประเด็นสําคัญของ

มาตรฐาน ISO 26000 โดยการพิจารณาว่าองค์กรดําเนินธุรกิจในด้านใดและมีผลกระทบต่อสังคม

ด้านใดมากทีสุดและหยิบยกประเด็นนันมาทําเป็นอันดับแรก (ศุภชัย  เทพัฒนพงศ์, 2551) 

    สําหรับประเทศไทยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทําโครงการส่งเสริมการแสดง

ความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department 

of Industrial Works: CSR-DIW) ขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้

สามารถนําเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบของ

โรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial work: 

CSR-DIW) ไปปฏิบัติและได้รับการรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม และเพือให้

โรงงานอุตสาหกรรมพัฒนาตนเองเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล (ISO 26000 Social Responsibility) 

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประกาศมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสังคม ณ วันที 23 เมษายน2551 โดยแนวปฏิบัติตามประกาศของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมว่าด้วยมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม ประกอบด้วยขอบเขต 
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คําศัพท์และนิยาม หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมและการดําเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวข้อหลักของมาตรฐาน และเกณฑ์การปฏิบัติ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552ก)  

 

2.4  ผลทีได้รับจากการดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 การดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการดําเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กร

ธุรกิจทีคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังภายในและภายนอกองค์กร คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทัง

ในระดับใกล้และระดับไกล ดังนันการดําเนินงาน CSR จึงส่งผลต่อผู้ทีเกียวข้องในด้านต่างๆของ

องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีความใกล้ชิดและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินงาน CSR 

ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานซึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร จากการทบทวนวรรณกรรม

พบว่าการดําเนินงาน CSR ขององค์กรธุรกิจได้ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรดังนี 

  พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อํานวยการสถาบันไทยพัฒน์ในฐานะหัวหน้าโครงการศึกษาวิจัย

เพือออกแบบและพัฒนากิจกรรม CSRในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจทีสอดคล้องกับ

บริบทของสังคมไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กล่าวว่าประโยชน์ของ CSR ที

มีต่อองค์กรธุรกิจนันมีหลายอย่างทังการสร้างรายได้และทําให้ส่วนแบ่งตลาดเพิมขึน อัน

เนืองมาจากการทีลูกค้าพิจารณาเลือกซือสินค้าและบริการจากองค์กรทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม

และไม่ทําลายสิงแวดล้อม หรือการได้รับประโยชน์จากการวางตําแหน่งตราผลิตภัณฑ์ (Brand 

Positioning) ให้อยู่ในใจของลูกค้าเป็นอันดับต้น ๆ ในประเภทสินค้าหรือบริการนัน ๆ โดยการ

ดําเนินกิจกรรม CSR ร่วมกับการทําตลาดผลิตภัณฑ์ นอกจากนีองค์กรยังสามารถทีจะลดรายจ่าย

ของกิจการจากการดําเนินกิจกรรม CSR หรือการลดงบประมาณใช้จ่ายด้านโฆษณาอีกด้วย สําหรับ

ประโยชน์ของ CSR ในแง่พนักงานองค์กร คือพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานทําให้

องค์กรสามารถทีจะรักษาพนักงานทีมีความสามารถไว้ได้และสามารถชักชวนบุคลากรทีมีคุณภาพ

และเป็นทีต้องการให้เข้ามาทํางานกับองค์กร (สถาบันไทยพัฒน์, 2553ข)  

  สถาบันธุรกิจเพือสังคม (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ถึงแม้ว่าองค์กรจะต้องใช้งบประมาณจํานวน

ไม่น้อยในการทํา CSR แต่อาจกล่าวได้ว่า CSR นันเป็นเครืองมือหนึงทีทําให้ลูกค้าเกิดความ

จงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Royalty) ซึงทําให้รายได้ขององค์กรเพิมขึนอย่างยังยืน อาจเรียกได้

ว่าธุรกิจนัน ๆ ได้รับอนุญาตจากสังคมเพือดําเนินกิจการ (License to Operate) ซึงองค์กรธุรกิจทีไร้

จรรยาบรรณธุรกิจจะไม่สามารถดําเนินกิจการได้อย่างราบรืนนัก 

  โอเคเนชัน (2551) ได้กล่าวไว้ว่า CSR สามารถสร้างคุณประโยชน์ในหลายด้านให้เกิดแก่

ธุรกิจ ได้แก่ หนึงการสร้างความน่าเชือถือให้กับธุรกิจ โดยจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
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พบว่า ความน่าเชือถือและความสามารถในการประกอบการของบริษัทนันมีความเชือมโยงกัน 

ส่งผลต่อยอดขายและการเจริญเติบโตของการจ้างงานให้มากขึนเนืองจากการทํา CSR ช่วยสร้าง

ภาพลักษณ์ในด้านทีดีต่อสังคมจึงเป็นภูมิคุ้มกันทีดีของบริษัทเมือถึงคราววิกฤติเกิดกับบริษัท บริษัท

ทีมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบอย่างต่อเนือง มีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้ามากกว่า

บริษัททีไม่ทําอะไรเพือสังคมเลย นอกจากนีแล้ว CSR ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับนักลงทุน

และช่วยบริษัทในการเข้าถึงแหล่งทุนอีกด้วย สอง CSR ช่วยสร้างการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม

ใหม่ ๆ เช่น การคิดค้นสิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพือช่วยเหลือสังคมและเป็นมิตรกับสิงแวดล้อมและได้

กลายมาเป็นสินค้าตัวใหม่ของบริษัท เป็นต้น และสาม CSR ช่วยสร้างประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

เนืองจากการจัดกระบวนการผลิตทีสอดคล้องกับแนวคิด CSR จะส่งผลช่วยในการลดต้นทุน ลด

ของเสียในกระบวนการผลิตและเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

   Siam CSR (2553) ได้รวบรวมประโยชน์ของ CSR ต่อองค์กรไว้ว่า CSR ช่วยเพิมรายได้

และส่วนแบ่งตลาด สร้างการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างประสิทธิภาพการดําเนินงาน เสริม

ภาพลักษณ์องค์กรและความเป็นผู้ชีนํา ดึงดูดบุคลากรทีมีความสามารถและรักษาพนักงานให้คงอยู่

กับองค์กร  ช่วยลดต้นทุนและเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานในระยะยาว 

สร้างความสัมพันธ์ทีดีและยกระดับความน่าสนใจในสายตาของนักลงทุน สร้างรางวัลอันทรง

เกียรติในด้านพันธกิจของสังคม สร้างความแข็งแกร่งในตําแหน่งของแบรนด์และทําให้แบรนด์เป็น

ทีรู้จักมากขึน 

  CSR Moving and Social Movement (2552) ได้กล่าวว่าบริษัททีปรึกษาชันนําของโลก 

Arther D Little ได้ทําการศึกษาพบว่า การทํา CSR มีผลดีต่อธุรกิจถึง 8 ประการ ประการทีหนึงคือ

การบริหารความน่าเชือถือ ซึงการศึกษาในกลุ่มบริษัททีปรึกษาและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค้นพบว่า

มีความเชือมโยงทีแข็งแรงมากระหว่างความน่าเชือถือและความสามารถในการประกอบการของ

บริษัท (Financial Performance) โดยบริษัททีสามารถจัดการความสัมพันธ์และความคาดหวังของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นองค์รวมได้นันจะมียอดขายและการเจริญเติบโตของการจ้างงานมากขึน

และพบว่าความน่าเชือถือของบริษัทช่วยเพิมระยะเวลาทีบริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนทาง

การเงินทีสูงกว่าค่าเฉลียในอุตสาหกรรมนัน ๆ  ได้อย่างต่อเนือง ประการทีสองคือประโยชน์ในด้าน

การจัดการความเสียง เนืองจากการจัดการด้านสังคม สิงแวดล้อมและธรรมมาภิบาลมีความสําคัญ

ในการป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากความเสียงทีควบคุมได้ยาก ซึงมีการสํารวจวิจัยพบว่าบริษัทที

ลงทุนด้านการจัดการสิงแวดล้อมสามารถลดความเสียงลงได้โดยเฉพาะอย่างยิงความเสียงทีเกิดจาก

การคาดการณ์ของนักลงทุนมีผลให้มูลค่าในตลาดหุ้นของบริษัทนัน ๆ เพิมขึนและพบว่าบริษัททีทํา 

CSR มักได้กําไรสูงกว่าบริษัททีไม่ได้ทําอีกด้วย ประการทีสามประโยชน์ด้านการคัดเลือก สร้าง
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แรงจูงใจในการทํางานและการรักษาพนักงานดี ๆ ให้อยู่กับบริษัท โดยจากการวิจัยในปี ค.ศ. 1997 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าร้อยละ 42 ของผู้ตอบแบบสอบถามจะพิจารณาประเด็นด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในการเลือกสมัครเข้าทํางานและพนักงานในบริษัทก็ให้ความสนใจ

ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและใช้เป็นตัวตัดสินใจในการเลือกทีจะทําหรือเปลียนไปทํา

กับบริษัทอืนทีมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า ประการทีสีคือประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ของ

นักลงทุนและการเข้าถึงเงินทุน ซึง CSR Moving and Social Movement (2552) ได้อ้างถึงงานเขียน 

“Built to Last” ของ Collins และ Porras ทีพบว่าสิงทีเป็นปัจจัยหลักในการแยกความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มทีประสบความสําเร็จสูงและต่อเนืองยาวนานกับบริษัททีประสบความสําเร็จบ้างเป็น

บางครังบางคราคือการทีบริษัทเหล่านีมีเป้าหมายทีไกลกว่าการมุ่งแสวงหากําไรอย่างเป็นรูปธรรม

หรือมีนโยบายทีชัดเจนด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  ประการทีห้าคือการเรียนรู้และ

นวัตกรรม โดยบริษัททีมีความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถใช้เป้าหมายดังกล่าวส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรมไปในแนวยังยืนได้ คือช่วยให้เกิดการคิดค้นและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม

ใหม่ ๆ ทีช่วยลดต้นทุนการผลิตในขณะทีคุณภาพสินค้าเพิมขึนจึงนําไปสู่ความสามารถในการ

แข่งขันและผลกําไรทีเพิมขึน ประการทีหกคือความสามารถทางการแข่งขันและจุดยืนในตลาด 

(Market Positioning) ซึงจากการวิจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภคต่อการรับผิดชอบต่อสังคมพบว่า

ผู้บริโภคส่วนใหญ่พัฒนาความคาดหวังและความประทับใจต่อบริษัทต่างๆ โดยมาจากปัจจัยด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทมากกว่าการสร้างตราสินค้าหรือความสําเร็จทางการเงินของ

บริษัทนันๆ ประการทีเจ็ด คือประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operational Efficiency) ซึงการ

มุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะนําไปสู่ความสําเร็จด้านการเงินเนืองจากการลดการใช้

วัตถุดิบ ลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตซึงจะนําไปสู่การลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอีก

ด้วย ประการสุดท้ายคือการยอมรับของสังคมต่อการดําเนินงานของบริษัท (License to Operate) 

เนืองจากการทีบริษัทยอมรับฟังเสียงจากประชาชนนันจะนําไปสู่การเจรจาและปรับปรุงนโยบาย

ของบริษัท ทําให้ได้รับโอกาสจากประชาชนเสมอแม้ต้องประสบภาวะวิกฤตร้ายแรงบริษัททีดําเนิน

กิจการโดยใส่ใจสังคมและสิงแวดล้อมจะยังคงได้รับโอกาสแก้ตัวจากประชาชน ตรงข้ามกันกับ

บริษัททีดําเนินกิจการโดยไม่ใส่ใจสังคมและสิงแวดล้อมซึงมักจะพบปัญหาความขัดแย้งการต่อต้าน

อยู่เสมอ 

 สรุปได้ว่าการดําเนินงาน CSR ขององค์กรธุรกิจได้ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในองค์กร อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงาน โดยพนักงานจะได้รับประโยชน์จากการ

ดําเนินงาน CSR โดยการมีความสุขและความภาคภูมิใจในการทํางานร่วมกับองค์กรซึงเป็นผลดีกับ

องค์กรเองด้วยเนืองจากทําให้สามารถรักษาพนักงานทีมีความสามารถไว้ได้และสร้างแรงจูงใจ
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บุคลากรทีมีคุณภาพให้เข้ามาทํางานกับองค์กรอีกด้วย สําหรับผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการที

ราคาหุ้นขององค์กรมีเสถียรภาพและเป็นทีต้องการของนักลงทุนทําให้หุ้นมีมูลค่าสูงขึนเป็นการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักลงทุนและเพิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของบริษัท นอกจากนียัง

มีผลประโยชน์อืนๆทีองค์กรจะได้รับจากการดําเนินงาน CSR เช่น ช่วยลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายและ

เพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สร้างการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ช่วยในการจัดการความ

เสียง สร้างภาพลักษณ์ทีดีและความน่าเชือถือซึงนําไปสู่ความจงรักภักดีในตราสินค้าของลูกค้าและ

เป็นทียอมรับในสังคมส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันเพิมขึนจึงเป็นการสร้างรายได้

และส่วนแบ่งตลาด เป็นต้น  

 

2.5  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder) 

   

   กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2552ข: 3) ได้ให้ความหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(Stakeholder) ไว้ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ “องค์กรหรือบุคคลทีได้ประโยชน์และเสียประโยชน์

จากกิจกรรมและการตัดสินใจขององค์กร”  และ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพือการพัฒนา (2553)ได้

กล่าวถึงมุมมองในแนวความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder Approach) พืนฐานของความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไว้ว่า CSR เป็นประเด็นทางสังคม (Social Issue) ทีมุ่งเน้นไป

ยังกลุ่มผู้ทีมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ทีได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจในสังคมระดับต่างๆที

แวดล้อมองค์กรอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสังคมภายในบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงาน สังคม

ใกล้ ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง ลูกค้า และชุมชนโดยรอบ สังคมทีกว้างไกลออกไป ได้แก่ รัฐ องค์กรเอกชน 

และประชาชนในวงกว้าง 

  นอกจากนีสถาบันไทยพัฒน์ (2553ก) ได้กล่าวไว้ว่า สังคมในความหมายของความ

รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ จะพิจารณาตังแต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 

ผู้บริหาร และพนักงาน โดยสังคมใกล้คือ ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า 

คู่ค้า ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนทีองค์กรตังอยู่ซึงรวมถึงสิงแวดล้อมหรือระบบนิเวศ และสังคม

ไกล คือ ผู้ทีเกียวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนทัวไป เป็นต้น ซึงได้

แสดงลําดับชันของผู้มีส่วนได้เสีย ดังภาพ 2.1 
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ภาพที 2.2  ลําดับชันของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ ทีเกียวข้องกับ CSR 

แหล่งทีมา: สถาบันไทยพัฒน์, 2553ก 

 

เนืองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ ผู้ทีได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจและการดําเนินงาน

ต่างๆ ขององค์กร ดังนันการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการต่างๆ ขององค์กรที

อาจส่งผลกระทบกับตนจึงเป็นสิงหนึงทีสําคัญ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2552ก: 2) ได้ให้

ความหมายไว้ว่า “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) หมายถึง 

กิจกรรมทีสร้างโอกาสสําหรับการสานเสวนาระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้

เสียกลุ่มหนึงหรือหลายกลุ่ม เพือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลพืนฐานสําหรับการตัดสินใจของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม”  นอกจากการเปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แล้ว องค์กรยังต้องตระหนักและเคารพต่อผลประโยชน์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที

สําคัญยังต้องให้ความสําคัญการดําเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย ทังนีเพือ 

     1  กําหนดความเชือมโยงระหว่างผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ความ

รับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

     2  กําหนดแนวทางทีดีทีสุดในการเพิมผลประโยชน์ขององค์กรและลดผลกระทบ

ทีไม่ดี จากการดําเนินการและการตัดสินใจ 

     3 ดําเนินการได้สอดคล้องตามภาระหน้าทีตามกฎหมายเพือการแก้ปัญหา

ผลประโยชน์ ทีขัดแย้งระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     4  ประนีประนอมความขัดแย้งในผลประโยชน์ ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

     5  ทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนืองโดยองค์กร 
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     6  ช่วยองค์กรทบทวนสมรรถนะและพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม 

     7  เพิมความโปร่งใสและความน่าเชือถือของการสือสาร 

   8  เป็นพืนฐานสําหรับกิจกรรมทีดําเนินการร่วมกัน เช่น คู่ค้า 

  ซึงการดําเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทําได้หลายรูปแบบ และสามารถกําหนด

โดยองค์กรหรือสามารถเริมต้นตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทังรูปแบบการประชุม ทีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ โดยควรมุ่งเน้นให้มีการสือสารในลักษณะแบบสองทางด้วย 

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552ก: 8) 

 

2.6  กฎหมายทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ    

       อุตสาหกรรมต่อสังคม 

 

 ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมหรือ CSR (Corporate Social 

Responsibility) นันถึงแม้จะเป็นกิจกรรมทีทําด้วยความสมัครใจขององค์กรธุรกิจและเป็นมาตรฐาน

ทีไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย แต่วิสาหกิจทีมี CSR ก็ต้องปฏิบัติต่อพันธกิจและต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียตามกฎหมาย (Hard Laws) อย่างเคร่งครัดและยึดถือมาตรฐานและจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือ

ของวิชาชีพ หรือ Soft Laws อีกด้วย (โสภณ พรโชคชัย, 2552ก) 
  โสภณ พรโชคชัย (2552ข) ได้แบ่ง CSR ออกเป็น 3 ระดับสําคัญ คือ ระดับทีกําหนดตาม

กฎหมาย ระดับทีปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือจริยธรรมและระดับอาสาสมัคร สําหรับระดับที

กําหนดตามกฎหมายนันเป็นระดับทีหนึงซึงเป็นระดับทีสําคัญทีสุดทีขาดเสียมิได้ การไม่ทําตามถือ

เป็นการละเมิดต่อปัจเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชนหรือความสงบสุขของสังคมถือเป็นอาชญากรรม โดย

ยกตัวอย่างกฎหมาย เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายอาคาร

และผังเมือง เป็นต้น นอกจากนีจุฬาวุฒิ คณารักษ์ (2552 อ้างถึงใน ปรากรณ์ สิริพรโอภาส, 2551) ได้

กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ในการ

ประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย โดยได้พิจารณาใน 4 ประเด็น คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน

สิทธิมนุษยชน ด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ด้านสิงแวดล้อม และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึง

ได้ศึกษาแตกย่อยออกไปโดยมองในมิติเชิงนิติสัมพันธ์ของนิติบุคคล กล่าวคือ ได้แบ่งศึกษาในส่วน

ของนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน(รัฐกับแอลจี) และนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน อีก

ด้วย 

  ดังนันในการดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจจึงจําเป็นต้อง

ดําเนินงานให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายเป็นขันตํา ซึงมีหลายกฎหมายทีเกียวข้องและสําคัญ
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กับการดําเนินงานธุรกิจ ยกตัวอย่าง กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิงแวดล้อม กฎหมายคุ้มครอง

ผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันและทางการค้า ซึงมีรายละเอียดดังนี 

 

  2.6.1  กฎหมายแรงงาน  

 พนักงานหรือบุคลากรเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหนึงทีสําคัญในการดําเนินงานขององค์กร 

หากองค์กรให้การดูแลทีดีและมีความเป็นธรรมกับพนักงานแล้ว ย่อมส่งผลถึงความเป็นอยู่และ

สภาพจิตใจทีดีของพนักงานด้วย นอกจากนียังเป็นการรักษาพนักงานและดึงดูดผู้ทีมีความสามารถ

เข้าให้มาร่วมงานกับองค์อีกด้วย ซึงกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2552) ได้รวบรวม

กฎหมายแรงงาน ไว้ดังนี กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์ 

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน และกฎหมายอืนๆ 

    

   2.6.2  กฎหมายสิงแวดล้อม 

 ปัญหาสําคัญทีเกิดจากพัฒนาทางเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศอย่างหนึง คือ ปัญหาความ

เสือมโทรมของสภาพแวดล้อม ทังการเกิดภาวะมลพิษและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก 

ดังนันการมีกฎ ระเบียบ กติกา มาเป็นเครืองมือในการควบคุมคุณภาพสิงแวดล้อมจึงเป็นสิงทีสําคัญ

และจําเป็นอย่างยิง โดยใน พ.ศ. 2518 กฎหมายสิงแวดล้อมโดยตรงฉบับแรกของประเทศไทยได้ถูก

ตราขึนและต่อมาได้มีการจัดให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 ซึงมีผลบังคับใช้มาตังแต่วันที 5 เมษายน พ.ศ. 2535 (บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, ม.ป.ป.: 4-5) 
โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นัน แบ่งออกเป็น 7 

หมวด 111 มาตราและบทเฉพาะกาลด้วย รวมเป็น155 มาตรา (บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, ม.ป.ป.: 24)  

 

  2.6.3  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

  ผู้บริโภคเป็นองค์ประกอบทีสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เนืองจากผู้บริโภคเป็นผู้ซือหรือใช้

สินค้าและบริการ และยังเป็นผู้กําหนดอุปสงค์ในทางธุรกิจอีกด้วย ดังนันผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมจึงต้องคํานึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการและมีความเป็นธรรมกับผู้บริโภค ซึง

นอกจากจะเป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคแล้วยังทําให้องค์กรสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อีกด้วย 

ทังนีการควบคุมจากภาครัฐเป็นกลไกสําคัญอย่างหนึงทีจะคุ้มครองผู้บริโภคได้  

  สําหรับประเทศไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับ

แรกทีให้ความสําคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.



 
 

25 

2522 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2541 ซึงได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคทีจะได้รับความ

คุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ คือ 

     1) สิทธิทีจะได้รับข่าวสารรวมทังคําพรรณนาคุณภาพทีถูกต้องและเพียงพอ

เกียวกับสินค้าหรือบริการ 

     2) สิทธิทีจะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 

     3) สิทธิทีจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 

     4) สิทธิทีจะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา                 

     5) สิทธิทีจะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย (สํานักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค, 2552ก) 

ทังนี มีหลายกฎหมายทีเกียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ 

   - พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

     - พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนจากสินค้าทีไม่

ปลอดภัย พ.ศ. 2551 

     - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2541 

     - พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

  นอกจากนียังมีอีกหลาย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศ ระเบียบ คําสังที

เกียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย (สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2552ข) 

 

   2.6.4  กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

  ในการดําเนินธุรกิจย่อมมีการแข่งขันทางการค้าเพือผลประโยชน์ขององค์กรซึงอาจนําไปสู่

การดําเนินงานและการแข่งขันทีไม่เป็นธรรม การควบคุมโดยกฎหมายจึงเข้ามามีบทบาททีสําคัญ 

โดยพระราชบัญญัติการแข่งขันทีไม่เป็นธรรมซึงเป็นกฎหมายด้านเศรษฐกิจมีประกาศใช้ครังแรก

ในปี พ.ศ. 2542 และยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข วัตถุประสงค์ของกฎหมายนีคือเพือให้เกิดการ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกียวกับการป้องกันการผูกขาดและตราเป็นกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทาง

การค้าขึนไว้โดยเฉพาะเพือให้มีบทบัญญัติเกียวกับการป้องกันการกระทําอันเป็นการผูกขาด ลด 

หรือจํากัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ พระราชบัญญัติการแข่งขันทีไม่เป็น

ธรรมจึงช่วยส่งเสริมให้การดําเนินธุรกิจนันเป็นไปอย่างเป็นธรรมและเสรี  โดยพระราชบัญญัติการ

แข่งขันทีไม่เป็นธรรมแบ่งออกเป็น 7 หมวด คือ 

  หมวด 1 ว่าด้วยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

  หมวด 2 ว่าด้วยสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
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  หมวด 3 ว่าด้วยการป้องกันการผูกขาด 

  หมวด 4 ว่าด้วยการขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต 

              หมวด 5 ว่าด้วยการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายการดําเนินการเพือให้เกิดการรวมธุรกิจ  

   หมวด 6 ว่าด้วยการอุทธรณ์ 

  หมวด 7 ว่าด้วยบทลงโทษ (สถาบันการศึกษาทางไกล, 2552)   
     

2.7  แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณเป็นสิงหนึงทีสําคัญในการดําเนินธุรกิจเนืองจาก

ส่งผลกระทบกับสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างได้ การดําเนินธุรกิจทีดีจึงมิใช่แค่

เพียงการทํากําไรหากต้องร่วมมือกันมีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจด้วย แต่

เนืองจากแต่ละสังคมมีค่านิยมและจรรยาบรรณทีแตกต่างกันจึงเป็นผลให้องค์กรธุรกิจและผู้บริหาร

มีแนวความคิดในเรืองความรับผิดชอบต่อสังคมทีไม่สอดคล้องกัน โดย Hellriegel และ Slocum 

(1986: 152-155 อ้างถึงใน มนตรี มงคลสวัสดิ, 2536: 23) ได้จําแนกแนวความคิดเกียวกับความ

รับผิดชอบต่อสังคมเป็น 3 แบบ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมแบบดังเดิม (Traditional) ความ

รับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้มีส่วนเกียวข้อง (Stakeholder) และความรับผิดชอบต่อสังคมแบบ

สนับสนุน (Affirmative) ซึงแนวความคิดแต่ละแบบได้เน้นแนวความคิดทางจรรยาบรรณทีแตกต่าง

กันไป ดังนี 

 

   2.7.1  ความรับผิดชอบต่อสังคมแบบดังเดิม 

แนวความคิดนีถือว่าผู้บริหารขององค์กรธุรกิจจะต้องดําเนินธุรกิจเพือประโยชน์ของผู้ถือ

หุ้น นันคือมีข้อผูกพันทีจะทํากําไรสูงสุดให้ผู้ถือหุ้นและต่อเนืองในระยะยาว   

 

 2.7.2  ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้มีส่วนเกียวข้อง 

แนวความคิดนีถือว่าผู้บริหารองค์กรธุรกิจมีภาระผูกพันทีจะบอกว่าการกระทําขององค์กร

ธุรกิจเป็นผลกระทบต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือกระทบต่อความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

ธุรกิจกลุ่มผู้มีส่วนเกียวข้องโดยปกติรวมถึงกลุ่มต่างๆในสิงแวดล้อมขององค์กรธุรกิจทีมีแนวโน้ม

หรือมีอิทธพลต่อการตัดสินใจหรือการกระทําขององค์กรธุรกิจ ซึงอาจมีอิทธิพลโดยทางตรงและ

ทางอ้อมต่อการกระทําขององค์กรธุรกิจ 
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   2.7.3  ความรับผิดชอบต่อสังคมแบบสนับสนุน 

แนวความคิดนีถือว่าผู้บริหารขององค์กรธุรกิจมีภาระทีจะคาดการณ์ด้านความเปลียนแปลง

ของสิงแวดล้อมประสานเป้าหมายขององค์กรธุรกิจกับกลุ่มอืนๆในสิงแวดล้อมและพยายามอย่าง

เต็มทีทีจะส่งเสริมประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจ กลุ่มผู้มีประโยชน์รวมทังสาธารณชน  

เป็นแนวความคิดทีส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับภาระผูกพันตามแนวความคิดของผู้มีส่วนเกียวข้องจึง

จําเป็นต้องมีการติดต่อสือสารอยู่ตลอดเวลาระหว่างผู้บริหารองค์กรธุรกิจ ผู้มีส่วนเกียวข้องและ

สาธารณชน (Hellriegel and Slocum, 1986: 152-155 อ้างถึงใน มนตรี มงคลสวัสดิ, 2536: 25-26)   

แสดงดังแผนภาพที 2.3 

 
 ภาพที 2.3  แสดงแนวความคิดการรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณ 

 แหล่งทีมา: Hellriegel and Slocum (1986: 152-155 อ้างถึงในมนตรี มงคลสวัสดิ, 2536: 24)    

 

2.8  แนวคิดทฤษฎีเกียวกับความพึงพอใจและการยอมรับ 

 

ความพึงพอใจและการยอมรับของบุคลากรเป็นปัจจัยหนึงทีนําไปสู่ความสําเร็จของงาน

หรือโครงการต่างๆ ซึงความพึงพอใจและการยอมรับของบุคลากรนีขึนอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ดังนัน

การทราบปัจจัยต่างๆ เหล่านี จึงเป็นสิงทีสามารถนํามาเสริมสร้างความพึงพอใจและการยอมรับใน

การดําเนินงานหรือโครงการต่างๆซึงจะนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กรได้  
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2.8.1  แนวคิดทฤษฎีเกียวกับความพึงพอใจ 

     2.8.1.1 ทฤษฎีเกียวกับความพึงพอใจ            

              อารี พันธ์มณี (2538 : 10  อ้างถึงใน พรชัย วิจิตธรรมภาณี, 2549:10) ได้อธิบายทฤษฎี

แรงจูงใจทีเกียวข้องกับความพึงพอใจไว้ดังนี 

               ทฤษฎีความต้องการความสุขส่วนตัว (Hedonistic Theory)  คณาจารย์จากภาควิชา

จิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการความสุขส่วนตัวในเรืองแรงจูงใจไว้ว่า 

ในสมัยโบราณเชือกันว่ามูลเหตุสําคัญของมนุษย์ทีทําให้เกิดแรงจูงใจก็เพราะใจมนุษย์ต้องการหา

ความสุขส่วนตัวและพยายามหลีกหนีความเจ็บปวด 

     ทฤษฎีสัญชาตญาณ  (Instinctual Theory) สัญชาตญาณ เป็นสิงทีติดตัวบุคคลมาตังแต่

เกิด ซึงทําให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิงเร้าต่างๆ  โดยไม่จําเป็นต้องมีการเรียนรู้ 

                ทฤษฎีการมีเหตุผล (Cognitive Theory)  เป็นทฤษฎีทีมีความเชือมันในเรืองเกียวกับ

ความสามารถของบุคคลในการมีเหตุผลทีจะตัดสินใจกระทําสิงต่างๆ เพราะบุคคลทุกคนมักจะมีความ

ตังใจจริง และมีความเชือว่าบุคคลมีอิสระทีจะกระทําพฤติกรรมได้อย่างมีเหตุผล และสามารถตัดสินใจ

ต่อการกระทําต่างๆ ได้มีความรู้ว่าตนต้องทําอะไร ปรารถนาสิงใด และควรต้องตัดสินใจออกมาใน

ลักษณะใด 

               ทฤษฎีแรงขับ  (Drive Theory) โดยปกติแล้วพฤติกรรม และการกระทําต่างๆ  ของ

บุคคลนันจะมีส่วนสัมพันธ์กับแรงขับภายในของแต่ละบุคคล  แรงขับภายในแต่ละบุคคลนันเป็นภาวะ

ความตึงเครียดนันได้ออกไป  แรงขับมีลักษณะทีสําคัญ  2  ลักษณะ  คือ แรงขับภายในร่างกาย และแรง

ขับภายนอกร่างกาย หรือแรงขับทุติยภูมิ เป็นแรงขับทีเกิดจากความต้องการทางด้านสติปัญญา  อารมณ์ 

และสังคม ซึงลักษณะดังกล่าวจะมีผลทําให้บุคคลมีพฤติกรรมทีแตกต่างกันออกไป อันเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์การเรียนรู้ทีสะสมไว้ในแต่ละบุคคล         

     2.8.1.2 ความหมายและทฤษฎีความพึงพอใจในงาน 

               วิชัย แหวนเพชร (2539 อ้างถึงใน ทิพวรรณ จันทรสถิตย์, 2545: 13) กล่าวว่า 

 “ ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง สภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึก และเจตคติของบุคคลทีมีต่อ

งานทีเขาปฏิบัติอยู่ โดยแสดงออกมาเป็นความสนใจ กระตือรือร้น เต็มใจและร่าเริง เมือมี

ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานทีทําแล้ว เขาก็จะมีความพยายาม อุตสาหะมีความสุขกับงานที

ทํา มีความรับผิดชอบทีมุ่งมันจนงานนันสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ”                    

              กรมอาชีวศึกษา (2534 อ้างถึงใน ทิพวรรณ จันทรสถิตย์, 2545: 13) กล่าวว่า 

“ความพึงพอใจในการทํางานเป็นความรู้สึกชมชอบหรือปฏิกิริยาทีแสดงออกมาในทางพอใจของผู้

ทํางานทีมีต่องานหรือกิจกรรมทีเขาทํา ความพึงพอใจในงานก็คือเจตคติทีมีต่องานโดยเฉพาะ”        
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    กิติมา ปรีดีดิลก (2529 อ้างถึงใน ทิพวรรณ จันทรสถิตย์, 2545: 14) ได้กล่าวว่า 

บุคคลทีมีความพึงพอใจในการทํางานจะแสดงพฤติกรรม การมีความเอาใจต่องาน ขยันติดตาม

ผลงานทีได้รับหมายอยู่เสมอ มีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ยอมเสียสละเวลา

และความสุขส่วนตัวเพืองานโดยไม่ต้องชวนหรือขอร้อง นอกจากนีแล้วยังมีความสามัคคีเป็นนํา

หนึงใจเดียวกันไม่แตกแยก สุดท้ายคือ ไม่ขาดงานหรือหยุดงานโดยไม่จําเป็น มีความสบายใจที

ได้มาทํางานและอยู่ร่วมกับเพือนฝูง 

 จากการให้ความหมายในแต่ละทรรศนะดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการ

ทํางานเป็นความรู้สึก ความนึกคิดหรือเป็นการแสดงปฏิกิริยาออกมาในด้านทีเป็นบวกต่อกิจกรรมที

ต้องปฏิบัติตามทีได้รับมอบหมายหรือหน้าทีในการทํางาน ซึงจะส่งผลให้เกิดความเต็มใจ ความใส่

ใจ ความมุ่งมัน ความรับผิดชอบและมีความสุขในการทํางานซึงทําให้ผลของกิจกรรมออกมาดีและ

มีประสิทธิภาพ 

  2.8.1.3  ทฤษฎีเกียวกับความพึงพอใจ 

            สําหรับทฤษฎีเกียวกับความพึงพอใจในการทํางาน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และคณะ 

(2552: 17-19 อ้างถึงใน จิตรา เจียระไนมณี, 2552: 33-34) ได้กล่าวไว้ว่า  

            Greensberg & Baron เป็นทฤษฎีทีเน้นประเด็น ความพึงพอใจในงานหรือไม่พึง

พอใจในงานเป็นผลมาจากปัจจัยทีแตกต่างกัน ปัจจัยบางอย่างเมือปรากฏแล้วทําให้เกิดความพึง

พอใจในงาน และถ้าไม่ปรากฏทําให้รู้สึกไม่พึงพอใจ  

           Maslow’s Need Hierachy Theory อธิบายความพึงพอใจในงานตอบสนองความ

ต้องการหรือความจําเป็นของแต่ละบุคคล มี 5 ระดับ คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย ด้านความ

ปลอดภัย ทางสังคม เกียรติยศชือเสียง และความสมหวังในชีวิตตามลําดับ โดยความต้องการใน 3 

ลําดับแรกเป็นความต้องการทีตํากว่าลําดับที 4 และ 5 ซึงมนุษย์ต้องตอบสนองความต้องการลําดับที

ตํากว่าจึงจะตอบสนองลําดับทีสูงขึนได้  

           Hergberg ได้เสนอแนะไว้ว่า ความพึงพอใจในงานเกิดจากความพึงพอใจใน

ความจําเป็นระดับสูง โดยความไม่พึงพอใจสัมพันธ์กับเงือนไขรอบงาน เช่น สถานการณ์ทํางาน 

ค่าตอบแทน ความมันคง คุณภาพของการควบคุมตรวจตรา เป็นต้น มากกว่างานในตัวของมันเอง  

แต่ความพึงพอใจสัมพันธ์กับปัจจัยทีเกียวข้องกับงานในตัวของมันเอง เช่น ลักษณะของงาน โอกาส

ทีจะได้เลือนขัน และโอกาสทีจะได้เจริญเติบโตป็นทียอมรับ ซึงปัจจัยเหล่านีมีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจในงานในระดับทีสูง ทังนีความพึงพอใจในงานจะเกิดขึนตราบเท่าทีผลสุดท้ายของ

งาน เช่น รางวัลทีบุคคลได้รับเท่าเทียมกับผลสุดท้ายทีต้องการ ซึงกุญแจสู่ความพึงพอใจ คือ ความ

ห่างระหว่างสิงทีงานมีและสิงทีต้องการยิงห่างมากเท่าใดความพึงพอใจก็จะลดลงเท่านัน 
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    บุญเรียง ขจรศิลป์ (2528  อ้างถึงใน สุพัฒน์ เอียมสอาด, ม.ป.ป.: 9) กล่าวว่าความ

พึงพอใจหรือทัศนคติ เจตคติเป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อนจึงเป็นการยากทีจะวัดทัศนคติ

โดยตรง แต่เราสามารถทีจะวัดทัศนคติได้โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านันแทน ฉะนัน 

การวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตจํากัดอาจมีความคลาดเคลือนเกิดขึนถ้าบุคคลเหล่านันแสดงความ

คิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกทีแท้จริงซึงความคลาดเคลือนนีย่อมเกิดขึนได้เป็นลักษณะการจัดการ

ทัวๆ ไปโดยเสนอเทคนิคของลิเคิร์ท (Likert) เป็นแบบหนึงทีสามารถใช้กับสถานการณ์ได้อย่าง

กว้างขวาง 

    ภนิดา ชัยปัญญา (2542  อ้างถึงใน สุพัฒน์ เอียมสอาด, ม.ป.ป.: 9)  กล่าวว่าการวัด

ความพึงพอใจสามารถทําได้หลายวิธีดังต่อไปนี 

    1  การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม ต้องการทราบความคิดเห็น ซึง

สามารถทําได้ในลักษณะกําหนดคําตอบให้เลือกตอบหรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกล่าวอาจ

สอบถามความพอใจในด้านต่าง ๆ 

    2  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรงต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการ

ทีดีจึงจะได้ข้อมูลทีเป็นจริง 

    3  การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทีสามารถทราบความพึงพอใจโดยการ

สังเกตจากพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่ว่าจะแสดงออกทางการพูด กิริยาท่าทางซึงวิธีนีต้อง

อาศัยการสังเกตอย่างจริงจังและมีระเบียบแบบแผน 

           นอกจากนีพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติและคณะ ( 2552: 31-32) ได้กล่าวถึงปัจจัย

ตัวกําหนดความพึงพอใจในงานว่า George and John ได้กล่าวถึง 4 ปัจจัยทีเป็นสาเหตุสําคัญทีทําให้

พนักงานพอใจหรือไม่พอใจ ได้แก่ บุคลิกภาพ ค่านิยม สถานการณ์ของงานและอิทธิพลทางสังคม 

โดยปัจจัยบุคลิกภาพคือ ความรู้สึก ความคิด พฤติกรรมซึงมีผลต่อความพึงพอใจผ่านความคิด 

ความรู้สึกทีเป็นบวกหรือลบต่องาน ส่วนปัจจัยค่านิยมนันมีผลต่อระดับความพึงพอใจเนืองจาก

ค่านิยมนันสะท้อนให้เห็นถึงความเชือมันของพนักงานเกียวกับผลสุดท้ายทีออกมา บุคคลทีมี

ค่านิยมภายในทีเข้มแข็งน่าจะทําให้มีความพอใจในงานทีน่าสนใจและมีความหมายต่อเขาและ

บุคคลทีมีค่านิยมภายนอกทีเข้มแข็งน่าจะทําให้พอใจในค่าตอบแทนทีดีแม้ว่าซําซากก็ตาม สําหรับ

ปัจจัยด้านสถานการณ์ของงาน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อืน สิงแวดล้อมโดยรอบ วิธีทีองค์กรปฏิบัติ

กับพนักงาน สิงทีเกียวกับองค์กรเป็นส่วนหนึงของงานซึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน ปัจจัย

สุดท้ายคืออิทธิพลทางสังคมคืออิทธิพลทีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีผลต่อทัศนคติหรือพฤติกรรมของ

บุคคล เพือนร่วมงาน วัฒนธรรมทีบุคคลเติบโต ทีอยู่อาศัย ล้วนแล้วแต่มีผลต่อระดับความพึงพอใจ

ในงานอีกด้วย โดยการวัดความพึงพอใจเป็นสิงทีทําให้ทราบเกียวกับความพึงพอใจทีมีอยู่ของ
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บุคลากรและนําไปสู่การเสริมสร้างความพึงพอใจเพือพัฒนาองค์กร ซึงบุญเรียง ขจรศิลป์ (2528 อ้าง

ถึงใน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร, 2552: 3) ได้ให้ทัศนะเกียวกับการวัดความพึง

พอใจไว้ว่าความพึงพอใจเป็นทัศนคติหรือเจตคติอย่างหนึงซึงเป็นนามธรรมเป็นการแสดงออก

ค่อนข้างสลับซับซ้อนจึงยากทีจะวัดได้โดยตรงแต่สามารถวัดทัศนคติได้โดยทางอ้อมโดยวัดจาก

ความคิดเห็นของบุคคลทีต้องการจะศึกษาแทนซึงการวัดความพึงพอใจมีขอบเขตจํากัดคืออาจมี

ความเคลือนไหวเกิดขึนถ้าบุคคลทีจะศึกษาแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกทีแท้จริงซึงเป็น

ธรรมดาของการวัด ซึงการวัดความพึงพอใจนีควรกระทําเป็นประจําและสมําเสมอ 

     จากทฤษฎีต่างๆ ทีเกียวข้องกับความพึงพอใจในการทํางานจึงเห็นได้ว่า ความพึง

พอใจในการทํางานเป็นการตอบสนองความต้องการ ความมุ่งหวัง โดยมีอยู่หลายระดับ ซึงปัจจัยที

จะก่อให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจนันแตกต่างกันและมีหลายปัจจัย โดยความพึงพอใจนัน

สัมพันธ์กันกับงานในตัวของมันเองส่วนความไม่พึงพอใจนันมีความสัมพันธ์กันกับเงือนไขรอบ

งาน  ซึงการทีจะทําให้มีความพึงพอใจในการทํางานเพิมขึนนันต้องทําการลดระยะห่างระหว่างสิงที

ต้องการกับงานทีทําให้เหลือน้อยทีสุดจึงจะทําเกิดความเต็มใจ ความใส่ใจ ความมุ่งมัน ความ

รับผิดชอบและมีความสุขในการทํางาน ซึงจะส่งผลต่อการดําเนินกิจกรรมและการพัฒนาของ

องค์กร โดยการวัดความพึงพอใจเป็นสิงทีทําให้ทราบเกียวกับความพึงพอใจทีมีอยู่ของบุคลากรซึง

ควรกระทําเป็นประจําและสมําเสมอ เพือนํามาปรับปรุงแก้ไขให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและ

ป้องกันพนักงานรู้สึกไม่พึงพอใจเนืองจากล้วนมีผลต่อพฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน 

 

2.8.2  ความหมายและแนวคิดทฤษฎีเกียวกับการยอมรับ 

Foster (1973 อ้างถึงใน สมญัติ คําปาละ, 2537: 17) ให้ความหมายไว้ว่าการยอมรับหมายถึง 

การทีประชาชนได้เรียนรู้โดยผ่านการศึกษาอย่างดี สามารถบรรยายได้ โดยผ่านขันตอนการรับรู้จน 

ถึงกระบวนการความยุ่งยากทีไม่อาจถ่ายทอดสู่การกระทําได้ ซึงการยอมรับจะเกิดขึนได้เมือมีการ

เรียนรู้วิทยาการและการเรียนรู้จะได้ผลเมือมีการทดลองปฏิบัติจากการปฏิบัติทําให้เกิดความเข้าใจ

และมันใจว่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ และนําไปสู่การลงทุน สร้าง หรือซือสิงประดิษฐ์นัน ซึง

การลงทุนนีจะต้องอยู่ในกระบวนการใช้ทรัพยากรหรือความสามารถในการหามาได้ 

   จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ (2529: 25-27) ได้อธิบายกระบวนการยอมรับโดยแบ่งการยอมรับ

ออกเป็น 2 ส่วน คือ การยอมรับในความคิดและการยอมรับในภาคปฏิบัติ โดยการยอมรับใน

ความคิดเริมจากการเผยแพร่วิทยาการแผนใหม่เข้าไปในชุมชนและบุคคลในชุมชนทําให้เกิดการ

รับรู้ ทําความเข้าใจและศึกษารายละเอียดเพือนําไปประเมินกับสถานการณ์ทีแท้จริงของตนเมือ

ประเมินแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็จะเกิดการยอมรับในด้านความคิดเห็นขึน สําหรับการยอมรับใน
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ภาคปฏิบัตินันเป็นการใช้วิทยาการแผนใหม่โดยมีการทดลองซึงมีผลต่อการนําไปใช้ในภาคปฏิบัติ

ซึงการยอมรับในภาคปฏิบัตินีมีตัวแปรทางเศรษฐกิจเป็นตัวแปรทีสําคัญกับการยอมรับหรือไม่

ยอมรับ 

   สุภาภรณ์ ทองเจิม (2527: 4-15) ได้กล่าวว่าระดับการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษา 

หมายถึง ขันตอนของกระบวนการยอมรับ 5 ขัน ของโรเจอร์และชูเมคเกอร์ซึงมีขันตอนคือขัน

รับทราบ ขันสนใจ ขันประเมินค่า ขันทดลองใช้และขันการยอมรับ โดยขันรับทราบเป็นขันแรก

โดยบุคคลทราบว่ามีนวัตกรรมแต่ยังไม่ทราบรายละเอียด ขันทีสองคือขันสนใจบุคคลเกิดความ

สนใจในนวัตกรรมและแสวงหารายละเอียดเพิมขึน ขันทีสามเป็นขันประเมินค่าคือมีการประเมินค่า 

บุคคลมีการประเมินและคํานึงถึงผลดี ผลเสียของการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมนัน ขันทีสีคือ

ขันทดลองใช้เป็นขันทีบุคคลทดลองนํานวัตกรรมไปใช้ในวงจํากัดเพือประกอบการตัดสินใจว่าจะ

นําไปใช้อย่างเต็มทีต่อไปหรือไม่ ขันสุดท้ายคือขันการยอมรับ เป็นขันทีบุคคลตัดสินใจนํา

นวัตกรรมนันไปใช้อย่างเต็มที 

             Rogers (1971 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, 2529: 20) ได้เปลียนกระบวนการ

ยอมรับเป็นกระบวนการตัดสินใจเกียวกับวิทยาการแผนใหม่ซึงตัวกระบวนการประกอบด้วย 4 

ส่วนสําคัญคือ ส่วนเกียวกับ ความรู้ ทัศนคติ การตัดสินใจและการยืนยันการตัดสินใจ โดยส่วน

เกียวกับความรู้ คือการทีบุคคลทราบถึงนวัตกรรมและพอเข้าใจถึงหน้าทีเป็นสิงทีช่วยส่งเสริมการ

ยอมรับนวัตกรรมแต่ถ้าไม่เห็นประโยชน์ของนวัตกรรมต่อตนเองแล้วความคิดเห็นเกียวกับ

นวัตกรรมจะหยุดอยู่เพียงขันความรู้สึกเท่านัน ซึงความรู้มีอยู่ 3 ระดับ คือความรู้ว่ามีนวัตกรรม 

ความรู้เกียวกับวิธีทําและความรู้เกียวกับหลักการ ส่วนที 2 คือ ส่วนทีสองนันเกียวกับทัศนคติคือ 

เมือศึกษาหาความรู้เกิดการสร้างและการเปลียนทัศนคติ พัฒนาเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบซึง

จะเป็นพืนฐานในการประเมินและตัดสินใจ ส่วนที 3 เป็นส่วนเกียวกับการตัดสิใจซึงมีอยู่ตลอดใน

กระบวนการแต่สําหรับการตัดสินใจในขันนีนันเป็นการตัดสินใจ 2 ทางเลือก คือยอมรับหรือไม่

ยอมรับทีจะทดลอง ในบางครังการตัดสินใจยอมรับเป็นของบุคคลทีมีอํานาจซึงไม่ตรงกับความ

คิดเห็นของผู้ปฏิบัติ ส่วนสุดท้ายคือ ส่วนการยืนยันการตัดสินใจ ซึงมีการศึกษาจํานวนมากทีมีความ

สอดคล้องกันว่า การยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรมนันไม่ใช่ขันตอนสุดท้ายของกระบวนการ

ตัดสินใจ 

  จากความหมายและแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าการยอมรับนันเป็นกระบวนการทาง

จิตใจทีเป็นขันตอนทีนําไปสู่การตัดสินใจของแต่ละบุคคล โดยการทีจะให้บุคคลเกิดการยอมรับนัน

เริมได้จากการให้ความรู้ วิทยาการ แก่บุคคลจนเกิดการรับรู้เข้าใจ เกิดการเปลียนแปลงทัศนคติ การ

ประเมิน และนํามาสู่การยอมรับในด้านความคิดเห็นขึน ซึงนําไปสู่การทดลองการนําไปใช้ นําไป
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ปฏิบัติ และหากพบว่าเป็นประโยชน์จึงเกิดการยอมรับในภาคปฏิบัติขึน แนวคิดเหล่านีสามารถ

นําไปใช้เพือก่อให้เกิดการยอมรับในการดําเนินงานหรือโครงการต่างๆ ขององค์กรได้ 

 

2.9  การวิเคราะห์ระบบของโครงการโดยเทคนิค CIPP-I Model 

  

 แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีมและคณะ (อ้างถึงใน จําลองโพธิบุญ, 2550: 92) ได้เสนอแนวคิด

เกียวกับรูปแบบการประเมิน เรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นการประเมินทีเป็นกระบวนการ

ต่อเนืองเพือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดย CIPP เป็นคําย่อมาจาก Context Input Process และ 

Product  โดยจําลองโพธิบุญ (2550: 92) ได้กล่าวว่าเนืองจากโครงการคือระบบอย่างหนึงจึงสามารถ

ประยุกต์แนวทางการวิเคราะห์ระบบมาใช้ในการวิเคราะห์โครงการได้ ซึงจะพิจารณาใน 3 ส่วนคือ 

1) องค์ประกอบของระบบ ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า (Input)  กระบวนการ (Process)  และผลผลิต 

(Product / Output) 2) สิงแวดล้อมของระบบ (Context) 3) ผลกระทบจากระบบ (Impact) ซึงรูปแบบ

การประเมินดังกล่าวเรียกว่า CIPP-I Model แสดงได้ดังภาพที 2.4  

    การประเมินองค์ประกอบของระบบมีแนวทางโดย  

  1  การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input) เป็นการพิจารณาว่าทรัพยากรต่างๆ ทีนํามาใช้สําหรับ

โครงการ มีความเหมาะสมเพียงพอในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเพือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาทังด้านปริมาณและคุณภาพ  

  2  การประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินว่ากิจกรรมขันตอนการดําเนินงาน 

กฎระเบียบ เทคนิควิธีการ ตลอดจนระบบบริหารจัดการทีนําเสนอไว้ในโครงการมีความเหมาะสม 

สอดคล้องกันหรือไม่และจะทําให้เกิดผลผลิตได้ตามทีคาดหวังไว้หรือไม่ เพียงใด  

  3  การประเมินผลผลิต (Products) เป็นการพิจารณาว่าวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลทีคาด

ว่าจะได้รับจากโครงการตามทีโครงการกําหนดไว้ ว่ามีความชัดเจนสมเหตุสมผลเพียงใด เป็นสิงที

ต้องการอย่างแท้จริงหรือไม่ มีความสอดคล้องหรือตอบสนองต่อความต้องการหรือปัญหาของ

องค์กร ชุมชน หรือสังคม มากน้อยเพียงใด 
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ภาพที 2.4  CIPP-I Model  

แหล่งทีมา: จําลอง โพธิบุญ (2550: 93) 

    

  การประเมินทีอยู่ภายนอกระบบมีแนวทางโดย  

  1  การประเมินปัจจัยภายนอก (Context) ทีมีผลต่อความสําเร็จของโครงการเป็นการประเมินว่า

ปัจจัยเหล่านีมีผลต่อระดับความสําเร็จของโครงการมากน้อยเพียงใด  

  2  การประเมินผลกระทบ (Impacts) เป็นการประเมินว่าการดําเนินงานของโครงการจะส่งผล

กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มทีไม่ใช่เป้าหมาย ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อมอย่างไร 

โดยพิจารณาทังผลกระทบทังด้านบวกและด้านลบ เพือให้เห็นความชัดเจนว่ากลุ่มใดได้รับหรือเสีย

ประโยชน์ในด้านใด ซึงช่วยให้สามารถหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงโครงการ เพือให้เกิดการยอมรับ

ของแต่ละกลุ่มได้ซึงจะส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการ (จําลอง โพธิบุญ, 2550: 93-94) 
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2.10  การตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของข้อมูลโดยหลักสามเส้า 

 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ ข้อมูลทีได้มานันสามารถนํามาตรวจสอบ

ความถูกต้องสอดคล้องของข้อมูลซึงได้จากแหล่งข้อมูลทีต่างกันได้โดยการใช้หลักการสามเส้า 

(Triangulation) โดยรุ่งกานต์ ปราชญ์ศรีภูมิ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า ในทางสังคมศาสตร์ 

Triangulation หมายถึง การเปรียบเทียบข้อค้นพบ (Finding) ของปรากฏการณ์ทีทําการศึกษา 

(Phenomenon) จากแหล่งและมุมมองทีแตกต่างกัน ซึงนักวิจัยจํานวนมากคาดหมาย (Assume) ว่า 

Triangulation เป็นแนวทางการยืนยันความน่าเชือถือ (Credibility, Validity) ของข้อมูลหรือสิงที

ค้นพบ  

   Triangulation นันมีหลายรูปแบบ โดยสมเสก เนตรสว่าง (2550) ได้แบ่งการตรวจสอบ

สามเส้า (Triangulation) ออกเป็น 4 วิธี คือ 

          1  การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data Triangulation) ซึงเป็นการดูความถูกต้องของข้อมูลทังจาก

แหล่งทีมา ช่วงเวลา สถานที และบุคคล ว่าหากต่างช่วงเวลา สถานที และบุคคลแล้วข้อมูลจะ

แตกต่างกันหรือไม่ 

          2  การตรวจสอบด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) เป็นการตรวจสอบตัวนักวิจัยว่าหาก

เป็นคนละคนกันแล้วข้อมูลทีเก็บมาได้นันจะแตกต่างกันหรือไม่ประการใด 

          3  การตรวจสอบด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการตีความให้ความหมายของข้อมูล

ทีได้มาโดยการปรับเปลียนกรอบคิด หรือทฤษฎีดูว่าผลการให้ความหมาย หรือการตีความ หรือ

ข้อสรุปจากเหตุการณ์เดิมนันจะเหมือนกันหรือแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ 

          4  การตรวจสอบด้านระเบียบวิธีการวิจัย (Methodology Triangulation) เป็นการทดสอบว่า

ข้อมูลทีได้มาจากวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลทีไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันหรือไม่ หรืออาจจะใช้

วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลผสมผสานกันเปรียบกับการใช้วิธีการใดวิธีการหนึงเพียงอย่างเดียว ว่าได้

ข้อมูลออกมาเป็นอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

  รุ่งกานต์ ปราชญ์ศรีภูมิ (2552) ได้แบ่งรูปแบบของ Triangulation ออกเป็น 7 รูปแบบได้แก่ 

   1  Data Triangulation หมายถึง การเปรียบเทียบและตรวจสอบความแน่นอนของข้อมูลโดย

นําข้อมูลทีได้จากแหล่งต่างๆ มาเปรียบเทียบกัน 

   2  Multiple Investigator Triangulation หมายถึง การใช้นักวิจัยหลายคนในสนามแทนการ

ใช้นักวิจัยเพียงคนเดียวเก็บข้อมูลเดียวกันในสภาวะเดียวกัน 

   3  Multiple Analyst Triangulation หมายถึง การใช้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลทีเก็บจากสนามมากกว่า 

2 คนขึนไป ต่างคนต่างวิเคราะห์ให้ได้ข้อค้นพบแล้วนําข้อค้นพบมาเปรียบเทียบกัน 
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   4  Reviews Triangulation หมายถึง การให้บุคคลต่างๆ ทีไม่ใช่นักวิจัยทําการทบทวนข้อ

ค้นพบจากการวิเคราะห์ของคณะนักวิจัย 

   5  Methods Triangulation หมายถึง การเปรียบเทียบข้อมูลทีได้มาจากการเก็บข้อมูลหลาย

วิธีการ 

   6  Theory Triangulation หมายถึง การใช้มุมมองของทฤษฎีต่างๆ มาพิจารณาข้อมูลชุด

เดียวกัน 

   7  Interdisciplinary Triangulation หมายถึง การใช้สหวิทยาการมาร่วมวาทกรรม อธิบายข้อ

ค้นพบต่างๆ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) ได้อธิบายเกียวกับหลักสามเส้าว่า การวิจัยเชิงคุณภาพนัน

มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพือยืนยันความน่าเชือถือและความเทียงตรงคือการตรวจสอบข้อมูล

ก่อนทําการวิเคราะห์ ซึงการตรวจสอบข้อมูลทีใช้กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ 

  1  การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลทีผู้วิจัยได้มา

นันถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบของข้อมูลนัน จะต้องตรวจสอบแหล่งทีมา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา 

สถานที และบุคคล ดังนี 

     1)  การตรวจแหล่งเวลาหมายถึง การตรวจสอบว่าตัวแปรอยู่ในช่วงเวลาต่างกัน

หรือเหมือนกัน ถ้าเหมือนกันควรตรวจสอบในช่วงเวลาทีต่างกันด้วย  

     2)  การตรวจสอบสถานทีหมายถึง การตรวจสอบตัวแปรในสถานทีเดียวกัน

หรือไม่ หากมาจากสถานทีเดียวกันมีผลออกมาเหมือนกัน ผู้วิจัยควรตรวจสอบในแหล่งสถานทีที

แตกต่างกันด้วย  

     3)  การตรวจสอบบุคคลหมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลียนไปข้อมูลจะ

เหมือนเดิมหรือไม่  

   2  การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบว่าผู้วิจัย

แต่ละคน จะได้ข้อมูลต่างกันอย่างไรโดยการเปลียนตัวผู้สังเกตแทนการใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันทังหมด 

ซึงจะสร้างความแน่ใจได้ดีกว่าผู้วิจัยเพียงคนเดียวมาก  

   3  การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผู้วิจัย

สามารถใช้ แนวคิดทฤษฎีทีต่างไปจากเดิมตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ซึงอาจทําได้

ง่ายกว่าใน ระดับสมมุติฐานชัวคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะลงมือตีความสร้าง

ข้อสรุปเหตุการณ์ และแต่ละอย่าง ซึงโดยปกตินัน การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีนันทําได้ยาก  

   4  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเก่า เพือรวบรวมข้อมูลเรืองเดียวกันโดยใช้การสังเกตควบคู่กับการ
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ซักถามพร้อมกันก็ศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากแหล่งเอกสารหรือทําการซักถามผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เพือ

ความแน่นอนว่าเหมาะสมหรือไม่  

  จากการทบทวนเอกสารจึงเห็นได้ว่าในการวิจัยเชิงคุณภาพนัน การตรวจสอบเพือยืนยัน

ความถูกต้องสอดคล้องและความน่าเชือถือเป็นสิงทีสําคัญ โดยหลักเกณฑ์ทีนิยมนํามาใช้คือหลัก

สามเส้า  ดังนันหลักสามเส้าจึงเป็นหลักเกณฑ์ทีสามารถนํามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการ

สัมภาษณ์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพได้เป็นอย่างดี 

 

2.11  งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 สุเมธ  กาญจนพันธ์ุ (2551) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมต่อองค์กรธุรกิจ ซึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยคือ 1 เพือศึกษาลักษณะ 

รูปแบบ และกระบวนการในการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจในด้าน “ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรธุรกิจ” 2 เพือศึกษาถึงความรู้ ความเข้าใจขององค์กรธุรกิจทีมีต่อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กรธุรกิจ” 3 ศึกษาแนวโน้มในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ธุรกิจในประเทศไทย โดยได้ดําเนินการศึกษาด้วย 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการศึกษา

จากเอกสาร ผลการศึกษาคือ การได้พบว่าปัจจุบันองค์กรธุรกิจในประเทศไทยมีกลยุทธ์การบริหาร

จัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะทีเป็นเชิงกลยุทธ์มากขึน และพบว่าองค์กรมีความรู้

ความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจแต่บาง

องค์กรยังไม่ได้มีการดําเนินงานในด้านทีครอบคลุมทัง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สิงแวดล้อมและยังขาดความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องในด้านการสือสารประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน 

สําหรับแนวโน้มในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคตนัน ธุรกิจจะให้

ความสําคัญในการดําเนินงานมากยิงขึน มีการจัดการทีเป็นเชิงยุทธ์มากยิงขึน มีการจัดตังหน่วยงาน

ทีรับผิดชอบการดําเนินงานด้านนีโดยเฉพาะ มีการมุ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า

มากขึน และจะมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ธุรกิจโดยเฉพาะ  

 สิตางศุ์  สุนทรโรหิต (2550) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง การมีส่วนร่วมของบุคลากรทีมีต่อ

การแสดงความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรธุรกิจทีได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีทีมีผลงาน

ดีต่อเนือง ซึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยคือ เพือศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรขององค์กรธุรกิจทีได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีทีมีผลงานดีต่อเนืองทีมีต่อกิจกรรม

เพือพัฒนาสังคมทีองค์กรจัดขึน ในการศึกษาได้มีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
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ตัวอย่างคือ บุคลากรขององค์กรธุรกิจทีได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีทีมีผลงานดีต่อเนือง 4 แห่ง 

ซึงได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) รวมทังหมด 400 คน จากนันวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย เพืออธิบายลักษณะของประชากร ใช้สถิติ t-test ในการ

ทดสอบสมมติฐาน และการหาสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  ซึงผลจากการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า บุคลากรทีปฏิบัติในสายงานทีต่างกัน มีการรับรู้เกียวกับกิจกรรมพัฒนาสังคมไม่

แตกต่าง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05  แต่มีทัศนคติต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรธุรกิจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับนัยสําคัญ 0.05  ส่วนการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรขององค์กรธุรกิจทัง 4 แห่งในกิจกรรมเพือพัฒนาสังคมทีองค์กรจัดขึนนัน พบว่าไม่มี

ความสัมพันธ์กับทัศนคติของบุคลากรทีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า องค์กรธุรกิจทีดําเนินกิจกรรมพัฒนาสังคม

เพือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ควรเพิมระดับในการสือสารภายในองค์กรให้บุคลากรได้รับรู้

มากขึน ควรออกแบบกิจกรรมเพือพัฒนาสังคมให้เอือต่อการเข้าร่วมของบุคลากรมากขึนและควร

ให้ความสําคัญกับการสือสารภายในองค์กรด้วยสือเฉพาะกิจ สือบุคคล ซึงมีอิทธิพลต่อบุคลากรอัน

จะนําไปสู่การมีส่วนร่วม 

 จิตรา เจียระไนมณี (2552) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณา

การระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (TIS 18001) กับระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) ของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ 

จํากัด (ปราจีนบุรี) ซึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพือศึกษาวิเคราะห์ในการบูรณาการระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม ( ISO 14001 ) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 

18001) กับระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) ของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลลอกซ์ จํากัด 

(ปราจีนบุรี) และเพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความพึงพอใจและการยอมรับใน

การการบูรณาการระบบการจัดการดังกล่าว ซึงในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับ

ความพึงพอใจและการยอมรับการบูรณาการระบบการจัดการฯ นันปัจจัยทีได้ทําการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่มปัจจัย ซึงแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุและ

ระดับการศึกษา ปัจจัยด้านการทํางาน ประกอบด้วย ตําแหน่งงาน หน่วยงานทีปฏิบัติและ

ประสบการณ์ในการทํางาน กลุ่มสุดท้ายคือปัจจัยส่งเสริม ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการเคย

ได้รับการฝึกอบรมเกียวกับระบบมาตรฐานและความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการระบบ  ในการ

เก็บข้อมูลได้ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึงเป็นพนักงานจํานวน 180 คน จากนันจึงวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าความถี ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน การสมมติฐานใช้ค่าสถิติ 



 
 

39 

t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการระบบการจัดการ

ฯ ในระดับความรู้ปานกลาง และมีความพึงพอใจและการยอมรับในระดับสูง ส่วนปัจจัยทีมีผลต่อ

ความพึงพอใจและการยอมรับในการนําระบบมาใช้โดยการบูรณาการระบบการจัดการฯ อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ได้แก่ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน หน่วยงาน ความรู้ความเข้าใจ

ในการบูรณาการระบบการจัดการฯ ซึงผู้ทําการวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะส่วนหนึงว่า ควรมีการให้

รางวัลหรือตังเป้าหมายในการทํางานเพือเป็นแรงกระตุ้นทางบวกให้กับพนักงาน มีการให้ความรู้

ความเข้าใจ มีการสือสารระบบการจัดการฯ กับพนักงานอย่างต่อเนืองและผู้บริหารควรให้การ

สนับสนุนและเป็นตัวอย่างทีดีแก่พนักงานด้วย  

  วีระชน ขาวผ่อง (2551) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง ความรู้ การมีส่วนร่วม และความ

ตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมของพนักงานในองค์กรทีได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) : ศึกษากรณี บริษัทจันทบุรีซีฟู้ดส์ จํากัดและ บริษัท จันทบุรี

โฟรเซ่นฟูด จํากัด ซึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพือศึกษาระดับความรู้ การมีส่วนร่วมและ

ความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมของพนักงาน เพือศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับ

ความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมของพนักงานและเพือนําผลของการศึกษาไปใช้เป็น

แนวทางในการส่งเสริมความตระหนักของพนักงานต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อม ซึงในการ

ศึกษาวิจัยปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมของพนักงาน

และเพือนําผลของการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมความตระหนักของพนักงานต่อระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม ได้มีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างซึงเป็น

พนักงานบริษัทจันทบุรีซีฟู้ดส์ จํากัดและ บริษัท จันทบุรีโฟรเซ่นฟูด จํานวน 318 คน จากนันนํามา

วิเคราะห์โดยสถิติทีใช้ได้แก่ ค่าเฉลีย ค่าร้อยละ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัม ประสิทธิสหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน ค่า t-test และ F-test  ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วม ตัวแบบ การรับรู้ข่าวสารและ

ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมอย่างมี

นัยสําคัญทีระดับ 0.01 สําหรับปัจจัยด้าน เพศ อายุงาน ตําแหน่งงานและหน่วยงานทีสังกัด พบว่าไม่

มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมและผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 

บริษัทควรส่งเสริมความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมโดยผ่านทางกระบวนการสือสาร 

การฝึกอบรม กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกๆ ขันตอน และการสร้างตัวแบบทีดีด้านสิงแวดล้อม

อย่างจริงจังและต่อเนือง เพือให้ระบบการจัดการสิงแวดล้อมดําเนินไปได้อย่างยังยืน 

  พงศ์พศิน ถาวรธนนันท์ (2550) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง ความรับผิดชอบต่อสังคมในการ

ประกอบกิจการของสถานประกอบการในส่วนการผลิต ในจังหวัดปทุมธานี เพือการพัฒนาอย่าง

ยังยืน ซึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพือศึกษาสถานะปัจจุบันของสถานประกอบการในส่วน
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การผลิตของเอกชนในจังหวัดปทุมธานีในเรืองความรับผิดชอบต่อสังคม และศึกษาความสัมพันธ์

ของปัจจัยทีมีผลต่อการจัดการองค์กรในเรืองความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการใน

จังหวัดปทุมธานี ในส่วนการผลิตตามนิยามโรงงานของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 วิธีการที

ใช้ในการศึกษาคือการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ทีมีหน้าทีรับผิดชอบในงานความรับผิดชอบต่อสังคม

หรือกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรืองานประชาสัมพันธ์หรือผู้ทีรับผิดชอบในการดูแลรักษา

สิงแวดล้อมของแต่ละสถานประกอบการ จากนันนํามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรม Statistic Package for Social Science(SPSS) ผลทีได้จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อ

การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในปัจจุบันคือ สภาพการดําเนินงานของกิจการที

เกียวข้องกับชุมชน ข้อกําหนดของลูกค้าในเรืองความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายของกิจการและ

ความต้องการของชุมชน มีระดับความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบต่อสังคมตามลําดับ และทุกปัจจัย

มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และได้ให้ข้อแนะนําใน 3 เรืองหลัก ได้แก่  การเตรียม

บุคลากรทีทําหน้าทีดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีต้องมีความรอบรู้ ความเข้าใจในเรือง

ความรับผิดชอบต่อสังคมทีแท้จริงของสถานประกอบการ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 

เพือให้เกิดการยอมรับของพนักงาน ชุมชน และสังคม 

  Gÿorgy Ḿalovics, Nóemi Nagyṕal Csiǵeńe, Sascha Kraus (2008) ได้ทําการศึกษา

วิจัยเรืองวิเคราะห์ขอบเขตของ CSR ทีนําไปสู่ความยังยืนทีแข็งแกร่ง ซึงทําการศึกษาเรืองนี

เนืองมาจากการพัฒนาทียังยืนเป็นหัวข้อทีนักการเมืองและนักเศรษฐศาสตร์ ให้ความสนใจเป็น

อย่างมากในปัจจุบัน โดยมิติของความยังยืนนันประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม 

สําหรับแนวคิดของ CSR ก็คือ ให้ภาคธุรกิจมีบทบาท (ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ) ต่อสังคมให้มากกว่าการ

ผลิตสินค้าและแสวงหาผลกําไร ซึงประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านสังคมและสิงแวดล้อมทีทําให้

ชุมชนมีความเป็นอยู่ทีดี CSR จึงมีบทบาทต่อการพัฒนาทียังยืนด้วย ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาโดย

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (จากเอกสาร บทความ หนังสือต่างๆ) มาวิเคราะห์ CSR ทีนําไปสู่ความยังยืน

ทีแข็งแกร่ง ซึงเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพผ่านมุมมองรูปแบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของภาค

ธุรกิจ 

  ผลจากการศึกษาพบว่า CSR นันมีจุดมุ่งหมายเพือความยังยืน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม CSR ใน

ปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายเชิงธุรกิจมากกว่า เมือเป็นเช่นนันแล้ว ภาคธุรกิจจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาที

เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจต่อชุมชนได้ดีเท่าทีควร รวมถึงผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ทรัพยากรด้วย 

ซึงโดยมากภาคธุรกิจจะต้องตัดสินใจระหว่างขายสินค้าในราคาถูก หรือตระหนักต่อสังคมและ

สิงแวดล้อม หากภาคธุรกิจเลือกอย่างแรก จะทําให้มีผลต่อความเป็นอยู่ของสังคมได้ หากภาคธุรกิจ

เลือกอย่างทีสอง ก็มีความเสียงทีจะแพ้คู่แข่งได้ ดังนัน CSR และ eco-efficiency แต่เพียงอย่างเดียว 
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ไม่สามารถมุ่งสู่ความยังยืนได้ ดังนันจึงจําเป็นต้องมีการร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาค

ธุรกิจและภาคประชาชนเพือสร้างรูปแบบการใช้ทรัพยากรทียังยืนซึงเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันของ

สังคม และสร้างข้อตกลงซึงกันและกัน 

 Gjølberg (2009)  ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง แม้การวัด CSR ในระดับบริษัทจะมีพัฒนาการที

รวดเร็ว แต่ไม่มีวิธีการใดทีเป็นมาตรฐานเดียวกันทีสามารถเปรียบเทียบได้ และสามารถประเมิน 

CSR ในระดับประเทศได้อย่างแม่นยํา ซึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือเพือปรับปรุงดัชนี CSR 

โดยการพัฒนาความถูกต้องของวิธีการได้มาซึงดัชนีและเครืองมือทีใช้ในการวิเคราะห์ดัชนี และชี

นําสู่การนําดัชนีไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจการเมือง (Political-Economic Analysis) ซึงได้

ทําการศึกษาโดยนําปัจจัยต่างๆ ของ  20 ประเทศ  OECD ทีสามารถสร้างเป็นดัชนีได้มาจัดลําดับ

และคัดเลือกโดยมีเงือนไขดังนี 1) ต้องสัมพันธ์กับบาง aspect ของ CSR 2) ปัจจัยมีการใช้โดยทัวไป

และในระดับโลก 3) ปัจจัยจะต้องเป็นปัจจัยทีมีอยู่ในบริษัทอย่างน้อย 100 บริษัท และ 4) ปัจจัยที

น่าเชือถือและเปรียบเทียบได้จะต้องสามารถหาได้ในระดับประเทศ ปัจจัยทีคัดเลือกมาจะเป็นดัชนี

วัดการดําเนินงาน CSR จากนันนําปัจจัยทีได้มาวิเคราะห์ถึงปัจจัยทีเกียวข้องกับผลการดําเนินงาน 

CSR และตัดปัจจัยตัวอืนๆ ออก ปัจจัยทีเหลืออยู่จะเป็นดัชนีวัดผลการดําเนินงาน CSR 

   ผลทีได้คือดัชนีการดําเนินงาน CSR ประกอบด้วย 9 ปัจจัยทีสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 

กลุ่ม คือ 1) เงือนไขการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม [ดัชนีความยังยืนดาวโจนส์  ดัชนี 

FTSE4Good (มาตรฐาน CSR ในระดับโลก) ลําดับกิจการในระดับโลกทียังยืนมากทีสุด 100 ลําดับ 

(Global 100 Most Sustainable Corporations)] 2) การมีส่วนร่วมในชุมชน CSR [(การปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดสากลของ UN (UN Global Compact) คณะกรรมาธิการธุรกิจโลกเพือการพัฒนาทียังยืน 

(World Business Council for Sustainable Development – WBCSD)] 3) การรายงานความยังยืน 

[(การสํารวจการรายงานทียังยืน KPMG (KPMG Sustainability Reporting Survey) และ the Global 

Reporting Initiative)] และ 4) ระบบมาตรฐาน (ISO 14001) และดัชนีผลการดําเนินงาน CSR 

ประกอบด้วย [ดัชนีความยังยืนดาวโจนส์  ดัชนี FTSE4Good (มาตรฐาน CSR ในระดับโลก) ลําดับ

กิจการในระดับโลกทียังยืนมากทีสุด 100 ลําดับ (Global 100 Most Sustainable Corporations)] 

คณะกรรมาธิการธุรกิจโลกเพือการพัฒนาทียังยืน (World Business Council for Sustainable 

Development – WBCSD)] การสํารวจการรายงานทียังยืน KPMG (KPMG Sustainability Reporting 

Survey) และ ISO 14001จากดัชนีทีพบแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ CSR ทีมีโครงสร้างมากขึนและ

ครอบคลุม (Contextually) นอกจากนี ดัชนียังแสดงให้เห็นว่า การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน

ขึนอยู่กับสถาบันทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในระดับชาติ อย่างไรก็ตาม กําแพงทางด้าน

ภาษา โครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศ และกรอบกฎหมายนัน ทําให้ผลทีได้จากการศึกษาเอน
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เอียงไป (Bias) โดยสรุปแล้ว ไม่เพียงแต่จริยธรรมเท่านันทีสามารถประเมินการดําเนินงานและผล

การดําเนินงาน CSR ได้ แต่ระบบทางเศรษฐกิจ การเมืองบางระบบก็สามารถนํามาประเมินการ

ดําเนินงานและผลการดําเนินงาน CSR ได้อีกด้วย 

  จากการศึกษางานวิจัยต่างๆข้างต้นจึงได้แนวคิดว่า ในการดําเนินงาน CSR นันมีหลายปัจจัย

ทีเกียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์องค์กร ความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR ขององค์กร การดําเนินงาน

ทีครอบคลุมทัง เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม การจัดตังหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการ

ดําเนินงาน CSR  การสนับสนุนของผู้บริหาร  การสร้างตัวแบบทีดี สภาพการดําเนินงานของกิจการ

ทีเกียวข้องกับชุมชน ข้อกําหนดของลูกค้า และอีกสิงหนึงทีสําคัญคือการให้ความร่วมมือและการมี

ส่วนร่วมของพนักงาน โดยการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมของพนักงานนันยังมีหลายปัจจัยที

เกียวข้อง ได้แก่ การสือสารประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมพัฒนาสังคมทีเอือต่อ

การเข้าร่วมของพนักงาน ตัวแบบ การรับรู้ข่าวสารซึงมีผลทําให้พนักงานมีความตระหนักมากขึน

และนําไปสู่การมีส่วนร่วมและการยอมรับของพนักงาน ซึงปัจจัยต่างๆ เหล่านีสามารถนํามาเป็น

แนวทางในการกําหนดตัวแปรในการศึกษาวิจัย ปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของโรงงาน

อุตสาหกรรม กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทอูเบะ(ประเทศไทย) ได้เป็นอย่างดี 



บทที 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสังคม กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) สามารถนําเสนอกรอบแนวคิด

และวิธีการศึกษาได้ดังนี 

 

3.1  กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 

 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเกียวข้อง ทําให้สามารถกําหนดกรอบแนวคิด

ในการศึกษาวิจัยในภาพรวม ซึงประเด็นทีศึกษาประกอบด้วย ปัจจัยทีคาดว่ามีผลต่อการดําเนินงาน 

CSR ซึงได้แก่ ปัจจัยด้านบริบท (Context) ปัจจัยนําเข้า (Input) และกระบวนการดําเนินงาน 

(Process) ประเด็นผลของการดําเนินงาน CSR ทีเกิดขึนต่อสังคมภายในบริษัท (Product) และ

ผลกระทบต่อสังคมภายนอกบริษัท (Impact) ดังภาพที 3.1 

  ประเด็นสําคัญอีกประการหนึงทีได้ทําการศึกษาคือการยอมรับการดําเนินงาน CSR และ

ปัจจัยทีคาดว่ามีผลต่อการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานซึงประกอบด้วย ปัจจัยส่วน

บุคคล ปัจจัยด้านความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR ปัจจัยด้านการทํางานและ

ปัจจัยกระตุ้น ดังภาพที 3.2  

  นอกจากนียังได้ศึกษาความพึงพอใจและปัจจัยทีคาดว่ามีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนทีมี

ต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ซึงประกอบด้วยปัจจัยด้านการสือสาร การมีส่วนร่วมและ

การพัฒนาชุมชนของกลุ่มบริษัทฯ และปัจจัยด้านผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทีมี

ต่อชุมชน ดังภาพที 3.3 
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ปัจจัยภายนอก/บริบท (Context) 

การเมือง                                                                         เศรษฐกิจ 
- นโยบายรัฐบาล                                                                   - สภาวะเศรษฐกิจ 

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของภาครัฐ            - ความต้องการของคู่ค้าและสภาวะ 

- ผู้นําชุมชน / ผู้นําท้องถินและการเมืองท้องถิน                     การแข่งขันทางธุรกิจ 

- องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)                                             เทคโนโลยี 

สังคมและวัฒนธรรม                                                            - เทคโนโลยีของชุมชนและสังคม 

- ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

- การเรียกร้องและการร้องเรียนจากชุมชน ประชาชนและ สังคม โดยรอบ 

 

ปัจจัยนําเข้า (Input) 

ทรัพยากรบุคคล 

- บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถมีทักษะในงาน ทักษะใน

ด้านการสือสาร และมีจํานวนเพียงพอ 

- การสนับสนุนของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

งบประมาณ 

- ความเพียงพอเหมาะสมของงบประมาณทีได้รับในการ

ดําเนินงาน CSR 

สถานทีและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ  

- ความเพียงพอเหมาะสมของ สถานทีและสิงอํานวยความ

สะดวกต่างๆ  

วิธีการทํางานและ การบริหารจัดการ 

- วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร 

- วิธีการต้นแบบและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน CSR 

- มาตรฐานการดําเนินงานต่างๆ  

 ทรัพยากรเวลา 

- ทรัพยากรเวลาทีใช้ในการดําเนินงาน CSR 

ข้อมูลข่าวสาร 

- การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินงาน CSR จาก

แหล่งต่างๆ 

ผลผลิต (Product) 
 

สังคมภายในบริษัท 

ผู้ถือหุ้น 

- การลดค่าใช้จ่ายของบริษัท 

- การเพิมความสามารถ 

  ในการขาย 

- การเพิมความแข็งแกร่งและ    

  การพัฒนาธุรกิจอย่างยังยืน 

พนักงาน 

- การเป็นสถานทีทํางานทีดี 

- การสร้างความภาคภูมิใจ

ให้กับพนักงาน 

ผลกระทบ (Impact) 

สังคมภายนอกบริษัท 
 

ชุมชนโดยรอบ 

ผลกระทบ 

- ด้านสังคม 

- ด้านเศรษฐกิจ 

- ด้านสิงแวดล้อม 

  และความปลอดภัย 

ความช่วยเหลือและการพัฒนา 

- ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 - ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม          

 - ด้านการสร้างแรงงานแล  

   พัฒนาทักษะในการทํางาน 

- ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 

- ด้านการสร้างรายได้ 

  และความมังคัง 

- ด้านสุขภาพ 

- ด้านการลงทุนทางสังคม   

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม          

 - ด้านการสือสาร             

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอู

เบะ (ประเทศไทย) และแนวทางใน

การจัดทํา CSR แก่สถาน

ประกอบการอืนๆ  

ภาพที 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษาในภาพรวม 

ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

การวางแผนงาน                                                      การดําเนินงาน 

- การจัดโครงสร้างการบริหารงาน CSR                  - การสือสารและประสานงาน 

- การวางลําดับขันตอนการดําเนินงาน CSR            - การบริหารทรัพยากรบุคคล  

การติดตามตรวจสอบ                                                  งบประมาณ และเวลา 

- การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล                  - การจัดกิจกรรมทีครอบคลุมงาน CSR 

   การดําเนินงาน CSR                                                 และสอดคล้องกับปัญหาและความ 

การปรับปรุงแก้ไข                                                       ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

- การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน CSR                  - การควบคุมการดําเนินงาน CSR 
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 ภาพที 3.2  กรอบแนวคิดในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการยอมรับการ 

                  การดําเนินงาน CSR ของพนักงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา  

ปัจจัยด้านการทํางาน 

- ตําแหน่งงาน 

- หน่วยงานทีปฏิบัติงาน 

- ประสบการณ์ในการทํางาน 

ปัจจัยกระตุ้น 

- ประสบการณ์ในการเคยได้รับการ

ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR 

- การได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกลุ่ม

บริษัทฯ 

- การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR 

- การให้ความสําคัญกับ CSR ของบุคคล

รอบข้างในทีทํางาน 

- การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR 

- ความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR 

 

ปัจจัยด้านความตระหนักต่อความสําคัญ

หรือประโยชน์ของ CSR 

ความตระหนักต่อ 

- การกํากับดูแลองค์กร 

- สิทธิมนุษยชน 

- การปฏิบัติด้านแรงงาน 

- สิงแวดล้อม 

- การดําเนินงานอย่างเป็นธรรม 

- ประเด็นผู้บริโภค 

- การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 

 

การยอมรับการดําเนินงาน CSR 

 ของพนักงาน     
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ปัจจัยด้านผลกระทบจากการดําเนินงานของ            

กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีมีต่อชุมชน 

เศรษฐกิจ 

- การเกิดอาชีพใหม่ ๆ ของคนในชุมชน 

- การจ้างงานคนในชุมชน 

- ปัญหาการไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ 

สังคม  

- ความเจริญและการพัฒนาของชุมชน 

- ปัญหาความแออัด 

- ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

- การหายไปของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงาม 

  ของชุมชน 

สิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

- ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนอันเนืองมาจาก 

  สภาพแวดล้อม 

- ความเสียงต่ออุบัติเหตุ / สถานการณ์ฉุกเฉิน 

- ปัญหามลพิษทางอากาศ 

- ปัญหามลพิษทางนํา 

- ปัญหาขยะ / กากของเสีย  

- ปัญหามลพิษทางเสียง 

- ปัญหาพืนทีเสือมโทรม 

- ปัญหาการลดลงของพืนทีสีเขียว 

  

ปัจจัยด้านการสือสาร การมีส่วนร่วม 

และการพัฒนาชุมชน 

- การมีส่วนร่วมกับชุมชน 

- การศึกษาและวัฒนธรรม 

- การสร้างแรงงานและการพัฒนาทักษะอาชีพ 

- การพัฒนาเทคโนโลยี 

- การสร้างรายได้และความมังคัง 

- สุขภาพ 

- การลงทุนทางสังคม 

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

- การสือสารกับชุมชน  
ความพึงพอใจ 

ของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้าน CSR  

ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

 
- การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 

- การป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการ  

   ดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทีมีต่อชุมชน 

 

ภาพที 3.3  กรอบแนวคิดในการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้าน CSR ของ

       ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 
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3.2  วิธีการศึกษาการดําเนินงานด้าน CSR ทีผ่านมาของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

 

  การศึกษาการดําเนินงานด้าน CSR ทีผ่านมาของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) เป็น

การศึกษาการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เทียบกับเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐานความ

รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2552 โดยทําการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก 

   1  ข้อมูลทุติยภูมิของกลุ่มบริษัทฯ  

   2  การศึกษาการดําเนินงานจริง 

 

3.3  วิธีการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนิน CSR 

 

 การศึกษาวิจัยปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) เป็น

การศึกษาวิจัยโดยใช้หลักการวิเคราะห์โครงการซึงจะทําการพิจารณาปัจจัยใน 3 ด้านจาก CIPP-I 

Model ได้แก่ ปัจจัยด้านบริบท (Context) ปัจจัยนําเข้า (Input) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

โดยทําการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก 

  1  ข้อมูลทุติยภูมิของกลุ่มบริษัทฯ เช่น นโยบายบริษัทและแผนการดําเนินงาน CSR เป็นต้น 

  2  ข้อมูลจากแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อการ

ดําเนิน CSR ของพนักงานระดับบริหารในหน่วยงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

 

  3.3.1  การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ด้านบริบท (Context)  

  การศึกษาปัจจัยด้านบริบทเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) โดยประเด็นทีศึกษา ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

 

 3.3.2  การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ด้านปัจจัยนําเข้า (Input)   

             การศึกษาปัจจัยนําเข้าเป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเพียงพอของทรัพยากร 

ต่างๆ ทีนํามาใช้สําหรับการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) โดยพิจารณาทังใน

ด้านปริมาณและคุณภาพ โดยประเด็นทีศึกษา ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ สถานทีและสิง

อํานวยความสะดวกต่างๆ วิธีการทํางานและการบริหารจัดการ ทรัพยากรเวลา และข้อมูลข่าวสาร

เกียวกับ CSR 
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 3.3.3   การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินการ CSR ด้านกระบวนการ (Process) 

  การศึกษาปัจจัยด้านกระบวนการเป็นการวิเคราะห์ กิจกรรม ขันตอน กฎระเบียบ การ

วางแผนงานและการจัดการ ในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) โดย

ประเด็นทีศึกษา ได้แก่ การวางแผนงาน การดําเนินงาน การติดตามตรวจสอบและการปรับปรุง

แก้ไขการดําเนินงาน CSR  

 

3.4  วิธีการศึกษาผลทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรได้รับ 

 

  การศึกษาผลทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรได้รับจากการดําเนินงาน CSR เป็น

การศึกษาผลทีพนักงานและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้รับจากการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯ โดยทําการศึกษารวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิของกลุ่มบริษัทฯ และ

ข้อมูลจากแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์พนักงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

   

3.5  วิธีการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่ม  

       บริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

 

 3.5.1  การศึกษาปัจจัยด้านผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ  

                        (ประเทศไทย) ทีมีต่อชุมชน 

  การศึกษาผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีมีต่อชุมชน

เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบทีชุมชนได้รับอันเนืองมาจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดย

ทําการศึกษาผลกระทบใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิงแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 

 

 3.5.2  การศึกษาการสือสาร การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนของกลุ่มบริษัทอูเบะ  

                        (ประเทศไทย) 

  การศึกษาการสือสาร การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนของกลุ่มบริษัทฯ ทีมีต่อชุมชน

เป็นการศึกษาใน 9 ด้านได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาและวัฒนธรรม การสร้างแรงงาน

และการพัฒนาทักษะอาชีพ การพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างรายได้และความมังคัง สุขภาพ การ

ลงทุนทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และการสือสารระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับ

ชุมชน 
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 3.5.3  การศึกษาระดับความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้าน CSR ของ  

                        โรงงาน ในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

  การศึกษาระดับความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย) เป็นการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนใน 2 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมและการ

พัฒนาชุมชน และการป้องกันแก้ไขผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทีมีต่อชุมชน 

 

3.6  วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR     

        ของพนักงาน   

 

  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของ

พนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีตัวแปรและสมมติฐานทีใช้ในการศึกษา ดังนี 

 

  3.6.1  ตัวแปรทีใช้ในการวิจัย 

    3.6.1.1  ตัวแปรอิสระ 

           1)  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา  

      2)  ปัจจัยด้านความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR 

ได้แก่ ความตระหนักต่อ การกํากับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิงแวดล้อม 

การดําเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 

            3)  ปัจจัยด้านการทํางาน ได้แก่ ตําแหน่งงาน หน่วยงานทีปฏิบัติ และ

ประสบการณ์ในการทํางาน 

      4)  ปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ ประสบการณ์ในการได้รับการฝึกอบรมหรือ

ศึกษาดูงานเกียวกับ CSR การได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯ การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 

CSR การให้ความสําคัญกับ CSR ของบุคคลรอบข้างในทีทํางาน การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ 

CSR และความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR 

    3.6.1.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ การยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน     

 

  3.6.2  สมมติฐานการวิจัย 

    3.6.2.1  ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของ 

พนักงาน 

          1)  พนักงานทีมีเพศแตกต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 
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                 2)  พนักงานทีมีอายุแตกต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

                  3)  พนักงานทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน 

CSR แตกต่างกัน 

    3.6.2.2  ปัจจัยด้านความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR มี

ความสัมพันธ์กับยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน 

                  1)  พนักงานทีมีความตระหนักต่อการกํากับดูแลองค์กรแตกต่างกันมีการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

      2)  พนักงานทีมีความตระหนักต่อสิทธิมนุษยชนแตกต่างกันมีการยอมรับ

การดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

      3)  พนักงานทีมีความตระหนักต่อการปฏิบัติด้านแรงงานแตกต่างกันมี

การยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

      4)  พนักงานทีมีความตระหนักต่อสิงแวดล้อมแตกต่างกันมีการยอมรับ

การดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

      5)  พนักงานทีมีความตระหนักต่อการดําเนินงานอย่างเป็นธรรมแตกต่าง

กันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน  

      6)  พนักงานทีมีความตระหนักต่อประเด็นผู้บริโภคแตกต่างกันมีการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

      7)  พนักงานทีมีความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

แตกต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

    3.6.2.3  ปัจจัยด้านการทํางานมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR 

ของพนักงาน 

                        1)  พนักงานทีมีตําแหน่งงานแตกต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน 

CSR แตกต่างกัน 

                       2)  พนักงานทีมีหน่วยงานทีปฏิบัติงานแตกต่างกันมีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

                  3)  พนักงานทีมีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกันมีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

    3.6.2.4  ปัจจัยกระตุ้นมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของ

พนักงาน 
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      1)  พนักงานทีมีประสบการณ์ในการได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

เกียวกับ CSR แตกต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

      2)  พนักงานทีมีการได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯ แตกต่างกัน

มีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

      3)  พนักงานทีมีการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR แตกต่างกันมีการยอมรับ

การดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

      4)  พนักงานทีมีการให้ความสําคัญกับ CSR ของบุคคลรอบข้างในที

ทํางานแตกต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

      5)  พนักงานทีมีการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR แตกต่างกันมีการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

      6)  พนักงานทีมีความรู้และความเข้าใจเกียวกับ CSR แตกต่างกันมีการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

 

3.7  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

  ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ พนักงานทังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทัง

ทีเป็นพนักงานประจําและผู้รับเหมาของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) และผู้อาศัยในชุมชน

โดยรอบกลุ่มบริษัทฯ  

 

 3.7.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างสําหรับการสัมภาษณ์ปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR

 ทําการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR โดยการสัมภาษณ์พนักงานระดับบริหาร

ในหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ  ซึงได้แก่ 

     1   ผู้จัดการหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Manager) 

     2   ผู้จัดการหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation Manager) 

     3   ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย (Safety Manager)   

     4   ผู้จัดการหน่วยงานอาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม (Environment and 

Occupational Health Manager) 

     5   ผู้จัดการหน่วยงานป้องกันและระงับอัคคีภัยและรักษาความปลอดภัย (Fire 

Fighting & Security Manager) 

     6   ผู้จัดการหน่วยงานบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management Manager) 
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และทําการสัมภาษณ์พนักงานระดับบริหารในฝ่าย Community Relation Safety Environment and 

Occupational Health Fire Fighting & Security และ Quality Management จํานวนฝ่ายละ 1 คน รวม

ทังหมด 5 คน ซึงทําการสุ่มตัวอย่างแบบ Snowball โดยการสอบถามจากผู้จัดการในแต่ละฝ่าย 

 

  3.7.2  กลุ่มตัวอย่างสําหรับการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงาน   

                       CSR ของกลุ่มบริษัทฯ   

  ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ โดยการ

สัมภาษณ์ประชาชนใน 3 ชุมชน ได้แก่ 

     1  หมู่ 4 บ้านตะพง ต.ตะพง  

     2  หมู่ 16 บ้านตะพงนอก  ต.ตะพง 

     3  หมู่ 5 บ้านวัดเนินพุทรา ต.เชิงเนิน   

  โดยกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย หัวหน้าชุมชน หมู่บ้านละ 1 คน และประชาชนทีอาศัยอยู่

ในชุมชนหมู่บ้านละ 3 คน รวมจํานวนตัวตัวอย่างทังหมด 12 คน 

 

 3.7.3  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการยอมรับการ 

                       ดําเนินงาน CSR ของพนักงาน     

  ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของ

พนักงานโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึงได้ทําการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

(Sampling Size = n) จากสูตร Yamane (Yamane, 1967: อ้างถึงใน สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ์ุ, 2550: 

155) ดังนี 

              n     =        N 

                                   (1+Ne2) 

 เมือ n  =   ขนาดตัวอย่างทีควรสุ่ม 

    N  =  ขนาดประชากรทังหมด ซึงในทีนีเท่ากับ 615  คน  

      (ข้อมูล ณ วันที  15 มีนาคม 2553)   

    E  =    ความคลาดเคลือนของการสุ่ม 

  โดยกําหนดให้ค่าความคลาดเคลือนจากการสุ่มร้อยละ 5 (0.05) 

               แทนค่า              n    =             615           =       242.36 

                                    1+ 615(0.05)2 
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  จากการแทนค่าจึงได้ตัวอย่างทีเป็นตัวแทนพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

จํานวน 243 คน ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนันใช้การคํานวณขนาดตัวอย่างแบบชันภูมิเป็น

สัดส่วนกับจํานวนประชากร ของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ดังนี 

  1  แบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็นพนักงานใน 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ Three 

Arrows  บริษัทอูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยางสังเคราะห์ไทย (จํากัด) 

จากนันจัดระดับพนักงานออกเป็น พนักงานประจําระดับบริหาร พนักงานประจําระดับปฏิบัติการ 

และผู้รับเหมา ดังภาพที 3.4 

 
 
     

   

  

 2  คํานวณขนาดตัวอย่างแบบชันภูมิเป็นสัดส่วนกับจํานวนประชากร ของแต่ละกลุ่ม

ตัวอย่าง ได้ขนาดตัวอย่างแต่ละกลุ่มดังตารางที 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.4  การแบ่งกลุ่มตัวอย่างพนักงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม  
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ตารางที 3.1  ขนาดตัวอย่างพนักงานแต่ละกลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้  

                     แบบสอบถาม 

 

 

 

หน่วยงานหลัก 

ประเภทพนักงาน 

พนักงานประจํา ผู้รับเหมา 

ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการ 

ประชากร กลุ่ม

ตัวอย่าง 

ประชากร กลุ่ม

ตัวอย่าง 

ประชากร กลุ่ม

ตัวอย่าง 

Three Arrow 72 28 104 41 89 35 

บริษัทอูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) 

จํากัด (มหาชน)  

22 9 161 64 34 14 

และบริษัทยางสังเคราะห์ไทย 

(จํากัด) 

11 4 64 25 58 23 

 

รวม 105 41 329 130 181 72 

   

  3  ทําการสุ่มตัวอย่างพนักงานในแต่ละกลุ่มแบบบังเอิญ 

   

3.8  เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 

 เครืองมือทีใช้ในการศึกษาครังนีคือแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

 

 3.8.1  แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ 

    3.8.1.1  การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR  

    ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานระดับ

บริหารในหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของ

องค์กร โดยเครืองมือทีใช้ในการศึกษาคือแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ซึงเป็นคําถามปลายเปิด

ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี 

      ส่วนที 1 ข้อมูลเกียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ตําแหน่ง และประสบการณ์ทางด้าน CSR 

     ส่วนที 2 ความคิดเห็นเกียวกับการดําเนินงานด้าน CSR ขององค์กร 

     ส่วนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ในด้านบริบท 

ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี  
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     ส่วนที 4 ความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ในด้านปัจจัย

นําเข้า ได้แก่ ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล เงินทุนและงบประมาณ สถานทีและสิงอํานวยความ

สะดวกต่างๆ วิธีการทํางาน / การบริหารจัดการ ทรัพยากรเวลา และข้อมูลข่าวสาร 

     ส่วนที 5 ความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ในด้าน

กระบวนการ ได้แก่ การวางแผนงาน การดําเนินงาน การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข    

      ส่วนที 6 ปัญหาอุปสรรคและความคิดเห็นเพิมเติม    

    3.8.1.2  การกําหนดข้อคําถามเพือวิเคราะห์หาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR  

    ในการกําหนดข้อคําถามเพือวิเคราะห์หาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR นัน

ทําได้โดยการนําตัวแปรตามมาเป็นแนวทางในการกําหนดข้อคําถามผลการดําเนินงาน CSR  

และนําตัวแปรต้นมากําหนดข้อคําถามในการวิเคราะห์หาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ดัง

ตารางที 3.2 

 

ตารางที 3.2  การวิเคราะห์ตัวแปรและการกําหนดข้อคําถามสําหรับแนวคําถามประกอบการ 

                     สัมภาษณ์เพือวิเคราะห์หาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

ตัวแปรตาม 

1. ผลการดําเนินงานด้าน CSR  

 

 

1. ผลการดําเนินงานด้าน CSR 

หมายถึง สิงทีเกิดขึนจากการดําเนิน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติงานต่างๆ ที

เกียวข้องกับ CSR  เพือให้บรรลุ

ตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ

แผนงานทีกลุ่มบริษัทฯได้กําหนด

ไว้ โดยพิจารณาถึงผลทีเกิดขึนทัง

กับสังคมทังภายในและภายนอก

กลุ่มบริษัทฯ 

 

ท่านมีความเห็นอย่างไรในประเด็น

ดังต่อไปนี 

 

1. การดําเนินงานด้าน CSR ใน

องค์กรของท่านนันบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ

แผนงานทีได้กําหนดไว้หรือไม่ 

มากน้อยเพียงใด  

 

2. แนวทางในการดําเนินงาน CSR 

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายและแผนงานทีได้กําหนด

ไว้นัน เป็นอย่างไร 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

ตัวแปรอิสระ 
 

ความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีมีผล

ต่อการดําเนินงาน CSR ในด้าน

บริบท 

 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

1. สภาวะเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

2. ความต้องการของคู่ค้าและ

สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 

1. ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม 

ประเพณีและการมีส่วนร่วมของคน

ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สภาวะเศรษฐกิจ หมายถึง 

สภาวะการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจทีเพิมขึนหรือลดลง โดย

มองทังในระดับ ประเทศและระดับ

โลก 

2. ความต้องการของคู่ค้า หมายถึง 

ความประสงค์ การกําหนด

กฎเกณฑ์  ความมุ่งหมายทีจะให้

กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการ  ของผู้ทีทํา

การค้า หรือทําการซือขายวัตถุดิบ 

ผลิตภัณฑ์ใด ๆ กับกลุ่มบริษัทฯ  

 

3. สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ 

หมายถึง สภาวะ การช่วงชิง การ

เอาชนะ เพือผลประโยชน์หรือผล

กําไรทางการค้าขององค์กรธุรกิจ 

 

 

1. ทัศนคติ ของคนในชุมชนและ

สังคมหมายถึง ความคิด ความเข้าใจ 

ความคิดเห็น ความรู้สึกของคนใน

ชุมชนและสังคมทีมีต่อการ

ดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ 
 

 

 

 

 

ท่านมีความเห็นอย่างไรในประเด็น

ดังต่อไปนี 
 

1. สภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการ

ของคู่ค้า และสภาวะการแข่งขันทาง

ธุรกิจมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

ของกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม

ประเพณีและการมีส่วนร่วมของคน

ในชุมชนและสังคมมีผลต่อการ

ดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ 

หรือไม่ อย่างไร 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การเรียกร้อง/การร้องเรียนจาก

ชุมชน ประชาชนและสังคม

โดยรอบ 

 

2. ค่านิยมของคนในชุมชนและ

สังคม หมายถึง สิงทีคนในชุมชน

หรือสังคมยึดถือเป็นเครืองช่วย

ตัดสินใจ และกําหนดการกระทํา

ของตนเอง 

 

3. วัฒนธรรม ของคนในชุมชนและ

สังคม หมายถึง วิถีชีวิตทีสร้างความ

เจริญงอกงามแก่คนในชุมชนและ

สังคม 

 

4. ประเพณี ของคนในชุมชนและ

สังคม หมายถึง คือ สิงทีคนใน

ชุมชนและสังคมนิยม ยึดถือ

ประพฤติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบ

แผนของคนในชุมชนและสังคม  

 

5. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

และสังคม หมายถึง การทีคนใน

ชุมชนและสังคม ได้เข้าร่วมหรือมี

ส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมเกียวกับ 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯ  

 

6. การเรียกร้อง หมายถึง การที

ชุมชน ประชนชนและสังคมร้อง

ขอให้กลุ่มบริษัท ทําหรือไม่ทําใน

กิจกรรมใด ๆ  

 

7. การร้องเรียน หมายถึง การที

ชุมชน ประชาชนและสังคม

ร้องเรียนต่อองค์กร หรือหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. องค์กรของท่านเคยได้รับการ

เรียกร้องหรือการร้องเรียนจาก

ชุมชน ประชาชนและสังคมในเรือง

ใดบ้าง และส่งผลอย่างไรต่อการ

ดําเนิน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

 

 

 

ปัจจัยด้านการเมือง 

1. นโยบายรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ข้อกําหนด จากภาครัฐ 

 

 

 

 

 

3. ผู้นําชุมชนหรือผู้นําท้องถินและ

การเมืองท้องถิน 

 

 

 

 

4. การเมืองท้องถิน 

 

 

 

5. องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

 

ใดๆ เกียวกับปัญหาทีได้รับหรือ

ข้อบกพร่องจากการดําเนินงาน

ต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ 

 

1. นโยบายรัฐบาล 

หมายถึงนโยบายทีถูกตังขึนโดย

รัฐบาล  

 

 

 

 

2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ข้อกําหนด จากภาครัฐ หมายถึง 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ข้อกําหนด ทีมีความเกียวข้องกับ

การดําเนินงานด้าน CSR ซึงถูก

กําหนดโดยองค์กรของรัฐ 

 

3.  ผู้นําชุมชน หรือ ผู้นําท้องถิน 

หมายถึง ผู้มีอํานาจในการชักจูงทาง

ความคิดและการกระทําต่างๆ ของ

คนในชุมชนและสังคมโดยรอบ

กลุ่มบริษัทฯ ได้ 

 

4. การเมืองท้องถิน หมายถึง การ 

ปกครอง ดูแล ประชาชนในระดับ

ตําบล อําเภอหรือจังหวัด 

 

5. องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

หมายถึง องค์กรทีไม่ใช่ของรัฐและ

ทํางานโดยไม่แสวงหากําไร 

 

 

 

 

1. นโยบายของภาครัฐหรือ

หน่วยงานทีเกียวข้องใดบ้างที

เกียวข้องสัมพันธ์กับการดําเนินงาน

ด้าน CSR ของท่านกลุ่มบริษัทฯ 

และส่งผลต่อการดําเนินงาน CSR 

อย่างไร 

 

2. กลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงาน

ด้าน CSR ทีสอดคล้องกับกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด จาก

ภาครัฐ หรือไม่เพียงใดและส่งผล

ต่อการดําเนินงาน CSR 

 

 

3. ผู้นําชุมชน หรือ ผู้นําท้องถินและ

การเมืองท้องถิน  มีผลต่อการ

ดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัท

ฯ หรือไม่ อย่างไร 

 

 

 

 

 

4. องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) มี

บทบาทในการดําเนินงาน CSR 

ของกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่และส่งผล

ต่อการดําเนิน CSR อย่างไร 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

1. เทคโนโลยีของชุมชนและสังคม 

 

 

 

ความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีมีผล

ต่อการดําเนินงาน CSR ในด้าน 

ปัจจัยนําเข้า 

 

ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล 

1. บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ 

มีทักษะในงาน ทักษะในด้านการ

สือสารและมีจํานวนเพียงพอ 

 

 

 

 

2. การสนับสนุนของผู้บริหารและ

การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที

เป็นการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

1. บุคลากร หมายถึง บุคคลผู้ที

ปฏิบัติงานเกียวกับ CSR ของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึงเป็นบุคคลทังจากภายใน

และภายนอกกลุ่มบริษัทฯ 

 

 

 

2. การสนับสนุนของผู้บริหาร 

หมายถึง การทีผู้บริหารให้การ

ส่งเสริม ช่วยเหลือ ดูแล ในการ

ดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่ม

บริษัทฯ 

 

3. การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

หมายถึง การทีพนักงาน ให้ความ

ร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่ม

บริษัทฯ 

 

 

1. เทคโนโลยีทีเกียวข้องกับการ

ดําเนินงาน CSR มีอะไรบ้างและ

ส่งผลอย่างไรต่อการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

1. บุคลากรในการดําเนินงาน CSR 

ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ มีทักษะในงาน ใน

ด้านการสือสาร และมีจํานวน

เพียงพอ หรือไม่ และส่งผลต่อการ

ดําเนินงาน CSR อย่างไร 

 

2. ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้

ความสําคัญและสนับสนุนการ

ดําเนินงาน CSR หรือไม่ เพียงใด

และส่งผลอย่างไรต่อการดําเนินงาน 

CSR  

 

3. พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้

ความร่วมมือในการดําเนินงาน 

CSR หรือไม่ เพียงใด และส่งผล

อย่างไรต่อการดําเนินงาน CSR 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

ปัจจัยด้านงบประมาณ 

1. งบประมาณทีได้รับในการ

ดําเนินงาน CSR 

 

 

ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ 

1. สถานทีและสิงอํานวยความ

สะดวกต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านวิธีการทํางาน / การ

บริหารจัดการ 

1. วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. งบประมาณ หมายถึง เงินทุนที

ได้รับในการนําไปใช้ดําเนินงาน

ด้าน CSRของกลุ่มบริษัทฯ 

 

 

1. สถานที หมายถึง พืนทีภายใน

และภายนอกกลุ่มบริษัทฯ ทีใช้ใน

การประสานงานและดําเนิน

กิจกรรมต่างๆ ด้าน CSR 

 

2. สิงอํานวยความสะดวก หมายถึง

อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิงของ

ต่างๆ ทีสนับสนุนการดําเนินงาน

ด้าน CSR ให้มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพมากยิงขึน 

 

 

1. วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพอนาคต

ของผู้นําและสมาชิกในกลุ่มบริษัท

ฯ หรือจุดหมายปลายทางทีกําหนด

ไว้เกียวกับการดําเนินงาน CSR 

 

2. วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง 

วิถีทางร่วมกันในการทํางานของ

บุคคลในกลุ่มบริษัทฯ  

 

 

 

1. งบประมาณในการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯ มีความ

เพียงพอ หรือไม่ และส่งผลอย่างไร

ต่อการดําเนินงาน CSR  

 

1. สถานทีและสิงอํานวยความ

สะดวกในการดําเนินงานด้าน CSR 

ในองค์กรของท่าน มีความเพียงพอ 

เหมาะสมหรือไม่ และส่งผล

อย่างไรต่อการดําเนินงานด้าน CSR 

ขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

1. วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมองค์กร

มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของ

กลุ่มบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

2. วิธีการต้นแบบและกลยุทธ์ใน

การดําเนินงาน CSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มาตรฐานการดําเนินงานต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านทรัพยากรเวลา 

1. ทรัพยากรเวลาทีใช้ในการ

ดําเนินงาน CSR  

 

 

 

ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร 

1. การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ

การดําเนินงาน CSR จากแหล่ง

ต่างๆ 

 

3. วิธีการต้นแบบ หมายถึง เทคนิค

วิธีการในการดําเนินงานด้าน CSR 

ทีเคยมีมาแล้ว หรือเป็นเทคนิค

วิธีการแบบฉบับ ในการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯ  

  

4. กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรือ

วิธีการทํางานด้าน CSR อันแยบยล 

เพือให้ได้ผลลัพธ์ตามทีต้องการจะ

ให้บรรลุ 

 

5. มาตรฐานการดําเนินงานต่างๆ 

หมายถึง ข้อกําหนดทีถูกวางไว้โดย

หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน ทังภายในและ

ภายนอกประเทศ เกียวกับ

คุณลักษณะหรือคุณภาพทีพึง

ประสงค์ในเรืองใดๆ 

(เช่น ISO14001, OHSAS18001 

และ ISO9001 เป็นต้น)  

 

1. เวลา หมายถึง ความยาวนานของ 

ระยะเวลา ทีกําหนดไว้สําหรับการ

ดําเนินงาน CSR ทังภายในและ

ภายนอกองค์กร โดยกําหนดขึนเป็น  

ชัวโมง วัน เดือน ปี 

 

1. ข้อมูลข่าวสาร  หมายถึง 

ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที

เกียวข้องกับ CSR ทีได้ถูกส่งผ่านมา

ทางสือต่างๆ 

2. กลุ่มบริษัทฯ มีวิธีการต้นแบบ

และกลยุทธ์ในการดําเนินงาน CSR

หรือไม่และส่งผลต่อการดําเนินงาน 

CSR อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

3.  มาตรฐานการดําเนินงานต่างๆ 

ของกลุ่มบริษัทฯ มีส่วนช่วยในการ

ส่งเสริมหรือสนับสนุนการ

ดําเนินงานด้าน CSR หรือไม่ และ

ส่งผลต่อการดําเนินงานด้าน CSR 

อย่างไร 

 

 

 

 

1. กลุ่มบริษัทฯ มีทรัพยากรเวลาที

ใช้ในการดําเนินงาน CSR ที

เพียงพอหรือไม่ และส่งผลอย่างไร

ต่อการดําเนินงาน CSR  
 

 

 

1. กลุ่มบริษัทฯได้รับข้อมูลข่าวสาร

เกียวกับ CSR โดยวิธีใดบ้าง มีความ

เพียงพอเหมาะสมหรือไม่ และมีผล

ต่อการดําเนินงานด้าน CSR  
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

ความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีมีผล

ต่อการดําเนินงาน CSR ในด้าน

กระบวนการ 

 

ปัจจัยด้านการวางแผนงาน 

1. การจัดโครงสร้างการบริหารงาน 

CSR 

 

 

 

 

2. การวางลําดับขันตอนการ

ดําเนินงาน CSR 

 

 

ปัจจัยด้านการดําเนินงาน 

1. การสือสารและประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงสร้างการบริหารงาน 

หมายถึง องค์ประกอบหรือ

ส่วนประกอบในการปกครอง การ

จัดการ และการดําเนินงานด้าน 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯ 

 

2. การวางลําดับขันตอนการ

ดําเนินงาน หมายถึง การวางหรือ

จัดลําดับของขันตอนการดําเนินงาน

ว่าขันตอนใดควรมาก่อนหรือหลัง 

 

1. การสือสาร หมายถึง 

กระบวนการถ่ายทอด ข้อมูล

ข่าวสารเกียวกับ CSR จากฝ่ายหนึง

ไปสู่อีกฝ่ายหนึงหรือการ

แลกเปลียนข้อมูลกันผ่านสือต่างๆ 

เพือให้มีความเข้าใจร่วมกัน 

 

2.  การประสานงาน หมายถึง 

การติดต่อสือสาร เกียวกับการ

ดําเนินงานด้าน CSR เพือให้เกิด

ความคิดความเข้าใจทีตรงกันและ

สามารถร่วมมือกันปฏิบัติงานด้าน 

CSR ได้อย่างสอดคล้องและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

1. ท่านมีความเห็นว่าโครงสร้างการ

บริหารงานด้าน CSR ในองค์กร

ของท่านมีความเหมาะสมหรือไม่ 

และส่งผลอย่างไรต่อการดําเนินงาน 

CSR 

 

2. กลุ่มบริษัทฯ มีการวางลําดับ

ขันตอนในการดําเนินงาน CSR 

อย่างไร และส่งผลต่อการ

ดําเนินงาน CSR  

 

1. การดําเนินงานด้าน CSR ของ

กลุ่มบริษัทฯ มีการสือสารและ

ประสานงานทีดีหรือไม่และส่งผล

อย่างไรต่อการดําเนินงาน CSR  
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

2. การบริหารทรัพยากร 

บุคคล งบประมาณ และเวลา 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมทีครอบคลุมงาน CSR 

และสอดคล้องกับปัญหาและความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การควบคุมการดําเนินงาน CSR 

 

 

3. การบริหารทรัพยากร หมายถึง 

การวางแผน การจัดระบบ การ

ดําเนินการและ การควบคุมการ

จัดสรรและการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรในองค์กรให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานด้าน 

CSR ขององค์กร 

 

4. กิจกรรม หมายถึง การปฏิบัติ 

กระทําหรือสิงทีทําเพือดําเนินงาน

ทางด้าน CSR 

 

5. ปัญหาและความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สิงทีเป็น

ปัญหาหรือสิงทีเป็นความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินงาน 

CSR ขององค์กร 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง 

 กลุ่มบุคคลหรือสิงทีเป็นเป้าหมาย

หรือเป็นศูนย์กลาง ทีกลุ่มบริษัทฯ 

มุ่งหมายเจาะจงให้เป็นไปตาม

เจตนาในการดําเนินกิจกรรมด้าน 

CSR 

 

7. การควบคุมการดําเนินงาน CSR  

หมายถึง การกํากับดูแลการ

ดําเนินงาน CSR ขององค์กรให้

เป็นไปตามกฎระเบียบทีได้ตังไว้ 

 

2. กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหาร

ทรัพยากรในการดําเนินงาน CSR 

อย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่

และส่งผลอย่างไรต่อการดําเนินงาน

ด้าน CSR  

 

 

 

3. กิจกรรมด้าน CSR ของกลุ่ม

บริษัทฯ มีความสอดคล้องกับ 

ปัญหาและความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ และส่งผล

อย่างไรต่อการดําเนินงาน CSR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. องค์กรของท่านมีการควบคุมการ

ดําเนินงาน CSR อย่างไรและส่งผล

ต่อดําเนินงานด้าน CSR อย่างไร 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

ปัจจัยด้านการติดตามตรวจสอบ  

1. การติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินงาน CSR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านการปรับปรุงแก้ไข 

1. การปรับปรุงแก้ไขการ

ดําเนินงาน CSR 

 

1. การติดตามตรวจสอบ หมายถึง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับการ

ดําเนินงานด้าน CSR ขององค์กร 

ในระหว่างการดําเนินงาน เพือให้

ทราบความก้าวหน้าในการ

ดําเนินงาน รวมถึงข้อบกพร่อง

ต่างๆในการดําเนินงานด้วย 

 

2. การประเมินผล หมายถึง การ

ประเมินผลและคุณภาพของการ

ดําเนินงาน CSR ว่าเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ

แผนงานทีได้วางไว้หรือไม่ 

 

1. การปรับปรุงแก้ไข หมายถึง 

การปรับเปลียน ดัดแปลง แก้ไข 

การดําเนินงานด้าน CSR ในส่วนที

บกพร่องหรือมีปัญหาให้เรียบร้อย

และดีขึน 

 

1 กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการ

ดําเนินงาน CSR อย่างไรมีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีผลอย่างไร

ต่อการดําเนินงาน CSR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับปรุง

แก้ไขการดําเนินงาน CSR อย่างไร 

และส่งผลอย่างไรต่อการดําเนินงาน 

CSR 

 

      3.8.1.3  การศึกษาความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้าน CSR ของ

กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย)  

     ในการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อ การดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่ม

บริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) นันทําโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหัวหน้าชุมชนและประชาชนในแต่

ละชุมชน โดยเครืองมือทีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ซึงเป็นคําถาม

ปลายเปิดและประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี 

    ส่วนที 1 ข้อมูลเกียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

    ส่วนที 2 ผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีมีต่อ

ชุมชน 
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    ส่วนที 3 การสือสาร การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนของกลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย)    

  ส่วนที 4  ความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอู

เบะ (ประเทศไทย)         

    ส่วนที 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม  

   3.8.1.4  การกําหนดข้อคําถามเพือการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการ

ดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  

  ในการกําหนดข้อคําถามเพือศึกษาความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) นันทําโดยการนําตัวแปรตามมาเป็นแนวทางในการ

กําหนดข้อคําถามความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ และนํา

ตัวแปรต้นมากําหนดข้อคําถามในการศึกษาผลกระทบจากการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ 

และการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาชุมชนของกลุ่มบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อคําถามแสดง ดัง

ตารางที 3.3 
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ตารางที 3.3  การวิเคราะห์ตัวแปรและการกําหนดข้อคําถามสําหรับแบบสัมภาษณ์เพือศึกษาความ 

                     พึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

ตัวแปรตาม 

 

ความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการ

ดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่ม

บริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  

 

1. ความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อ 

การสือสาร การมีส่วนร่วมและการ

พัฒนาชุมชนของกลุ่มบริษัท อูเบะ 

(ประเทศไทย)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ความพึงพอใจ หมายถึง  

สภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึก และ

เจตคติของคนในชุมชนทีมีต่อ 

การสือสาร การมีส่วนร่วมและการ

พัฒนาชุมชนของกลุ่มบริษัท อูเบะ 

(ประเทศไทย) ซึงเป็นไปในด้านที

เป็นบวก 

 

2. การสือสาร หมายถึง การ

ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร การสร้าง

ความเข้าใจในเรืองต่างๆ ระหว่าง

กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) กับ

ชุมชน 

 

3. การมีส่วนร่วมกับชุมชน 

หมายถึง การทีกลุ่มบริษัท อูเบะ 

(ประเทศไทย )ให้ความร่วมมือ และ

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน 

 

4. การพัฒนาชุมชน หมายถึง การที 

กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย ) มี

กิจกรรม การดําเนินงาน ทีทําให้

ชุมชนมีความเจริญขึนยิงขึน 

 

 

 

ท่านพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ

กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) ใน

ประเด็นต่างๆ  ดังต่อไปนี มากน้อย 

เพียงใด เพราะเหตุใด 

1.  การมีส่วนร่วมกับชุมชน     

2.  การสนับสนุนการศึกษาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

3.  การสร้างแรงงานและพัฒนา

ทักษะอาชีพแก่คนในชุมชน 

4.  การพัฒนาเทคโนโลยีให้กับ

ชุมชน       

5.  การสร้างรายได้และความมังคัง 

6.  การส่งเสริมการมีสุขภาพดีของ

คนในชุมชน 

7.  การลงทุนทางสังคม 

8. การดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากร

ทางธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 9. การสือสารกับชุมชน                                        
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

 

 

 

 

2. ความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อ

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

จากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอู

เบะ )ประเทศไทย ทีมีต่อชุมชน 

 

 

 

 

1.  ความพึงพอใจ หมายถึง  

สภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึก และ

เจตคติของคนในชุมชนทีมีต่อการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบจาก

การดําเนินงาน ของกลุ่มบริษัท อู

เบะ (ประเทศไทย) ทีมีต่อชุมชนซึง

เป็นไปในด้านทีเป็นบวก 

 

2. การจัดการสิงแวดล้อม หมายถึง 

การสร้างสภาพแวดล้อมทีดี ทังการ

กําจัด บําบัด ป้องกันการเกิดมลพิษ 

และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเป็น

ระบบและต่อเนือง 

 

3. ระบบความปลอดภัยจากอันตราย

ร้ายแรงหมาย ถึง ระบบทีทําให้พ้น

จากเหตุทีอาจก่อให้เกิดความตาย

หรือความเสียหายอย่างรุนแรง 

 

4.  การจัดการแก้ไข หมายถึง 

การสังงาน ควบคุมงาน ดําเนินงาน

เพือปรับปรุง ดัดแปลง ข้อสงสัย 

ความขัดข้อง เกียวกับสิงแวดล้อม

ในชุมชนให้ดีดังเดิม หรือ ดีขึน  

ท่านพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ

กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) ใน

ประเด็นต่างๆ  ดังต่อไปนี มากน้อย 

เพียงใด เพราะเหตุใด 

 

1. การจัดการ แก้ไขปัญหามลทาง

อากาศ 

2. การจัดการ แก้ไขปัญหามลพิษ

ทางนํา 

3. การจัดการ แก้ไขปัญหา ขยะและ

กากของเสีย 

4. การจัดการ แก้ไขปัญหา มลพิษ

ทางเสียง 

5. การจัดการ แก้ไขปัญหาพืนทีสี

เขียว 

6. การจัดการ ระบบความปลอดภัย

จากอันตรายร้ายแรง 

7. ในภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการ

ดําเนินงานด้านชุมชนของกลุ่ม

บริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) หรือไม่ 

มากน้อยเพียงใด 
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

ตัวแปรอิสระ 

 

ปัจจัยด้านผลกระทบจากการ

ดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย)  ทีมีต่อชุมชน 

 

1.  ผลกระทบด้านสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ผลกระทบด้านสังคม หมายถึง 

ผลกระทบจากการดําเนินงานของ 

กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีมี

ต่อ ความเจริญ  การพัฒนา  

ความแออัด การเกิดอาชญากรรม 

วิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันดีงาม 

ชุมชน 

 

 

1.  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

หมายถึง ผลกระทบจากการ

ดําเนินงานของ กลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย) ทีมีต่อ การมีงานทํา 

การมีรายได้  การจ้างงาน การเกิด

อาชีพใหม่ ๆ การไม่สามารถ

ประกอบอาชีพเดิมได้ และการ

กลับมาทํางานในท้องถิน  

 

การดําเนินงานของโรงงานในกลุ่ม

บริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้

ก่อให้เกิดผลกระทบในประเด็น

ต่างๆ ดังต่อไปนีแก่ชุมชนหรือไม่ 

มากน้อยเพียงใด และอย่างไร 

 

1.  ความเจริญและการพัฒนาของ

ชุมชน 

2.  ปัญหาความแออัดของชุมชน 

3.  ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

4.  การเปลียนแปลงวิถีชีวิตของคน

ในชุมชน 

5.  การหายไปของวัฒนธรรมอันดี

งามของชุมชน 

 

1.  การเกิดอาชีพใหม่ ๆ และของ

คนในชุมชน 

2.  การจ้างงานคนในชุมชน 

3.  การไม่สามารถประกอบอาชีพ

เดิมได้ 
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

 

 

 

 

 

 

3.  ผลกระทบด้านสิงแวดล้อมและ

ความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสือสาร การมีส่วนร่วมและการ

พัฒนาชุมชน 

 

 

 

1. ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ผลกระทบด้านสิงแวดล้อมและ

ความปลอดภัย หมายถึง 

ผลกระทบจากการดําเนินงานของ 

กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีมี

ต่อสุขภาพ ความเสียงต่ออุบัติเหตุ/

สถานการณ์ฉุกเฉิน คุณภาพของ

สิงแวดล้อมและทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

1.  การมีส่วนร่วม หมายถึง การที

กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย)ได้

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ของชุมชน

รวมถึงการสือสาร และการรับฟัง

ความคิดเห็นและความต้องการของ

คนในชุมชนด้วย 

 

 

การดําเนินงานของโรงงานในกลุ่ม

บริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้

ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบใน

ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนีแก่ชุมชน

หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และ

อย่างไร 

1.  ปัญหาสุขภาพของคนชุมชน 

2.  ความเสียงต่ออุบัติเหตุ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน 

3.  ปัญหามลพิษทางอากาศ 

4.  ปัญหามลพิษทางนํา 

5.  ปัญหาขยะ กากของเสีย 

6.  ปัญหามลพิษทางเสียง 

7.  ปัญหาพืนทีเสือมโทรม 

8.  ปัญหาการลดลงของพืนทีสีเขียว 

 

กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 

ได้มีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี มาก

น้อยเพียงใด และอย่างไร 

 

1.  กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 

ได้มีการเยียมเยียน สอบถาม/สํารวจ 

ผลกระทบจากการดําเนินงานและ

ความต้องการของคนในชุมชน 

รวมถึงการชีแจงกรณีเกิดปัญหาแก่

คนในชุมชน หรือไม่ เพียงใด 
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

 

2. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ด้านการสร้างแรงงานและพัฒนา

ทักษะอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 

 

 

 

1.  การศึกษา หมายถึง 

การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม 

เพือก่อให้เกิดความรู้ 

  

 

2.  วัฒนธรรม  หมายถึง ประเพณี 

วิถีชีวิตของชุมชน ซึงก่อให้เกิด

ความเจริญงอกงาม  

 

 

 

 

1.  การสร้างแรงงาน หมายถึง การ

สนับสนุนให้คนในชุมชนได้เข้า

เป็นคนงานของกลุ่มบริษัทฯ  

เพือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของ

ชุมชน 

 

2.  การพัฒนาทักษะอาชีพ หมายถึง 

การทําให้คนในชุมชนมีความ

ชํานาญในการเลียงชีวิตหรือ

ประกอบอาชีพมากยิงขึน 

 

1.  การพัฒนาเทคโนโลยี หมายถึง 

การทําให้คนในชุมชนมีวิทยาการที

นําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้

ให้เกิดประโยชน์ทีดีมากยิงขึน 

 

1.  กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 

ได้มีการจัดกิจกรรมทีสนับสนุน

การศึกษาให้กับคนในชุมชน 

หรือไม่ เพียงใด  

 

2.  กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 

ได้มีการจัดกิจกรรมทีสนับสนุน

วัฒนธรรมในชุมชน หรือไม่ 

เพียงใด (เช่น งานประเพณี/เทศกาล

ต่างๆ  การบูรณะศาสนสถาน ภูมิ

ปัญญาท้องถิน  เป็นต้น) 

 

1.  กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 

ได้มีส่วนช่วยในการสร้างแรงงาน

และการพัฒนาทักษะอาชีพ แก่คน

ในชุมชน หรือไม่ เพียงใด  

 

 

 

 

 

 

 

1.  กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 

ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนา

เทคโนโลยีแก่ชุมชน หรือไม่ 

อย่างไร  
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

5. ด้านการสร้างรายได้และความมัง

คัง     

 

 

 

 

 

 

6. ด้านสุขภาพ 

 

 

 

 

7. ด้านการลงทุนทางสังคม      

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม   

 

 

 

1.  รายได้ หมายถึง 

เงินหรือผลประโยชน์ทีคนใน

ชุมชนได้รับ 

 

2.  ความมังคัง หมายถึง 

ความอุดมไปด้วยทรัพย์สินของคน

ในชุมชน 

 

1.  สุขภาพ หมายถึง ภาวะที

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ของคนใน

ชุมชน 

 

 

1.  การลงทุนทางสังคม หมายถึง 

การทีกลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศ

ไทย) ได้นําเงินหรือทรัพย์สินไป

เป็นทุนหรือใช้จ่ายเพือให้เกิด

ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เช่น 

การนําเงินไปลงทุนในการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน ของ

ชุมชน 

 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง 

สิงทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติและ 

เป็นประโยชน์ในการนํามาใช้ของ

คนในชุมชน 

 

2.  สิงแวดล้อม หมายถึง สภาวะ

ทางอากาศ  ทางนําขยะหรือกาก

ของเสีย  เสียง พืนทีเสือมโทรม 

และพืนทีสีเขียวของชุมชน 

1.  กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 

ได้มีส่วนช่วยในการสร้าง สร้าง

รายได้และความมังคังแก่คนใน

ชุมชนหรือไม่ อย่างไร  

    

 

 

 

1.  กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 

ได้มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการ

สนับสนุนการมีสุขภาพดีของคนใน

ชุมชน หรือไม่ อย่างไร 

 

1.  กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 

ได้มีการจัดหา/สนับสนุนระบบ

สาธารณูปโภคพืนฐานต่างๆ ให้กับ

ชุมชน หรือไม่ เพียงใดและอย่างไร 

 

 
 

 

 

1.  กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 

ได้มีกิจกรรม หรือมีส่วนช่วยในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมี

ปรับปรุง ฟืนฟู สิงแวดล้อมของ

ชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ตัวแปร นิยาม ข้อคําถาม 

9. ด้านการสือสาร            

 

1.  การสือสาร หมายถึง 

กระบวนการถ่ายทอด แลกเปลียน

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างกลุ่ม

บริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) กับ

ชุมชน  

 

1.  กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 

มีการเปิดช่องทางในการสือสาร

ร้องเรียนแก่คนในชุมชนหรือไม่

อย่างไร 

 

   3.8.2  แบบสอบถาม 

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือศึกษาการยอมรับและปัจจัยทีมีผลต่อการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ของพนักงานมีเครืองมือทีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม ซึงประกอบด้วย 5 

ส่วน ดังนี  

  ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง

งาน หน่วยงานทีปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการทํางาน ประสบการณ์ในการได้รับการฝึกอบรม

หรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR การได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่ม

บริษัทฯ และการให้ความสําคัญกับ CSR ของบุคคลรอบข้าง เป็นคําถามปลายปิด โดยคําตอบจะมี

ตัวเลือกให้เลือกตอบ 

 ส่วนที 2 ความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR  

ได้แก่ ความตระหนักต่อ การกํากับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิงแวดล้อม 

การดําเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นผู้บริโภค  และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน เป็น

คําถามปลายปิด คําตอบมี 5 ตัวเลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิง ค่อนข้างเห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่

เห็นด้วยอย่างยิง  

 ส่วนที 3 ความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจใน 8 ส่วน คือ ความรู้

ความเข้าใจทัวไป และความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักการดังต่อไปนี ความรับผิดชอบทีตรวจสอบ

ได้ ความโปร่งใส การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การเคารพต่อหลักนิติธรรม การเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน เป็นคําถาม

ปลายปิด คําตอบมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ 

  ส่วนที 4 การยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน เป็นคําถามเกียวกับการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ของพนักงาน ได้แก่ การยอมรับในด้านประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและ
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พนักงาน ชุมชนโดยรอบ ลูกค้า คู่ค้า สิงแวดล้อมในชุมชนบริเวณใกล้โรงงาน คู่แข่ง ภาครัฐ องค์กร

เอกชน ประชาชนในวงกว้าง สิงแวดล้อมทัวไป และความยินดีในการนํา CSR มาดําเนินงานภายใน

องค์กรและความยินดีทีจะเป็นส่วนหนึงของการดําเนินงาน CSR  เป็นคําถามปลายปิด คําตอบมี 5 

ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิง ค่อนข้างเห็นด้วย ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย

อย่างยิง 

  ส่วนที 5 การได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกียวกับ CSR เป็นคําถามเกียวกับความถีบ่อย

ในการได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกียวกับ CSR จากสือต่างๆ ทังจากภายในและภายนอกกลุ่ม

บริษัทฯ สือจากภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบายเกียวกับ CSR ผู้บังคับบัญชา 

เพือนร่วมงาน ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (อินทราเน็ต : Intranet) ป้ายประกาศต่าง /โปสเตอร์ / 

ป้ายโฆษณาของบริษัท นิทรรศการเกียวกับ CSR การประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน การฝึกอบรม

เกียวกับ CSR สิงของ / ของทีระลึก ทีมีข้อความเกียวกับ CSR การประชุม / ประชาพิจารณ์ บันทึก / 

รายงานของบริษัท สือจากภายนอกกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ นิตยสาร / หนังสือพิมพ์ / วารสาร  

อินเตอร์เน็ต (Internet) วิทยุ และโทรทัศน์ โดยเป็นคําถามปลายปิด คําตอบมี 5 ตัวเลือก ได้แก่ มาก 

ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อยมาก 

  ส่วนที 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับการดําเนินงาน CSR  

    3.8.2.1 การกําหนดข้อคําถามเพือวิเคราะห์หาปัจจัยทีมีผลต่อการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ของพนักงาน 

     ในการกําหนดข้อคําถามเพือวิเคราะห์หาปัจจัยทีมีผลต่อการยอมรับการดําเนินงาน 

CSR ของพนักงานนันทําได้โดยการนําตัวแปรตามมาเป็นแนวทางในการกําหนดข้อคําถามการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน และนําตัวแปรต้นมากําหนดข้อคําถามในการวิเคราะห์หา

ปัจจัยทีมีผลต่อการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน ดังตารางที 3.4 
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ตารางที 3.4  การวิเคราะห์ตัวแปรและการกําหนดข้อคําถามสําหรับแบบสอบถาม 

 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

ตัวแปรตาม 

 

1. การยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ของ

พนักงาน 

 

 

1. การยอมรับ หมายถึง 

การทีพนักงาน เห็นประโยชน์

และยินดีกับการนํา CSR มา

ดําเนินการภายในกลุ่มบริษัทฯ 

 

 

ท่านมีความเห็นอย่างไรในประเด็นดังต่อไปนี 

การยอมรับในด้านประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

1. CSR ช่วยเพิมความแข็งแกร่งและพัฒนา

ธุรกิจของบริษัท 

2. CSR ช่วยเสริมภาพลักษณ์ทีดีให้กับบริษัท

แต่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

การยอมรับในด้านประโยชน์ต่อผู้บริหารและ

พนักงาน 

3. CSR ทําให้บริษัทของท่านเป็นสถานที

ทํางานทีดี และทําให้ท่านมีความภาคภูมิใจ 

 

การยอมรับในด้านประโยชน์ต่อชุมชน

โดยรอบ 

4. CSR ไม่ได้มีส่วนช่วยให้คนในชุมชนรอบ

บริษัทมีงานและมีรายได้เพิมขึน 

5. CSR ทําให้คนในชุมชนรอบบริษัทมี

สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

การยอมรับในด้านประโยชน์ต่อลูกค้า 

6. CSR ไม่มีส่วนช่วยในเรืองความพึงพอใจ

ของลูกค้าเนืองจากไม่ได้ทําให้ลูกค้าของ

บริษัทได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการทีดีเป็น

มิตรกับสิงแวดล้อม 

 

การยอมรับในด้านประโยชน์ต่อคู่ค้า 

7. CSR ทําให้คู่ค้ามีความสบายใจในการทํา

การค้าร่วมกับบริษัท 
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ตารางที 3.4  (ต่อ) 

 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

  การยอมรับในด้านประโยชน์ต่อสิงแวดล้อม

ในชุมชนบริเวณใกล้โรงงาน 

8. CSR ไม่ได้มีส่วนช่วยทําให้ชุมชนบริเวณ

ใกล้บริษัทมีสภาพสิงแวดล้อมทีดี 

 

การยอมรับในด้านประโยชน์ต่อคู่แข่ง 

9. CSR ไม่ได้ช่วยให้คู่แข่งของบริษัทให้

ความสําคัญกับ CSR มากขึน 

 

การยอมรับในด้านประโยชน์ต่อภาครัฐ 

10. CSR สามารถช่วยลดภาระการทํางานของ

ภาครัฐอันเนืองมาจากการดําเนินงานของ

บริษัทได้ เช่น การแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมใน

ชุมชน 

 

การยอมรับในด้านประโยชน์ต่อองค์กรเอกชน  

11. CSR ทําให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง

บริษัทกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

 

การยอมรับในด้านประโยชน์ต่อประชาชนใน

วงกว้าง 

12. CSR ช่วยทําให้ประชาชนในวงกว้างได้อยู่

ในสภาพแวดล้อมทีดี มีความปลอดภัย 

13. CSR ไม่สามารถช่วยดึงดูดการลงทุนได้ 

จึงไม่มีส่วนทําให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ดีขึน 

 

การยอมรับในด้านประโยชน์ต่อสิงแวดล้อมทัวไป 

14. CSR ช่วยทําให้คุณภาพสิงแวดล้อมดี ลด

การเกิดมลพิษจากการโรงงานอุตสาหกรรม 

และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตารางที 3.4  (ต่อ) 

 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

 

 

 

 

2. อายุ 

 

 

 

3. ระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ เพศชาย

และเพศหญิง 

 

2. อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบ

แบบสอบถาม นับเป็นจํานวนปี

โดยนับตังแต่ปีทีเกิดจนถึงปีที

ตอบแบบ สอบถาม 

3. ระดับการศึกษา หมายถึง 

การศึกษาขันสูงสุดทีผู้ตอบ

แบบสอบถามได้รับ 

 

ความยินดีในการนํา CSR มาดําเนินงาน

ภายในองค์กร 

15.ท่านเห็นด้วยกับการนํา CSR มาดําเนินงาน

ภายในบริษัทของท่านหรือไม่  

16. ท่านยินดีทีจะเป็นส่วนหนึงในการ

ดําเนินงาน CSR ของบริษัทแม้ว่าจะทําให้ท่าน

มีภาระหน้าทีเพิมขึนก็ตาม 

 

โดยคําตอบมี 5 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วยอย่าง

ยิง ค่อนข้างเห็นด้วย ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่เห็น

ด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง 

 

ให้ท่านตอบคําถามให้ตรงกับความเป็นจริง

ของท่านมากทีสุด 

 

1. เพศ 

 

 

 

 

2. อายุ 

 

 

 

3. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน 
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ตารางที 3.4  (ต่อ) 

 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

ปัจจัยด้านการทํางาน 

1. ตําแหน่งงาน 

 

 

 

 

2. หน่วยงานทีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

3. ประสบการณ์ในการ

ทํางาน 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านความตระหนัก 

 

1. ความตระหนักต่อการ

กํากับดูแลองค์กร 

 

 

1. ตําแหน่งงาน หมายถึง 

ตําแหน่งทีได้รับการแต่งตังจาก

องค์กรของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

 

2. หน่วยงานทีปฏิบัติงาน 

หมายถึง แผนกทีผู้ตอบ

แบบสอบถามปฏิบัติงานตามที

ได้รับมอบหมายจากองค์กร 

 

3. ประสบการณ์ในการทํางาน 

หมายถึง ระยะเวลาของการ

ทํางานร่วมกับองค์กร ซึง

นับเป็นจํานวนปีโดยนับตังแต่

วันทีเริมปฏิบัติงานจนถึงวันที

ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

1. ความตระหนักต่อการกํากับ

ดูแลองค์กร หมายถึง การที

ผู้ตอบแบบสอบถาม มี

ความรู้สึก สํานึก ระลึกถึง 

ความสําคัญและผลกระทบของ

ระบบการบริหารจัดการภายใน

บริษัท 

 

1. ปัจจุบันท่านทํางานในตําแหน่งใด 

 

 

 

 

2. ปัจจุบันท่านทํางานอยู่ในหน่วยงานใด 

 

 

 

 

3. ท่านทํางานกับบริษัทนีมาแล้วเป็น

ระยะเวลากีปี 

 

 

เป็นคําถามปลายปิด โดยคําตอบจะมีตัวเลือก

ให้เลือกตอบ 

 

ท่านมีความเห็นอย่างไรในประเด็นดังต่อไปนี 

 

1. การทีบริษัทมีระบบการบริหารจัดการทีดี 

จะช่วยสร้างความเชือมันแก่ผู้ทีเกียวข้อง และ

นําไปสู่เสถียรภาพและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจของบริษัท 
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ตารางที 3.4  (ต่อ) 

 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

2. ความตระหนักต่อสิทธิ

มนุษยชน 

 

 

 

 

 

 

3. ความตระหนักต่อการ

ปฏิบัติด้านแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

4. ความตระหนักต่อ

สิงแวดล้อม 

 

2. ความตระหนักต่อสิทธิ

มนุษยชน หมายถึง การทีผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความ 

รู้สึก สํานึก ระลึกถึง 

ความสําคัญและผลกระทบของ

สิทธิมนุษยชนในการดําเนิน

ธุรกิจ 

 

3. ความตระหนักต่อการปฏิบัติ

ด้านแรงงาน หมายถึง การที

ผู้ตอบแบบสอบถาม มี

ความรู้สึก สํานึก ระลึกถึง 

ความสําคัญและผลกระทบของ

การปฏิบัติของบริษัททีมีต่อ

แรงงาน 

 

4. ความตระหนักต่อ

สิงแวดล้อมหมายถึง การที

ผู้ตอบแบบสอบถาม มี

ความรู้สึก สํานึก ระลึกถึง 

ความสําคัญของสิงแวดล้อม 

และต่อผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมอันเนืองมาจากการ

ดําเนินงานของบริษัท 

โดยมองทังในระดับ

สิงแวดล้อมในชุมชนรอบกลุ่ม

บริษัทฯ และระดับสิงแวดล้อม

ทัวไป 

 

2.  บริษัทสามารถตังข้อกําหนดและจํากัดสิทธิ

ต่างๆ ของพนักงานได้ตามความต้องการของ

บริษัท เนืองจากเป็นนายจ้างทีถูกต้องตาม

กฎหมายและพนักงานควรยอมรับใน

ข้อกําหนดและการจํากัดสิทธิต่างๆ เหล่านัน 

 

 

 

3. การทีพนักงานจะมีความปลอดภัยจาก

อุบัติเหตุและโรคจากการทํางานนัน สิงหนึงที

สําคัญคือ ระบบการทํางานของบริษัททีมุ่งเน้น

สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

 

 

 

 

4. การดําเนินธุรกิจของบริษัทควรมุ่งเน้นทีผล

กําไรของบริษัทมากกว่าผลกระทบทาง

สิงแวดล้อมทีบริษัทเป็นผู้ก่อขึน เนืองจาก

ไม่ใช่ประเด็นสําคัญในการพัฒนาธุรกิจของ

บริษัท 
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ตารางที 3.4  (ต่อ) 

 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

 

 

5. ความตระหนักต่อการ

ดําเนินงานอย่างเป็นธรรม 
 

 

 

 

 
 

 

6. ประเด็นผู้บริโภค  

 

 

 

 

 

 

 
 7. การมีส่วนร่วมและการ

พัฒนาชุมชน 

 

 

 

5. ความตระหนักต่อการ

ดําเนินงานอย่างเป็นธรรม

หมายถึง การทีผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีความรู้สึก 

สํานึก ระลึกถึง ความสําคัญ

และผลกระทบของการดําเนิน

ธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
 

6. ความตระหนักต่อประเด็น

ผู้บริโภค หมายถึง การทีผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีความรู้สึก 

สํานึก ระลึกถึง ความสําคัญ

และผลกระทบของการปฏิบัติ

ของบริษัทและหน้าทีทีมีต่อ

ผู้บริโภค รวมถึงสิทธิของ

ผู้บริโภคด้วย 

 
7. ความตระหนักต่อ การมีส่วน

ร่วมและการพัฒนาชุมชน

หมายถึงการทีผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีความรู้สึก 

สํานึก ระลึกถึง ความสําคัญ

ของการมีส่วนร่วมและการ

พัฒนาชุมชนโดยรอบกลุ่ม

บริษัทฯ 

ความตระหนักต่อการดําเนินงานอย่างเป็น

ธรรม 

5. การดําเนินธุรกิจทีมีความโปร่งใสอาจเป็น

อุปสรรคในการแสวงหากําไรและการพัฒนา

ทางธุรกิจของบริษัท 
 

 

 

 

 

6. ผู้บริโภคจะต้องยอมรับในสินค้าและบริการ

ของบริษัทและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ แม้ว่า

สินค้าและบริการจะไม่ดี ไม่มีคุณภาพและไม่

ปลอดภัยก็ตาม เนืองจากได้ทําการซือขายการ

บริษัทเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

7. บริษัทไม่จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนโดยรอบบริษัทเนืองจากไม่ใช่

หน้าทีและไม่มีข้อบังคับทางกฎหมาย 

 

 

 

 

 

โดยคําตอบมี 5 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วยอย่าง

ยิง ค่อนข้างเห็นด้วย ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่เห็น

ด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง 
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ตารางที 3.4  (ต่อ) 

 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

ปัจจัยกระตุ้น 

1. ประสบการณ์ในการเคย

ได้รับการฝึกอบรมหรือ

ศึกษาดูงานเกียวกับ CSR 

 

 

 

 

2. การได้รับการดูแล

ช่วยเหลือจากบริษัท 

 

 

 

 

 

 

3. การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 

CSR 

 
 

 

 

 
4. การให้ความสําคัญกับ 

CSR ของบุคคลรอบข้างใน

ทีทํางาน 

 

 

1. ประสบการณ์ในการเคย

ได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาดู

งานเกียวกับ CSR หมายถึง การ

ทีผู้ตอบแบบสอบถามเคย

หรือไม่เคยได้รับการฝึกอบรม

หรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR 

 

2. การได้รับการดูแลช่วยเหลือ

จากบริษัทหมายถึง การทีผู้ตอบ

แบบสอบถามได้รับการดูแล

เอาใจใส่ ปกป้อง ช่วยเหลือใน

ด้านต่างๆ จากกลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย) 

 

 

3. การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 

CSR หมายถึง การทีผู้ตอบ

แบบสอบถามเคยหรือไม่เคยมี

ส่วนร่วมหรือให้ความร่วมมือ

กับกิจกรรมหรือการดําเนินงาน

ต่างๆ ด้าน CSR ของบริษัท 

 

4. การให้ความสําคัญกับ CSR 

ของบุคคลรอบข้างในทีทํางาน 

หมายถึง การทีผู้บังคับบัญชา 

เพือนร่วมงานในระดับเดียวกัน

ผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นความสําคัญ

ของ CSR ให้ความร่วมมือและเข้า

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการ

ดําเนินงานด้าน CSR ของบริษัท 

 

1. ท่านเคยได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

เกียวกับ CSR หรือไม่ 

คําตอบมี 2 ตัวเลือก ได้แก่ เคยและไม่เคย   

 

 

 

 

2. ท่านได้รับการดูแลช่วยเหลือจากบริษัทของ

ท่านอย่างเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ 

ยกตัวอย่าง สวัสดิการ ความปลอดภัยในการ

ทํางาน ฯลฯ 
 

คําตอบมี 2 ตัวเลือก ได้แก่ เพียงพอเหมาะสม

และไม่เพียงพอเหมาะสม   
 

3. ท่านให้ความร่วมมือหรือเคยเข้าร่วม

กิจกรรมทีเกียวกับ CSR มากน้อยเพียงใด 

คําตอบมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ เป็นประจํา 

บางครัง ไม่เคย 

 

 

 

4. บุคคลรอบข้างของท่านได้ให้ความสําคัญ

กับการดําเนินงาน CSR ของบริษัท หรือไม่ 

คําตอบแยกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 

           - ผู้บังคับบัญชา 

         - พนักงานในระดับเดียวกัน 

         - ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

 

คําตอบมี 2 ตัวเลือก คือ ให้ และ ไม่ให้ 
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ตารางที 3.4  (ต่อ) 

 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

5. การได้รับข้อมูลข่าวสาร

เกียวกับ CSR 

 

5. การได้รับข้อมูลข่าวสาร

เกียวกับ CSR หมายถึง การที 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับ

ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เกียวกับ 

CSR จากสือต่างๆ ทังจาก

ภายในและภายนอกบริษัท 

 

5. ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR 

จากสือต่างๆ ดังต่อไปนีถีบ่อยเพียงใด 

สือจากภายในกลุ่มบริษัทฯ  

- วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / นโยบาย เกียวกับ CSR 

- ผู้บังคับบัญชา   

- เพือนร่วมงาน   

- ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (อินทราเน็ต : 

Intranet)  

- ป้ายประกาศต่าง / โปสเตอร์ / ป้ายโฆษณา

ของบริษัท  

- นิทรรศการเกียวกับ CSR ของบริษัท  

- การประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน  

- การฝึกอบรมเกียวกับ CSR    

- สิงของ / ของทีระลึกทีมีข้อความเกียวกับ 

CSR   

- การประชุม / ประชาพิจารณ์   

- บันทึก / รายงานของบริษัท 

สือจากภายนอกกลุ่มบริษัทฯ    

- นิตยสาร / หนังสือพิมพ์ / วารสาร   

- ระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ 

(อินเทอร์เน็ต: Internet) 

- วิทยุ   

- โทรทัศน์ 

- สืออืนๆ    

โดยคําตอบมี 5 ตัวเลือก ได้แก่ การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เกียวกับ CSR จาก

สือแต่ละชนิด มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง 

ค่อนข้างน้อย น้อยมาก 
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ตารางที 3.4  (ต่อ) 

 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

 

 

6. ความรู้ความเข้าใจ

เกียวกับ CSR 

 

 

 

6. ความรู้เกียวกับ CSR 

หมายถึง การรับรู้ข้อเท็จจริง 

วิธีการดําเนินงาน แนวคิด

ทฤษฎี และหลักการเกียวกับ 

CSR ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

7. เข้าใจเกียวกับ CSR หมายถึง 

ความสามารถในการจับ

ใจความในเรืองราวเกียวกับ 

CSR ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ท่านมีความเห็นอย่างไรในประเด็นดังต่อไปนี 
 

ความรู้ความเข้าใจทัวไป 

1. พนักงานเป็นกลุ่มหนึงของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียตามหลักเกณฑ์ของ CSR 

2. CSR สามารถนําไปดําเนินการได้ในองค์กร

ทุกประเภทและทุกขนาด 

3. ในการดําเนิน CSR ต้องคํานึงถึงกําไรและ

ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 

4. ผู้ทีรับผิดชอบการดําเนินงาน CSR ใน

บริษัทคือหน่วยงานด้านสิงแวดล้อมเท่านัน 

 

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักการความ

รับผิดชอบทีตรวจสอบได้ 

5. บริษัทสามารถหลีกเลียงและปฏิเสธการ

ตรวจสอบใดๆ ได้ หากบริษัทไม่มีความเต็มใจ

ทีจะรับการตรวจสอบ  
 

ความรู้ความเข้าใจในหลักการเกียวกับความ

โปร่งใส 

6. ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทไม่

จําเป็นต้องเปิดเผยและโปร่งใส เนืองจากเป็น

ความลับของบริษัท 

 

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักการการปฏิบัติ

อย่างมีจริยธรรม 

7. การทีบริษัทมีการดําเนินงานทีถูกต้องตาม

กฎหมาย นันหมายความได้ว่าบริษัทมีการ

ดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมแล้ว 
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ตารางที 3.4  (ต่อ) 

 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

  ความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักการการ

ยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

8. การให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทังภายในและภายนอกองค์กร

เป็นหลักปฏิบัติหนึงในการดําเนินงาน CSR 

ของบริษัท 

 

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักการการเคารพ

ต่อหลักนิติธรรม 

9. CSR ไม่ได้ครอบคลุมในเรืองของกฎหมาย

เนืองจากในการดําเนินธุรกิจจะต้องทําให้

ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว 

 

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักการการเคารพ

ต่อแนวปฏิบัติสากล 

10. ในการดําเนินงาน CSR บริษัทให้ความ

เคารพและยึดมันต่อกฎหมายในประเทศก็

เพียงพอแล้ว ไม่จําเป็นต้องยึดมันในแนว

ปฏิบัติสากล เช่น มาตรฐานการดําเนินงาน

ต่างๆ ก็ได้ 

 

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักการการเคารพ

ต่อสิทธิมนุษยชน 

11. CSR ไม่ได้ครอบคลุมในประเด็นสิทธิ

มนุษยชนเนืองจากไม่มีความเกียวข้องกับการ

ดําเนินธุรกิจ 

12.  พนักงานทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้า

ร่วมสมาคมเจรจาต่อรองโดยปราศจากการ

ขัดขวางของบริษัท 
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ตารางที 3.4  (ต่อ) 

 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

  13. เมือพนักงานละเมิดกฎระเบียบของบริษัท

บริษัทสามารถลงโทษทางวินัยได้แต่ต้อง

กระทําภายใต้กรอบของกฎหมาย 

 

โดยคําตอบมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ ใช่ ไม่ใช่ และ

ไม่ทราบ 

  

3.9  การกําหนดค่าตัวแปรและเกณฑ์การวัด 

 

  กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามดังนี 

 

3.9.1  ความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR  

  แบบสอบถามความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR เป็นคําถามปลายปิด 

คําตอบมี 5 ตัวเลือกคือ เห็นด้วยอย่างยิง ค่อนข้างเห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและการแบ่งช่วงคะแนน ดังนี 

    3.9.1.1  เกณฑ์การให้คะแนนสําหรับคําถามเชิงบวก         

                                 คะแนน                   

    เห็นด้วยอย่างยิง        5 

    ค่อนข้างเห็นด้วย       4 

    ไม่แน่ใจ         3 

    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย     2  

    ไม่เห็นด้วยอย่างยิง      1 

    3.9.1.2  เกณฑ์การให้คะแนนสําหรับคําถามเชิงลบ 

                                 คะแนน                   

    เห็นด้วยอย่างยิง        1 

    ค่อนข้างเห็นด้วย       2 

    ไม่แน่ใจ         3 

    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย     4  



 
 

85 

    ไม่เห็นด้วยอย่างยิง      5 

 

3.9.1.3  เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนในแต่ละระดับ คือ 

      คะแนนสูงสุด – คะแนนตําสุด 

               จํานวนระดับชัน 

 

    จากข้อคําถามทังหมด 7 ข้อ คะแนนรวมสูงสุดคือ 35 คะแนน คะแนนรวมตําสุด

คือ 7 คะแนนและแบ่งระดับความตระหนักเป็น 3 ช่วง 

แทนค่าได้ดังนี                      35  –  7         =       9.33 

                3.0 

    แบ่งระดับความตระหนักตามเกณฑ์การแบ่งคะแนนได้ดังนี 

                                         ช่วงคะแนน 

    ความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR ตํา                7 - 16 

    ความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR ปานกลาง 17 - 26 

    ความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR สูง               27 - 35 

 

  3.9.2  ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน CSR  

   เป็นคําถามปลายปิด ประกอบด้วย 3 ทางเลือก คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ มีเกณฑ์การให้

คะแนนดังนี 

                         คะแนน 

ตอบถูก                    1 

ตอบผิดหรือไม่ทราบ             0 

 

เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนในแต่ระระดับ คือ 

      คะแนนสูงสุด – คะแนนตําสุด 

               จํานวนระดับชัน 

 

  จากข้อคําถามทังหมด 13 ข้อ คะแนนรวมสูงสุดคือ 13 คะแนน คะแนนรวมตําสุดคือ 0 

คะแนนและแบ่งระดับความรู้ความเข้าใจเป็น 3 ช่วง 

     



 
 

86 

    แทนค่าได้ดังนี                     13  –  0.0          =       4.33 

               3.0 

    แบ่งระดับความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การแบ่งคะแนนได้ดังนี 

                                      ช่วงคะแนน 

ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน  CSR  ตํา                          0 - 4 

    ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน  CSR  ปานกลาง                5 - 9 

    ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน  CSR  สูง               10 - 13 

 

   3.9.3  การได้รับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เกียวกับ CSR 

 เป็นคําถามปลายปิด โดยชนิดสือทีนํามาตังคําถามมีทังหมด 15 ชนิด  คําตอบมี 5 ตัวเลือก 

ได้แก่ มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อยมาก ซึงการทีพนักงานได้รับข้อมูลข่าวสาร

และความรู้จากสือแต่ละชนิดถีบ่อยเพียงใด พิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนนดังนี 

                 คะแนน 

ได้รับมาก        5 

ได้รับค่อนข้างมาก      4 

ได้รับปานกลาง       3 

ได้รับค่อนข้างน้อย            2 

ได้รับน้อยมาก       1 

 

  จากข้อคําถามทังหมด 15 ข้อ คะแนนรวมสูงสุดคือ 75  คะแนน คะแนนรวมตําสุดคือ 15 

คะแนนและแบ่งระดับความตระหนักเป็น 3 ช่วง 

 

แทนค่าได้ดังนี                         75  –  15         =       20 

                 3.0 

    แบ่งระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์การแบ่งคะแนนได้ดังนี  

                      ช่วงคะแนน 

    พนักงานมีการได้รับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เกียวกับ CSR ตํา     15 - 35 

    พนักงานมีการได้รับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เกียวกับ CSR ปานกลาง  36 - 55 

   

    พนักงานมีการได้รับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เกียวกับ CSR สูง              56 -75 
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3.9.4  การยอมรับการดําเนินงาน CSR  ของพนักงาน 

  คําถามเกียวกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานเป็นคําถามปลายปิด คําตอบมี

5 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี 

    3.9.4.1  เกณฑ์การให้คะแนนสําหรับคําถามเชิงบวก         

                                คะแนน                   

    เห็นด้วยอย่างยิง        5 

    ค่อนข้างเห็นด้วย       4 

    ไม่แน่ใจ         3 

    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย     2  

    ไม่เห็นด้วยอย่างยิง      1 

    3.9.4.2  เกณฑ์การให้คะแนนสําหรับคําถามเชิงลบ 

                                 คะแนน                   

    เห็นด้วยอย่างยิง        1 

    ค่อนข้างเห็นด้วย       2 

    ไม่แน่ใจ         3 

    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย     4  

    ไม่เห็นด้วยอย่างยิง      5 

 

3.9.4.3  เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนในแต่ระระดับ คือ 

เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนในแต่ระระดับ คือ 

      คะแนนสูงสุด – คะแนนตําสุด 

               จํานวนระดับชัน 

    จากข้อคําถามทังหมด 16 ข้อ คะแนนรวมสูงสุดคือ 80  คะแนน คะแนนรวมตําสุด

คือ 16  คะแนนและแบ่งระดับความตระหนักเป็น 3 ช่วง 

แทนค่าได้ดังนี                      80.0  –  16.0         =       21.3                

          3.0 

    แบ่งระดับการยอมรับตามเกณฑ์การแบ่งคะแนนได้ดังนี 

                                ช่วงคะแนน 

    พนักงานมีการยอมรับดําเนินงาน CSR   ตํา                 16  -  37 
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    พนักงานมีการยอมรับดําเนินงาน CSR   ปานกลาง      38  -  59 

    พนักงานมีการยอมรับดําเนินงาน CSR   สูง                 60  -  80 

 

3.10  การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 3.10.1  แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ 
หลังจากสร้างแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ได้ทําการตรวจสอบคุณภาพ

โดยนําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิคืออาจารย์ทีปรึกษาหลักทําการตรวจสอบ และประเมินความตรง 

(Validity) เชิงเนือหา จากนันได้ทําการปรับแก้ตามคําแนะนําทีได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว 

 

3.10.2  แบบสอบถาม 

3.10.2.1  การทดสอบความเทียงตรง (Validity) ทําโดยนําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิคือ

อาจารย์ทีปรึกษาหลักพิจารณาความเทียงตรงตามเนือหาทีทําการศึกษา และความตรงตามทฤษฎี 

3.10.2.2 การตรวจสอบความเชือมัน (Reliability) ทําโดยนําแบบทดสอบไป

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างทีมีลักษณะคล้ายกลุ่มประชากรทีต้องการศึกษามากทีสุด    

                    1)  ข้อคําถามความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR 

และข้อคําถามการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานเป็นคําถามปลายปิด ประกอบด้วย 5 

ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง ค่อนข้างเห็นด้วย ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง 

มีเกณฑ์การให้คะแนนสําหรับคําถามเชิงบวก คือ 5 4 3 2 1 คะแนนตามลําดับ และเกณฑ์การให้

คะแนนสําหรับคําถามเชิงลบคือ 1 2 3 4 5 คะแนนตามลําดับ ทําการหาความเชือมันด้วยวิธีหา

สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ค่าสัมประสิทธิทียอมรับได้คือ 

มากกว่า 0.6 ซึงผลจากการตรวจสอบพบว่าข้อคําถามความตระหนักต่อความสําคัญและประโยชน์

ของ CSR และข้อคําถามการยอมรับการดําเนินงาน CSR มีค่าสัมประสิทธิความเชือมันเท่ากับ 

0.8172 และ 0.8984 ตามลําดับ 

         2)  ข้อคําถามความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR เป็นคําถามปลายปิด

จํานวน 14 ข้อประกอบด้วย 3 ทางเลือกคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ทราบ มีเกณฑ์การให้คะแนน

สําหรับผู้ตอบถูก 1 คะแนน ตอบผิดและไม่ทราบ 0 คะแนน ทําการหาความเชือมันโดยใช้สูตร 

Kuder – Richardson ค่าทียอมรับได้คือไม่น้อยกว่า 0.6 ซึงค่าทีได้จากการทดสอบคือ 0.74818 

จากนันนําไปทดสอบความยากง่ายของข้อคําถามซึงความยากง่ายทีพอเหมาะควรอยู่ในระหว่างช่วง 
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0.2-0.80 ซึงค่าทีได้จากการทดสอบข้อคําถามความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR จํานวน 13 ข้อพบว่ามี

ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.20-0.80 ทุกข้อ 

 

3.11  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  

 

 3.11.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

    3.8.1.1 ปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

    ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) โดย

ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ในแต่ละส่วนดังนี 

     ส่วนที 1 ความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ในด้านบริบท 

     ส่วนที 2 ความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ในด้านปัจจัย

นําเข้า 

     ส่วนที3 ความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ในด้าน

กระบวนการ   

   การวิเคราะห์ข้อมูลจะทําการตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของข้อมูลซึงได้จาก

แหล่งข้อมูลทีต่างกันตามหลักการสามเส้า (Triangulation) จากนันจึงสรุปและนําเสนอผลการศึกษา

ในแต่ละประเด็น ได้แก่ ความเห็นเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR  ด้านบริบท ด้าน

ปัจจัยนําเข้า และด้านกระบวนการ  

    3.11.1.2 ความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัท

อูเบะ (ประเทศไทย) 

  ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทอู

เบะ (ประเทศไทย) โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ในแต่ละส่วนดังนี 

     ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

     ส่วนที 2 ผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีมีต่อ

ชุมชน 

     ส่วนที 3 การสือสาร การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนของกลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย) 

     ส่วนที 4 ความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัท

อูเบะ (ประเทศไทย)  
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    วิเคราะห์ข้อมูลโดยทําการตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของข้อมูลทีได้จากแต่

ละแหล่งข้อมูลซึงได้แก่ ผู้นําชุมชนและประชาชนผู้อาศัยในชุมชน และทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ใน 3 ชุมชนซึงมีระยะห่างจากกลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) ทีแตกต่างกัน จากนันจึงสรุปผลและ

นําเสนอผลการศึกษาในแต่ละประเด็น ได้แก่ ผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทีมีต่อ

ชุมชน การสือสาร การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน และความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการ

ดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ 

 

3.11.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานโดย

นําข้อมูลจากแบบสอบถามทีได้นํามาตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วนํามาลงรหัสคอมพิวเตอร์และ

จดบันทึกลงตารางรหัส จากนันนําข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม SPSS แบ่ง

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ดังนี 

    3.11.2.1  ในการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปใช้สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

ค่าความถี ร้อยละ และค่าเฉลีย 

    3.11.2.2  ในการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพือ 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ได้แก่ t-test และ F-test และศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึงกําหนดระดับ

ของความสัมพันธ์โดยดัดแปลงจาก ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ (2550: 60) ดังนี 

      ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์       ระดับความสัมพันธ์ 

     0.01 – 0.09       น้อยมาก 

     0.10 – 0.29       น้อย 

     0.30 – 0.49       ปานกลาง 

     0.50 – 0.69       สูง 

     มากกว่าหรือเท่ากับ 0.70     สูงมาก 

 



 

บทที 4 
 

ผลการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 
 

4.1  การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทีผ่านมาของกลุ่มบริษัทอูเบะ      

       (ประเทศไทย) 

 

  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทีให้ความสําคัญ

กับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการนําจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) มาเป็นแนวทาง

ในการดําเนินธุรกิจและมีการกําหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นแนวทางหนึงในการ

ดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯโดยนํามาปฏิบัติกับทุกส่วนของกลุ่มบริษัทฯ อย่างจริงจัง 

   จากการดําเนินงานทีผ่านมาทําให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆ 

ได้แก่ ISO 9001: 2000 ISO14001 OHSAS 18001 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี 

(Prime Minister Award) ประเภทการบริหารความปลอดภัยและรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัยชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นต้น นอกจากนีแล้วโรงงานหนึงใน

กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ผ่านการทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2551 อีกด้วย  

   การทีโรงงานอุตสาหกรรมจะดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปได้ด้วยดีหรือไม่

นันมีหลายปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงานทังปัจจัยจากภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

เทคโนโลยี ซึงเป็นปัจจัยบริบทหรือปัจจัยแวดล้อมขององค์กรและปัจจัยจากภายในองค์กร เช่น 

ทรัพยากรต่างๆ และกระบวนการดําเนินงานเป็นต้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านีมีผลต่อการดําเนินงานและ

การบรรลุตามเป้าหมายทีองค์กรได้วางไว้ นอกจากนีแล้วผลทีได้จากการดําเนินความรับผิดชอบต่อ

สังคมนันยังส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียนอกองค์กรทังในระดับสังคมใกล้และสังคมไกลอีกด้วย      

  การดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) เป็นการดําเนินงาน

ตามมาตรฐาน CSR-DIW ทีจัดทําขึนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยกลุ่มบริษัทฯ มีพืนฐานของการ

ดําเนินงานอยู่แล้วจึงมีการนํามารวบรวมแก้ไข เพิมเติมในบางส่วนและจัดตังหน่วยงานในการดําเนินงานให้มี

ความชัดเจนขึนซึงทีผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงานทีสอดคล้องกับมาตรฐาน CSR-DIW ได้เป็นอย่างดี 
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  จากการศึกษาการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแสดง

ความสอดคล้องของการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ กับเกณฑ์การ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน CSR-DIW พ.ศ.2552 ได้ดังนี 

  

 4.1.1  การทบทวนสถานะเริมต้น 

  กลุ่มอูเบะ (ประเทศไทย) มีการทบทวนรายละเอียดการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมทีกลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินงานมาโดยทําการรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานทีเกียวข้องกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคมมาเทียบเคียงกับหัวข้อหลักและประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

มาตรฐาน CSR-DIW พ.ศ.2551 และทบทวนความสอดคล้องของการดําเนินงานกับกฎหมายและ

ข้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผลทีได้จากการทบทวนกลุ่มบริษัทฯ ได้

นํามาพิจารณาเพือกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท

ฯ ซึงผลจากการทบทวนพบว่ามีเพียงบางข้อย่อยของมาตรฐานCSR-DIW พ.ศ.2551 ทีกลุ่มบริษัทฯ 

ไม่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ ได้แก่หัวข้อย่อยที 4.5.2(4) กําหนดมาตรการควบคุมกิจกรรมของ

ผู้แทนหรือทีปรึกษา (Lobbyists) ทีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมอบหมาย หัวข้อย่อยที 4.6.2(10) 

ไม่แนะนําสินค้าหรือบริการทีประชาชนแสดงถึงการสงวนหรือการคัดค้าน เช่น อาหารทีดัดแปลง

พันธุกรรม และ หัวข้อย่อยที 4.6.4(4) จัดหาระบบการกําจัดทีเพียงพอสําหรับของเสียอิเล็กทรอนิกส์  

ซึงการทบทวนสถานะเริมต้นจะใช้เฉพาะเมือมีการนําเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมมา

ใช้เป็นครังแรกเท่านัน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552ก: 31) 

 

  4.1.2  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  

  ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้ให้ความสําคัญกับการนําความ

รับผิดชอบต่อสังคมมาปฏิบัติในองค์กรโดยมีการกําหนดให้จิตสํานึกต่อสังคมเป็นส่วนหนึงของ

พันธกิจซึงนําไปสู่การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการนําไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

กับทัวทังองค์กร 

  จากพันธกิจข้อที 4 ของกลุ่มบริษัทฯ ทีได้กําหนดขึนว่า “องค์กรดี มีคุณธรรม เน้นยํา

จิตสํานึกต่อสังคม” ได้นําไปสู่การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซึงมี 4 ข้อได้แก่ 

    1  รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน 

    2  เพือให้บรรลุเป้าหมายเรืองการดูแลรักษาสิงแวดล้อมเราจะใช้มาตรฐานทีดีทีสุด

ใน การทํางานและระบบจัดการ 

    3  เราจะอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยังยืน 
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    4  มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการกํากับ

ดูแลกิจการทีดีและการดําเนินงานอย่างเป็นธรรม   

   นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

มี การสือสารให้คนภายในองค์กรได้รับทราบผ่านช่องทางการสือสารต่างๆ เช่น ระบบเครือข่าย

ภายในองค์กร(Intranet) ป้ายประกาศหรือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ และการแจกจ่ายให้

พนักงานรับทราบโดยมีการเซ็นชือรับ นอกจากนียังได้ทําการเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านทางระบบ

เครือข่ายระหว่างประเทศ (Internet) อีกด้วย 

  

  4.1.3  กฎหมาย และข้อกําหนดอืนๆ 

 กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้มีการระบุ เข้าถึงและประเมินความสอดคล้องกับ

กฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการระบุกฎหมายและ

ข้อกําหนดทีเกียวข้อง หน่วยงานภาครัฐทีกํากับดูแล วันทีบังคับใช้ กิจกรรมและรายละเอียดในการ

ควบคุมเอกสารทีเกียวข้อง ความถีในการรายงานหน่วยงานทีรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติ ระบบการ

จัดการ และหัวข้อหลักของมาตรฐาน CSR-DIW ทีมีความสอดคล้องของกฎหมายและข้อกําหนด

ดังกล่าว 

  กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการทบทวนกฎหมาย ข้อกําหนดและความสอดคล้องกับการดําเนินงาน

ของกลุ่มบริษัทฯ ตามระยะเวลาทีเหมาะสม เพือให้มีความทันสมัยและมันใจได้ว่าการดําเนินงาน

ของกลุ่มบริษัทฯมีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ ตามทีได้ระบุไว้ จากการศึกษา

การดําเนินงานจริงและศึกษาเอกสารของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุป การปฏิบัติตามกฎหมายของ

กลุ่มบริษัทได้ ดังนี  

 4.1.3.1 กลุ่มบริษัทฯ มีการแจ้งภาระหน้าทีตามกฎหมาย เช่น แจ้งการประกอบ

กิจการโรงงานและชําระค่าภาษีรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน 2535 รายงานผลการดําเนินงาน

ของเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพส่งหน่วยราชการทุก 3 เดือน รายงานความ

ปลอดภัยและการประเมินการก่ออันตรายของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ (สอ.2) ส่ง

หน่วยราชการทุก 1 ปี รายงาน รว.1 รว.2 และ รว.3 ส่งหน่วยราชการทุก 3 เดือน รายงานผลการ

ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (แบบ สอ.3) ส่งหน่วยราชการทุก 6 เดือน 

รายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างทีทํางานเกียวกับสารเคมี (แบบ สอ.4) ส่งหน่วยราชการทุก 1 ปี  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิงแวดล้อม (EIA) ส่งหน่วยราชการทุก 6 เดือน จัดให้มี

คณะกรรมการสวัสดิการและมีการประชุมทุก 3 เดือน และฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ในสถานประกอบการเพือความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจ้างตามประกาศ
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กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯได้กําหนดขันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เรืองการ

จัดการกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ มีการเก็บรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานตามกฎหมายเป็น

เอกสารต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี  

  4.1.3.2  กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนแผนความสอดคล้องตามกฎหมายเป็นระยะ

เพือแสดงความเชือมันว่ายังมีประสิทธิผล โดยมีการติดตามกฎหมายใหม่ๆ และทบทวนความ

สอดคล้องตามกฎหมายทุก 3 เดือน 

  4.1.3.3 ในการดําเนินงานต่างๆ กลุ่มบริษัทฯได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด กฎหมาย 

กฎระเบียบต่างๆ ทีบังคับใช้อย่างเคร่งครัดโดยกฎหมายทีเกียวข้อง เช่น พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง พรบ. ว่าด้วยการกระทําความ

เกียวกับคอมพิวเตอร์ พรบ.มาตราชังตวงวัด พ.ศ. 2542 พรบ.การฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 

2534 เป็นต้น นอกจากนีแล้วยังมีการดําเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานการดําเนินงานต่างๆ ได้แก่ 

ISO19001 ISO14001 และ OHSAS18001 เป็นต้น  

  4.1.3.4 กลุ่มบริษัทฯได้ยอมรับสิทธิตามกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย เช่น การจัดทํารายงานผลกระทบสิงแวดล้อม การเปิดช่องทางในการสือสารกับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย การรับเรืองร้องเรียนจากชุมชน การรับฟังความคิดเห็นของสาธารณะ และการปฏิบัติ

กับแรงงานอย่างเป็นธรรม เป็นต้น 

 

  4.1.4  การดําเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 เพือการดําเนินงานทีสอดคล้องตามภาระหน้าทีตามกฎหมาย เพือป้องกันหรือแก้ไขความ

ขัดแย้งและเพือความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มบริษัทฯ จึงได้มี

การแสดงออกและการเคารพในผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความสําคัญกับ

ความสามารถในการติดต่อสือสารกับกลุ่มบริษัทฯ การมีส่วนร่วมกับกลุ่มบริษัทฯและยอมรับใน

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกลุ่มบริษัทฯได้มีการดําเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ดังนี 

   4.1.4.1  การชีบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้มีการชีบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังภายในและ

ภายนอกองค์กรทังทีมีผลประโยชน์ร่วมกันและทีอาจมีความขัดแย้งกับกลุ่มบริษัทฯ ซึงผลจากการ

ร่วมกันวิเคราะห์ของบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

องค์กรได้แก่ สังคม ชุมชน ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ลูกค้า พนักงาน ผู้ขายสินค้าให้แก่บริษัท (Supplier) 

โรงงานข้างเคียง สือและองค์กรอิสระ ดังภาพที 4.1 และภาพที 4.2 
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ภาพที 4.1  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

แหล่งทีมา: กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552 

 

 
 

ภาพที 4.2  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

แหล่งทีมา: กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552 

 

    นอกจากนีแล้วกลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดทํารายชือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้เป็นเอกสาร

อย่างชัดเจนและทําการทบทวนทุก 1 ปีอีกด้วย 

    4.1.4.2 การจัดลําดับความสําคัญของผลประโยชน์และผลกระทบ 

    เมือได้วิเคราะห์และทราบรายชือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเป็นทีเรียบร้อย

แล้ว กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้มีการจัดลําดับความสําคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
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ประเมินจากความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อกําหนดตามมาตรฐาน CSR-DIW ซึงบริษัท

ได้จัดลําดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง ดังนี ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ รัฐบาล พนักงาน ชุมชน ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง 

ได้แก่ ผู้ขายสินค้าให้แก่บริษัท (Supplier) โรงงานข้างเคียง สังคม สือและองค์กรอิสระ ซึงได้จัดทํา

เป็นเอกสารอย่างชัดเจนและมีการทบทวนทุก 1 ปี ดังภาพที 4.3 

 

 
 

ภาพที 4.3  การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

แหล่งทีมา:  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552 

 

     4.1.4.3 แผนการเข้าถึงและแผนการดําเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    เมือจัดลําดับความสําคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้วกลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย) ได้มีการจัดทําแผนงานการเข้าถึงและแผนดําเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี 

      1)  แผนการเข้าถึงและการสือสาร 

      กลุ่มบริษัทฯจัดให้มีการสือสารทังภายในและภายนอกองค์กรโดยการสือสาร

ภายในองค์กร ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบเครือข่ายภายในองค์กร (อินทราเน็ต: Intranet) ติด

บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามแผนกต่างๆ และแจกจ่ายพนักงานโดยมีการเซ็นชือรับ เป็นต้น สําหรับ

ภายนอกองค์กรนันได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ (อินเทอร์เน็ต: Internet) 

ซึงกลุ่มบริษัทฯได้มีการกําหนดสือหรือช่องทางในการสือสารทีเหมาะสมในการสือสารกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มและได้กําหนดความถีในการสือสารอีกด้วย ดังภาพที 4.4 
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ภาพที 4.4  แผนการเข้าถึงและสือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มของกลุ่มบริษัทอูเบะ                      

                  (ประเทศไทย) 

แหล่งทีมา: กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552  

 

      2)  แผนการดําเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      กลุ่มบริษัทฯได้มีแผนการดําเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี 

      การดําเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 

     (1)  ภาครัฐ 

  กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับ

ภาครัฐโดยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ มีการจัดทําขันตอนการดําเนินงาน 

(Procedure) เรืองการจัดการกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ มีการแจ้งภาระหน้าทีตามกฎหมายและมี

การจัดทําทะเบียนกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ นอกจากนีแล้วยังเข้าร่วมสมาคมต่างๆ เช่น การเป็น

สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯ มีการระบุกฎหมายและหน่วยงาน

ทีรับผิดชอบ ดังภาพที 4.5 
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ภาพที 4.5  กฎหมาย ข้อกําหนดต่างๆ และหน่วยงานทีรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทอูเบะ  

                  (ประเทศไทย) 

แหล่งทีมา:  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552  

 

     (2)  พนักงาน 

            กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับ

พนักงานทังในส่วนทีเป็นภาระหน้าทีของนายจ้างตามกฎหมายและในส่วนทีนอกเหนือจากที

กฎหมายได้กําหนด ดังนี  

 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการดําเนินงานกับพนักงานตามทีกฎหมายได้

กําหนด เช่น พรบ. คุ้มครองแรงงาน พรบ. ประกันสังคม พรบ. เงินทดแทน และพรบ. แรงงาน

สัมพันธ์ เป็นต้น มีการกําหนดเงือนไขในการทํางานตามสมควร มีการให้ความสําคัญกับสุขภาพ

และความปลอดภัยของพนักงาน เช่น มีการชีบ่งอันตรายของกิจกรรม ตรวจสุขภาพประจําปี จัดหา

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทีจําเป็นในการป้องกันอุบัติเหตุและกรณีฉุกเฉินให้กับ

พนักงาน เป็นต้น ให้ความเคารพในสิทธิส่วนตัวของพนักงาน เช่น การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของ

พนักงาน  ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เสนอผ่านผู้จัดการ ตู้รับความ

คิดเห็น ระบบเครือข่ายภายในองค์กร และ HR สัญจร เป็นต้น มีขันตอนการดําเนินงานด้านวินัยที

สมเหตุสมผล โดยมีระเบียบข้อบังคับการทํางานในเรืองการร้องทุกข์เละเรืองวินัยและการลงโทษ
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ทางวินัย มีการเคารพในสิทธิเสรีภาพในการเคลือนย้ายโดยไม่เรียกเก็บเอกสารต้นฉบับ ไม่จํากัด

เสรีภาพในการเคลือนย้ายถินฐานและให้อิสรภาพทุกอย่างแก่พนักงาน  มีการเคารพในสิทธิใน

มาตรฐานการครองชีพทีดี เช่น จัดให้มีห้องพยาบาล โรงอาหารสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม

พนักงานและครอบครัวพนักงาน สวัสดิการการจัดตังสหกรณ์เพือให้ความช่วยเหลือเรืองการเป็น

หนีสินให้กับพนักงานและสวัสดิการอืนๆ เป็นต้น มีการเคารพสิทธิในการมีครอบครัวของพนักงาน

โดยไม่มีระเบียบทีเป็นข้อจํากัดเรืองการสมรส การมีครอบครัว และมีการจัดการสภาพการทํางาน

ให้สอดคล้องกับชีวิตครอบครัวของพนักงาน มีการเคารพสิทธิในการมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม 

ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ไม่มีระเบียบทีเป็นข้อจํากัดในเรืองเชือชาติ สัญชาติ การนับถือศาสนา 

และให้สิทธิในการจัดตังชมรมต่างๆ ในบริษัท ฯ เป็นต้น มีการเคารพสิทธิสตรีของพนักงานโดยให้

ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ไม่เลือกปฏิบัติและให้สิทธิการลาคลอดแก่สตรีมี

ครรภ์  มีการดําเนินงานกับพนักงานอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสแก่พนักงานอย่าง

เท่าเทียมกัน เช่น การสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างเป็นธรรมและการพิจารณาการเลือน

ตําแหน่งจากความสามารถ คุณสมบัติ ทักษะและประสบการณ์ นอกจากนีแล้วยังให้ความสําคัญกับ

การพัฒนาในอาชีพแก่พนักงานอีกด้วย เช่น การให้ทุนการศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาญีปุ่นและ 

สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแก่พนักงาน เป็นต้น  

 (3)  ลูกค้า 

            กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับ

ลูกค้าซึงเป็นผู้ทีซือผลิตภัณฑ์จากบริษัทโดยมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 

Satisfaction Survey) มีการทบทวนข้อร้องเรียนและปรับปรุงเพือตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของ

ลูกค้า (Customer Complaint) และการบริการทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า (Customer Technical Service 

- MCPL tank Service) อีกด้วย 

 (4)  ชุมชน 

 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับ

ชุมชนโดยวางนโยบายชุมชนสัมพันธ์ และดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวซึงได้แก่ การปกป้อง

ผลประโยชน์และสิทธิของคนในชุมชนด้วยความโปร่งใส มีการเยียมเยียนคนในชุมชน การเข้าร่วม

ประชุมประชาคมในชุมชนและร่วมปรึกษาหารือกับผู้แทนชุมชนเกียวกับปัญหาและการพัฒนาชุมชน

เพือหาทางป้องกัน แก้ไขหรือลดผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และสร้างสัมพันธ์อันดี

กับชุมชนโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย มีการให้ความร่วมมือและสนับสุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและจัดทํา

โครงการต่างๆ ทังโครงการเฉพาะกิจและโครงการต่อเนืองทังในด้าน การศึกษาและวัฒนธรรม การ

บริการสาธารณูปโภคพืนฐาน สุขภาพอนามัยและการพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนในชุมชน เป็นต้น 
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 (5)  ผู้ถือหุ้น 

 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับผู้

ถือหุ้นโดยมีการตรวจสอบการทํางานตามมาตรฐานของ J-SOX ในเรืองความโปร่งใสของการ

ทํางานมีการตรวจสอบงบดุลรวมหรืองบกําไรขาดทุนรวม รวมถึงปริมาณสินค้าคงเหลือจากบริษัท

ผู้สอบบัญชีภายนอกและมีการตังตัวชีวัด (KPI) เรืองผลกําไรของบริษัท เป็นต้น  

 การดําเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง 

 (1)  ผู้ขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทฯ (Supplier)  

 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับ

ผู้ขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการคัดเลือกผู้ขายสินค้าด้วยความโปร่งใสและมีความเป็น

ธรรมซึงกลุ่มบริษัทฯมีขันตอนการจัดหาหรือคัดเลือกผู้ขายสินค้า ดังนี 

        1  ตรวจสอบประวัติผู้ขายสินค้า  

        2  สุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพ 

        3  มีการตรวจดูการทํางานของผู้ขายสินค้า (Supplier Visit) 

        4  ทําการคัดเลือกผู้ขายสินค้า  

        5  จัดทําบัญชีรายชือของผู้ขายสินค้าทีผ่านการรับรองแล้วว่ามี

ความเหมาะสมทีจะทําธุรกิจด้วย (Approved Vendor List : AVL)  

        โดยในการจัดหาหรือคัดเลือกผู้ขายสินค้านีมีการจัดทําเป็น

เอกสารและสามารถตรวจสอบได้ ขันตอนการจัดหาหรือคัดเลือกผู้ขายสินค้า แสดงดังภาพที 4.6 

 (2)  โรงงานข้างเคียง (Nearby Plant) 

 กลุ่มบริษัทฯได้มีการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับ

โรงงานข้างเคียงซึงได้แก่ บริษัทไนเตรตไทย จํากัด และโรงงานผลิตไฟฟ้าของบริษัทไออาร์พีซี 

จํากัด (มหาชน) ซึงเป็นโรงงานทีมีอาณาเขตติดกันกับกลุ่มบริษัทฯและโรงงานอืนๆ ในเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี โดยมีการปรึกษาหารือกันอย่างสมําเสมอและร่วมกันสร้าง

มาตรการต่างๆ ในการดําเนินงาน เช่น มีการจัดประชุมร่วมระหว่างโรงงานในเขตประกอบการ

เดียวกัน มีการตรวจวัดตามโครงการทีทางหน่วยงานราชการขอความร่วมมือ มีมาตรการการ

ควบคุมการปลดปล่อยมลพิษ (Emission) และมาตรการการควบคุมนําเสียร่วมกัน เป็นต้น 
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ภาพที 4.6  ขันตอนการจัดหาหรือคัดเลือกผู้ขายสินค้าของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

แหล่งทีมา:  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552    

         

 (3)  สังคมในวงกว้าง 

 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับ

สังคมในวงกว้างโดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมทีจัดขึนโดยหน่วยงานต่างๆ  และจัดกิจกรรมต่างๆ 

ให้กับสังคม เช่น การร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย (F.T.I. 

FAIR)  ซึงจัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การจัดให้เด็กด้อยโอกาสจากภาคอืนๆ 

มาทัศนศึกษาทีจังหวัดระยองและการจัดให้เด็กนักเรียนเข้าเยียมชมโรงงานเป็นต้น 

 (4)  สือและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

 กลุ่มบริษัทฯ  ได้ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับสือและ

กับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) โดยได้มีการเปิดเผยนโยบายและให้ข้อมูลการดําเนินกิจกรรม

ต่างๆ อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีการประชาสัมพันธ์เพือแสดงความมุ่งมันของผู้บริหารผ่าน

สือมวลชน เช่น การให้สัมภาษณ์เกียวกับกลไกการพัฒนาทีสะอาด (CDM) ของผู้จัดการฝ่ายควบคุม

การผลิต บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จํากัด (มหาชน) ซึงเป็นส่วนหนึงของกลุ่มบริษัทฯ และการเปิด

โอกาสให้นักข่าวได้เข้าเยียมชมโรงงาน เป็นต้น 

 

 4.1.5  การนําความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติ 

 กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีการนําความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติ ดังนี 
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   4.1.5.1  หน่วยงานและโครงสร้างการปฏิบัติงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

    กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้มีการจัดตังหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) ขึนมาเป็นส่วนหนึงในการดําเนินงานในส่วนของ Tree Arrow Service Center ของกลุ่ม

บริษัทฯ ดังภาพที 4.7 

 

 
 

ภาพที 4.7  โครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

แหล่งทีมา: กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552 

 

    หน่วยงาน CSR ทําหน้าทีโดยตรงในการขับเคลือนการดําเนินงานด้าน CSR ทัง

การสร้างและดํารงไว้ซึงระบบ CSR สือสารและประสานงานด้าน CSR ในประเด็นต่างๆ กับผู้ที

เกียวข้องทังหมดของกลุ่มบริษัท โดยหน่วยงาน CSR ประกอบด้วย 5 หน่วยงานย่อย อันได้แก่ 

หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation) หน่วยงานความปลอดภัย (Safety) หน่วยงาน 

อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม (Environment and Occupational Health ) หน่วยงานป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย และรักษาความปลอดภัย (Fire Fighting & Security ) หน่วยงานบริหารระบบคุณภาพ 

(Quality Management) โดยมีการระบุบุคลากรและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้เป็น

เอกสารอย่างชัดเจนและสือสารให้ผู้ทีเกียวข้องภายในองค์กรได้รับทราบโครงสร้างการปฏิบัติงาน 

CSR แสดงดังภาพที 4.8 

 



 
 

103 

 
 

ภาพที 4.8  โครงสร้างการปฏิบัติงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

แหล่งทีมา: กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552 

 

    จากภาพโครงสร้างการปฏิบัติงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

แต่ละหน่วยงานมีหน้าทีและความรับผิดชอบ ดังนี 

    1)  หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ 

     หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์มีหน้าทีหลักเป็นสือกลางในการติดต่อสือสาร

กับชุมชนเพือสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมและธํารงรักษาไว้ซึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับ

กลุ่มบริษัทฯวางแผนงานกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมโดยส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมเหล่านันด้วย เป็นต้น 

      2)  หน่วยงานความปลอดภัยและหน่วยงานอาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม 

      หน่วยงานความปลอดภัยและหน่วยงานอาชีวอนามัยและสิงแวดล้อมมี

หน้าทีหลักในการสร้างและบริหารระบบต่างๆ รวมถึงระเบียบปฏิบัติ (Procedure) และวิธี

ปฏิบัติงาน (WI) ต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นจุดสําคัญในงานของ OSHE ของกลุ่มบริษัทฯ 

      3)  หน่วยงานบริหารระบบคุณภาพ 

      หน่วยงานบริหารคุณภาพมีหน้าทีหลักในการบริหารจัดการระบบ

มาตรฐานสากลต่างๆ สร้างและธํารงไว้ซึงระบบการควบคุมเอกสารของกลุ่มบริษัทฯประสานงาน

กับหน่วยงานควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และหน่วยงานประกันคุณภาพ (Quality 

Assurance) ของโรงงานในกลุ่มบริษัทฯและบริหารจัดการกิจกรรม Kaizen individual และ Kaizen 

small group เป็นต้น 

      4)  หน่วยงานป้องกันและระงับอัคคีภัย และรักษาความปลอดภัย 
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      หน่วยงานป้องกันและระงับอัคคีภัย และรักษาความปลอดภัยมีหน้าทีหลัก

ในการทบทวนระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงาน จัดทําข้อมูลผู้รับเหมาในระยะยาว 

การฝึกเตรียมพร้อมกับสถานีดับเพลิงท้องถินติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงท้องถินเมือเกิด

สถานการณ์ไฟไหม้ในพืนทีชุมชน เป็นต้น 

    4.1.5.2  การสร้างความตระหนักและความรู้ความสามารถ 

    กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีการสร้างความตระหนักและความรู้

ความสามารถแก่บุคลากร ดังนี 

      1)  การสร้างความตระหนัก 

      ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้กําหนดทิศทาง

และวางนโยบายในการดําเนินงาน CSR ขององค์กร จากนันทําการสือสารถ่ายถอดสู่พนักงานในทุก

ระดับชันเพือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในหัวข้อและประเด็นหลักของ CSR รวมถึงแนวทางในการ

ดําเนินงาน CSR หรือการนํา CSR ไปสู่การปฏิบัติโดยมีการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้พนักงานมี

ส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสัมพันธ์กับ

ชุมชนและสังคม เป็นต้น ส่วนหนึงของการสร้างความตระหนัก แสดงดังภาพที 4.9 

      จากภาพที 4.9 สารจากประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย) ได้มีการกล่าวไว้ว่า “ในเดือนมกราคมกลุ่มบริษัทฯได้ตังหน่วยงาน CSR ขึนมาใหม่ 

Corporate Social Responsibility หรือหน่วยงานบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน่วยงานที

ทําหน้าทีบริหารจัดการในเรืองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน สิงแวดล้อมและ

ชุมชนความต้องการของลูกค้าและความต้องการของผู้ลงทุนทังนีเพือให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพและสามารถดูแลรับผิดชอบต่อทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทัวถึง”  ซึงแสดงให้เห็น

ถึงการสือสารให้พนักงานในทุกระดับชันได้รับทราบหน้าที ความสําคัญและทิศทางการดําเนินงาน

ด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ 

      2)  การสร้างความรู้ความสามารถ  

      กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการทํางานซึงช่วยส่งเสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ได้เป็นอย่างดี เช่น การมีผู้เชียวชาญมาตรฐานระบบซึงได้มีการเสนอรายชือแก่ทีปรึกษาสํานักงาน

สภาอุตสาหกรรมในปี 2546 เป็นต้น ดังนันในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

กลุ่มบริษัทฯ จึงเป็นการรวบรวมผู้เชียวชาญในแต่ละด้านมาทํางานร่วมกันเป็นคณะทํางานจึงมีการ

แลกเปลียนความรู้และความคิดเห็นระหว่างกันได้เป็นอย่างดี 



 
 

105 

 
 

ภาพที 4.9  สารจากประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

แหล่งทีมา: กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552 

      

      นอกจากนีแล้วกลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการจัดฝึกอบรมเกียวกับ CSR ให้กับ

ผู้บริหารและหัวหน้างานโดยวิทยากรทังจากภายในและภายนอกองค์กร ดังภาพที 4.10 และยังมีการ

ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและการแก้ไขเพือแลกเปลียนความรู้จากบุคลากรจากหลาย ๆ 

หน่วยงาน มีการหารือและแลกเปลียนเรียนรู้เกียวกับผลหรือความสําเร็จของงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ชุมชนอีกด้วย 

    4.1.5.3 แผนการปฏิบัติงาน 

    กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยรวบรวมหน่วยงานต่างๆ ทีมีความเกียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างสูง มาทํางาน

ร่วมกันในหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึงในแต่ละหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าทีความ

รับผิดชอบในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนทีเกียวข้องกับตนโดยมีการจัดทํา แผนงานซึง 

ประกอบไปด้วย กิจกรรมตามลําดับของการปฏิบัติงาน เป้าหมาย กําหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ และมีการวัดผลตามตัวชีวัด (KPI) ทีได้กําหนดขึน ซึงได้มีการนําการตอบสนองต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียหลักมาพิจารณาในการกําหนดตัวชีวัดดังกล่าวด้วย ดังภาพที 4.11 และภาพที 4.12 

จากตัวชีวัด (KPI) ของกลุ่มบริษัทฯได้นําไปสู่ตัวชีวัดและแผนการปฏิบัติงานความรับผิดชอบต่อ

สังคม ดังภาพที 4.13 
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ภาพที 4.10  การฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารและหัวหน้างานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

แหล่งทีมา: กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552 

     

 
 

ภาพที 4.11  การนําการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมาเป็นส่วนหนึงของตัวชีวัด (KPI)   

                    ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

แหล่งทีมา: กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552 
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ภาพที 4.12  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับตัวชีวัด (KPI) ของกลุ่มบริษัทอูเบะ             

  (ประเทศไทย) 

แหล่งทีมา:  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552 

 

    4.1.5.4  การสือสารและการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

    กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้จัดทําและนําไปปฏิบัติซึงแผนการสือสารโดยมี

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวางแผนในการสือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มทังผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง มีการระบุช่องทางหรือวิธีในสือสารทีเหมาะสม

และความถีในการสือสารอีกด้วย ดังภาพที 4.14 

    4.1.5.5 การแก้ไขความขัดแย้งหรือความไม่เห็นพ้องระหว่างกลุ่มบริษัทฯกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

    กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้พัฒนากลไกการแก้ไขความขัดแย้งหรือความ

ไม่เห็นพ้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีความเหมาะสมกับชนิดของความขัดแย้งหรือความ 

ไม่เห็นพ้อง ดังนี 

      1)  ความขัดแย้งหรือความไม่เห็นพ้องระหว่างกลุ่มบริษัทฯกับชุมชนซึง

กลุ่มบริษัทฯได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุทีแท้จริง มีการค้นหาความเชือมโยงอํานาจและทําการลด 

และขจัดความขัดแย้งโดย การพบปะพูดคุย การขอโทษ การใช้กีฬานํา การใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ การให้ การเชิญชุมชนมาร่วมงานของกลุ่มบริษัทฯ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

กับชุมชน เป็นต้น   
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ภาพที 4.13  ตัวชีวัดในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทอูเบะ 

                     (ประเทศไทย) 

ทีมา:  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552 
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      2)  ความขัดแย้งหรือความไม่เห็นพ้องระหว่างกลุ่มบริษัทฯกับภาครัฐ ซึง

กลุ่มบริษัทฯ มีการมีการแก้ไขความขัดแย้งหรือความไม่เห็นพ้องโดยการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ เป็นต้น 

      3)  ความขัดแย้งหรือความไม่เห็นพ้องระหว่างกลุ่มบริษัทฯกับพนักงาน 

ซึงกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองของลูกจ้างและให้ตัวแทน

ลูกจ้างสามารภเข้าถึงผู้มีอํานาจตัดสินขององค์กรได้ เป็นต้น  

    

 
 

ภาพที 4.14  การวางแผนการสือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

แหล่งทีมา: กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 2552 

       

      4)  ความขัดแย้งหรือความไม่เห็นพ้องระหว่างกลุ่มบริษัทฯกับโรงงาน

ข้างเคียงซึงกลุ่มบริษัทฯ ได้มีเครือข่ายและประชุมพูดคุยกับโรงงานข้างเคียงอย่างสมําเสมอ มีการ

แลกเปลียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาเกียวผลกระทบทางด้าน

สิงแวดล้อมและการปลดปล่อยมลพิษร่วมกัน เป็นต้น 

      5)  ความขัดแย้งหรือความไม่เห็นพ้องระหว่างกลุ่มบริษัทฯกับสังคมในวง

กว้าง ซึงกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการสือสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินงานของบริษัทสู่

ภายนอก การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสังคมและยอมรับในการสานเสวนาต่างๆ ทาง

สังคม เป็นต้น 

      6)  ความขัดแย้งหรือความไม่เห็นพ้องระหว่างกลุ่มบริษัทฯกับสือและ

องค์กรอิสระ (NGOs) ซึงกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยและให้ข้อมูลข่าวสารทีถูกต้องชัดเจนกับสือ

และองค์กรอิสระ และเปิดโอกาสให้เข้าเยียมชมโรงงาน เป็นต้น 
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      7)  ความขัดแย้งหรือความไม่เห็นพ้องระหว่างกลุ่มบริษัทฯกับลูกค้า ซึง

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) มีการรับข้อ

ร้องเรียนจากลูกค้าและนํามาปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น 

      8)  ความขัดแย้งหรือความไม่เห็นพ้องระหว่างกลุ่มบริษัทฯกับผู้ถือหุ้นซึง

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบการทํางาน ตรวจสอบงบดุล มีการตังตัวชีวัด (KPI) และรายงานผล

กับผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใส เป็นต้น 

      9)  ความขัดแย้งหรือความไม่เห็นพ้องระหว่างกลุ่มบริษัทฯกับผู้ขายสินค้า 

(Supplier) ซึงกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความเป็นธรรมและมีความโปร่งใสในการคัดเลือกผู้ขายสินค้า

ให้กับบริษัท เป็นต้น 

 

 4.1.6 การทบทวนและการปรับปรุงกิจกรรมและแนวปฏิบัติขององค์กรทีมีต่อความ   

    รับผิดชอบต่อสังคม 

    4.1.6.1  การติดตามตรวจสอบกิจกรรมเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

    กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้มีการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน CSR  

ตามหัวข้อหลักของมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม และตาม

แผนงานของแต่ละหน่วยงานในหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตามระยะเวลาทีเหมาะสมโดย

มีการติดตามผลการปฏิบัติและการแก้ไขการดําเนินงานด้าน CSR ทังภายในและภายนอกองค์กร

ผ่านทางช่องทางการสือสารต่างๆ ดังนี 

      1)  การติดตามผลการปฏิบัติและการแก้ไขภายในองค์กร 

      กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีการติดตามผลการปฏิบัติและการแก้ไข

การดําเนินงานด้าน CSR จากภายในองค์กรผ่านทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ การ ระบบเครือข่ายภายใน

องค์กร (Intranet) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) และการประชุม (Meeting) ซึงได้แก่ CSR 

Weekly, CSR Monthly, Executive Monthly, 3-Arrow Quarterly, Safety Committee Monthly, 

Welfare Committee Quarterly  

      2)  การติดตามผลการปฏิบัติและการแก้ไขภายนอกองค์กร 

      กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีการติดตามผลการปฏิบัติและการแก้ไข

การดําเนินงาน ด้าน CSR จากภายนอกองค์กรผ่านทางช่องทางการสือสารต่างๆ เช่น ระบบเครือข่าย

ระหว่างประเทศ (Internet)  การจัดทําประชาพิจารณ์โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การเข้าร่วม

ประชุมตามวาระทีชุมชนจัดขึน การพบปะเยียมเยียนชุมชน การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสังคม และ

การเยียมชมโรงงานของลูกค้าและผู้ขายสินค้า (Customer Visit,Supplier Visit) เป็นต้น 



 
 

111 

    4.1.6.2  การทบทวนความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานขององค์กรทีเกียวกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

    กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้มีการทบทวนความก้าวหน้าและผลการ

ดําเนินงานตามแผนงานต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเทียบกับเป้าหมาย (KPI) และ

วัตถุประสงค์ทีได้ตังไว้ในแต่ละหน่วยงานของหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามระยะเวลาที

เหมาะสมและได้มีการบ่งชีการเปลียนแปลงในแผนงานหรือวิธีการปฏิบัติเพือทําการปรับปรุงการ

ดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร    

    4.1.6.3  การยกระดับความน่าเชือถือของการรวบรวมและการบริหารจัดการข้อมูล

และข่าวสาร 

    กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลเกียวกับการดําเนินงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพือนําเสนอต่อภายนอกองค์กร ได้แก่ การจัดส่งรายงานการประชุม 

Safety committee monthly ให้หน่วยงานราชการและสนับสนุนข้อมูลในการจัดทํา Annual Report 

from UBE (Japan) เพือนําเสนอต่อสาธารณชน เป็นต้น สําหรับภายในองค์กร กลุ่มบริษัทฯได้มีการ

รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติและการแก้ไขในการดําเนินงาน CSR และทําการสือสารแก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายในองค์กร เช่น การรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังภาพที 4.15 เป็นต้น นอกจากนี

กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและข้อมูลทีมีความละเอียดอ่อน เพือความ

ถูกต้อง ความน่าเชือถือ และเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย 

 

 
 

ภาพที 4.15  การรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

 แหล่งทีมา: กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552 
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    4.1.6.4  การปรับปรุงสมรรถนะ  

    ผลทีได้จากการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความคิดเห็นของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเกียวกับการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ ฯ ได้ถูกนําเสนอต่อผู้บริหาร

ระดับสูงขององค์กรเพือทําการทบทวนและพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนือง 

     สรุปความสอดคล้องของการดําเนินงาน CSR กับเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐาน

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2552 (CSR-DIW 2552) (กรม

โรงงานอุตสาหกรรม, 2552ก) ดังตารางที 4.1 



 

ตารางที  4.1  สรุปความสอดคล้องของการดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) กับเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ   

                     อุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2552 

 

เกณฑ์การปฏิบัติ การดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

1. การทบทวนสถานะเริมต้น 1. มีการทบทวนรายละเอียดการดําเนินงาน CSR ทีมีอยู่กับ 

- หัวข้อหลักและประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR-DIW พ.ศ.2551 

- กฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน CSR  

2. ผลทีได้จากการทบทวนได้ถูกนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานด้าน CSR 

2. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 1. ผู้บริหารระดับสูงมีการกําหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึงในพันธกิจขององค์กร (พันธกิจข้อที 4) และมีการ

นํามากําหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

ซึงจัดทําเป็นเอกสารและสือสารกับทังภายในและภายนอกองค์กรอย่างชัดเจน 

3. กฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ 1. มีการระบุ เข้าถึง และประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

และมีการทบทวนความสอดคล้องตามกฎหมายทุก 3 เดือน 

4. การดําเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   4.1 การชีบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   4.2 การจัดลําดับสําคัญของผลประโยชน์และ 

   ผลกระทบ 

 

   4.3 แผนการเข้าถึงและแผนการดําเนินงาน 

   ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

1. มีการบ่งชีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังภายในและภายนอกองค์กร จัดทําไว้เป็นเอกสารและทําการทบทวนปีละ 1 ครัง 

1. มีการจัดลําดับความสําคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยประเมินจากความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อกําหนดตามมาตรฐาน CSR-DIW ซึงจัดทําเป็นเอกสารและทบทวนปี

ละ 1 ครัง 

1. มีการจัดทําแผนงานการเข้าถึงและการดําเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึงได้ระบุช่องทางการสือสาร ความถีในการสือสาร 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาและความเหมาะสมของทรัพยากร ไว้อย่างชัดเจน 
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ตารางที  4.1 (ต่อ) 

 

เกณฑ์การปฏิบัติ การดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

5. การนําไปใช้และปฏิบัติ 

   5.1 โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

    

   5.2 การสร้างความตระหนักและความรู้  

   ความสามารถ 

 

 

 

 

  5.3 การสือสารและการหารือกับผู้มีส่วนได้ 

     ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

     5.4 การแก้ไขความขัดแย้งหรือความไม่เห็น 

     พ้องระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

1. มีการกําหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน โดยระบุบุคลากรและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน จัดทําเป็นเอกสารและสือสารให้เป็นที

รับทราบภายในองค์กร 

1. มีการยกระดับความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างความเข้าใจกับพนักงาน สร้างวัฒนธรรม ชักจูงและ

กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดําเนินงาน CSR ขององค์กร 

2. มีการสร้างความรู้ความสามารถด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทําการฝึกอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กระตุ้นให้

พนักงานเสนอแนวทางและความคิดใหม่ๆ  จัดบุคลากรทีมีความเชียวชาญเพือให้คําปรึกษากับพนักงาน สร้างคณะทํางานซึงเป็น

บุคลากรจากหลายหน่วยงานและหลายระดับชัน มีการหารือร่วมกันระหว่างพนักงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกียวกับความสําเร็จ

ของงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. มีการจัดทําและนําไปปฏิบัติซึงแผนการสือสาร วิธีในการสือสาร และความถีในการสือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังภายในและ

ภายนอกองค์กรเกียวกับการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. มีกลไกการแก้ไขความขัดแย้งหรือความไม่เห็นพ้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย การพูดคุยโดยตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Face 

to face) การทําประชาพิจารณ์ การมีข้อกําหนดทีเป็นลายลักษณ์อักษรทีมุ่งเน้นไปทีความเข้าใจทีไม่ตรงกัน ระเบียบปฏิบัติในการ

ดําเนินการจัดการกับข้อร้องเรียน ระเบียบปฏิบัติในการประนีประนอมหรือชีขาด และระเบียบปฏิบัติอืนๆ ทีสามารถใช้ในการ

แก้ไขข้อข้องใจ 
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ตารางที  4.1 (ต่อ) 

 

เกณฑ์การปฏิบัติ การดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

6. การทบทวนและการปรับปรุงกิจกรรมและ

แนวปฏิบัติขององค์กรทีมีต่อความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

   6.1 การติดตามตรวจสอบกิจกรรมเกียวกับ 

   ความรับผิดชอบต่อสังคม 

   6.2 การทบทวนความก้าวหน้าและผลการ 

   ดําเนินงานขององค์กรทีเกียวกับความ 

   รับผิดชอบต่อสังคม 

   6.3 การยกระดับความน่าเชือถือของการ 

   รวบรวมและการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 

 

 

   6.4 การปรับปรุงสมรรถนะ 

 

 

 

1. มีการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงานต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และตามหัวข้อหลักและประเด็นตาม

มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ตามระยะเวลาทีเหมาะสม 

1. มีการทบทวนความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานตามแผนงานต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเทียบกับเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ทีได้กําหนดขึนของแต่ละหน่วยาน 

 

1. มีการจัดเตรียมข้อมูลผลการดําเนินงาน CSR และการดําเนินงานตามหัวข้อหลักของมาตรฐานความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมนําเสนอต่อภาครัฐและสาธารณชน 

2. มีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและข้อมูลทีมีความละเอียดอ่อน เพือความถูกต้อง ความน่าเชือถือ และรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูล  

1. มีการทบทวนและพิจารณาแนวทางในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยผู้บริหารระดับสูง โดยมีการนําความ

คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการพิจารณา 
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4.2  ปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

   

  การวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) เป็น

การศึกษาวิจัยโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับบุคลากรระดับบริหารใน

หน่วยงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่กับการศึกษาเอกสารหรือบทความทีเกียวข้อง 

(Documentary Research) ซึงได้ทําการศึกษาปัจจัยใน 3 ด้านได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัย

นําเข้า (Input) และด้านกระบวนการ (Process) ผลการศึกษาวิจัยมีดังนี 

 

 4.2.1  ปัจจัยด้านบริบท (Context) 

    4.2.1.1  การเมือง 

      1)  นโยบายรัฐบาล    

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 

นโยบายจากรัฐบาลมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ดังเช่นกรณีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมซึงเป็นหน่วยงานของรัฐบาลได้จัดทําโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ

โรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: 

CSR-DIW) ขึน เพือส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้สามารถนําเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW ไป

ปฏิบัติและได้รับการรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานนีและเพือพัฒนาตนเองเข้าสู่เกณฑ์

มาตรฐานสากล (ISO 26000 Social Responsibility) ซึงมาตรฐานดังกล่าวได้มุ่งเน้นในเรืองความ

ปลอดภัย สุขอนามัย การส่งเสริมและปกป้องธรรมชาติและสิงแวดล้อม การอนุรักษ์และประหยัด

พลังงาน การคุ้มครองแรงงาน สิทธิขันพืนฐานของมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้าง

นวัตกรรม และการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์เพือการเติบโตอย่างยังยืน(กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม, 2553) จึงเป็นผลให้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการนํา มาตรฐาน CSR-DIW มาปฏิบัติเพือ

แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพือพัฒนาธุรกิจอย่างยังยืนโดย

มาตรฐาน CSR-DIW นีได้เป็นแนวทางทีทําให้สามารถดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มี

ส่วนได้ส่วนได้อย่างเป็นระบบ ซึงกลุ่มบริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นโครงการนําร่องและได้รับการรับรอง

มาตรฐาน CSR-DIW ในปี 2551 เป็นต้น นอกจากนีนโยบายรัฐบาลอืนๆเช่น นโยบายด้านอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัยของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ช่วยส่งเสริมการดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่ม

บริษัทฯ  อีกด้วย 
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       ดังนันจึงสรุปได้ว่านโยบายรัฐบาลมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่ม

บริษัทฯเป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ทําให้การ

ดําเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีทิศทางและมีประสิทธิภาพ 

      2)  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของภาครัฐ     

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของภาครัฐ มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่ม

บริษัทฯ ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ Community Relation Manager (สมถวัลย์ บุญประภาศรี, 

2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า 

 

 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด และนโยบายของภาครัฐส่งผลต่อการ

ดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ โดยการมีกฎหมายใหม่ ๆ เช่น HIA ทําให้

บริษัทต้องปฏิบัติตามซึงเป็นส่วนหนึงของ CSR โดยกระแส EIA และ HIA ทําให้

บริษัทต้องวิเคราะห์ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทคือใคร โดยมีหน่วยงาน CSR 

ของบริษัทรับหน้าทีในการเป็นแม่งาน 

     

      จากการสัมภาษณ์พบว่าการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ นันได้ปฏิบัติตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของภาครัฐและปฏิบัติดีมากกว่าทีกฎหมายกําหนดด้วยความ

สมัครใจซึงสอดคล้องกับการดําเนินงาน CSR ทีอย่างน้อยทีสุดต้องปฏิบัติตามกฎหมายและทําความ

ดีให้มากกว่าทีกฎหมายกําหนด โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของภาครัฐได้เป็นกรอบ

และแนวทางในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯช่วยลดข้อขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและช่วยลด

ภาระของทางราชการในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯซึงเป็นผลดีต่อกลุ่ม

บริษัทฯอีกด้วย 

       ดังนันจึงสรุปได้ว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของภาครัฐมีผล

ต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนียังเป็น

กรอบและแนวทางในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย 

        3)  ผู้นําชุมชน / ผู้นําท้องถินและการเมืองท้องถิน 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าผู้นําชุมชนและการเมืองท้องถินมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการ

ให้สัมภาษณ์ของ Community Relation Manager (สมถวัลย์ บุญประภาศรี, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า 
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 การเมืองท้องถินมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของบริษัทมาก เนืองจากการเมือง

ท้องถินเป็นการแข่งขันทีผู้แพ้ผู้ชนะก็ยังคงอยู่ในชุมชนด้วยกัน ในการดําเนินงาน

กับชุมชนจึงต้องไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด การติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชนเป็นสิงที

จําเป็นเพราะเขาเป็นหัวหน้าชุมชน เราต้องไม่ถือเสียงผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําคนใด 

จะต้องเข้าไปให้ถึงรากหญ้าของชุมชนโดยไม่เอาข้อขัดแย้งมาเกียว และทํางานให้

เทียงตรงทีสุด 

   

      จากการสัมภาณ์พบว่าผู้นําชุมชนมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่ม

บริษัทฯ เนืองจากชุมชนรอบกลุ่มบริษัทมีการปกครองกันเป็นหมู่บ้านมีตัวแทนหมู่บ้านเป็นผู้นํา

ชุมชน ซึงมีความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากระหว่างผู้นําและลูกบ้าน บทบาทของผู้นําชุมชนคือ

การเป็นผู้นํากลุ่มต่างๆและเป็นตัวแทนของชุมชนในการดําเนินการต่างๆ ดังนันผู้นําชุมชนจึงมี

บทบาทกับการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ทังการเป็นตัวกลางในแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร 

เป็นผู้ประสานงาน เป็นตัวกลางในการเชือมโยงกลุ่มบริษัทกับชุมชน ดังนันการทีผู้นําชุมชนมี

ทัศนคติทีดี ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกลุ่มบริษัทฯ ในการดําเนินงาน CSR ทําให้กลุ่มบริษัทฯ

สามารถเข้าถึงตัวชาวบ้านและทําการสือสารได้อย่างสะดวกมากขึน มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

ทราบความต้องการทีแท้จริงของชุมชนและดําเนินงานด้าน CSR ได้อย่างราบรืนเนืองจากได้รับ

ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ทังนีแม้ผู้นําท้องถินจะมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ และ

กลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องเข้าถึงชุมชนโดยผ่านผู้นําซึงเป็นตัวกลาง แต่กลุ่มบริษัทฯ ก็ไม่ได้ละทิงตัว

ชาวบ้านเนืองจากมีแนวความคิดทีว่าแต่ละบุคคลย่อมมีความคิดทีแตกต่างกัน ความคิดของผู้นํา

ชุมชนอาจไม่ได้สอดคล้องกับความคิดเห็นของลูกบ้านเสมอไป และเนืองจากผู้นํามีจํานวนน้อยเมือ

เทียบกับจํานวนของลูกบ้านจึงก่อให้เกิดอุปสรรคเนืองจากเข้าใจไม่ตรงกันบ้างในบางครัง ซึงจาก

การสัมภาษณ์คนในชุมชนพบว่าในการดําเนินงาน CSR ทีผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเยียนเยียน

และหารือกับผู้นําชุมชนเกียวกับผลกระทบทีได้รับจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ หารือ

เกียวกับปัญหาและความต้องการของชุมชนและ การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของกลุ่มบริษัท

ฯให้กับชุมชนอย่างสมําเสมอ โดยมีแนวคิดในการดําเนินงานกับชุมชนคือ การให้ความเคารพนับ

ถือ และดูแลเปรียบเสมือนเป็นลูกหลานของชุมชน สําหรับการเมืองท้องถินกลุ่มบริษัทฯ มีการ

ดําเนินงานอย่างเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดจึงทําให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ไม่ขัดแย้งและ

สามารถร่วมกันดําเนินงาน กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ กับชุมชนได้อย่างราบรืนเป็นอย่างดี 

      จึงสรุปได้ว่าผู้นําชุมชนและการเมืองท้องถินมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

เนืองจากผู้นําชุมชนเป็นตัวกลางในกลางผลักดัน ประสานงาน รวมนําใจของคนในชุมชนและมี
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อิทธิพลในการคัดค้านหรือการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ 

ต้องสร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นําชุมชนและสําหรับการเมืองท้องถินได้ส่งผล

ให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องดําเนินงานอย่างเป็นกลางไม่ถือเสียงและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดซึงจะนํามาสู่ความ

ร่วมมือร่วมใจในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการด้าน CSR ของชุมชนได้เป็นอย่างดี 

      4)  องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการ

ให้สัมภาษณ์ของ CSR Manager (พศิน เรืองศรี, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า  

 

NGOs ภาคตะวันออกมีผลต่อการดําเนินงาน CSR เรืองมาตรา 67 วรรค 2 แต่ที

ผ่านมามีบทบาทบ้างเล็กน้อย เช่น เรืองกลินจากโรงงานทีเกิดขึนในบางครัง ซึง

โรงงานก็ได้ทําการแก้ไขและทําความเข้าใจกับชุมชนอยู่ตลอด ถ้าบริษัทมีความ

ตระหนักในการปรับปรุงอย่างจริงจังเขาก็ไม่ว่าอะไร 

         

      จากการสัมภาษณ์พบว่าองค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทต่อการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนซึงกลุ่มบริษัทฯได้มีการดําเนินงานกับ 

NGOs โดยกําหนดให้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดทําแผนในการสือสารกับองค์กรพัฒนาเอกชน

และเนืองจากในปัจจุบันรัฐธรรมนูญ (Constitution) ได้เปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆของภาคอุตสาหกรรมมากขึน จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯจึงต้อง

ปฏิบัติตาม ดังเช่น การขยายโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ซึงมีการให้องค์กรพัฒนาเอกชนให้

ความเห็นประกอบในขันตอนการทํา HIA ของโครงการดังกล่าว เป็นต้น  

      จึงสรุปได้ว่าองค์กรพัฒนาเอกชนมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่ม

บริษัทฯ โดยเป็นกระบอกเสียงของชาวบ้านหรือชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ และมีบทบาทในการ

ดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้อง

จัดทําแผนในการสือสารและดําเนินงานกับ NGOs และเปิดโอกาสให้ NGOs เข้ามามีส่วนร่วมใน

การดําเนินงานต่างๆของกลุ่มบริษัทฯ มากขึนเนืองจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหนึงขององค์กร 

    4.2.1.2 เศรษฐกิจ 

      1)  สภาวะเศรษฐกิจ 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าสภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ 
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Community Relation Manager (สมถวัลย์ บุญประภาศรี, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า 

 

สภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ถ้าเศรษฐกิจในภาพรวมไม่ดีการทํา 

CSR อาจจะไม่ดีเลิศ เพราะต้องทําตามสัดส่วนทีมีอยู่และต้องอธิบายให้ชุมชน

เข้าใจ แต่ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร CSR ก็ต้องดําเนินไปอยู่แล้ว ทังนีหน้าที

ดูแลชุมชนไม่ใช่เป็นหน้าทีของโรงงานเท่านันแต่ยังมี อบต. รัฐ ซึงถ้าเศรษฐกิจ

ของหน่วยงานรัฐดี งบ กองทุนหมู่บ้านและโครงการต่างๆก็จะมาถึงชุมชนดีตาม

ไปด้วย ทุกอย่างเป็นผลต่อเนือง 

 

      และการให้สัมภาษณ์ของ Safety Manager, (วิชาญ สุวรรณประสิทธิ, 

2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า 

 

สภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน CSR ของบริษัทในลักษณะของ

ผลกระทบต่อเนืองหรือโดมิโน (Domino) การทีสภาวะเศรษฐกิจของประเทศดี

หรือยําแย่ก็ย่อมส่งผลกระทบกับทุกธุรกิจรวมถึงธุรกิจปิโตรเคมีซึงเป็นธุรกิจ

อุตสาหกรรมขันต้นด้วย สําหรับการดําเนินงาน CSR ของบริษัทซึงจําเป็นต้องใช้

งบในงานสาธารณกุศลต่างๆ เมือเศรษฐกิจดีก็ย่อมมีการปันงบประมาณในการ

ดําเนินงาน CSR มากขึนโดยไม่มีการจํากัดงบ ทําให้สามารถดําเนินงาน CSR ได้

อย่างเต็มทีและถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน CSR ได้

เช่นกัน ยกตัวอย่าง วิกฤตการณ์ภาวะเศรษฐกิจทรุดในปี 2540 ได้ส่งผลให้

งบประมาณในการดําเนินงาน CSR ของบริษัท ฯ น้อยลง ซึงเป็นไปตามธรรมชาติ

ของการดําเนินธุรกิจ ภาวะเศรฐกิจของชุมชนก็มีผลต่อการดําเนินงาน CSR โดยถ้า

เศรษฐกิจครอบครัวดี มีความกินดีอยู่ดี ความต้องการในด้านนีก็อาจมีบ้างแต่ไม่

เยอะ แต่ถ้าเขาไม่มีงบประมาณหรือมีไม่เพียงพอก็จะเกิดเป็นอุปสรรคได้ ทังนี 

CSR เป็นการอาสา ดังนันเราต้องมีใจพัฒนาโดย CSR ไม่ได้เป็นการเอาเงินไปใช้

เพียงอย่างเดียว 

 

      จากการสัมภาษณ์พบว่าสภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

เนืองจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีผลต่อกําไรและการปันงบประมาณในการดําเนินงาน CSR โดย

ภาวะเศรษฐกิจทีดีจะส่งผลให้สามารถดําเนินงานด้าน CSR ได้อย่างเต็มทีและหากภาวะเศรษฐกิจ 
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ไม่ดี ส่งผลให้มีข้อจํากัดในเรืองบประมาณเป็นผลให้ไม่สามารถดําเนินงานด้าน CSR ได้อย่างเต็มที 

นอกจากนีสภาวะเศรษฐกิจในชุมชนได้มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯในด้านระดับ

ของความต้องการการดูแลช่วยเหลือโดยสภาวะเศรษฐกิจของชุมชนทีดี ชุมชนได้รับงบประมาณ

กองทุนอย่างเหมาะสมและมีความเป็นอยู่ทีดีจะส่งผลให้ระดับความต้องการการดูแลช่วยเหลือจาก

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มากนัก แต่เนืองจากการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯเป็นการทําด้วยใจไม่ใช่

เป็นการใช้งบประมาณเพียงอย่างเดียวดังนันไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรกลุ่มบริษัทฯก็ยังคง

มีการดําเนินงานด้าน CSR ต่อไป 

      จึงสรุปได้ว่าสภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการดําเนินงานด้าน CSR ทังภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวมทีมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานด้าน CSR ซึงส่งผลต่อระดับ

ความสามารถทีจะดําเนินงานด้าน CSR ได้อย่างเต็มที สําหรับสภาวะเศรษฐกิจของชุมชนได้ส่งผล

ต่อระดับความต้องการความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯ ทําให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องเพิมระดับการดูแล

ช่วยเหลือให้มากขึน 

     2)  ความต้องการของคู่ค้าและสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าคู่ค้ามีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯแต่ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจไม่มีผลต่อการ

ดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ CSR Manager (พศิน เรืองศรี, 

2553) ทีได้ให้สัมภาษณ์กล่าวไว้ว่า  

 

สินค้าประเภทเดียวกันกับของบริษัทมีผู้ผลิตน้อยราย และปัจจุบันยังไม่ได้มีการนํา 

CSR มาเป็นข้อกีดกันทางการค้า แต่ก็สามารถ Import เข้ามาได้แต่ก็น้อย ดังนัน ใน

อนาคต CSR ก็อาจมีผลเนืองจากการกีดกันทางการค้าได้ ซึงในการทําธุรกิจเรามี 

Code of Conduct ซึงมีอยู่ 8 ข้อ เป็นส่วนหนึงของ CSR อยู่แล้วเพราะหัวใจของ 

CSR คือ สิทธิมนุษยชน มาจาก United Nations มี 2 เรืองหลักคือ การดําเนินงาน

อย่างเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชนซึงรวมพวกธรรมาภิบาล การติดสินบนไว้ด้วย 

ของเราเองก็มีจริยธรรมของธุรกิจ ค้าขายอย่างเป็นธรรม ในการดําเนินงานของ

องค์กรเป็นแบบให้เท่าเทียมแต่ไม่เท่ากันโดยดูจากอะไรหลายๆ อย่าง 

 

      และการให้สัมภาษณ์ของ Safety Manager (วิชาญ สุวรรณประสิทธิ, 

2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า 
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ในการดําเนินงาน CSR ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ฯ ส่วนหนึงคือ คู่ค้าบริษัท

ต้องค้าขายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม กับ supplier ถ้าหากบริษัทผูกขาดเจ้าเดียวมี

บริษัททีขายให้ในราคาทีถูกกว่าแต่ไม่ซือนันเป็นสิงทีไม่ถูกต้อง บริษัทต้องทําตัว

ให้โปร่งใสจะส่งผลให้คู่ค้าอยากเข้ามาค้าขายด้วยเพราะอูเบะโปร่งใส และมี

ภาพลักษณ์ทีดี สําหรับในสภาวะการแข่งขันโดยปกติ (Normal Competition) 

ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจไม่มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของบริษัทฯ เนืองจาก 

บริษัทมีเทคโนยี (Know How Technology) เป็นของตนเองและเป็นหนึงเดียวใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงไม่มีคู่แข่งในประเทศ การแข่งขันจึงน้อยมาก กลไกทาง

การตลาดจึงไม่มีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

 

      จากการสัมภาษณ์พบว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ใช่อุตสาหกรรมขัน

ปลายและจึงทําให้มีคู่ค้าไม่มากนักนอกจากนีกลุ่มบริษัทฯยังมีผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันอยู่น้อย

รายโดยกลุ่มบริษัทฯเป็นหนึงเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองอีก

ด้วยดังนันจึงมีการแข่งขันน้อยมากถึงอย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯได้ให้ความสําคัญกับ 

CSR มีการดําเนินงาน CSR ด้วยจิตสาธารณะและทํามาเป็นระยะเวลานานตังแต่เริมก่อตังองค์กร

และไม่ได้เป็นการทําตามกระแส ดังนันภาวะการแข่งขันทางธุรกิจจึงไม่มีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

สําหรับคู่ค้าซึงเป็นหนึงในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯแม้ว่าคู่ค้าจะ

ยังไม่ได้มีความเข้มงวดกับกระแส CSR แต่กลุ่มบริษัทฯก็ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานที

โปร่งใสและเป็นธรรมกับลูกค้าและคู่ค้าโดยนํา Code of Conduct  มาเป็นแนวทางในการดําเนิน

ธุรกิจซึงได้ระบุถึงการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันมีความยุติธรรมกับคู่ค้า คู่แข่ง ผู้

ถือหุ้น พนักงาน และไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบโดยไม่เป็นธรรม  

      จึงสรุปได้ว่าภาวะการแข่งขันทางธุรกิจไม่มีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

ของกลุ่มบริษัทฯเนืองจากมีการแข่งขันน้อยมากและการดําเนินงาน CSR ของบริษัท ฯ นันไม่ได้ทํา

ตามกระแสดังนันภาวะการแข่งขันจึงไม่มีผลกับการดําเนินงาน CSR สําหรับคู่ค้ามีผลต่อการ

ดําเนินงาน CSR เนืองจากเป็นหนึงในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ นําจริยธรรม

ธุรกิจ (Code of Conduct) มาใช้ในการดําเนินงานขององค์กร แม้ว่าจะมีคู่ค้าน้อยรายและยังไม่ได้มี

การเรียกร้องเกียวกับการดําเนินงาน CSR ก็ตาม  

   4.4.1.3  สังคมและวัฒนธรรม      

     1)  ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณีและการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชน 
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      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯมี

ความเห็นสอดคล้องกันว่าค่านิยม ความเชือ วัฒนธรรมประเพณี การยอมรับและการมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ

Community Relation Manager (สมถวัลย์ บุญประภาศรี, 2553) ได้กล่าวไว้ว่า 

   

การดําเนินงานกับชุมชนเปรียบเสมือนบูมเมอแรง ขว้างสิงทีดีไปสิงทีกลับมาก็คือ

สิงทีดี ถ้าทํางานชุมชนดีชุมชนก็ตอบกลับมาดีชาวบ้านเองเขาก็ต้องการ CSR อยู่

แล้ว การทีชุมชนได้ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เป็น

อย่างดี ทังนีเพราะความพึงพอใจของชุมชนทีเกิดมาจากการทีบริษัทดูแลชุมชน 

ดูแลสังคม หากบริษัทไม่ดูแลเลยชุมชนก็จะไม่ยอมรับ  

           

      จากการสัมภาษณ์พบว่าการเปลียนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันของชุมชน

นันได้ส่งผลต่อทัศนคติและค่านิยมของคนในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯให้มีการเปลียนแปลงตาม

ไปด้วยส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องเปลียนแปลงรูปแบบในการดําเนินงานกับชุมชนโดยทัศนคติของ

คนในชุมชนมีผลต่อการยอมรับการดําเนินงาน CSR หากคนในชุมชนไม่ยอมรับก็อาจจะนํามาซึง 

ความไม่ร่วมมือและการต่อต้าน ทําให้การดําเนินงาน CSR ไม่ราบรืน ดังนันการทําให้ชุมชนเกิด

การยอมรับการดําเนินงาน CSR จึงทําได้โดยการแก้ไขหรือปรับทัศนคติของคนในชุมชนด้วยการ

ให้ข้อมูลทีสําคัญและทีถูกต้องแก่ชุมชนโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคล

เนืองจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน และมีการเรียนรู้จากชุมชนอยู่เสมอซึงจําเป็นต้องใช้เวลา

หากสามารถทําให้เกิดทัศนคติทีดีและการยอมรับจากชุมชนแล้วก็จะนํามาซึงความราบรืนและความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยการดําเนินงานทีเปรียบเสมือนลูกหลานร่วมกับความต้องการการดําเนินงาน

ด้าน CSR ของคนในชุมชนทีมีอยู่แล้วจึงก่อให้เกิดความพึงพอใจ การยอมรับและนํามาสู่ความ

ร่วมมือในการดําเนินงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

      จึงสรุปได้ว่าค่านิยม ความเชือ วัฒนธรรมประเพณีมีผลต่อการดําเนินงาน 

CSR เนืองจากมีผลต่อการยอมรับ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ การส่งเสริม และสนับสนุนของคน

ในชุมชนซึงนําไปสู่ความราบรืนในการดําเนินงานด้าน CSR กับชุมชน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องมีการ

เรียนรู้จากชุมชนอยู่เสมอ ให้ข้อมูลข่าวสารทีสําคัญ สร้างความเข้าใจและทัศนคติทีดีแก่คนในชุมชน 

      2)  การเรียกร้อง/การร้องเรียน จากชุมชน ประชาชนและสังคมโดยรอบ 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่ากระแสการเรียกร้องและร้องเรียนจากชุมชนประชาชนและสังคมโดยรอบมีผลต่อการ
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ดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ Community Relation Manager 

(สมถวัลย์ บุญประภาศรี, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า 

 

ทีผ่านมาบริษัทได้รับการร้องเรียนเรืองกลิน ซึงโรงงานนันก็เหมือนรถยนต์คัน

หนึง เมือเริมต้นเดินเครือง ก็ต้องมีเสียงและกลินแต่ไม่ได้เกินมาตรฐาน และกลินที

เกิดขึนนันไม่ได้เป็นกลินทีอันตราย เรืองร้องเรียนก็เหมือนกับเขาช่วยเราระวังด้วย 

ซึงถือว่าเป็นสิงทีดีเพราะเหมือนเป็นการช่วยกันเฝ้าระวัง ทุกคนต้องมีส่วนร่วมจะ

ได้เข้าใจกัน และเรามี CSR Duty ทีให้ชุมชนแจ้งเรืองกลินหรือเรืองเดือดร้อนได้

ตลอดเวลา เช่น ได้กลินอะไร เป็นเวลานานแค่ไหน เป็นต้น 

 

      จากการสัมภาษณ์พบว่าทีผ่านมากลุ่มบริษัทฯ เคยได้รับการร้องเรียนจาก

ชุมชนหรือประชาชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯในเรืองกลินซึงมีการเรียกร้องให้กลุ่มบริษัทฯ ทําการ

ปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯต้องมีการเฝ้าระวังและปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตลอดเวลา

ซึงกลุ่มบริษัทฯได้มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพือลดปัญหามลพิษทางอากาศ ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน 

กลินทีชาวบ้านได้รับจึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่ถึงอย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯได้จัดให้มี CSR Duty 

ขึนและจัดทําขันตอนการตอบสนองเมือมีการร้องเรียนปัญหาเรืองกลินโดยหน่วยงาน CSR จะเป็นผู้

ประสานงานนําข้อร้องเรียนดังกล่าวสือสารกับฝ่ายผลิตได้ทราบและทําปรับปรุงแก้ไข  

      จึงสรุปได้ว่าการร้องเรียนจากชุมชนประชาชนและสังคมโดยรอบทีกลุ่ม

บริษัทฯได้รับคือ เรืองกลินอันเนืองมาจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ 

ต้องให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจกับชุมชน มีการประสานงานทังกับภายในและกับโรงงาน

ข้างเคียง มีการเฝ้าระวังและปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา 

      บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนเรืองกลินจากชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้กลุ่ม

บริษัทฯ ต้องมีการเฝ้าระวังและปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทาง

เทคโนโลยี การจัดให้มี CSR duty มีการให้ข้อมูล ความรู้และสร้างความเข้าใจกับชุมชน การจัดทํา

ขันตอนการตอบสนองเมือมีการร้องเรียนปัญหาเรืองกลินและการประสานงานกับโรงงานข้างเคียง

เมือมีปัญหา เป็นต้น 

   4.2.1.4  เทคโนโลยี 

      1)  เทคโนโลยีของชุมชนและสังคม 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ 
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Safety Manager (วิชาญ สุวรรณประสิทธิ, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า “เทคโนโลยีทีใช้ในการสือสาร

ช่วยให้มีการเข้าถึงข้อมูลทังผู้ส่งและผู้รับได้ดีทีสุด เช่น ระบบโทรศัพท์ Hotline ของ CSR Duty ที

ชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ 24 ชัวโมง เป็นต้น”     

      จากการสัมภาษณ์พบว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่ม

บริษัทฯโดยเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยีการสือสาร เช่น ระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ 

(Internet) ระบบการสือสารภายในองค์กร (Intranet) ทีช่วยในการถ่ายทอดแลกเปลียนข้อมูล

ข่าวสาร ระบบโทรศัพท์สายตรง (Hotline) ทีทําให้ชุมชนและสังคมสามารถติดต่อกับกลุ่มบริษัทฯ

ได้ตลอดเวลา เทคโนโลยีการผลิตและการบําบัดมลพิษทีดีส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบหรือความเดือดร้อนแก่ชุมชนและสังคม นอกจากนีกลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีความพยายามใน

การพัฒนาเทคโนโลยีอาชีพให้กับชุมชนอีกด้วย  

      จึงสรุปได้ว่าเทคโนโลยีของชุมชนและสังคมทีมีผลต่อการดําเนินงาน 

CSR คือเทคโนโลยีการสือสารส่งผลให้ทําให้ชุมชนและสังคมสามารถแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร

หรือติดต่อกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา (Hotline) ซึงส่งผลถึงการตอบสนองความต้องการของ

ชุมชน ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนกับชุมชนและการสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนและ

สังคม เป็นต้น 

 

  4.2.2  ปัจจัยด้านปัจจัยนําเข้า (Input)  

    4.2.2.1  ทรัพยากรบุคคล 

      1)  บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถมีทักษะในงาน มีทักษะในด้านการ

สือสาร และมีจํานวนเพียงพอ 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถมีทักษะในงาน ในด้านการสือสาร และมีจํานวนเพียงพอ มีผล

ต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ CSR Manager (พศิน  

เรืองศรี, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า “คนทีทํางานมีประสบการณ์กันมานานไม่ตํากว่า 10 ปีจึงมีศักยภาพ

และถ้าขยายขอบเขตการดําเนินงานก็มีบุคลากรเพียงพอ แม้จ้างคนน้อยแต่มีการวางแผนงานทุกปี

และมีงบประมาณสนับสนุนเป็นอย่างดี” และ Safety Manager (วิชาญ สุวรรณประสิทธิ, 2553) ทีได้

กล่าวไว้ว่า  “งาน CSR จําเป็นต้องใช้การสือสารเป็นสําคัญ ศักยภาพในด้านนีจึงมีความจําเป็น 

สําหรับบุคลากรนันมีเพียงพอแล้ว ก้าวต่อไปบริษัทจะเน้นให้พนักงานทุกคนสามารถสือสารเรืองนี

ได้”      
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      จากการสัมภาษณ์พบว่าการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯนันเป็นการ

ดําเนินงานในหลาย ๆ ด้านและมีความเกียวข้องกับบุคลากรในหลาย ๆ ฝ่ายซึงบุคลากรในแต่ละฝ่าย

มีความเชียวชาญในแต่ละด้านหรือมีทักษะในงานของตนเป็นอย่างดี นอกจากนียังพบว่าทัศนคติ 

การวางตน และความสามารถในการสือสารสร้างความเข้าใจยังเป็นทักษะความสามารถของ

บุคลากรในการดําเนินงาน CSR อีกด้วย ด้วยความรู้ ความสามารถประสบการณ์ทักษะในการ

ทํางานและการสือสารของบุคลากรร่วมกับการวางแผนงานและงบประมาณทีเหมาะสมจึงส่งผลให้

การดําเนินงานด้าน CSR ในแต่ละด้านนันมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และ

เนืองจาก CSR นันเป็นหน้าทีของทุกคนในองค์กร กลุ่มบริษัทฯจึงไม่ประสบปัญหาความไม่

เพียงพอของบุคลากรในการดําเนินงาน CSR 

      จึงสรุปได้ว่าบุคลากรในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในงานแต่ละด้าน มีความสามารถในการสือสารสร้าง

ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้การดําเนินงาน CSR ในแต่ะด้านมีประสิทธิภาพบรรลุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเนืองจากความมีศักยภาพของบุคลากรร่วมกับการดําเนินงาน CSR ทีถูก

กําหนดให้เป็นหน้าทีของทุกคนในองค์กร ดังนันกลุ่มบริษัทฯ จึงมีบุคลากรทีเพียงพอในการ

ดําเนินงานด้าน CSR 

      2)  การสนับสนุนของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าการสนับสนุนของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงานมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของ

กลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ Fire Fighting and Security Manager (พงศ์ไชยรัตน์ ทิ

ชินพงศ์, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า 

 

ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน CSR เป็นอย่างมาก มีการ

กําหนดนโยบายและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทําให้งานด้าน CSR เดินหน้าและ

เห็นผลได้อย่างชัดเจน สําหรับความร่วมมือของพนักงาน คิดว่าพนักงานส่วนใหญ่

ยังให้ความร่วมมือน้อยอยู่ ซึงบางคนคิดว่า CSR เป็นเรืองของแผนก CSR แต่จริง ๆ 

แล้วงาน CSR เป็นงานทีทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือร่วมใจกันทํา ผลคือการทํา CSR 

ไม่ทัวถึงการทํางานกระจุกตัวอยู่ในแผนก CSR เป็นส่วนใหญ่ ไม่กระจาย 

 

      จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญและ

สนับสนุนการดําเนินงาน CSR เป็นอย่างดี มีการวางนโยบาย แผนงานและเข้าร่วมกิจกรรม CSR  
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ทําให้การดําเนินงาน CSR มีความก้าวหน้าและเห็นผลได้อย่างชัดเจน ในด้านพนักงานกลุ่มบริษัทฯ 

ได้มีโครงการด้าน CSR สําหรับพนักงานซึงได้รับความร่วมมือจากพนักงานในระดับหนึง แต่

เนืองจากหน่วยงาน CSR เพิงถูกตังขึนและเป็นทีรู้จักได้ไม่นานพนักงานจึงยังไม่ค่อยทราบบทบาท

และหน้าทีของหน่วยงานและไม่ทราบบทบาทด้านการดําเนินงาน CSR ของตนจึงส่งผลให้

พนักงานเกิดความเข้าใจว่า CSR เป็นหน้าทีของหน่วยงาน CSR จึงยังไม่ได้รับความร่วมมือจาก

พนักงานอย่างเต็มทีและการดําเนินงาน CSR ไม่ทัวถึงทังองค์กร  

      จึงสรุปได้ว่าผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ให้การสนับสนุนการดําเนินงาน

ด้าน CSR เป็นอย่างดีส่งผลให้การดําเนินงาน CSR มีความชัดเจน ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนือง 

สําหรับพนักงานยังทีให้ความร่วมมืออย่างไม่เต็มทีส่งผลให้การดําเนินงาน CSR กระจายไม่ทัวทัง

องค์กรและงานด้าน CSR ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ทีหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

   4.2.2.2  งบประมาณ 

     1)  ความเพียงพอเหมาะสมของงบประมาณทีได้รับในการดําเนินงาน CSR 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR  มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าความเพียงพอเหมาะสมของงบประมาณทีได้รับในการดําเนินงาน CSR มีผลต่อการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ Safety Manager (วิชาญ สุวรรณประสิทธิ, 

2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า  “ในการดําเนินงาน CSR มีงบประมาณประจําปีของหน่วยงานซึงมีความ

เหมาะสมแล้ว” และ Quality Management Officer (พัลลภา นาคเกษม, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า  

“งบประมาณในการดําเนินงาน CSR มีความเพียงพอเหมาะสม ผลคือทําทําให้กิจกรรมต่างๆมีปัจจัย

มาสนับสนุนส่งผลให้สามารถดําเนินงาน CSR ได้อย่างเต็มที” 

      จากการสัมภาษณ์พบว่างบประมาณทีใช้ในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่ม

บริษัทฯ คืองบประมาณประจําปีของหน่วยงานซึงขึนกับโครงการทีเสนอไป เมือเทียบกับขนาดของ

องค์กรและ (KPI) ทีได้ตังไว้นับว่ามีความเพียงพอเหมาะสมจึงส่งผลให้การดําเนินงาน CSR มีปัจจัย

มาสนับสนุนและสามารถดําเนินงานได้อย่างเต็มที 

      จึงสรุปได้ว่า งบประมาณทีใช้ในการดําเนินงาน ด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ 

มีความเพียงพอเหมาะสม ส่งผลให้สามารถดําเนินงานด้าน CSR ได้อย่างเต็มทีเนืองจากมีงบประมาณ

มาสนับสนุน 

    4.2.2.3  สถานทีและสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

      1)  ความเพียงพอเหมาะสมของสถานทีและสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าความเพียงพอเหมาะสมของสถานทีและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆมีผลต่อการดําเนินงาน 
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CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ Safety Manager (วิชาญ สุวรรณประสิทธิ, 

2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า 

 

สถานทีในการดําเนินงาน CSR สําหรับพนักงานนันมีสถานทีต่างๆภายในบริษัทที

เพียงพออยู่แล้ว สําหรับชุมชนก็มีศาลาร่วมใจหรือศูนย์ประชุมกลางของชุมชน มีผล

คือสถานทีจะเป็นสิงสําคัญทีช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสือสาร

และดําเนินงาน ทําให้เป็นจุดทีสามารถให้ชาวบ้านมาทํากิจกรรมได้เพราะในการ

ดําเนินงาน CSR ต้องมีสถานทีและในปัจจุบันกําลังเตรียมอาคารนวัตกรรมให้ส่วน

หนึงเป็นทีจะ สนับสนุนชุมชนด้าน Innovation พยายามนําจุดแข็งของชุมชนที

สามารถทํานําปลากับทุเรียนทอดโดยโรงงานจะไปสนับสนุนเรืองหีบห่อให้ สําหรับ

เครืองมือ อุปกรณ์ สิงอํานวยความสะดวกต่างๆทีใช้ในการดําเนินงาน CSR ยังน้อย

อยู่ ปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยในการสือสารได้ CSR ก็เลือกใช้การสือสารด้านไอที (IT) 

เหมือนกันเพราะเป็นช่องทางทีไวและดีพร้อมทีจะใช้ แต่ยังเข้าถึงชาวบ้านไม่ได้

เนืองจากเขายังรับไม่ได้ การเข้าถึงข้อมูลจึงยังคงน้อยอยู่เนืองจากชุมชนมีความรู้และ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลายทุกครัวเรือน จึงทําให้ยังมีปัญหาและไม่มี

ประสิทธิภาพในการสือสาร ส่งผลให้การสือสารกับชาวบ้านน้อย สําหรับพนักงานมี

อินเตอร์เน็ตภายในแต่พนักงานก็ยังคงไม่ค่อยได้เข้า 

 

      จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีสถานทีทีใช้ในการดําเนินงาน CSR 

อย่างเพียงพอ สําหรับสถานทีภายในได้แก่ CSR Center ซึงเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและมี

สถานทีจัดกิจกรรมสําหรับพนักงาน สําหรับสถานทีภายนอก ได้แก่ เช่น ศาลาประชาคม ศูนย์ประชุม

ซึงมีอยู่ภายในชุมชนอยู่แล้ว ส่งผลให้มีสถานทีทีชัดเจนในการให้ข้อมูล ข่าวสาร และติดต่อสือสาร 

ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประสานงานและเป็นจุดรวมตัวในการ 

ดําเนินงานด้าน CSR ทังสําหรับพนักงานและชาวบ้านในชุมชน  

                                จึงสรุปได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ มีสถานทีในการดําเนินงานหรือจัดกิจกรรมด้าน 

CSR ทีเพียงพอเหมาะสม ส่งผลให้มีสถานทีทีชัดเจนในการติดต่อ สือสาร ประสานงาน ซึงส่งเสริมให้

การดําเนินงานด้าน CSR มีประสิทธิภาพ และทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR ได้รับความ

สะดวกสบายและให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี 

    4.2.2.4  วิธีการทํางานและการบริหารจัดการ 

      1)  วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร 
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      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการ

ให้สัมภาษณ์ของ CSR manager (พศิน เรืองศรี, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า  

 

วัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อการดําเนินงาน CSR เพราะเป็นหลักของการทํางาน เช่น 

ปีทีแล้วเราเน้นความร่วมมือ มี Commitment จากวัฒนธรรมองค์กร AOU C6 ทํา

ให้คนของเรามีแนวคิดเดียวกัน สอดคล้องกันในเรืองความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน 

จริงใจต่อกัน คําไหนคํานัน สร้างความสอดคล้องในวิธีการปฏิบัติงาน 

 

      และQuality Management Manager (ปฤตกุล เลิศเขมทัต, 2553) ทีได้

กล่าวว่า “บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรคือ AOU C6 ซึงมีผลต่อความร่วมมือ เพราะบริษัทเน้นในเรือง

ความร่วมมือร่วมใจ C1 Commitment จิตใจมุ่งมัน C2 Collaboration รวมกันร่วมใจ” 

        จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR พบว่าวิสัยทัศน์ของ

กลุ่มบริษัทฯ ทําให้สมาชิกในกลุ่มบริษัทฯ สามารถมองเห็นภาพอนาคตร่วมกันได้อย่างชัดเจนโดย

กลุ่มบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรคือ  “ขับเคลือนสู่ความสําเร็จด้วยเทคโนโลยีก้าวลํา การ

ทํางานเป็นเลิศ”  และนําไปสู่พันธกิจ 4 ข้อของกลุ่มบริษัทฯ ซึงพันธกิจข้อที 4 ได้นําไปสู่นโยบาย 

CSR และนํามาซึงโครงการต่างๆ ทังภายในระยะสันและระยะยาว 

      สําหรับวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ คือ AOU C6 Innovation 

Teachnology ได้แก่ จิตใจมุ่งมัน (Commitment) รวมกันร่วมใจ (Collaboration) ใส่ใจลูกค้า 

(Customer Focus) พัฒนาต่อเนือง (Contimnuous Improvement) คิดเรืองนวัตกรรม (Chasing 

Innovation) นําการเปลียนแปลง (Change Adaptability) วัฒนธรรมองค์กรนีทําให้คนในองค์กรมี

แนวความคิดเดียวกัน มีการปฏิบัติงานทีสอดคล้องกันและมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน นํามาสู่ความ

ร่วมมือร่วมใจกันและสนับสนุนในการดําเนินงานต่างๆ ซึงรวมถึงการดําเนินงาน CSR ได้เป็นอย่างดี 

      จึงสรุปได้ว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อการ

ดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ โดยวิสัยทัศน์ส่งผลให้สมาชิกในองค์กร มองเห็นภาพอนาคต

ร่วมกันได้อย่างชัดเจน และนําไปสู่พันธกิจซึงเป็นแนวทางในการดําเนินงานเพือให้บรรลุเป้าหมายที

ได้วางไว้ สําหรับวัฒนธรรมองค์กรได้ส่งผลให้คนในองค์กรมีแนวความคิดเดียวกัน มีการปฏิบัติงานที

สอดคล้องกันและมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ซึงนํามาสู่ความร่วมมือร่วมใจกันและสนับสนุนในการ

ดําเนินงานต่างๆซึงรวมถึงการดําเนินงานด้าน CSR ด้วย   

     2)  วิธีการต้นแบบและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน CSR   
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      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าวิธีการต้นแบบและกลยุทธ์มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการ

สัมภาษณ์ของ CSR Manager (พศิน เรืองศรี, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า  

   

กลยุทธ์การบริหารจัดการภายในต้องอาศัยความร่วมมือโดยใช้ AOU C6 การบริหาร

จัดการภายนอก คือ ให้ความเชือถือกับคนข้างนอก ให้ความไว้วางใจและ

สัมพันธภาพทีดี เสมอต้นเสมอปลาย พูดคุยกันบ่อยๆ (Face to face) กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียแสดงความจริงใจสําหรับ ในส่วนทีไม่ใช่เวลางานจะทําการขยายขอบเขต

กว้างขึนให้คนไปร่วมงาน มีกิจกรรมเพิมขึน วิสัยทัศน์ต้องสร้างงานให้มีจิตอาสา

เป็นขันต่อไปทีต้องทํา ให้พนักงานคนอืนมีจิตอาสามาทํา เช่น ให้นับเป็นวัน

ทํางานหนึงปีมีหนึงวัน ให้พนักงานช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เขาช่วยสือสารกับ

คนนอก CSR Center ด้วย พนักงานหนึงคนกระจายสิงดีๆ ภาพทีดีๆ แก่ภายนอก 

พนักงานหลายคนก็กระจายได้มากขึน ดังนันทัศนติทีดีต่อโรงงานของพนักงานจะ

นําไปสู่ทัศนติทีดีของคนภายนอกได้โดยผ่านการบอกเล่า การสือสารกัน 

     

      จากการสัมภาษณ์พบว่ากลยุทธ์ในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ 

มีทังกลยุทธ์ภายในและภายนอกองค์กร กลยุทธ์ภายในคือการใช้วัฒนธรรมองค์กร (AOU C6) และ

กลยุทธ์ภายนอกองค์กรคือการสร้างความน่าเชือถือ ความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีกับ

บุคคลภายนอกโดยการพูดคุยกันบ่อยๆ หรือการหันหน้าเข้าหากัน (Face to face) การส่งเสริมให้

พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับชุมชนเพิมขึนซึงเป็นการสร้างจิตอาสาแก่พนักงานและเป็นการ

สือสาร ประชาสัมพันธ์กับภายนอกอีกด้วย สําหรับวิธีการต้นแบบ กลุ่มบริษัทฯได้มีการดําเนินงาน

ด้าน CSR  มาตังแต่เริมก่อตังองค์กรผ่านหน่วยงานต่างๆทีช่วยสนับสนุนการดําเนินงานด้าน CSR 

กลุ่มบริษัทฯจึงมีพืนฐานของการดําเนินงานด้าน CSR ทีดี ต่อมากลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการนํา

ร่อง CSR-DIW  ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้นําข้อมูลการดําเนินงานต่างๆทีเกียวข้องมา

รวบรวมผสมผสานตามแนวทางการดําเนินงานของมาตรฐาน CSR-DIW และเนืองจากเป็นโครงการ

นําร่องในระยะแรกจึงมีทีปรึกษาให้คําปรึกษาจึงทําให้การดําเนินงานรวดเร็วขึน การดําเนินงาน CSR 

ตามมาตรฐาน CSR-DIW นีทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการดําเนินงานและกระบวนการปฏิบัติที

ชัดเจนขึน มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและได้รับการรับรองตามาตรฐาน CSR-DIW 

      จึงสรุปได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดําเนินงาน CSR ทังภายในและ

ภายนอกองค์กร อันได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรสําหรับบุคลากรภายในกลุ่มบริษัทฯ และการสร้าง
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ความน่าเชือถือและไว้วางใจกับบุคคลภายนอก ซึงมีผลต่อการดําเนินงาน CSR โดยทําให้ คนใน

องค์กรมีแนวคิดความคิดเดียวกันและร่วมมือร่วมใจในการดําเนินงาน CSR และมีความเข้าใจ มี

ความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลภายนอก สําหรับแนวทางการดําเนินงานด้าน CSR กลุ่มบริษัทฯ ได้

ดําเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มี

แนวทางและกระบวนการในการดําเนินงาน CSR ทีชัดเจนและสามารถพัฒนาการดําเนินงานได้

อย่างรวดเร็ว 

      3)  มาตรฐานการดําเนินงานต่างๆ (เช่น ISO14001, OHSAS18001, ISO9001)  

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR  มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่ามาตรฐานการดําเนินงานต่างๆมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการ

ให้สัมภาษณ์ของ Safety Manager (วิชาญ สุวรรณประสิทธิ, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า “มาตรฐานการ

ดําเนินงานต่างๆทําให้บริษัทสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน CSR ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุก ๆ 

กิจกรรมสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ เนืองจาก CSR- DIW มีข้อกําหนดค่อนข้างสอดคล้องกับ

มาตรฐานต่างๆเหล่านี”  และEnvironmental and Occupational Health Manager (ศุภวัตร์ เดชปัญญา

วัฒน์, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า “ถ้าบริษัทไม่ได้ทํามาตรฐานการดําเนินงานต่างๆ จะส่งผลให้ทํา CSR 

ได้ยากมาก มาตรฐานเหล่านีทําให้ CSR DIW ง่ายขึนเพราะแต่ละส่วน เช่น หัวข้อที 4  เป็นเรือง

สิงแวดล้อม ก็จะสามารถนําการดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001 ไปจับได้เลย”   

       จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงานทีได้ตามมาตรฐาน

การดําเนินงานต่างๆเช่น ISO14001, OHSAS18001, ISO9001 ซึงมาตรฐานเหล่านีเป็นส่วนหนึงของ

เครืองมือในการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ดังภาพที 4.16 และมีความสอดคล้องกับข้อกําหนด

ต่างๆตามมาตรฐาน CSR-DIW ดังนันจึงเป็นพืนฐานและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน 

CSR ได้เป็นอย่างดี  

      จึงสรุปได้ว่ามาตรฐานการดําเนินงานต่างๆมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

เนืองจากมีความสอดคล้องกับข้อกําหนดต่างๆตามมาตรฐาน CSR-DIW จึงเป็นพืนฐานการดําเนินงาน

ด้าน CSR ได้เป็นอย่างดีเครืองมือในการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ แสดงดังภาพที 4.16 

 



 
 

132 

 
 

ภาพที 4.16  เครืองมือในการบริหารจัดการ (Management  Tools)  

แหล่งทีมา:  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552 

 

    4.2.2.5  เวลา 

     1)  ทรัพยากรเวลาทีใช้ในการดําเนินงาน CSR   

     จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าทรัพยากรเวลามีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ 

Safety Manager (วิชาญ  สุวรรณประสิทธิ, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า 

 

ทรัพยากรเวลาเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับทุก ๆ เรือง และมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

เพราะเราต้องมีเวลาทีเพียงพอกับการดําเนินงาน CSR และพนักงานก็ต้องมีเวลาที

เพียงพอในการร่วมกิจกรรม CSR ทังกิจกรรมในงานและกิจกรรมนอกงาน หัวใจคือ

สามารถควบคุมให้ทําตามแผนได้หรือไม่ หนึงต้องสามารถจัดสรรเวลาได้อย่าง

เพียงพอเหมาะสม สองสามารถดําเนินงานให้ตรงตามแผนอย่างมีประสิทธิผล ซึง

แผนการดําเนินงานของทุกแผนกจะมีระยะเวลาอยู่ด้วย สําหรับทีผ่านมาอูเบะ มี

ทรัพยากรเวลาทีใช้ในการดําเนินงาน CSR อยู่ในระดับปานกลางเพราะโครงสร้าง

หน่วยงาน CSR จะมีเพียงแผนกชุมชนสัมพันธ์แผนกเดียวเท่านันทีมีเวลาเพียงพอ 

แผนกอืนจะเป็นเรืองของงานประจํา ยังไม่เป็น CSR ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึงทุกแผนกจะ

พยายามเขียนแผนงานให้ ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ 
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      จากการสัมภาษณ์พบว่าเวลาเป็นทรัพยากรทีสําคัญในการดําเนินงานต่าง ๆ 

รวมถึงการดําเนินงาน CSR ซึงจําเป็นต้องมีเวลาทีเพียงพอกับทังกิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอก 

ผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนมีความเห็นว่า CSR เป็นหน้าทีซึงอยู่ในเนืองานของตนเองและไม่สามารถแยก

ออกจากกันได้อย่างชัดเจนดังนันจึงเป็นการดําเนินงาน CSR ควบคู่ไปกับงานตามหน้าทีของตนไป

พร้อม ๆ กัน และบางส่วนมีความเห็นว่าเวลาสําหรับการดําเนินงาน CSR ในส่วนทีอยู่นอกเนืองานนัน

มีไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม CSR ได้อย่างเต็มทีซึงไม่ว่าจะเป็นการดําเนินงาน 

CSR ในส่วนทีอยู่ในเนืองานหรือนอกเนืองานก็ตามกลุ่มบริษัทฯได้จัดสรร และควบคุมการใช้

ทรัพยากรเวลาเพือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุด 

      จึงสรุปได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ มีทรัพยากรเวลาทีใช้ในการดําเนินงาน CSR ใน

ส่วนทีอยู่ในเนืองานอย่างเพียงพอเหมาะสม ส่งผลให้สามารถดําเนินงานได้อย่างเต็มทีและมี

ประสิทธิภาพแต่สําหรับทรัพยากรเวลาในการดําเนินงาน CSR ในส่วนทีนอกเหนือเนืองานนันไม่

เพียงพอเหมาะสมส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน CSR ได้อย่างเต็มทีกลุ่ม

บริษัทฯ จึงต้องมีการปรับเปลียนวิธีการดําเนินงานจัดสรรและควบคุมการใช้ทรัพยากรเวลาเพือให้มี

ความเพียงพอและใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุด     

    4.2.2.6  ข้อมูลข่าวสาร 

      1)  การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินงาน CSR จากแหล่งต่างๆ 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินงาน CSR มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่ม

บริษัทฯ ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ Safety Manager (วิชาญ สุวรรณประสิทธิ, 2553) ได้กล่าว

ไว้ว่า 

 

บริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต เครือข่ายชุมชนรอบโรงงาน พนักงาน

โดยตรง องค์การบริหารส่วนตําบล เจ้าหน้าทีหน่วยงานรัฐ ลูกค้า ผู้ขายสินค้าให้

บริษัทและการร้องเรียนของชุมชน ซึงข้อมูลข่าวสารทีได้รับมีความเพียงพอ แทบ

จะรู้ข้อมูลค่อนข้างไวมาก ส่งผลต่อการดําเนินงาน CSRโดยตรงเพราะ CSR คือ

การสือสารข้อมูลทังเชิงรุกและรับ ข้อมูลข่าวสารจึงมีความสําคัญต่อการ

ดําเนินงาน 

 

    จากการสัมภาษณ์พบว่าการดําเนินงาน CSR จําเป็นต้องมีการสือสาร

ข้อมูลทังเชิงรุกและเชิงรับ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน CSR 
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จากแหล่งต่างๆ ทีสําคัญคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังภายในและภายนอกกลุ่มบริษัทฯ ซึงมีการสือสาร

กันอยู่เสมอผ่านช่องทางการสือสารต่างๆ ทังเครือข่ายในงาน เช่น กลุ่มอาชีพหรือสมาคมอาชีพ

เดียวกัน สมาคมกิจการประเภทเดียวกัน การประชุมร่วมกันกับสถานประกอบการอืนๆ และการ

เป็นสมาชิกโครงการต่างๆ เป็นต้น เครือข่ายนอกงาน เช่น การได้รับข้อมูลจากทางโทรทัศน์ เป็นต้น 

ซึงข้อมูลทีได้รับมีความเพียงพอและได้รับในระยะเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯมีความทัน

ต่อเหตุการณ์  ทราบสถานะการดําเนินงานของตน สามารถนําเข้าข้อมูลข่าวสารทีได้รับมาวิเคราะห์ 

ประยุกต์ใช้ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

      จึงสรุปได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR อย่างเพียงพอ

และได้รับในเวลาอันรวดเร็วส่งผลให้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถนําข้อมูลข่าวสารทีได้รับมา

วิเคราะห์เพือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานด้าน CSRได้เป็นอย่างดี 

  4.2.3  ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

    4.2.3.1  การวางแผนงาน 

      1)  การจัดโครงสร้างการบริหารงาน CSR 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR  มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าโครงสร้างการบริหารงาน CSR มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการ

ให้สัมภาษณ์ของ Environmental and Occupational Health Manager (ศุภวัตร์ เดชปัญญาวัฒน์, 

2553) ได้กล่าวไว้ว่า “โครงสร้างการบริหารมีการกําหนดบทบาทหน้าทีทีชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วว่า

ใครต้องทําอะไร ซึงทําให้งานมีประสิทธิภาพเพราะไม่มีความขัดแย้งทีอาจทําให้งานของตนเองทีมี

อยู่ต้องด้อยประสิทธิภาพลง และทุกคนต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ” และ Safety 

Manager (วิชาญ สุวรรณประสิทธิ, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า “โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท

ค่อนข้างเหมาะสมทําให้มีหน่วยงานรับผิดชอบทีชัดเจน เป็นเอกเทศไม่ได้แฝงกับหน่วยงานอืนๆ

เช่น ประชาสัมพันธ์ และมีทรัพยากรเป็นของตัวเอง” 

      จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตังหน่วยงาน CSR โดย

รวบรวมหน่วยงานทีมีความเกียวข้องกับการดําเนินงาน CSR เป็นอย่างสูงมาทํางานร่วมกันซึง

โครงสร้างการบริหารงานมีความเหมาะสม ส่งผลให้มีหน่วยงานรับผิดชอบทีชัดเจน เป็นเอกเทศ

ไม่ได้แฝงกับหน่วยงานอืนๆส่งผลให้มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที ไม่เกิดความขัดแย้ง ทําให้การ

ดําเนินงาน CSR มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายทีได้วางไว้ 

      จึงสรุปได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการวางโครงสร้างการบริหารงาน CSR ที

เหมาะสมส่งผลให้หน้าทีความรับผิดชอบในงานด้าน CSR ของแต่ละหน่วยงานมีความชัดเจน มี

ประสิทธิภาพในการสือสารและการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 
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      2)  การวางลําดับขันตอนการดําเนินงาน CSR    

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าการวางลําดับขันตอนการดําเนินงาน CSR ผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ 

ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ CSR Manager (พศิน เรืองศรี, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า“ขันตอนใน

การดําเนินงาน CSR เป็นไปตามหลัก PDCA ให้เหมาะสมโดยดูตามนโยบายในแต่ละปี มีการ

วางแผนตังแต่ต้นปี ตัง KPI ทํา Action plan มี Checking ทัง weekly และ monthly มีการควบคุมโดย

มี KPI ทังในระดับบริษัทและระดับแผนก”  

      จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการวางลําดับขันตอนในการ

ดําเนินงาน CSR ตามหลัก PDCA (Deming Cycle) หรือวงจรการบริหารงานคุณภาพ โดยมีการ

ปรับเปลียนให้เหมาะสมตามนโยบายในแต่ละปีส่งผลให้มีความพร้อมในการดําเนินงาน มีการ

สือสาร มีความเข้าใจทีตรงกัน และซึงการติดตาม การปรับปรุงแก้ไข จะทําให้การดําเนินงานด้าน 

CSR มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง 

    4.2.3.2   การดําเนินงาน 

      1)  การสือสารและประสานงาน 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าการสารสือสารและประสานงานมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกต◌ัวอย่าง

การให้สัมภาษณ์ของ Fire Fighting and Security Manager (พงศ์ไชยรัตน์ ทิชินพงศ์, 2553) ทีได้

กล่าวไว้ว่า 

 

บริษัทมีการสือสารภายในองค์กรดีแต่บางครังก็มีปัญหาโดยเฉพาะพนักงานทีเข้า

กะหรือพนักงานระดับล่างทีไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว บางครังงานยุ่งจึงไม่ได้เปิด

คอมพิวเตอร์จึงตกข้อมูลข่าวสาร แต่บริษัทก็ได้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ทีพนักงาน

จะได้อ่านเมือเดินผ่านเวลาตอนตอกบัตรหรือทานอาหารซึงการมีรูปภาพจะช่วย

เรียกความสนใจได้ การทีบริษัทมีการสือสารหลายช่องทาง เช่น Internet และผู้

ควบคุมงาน เป็นต้น ทําให้พนักงานได้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR ว่ากําลังทํา

อะไร กับใครทีไหนและรู้บทบาทหน้าทีของตน รู้กิจกรรมว่าต้องมาช่วยอะไรและ

เกียวข้องกับเขาอย่างไร สําหรับการสือสารกับภายนอกบริษัทยังคงต้องมีการ

ปรับปรุง โดยควรมีป้ายประชาสัมพันธ์มากขึน Spot โฆษณาเสียงตามสายของ

ชุมชน เพราะชาวบ้านไม่ค่อยได้รับรู้ ต้องประชาสัมพันธ์ตนเองให้มากขึน ซึง

ส่งผลทําให้เขาไม่ให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท 
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      จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มบริษัทฯ  มีการสือสารและประสานงานด้าน 

CSR ทังกับภายในและภายนอกองค์กรโดยผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นทีหลากหลายดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ในระดับผู้จัดการมีความเห็นว่าปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีการ

สือสารและประสานงานทีเหมาะสมแล้วและควรพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึน โดยมีความเห็น

ว่าการสือสารภายในมีความเหมาะสมแต่อาจมีปัญหาบ้างในเรืองเวลากับคอมพิวเตอร์ซึงเป็น

เครืองมือหนึงทีใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและการสือสาร ทังนีกลุ่มบริษัทฯ ได้มีช่องทางการสือสาร

ชนิดอืนๆ มาช่วยรองรับปัญหา สําหรับการสือสารภายนอกส่วนหนึงมีความเห็นว่ายังไม่เหมาะสม 

เนืองจากยังไม่เป็นทีรู้จักในระดับวงกว้างและยังมีการประชาสัมพันธ์ทีน้อยอยู่ โดยการสือสาร

ภายในทีดีได้ส่งผลให้พนักงานรู้ข่าวสาร ความเกียวข้องของการดําเนินงาน CSR กับบทบาทหน้าที

ของตน สําหรับการสือสารภายนอกทียังไม่มากนักส่งผลให้ไม่เป็นทีรู้จักของชุมชนทีอยู่ห่างจาก

กลุ่มบริษัทฯ ออกไปทําให้ขาดความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ  

      ผู้ให้สัมภาษณ์ระดับพนักงานมีความเห็นว่าการสือสารประสานงานยังไม่

เหมาะสม เนืองจากการสือสารยังไม่ทัวถึงและควรเพิมช่องทางการสือสารให้มากขึน โดยเฉพาะ

การสือสารภายในองค์กร ซึงส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานไม่มากนัก และพนักงานไม่

ทราบว่ากิจกรรมต่างๆทีทําเป็นส่วนหนึงของ CSR  

      จึงสรุปได้ว่าการสือสารทีดีกับภายนอกองค์กรส่งผลต่อความเข้าใจ 

ทัศนคติ และการให้ความร่วมมือจากบุคคลภายนอก สําหรับการสือสารภายในส่งผลต่อความเข้าใจ

และความร่วมมือร่วมใจของคนภายในองค์กร 

      2)  การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเวลา 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณและเวลา มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ 

ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ CSR Manager (พศิน เรืองศรี, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า 

 

ในเรืองคน เราเน้น Multiskill และ Bottom up  และ Top down สามารถ Rotate ได้

ทังทังแนวลึกและแนวกว้าง แนวลึก คือ มีความเชียวชาญในงานแนวกว้างคือ 

multiskill หลากความสามารถเพือให้งานมีความยืดหยุ่นได้ เวลาขาดคนนึงก็มีอีก

คนทีสามารถทําแทนได้ แม้ไม่ใช่ว่าจะเก่งหรือทําได้ 100 เปอร์เซ็นต์แต่ก็สามารถ

ดูแลเวลาขาดคนได้ ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนทีจะมาดูแลเลย แต่มีข้อเสียคืองานจะเยอะ 

ดังนันคนทีทํางานตรงนีต้องมีศักยภาพจึงจะทําได้ ซึงก็มีการสร้างศักยภาพโดย

การฝึกอบรม ทังจากส่วนทีบริษัทจัดหาให้ หัวหน้าดูให้และส่วนทีพนักงานอยากรู้ 
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อยากฝึกอบรมเรืองอะไรแล้วทําแผนมา ตัวเองดูให้ คือเป็นทังแบบ Bottom up 

และ Top down นอกจากนียังมีการเปิดโทรศัพท์ตลอดเวลาถึงไม่อยู่ทีบริษัทก็โทร

ไปถามได้ งาน CSR อีกส่วนหนึงคือในส่วนของทีเกียวข้องกับพนักงานจะมี

หน่วยงานฝ่ายบุคคลคอยดูแล ในด้านเวลาได้จัดมีช่องทางในการสือสารหลาย

ช่องทาง สําหรับงบประมาณการฝึกอบรม มีทังจากภายในและภายนอก ภายใน คือ

จากองค์กรเอง ต้องขออนุมัติตาม ขันตอน และให้เป็นไปตามแผนงาน ส่วน

ภายนอกมีทังทีเขาจัดให้ฟรี เช่น ราชการจัดสัมมนาให้ บริษัทละ 2 ทีนัง หรือผู้ขาย

สินค้าทีขายของให้เราอบรมเรืองอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ฟรีส่วนการบริหาร

งบประมาณก็มีการตังงบประมาณประจําปีทังในส่วนค่าใช้จ่ายประจําและงาน

โครงการ มีการReview เป็นประจํา   

 

      และ Safety Manager (วิชาญ สุวรรณประสิทธิ, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า 

“การบริหารทรัพยากรของบริษัทมีความเหมาะสม ทําให้ช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

ทรัพยากร อูเบะค่อนข้างดีงบประมาณมีความเหมาะสมถึงแม้จะไม่มากเหมือนบริษัทขนาดใหญ่แต่

ก็เหมาะสมกับองค์กร”         

     จากการสัมภาษณ์พบว่าการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเวลา 

มีผลต่อการดําเนินงาน CSR โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเน้นการมีทักษะที

หลากหลายหรือให้พนักงานรู้งานหลายอย่างภายในองค์กร (Multiskill) และการสร้างศักยภาพ

ให้กับบุคลากรทังแบบจากบนลงล่าง (Top up) และจากล่างขึนบน (Top down) มีการบริหาร

งบประมาณโดยใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน และมีความคุ้มค่ามีการบริหารเวลาโดยมี

ช่องทางการสือสารหลายลําดับชันและหลายช่องทาง ซึงการบริหารทรัพยากรทีมีความเหมาะสม

ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานและบรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาทีเหมาะสม 

       จึงสรุปได้ว่าการบริหารทรัพยากรต่างๆ ทีดีได้นํามาสู่ประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานด้าน CSR 

      3)  การจัดกิจกรรมทีครอบคลุมงาน CSR และสอดคล้องกับปัญหาและ

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่ากิจกรรม CSR ของกลุ่มบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย และมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ Safety Manager  

(วิชาญ สุวรรณประสิทธิ, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า 
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กิจกรรม CSR ของบริษัทมีความครอบคลุมงานทางด้าน CSR มีผลให้การ

ดําเนินงาน CSR มีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายแต่ยังขาดการพัฒนาไปสู่ความยังยืน ปัจจุบันกําลังมีแนวคิดไป

ในด้านยังยืนให้มากขึนซึงจะช่วยให้การดําเนินงาน CSR มีประสิทธิภาพ 

       

      จากการสัมภาษณ์พบว่ากิจกรรมด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ มีความหลาก

ลายและครอบคลุมในงานด้าน CSR เช่นกิจกรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆซึงมีความสอดคล้อง

กับปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่าง ค่ายเยาวชนฤดูร้อนสําหรับเด็กใน

ชุมชน และการสนับสนุนอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น ซึงช่วยสนับสนุนการดําเนินงาน CSR และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ อย่างแท้จริง 

      จึงสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมทีครอบคลุมงาน CSR และสอดคล้องกับ

ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีผลต่อการดําเนินงาน CSR เนืองจากช่วยสนับสนุน

การดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ และยังส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับประโยชน์จาก

กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ อย่างแท้จริง 

      4)  การควบคุมการดําเนินงาน CSR   

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR  มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าการควบคุมการดําเนินงาน CSR มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการ

ให้สัมภาษณ์ของ CSR Manager (พศิน เรืองศรี, 2553)  ทีได้กล่าวไว้ว่า “บริษัทมีการควบคุมการ

ดําเนินงาน CSR โดยมี KPI แยกเป็นระดับ คือ ระดับบริษัทและระดับแผนก”  และ Safety Manager 

(วิชาญ สุวรรณประสิทธิ, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า “อูเบะมีการควบคุมและประเมินการดําเนินงาน 

CSR ตาม KPI และแผนงานทีได้กําหนดไว้ ทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุ

เป้าหมาย”  

      จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีการควบคุมการ

ดําเนินงาน CSR ให้เป็นไปตามแผนงานและตัวชีวัด (KPI) ทีได้กําหนดไว้ทังในระดับบริษัทและ

ระดับแผนก ซึงการควบคุมการดําเนินงาน CSR ดังกล่าวทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงาน CSR 

ทีมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามทีได้กําหนดไว้ได้เป็นอย่างดี 

      สรุปได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการควบคุมการดําเนินงานด้าน CSR ให้เป็นไป

ตามแผนงานและตัวชีวัด (KPI) ทีได้ตังไว้ ส่งผลให้การดําเนินงาน CSR บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และแผนงานทีวางไว้อย่างราบรืนและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.2.3.3  การติดตามตรวจสอบ  

      1)  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน CSR  

      จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR  ส่วนใหญ่มีความเห็น

สอดคล้องกันว่าการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ Safety Manager (วิชาญ สุวรรณประสิทธิ, 2553) 

ได้กล่าวไว้ว่า “บริษัทมีการประเมินจากแบบสอบถามและ KPI ของบริษัทฯ ซึงมีความเหมาะสม

แล้วแต่ยังไม่เพียงพอเนืองจากกลุ่มเป้าหมายยังน้อยไป ควรประเมินพนักงาน ราชการ NGOs และผู้

มีส่วนได้ส่วยเสียอืนๆ ด้วย การปรับปรุงแก้ไขจึงยังไม่เหมาะสม” และ Fire Fighting and Security 

Officer (เสกสรร พุ่มเกษม, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า 

 

บริษัทมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน CSR แยกเป็นแผนก ตรวจตาม KPI 

ของตนเอง แต่ยังคงน้อยอยู่ ส่งผลต่อการดําเนินงาน CSR ไม่มีแนวทางในการ

ประเมินทีชัดเจนแต่ประเมินจากเสียงสะท้อนจากบุคคลภายนอกซึงไม่ชัดเจน ไม่

เป็นรูปธรรม ขาดการประเมินผลงาน ทําให้ไม่ทราบประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน CSR ผลทีจะได้ จากการติดตามประเมินผลคือ รู้ว่าเราอยู่ตรงไหน 

ระดับไหน ของสังคมรอบข้างรู้ว่าควรทําตัวอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร ไม่เป็นแกะดํา 

 

      จากการสัมภาษณ์พบว่าการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

ดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการประเมินตามแผนงานและตัวชีวัด (KPI) ของแต่ละ

หน่วยงานทีได้ตังไว้ซึงผลทีได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล จะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข

และพัฒนาการดําเนินงาน CSR และทีผ่านมาได้มีการใช้แบบสอบถามกับชุมชนซึงมีกลุ่มเป้าหมาย

ทีน้อยเกินไปไม่ครบทุกมีส่วนได้ส่วนเสียซึงแนวทางในการประเมินยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่เป็น

รูปธรรมส่งผลให้ไม่ทราบประสิทธิภาพในการดําเนินงานและทําให้การปรับปรุงแก้ไขการ

ดําเนินงานจึงไม่มีประสิทธิภาพตามไปด้วย  

      สรุปได้ว่าการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมีผลต่อการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เนืองจากประสิทธิภาพของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลจะส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาการดําเนินงาน CSR ตามไปด้วย 

    4.2.3.4  การปรับปรุงแก้ไข 

    1)  การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน CSR  
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    จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในหน่วยงาน CSR มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การ

ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน CSR มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยกตัวอย่างการให้

สัมภาษณ์ของ Safety Manager (วิชาญ  สุวรรณประสิทธิ, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า “การปรับปรุง

แก้ไขการดําเนินงาน CSR ยังไม่เหมาะสมเนืองจาก หนึงยังประเมินไม่ครบทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และสองผลทีได้ไม่ได้นํามาวิเคราห์ปรับปรุงแก้ไขตามหลัก PDCA” และ Fire Fighting and 

Security Manager  (พงศ์ไชยรัตน์ ทิชินพงศ์, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า 

   

“การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน CSR เป็นสิงสําคัญ มีบางอย่างบางเรืองทีกําลัง

ปรับปรุงแก้ไข ซึงการขาดการประเมินผลงานทีดี จะทําให้ไม่ทราบประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานซึงส่งผลให้การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน CSR ไม่มี

ประสิทธิภาพตามไปด้วย”  

 

      จากการสัมภาษณ์พบว่าการปรับปรุงแก้ไขมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน CSR ทียังไม่เหมาะสมเนืองมาจากการประเมินผล

การดําเนินงาน CSR ทียังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาการดําเนินงาน CSR 

      จึงสรุปได้ว่าการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานจะส่งผลให้การดําเนินงาน 

CSR มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง ซึงประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลได้มีผล

ต่อประสิทธิภาพในการการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน CSR ด้วยสรุปปัจจัยทีมีผลต่อการ

ดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้ดังตารางที 4.2 



 
 

ตารางที 4.2  ตารางสรุปปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

 

 

ปัจจัยด้านบริบท 

 

ผลต่อการดําเนินงาน CSR  

1. การเมือง 

1) นโยบายรัฐบาล 

 

 

เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

2) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด

ของภาครัฐ 

ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องนําไปปฏิบัติตามและเป็นแนวทางหรือเป็นกรอบในการดําเนินงานด้าน CSR 

3) ผู้นําชุมชน / ผู้นําท้องถินและ การเมือง

ท้องถิน 

เป็นตัวกลางในกลางผลักดัน ประสานงาน รวมนําใจของคนในชุมชนและมีอิทธิพลในการคัดค้านหรือการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ

ของคนในชุมชน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องสร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นําชุมชนและสําหรับการเมืองท้องถินได้ส่งผล

ให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องดําเนินงานอย่างเป็นกลางไม่ถือเสียงและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

4)  องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

 

 

 

เป็นกระบอกเสียงของชาวบ้านหรือชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ  และมีบทบาทในการดําเนินงานของอุตสาหกรรมตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550  NGOs จึงเป็นหนึงในผู้ทีมีความเกียวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องจัดทําแผน

ในการสือสารและดําเนินงานกับ NGOs และเปิดโอกาสให้ NGOs เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆของกลุ่มบริษัทฯ มากขึน

เนืองจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหนึงขององค์กร 

2.  เศรษฐกิจ   

1)  สภาวะเศรษฐกิจ 

 

 

 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานด้าน CSR ซึงส่งผลต่อระดับความสามารถทีจะดําเนินงานด้าน 

CSR ได้อย่างเต็มที สําหรับสภาวะเศรษฐกิจของชุมชนได้ส่งผลต่อระดับความต้องการความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯ ทําให้กลุ่มบริษัทฯ 

ต้องเพิมระดับการดูแลช่วยเหลือให้มากขึน  
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ตารางที 4.2  (ต่อ)  

  

ปัจจัยด้านบริบท ผลต่อการดําเนินงาน CSR  

2) ความต้องการของคู่ค้าและสภาวะการ

แข่งขันทางธุรกิจ 

  

คู่ค้าเป็นหนึงในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ นําจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) มาใช้ในการดําเนินงานขององค์กร 

แม้ว่าจะมีคู่ค้าน้อยรายและยังไม่ได้มีการเรียกร้องเกียวกับการดําเนินงาน CSR ก็ตาม เนืองจากการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ใช่

อุตสาหกรรมขันปลายจึงมีคู่ค้าจํานวนไม่มากและมีผู้ประกอบการสินค้าในประเภทเดียวกันไม่กีราย ดังนันจึงมีการแข่งขันน้อยมาก แต่

เนืองจากการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ นันไม่ได้เป็นการทําตามกระแสดังนันแม้ว่าจะมีภาวะการแข่งขันหรือไม่จึงไม่มีผลกับการ

ดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เนืองจากเป็นการทําด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริง 

3.  สังคมและวัฒนธรรม   

1) ค่านิยม ความเชือ วัฒนธรรมประเพณีและ

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

 

เนืองจากค่านิยม ความเชือ วัฒนธรรมประเพณี มีผลต่อการยอมรับ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ การส่งเสริม และสนับสนุนของคนใน

ชุมชนซึงนําไปสู่ความราบรืนในการดําเนินงานด้าน CSR กับชุมชน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องมีการเรียนรู้จากชุมชนอยู่เสมอ ให้ข้อมูล

ข่าวสารทีสําคัญ สร้างความเข้าใจและทัศนคติทีดีแก่คนในชุมชน 

2) การเรียกร้อง/การร้องเรียนจากชุมชน 

ประชาชนและสังคมโดยรอบ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนเรืองกลินจากชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องมีการเฝ้าระวังและปรับปรุงแก้ไขการ

ดําเน◌ินงานตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางเทคโนโลยี การจัดให้มี CSR duty มีการให้ข้อมูล ความรู้และสร้างความเข้าใจกับ
ชุมชน การจัดทําขันตอนการตอบสนองเมือมีการร้องเรียนปัญหาเรืองกลินและการประสานงานกับโรงงานข้างเคียงเมือมีปัญหา เป็นต้น 

4.  เทคโนโลย 

1)  เทคโนโลยีของชุมชนและสังคม 

 

 

 

เทคโนโลยีของชุมชนและสังคมทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR คือเทคโนโลยีการสือสารส่งผลให้ทําให้ชุมชนและสังคมสามารถ

แลกเปลียนข้อมูลข่าวสารหรือติดต่อกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา (Hotline)  ซึงส่งผลถึงการตอบสนองความต้องการของชุมชน ความ

รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนกับชุมชนและการสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนและสังคม เป็นต้น 
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ตารางที 4.2  (ต่อ) 

 

ปัจจัยนําเข้า ผลต่อการดําเนินงาน CSR  

1. ทรัพยากรบุคคล 

1)  บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถมีทักษะในงาน

ทักษะในด้านการสือสาร และมีจํานวนเพียงพอ 

 

 

บุคลากรในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในงานแต่ละด้าน มีความสามารถ

ในการสือสารสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้การดําเนินงาน CSR ในแต่ะด้านมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และเนืองจากความมีศักยภาพของบุคลากรร่วมกับการดําเนินงาน CSR ทีถูกกําหนดให้เป็นหน้าทีของทุกคนในองค์กร ดังนัน

กลุ่มบริษัทฯ จึงมีบุคลากรทีเพียงพอในการดําเนินงานด้าน CSR 

2)  การสนับสนุนของผู้บริหารและการมีส่วนร่วม

ของพนักงาน 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้าน CSR เป็นอย่างดีส่งผลให้การดําเนินงาน CSR มีความชัดเจน ก้าวหน้า

และพัฒนาอย่างต่อเนืองสําหรับพนักงานยังให้ความร่วมมืออย่างไม่เต็มทีส่งผลให้การดําเนินงาน CSR กระจายไม่ทัวทังองค์กรและ

งานด้าน CSR ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ทีหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.  งบประมาณ 

1)  ความเพียงพอเหมาะสมของงบประมาณที

ได้รับในการดําเนินงาน CSR 

 

งบประมาณทีใช้ในการดําเนินงาน ด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสม ส่งผลให้สามารถดําเนินงานด้าน CSR ได้อย่าง

เต็มทีเนืองจากมีงบประมาณมาสนับสนุน 

3. สถานทีและสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

1)  ความเพียงพอเหมาะสมของสถานทีและสิง

อํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีสถานทีและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆในการดําเนินงานหรือจัดกิจกรรมด้าน CSR ทีเพียงพอเหมาะสม ส่งผลให้มี

สถานทีทีชัดเจนในการติดต่อสือสาร ประสานงาน ซึงส่งเสริมให้การดําเนินงานด้าน CSR มีประสิทธิภาพ และทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน 

CSR ได้รับความสะดวกสบายและให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี 

4.  วิธีการทํางานและการบริหารจัดการ 

1)  วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ โดยวิสัยทัศน์ส่งผลให้สมาชิกในองค์กร มองเห็น

ภาพอนาคตร่วมกันได้อย่างชัดเจน และนําไปสู่พันธกิจซึงเป็นแนวทางในการดําเนินงานเพือให้บรรลุเป้าหมายทีได้วางไว้ สําหรับ  
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ตารางที 4.2  (ต่อ) 

 

ปัจจัยนําเข้า ผลต่อการดําเนินงาน CSR  

 

 

 

2)  วิธีการต้นแบบและกลยุทธ์ในการ

ดําเนินงาน CSR 

 

 

วัฒนธรรมองค์กรได้ส่งผลให้คนในองค์กรมีแนวความคิดเดียวกัน มีการปฏิบัติงานทีสอดคล้องกันและมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ซึงนํามาสู่

ความร่วมมือร่วมใจกันและสนับสนุนในการดําเนินงานต่างๆซึงรวมถึงการดําเนินงานด้าน CSR ด้วย   

 

กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดําเนินงาน CSR ทังภายในและภายนอกองค์กร อันได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร (AOU C6) สําหรับบุคลากร

ภายในกลุ่มบริษัทฯ และการสร้างความน่าเชือถือและไว้วางใจกับบุคคลภายนอก ซึงมีผลต่อการดําเนินงาน CSR โดยทําให้ คนในองค์กรมี

แนวคิดความคิดเดียวกันและร่วมมือร่วมใจในการดําเนินงาน CSR และมีความเข้าใจ มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลภายนอก สําหรับแนวทาง

การดําเนินงานด้าน CSR กลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้ กลุ่มบริษัทฯ มี

แนวทางและกระบวนการในการดําเนินงาน CSR ทีชัดเจนและสามารถพัฒนาการดําเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

3)  มาตรฐานการดําเนินงานต่างๆ(เช่น 

ISO14001, OHSAS18001, ISO9001) 

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการนํามาตรฐานการดําเนินงานต่างๆเช่น ISO14001 OHSAS18001 ISO9001 มาเป็นส่วนหนึงของเครืองมือในการบริหาร

จัดการ ซึงมีผลต่อการดําเนินงาน CSR เนืองจากมาตรฐานต่างๆดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อกําหนดต่างๆตามมาตรฐาน         CSR-DIW  

จึงเป็นพืนฐานการดําเนินงานด้าน CSR ได้เป็นอย่างดี 

5. ทรัพยากร เวลา 

1) ทรัพยากรเวลาทีใช้ในการ

ดําเนินงาน CSR  

 

กลุ่มบริษัทฯ มีทรัพยากรเวลาทีใช้ในการดําเนินงาน CSR ในส่วนทีอยู่ในเนืองานอย่างเพียงพอเหมาะสม ส่งผลให้สามารถดําเนินงานได้

อย่างเต็มทีและมีประสิทธิภาพแต่สําหรับทรัพยากรเวลาในการดําเนินงาน CSR ในส่วนทีนอกเหนือเนืองานนันไม่เพียงพอเหมาะสมส่งผล

ให้บุคลากรไม่สามารถมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน CSR ได้อย่างเต็มทีกลุ่มบริษัทฯ จึงต้องมีการปรับเปลียนวิธีการดําเนินงานจัดสรรและ

ควบคุมการใช้ทรัพยากรเวลาเพือให้มีความเพียงพอและใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุด 

6.  ข้อมูลข่าวสาร 

1)  การได้รับข้อมูล ข่าวสาร 

เกียวกับการดําเนินงาน CSR  

 

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR อย่างเพียงพอและได้รับในเวลาอันรวดเร็วส่งผลให้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถนําข้อมูล

ข่าวสารทีได้รับมาวิเคราะห์ เพือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานด้าน CSRได้เป็นอย่างดี 
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ตารางที 4.2  (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านกระบวนการ ผลต่อการดําเนินงาน CSR  

1.  การวางแผนงาน 

1)  การจัดโครงสร้างการบริหารงาน CSR 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีการวางโครงสร้างการบริหารงาน CSR ทีเหมาะสมส่งผลให้หน้าทีความรับผิดชอบในงานด้าน CSR ของแต่ละหน่วยงานมี

ความชัดเจน มีประสิทธิภาพในการสือสารและการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 

2)  การวางลําดับขันตอนการดําเนินงาน 

CSR  

 

กลุ่มบริษัทฯ มีการวางลําดับขันตอนในการดําเนินงาน CSR ตามหลัก PDCA (Deming Cycle)  หรือวงจรการบริหารงานคุณภาพ ส่งผลให้

มีความพร้อมในการดําเนินงาน CSR มีติดตามและปรับปรุงแก้ไข ซึงทําให้การดําเนินงานด้าน  CSR มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง 

2.  การดําเนินงาน 

1)  การสือสารและประสานงาน 

 

การสือสารทีดีกับภายนอกองค์กรส่งผลต่อความเข้าใจ ทัศนคติ และการให้ความร่วมมือจากบุคคลภายนอก สําหรับการสือสารภายใน

ส่งผลต่อความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจของคนภายในองค์กร 

2)  การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 

และเวลา 

 

กลุ่มบริษัทฯ บริหารทรัพยากรบุคคลในการดําเนินงาน CSRโดยเน้นการมีทักษะทีหลากหลาย (Multiskill) ส่งผลให้มีบุคลากรทีสามารถ

รักษาการได้เมือขาดบุคลากรในแต่ละด้านซึงส่งผลให้การดําเนินงาน CSR ไม่ติดขัดอันเนืองมาจากการขาดบุคลากร นอกจากนียังมีการ

สร้างศักยภาพให้กับบุคลากรทังแบบบนลงล่างและล่างขึนบน (Bottom up  and Top down) ส่งผลให้บุคลากรเป็นผู้มีศักยภาพและมี

ความสามารถในงาน ในด้านงบประมาณ กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารโดยควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน และ

นําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายทีได้วางไว้ สําหรับการบริหารทรัพยากรเวลา กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการ

สือสารในหลายลําดับชันและหลายช่องทางทําให้สามารถติดต่อสือสารได้อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลข่าวสารทีถูกต้องจึงไม่เกิด

ข้อผิดพลาดในการทํางาน และมีการควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานทีได้กําหนดไว้ส่งผลให้การดําเนินงานตรงตาม

ระยะเวลาทีได้กําหนดดังนันการบริหารทรัพยากรต่างๆทีดีได้นํามาสู่ประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้าน CSR 
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ตารางที 4.2 (ต่อ) 

 

 

ปัจจัยด้านกระบวนการ ผลต่อการดําเนินงาน CSR  

3)  การจัดกิจกรรมทีครอบคลุมงานด้าน CSR และ

สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

การทีกลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงาน CSR ทีครอบคลุมในทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มได้นําไปสู่ ทัศนคติและการยอมรับในการดําเนินงาน CSR และการได้ประโยชน์อันเนืองมาจาก 

กิจกรรมหรือโครงการต่างๆทางด้าน CSR อย่างแท้จริง 

4) การควบคุมการดําเนินงาน CSR    กลุ่มบริษัทฯ มีการควบคุมการดําเนินงานด้าน CSR ให้เป็นไปตามแผนงานและตัวชีวัด (KPI) ทีได้ตังไว้ส่งผลให้การ

ดําเนินงาน CSR เป็นไปตามแผนงานทีวางไว้ อย่างราบรืนไม่ติดขัด มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายทีได้กําหนดไว้  

3. การติดตามตรวจสอบ 

1) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 

CSR  

 

กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน CSR ตามแผนงานและตัวชีวัด (KPI) ทีได้ตังไว้ ซึงผล

ทีได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล จะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดําเนินงาน CSR ดังนันการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลทียังไม่ครอบคลุมทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มเป้าหมายหรือไม่เต็มประสิทธิภาพจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาการดําเนินงาน CSR ตามไปด้วย 

4. การปรับปรุงแก้ไข 

1) การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน CSR  

 

กลุ่มบริษัทฯ มีการนําผลจากการดําเนินงาน CSR มาวิเคราะห์เพือทําการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน ซึงการปรับปรุง

แก้ไขนีจะส่งผลให้การดําเนินงาน CSR มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง ซึงประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน CSR ด้วย 
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4.3   ผลจากการดําเนินงาน CSR ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

 

 จากการสัมภาษณ์บุคลากรของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) จึงได้ข้อมูลเกียวกับผลทีผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานทังในดับบริหารและปฏิบัติการได้รับ

จากการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  
 

 4.3.1  ผลจากการดําเนินงาน CSR ทีพนักงานได้รับ  

 พนักงานทังในระดับบริหารและปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้รับ

ผลกระทบจากการดําเนินงาน CSR ตามประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี 

    4.3.1.1  การเป็นสถานทีทํางานทีดี 

    จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) เป็นองค์กรทีดี มีคุณธรรม

มีจิตสํานึกต่อสังคมตามพันธกิจข้อที 4 ของกลุ่มบริษัทฯ และเมือมีการนํา CSR มาดําเนินการภายใน

องค์กรอย่างชัดเจนและจริงจัง พนักงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานใดสังกัดใดก็ตามได้มีความ

ตระหนักเกียวกับผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มากขึนโดยเฉพาะปัญหาด้าน

สิงแวดล้อม การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ด้าน CSR ของพนักงานก็มีมากขึนตามไปด้วย 

ซึงผลประโยชน์ส่วนหนึงได้เกิดขึนกับตัวของพนักงานเองไม่ว่าจะเป็นความตระหนัก ความมี

จิตสํานึกต่อสังคมซึงจะมีติดตัวพนักงานและขยายผลไปสู่คนในครอบครัวและคนรอบข้าง 

นอกจากนีการได้ช่วยเหลือผู้อืนหรือการได้ทําเพือสังคมยังเป็นการเปิดมุมมองของพนักงานให้มี

ความเข้าใจผู้อืน เข้าใจสังคมมากยิงขึนซึงเป็นสิงหนึงทีสําคัญกับการดําเนินชีวิตในสังคมของ

พนักงานอีกด้วย  

    นอกจากนีการดําเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ของกลุ่มบริษัท

ฯ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับพนักงาน เนืองจากการทีกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับ

พนักงานและดูแลพนักงานเป็นอย่างดี มีการเน้นความปลอดภัย และมีการปรับปรุงสถานทีทํางาน

ให้ดียิงขึนอยู่เสมอ เพือให้กลุ่มบริษัทฯเป็นสถานทีทํางานทีดี เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy 

Workplace) สําหรับพนักงานทุกคน ซึงสิงเหล่านีได้นํามาสู่ประสิทธิภาพในการทํางานอีกด้วย 

นอกจากนีกลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการเอาใจใส่และดูแลพนักงานทีดีเหนือกว่าทีกฎหมายกําหนด เช่น 

การมีประกันให้กับพนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงานทุกคน มีการตังสหกรณ์เพือช่วยเหลือ

เรืองหนีสินให้กับพนักงานและการสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโทเพือให้พนักงานได้

พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เป็นต้น ซึงจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ (Human Resource Development Manager) (นิคม อ่อนละมัย, 2553) ซึงมีประสบการณ์ใน
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การทํางานกับกลุ่มบริษัทฯ ในหลายด้านทังในด้านฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคลและการติดตามการ

ดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานานได้กล่าวถึงการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ 

ดังนี 

 

องค์กรของเราปีนีจะพูดเรือง CSR มากขึน เน้นมากขึน พนักงานจึงเห็น

ความสําคัญและมีความตระหนักในเรืองของ CSR มากขึนตามไปด้วย พอมีปัญหา

มาบตาพุด คนก็ยิงมีความตระหนักในความสําคัญมากยิงขึน มีการเอาไปคุยกับคน

รอบข้าง คุยกับคนในครอบครัว ซึงการเอา CSR ไปคุยกันนันนับว่าเป็นสิงทีดี ซึง

พนักงานได้รับผลประโยชน์ จากการดําเนินงาน CSR ของบริษัทเพราะของเราเป็น 

Good Governance เน้นความปลอดภัยและปรับปรุงสถานทีทํางานให้ดียิงขึนให้

เป็น Happy Workplace ทําให้มีความปลอดภัยมากยิงขึน มีมุมมองความคิดใหม่ ๆ 

เข้าใจสังคมมากขึนทังสังคมภายในและภายนอกองค์กร ทําให้มีความสุขในการ

ทํางานและมีประสิทธิภาพในการทํางาน   

 

    4.3.1.2  การสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงาน 

    จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้สร้างความภาคภูมิใจใน

การเป็นส่วนหนึงขององค์กรให้กับพนักงาน  เนืองมาจากกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้นําในการดําเนินงาน

ต่างๆ ด้าน CSR ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อม การดูแลพัฒนาชุมชนและการ

ดําเนินงานอืนๆ ล้วนแล้วแต่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานซึงได้นํามาสู่ความสามารถในการ

รักษาบุคลากรทีดีขององค์กร และด้วยภาพลักษณ์ทีดีทีเผยแพร่ออกไปทําให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นทีรู้จัก

มากขึนในฐานะบริษัททีมีการดําเนินงานทีดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึงเป็นการดึงดูดผู้ทีมี

ความรู้ความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ มากยิงขึน ซึงผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ (นิคม อ่อนละมัย, 2553) ได้กล่าวไว้ว่า “การทีองค์กรมีภาพพจน์ทีดีทําให้คนอยากอยู่ เพราะ

ไปไหนคนก็ชืนชม แต่ถ้าภาพพจน์ไม่ดี มีการดําเนินงานทีไม่ดีก็ยากทีจะรักษาบุคลากรทีดีเอาไว้

ได้” และได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ภาพของบริษัททีออกไปทําให้คนรู้จักเรามากขึน มีการบอกกล่าวรุ่น

น้องรุ่นพีว่าทีนีดี มีความมันคง มีการดําเนินงานทีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยากเข้ามา

ทํางานกับเรา” 

 

 4.3.2  ผลทีผู้ถือหุ้นได้รับจากการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

    4.3.2.1  การลดค่าใช้จ่ายของบริษัท 
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    จากการสัมภาษณ์พบว่า การดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ได้นํามาสู่การลดค่าใช่จ่ายในส่วนทีไม่จําเป็นหรือค่าใช้จ่ายแฝงอัน

เนืองมาจากการแก้ไขหรือลดผลกระทบจากปัญหาต่างๆ  เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การเกิดของเสีย การ

เกิดความขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น ซึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯสามารถดําเนินงานได้อย่าง

ราบรืนและต่อเนือง เป็นการลดต้นทุน (Cost Down) ไม่ต้องเสียทรัพยากรงบประมาณและเวลาใน

การแก้ไขหรือลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ด้านพนักงานก็มีขวัญกําลังใจในการทํางาน ทําให้

กลุ่มบริษัทฯสามารถดําเนินงานได้อย่างเต็มทีและมีประสิทธิภาพซึงส่งผลต่อคุณภาพสินค้าให้เป็น

ทียอมรับของลูกค้าอีกด้วย ซึงจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นิคม  

อ่อนละมัย, 2553) ได้กล่าวถึง CSR ไว้ว่า “CSR ทําให้เราทํางานง่ายขึน ไม่เสียงบประมาณโดยไม่

จําเป็น Cost Down พวกงบแฝงทีต้องจ่ายในส่วนทีลดผลกระทบ เช่น อุบัติเหตุ ข้อผิดพลาด งบ

ต้นทุนกับชุมชน ไม่ต้องหยุดโรงงานเพือแก้ไข ไม่ต้องเสียงบในการแก้ไขผลกระทบ”  

    4.3.2.2  การเพิมความสามารถในการขาย 

   จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีการดําเนินงานที

รับผิดชอบต่อสังคม ซึงส่วนหนึงคือ การให้ความเป็นธรรมกับคู่ค้า เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม และมี

การจัดซือแบบกรีน (Green Purchasing) เป็นต้น ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีภาพลักษณ์ทีดีซึงส่งผลดีใน

ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร ทําให้มีชือเสียงเป็นทีเชือถือของสังคมวงกว้างและเป็นทีพึงพอใจ

ของผู้ทีได้ทําการติดต่อซือขายกับกลุ่มบริษัทฯส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯมีความสามารถในการค้าขายได้

มากยิงขึน ซึงผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นิคม อ่อนละมัย, 2553) ได้กล่าวไว้ว่า 

 

บริษัทเราไม่ทําลายสิงแวดล้อม ชือเสียงดี ไม่เอาเปรียบใคร เมือส่งสินค้าไป

ต่างประเทศเขาก็รับสินค้าเรา ธุรกิจเราเป็นทีรู้จักทัวโลกทําให้เราค้าขายได้มากขึน 

เวลาเราส่งของไปต่างประเทศ เราก็ทําแบบ Green Purchasing เราไม่ส่งผลกระทบ

ต่อด้านสิงแวดล้อม เขาพึงพอใจอยากทําการค้าด้วย ต่างประเทศก็เอามาเป็น

ประเด็นในการพิจารณาทําการค้าขายว่าบริษัทนีดี มีระบบได้มาตรฐาน 

 

    4.3.2.3  การเพิมความแข็งแกร่งและการพัฒนาธุรกิจอย่างยังยืน 

   จากการสัมภาษณ์พบว่า CSR ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้กับกลุ่มบริษัทฯ ทําให้

เป็นทียอมรับของสังคมและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ทําให้สามารถ

ดําเนินงานได้อย่างราบรืน และไม่เสียงบประมาณในการแก้ไขหรือลดปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ ความขัดข้อง หรือความขัดแย้งก็ตามทีทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงักลง
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หรือดําเนินงานได้อย่างไม่เต็มที อีกทัง CSR ยังช่วยสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานให้กับ

พนักงานทําให้สามารถทํางานได้อย่างมีความสุข ซึงทังหมดนีได้ส่งผลให้การดําเนินงานต่างๆ ของ

กลุ่มบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความเชือถือและเป็นทีน่าสนใจในการค้าขายด้วย 

CSR จึงเป็นส่วนหนึงทีช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร  

    สําหรับการพัฒนาธุรกิจอย่างยังยืนนันกลุ่มบริษัทฯมีแนวคิดทีว่าบริษัทจะมีการ

พัฒนาอย่างยังยืนได้นันสิงหนึงทีสําคัญคือการทีกลุ่มบริษัทฯมีการดําเนินงานทีดี มีความสัมพันธ์

อันดีและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมโดยรอบได้อย่างมีความสุข หรือมีแนวคิดทีว่า “ชุมชน

อยู่ได้ บริษัทอยู่ได้” ซึง CSR เป็นเครืองมือทีดีทีนําไปสู่ความสัมพันธ์อันดีและความยังยืนของ

องค์กร ซึงบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯได้ให้สัมภาษณ์ ดังนี 

    ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นิคม อ่อนละมัย, 2553) ได้กล่าวว่า “CSR ทํา

ให้บริษัทอยู่ได้อย่างยังยืน ชุมชนก็อยู่ได้ ถ้าระบบ CSR ดีกระบวนการผลิตกับผลิตภัณฑ์ก็จะไม่

กระทบต่อสิงแวดล้อมและชุมชนก็สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข พนักงานก็มี

ความสุขและมีประสิทธิภาพในการทํางาน”   

    CSR Manager (พศิน เรืองศรี, 2553) ได้กล่าวว่า “บริษัทเอง มีนโยบายคือ ชุมชน

อยู่ได้ บริษัทอยู่ได้ จึงนําไปสู่นโยบายการพัฒนาอย่างยังยืน ซึงการจะเป็นการพัฒนาอย่างยังยืนได้

นัน ชุมชนต้องเข้มแข็งด้วย ดังนันการพัฒนาอย่างยังยืนคือการเชือมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ

องค์กร”  

   Environmental and Occupational Health Manager (ศุภวัตร์ เดชปัญญาวัฒน์, 

2553) ได้กล่าวว่า 

 

CSR ส่งผลในแง่ของการอยู่ร่วมกันของโรงงานกับชุมชนเป็นอย่างมาก ทําให้ไม่

เกิดความขัดแย้ง ถ้าหากไม่ทํา CSR ก็เกิดผลกระทบกับโรงงานได้ ดังนันการเชือม

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงงานมีการพูดคุยกันดูแลช่วยเหลือกัน และมี

การสร้างความสัมพันธ์ต่อกันผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ทีรับผิดชอบ

ร่วมกันสองอย่างนีทําให้โรงงานกับชุมชนอยู่ร่วมกันได้ และช่วยให้เกิดการพัฒนา

อย่างยังยืน 

 

    Environmental and Occupational Health Officer (ศมา เจริญรัตน์, 2553) ได้กล่าว

ว่า “CSR มีความเกียวข้องกับการพัฒนาอย่างยังยืน คือ ถ้าเกิดว่าชุมชนอยู่ไม่ได้ เราก็อยู่ 

ไม่ได้ ความจริงแล้วไม่ต้องเรียกว่าหน่วยงาน CSR เรียกชือเป็นหน่วยงานอืนก็ได้” 
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4.4  ผลกระทบจากการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีมีต่อ ชุมชน  

 

 ในการศึกษาผลกระทบจากการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีมีต่อ

ชุมชน ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์ผู้ทีอาศัยในชุมชนรอบกลุ่มบริษัทฯ

จาก 3 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4 คน รวมทังหมด 12 คน ได้แก่  

  1)  ชุมชนหมู่ 4 บ้านตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ซึงเป็นทีตังของกลุ่มบริษัทฯ 

  2)  ชุมชนหมู่ 5 บ้านเนินพุทรา ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ซึงเป็นชุมชนทีห่างจากทีตังของ

บริษัท ฯ ในรัศมี 1 กิโลเมตร  

  3)  ชุมชนหมู่ 16 บ้านตะกาด ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ซึงเป็นชุมชนทีห่างจากทีตังของ

กลุ่มบริษัทฯในรัศมี 5 กิโลเมตร  

  ภาพที 4.17 แสดงทีตังของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) และภาพที 4.18 แสดงระยะห่าง

ระหว่างกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) กับชุมชน  

 

 
 

ภาพที 4.17  แผนทีตังกลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย)และชุมชนโดยรอบ 

แหล่งทีมา:  กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย), 2552 
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ภาพที 4.18  ระยะห่างระหว่างกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) กับชุมชนหมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 16

แหล่งทีมา: กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย), 2552 

 

  การดําเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ทีผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯมีเป้าหมายคือชุมชนในรัศมี 1 

กิโลเมตรจากกลุ่มบริษัทฯได้แก่ชุมชนหมู่ 4 และชุมชนหมู่ 5 ต่อมาในปี 2553 ได้เพิมเป้าหมายใน

การดําเนินงานเป็นชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรจากกลุ่มบริษัทฯซึงผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล

การดําเนินงานด้าน CSR กับชุมชนของกลุ่มบริษัทฯใน 4 ประเด็น ดังนี 

     1  ข้อมูลทัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

     2  ผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีมีต่อชุมชน 

      3  การสือสาร การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

    4  ความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย)  

  สามารถสรุปผลการศึกษาเป็นประเด็นได้ ดังนี  

 

 4.4.1 ข้อมูลทัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

    4.4.1.1 ชุมชนทีอาศัยอยู่ของผู้ให้สัมภาษณ์ 

    ผู้ให้การสัมภาษณ์เป็นผู้ทีอาศัยอยู่ใน 3 ชุมชนรอบกลุ่มบริษัทฯได้แก่ ชุมชนหมู่ 4 

บ้านตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ชุมชนหมู่ 5 บ้านวัดเนินพุทรา ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง และ

ชุมชนหมู่ 16 บ้านตะกาด ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง จํานวนชุมชนละ 4  คน คิดเป็นชุมชนละร้อยละ 

33.33 ของผู้ให้การสัมภาษณ์ทังหมด 
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    4.4.1.2  ตําแหน่งในชุมชน 

    ผู้ให้การสัมภาษณ์กลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 41.67) มีตําแหน่งเป็นลูกบ้าน รองลงมา 

(ร้อยละ 25.00) เป็นกํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนีส่วนหนึง(ร้อยละ 8.33) เป็น

ผู้บริหารเทศบาล / อบต. ซึงเท่ากันกับสมาชิกสภาเทศบาล / อบต. กรรมการชุมชน / หมู่บ้านและ

ตัวแทนของโรงเรียน 

    4.4.1.3  ระยะเวลาทีอยู่ในอาศัยในชุมชน 

    ผู้ให้การสัมภาษณ์กลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 33.33) อยู่ในอาศัยในชุมชนมาเป็น

ระยะเวลา 21-40 ปี รองลงมา (ร้อยละ 25.00) อยู่อาศัยมาเป็นระยะเวลา 41-60 ปี เท่ากันกับผู้ทีได้

อาศัยมา 61-80 ปี และส่วนน้อย (ร้อยละ 16.66) อยู่ในอาศัยมาเป็นระยะเวลา 1-20 ปี 

    4.4.1.4  เพศ 

    ผู้ให้การสัมภาษณ์เป็นเพศหญิงและเพศชายในจํานวนทีเท่ากันคือ ร้อยละ 50.00 

ของผู้ให้การสัมภาษณ์ทังหมด 

    4.4.1.5  อายุ 

    ผู้ให้การสัมภาษณ์กลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 41.67) มีอายุอยู่ในช่วง 61-80 ปี 

รองลงมา (ร้อยละ 33.33) คือ 41-60 ปี และบางส่วน (ร้อยละ 25.00) มีอายุอยู่ในช่วง 21-40 ปี 

    4.4.1.6 สถานภาพสมรส 

    ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.67) มีสถานภาพสมรสแล้ว มีส่วนน้อย 

(ร้อยละ 8.33) ทีมีสถานภาพโสด  

    4.4.1.7  ระดับการศึกษา 

    ผู้ให้การสัมภาษณ์กลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 33.33) มีระดับการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาเท่ากันกับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมา (ร้อยละ 25) คือระดับปริญญาตรี และ

บางส่วน (ร้อยละ 8.33) คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  

    4.4.1.8  อาชีพ 

    ผู้ให้การสัมภาษณ์กลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 33.33) มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว / 

เกษตรกร รองลงมา (ร้อยละ 25.00) คืออาชีพลูกจ้าง / รับจ้างทัวไปเท่ากันกับอาชีพแม่บ้าน / 

พ่อบ้าน และส่วนหนึง (ร้อยละ 16.66) มีอาชีพรับราชการ รายละเอียดดังตารางที 4.3  
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ตารางที 4.3  จํานวนและร้อยละของผู้ให้การสัมภาษณ์จําแนกตามข้อมูลทัวไป 

  

  ข้อมูลทัวไป                                                    จํานวน                        ร้อยละ 

                                                                                                         (n = 12) 

   

ชุมชนทีทําการอยู่อาศัย 

1.  หมู่ 4 บ้านตะพง ต.ตะพง         4               33.33 

2.  หมู่ 5 บ้านเนินพุทรา ต.เชิงเนิน         4               33.33 

3.  หมู่ 16 บ้านตะกาด ต.ตะพง              4               33.33

ตําแหน่งในชุมชน  

1.  ผู้บริหารเทศบาล / อบต.          1                 8.33 

2. สมาชิกสภาเทศบาล / อบต.          1                 8.33 

3.  กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        3               25.00 

4.  กรรมการชุมชน / หมู่บ้าน          1                 8.33 

5.  ลูกบ้าน              5               41.67 

6. ตัวแทนโรงเรียน            1                 8.33 

ระยะเวลาทีได้ทําการอยู่ในอาศัยในชุมชน 

1.  1 - 20 ปี             2               16.66 

2.  21 – 40 ปี             4               33.33 

3.  41 – 60 ปี             3               25.00 

4.  61 – 80 ปี             3               25.00 

เพศ 

1.  หญิง               6               50.00 

2.  ชาย               6               50.00 

อายุ 

1.  1 – 20 ปี             0                 0.00 

2.  21 – 40 ปี             3               25.00 

3.  41 – 60 ปี             4               33.33 

4.  61 – 80 ปี             5               41.67 

5.  มากกว่า 80 ปี             0                 0.00 
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ตารางที 4.3  (ต่อ) 

 

  ข้อมูลทัวไป                                                   จํานวน            ร้อยละ 

                                                                                                       (n = 12) 

 

สถานภาพสมรส 

1.  โสด               1                 8.33 

2.  สมรส              11              91.67 

3.  หย่าร้าง             0                 0.00 

4.  แยกกันอยู่             0                 0.00 

ระดับการศึกษา  

1.  ไม่ได้รับการศึกษา           0                 0.00 

2.  ประถมศึกษา              4               33.33 

3.  มัธยมศึกษาตอนต้น             4               33.33 

4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.         1                 8.33 

5.  อนุปริญญา / ปวส.           0                 0.00 

6.  ปริญญาตรี                3                    25 

7.  สูงกว่าปริญญาตรี            0                 0.00 

อาชีพ 

1.  ข้าราชการ             2               16.66 

2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ           0                 0.00 

3.  ประกอบุรกิจส่วนตัว / เกษตรกร         4               33.33 

4.  พนักงานบริษัท            0                0.00 

5.  ลูกจ้าง / รับจ้างทัวไป             3               25.00 

6.  แม่บ้าน / พ่อบ้าน             3               25.00 
   

 

 4.4.2  ผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีมีต่อชุมชน 

  จากการให้สัมภาษณ์ของผู้อาศัยในชุมชนรอบกลุ่มบริษัทฯ ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมและ

สรุปผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯทีมีต่อชุมชนในแต่ละด้าน ดังนี   
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   4.4.2.1  ผลกระทบด้านสังคม 

     1)  ความเจริญและการพัฒนาของชุมชน (เช่น การคมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภค) 

      จากการสัมภาษณ์ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯพบว่า กลุ่มใหญ่

สุด (ร้อยละ 50) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดความเจริญและการพัฒนาของชุมชนใน

ระดับปานกลาง รองลงมา (ร้อยละ 33.33) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับค่อนข้างมากและบางส่วน (ร้อย

ละ 16.67) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย ซึงในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ 3 ชุมชนพบว่า

เป็นไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้ก่อให้เกิดความเจริญและการพัฒนาของชุมชนในระดับค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่า เมือมีการ

ก่อตังกลุ่มบริษัทฯขึนมาทําให้สภาพสังคมในชุมชนมีความเป็นชุมชนกึงเมืองมากขึน มีความคึกคัก 

และได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิงขึนทังการคมนาคมและระบบ

สาธารณูปโภค เช่น ให้ความช่วยเหลือในการสร้างท่อนําเข้าหมู่บ้าน การจัดหานําต้านภัยแล้ง การ

ซ่อมแซมถนน เปลียนหลอดไฟส่องทาง และการสร้างลานสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนีแล้วกลุ่ม

บริษัทยังไม่ปฏิเสธเมือชุมชนขอความช่วยเหลือต่างๆ อีกด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีผู้อาศัยบางส่วน

มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดความเจริญและการพัฒนาของชุมชนในระดับน้อย โดยให้

เหตุผลว่าถึงแม้กลุ่มบริษัทฯมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทังความสะดวกในการคมนาคมและ

สนับสนุนด้านสาธารณูปโภคของชุมชนแต่ในการพัฒนาต่างๆ เหล่านีก็ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สังคมในด้านลบได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือเป็นการได้อย่างเสียอย่าง เช่น กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนให้ชุมชน

มีเศรษฐกิจและมีความเป็นอยู่ทีดีขึนแต่ก็มีส่วนทําให้มลภาวะเพิมขึนด้วย เป็นต้น   

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้

ก่อให้เกิดความเจริญและการพัฒนาของชุมชนในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทมีการ

ให้ความช่วยเหลือกับชุมชนหมู่ 5 ทีดีในเรืองของกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวัดหรืองานบุญต่างๆ มีการ

ปลูกสร้างศาลาทําบุญ การพัฒนาโรงเรียน และมาเยียมเยียนชุมชนอย่างสมําเสมอ แต่ยังมีการ

ช่วยเหลือเรืองระบบสาธารณูปโภคไม่เต็มทีเมือเทียบกับชุมชนหมู่ 4 ซึงเป็นทีตังของกลุ่มบริษัทฯ 

เช่น การขยายท่อนํามายังชุมชนโดยมีความเห็นว่าอาจเป็นเพราะชุมชนหมู่ 5 เป็นพืนทีส่วนน้อยและ

ไม่ได้เป็นพืนทีทีตังของกลุ่มบริษัทฯ อีกทังยังได้รับการรับผิดชอบดูแลจากโรงผลิตไฟฟ้าของ

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)  ซึงตังอยู่ในชุมชนหมู่ 5 อีกด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้อาศัยใน

ชุมชนบางส่วนมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดความเจริญและการพัฒนาของชุมชนใน

ระดับค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ ทําให้ชุมชนมีการคมนาคมทีดีขึน มีส่วนทําให้คน
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ในชุมชนมีงานทํา มีการเยียมเยียนและสนับสนุนชุมชนในกิจกรรมและการพัฒนาต่างๆ เป็นอย่างดี

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ครึงหนึงมีความเห็นว่า กลุ่มบริษัทฯ 

ได้ก่อให้เกิดความเจริญและการพัฒนาของชุมชนในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ 

มีการสนับสนุนการปลูกสร้างต่างๆ แก่ชุมชน เช่น การสร้างศาล ห้องนํา การจัดแพทย์มาดูแลคนใน

ชุมชนและการสนับสนุนงานประเพณี เป็นต้น และอีกครึงหนึงมีความเห็นว่าบริษัท ฯ ได้ก่อให้เกิด

ความเจริญและการพัฒนาของชุมชนในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาสิงปลูกสร้างและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนแต่ก็ยังคงไม่มากนัก 

      2)  ปัญหาความแออัดของชุมชน (เช่น คนต่างถินเข้ามาอยู่อาศัยในพืนที

มากขึน การมีพืนทีสําหรับการอยู่อาศัยน้อยลง) 

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.33) มีความเห็นว่า

กลุ่มบริษัทฯไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาความแออัดของชุมชน รองลงมา (ร้อยละ 33.33) มีความเห็นว่า 

ก่อให้เกิดปัญหาในระดับน้อย และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯก่อให้เกิด

ปัญหาความแออัดของชุมชนค่อนข้างมาก ซึงในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ 3 ชุมชนพบว่า

เป็นไปในทางเดียวกันโดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯได้ก่อให้เกิดปัญหาความแออัดให้กับชุมชนในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่าถึงแม้จะมีผู้มา

อาศัยในชุมชนมากขึนและมีความหลากหลาย แต่จํานวนไม่มากถึงในระดับทีจะก่อให้เกิดความ

แออัดให้กับชุมชนได้ และมีบางส่วนฯ ทีมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาความแออัด

ให้กับชุมชน โดยให้เหตุผลว่าชุมชนมีพืนทีทีเพียงพอกับการอยู่อาศัยของคนในชุมชนและมีพืนที

เดิมจํานวนมากทีเป็นพืนทีว่างเปล่า การมีกลุ่มบริษัทฯและมีการย้ายเข้ามาอยู่ของคนนอกชุมชนจึง

ไม่ก่อให้เกิดความแออัดแต่อย่างใด แต่ถึงอย่างไรก็ตามได้มีผู้อาศัยหนีงท่านซึงเป็นผู้สูงอายุใน

ชุมชนและอาศัยในชุมชนมาเป็นระยะเวลานานได้มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดปัญหา

ความแออัดให้กับชุมชนค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่าการทีมีโรงงานต่างๆ รวมถึงกลุ่มบริษัทฯมา

ตังในบริเวณชุมชนได้ก่อให้เกิดการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยของคนนอกชุมชน ซึงมีความหลากหลายทังที

เป็นพนักงานโรงงานและไม่ใช่พนักงานโรงงานจึงก่อให้เกิดความแออัดให้กับชุมชนมากขึนจาก

อดีตทีเป็นมา ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การทีมีอูเบะและโรงงานอืนๆ 

ไม่ได้ทําให้ชุมชนแออัดเพราะชุมชนมีพืนทีเพียงพออยู่แล้ว ถ้าไม่มีการสร้างโรงงาน พืนทีตรงนันก็

ทําอะไรไม่ได้มากอยู่แล้วเพราะเป็นพืนทีว่างเปล่า”  

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้ก่อให้ก่อให้เกิดปัญหาความแออัดให้กับชุมชนในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่าพนักงานโรงงาน
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ส่วนใหญ่พักอาศัยในตัวเมือง มีพนักงานทีพักอาศัยในชุมชนเพียงเล็กน้อยและส่วนใหญ่เป็น

พนักงานบริษัทอืนจึงไม่ก่อให้เกิดความแออัดกับชุมชนมากนัก และอีกครึงมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาความแออัดให้กับชุมชน โดยให้เหตุผลว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็น

คนในท้องถินหรือคนในพืนที มีพนักงานโรงงานมาพักอาศัยในจํานวนน้อยและส่วนมากมักจะเป็น

พนักงานโรงงานอืนจึงไม่ก่อให้เกิดความแออัดกับชุมชน ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 5 ท่านหนึงได้ให้

สัมภาษณ์ว่า “มีคนงานของอูเบะมาอาศัยในชุมชนน้อย ส่วนใหญ่จึงเป็นคนพืนบ้านมากกว่าคนอืน 

แต่ระยะหลังมีพนักงานมาอยู่มากขึนแต่เป็นพนักงานชัวคราว 3-5 เดือน และส่วนมากจะเป็น

โรงงาน IRPC” 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาความแออัดให้กับชุมชนโดยให้เหตุผลว่าชุมชนหมู่ 16 อยู่ห่างจากกลุ่มบริษัทฯ 

จึงมีชุมชนอืนๆ ทีอยู่ใกล้กลุ่มบริษัทฯมากกว่า ชุมชนจึงไม่ได้รับผลกระทบด้านความแออัดแต่อย่างใด 

      3)  ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน (เช่น ลักขโมย ชิงทรัพย์ ยาเสพย์ติด) 

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

75) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน และบางส่วน (ร้อยละ 

25) ให้ความเห็นว่าได้ก่อให้เกิดปัญหาในระดับน้อย ซึงในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ 3 ชุมชน

พบว่าเป็นไปในทางเดียวกันโดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯได้ก่อให้ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่าชุมชนมี

ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยหรือปัญหาสังคมอืนๆ อยู่บ้างเป็นธรรมดาและไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดจึงไม่

สามารถสรุปได้ว่าเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่ และบางส่วนมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน โดยให้เหตุผลว่าถึงแม้ว่าการมีกลุ่มบริษัทฯจะทําให้มี

ผู้มาอยู่อาศัยในชุมชนมากขึนและเป็นผู้คนทีมากหน้าหลายตาแต่ชุมชนหมู่ 4 สามารถควบคุมได้จึง

ไม่มีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึนในชุมชน โดยเฉพาะปัญหาเกียวกับยาเสพย์ติด นอกจากนีแล้วชุมชน

ยังมีชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชรบ.) ทีคอยดูแลอํานวยความสะดวกภายในชุมชนอีกด้วย 

ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยและปัญหาสังคม

ในชุมชนนันมีอยู่บ้างหรือเพียงเล็กน้อย บางทีเราก็ไม่รู้ว่าใคร จึงเหมาไม่ได้ว่าเป็นคนงานของ

โรงงานหรือเปล่า” 

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ก่อให้ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน โดยให้เหตุผลว่าทีผ่านมายังไม่พบว่ามีปัญหา

อาชญากรรมใด ๆ ทีเกิดขึนกับชุมชนอันเนืองมาจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ   
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      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ก่อให้ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน โดยให้เหตุผลว่าเนืองจากไม่มีการเข้ามาพัก

อาศัยในชุมชนของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ถึงแม้จะมีปัญหาอาชกรรมในชุมชนจึงไม่ได้เป็นผลที

สืบเนืองมาจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ แต่อย่างใด      

     4)  การหายไปของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชน (เช่น 

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน) 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯทังหมดมีความเห็น

ไปในทิศทางเดียวกันว่ากลุ่มบริษัทฯไม่ได้ก่อให้เกิดการหายไปของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงาม

ของชุมชน โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ทําให้วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหายไป โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้มีการสนับสนุน

ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนทีดีมาก เช่น การร่วมงานบุญต่างๆ การร่วมกิจกรรมในวันสําคัญ

ทางศาสนาและงานประเพณีของชุมชน เป็นต้น นอกจากนีแล้วยังเป็นตัวเชือมความสัมพันธ์ของคน

ในชุนทําให้ชุมชนมีกิจกรรมทีก่อให้เกิดการสมัครสมานกันภายในชุมชนมากขึนอีกด้วย ซึงผู้อาศัย

ในชุมชนหมู่ 4 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “เมือก่อนชาวบ้านแตกออกเป็น 3-4 กลุ่ม ไม่เกียวข้อง

กัน อูเบะจัดกิจกรรมให้ทําร่วมกันจึงสมัครสมานมากขึนมีอูเบะเป็นตัวเชือม งานชุมชนสัมพันธ์ของ

เขาเก่ง” 

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ทําให้วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหายไปโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้สนับสนุน

กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึงนับว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึงผู้

อาศัยในชุมชนหมู่ 5 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “เรืองวัฒนธรรมอูเบะเขาช่วยเหลืองานวัด จัดงาน

เทศกาล มาร่วมงานค่อนข้างดี รักษาวัฒนธรรมในชุมชน” 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ 

ไม่ได้ทําให้วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหายไป โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ให้การ

สนับสนุนในงานต่างๆ ของชุมชนพอสมควรและไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัฒนธรรมของ

ชุมชนแต่อย่างใด 

  4.4.2.2  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

    1)   การเกิดอาชีพใหม่ ๆ ของคนในชุมชน  

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 

50)  มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ ของคนในชุมชนในระดับปานกลาง รองลงมา 
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 (ร้อยละ 33.33) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่ได้ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ของคนในชุมชน และส่วน

น้อย (ร้อยละ 8.3) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ของคนในชุมชนในระดับ

ค่อนข้างมากเท่ากันกับผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบทีมีความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย อย่างไรก็ตามในการ

สัมภาษณ์ พบว่าชุมชนมีความเห็นแตกต่างกันโดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ ของคนในชุมชนในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้มี

ส่วนทีทําให้มีผู้คนมาอาศัยภายในชุมชนมากขึนและทําให้ชุมชนมีความคึกคักมากขึน จึงก่อให้เกิด

อาชีพใหม่ๆ เช่นห้องแถวและการค้าขายแต่เนืองจากเป็นโรงงานทีมีขนาดไม่ใหญ่มากพนักงานจึง

ไม่มากนัก กิจการต่างๆ ทีเกิดขึนใหม่จึงมีจํานวนน้อย นอกจากนีแล้วกลุ่มบริษัทฯยังได้สนับสนุน

การมีรายได้ของคนในชุมชนโดยมอบเงินทุนในการจัดตังกลุ่มแม่บ้านซึงแบ่งตามอาชีพ ได้แก่ กลุ่ม

ประมง กลุ่มแม่บ้านปลวกเกตุ ร้านค้าชุมชน กลุ่มเย็บผ้ามีซึงมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลวกเกตุ และ

กลุ่ม พัน ร.7 เป็นต้น และบางส่วนมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ ของคนใน

ชุมชนในระดับค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้ให้เงินทุนสําหรับการประกอบอาชีพ

กลุ่มแม่บ้านต่างๆ ช่วยเหลือในการตังสหกรณ์ร้านค้าให้กับชุมชนและทําให้เกิดอาชีพในชุมชน เช่น 

หอพัก ร้านค้า ร้านอาหาร การค้าขาย เป็นต้น ซึงจากการสัมภาษณ์ผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนหนึง

ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “อาชีพใหม่ ๆ ก็มีพวกห้องพัก ร้านค้า ร้านอาหาร มีแค่ประมาณ 2-3 ร้าน เพราะ

โรงงานไม่ได้ใหญ่โตมากคนจึงไม่มาก” นอกจากนียังให้สัมภาษณ์ว่า “อูเบะรับคนทีนีเข้าทํางาน

และสนับสนุนเงินจัดตังกลุ่มแม่บ้านซึงเป็นกลุ่มอาชีพ มีด้วยกัน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประมง กลุ่ม

แม่บ้านปลวกเกตุ ร้านค้าชุมชน กลุ่มเย็บผ้าซึงมี 2 กลุ่มคือปลวกเกตุกับพัน ร.7 และกลุ่มชมรมรักษ์

สุขภาพเต้นแอโรบิคซึงอูเบะก็ได้สนับสนุนค่าครูเต้นและเอาคนคนว่างงานไปเป็นผู้รับเหมา”และ

ให้สัมภาษณ์ว่า “วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลียนแปลงไปในระดับหนึง มีการค้าขายดีขึน ห้องแถวก็

ได้รับอานิสงส์จากโรงงาน จึงทําให้ชุมชนมีความคึกคักมากขึน” 

               ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ของคนในชุมชนในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่าการทีมีกลุ่มบริษัทฯ

ตังอยู่ในบริเวณชุมชนทําให้เกิดอาชีพค้าขายและร้านอาหารของคนในชุนอยู่บ้างแต่เนืองจาก

พนักงานของกลุ่มบริษัทฯไม่ได้พักอาศัยภายในชุมชน อาชีพใหม่ๆ ทีเกิดขึนเหล่านีจึงไม่มากนัก 

และบางส่วนมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ ของคนในชุมชนในระดับน้อย 

โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดการมีงานทําและรายได้แก่คนในชุมชนไม่มากนักเมือ

เทียบกับชุมชนหมู่ 4 ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 5 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ในช่วงกลางวันก็มีการ

ค้าขาย ทําร้านอาหารพออยู่ได้ แต่คนงานไม่ได้มาพักทีนี” 
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      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ ของคนคนในชุมชน โดยให้เหตุผลว่าเนืองจากกลุ่มบริษัทฯมีพนักงาน

ไม่มากนักและชุมชนหมู่ 16 มีระยะทางทีห่างจากกลุ่มบริษัทพอสมควรจึงไม่ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ 

ของชุมชน นอกจากนีชุมชนยังไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการมีอาชีพจากกลุ่มบริษัทฯ เช่น  

กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 

      2)  การจ้างงานคนในชุมชน 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 

50) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดการจ้างงานคนในชุมชนในระดับปานกลาง รองลงมา 

(ร้อยละ 33.33) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่ได้ก่อให้เกิดการจ้างงานคนในชุมชน และบางส่วน 

(ร้อยละ 16.67) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯก่อให้เกิดการจ้างงานคนในชุมชนในระดับน้อย อย่างไร

ก็ตามจากการสัมภาษณ์พบว่า 3 ชุมชนมีความเห็นแตกต่างกันโดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่

ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้ก่อให้เกิดการจ้างงานคนในชุมชนในระดับปานกลางโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดโอกาส

และพยายามให้คนในชุมชนเข้าเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดีแต่เนืองจากคนในชุมชนมี

ระดับการศึกษาไม่สูงมากและสาขาทีเรียนมาไม่ตรงกับสายงานทีกลุ่มบริษัทฯ ต้องการ จึงมีคนใน

ชุมชนได้เข้าไปเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯไม่มากนัก ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนหนึงได้ให้

สัมภาษณ์ว่า “อูเบะมีการรับคนในพืนทีเข้าทํางาน แต่มีข้อจํากัดทีคนเรียนไม่ตรงสายซึงโทษ

โรงงานไม่ได้ แต่ก็มีบางส่วนทีได้เข้าไปเป็นผู้รับเหมา” นอกจากนีได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การเข้าไป

ทํางานในอูเบะลําบากเพราะไม่ตรงสายงานแต่อูเบะเขาก็พยายามแล้วรับเข้าเป็นพนักงานประจํา

ไม่ได้เขาก็ให้เข้าไปเป็นผู้รับเหมา เขาดูแลลูกหลานในพืนทีเป็นอย่างดี” และให้สัมภาษณ์ว่า “อูเบะ 

มีอะไรก็เปิดโอกาสให้คนในพืนทีก่อนเสมอ ช่วง 3-4 ปีมานีจากทีดูแลดีอยู่แล้วเขาก็ดูแลชุมชนดี

มากขึน” 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้ก่อให้เกิดการจ้างงานคนในชุมชนในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่าคนในชุมชนจํานวนหนึงมี

ฐานะไม่ดี จึงขาดโอกาสทางการศึกษาทําให้มีระดับการศึกษาทีไม่สูงนักจึงเป็นข้อจํากัดในการเข้า

ทํางานของคนในชุมชนทําให้สามารถเข้าไปทํางานในกลุ่มบริษัทฯได้ไม่มากนัก และครึงหนึงมี

ความเห็นว่าบริษัท ฯ ได้ก่อให้เกิดการจ้างงานคนในชุมชนในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่ามีคนเพียง

จํานวนน้อยทีได้เข้าไปทํางานในกลุ่มบริษัทฯ ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 5 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

“คนในหมู่บ้านบางส่วนยากจน การศึกษาน้อย ความรู้จึงน้อยไปด้วย บางส่วนก็เรียนมาไม่ตรงสาขาโดย 
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เฉพาะทางด้านวิศวะ จึงเข้าทํางานไม่ได้” 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ก่อให้เกิดการจ้างงานคนในชุมชน โดยให้เหตุผลว่าคนในชุมชนมีความรู้น้อยและไม่ตรงกับ

ความต้องการในการทีจะรับเข้าทํางานของกลุ่มบริษัทฯและตําแหน่งงานนันมีไม่มากนักจึงมี

ความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่ได้ก่อให้เกิดการจ้างงานคนในชุมชน ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 16 ท่าน

หนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “อูเบะเขารับคนน้อย พวกมีความรู้ คนในชุมชนส่วนใหญ่จะไปทํางานกันที

มาบตาพุด” 

      3)  ปัญหาการไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้  

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบบริษัท ฯ กลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 

41.67) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดปัญหาการไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ในระดับ

น้อย เท่ากันกับผู้อาศัยในชุมชนทีมีความเห็นว่าไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหา และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) 

มีความเห็นว่าได้ก่อให้เกิดปัญหาในระดับปานกลางเท่ากันกับผู้อาศัยในชุมชนทีมีความเห็นว่า

ก่อให้เกิดปัญหาในระดับค่อนข้างมาก ซึงในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ 3 ชุมชนพบว่าเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันโดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบริษัท ฯ ได้

ก่อให้เกิดปัญหาการไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่าถึงแม้ในอดีต

พืนทีชุมชนส่วนหนึงเป็นพืนทีเกษตรกรรมแต่ก็เป็นเพียงพืนทีส่วนน้อย และพืนทีในส่วนทีเป็น

ทีตังของกลุ่มบริษัทฯนันเดิมเป็นพืนทีว่างเปล่ามีการทําเกษตรเพียงเล็กน้อยเท่านันและมีทีอยู่อาศัย

ไม่กีหลังครัวเรือน จึงไม่ส่งผลกระทบและความเปลียนแปลงกับชุมชนมากนัก ถึงแม้วิถีชีวิตของคน

ในชุมชนจะเปลียนไปบ้างแต่คนในชุมชนก็ยังสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติ นอกจากนีแล้วผู้

อาศัยในชุมชนยังมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่ได้เป็นต้นเหตุทีทําให้คนในชุมชนไม่สามารถ

ประกอบอาชีพเดิมได้เนืองจากแม้ไม่มีกลุ่มบริษัทฯการแปลงสภาพพืนทีเป็นเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมก็ได้เกิดขึนอยู่ก่อนแล้วและบางส่วนมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดปัญหา

การไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ในระดับค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่าพืนทีซึงเป็นทีตังของ

กลุ่มบริษัทฯนันเดิมเป็นพืนทีเกษตรกรรมและมีการทําประมงในบริเวณนี เมือมีโรงงานซึงรวมถึง

กลุ่มบริษัทฯทําให้ชาวบ้านเปลียนไปประกอบอาชีพอย่างอืนเนืองจากมีความเหมาะสมกว่าแทน ซึง

ผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “คิดว่าทีทําอาชีพเดิมไม่ได้นีไม่เกียวกับอูเบะ 

เพราะเขาไม่ใช่ต้นเหตุและไม่เกียวกัน” และได้กล่าวว่า “สมัยก่อนคนในหมู่บ้านอาชีพเกษตรกรมี

การทํานา  ประมงเรือเล็ก มีอาชีพทีหลากหลาย แต่พอมีโรงงานก็เกิดการกว้านซือทีไป ถึงไม่มีอูเบะ

ก็เกิดการเปลียนแปลงอยู่แล้ว” 
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      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯได้ก่อให้เกิดการปัญหาการไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่า

ผู้ทีอาศัยในชุมชนบางส่วนมีการขายพืนทีเกษตรกรรมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและย้ายถินฐาน

ไปทีอืน แต่ก็ไม่ได้เกียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯโดยตรง บางส่วนมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้

ก่อให้เกิดปัญหาการไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่าสภาพ 

แวดล้อมและวิถีชีวิตทีเปลียนแปลงไปทําให้คนในชุมชนไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ เช่น การ

มีปลาน้อยลงและช่องทางการลงสู่ทะเลไม่สะดวกเหมือนในอดีต เป็นต้น แต่บางส่วนมีความเห็นว่า

กลุ่มบริษัทฯไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาการไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ของคนในชุมชน โดยให้

เหตุผลว่าบริเวณทีตังของกลุ่มบริษัทฯเดิมแล้วเป็นพืนทีเกษตรกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านัน และคนยุค

ใหม่ในปัจจุบันได้ประกอบอาชีพอืนๆ อยู่แล้วจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาการไม่สามารถประกอบอาชีพ

เดิมได้แต่อย่างใด ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “เดิมชาวบ้านมีอาชีพทํา

สวน พอมีโรงงานเกิดขึนก็ทําอะไรไม่ได้เลย แต่ก็ไม่เกียวข้องกับอูเบะโดยตรง ” และได้ให้

สัมภาษณ์ว่า “เดิมทีเป็นสวนพุทรา ท้องนา ก็ขายให้โรงงานหมดแล้วทําทีอืน คนทีอยู่ก็ไม่อยากอยู่

แล้วเพราะมีมลภาวะ แต่ทีต้องอยู่เพราะไม่มีทีขาย ไม่มีทีไป” 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า

กลุ่มบริษัทฯไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาการไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ของคนในชุมชน โดยให้

เหตุผลว่าการประกอบอาชีพของคนในชุมชนยังคงเหมือนเดิมและไม่มีอะไรทีเปลียนแปลง   

    4.4.2.3  ผลกระทบด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

      1)  ความเสียงต่ออุบัติเหตุ / สถานการณ์ฉุกเฉิน 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 

33.33) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดความเสียงต่ออุบัติเหตุ / สถานการณ์ฉุกเฉินแก่คนใน

ชุมชนในระดับน้อย รองลงมา (ร้อยละ 25) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดความเสียงต่อ

อุบัติเหตุ / สถานการณ์ฉุกเฉินในระดับค่อนข้างมากเท่ากันกับผู้อาศัยในชุมชนทีมีความเห็นว่าอยู่ใน

ระดับปานกลาง และบางส่วน (ร้อยละ 16.67) มีความเห็นว่าไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียงต่ออุบัติเหตุ / 

สถานการณ์ฉุกเฉินแก่คนในชุมชน ซึงจากการสัมภาษณ์พบว่าชุมชนมีความเห็นแตกต่างกัน โดยมี

รายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4  กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯได้ก่อให้เกิดความเสียงต่ออุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่า

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการฝึกซ้อมแผนการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอยู่เป็นประจําและพยายามให้ผู้นําหรือ

ชาวบ้านได้เข้าร่วมในการประชุมซ้อมแผนกับกลุ่มบริษัทฯด้วย ส่งผลให้คนในชุมชนทราบว่าเมือ
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เกิดเหตุฉุกเฉินขึนจะต้องปฏิบัติอย่างไร และทีผ่านมายังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน

ร้ายแรงมีเพียงแค่กลินซึงเป็นไปตามทิศทางลมเท่านันจึงไม่ได้มีความกังวลใจแต่อย่างใด บางส่วนมี

ความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียงต่ออุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้

เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทมีการสือสารกับชุมชนอยู่เสมอและมีการแจ้งว่ากําลังจะทําสิงใด เช่น การปิด

ซ่อมบํารุงประจําปี และทําความเข้าใจกับชุมชนเมือเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึนเพือให้ชาวบ้านเกิดความ

สบายใจ จึงไม่กลัวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและมีความกังวลใจในเรืองปัญหามลภาวะมากกว่า แต่ถึง

อย่างไรก็ตามมีผู้อาศัยในชุมชนบางส่วนมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดความเสียงต่อ

อุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่า ถึงแม้ว่าทีผ่านมาจะไม่เคย

มีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินทีร้ายแรงเกิดขึนแต่ก็ยังมีความกังวลใจเนืองจากเคยได้รับข่าวสาร

การระเบิดหรือรัวไหลของสารเคมีอันเนืองมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 

ส่วนหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “อูเบะเขาพยายามให้ผู้นํากับชาวบ้านไปประชุมหรือซ้อมแผนว่าเกิด

เหตุตรงไหนแล้วต้องทําอย่างไร” และได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ไม่ได้กลัวอุบัติเหตุเพราะมันใจใน

มาตราการและการดูแลของเขาบวกกับความเคยชินของเรา” 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯได้ก่อให้เกิดความเสียงต่ออุบัติเหตุและสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่าผู้

อาศัยในชุมชนมีความกลัวการเกิดอุบัติเหตุและสถานการณ์ฉุกเฉินจากกลุ่มบริษัทฯน้อยเมือเทียบ

กับโรงงานข้างเคียงซึงเป็นโรงงานไฟฟ้าถ่านหินและตังอยู่ในพืนทีของหมู่บ้าน บางส่วนมี

ความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดความเสียงต่ออุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับปาน

กลาง โดยให้เหตุผลว่ายังมีความไม่แน่นอนใจต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือสถานการณ์

ฉุกเฉินเนืองจากอาจเกิดขึนหรือไม่และเมือไรก็ได้ และบางส่วนมีความเห็นว่า ไม่ได้ก่อให้เกิดความ

เสียงต่ออุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้เหตุผลว่ามีความมันใจในมตราการควบคุม ดูแล

และการรองรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของกลุ่มบริษัทฯ ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนหนึงได้ให้

สัมภาษณ์ว่า “ชาวบ้านส่วนหนึงกลัว ส่วนหนึงไม่กลัว เรืองความปลอดภัยโรงไฟฟ้าถ่านหิน IRPC 

น่ากลัวกว่าอูเบะ แต่คนไม่อยากย้ายถินเพราะมีความผูกพัน” และได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ไม่กลัวสถาณ

การณ์ฉุกเฉินแต่กลัวมลภาวะ เพราะอูเบะเขาโทรแจ้งบอกเราตลอดว่าจะทําอะไรหรือว่าไม่มีอะไร 

ชาวบ้านจะได้ไม่ตกใจ เช่น Shutdown Plant” 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ 

ได้ก่อให้เกิดความเสียงต่ออุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่า

ชาวบ้านยังคงมีความหวาดกลัวการระเบิด สารเคมีรัวไหล และอุบัติเหตุอืนๆ เช่น อุบัติเหตุทาง

รถยนต์เนืองจากการมีโรงงานอุตสาหกรรมทําให้มีรถยนต์หนาแน่นขึนโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรง
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บริเวณทางเข้ากลุ่มบริษัทฯจึงห่วงความปลอดภัยของบุตรหลาน เป็นต้น และอีกครึงหนึงมี

ความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดความเสียงต่ออุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับปาน

กลาง โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้มีการมาสอบถามคนในชุมชนและทราบมาบ้างว่ากลุ่มบริษัท

ฯได้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพือรองรับกับสถานณการณ์ต่างๆ เหล่านีอย่างสมําเสมอ ซึงผู้อาศัยใน

ชุมชนหมู่ 16 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “อูเบะเขามาสอบถามอยู่บ้าง เท่าทีรู้เขาเองก็มีการป้องกัน

ของเขาอยู่ มีการซ้อมแผนอยู่เรือย ๆ” 

      2)  ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนอันเนืองมาจากสภาพแวดล้อม 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 

41.67) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนอันเนืองมาจาก

สภาพแวดล้อมในระดับปานกลาง รองลงมา (ร้อยละ 33.33) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย และมี

บางส่วน (ร้อยละ 25) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์พบว่า 

3 ชุมชนมีความเห็นแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ามลพิษ

สิงแวดล้อมได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนในระดับหนึงแต่ไม่ได้รุนแรงเหมือนชุมชน

อืน เช่น ชาวมาบตาพุด ทังนีไม่สามารถระบุทีมาของมลพิษทีก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยได้

เนืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ล้อมรอบชุมชนสําหรับกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการดูแลด้านสุขภาพ

ของคนในชุมชนทีดีมีการจัดบริการทางการแพทย์ให้กับชุมชน บางส่วนมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯมีการ

ดําเนินงานทีให้ความสําคัญกับผลกระทบต่อสุขภาพของคนชุมชนและมีการจัดแพทย์มาดูแล

สุขภาพของคนในชุมชนเป็นประจําทุกเดือน แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีผู้อาศัยในชุมชนท่านหนึงซึงเป็น

ผู้สูงอายุมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนในระดับ

ค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่าโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงกลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 

เช่น มะเร็งและโรคอืนๆ เช่น ความดันและเบาหวาน เป็นต้น ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนหนึงได้

ให้สัมภาษณ์ว่า “มลพิษจะมากหรือน้อยทุกโรงงานต้องมีอยู่แล้ว แต่อูเบะเขาดูแลดีจัดหมอมาดูแล

ให้ทุกเดือน” และได้ให้สัมภาษณ์ว่า “อาการเจ็บป่วยทีเกิดขึน ถ้ามาจากโรงงานก็ไม่รู้ว่าโรงงาน

ไหน เพราะมีโรงงานล้อมรอบชุมชน” 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่าอาการเจ็บป่วยของคน

ในชุมชนส่วนหนึงเกิดมาจากการป่วยด้วยตนเอง ซึงไม่เกียวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
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แต่กลุ่มบริษัทฯก็ได้จัดแพทย์มาบริการด้านสุขภาพแก่คนในชุมชนประจําทุกเดือน และมีส่วนน้อย

ทีมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนในระดับปานกลาง โดยให้

เหตุผลว่าอาการเจ็บป่วยของคนในชุมชนทีพบ คืออาการตาเหนียวและอาการแสบคอในตอนเช้าซึง

อาจเกิดมาจากการมีมลพิษในอากาศ ดังการสัมภาษณ์ทีได้กล่าวไว้ว่า “มีโรคตาเหนียวนําตา รู้สึก

นําตามันเหนียว บางครังตืนมาตอนเช้าแสบคอ และคอแห้งมาก ๆ เหมือนอากาศมันไม่ดี มีสารพิษ 

แต่อูเบะก็มีหมอมารักษาเดือนละครัง และบางครังก็ป่วยด้วยตนเองอยู่” 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ 

ได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่าคนในชุมชนมีอาการ

หอบหายใจผิดปกติและผืนคันเวลาอากาศอับโดยไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากโรงงานใดและเด็กจะมี

อาการเจ็บป่วยตังแต่แรกเกิดซึงแต่ก่อนไม่มีอาการดังกล่าว และอีกครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่าอาการ

เจ็บป่วยของคนในชุมชนทีเกิดขึนนันไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นโดยตัวของผู้ป่วยเองหรือสืบ

เนืองมาจากการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอีกทังยังไม่ทราบแหล่งของมลพิษว่าปลดปล่อย

มาจากแหล่งใดอีกด้วย ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 16 ส่วนหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ชาวบ้านแถวนีเป็น

โรคหอบ หายใจผิดปกติ ผืนคัน แต่เราไม่รู้ว่ามาจากโรงงานไหน เมือก่อนไม่เป็นโรคนี ส่วนเด็กก็

จะมีอาการป่วยผิดปกติตังแต่แรกเกิด” และได้ให้สัมภาษณ์ว่า “มันโทษใครไม่ได้ จับมือใครดม

ไม่ได้ ” 

      3)  ปัญหามลพิษทางอากาศ (สารเคมี / ฝุ่นละออง / หมอกควัน / กลิน) 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มใหญ่สุด (ร้อย

ละ 33.33) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศในระดับน้อย รองลงมา 

(ร้อยละ 41.67) มีความเห็นว่าก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศในระดับปานกลาง และบางส่วน 

(ร้อยละ 25) มีความเห็นว่าก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศในระดับค่อนข้างมาก จากการ

สัมภาษณ์พบว่า 3 ชุมชนมีความเห็นแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชน

ดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่าปัญหามลพิษทางอากาศที

ชาวบ้านได้รับอย่างชัดเจนคือเรืองกลินซึงมีทีมาจากหลายแหล่ง ภายหลังกลินได้ลดลงและไม่ได้

เกิดขึนทุกวันส่วนหนึงอาจขึนกับสภาพอากาศ ทิศทางลมและความเคยชินของคนในชุมชน ทังนี

กลุ่มบริษัทยังได้สร้างความเข้าใจกับชุมชนว่ากลินแบบใดคือกลินอะไรและเปิดช่องทางในการแจ้ง

เรืองกลินให้กับชุมชน แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีผู้อาศัยในชุมชนบางคนทีมีความเห็นว่าก่อให้เกิดปัญหา
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มลพิษทางในระดับค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่าจากอดีตทีอากาศบริสุทธิและรู้สึกปลอดภัย 

ปัจจุบันปนเปือนด้วย สารเคมีทําให้กังวลใจในเรืองความปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึงผู้อาศัยในชุมชน

หมู่ 4 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “กลินมีมาจากหลายแหล่ง แต่ตอนหลังมีน้อย และนานๆ จึงจะมี” 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ามีกลินทีมาจากกลุ่มบริษัท

ฯแต่ไม่ได้มาจากกลุ่มบริษัทฯเพียงแห่งเดียว และอีกครึงหนึงมีความเห็นว่าก่อให้เกิดปัญหามลพิษ

ทางอากาศในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่ามีกลินมาจากกลุ่มบริษัทฯ แต่ก็น้อยและขึนกับทิศทางลม

ไม่ได้รุนแรงมากและไม่ได้มีกลินตลอดเวลาโดยระยะหลังปัญหาเรืองกลินได้ลดลง ซึงผู้อาศัยใน

ชุมชนหมู่ 5 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “มลพิษอากาศมีแต่กลินมาตามทิศทางลม ไม่ได้มาจาก 

อูเบะ ไม่ใช่ทีเดียว” 

       ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศในระดับค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่ามลพิษทางอากาศทีเกิด

ขึนกับชุมชนนันมีหลายแหล่งทีมาโดยปัญหาทีเกิดคือการมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศทําให้

เด็กบางคนเกิดอาการคันและตาแฉะ และอีกครึงหนึงมีความเห็นว่าก่อให้เกิดปัญหามลพิษทาง

อากาศในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ามลพิษทางอากาศก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ เช่นคัน

ผิวหนังเวลาอากาศอับ เป็นต้น ซึงไม่ทราบแหล่งทีมาทีชัดเจน ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 16 ท่านหนึง

ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “มีโรคคันผิวหนังโดยเฉพาะเวลาอากาศอับ คิดว่าละอองมันมีส่วน แต่มันหลาย

แหล่ง เราก็ไม่รู้” 

      4)  ปัญหามลพิษทางนํา (ผิวดิน / ใต้ดิน) 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 

41.67) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางนํา รองลงมา (ร้อยละ 25) มี

ความเห็นว่าก่อให้เกิดปัญหาในระดับค่อนข้างมาก และบางส่วน (ร้อยละ 16.67) มีความเห็นว่า

ก่อให้เกิดปัญหาในระดับปานกลางเท่ากันกับคนในชุมชนทีมีความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย อย่างไร

ก็ตามจากการสัมภาษณ์พบว่าชุมชนมีความเห็นแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของ 

แต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางนํา โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯมีการบําบัดและกําจัดนํา

เสียอย่างถูกต้องและระบายลงสู่ทะเลซึงอยู่ทางทิศใต้ของกลุ่มบริษัทฯซึงชุมชนหมู่ 4 อยู่ทางทิศ

เหนือของกลุ่มบริษัทฯจึงไม่มีปัญหามลพิษทางนํากับชุมชน บางส่วนมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้

ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางนําในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่าปัญหามลพิษทางนํามีบ้างเพียงเล็กน้อย 
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คือนําในลํารางมีคุณภาพทีไม่เหมาะสมกับการนํามาใช้และไม่สามารถหาปลาเหมือนในอดีตได้แต่

เนืองจากในปัจจุบันคนไม่ค่อยได้ใช้นําจากแหล่งนีจึงมีปัญหาไม่มากนัก อย่างไรก็ตามมีผู้อาศัย

บางส่วนมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางนําในระดับค่อนข้างมาก โดยให้

เหตุผลว่าชุมชนมีปัญหามลพิษทางนําอันเนืองมาจากมลสารทางอากาศซึงมาจากหลายๆโรงงาน

อุตสาหกรรมส่งผลให้นําผิวดิน เช่น นําบ่อมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับการนํามาใช้จึงต้องหันมาใช้

นําประปาแทน ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ชุมชนอยู่ทางเหนือของ

โรงงาน นําเสียจากโรงงานบําบัดแล้วปล่อยลงทะเลจึงไม่มีปัญหา” และให้สัมภาษณ์ว่า “มีนําในลํา

รางแต่คนไม่ค่อยใช้ นําจากลํารางเคยหาปลาได้แต่ก็หาไม่ได้”     

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางนําในระดับปานกลาง และบางส่วนมีความเห็นว่าก่อให้เกิด

ปัญหาในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถนํานําผิวดินภายในชุมชนมาใช้ได้ซึงสาเหตุอาจมา

จากมลพิษทางอากาศจากหลายแหล่ง และบางส่วนมีความเห็นว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางนํา 

โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการบําบัดนําเสียจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ และปล่อยลงสู่ทะเล

จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “หมู่บ้านไม่มี

ปัญหาเรืองนําเสียเพราะเขาบอกว่าได้บําบัดแล้วปล่อยลงสู่ทะเล เราจึงไม่เดือดร้อน”  แต่มีบางส่วน

ทีได้ให้สัมภาษณ์ว่า “นําบ่อเมือก่อนใช้ได้กินได้ แต่ปัจจุบันเอามาใช้ไม่ได้เลย แต่ก็ไม่รู้ว่ามาจาก

แหล่งไหน” 

       ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัท

ฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางนํา โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทมีการบําบัดนําเสียก่อนปล่อยลงสู่

ทะเล จึงไม่ส่งผลกระทบใด ๆ กับชุมชน และอีกครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิด

ปัญหามลพิษทางนําในระดับค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่านําในแหล่งนํามีสีคล้ายสนิมจึงไม่

สามารถนํามาใช้ได้แต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถระบุได้ว่ามีสาเหตุมาจากแหล่งใด ซึงผู้อาศัยใน

ชุมชนหมู่ 16 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “นําเป็นสนิม เป็นสีแดง ๆ เอามาใช้ไม่ได้ แต่เราไม่รู้ว่ามา

จากไหน มาจากอูเบะหรือโรงงานไหน” 

    5)  ปัญหาขยะ / กากของเสีย 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ ทังหมดมีความเห็น

ว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาขยะ / กากของเสียให้กับชุมชน โดยมีรายละเอียดความ

คิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ทังหมดมีความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้

ก่อให้เกิดปัญหาขยะ/กากของเสียในชุมชนโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการจัดการขยะและกาก 
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ของเสียทีดีจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบให้กับชุมชน 

    ผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 5 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่ได้ก่อให้เกิด

ปัญหาขยะ / กากของเสียในชุมชน โดยให้เหตุผลว่าชุมชนไม่ได้รับปัญหาอันเนืองมาจากขยะและ

กากของเสียจากกลุ่มบริษัทฯแต่อย่างใด ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 5 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า  

“อูเบะเขาจัดการเองไม่รบกวนชุมชน ชุมชนไม่เดือดร้อน” 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาปัญหาขยะ/กากของเสียในชุมชนโดยให้เหตุผลว่าชุมชนไม่ได้รับผลกระทบ

แต่อย่างใด 

    6)  ปัญหามลพิษทางเสียง 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 

50) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียงในระดับปานกลาง รองลงมา (ร้อย

ละ 33.33) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย และบางส่วน (ร้อยละ 16.67) มีความเห็นว่าไม่ก่อให้เกิด

ปัญหา ซึงในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ 3 ชุมชนพบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี

รายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียงในชุมชนในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้

ก่อให้เกิดเสียงดังอยู่บ้างแต่นานๆ ครัง และอีกครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ก่อให้เกิด

ปัญหามลพิษทางเสียงในชุมชน โดยให้เหตุผลว่าไม่เคยได้รับเสียงรบกวนอันเนืองมาจากการ

ดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เลย  

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียงในชุมชนในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ามีเสียงรบกวนบ้าง

ในบางครังแต่ส่วนหนึงก็มาจากโรงงานอืน และอีกครึงหนึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิด

ปัญหามลพิษทางเสียงในชุมชนในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่านานครังจึงมีเสียงรบกวนและไม่ได้

อยู่ในระดับทีดังมาก      

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียงในชุมชนในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่าได้ยินเสียงดังบ้าง

เป็นบางครังและไม่ทราบว่ามาจากแหล่งใด ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 16 ส่วนหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

“มีเสียงดัง แต่ไม่รู้ว่ามาจากโรงงานไหน ปล่อยมาเป็นเสียงฟ่ๆู” และได้ให้สัมภาษณ์ว่า “มีเสียงดัง

บ้างเป็นบางครังบางคราว แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหน”  
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    7)  ปัญหาพืนทีเสือมโทรม 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

83.33) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาพืนทีเสือมโทรมให้กับชุมชน และบางส่วน 

(ร้อยละ 16.67) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดปัญหาพืนทีเสือมโทรมในระดับน้อย ซึงใน

การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ 3 ชุมชนพบว่าเป็นไปทิศในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดความ

คิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาพืนทีเสือมโทรม โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการดูแลพืนทีทีดีและไม่ก่อ

พืนทีเสือมโทรมให้กับชุมชนนอกจากนีแล้วยังมีการปรับภูมิทัศน์ให้กับชุมชนอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามมีผู้ให้สัมภาษณ์บางคนทีมีความเห็นว่าก่อให้เกิดปัญหาพืนทีเสือมโทรมในระดับน้อย 

โดยให้เหตุผลว่าจากการมีโรงงานอุตสาหกรรมทําให้ชุมชนมีความเจริญจึงมีคนมาอยู่อาศัยมากขึน

และมีสิงปลูกสร้างมากขึนเต็มพืนทีของชุมชนจึงสร้างความเสือมโทรมด้านพืนทีให้กับชุมชนแต่ก็

ไม่มากนัก ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “อูเบะไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาความ

เสือมโทรมของพีที แล้วอูเบะยังปรับภูมิทัศน์ พวกทําศาลาและการปรับปรุงต่างๆ ให้ด้วย” 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาพืนทีเสือมโทรม โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทมีการใช้และดูแลพืนทีดีจึงไม่

ก่อให้เกิดปัญหาพืนทีเสือมโทรมให้กับชุมชน และบางส่วนมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิด

ปัญหาพืนทีเสือมโทรมในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่าการมีโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงกลุ่มบริษัท

ฯ ทําให้มีการปลูกสร้างสิงก่อสร้างในชุมชนมากขึน เช่น การปลูกทีพักให้คนเช่าแต่ก็ไม่ได้

ก่อให้เกิดความเสือมโทรมให้กับชุมชนมากนัก  

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาพืนทีเสือมโทรมกับชุมชนโดยให้เหตุผลว่าชุมชนหมู่ 16 มีระยะทางที

ค่อนข้างห่างจากกลุ่มบริษัทฯจึงไม่ได้รับผลกระทบใดเรืองพืนทีเสือมโทรมแต่อย่างใด 

    8)  การลดลงของพืนทีสีเขียว 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯส่วนใหญ่ (ร้อยละ  

66.00) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่ได้ก่อให้เกิดการลดลงของพืนทีสีเขียวของชุมชน และบางส่วน 

(ร้อยละ 25.00) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดการลดลงของพืนทีสีเขียวในระดับปาน

กลาง และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย จากการสัมภาษณ์พบว่าชุมชนมี

ความเห็นแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 
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      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดการลดลงของพืนทีสีเขียว โดยให้เหตุผลว่าเนืองจากพืนทีตังของกลุ่มบริษัทฯ 

เดิมเป็นพืนทีอยู่อาศัยไม่ใช่พืนทีป่านอกจากนีแล้วกลุ่มบริษัทฯ ยังมีการปลูกต้นไม้เพิมให้กับชุมชน

อีกด้วย บางส่วนมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดการลดลงของพืนทีสีเขียวในระดับน้อย 

โดยให้เหตุผลว่าถึงแม้ชุมชนจะไม่สามารถห้ามการซือขายทีดินหรือการตังโรงงานได้แต่ทีผ่านมา

กลุ่มบริษัทฯก็ได้ให้ความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีการปลูกและดูแลต้นไม้ให้กับ

ชุมชนเป็นอย่างดี และบางส่วนมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดการลดลงของพืนทีสีเขียวใน

ระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่าความเจริญของชุมชนทําให้พืนทีกลายเป็นสิงปลูกสร้างมากขึน

พืนทีสีเขียวจึงลดน้อยลง ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “พืนทีทีเป็นทีตังของ

อูเบะ เดิมแล้วเป็นบ้านทีอยู่อาศัยไม่ใช่ป่า และอูเบะก็ได้มาปลูกต้นไม้เพิมให้อีกด้วย” 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้ก่อให้เกิดการลดลงของพืนทีสีเขียวในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ามีการปลูกสร้างโรงงาน

เต็มพืนทีของชุมชน ทําให้พืนทีสีเขียวลดลง และอีกครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่ได้ก่อให้ 

เกิดลดลงของพืนทีสีเขียว โดยให้เหตุผลว่าการมีกลุ่มบริษัทฯ ไม่ก่อให้เกิดความเปลียนแปลงด้าน

พืนทีสีเขียวมากนัก นอกจากนีแล้วกลุ่มบริษัทฯยังได้มีการจัดสวนหย่อมให้กับชุมชนอีกด้วย ซึงผู้

อาศัยในชุมชนหมู่ 5 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า  “ถึงไม่มีอูเบะพืนทีสีเขียวก็น้อยอยู่แล้ว และอูเบะ

ก็ยังมาจัดสวนหย่อมให้ด้วย” 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ 

ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว โดยให้เหตุผลกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีการตัดต้นไม้หรือทําลายพืนที 

สีเขียวของชุมชนแต่อย่างใด  

 

 4.4.3  การสือสาร การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)

   4.4.3.1  ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

   1)  การเยียมเยียน / สอบถาม / สํารวจและหารือเกียวกับผลกระทบจาก

การดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯและความต้องการของคนในชุมชนรวมถึงการชีแจงกรณีเกิดปัญหา

แก่ชุมชน 

   จากการสัมภาษณ์ผู้ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯพบว่าส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 58.33)  มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ มีการเยียมเยียน / สอบถาม / สํารวจและหารือ

เกียวกับผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯและความต้องการของคนในชุมชนรวมถึง

การชีแจงกรณีเกิดปัญหาแก่ในชุมชนในระดับค่อนข้างมาก รองลงมา (ร้อยละ 33.33) มีความเห็นว่า



 
 

172 

อยู่ในระดับปานกลาง และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย โดยมีรายละเอียด

ความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯมี

การเยียมเยียน / สอบถาม / สํารวจและหารือเกียวกับผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

และความต้องการของคนในชุมชนรวมถึงการชีแจงกรณีเกิดปัญหาแก่ในชุมชนอยู่ในระดับ

ค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้ให้การดูแล ใส่ใจกับชุมชนโดยรอบทีดีมาก มีการเข้า

เยียมเยียนปรึกษาหารือกับผู้นําชุมชนและให้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

แก่ชุมชนอย่างสมําเสมอ สอบถามความเป็นอยู่ ความต้องการของคนในชุมชนและเปิดช่องทางใน

การสือสารเมือได้รับผลกระทบจากกลุ่มบริษัทฯเป็นต้น ซึงจากการสัมภาษณ์ผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 

ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “อูเบะมีการประสานกับผู้นําชุมชนอยู่ตลอด ให้ข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ” 

และได้ให้สัมภาษณ์ว่า “อูเบะเขามาถามว่าต้องการอะไรอยู่เรือยๆ  และถ้ามีผลกระทบก็โทรไปแจ้ง

ได้ตลอดเวลา” 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่  5  ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัท

ฯมีการเยียมเยียน / สอบถาม / สํารวจและหารือเกียวกับผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่ม

บริษัทฯและความต้องการของคนในชุมชนรวมถึงการชีแจงกรณีเกิดปัญหาแก่ในชุมชนในระดับ

ค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้มาเยียนเยียนและสอบถามถึงความเดือดร้อนและ

ความต้องการของคนในชุมชนหลายครังต่อเดือนและเมือมีปัญหาหรือผลกระทบทีเกิดขึนกับชุมชน

ก็ยินทีจะทีรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขให้ในทันที และบางส่วนมีความเห็นว่าอยู่ในระดับปาน

กลาง โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้ให้การดูแล ใส่ใจชุมชนทีดีแต่ยังไม่เท่ากับชุมชนหมู่  4  อาจ

เนืองมาจากหมู่ 5 ไม่ใช่ชุมชนซึงเป็นทีตังของกลุ่มบริษัทฯ ระดับการดูแลจึงน้อยกว่า ซึงผู้อาศัยใน

ชุมชนหมู่ 5 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ถ้าชุมชนต้องการอะไรก็บอกกล่าวกับเขาได้ เดือนนึงเขา

จะมาได้เจอกัน 4-5 ครัง” 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัท

ฯมีการเยียมเยียน / สอบถาม / สํารวจและหารือเกียวกับผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่ม

บริษัทฯและความต้องการของคนในชุมชนรวมถึงการชีแจงกรณีเกิดปัญหาแก่ในชุมชนในระดับ

ปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทมีการมาเยียมเยียนชุมชน ให้ข้อมูลเกียวกับการดําเนินงาน 

สอบถามความเป็นอยู่และผลกระทบจากกลุ่มบริษัทฯเช่น กลินรบกวนอยู่บ้าง แต่ไม่บ่อยนัก และ

บางส่วนมีความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯมีการเยียมเยียนชุมชนน้อยครัง

และยังไม่ทัวถึงกับแต่ละกลุ่มของคนในชุมชน 

    2)  การดําเนินงานกับชุมชนด้วยความโปร่งใสและไม่ขัดต่อกฎหมาย 
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      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ ทังหมดมีความเห็น

ว่ากลุ่มบริษัทฯมีการดําเนินงานกับชุมชนด้วยความโปร่งใสและไม่ขัดต่อกฎหมายโดยมีรายละเอียด 

ความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯมี

การดําเนินงานกับชุมชนด้วยความโปร่งใสและไม่ขัดต่อกฎหมายโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใด ๆ ในชุมชนและกิจกรรมต่างๆ ทีกลุ่มบริษัทฯจัดขึนเป็นกิจกรรมการพัฒนาและการ

ร่วมงานบุญตามประเพณี จึงไม่ขัดต่อกฎหมายนอกจากนีแล้วยังมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน

ราชการ เช่น อบต. และกองพันทหารราบที 7 ซึงมีการหารือและร่วมกิจกรรมต่างๆ กันอยู่เสมอ 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯมี

การดําเนินงานกับชุมชนด้วยความโปร่งใสและไม่ขัดต่อกฎหมายโดยให้เหตุผลว่ากิจกรรมทีกลุ่ม

บริษัทฯจัดขึนหรือเข้าร่วมกับชุมชนนันเป็นกิจกรรมทีดี มีประโยชน์ และส่งเสริมความเป็นอยู่หรือ

การพัฒนาของชุมชนจึงไม่ขัดต่อกฎหมายและหลักศีลธรรม 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

มีการดําเนินงานกับชุมชนด้วยความโปร่งใสและไม่ขัดต่อกฎหมายโดยให้เหตุผลว่าการดําเนิน

กิจกรรมต่างๆ ทีกลุ่มบริษัทฯ ดําเนินร่วมกับชุมชนเป็นการช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับชุมชน

จึงไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเสียหายใดๆ แก่ผู้ใด 

  4.4.3.2  ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม           

    1)  การสนับสนุนการศึกษาของคนในชุมชน (เช่น การสนับสนุน

ทุนการศึกษา การปรับปรุงโรงเรียน การบริจาคอุปกรณ์การเรียนและการส่งบุคลากรไปให้ความรู้

กับคนในชุมชน เป็นต้น) 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มใหญ่สุด (ร้อย

ละ 50) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯมีการสนับสนุนการศึกษาของคนในชุมชนในระดับปานกลาง 

รองลงมา (ร้อยละ 25) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย บางส่วน (ร้อยละ 16.67) มีความเห็นว่าอยู่ใน

ระดับค่อนข้างมาก และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่ได้มีการสนับสนุน

การศึกษาในชุมชน โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้มีการสนับสนุนการศึกษาของคนในชุมชนในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯมี

การสนับสนุนการศึกษาโดยให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนทีเรียนดีแต่ยากจนทังในระดับประถม 

ศึกษา มัธยมศึกษาและปริญญาตรี นอกจากนียังให้โอกาสนักศึกษาในการเข้าฝึกงานทีกลุ่มบริษัทฯ

อีกด้วย และบางส่วนมีความเห็นว่าอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ให้
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ทุนการศึกษารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับเด็กในชุมชนและมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เยาวชนอีกด้วย 

เช่น จัดศูนย์อินเทอร์เน็ตและจัดค่ายเยาวชนฤดูร้อน เป็นต้น ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 ท่านหนึงได้

ให้สัมภาษณ์ว่า  “อูเบะมีทุนการศึกษาให้ทัง 3 ระดับชัน คือ ประถม มัธยม ซึงมีทุกปี แล้วก็ปริญญา

ตรี ซึงมีให้เป็นรุ่นๆ ” 

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ได้มีการสนับสนุนการศึกษาของคนในชุมชนในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้

ช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น การสร้างห้องนํา สนับสนุนงานวันเด็ก เป็นต้น และบางส่วนมี

ความเห็นว่าอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลกลุ่มบริษัทฯมีการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนทีดี

มากและไม่ปฏิเสธเมือขอความช่วยเหลือ นอกจากนียังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ สําหรับเยาวชนเช่นค่าย

เยาวชนฤดูร้อน เป็นต้น ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 5 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “อูเบะจัดอบรมฤดูร้อน

ทุกปี โรงเรียนขออะไรก็ให้หมด สําหรับโรงเรียนแล้วอูเบะได้ให้การดูแลสนับสนุนทีดีมาก” 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัท

ฯได้มีการสนับสนุนการศึกษาของคนในชุมชนในระดับน้อยโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ ยังมีการ

สนับสนุนด้านการศึกษากับชุมชนหมู่ 16 ไม่มากนักไม่เหมือนกับชุมชนอืนทีอยู่ใกล้กับกลุ่มบริษัท

ฯ มากกว่า และส่วนน้อยมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่มีการสนับสนุนการศึกษาของคนในชุมชน 

โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯไม่มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชน 

              2)  การสนับสนุนวัฒนธรรมในชุมชน (เช่น งานประเพณี / เทศกาลต่างๆ 

การบูรณะศาสนสถาน ภูมิปัญญาท้องถิน เป็นต้น)   

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มใหญ่สุด (ร้อย

ละ 50) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้มีการสนับสนุนวัฒนธรรมในชุมชนในระดับปานกลาง 

บางส่วน (ร้อยละ 25) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับค่อนข้างมากเท่ากันกับผู้อาศัยในชุมชนทีมี

ความเห็นว่าอยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

       ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

มีการสนับสนุนวัฒนธรรมในชุมชนในระดับมากทีสุด โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้ให้การ

สนับสนุนวัฒนธรรมในชุมชนทีดีมากทังงานวันสําคัญต่างๆ งานบุญ งานประเพณีและพิธีกรรมทาง

ศาสนาโดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เหล่านีเป็นอย่างสมําเสมอ และมีบางส่วนทีมีความเห็นว่าอยู่ใน

ระดับค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอยู่เสมอแต่เป็นการมา

ในนามตัวแทนของกลุ่มบริษัทฯซึงมีเพียงไม่กีคน ผู้บริหารหรือพนักงานทัวไปของกลุ่มบริษัทยังคง

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนน้อยอยู่ ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

“งานบุญ งานประเพณีไม่ว่าจะเป็นงานสงกรานต์ วันเด็ก ไม่มีงานใดทีอูเบะไม่มา”  
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    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯมี

การสนับสนุนวัฒนธรรมในชุมชนในระดับค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วม

กิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนเป็นอย่างดี เมือได้รับการเชือเชิญจากชุมชนก็ไม่เคย

ขาด และอีกครึงหนึงมีความเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ให้การ

สนับสนุนวัฒนธรรมในชุมชนหมู่ 5 แต่ก็ยังไม่มากเท่ากับชุมชนหมู่ 4    

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

มีการสนับสนุนวัฒนธรรมในชุมชนในระดับปานกลางโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ให้การ

สนับสนุนวัฒนธรรมในชุมชนพอสมควร เช่น งานสงกรานต์ งานวันขึนปีใหม่ และในบางกิจกรรม

ก็ได้ให้งบประมาณช่วยเหลือกับชุมชนอีกด้วย 

  4.4.3.3  ด้านการสร้างแรงงานและพัฒนาทักษะอาชีพ 

   การสนับสนุนการสร้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพของคนในชุมชน  

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มใหญ่สุด (ร้อย

ละ 50) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการสนับสนุนการสร้างแรงงานและพัฒนาทักษะอาชีพของคน

ในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา (ร้อยละ 41.667) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการ

สนับสนุนการสร้างงานและการพัฒนาทักษะอาชีพของคนในชุมชน และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) มี

ความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯมีการสนับสนุนการสร้างงานและการพัฒนาทักษะอาชีพของคนในชุมชน

ในระดับ ค่อนข้างมาก โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มี

การสนับสนุนการสร้างแรงงานและพัฒนาทักษะอาชีพของคนในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง โดย

ให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสอย่างเต็มทีในการให้คนในชุมชนได้เข้าไปทํางานในกลุ่ม

บริษัทฯ และพยายามจ้างแรงงานในชุมชนแต่เนืองจากคนในชุมชนมีคุณสมบัติทีไม่ตรงกับสายงาน

หรือตําแหน่งทีกลุ่มบริษัทฯต้องการการจ้างงานคนในชุมชนจึงยังน้อยอยู่  

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนการสร้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพของคนในชุมชนอยู่ในระดับปาน

กลาง โดยมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ยังมีการสร้างแรงงานให้กับคนในชุมชนไม่มากนักแต่ก็มี

ความพยายามทีจะจ้างงานคนในชุมชน บางส่วนมีความเห็นว่าอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยให้

เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯพยายามจ้างงานคนในพืนทีแต่มีเงือนไขทีสาขาและระดับการศึกษาซึงกลุ่ม

บริษัทฯได้มีความพยายามอย่างเต็มทีแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีผู้อาศัยในชุมชนท่านหนึงมี

ความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่มีการสนับสนุนการสร้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพของคนในชุมชน 
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โดยให้เหตุผลว่าการหางานทําและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนยังคงเป็นไปตามปกติคือการ

พึงพาตนเองไม่ได้เกียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯแต่อย่างใด  

       ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่มีการไม่มีสนับสนุนการสร้างแรงงานและพัฒนาทักษะอาชีพของคนในชุมชน โดยให้เหตุผลว่า

คนในชุมชนยังไม่ได้รับการดูแลด้านการสร้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพแก่คนในชุมชนจากกลุ่ม

บริษัทฯแต่อย่างใด 

  4.4.3.4  ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 

   การพัฒนาเทคเทคโนโลยีให้กับชุมชน (เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ

การจัดหาและสนับสนุนเทคโนโลยีให้กับชุมชน) 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 

50) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับชุมชน รองลงมา (ร้อยละ 33.33) มี

ความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 

โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4  ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้

สนับสนุนคอมพิวเตอร์และมีจุดตรวจวัดอากาศภายในชุมชนแต่คนในชุมชนยังขาดทักษะในการใช้

งานให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที เช่น ไม่มีคนสอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับเด็ก ๆ จึงทําให้เครือง

คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายและคนในชุมชนอ่านค่าหรือตีความหมายจากเครืองตรวจวัดอากาศ

ไม่เป็น เป็นต้น และอีกครึงหนึงมีความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯมีการ

สนับสนุนเทคโนโลยีให้กับชุมชนโดยการมอบคอมพิวเตอร์ให้แต่ต่อมาก็ได้พังเสียหายและไม่มี

ผู้ดูแล ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “จุดตรวจวัดอากาศทีหมู่ 4 มีอยู่ตรง

ศาลาชุมชน แต่ดูแล้วก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไร” 

                                   ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5  ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

มีการพัฒนาและเทคโนโลยีให้กับชุมชนอยู่ในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่าเมือเทียบกับหมู่ 4 แล้ว

กลุ่มบริษัทฯยังมีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้กับชุมชนทีน้อยอยู่ เช่น ไม่มีการสนับศูนย์การ

เรียนรู้คอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน ไม่มีเครืองตรวจวัดอากาศภายในชุมชน เป็นต้น และอีกครึงหนึงมี

ความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่มีการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับชุมชน โดยให้

เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในเรืองของงานบุญ ประเพณีต่างๆ และการดูแล

สุขภาพของคนในชุมชนแต่ยังไม่มีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้กับชุมชน 
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    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับชุมชน โดยให้เหตุผลว่าชุมชนยังไม่ได้รับการพัฒนาดังกล่าวแต่

อย่างใด 

  4.4.3.5  ด้านการสร้างรายได้และความมังคังและการสนับสนุนทรัพยากรในการ

ประกอบอาชีพ 

    การพัฒนารายได้และความมังคังของคนในชุมชน (เช่น การสนับสนุน

สมาชิกของชุมชนในการจัดตังธุรกิจหรือกลุ่มอาชีพ เป็นต้น) 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

58.33) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการพัฒนารายได้และความมังคังของคนในชุมชน รองลงมา 

(ร้อยละ 33.33) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) มีความเห็นว่าอยู่

ในระดับน้อย โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มี

การพัฒนารายได้และความมังคังของคนในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัท

ฯได้ให้ทุนแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ มีการให้กู้เงินยืมโดยไม่คิดดอกเบียและเลือกระยะเวลาผ่อนได้ ซึง

จากการสัมภาษณ์ผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 ท่านหนึงได้กล่าวไว้ว่า “อูเบะได้ให้ทุนกลุ่มอาชีพ ให้เงินกู้

โดยปลอดดอดเบีย และเลือกระยะเวลาผ่อนได้” 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่มีการพัฒนารายได้และความมังคังของคนในชุมชน โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการ

สนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนเหมือนกับชุมชนหมู่ 4 และบางส่วนมีความเห็นว่าอยู่

ในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่าถึงแม้จะไม่มีกองทุนหมู่บ้านหรือทุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน

แต่ชุมชนก็สามารถทีจะทําหนังสือขอทุนจากกลุ่มบริษัทฯได้  

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทุกคนมีความเห็นว่าบริษัทไม่มีการ

พัฒนารายได้และความมังคังของคนในชุมชน โดยให้เหตุผลว่าชุมชนต้องการเงินทุนในการตังกลุ่ม

แม่บ้านแต่ไม่มีงบประมาณและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯ ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 

16 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “หมู่ 16 มีกลุ่มแม่บ้าน ผูกผ้าร้านค้าชุมชน แต่ยังไม่มีทุน ตอนนีคิด

จะรวมกลุ่มแม่บ้าน ทํานําพริกเผากับถ่านอัดแท่งถ้าอูเบะช่วยเหลือเรืองทุนก็จะดี แต่ก็ยังไม่มีมา” 

  4.4.3.6  ด้านสุขภาพ 

  สนับสนุนการมีสุขภาพทีดีของคนในชุมชน (เช่น กิจกรรม / โครงการ 

การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน สร้างลานกีฬา สนับสนุนนําดืมสะอาด เป็นต้น) 
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    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 

33.33) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯมีการสนับสนุนการมีสุขภาพทีดีของคนในชุมชนในระดับปาน

กลาง รองลงมา (ร้อยละ 33.33) ความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย บางส่วน (ร้อยละ 25) มีความเห็นว่า

อยู่ในระดับค่อนข้างมาก และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับมากทีสุดโดย 

มีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

มีการสนับสนุนการมีสุขภาพทีดีของคนในชุมชนอยู่ในระดับค่อนข้างมากโดยให้เหตุผลว่า 

กลุ่มบริษัทฯมีการดูแลสุขภาพของชุมชนทีดีมาก มีบริการทางการแพทย์ มีการสร้างสวนสุขภาพ

และจัดหาครูนําเต้นแอโรบิคให้กับชุมชน และบางส่วนมีความเห็นว่าอยู่ในระดับมากทีสุด โดยให้

เหตุผลว่านอกจากจัดแพทย์มาดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างสมําเสมอแล้วยังสนับสนุนการ

ออกกําลังกายของคนในชุมชนโดยการสร้างสวนสุขภาพให้คนในชุมชนได้ใช้งานกันอีกด้วย ซึงผู้

อาศัยในชุมชนหมู่ 4 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “อูเบะดูแลสุขภาพทังการตรวจสุขภาพและ

สนับสนุนการเต้นแอโรบิคโดยออกค่าครูเต้นแบ่งกันกับ IRPC” 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

มีการสนับสนุนการมีสุขภาพทีดีของคนในชุมชนอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยให้เหตุผลว่ากลุ่ม

บริษัทได้จัดหน่วยแพทย์เคลือนทีมาดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเป็นประจําทุกเดือน 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีผู้อาศัยในชุมชนท่านหนึงมีความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่ามี

แพทย์มาดูแลคนในชุมชนแต่ต้องการให้มีการจัดเป็นสถานีอนามัยชุมชน 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัท

ฯ มีการสนับสนุนการมีสุขภาพทีดีของคนในชุมชนอยู่ในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทมี

บริการทางการแพทย์ ให้กับชุมชนแต่ไม่ได้เป็นประจําทุกเดือนและบางส่วนมีความเห็นว่าอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้มีการจัดหาแพทย์เคลือนทีมาดูแลสุขภาพของคน

ในชุมชน ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 16 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “อูเบะได้จัดหาแพทย์มาดูแลคนใน

ชุมชน อย่างน้อยหนึงครังต่อ 3 เดือน ซึงก็ยังไม่เพียงพอเพราะอยากให้เขามาทุกเดือนมากกว่า” 

  4.4.3.7  ด้านการลงทุนทางสังคม 

     การจัดหา / สนับสนุน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กับชุมชน (เช่น 

 ถนน นําอุปโภคบริโภค สถานพยาบาล สหกรณ์ชุมชน สถานเลียงเด็ก ทีอยู่อาศัย เป็นต้น )  

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 

33.33) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯมีการจัดหา / สนับสนุน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กับชุมชน

อยู่ในระดับค่อนข้างมาก รองลงมา (ร้อยละ 25) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อยเท่ากันกับผู้อาศัยใน
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ชุมชนทีมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่มีการจัดหา / สนับสนุน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กับ

ชุมชน และบางส่วน (ร้อยละ 16.67) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดความ

คิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มี

การจัดหา / สนับสนุน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กับชุมชนอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยให้

เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯได้ลงทุนในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของชุมชน เช่น ขยายถนน

และเพิมถังนําให้กับชุมชน นอกจากนีแล้วยังสร้างทีอยู่อาศัยให้กับครอบครัวของชุมชนครอบครัว

หนึงซึงประสบปัญหาอันเนืองมาจากภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น  

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ 

มีการการจัดหา / สนับสนุน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กับชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้

เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯมีการลงทุนทางสังคมให้กับโรงเรียน เช่น การสร้างห้องนําของโรงเรียนเป็น

ต้น แต่เนืองจากชุมชนเป็นพืนทีตังของโรงผลิตไฟฟ้าของบริษัทไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ซึงได้

ดูแลชุมชนหมู่ 5 เช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯดังนันกลุ่มบริษัทฯ จึงต้องพิจารณาการทํางานที

ซําซ้อนกับบริษัทดังกล่าว และอีกครึงหนึงมีความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่ากลุ่ม

บริษัทฯยังมีการลงทุนทางสังคมกับชุมชนไม่มากนัก 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ส่วนใหญ่ความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ 

ไม่มีการการจัดหา / สนับสนุน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กับชุมชน โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัท

ฯยังไม่ได้มีการลงทุนทางสังคมใด ๆ กับชุมชน และบางส่วนมีความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อยโดยให้

เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯมีการลงทุนทางสังคมกับชุมชนหมู่ 16 อยู่บ้างโดยการจัดทํา ศาลาและห้องนํา

ให้กับชุมชน เป็นต้น 

  4.4.3.8  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

      การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุง / ฟืนฟูสิงแวดล้อมของ

ชุมชน 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 

41.67) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุง / ฟืนฟูสิงแวดล้อม

ของชุมชนในระดับปานกลาง รองลงมา (ร้อยละ 33.33) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่มีการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุง / ฟืนฟูสิงแวดล้อมของชุมชน บางส่วน (ร้อยละ 16.67) มี

ความเห็นว่าอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) อยู่ในระดับน้อย โดยมี

รายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 
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    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ 

มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุง / ฟืนฟูสิงแวดล้อมของชุมชนในระดับค่อนข้างมาก 

โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯไม่ได้มีการตัดหรือทําลายต้นไม้อีกทังยังปลูกต้นไม้ให้กับชุมชุนและ

ยังมีความพยายามในการจัดมลพิษทีเกิดขึนจากกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี และอีกครึงหนึงมีความเห็น

ว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ มีโครงการด้านสิงแวดล้อมทีทําให้กับชุมชน 

เช่นการปลูกต้นไม้และเพิมพืนทีสีเขียวให้กับชุมชน เป็นต้น  

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

มีการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุง / ฟืนฟูสิงแวดล้อมของชุมชนในระดับปานกลาง 

โดยมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้มีการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีการนําปุ๋ยมา

แจกชาวบ้าน เป็นต้น และส่วนน้อยมีความเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย โดยให้ความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

มีการจัดโครงการและกิจกรรมด้านสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทียังไม่มากนัก  

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุง / ฟืนฟูสิงแวดล้อมของชุมชนโดยให้เหตุผลว่า

กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่มีกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมกับชุมชนหมู่ 16 โดยชุมชน

ได้รับการช่วยเหลือด้านสิงแวดล้อมจากบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) เช่น มีการจัดให้ชุมชนได้

ไปประชุมอบรมสิงแวดล้อม เป็นต้น ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 16 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “IRPC 

มีการจัดพาชุมชนไปประชุมอบรมเรืองสิงแวดล้อม แต่อูเบะไม่เคยพาไปอบรมหรือมีกิจกรรม

เกียวกับสิงแวดล้อมอะไร” 

  4.4.3.9  ด้านการสือสาร 

   การเปิดช่องทางในการสือสารร้องเรียนแก่คนในชุมชน  

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

33.33) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการเปิดช่องทางในการสือสารร้องเรียนแก่คนในชุมชน

ค่อนข้างมาก รองลงมา (ร้อยละ 25) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับมากทีสุดเท่ากันกับผู้อาศัยในชุมชนที

มีความเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วน (ร้อยละ 16.67) มีความเห็นว่าอยู่ใน

ระดับน้อย และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) มีความเห็นว่าไม่มีการเปิดช่องทางในการสือสารร้องเรียน

ให้กับชุมชน โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นของแต่ละชุมชนดังนี 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ครึงหนึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯมี

การเปิดช่องทางในการสือสารร้องเรียนแก่คนในชุมชนอยู่ในระดับมากทีสุดโดยให้เหตุผลว่า กลุ่ม

บริษัทฯได้มีการพูดคุยกับคนในชุมชนอย่างสมําเสมอ รับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน

และดูแลในทุกๆ เรือง มีหมายเลขโทรศัพท์ตามจุดต่างๆ ของชุมชน ชุมชนจึงสามารถติดต่อ
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บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯได้ตลอดเวลา และอีกครึงหนึงมีความเห็นว่าอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดย

ให้เหตุผลว่าคนในชุมชนสามารถติดต่อกลุ่มบริษัทฯได้ทางโทรศัพท์ซึงมีหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้

ตามจุดต่างๆ หรือสามารถแจ้งได้ทีผู้นําชุมชนซึงจะทําการประสานงานไปยังกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป ซึง

ผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ชุมชนกับอูเบะมีการพูดคุยกันอยู่ตลอด เขาให้ 

เบอร์โทรศัพท์ไว้ตามจุดต่างๆ มีเบอร์ผู้นําด้วยโทรไปได้ 24 ชัวโมง แล้วเดียวเขาก็มาเลย” 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯมีการเปิดช่องทางในการสือสารร้องเรียนแก่คนในชุมชนอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยให้

เหตุผลว่าคนในชุมชนสามารถติดต่อกับกลุ่มบริษัทฯได้หลายช่องทาง เช่น อีเมลล์และโทรศัพท์ 

บางส่วนมีความเห็นว่าอยู่ในระดับมากทีสุด โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ให้เบอร์โทรศัพท์กับ

ชุมชนเพือติดต่อสือสารกับกลุ่มบริษัทฯซึงสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และบางส่วนให้ความเห็น

ว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่าชุมชนสามารถติดต่อกับกลุ่มบริษัทฯได้และมีตัวแทนของ

กลุ่มบริษัทฯมาดูแลชุมชน ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 5 ท่านหนึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า “เราโทรศัพท์ไป 

อีเมลล์ไปหา สามารถโทรตามเขาเรียกเขาได้ตลอดเวลา” 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯ มีการเปิดช่องทางในการสือสารร้องเรียนแก่คนในชุมชนอยู่ในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่า

กลุ่มบริษัทฯมีการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ตามจุดต่างๆ ของชุมชนน้อยมาก บางส่วนให้ความเห็น

ว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้เหตุผลว่าชุมชนสามารถติดต่อกับกลุ่มบริษัทฯได้โดยการโทรศัพท์ 

และบางส่วนให้ความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการเปิดช่องทางในการสือสารร้องเรียนแก่คนใน

ชุมชน โดยให้เหตุผลว่าชุมชนสามารถติดต่อกับกลุ่มบริษัทฯได้โดยการติดต่อไปยังบริษัท ไออาร์

พีซี จํากัด (มหาชน) ซึงจะทําการติดต่อกับกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป ซึงผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 16 ท่านหนึง

ได้ให้สัมภาษณ์ว่าว่า “ชุมชนโทรไป IRPC แล้ว IRPC จะติดต่อกับอูเบะให้เอง เพราะIRPC เขาเอา

เบอร์โทรมาแปะทีร้านค้าอยู่”  และได้ให้สัมภาษณ์ว่า  “ อูเบะให้นามบัตร แต่ไม่ได้ติดบอร์ดเหมือน

ชุมชนหมู่ 4” 

 

  4.4.4  ความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  

 จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของคนในชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้านต่างๆ ของกลุ่ม

บริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ร่วมกับการทบทวนการดําเนินงานทีผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯ สามารถ 

สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี 

   4.4.4.1  ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 

     1)  การมีส่วนร่วมของกลุ่มบริษัทฯ กับชุมชน 
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    จากการสัมภาษณ์ผู้ทีอาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ พบว่ากลุ่มใหญ่

สุด (ร้อยละ 41.67) มีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของกลุ่มบริษัทฯกับชุมชนในระดับ

ค่อนข้างมาก รองลงมา (ร้อยละ 25) มีความพึงพอใจมากทีสุด และบางส่วน (ร้อยละ 16.67) มีความ

พึงพอใจในระดับปานกลางเท่ากันกับผู้อาศัยในชุมชนทีมีความพึงพอใจในระดับน้อย โดยมี 

รายละเอียดของแต่ละชุมชนดังนี 

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ครึงหนึงมีความพึงพอใจในการมีส่วน

ร่วมของกลุ่มบริษัทฯกับชุมชนในระดับมากทีสุด และอีกครึงหนึงมีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการมีส่วน

ร่วมของกลุ่มบริษัทฯกับชุมชนในระดับค่อนข้างมาก และบางส่วนมีความพึงพอใจในระดับมากทีสุด 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ครึงหนึงมีความพึงพอใจในการมี

ส่วนร่วมของกลุ่มบริษัทฯกับชุมชนในระดับปานกลาง และอีกครึงหนึงมีความพึงพอใจในระดับน้อย 

      ผลจากการศึกษาการดําเนินงานจริง การศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง และการ

สัมภาษณ์บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ และผู้อาศัยในชุมชนพบว่ากลุ่มบริษัทฯมีความตระหนักอยู่

เสมอว่ากลุ่มบริษัทฯเป็นส่วนหนึงของชุมชน ชุมชนจะต้องดํารงอยู่ได้ก่อนบริษัท ฯ ถึงจะอยู่ได้

ตามมา กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาและนําประโยชน์สู่สังคม เพือนําไปสู่สัมพันธภาพ

และความเข้าใจอันดีต่อกันภายใต้ความรับผิดชอบต่อระเบียบข้อบังคับทีจะปฏิบัติตามกฎหมาย 

ความรับผิดชอบทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และเป็นพลเมืองทีดีของสังคม (กลุ่ม

บริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552 ) โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ด้านชุมชนสัมพันธ์ไว้ว่า “เพือ

สร้างความสัมพันธ์ของชุมชนจนเขาเกิดการยอมรับเราเป็นเพือน ไว้วางใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัย  มี

ปัญหาอะไรก็คุยกันได้  เป็นกัลยาณมิตร  จนเกิดความร่วมมือในการทํากิจกรรม สร้างสรรค์ในด้าน

การแก้ปัญหา การพัฒนา และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” 

      กลุ่มบริษัทฯ จึงมีการดําเนินงานทีไม่ละเมิดสิทธิพืนฐานตามรัฐธรรมนูญ

ของคนในชุมชน มีการป้องป้องผลประโยชน์ของคนในชุมชนโดยการป้องกัน/แก้ไขและเฝ้าระวัง

ผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯทีมีต่อชุมชนทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิงแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯมีการปรึกษาหารือกับผู้นําชุมชนในแต่ละชุมชนเกียวกับการดําเนินงาน

หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนซึงล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมทีสอดคล้องตามกฎหมายและ

ก่อให้เกิดประโยชน์ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยังยืนโดยมีการเยียมเยียนพูดคุยเพือ

ถามความต้องการและความเดือดร้อนต่างๆ ทีเกิดขึนกับคนในชุมชนอย่างสมําเสมอและสนับสนุน

ในกิจกรรมทีก่อให้เกิดความยังยืนกับชุมชน เช่น เข้าร่วมประชุมประชาคมกับชาวบ้านหมู่ 4 การรับ

ฟังข้อคิดเห็นของชาวบ้านหมู่ 4 ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผลักดันกลุ่มแม่บ้านหมู่ 4 ใน
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การพัฒนาอาชีพและรายได้ เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯมีการดําเนินงานกับองค์กรของรัฐและนักการเมือง

ท้องถินด้วยความโปร่งใส เป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้จัดการฝ่ายชุมชน

สัมพันธ์ได้กล่าวว่า “ในการดําเนินงานกับชุมชน ต้องไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด การติดต่อประสานงานกับ

ผู้นําชุมชนเป็นสิงทีจําเป็นเพราะเขาเป็นหัวหน้าชุมชน เราจะต้องไม่ถือเสียงผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นํา 

คนใด จะต้องเข้าไปให้ถึงรากหญ้าของชุมชนโดยไม่เอาข้อขัดแย้งในแต่ละชุมชนมาเป็นปัจจัย

เกียวข้องและทํางานให้มีความเทียงตรงทีสุด” นอกจากนีกลุ่มบริษัทฯ ยังมีการเชือมความสัมพันธ์

กับชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ  เช่น เซปักตะกร้อระหว่างชุมชนกับกลุ่มบริษัทฯฟุตบอลเชือม

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับตํารวจชุมชน ฟุตบอลประเพณีอูเบะ-ปลวกเกตุ ฟุตบอลประเพณี 

อูเบะพัน ร.7 และฟุตบอลเชือมสัมพันธไมตรีระหว่างกลุ่มบริษัทกับตํารวจระยองเป็นต้นและมี

โครงการเปิดบ้านให้สือมวลชนและผู้นําชุมชนเข้าเยียมชมโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย  

     2)  การสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมของชุมชน 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในแต่ละชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ มีความเห็นที

แตกต่างกัน โดยกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 50) มีความพึงพอใจในการสนับสนุนการศึกษาและ

วัฒนธรรมของชุมชนในระดับค่อนข้างมาก รองลงมา (ร้อยละ 25) มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

บางส่วน (ร้อยละ 16.67) มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุด และส่วนน้อย (8.33) มีพึงพอใจใน

ระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดความพึงพอใจของแต่ละชุมชนดังนี 

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ

สนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมของชุมชนในระดับค่อนข้างมาก และบางส่วนมีความพึงพอใจ

ในระดับมากทีสุด 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ

สนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมของชุมชนในระดับค่อนข้างมาก และบางส่วนมีความพึงพอใจ

ในระดับมากทีสุด 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ

สนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมของชุมชนในระดับน้อย และบางส่วนมีความพึงพอใจในระดับ

ปานกลาง 

      ผลจากการศึกษาการดําเนินงานจริง การศึกษาเอกสารทีเกียวข้องและการ

สัมภาษณ์ผู้อาศัยในชุมชนพบว่า ในด้านการศึกษากลุ่มบริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุน

การศึกษาของคนในชุมชน เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชุมชนทีเรียนดีแต่มีมีฐานะ

ยากจน การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับคนในชุมชนหมู่ 4 ในโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน การ

จัดค่ายเยาวชนฤดูร้อนและค่ายต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนในชุมชนเป็นประจําทุกปี เป็นต้น 
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นอกจากนีกลุ่มบริษัทฯยังได้เข้าร่วมกิจกรรมทีส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น พาตัวแทน

อาจารย์บรรณารักษ์จากโรงเรียนรอบโรงงานดูงานห้องสมุดโรงเรียนปากท่อพิทยาคม จ.ราชบุรี 

และสนับสนุนงบประมาณและร่วมกิจกรรมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการสนับสนุนโต๊ะ 

เก้าอีให้กับโรงเรียน เป็นต้น 

      สําหรับด้านวัฒนธรรมกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมและเคารพในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถินดังเดิมโดยการเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม

ทางวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น งานทอดกฐิน งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานวันสงกรานต์ งาน

ลอยกระทง งานทําบุญข้าวใหม่ และงานประเพณีเกียวกับชีวิตเป็นต้น กลุ่มบริษัทฯมีการส่งเสริม

การใช้ภูมิปัญญาท้องถินโดยการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านในการพัฒนาอาชีพซึงเป็นความสามารถของ

คนในชุมชน เช่น การสนับสนุนทุนในการทําหมีกรอบโบราณของชุมชน การอุดหนุนสินค้ากะปิ 4 

ดาว เป็นต้น ซึงนอกจากเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถินแล้วยังส่งเสริมทางด้านรายได้ของคนใน

ชุมชนอีกด้วย นอกจากนีแล้วกลุ่มบริษัทฯยังช่วยอนุรักษ์และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมโดยการ

มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ จังหวัดระยอง” อีกด้วย  

      3)  การสร้างแรงงานและพัฒนาทักษะแก่คนในชุมชน 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 58.33) มี

ความพึงพอใจในการสร้างแรงงานและพัฒนาทักษะแก่คนในชุมชนในระดับปานกลาง รองลงมา 

(ร้อยละ 33.33) มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) มีความพึงพอใจ

ในระดับน้อย โดยมีรายละเอียดความพึงพอใจของแต่ละชุมชนดังนี 

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ทังหมดมีความพึงพอใจในการสร้าง

แรงงานและพัฒนาทักษะแก่คนในชุมชนในระดับปานกลาง 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ทังหมดมีความพึงพอใจในการสร้าง

แรงงานและพัฒนาทักษะแก่คนในชุมชนในระดับน้อย 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ

สร้างแรงงานและพัฒนาทักษะแก่คนในชุมชนในระดับน้อย และบางส่วนไม่พึงพอใจในการสร้าง

แรงงานและพัฒนาทักษะแก่คนในชุมชนของกลุ่มบริษัทฯ 

      ผลจากการศึกษาการดําเนินงานจริง การศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง และการ

สัมภาษณ์บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯและผู้อาศัยในชุมชนพบว่ากลุ่มบริษัทฯได้มีการพัฒนาทักษะ

อาชีพให้กับคนในชุมชนโดยการจัดกิจกรรมอาชีพเสริมรายได้ให้กับโรงเรียนวัดปลวกเกตุ (สอน

นักเรียนทําขนม) และได้มีการสร้างงานแก่คนในชุมชน โดยการเลือกอุดหนุนสินค้าภายในชุมชน 

ได้แก่ การซือกะปิ 4 ดาวของชุมชนนํามาเป็นของทีระลึกแก่ผู้ทีได้มาเยียมชมโรงงานในกลุ่ม
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บริษัทฯนอกจากนีแล้วกลุ่มบริษัทฯและยึดนโยบายรับพนักงานในท้องถินก่อนหากมีคุณสมบัติมี

ความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์ทีกําหนด  

      4)  การพัฒนาเทคโนโลยีให้กับชุมชน 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 50) มีความ

พึงพอใจในการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับชุมชนในระดับปานกลาง รองลงมา (ร้อยละ 41.67) มีความ

พึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) มีความพึงพอใจในระดับน้อย โดยมี

รายละเอียดความพึงพอใจของแต่ละชุมชนดังนี 

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ

พัฒนาเทคโนโลยีให้กับชุมชนในระดับปานกลาง และส่วนน้อยมีความพึงพอใจในระดับน้อย 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ครึงหนึงมีความพึงพอใจในการ

พัฒนาเทคโนโลยีให้กับชุมชนในระดับปานกลาง และอีกครึงหนึงมีความพึงพอใจในระดับน้อย 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ

พัฒนาเทคโนโลยีให้กับชุมชนในระดับน้อย และบางส่วนไม่พึงพอใจในการพัฒนาเทคโนโลยี

ให้กับชุมชนของกลุ่มบริษัทฯ 

      ผลจากการศึกษาการดําเนินงานจริงและการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง 

พบว่ากลุ่มบริษัทฯมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับชุมชนทังในด้านเทคโนโลยีการสือสารและศึกษา

หาความรู้ ได้แก่ การจัดคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชนหมู่ 4 เทคโนโลยีทางด้านสิงแวดล้อม ได้แก่ การมี

เครืองตรวจวัดคุณภาพอากาศไว้ภายในชุมชนหมู่ 4 และกําลังมีความพยายามในการพัฒนา

เทคโนโลยีในด้านความเป็นอยู่ให้กับชุมชน เช่น พัฒนาหีบห่อผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน เป็นต้น 

      5)  การสร้างรายได้และความมังคัง 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.33) มีความ

พึงพอใจในการสร้างรายได้และความมังคังให้กับคนในชุมชนในระดับน้อย รองลงมา (ร้อยละ 25) 

มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และบางส่วน (ร้อยละ 16.67) มีความพึงพอใจในระดับ

ค่อนข้างมาก โดยมีรายละเอียดความพึงพอใจของแต่ละชุมชนดังนี 

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ครึงหนึงมีความพึงพอใจในการสร้าง

รายได้และความมังคังให้กับคนในชุมชนในระดับค่อนข้างมาก และอีกครึงหนึงมีความพึงพอใจใน

ระดับปานกลาง 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ

สร้างรายได้และความมังคังให้กับคนในชุมชนในระดับน้อย และบางส่วนมีความพึงพอใจในระดับ

ปานกลาง 
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      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความพึงพอใจในการ

สร้างรายได้และความมังคังให้กับคนในชุมชนในระดับน้อย 

     ผลจากการศึกษาการดําเนินงานจริง การศึกษาเอกสารทีเกียวข้องและการ

สัมภาษณ์บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯพบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงานเพือให้ได้ผลกําไรทีคํานึง

สังคม โดยมีการชําระภาษีและให้ข้อมูลทีจําเป็นอย่างถูกต้องและร่วมค้าขายกับองค์กรทีปฏิบัติตาม

กฎหมาย ซึงส่วนหนึงจากการสัมภาษณ์พนักงานหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ได้กล่าวไว้ว่า “บริษัทมี

การจ่ายภาษีให้กับท้องถิน เช่น ภาษีทีดิน ภาษีป้ายให้กับ อบต. ตามกฎหมาย รถทีบริษัทเช่าทุกคันก็

ทะเบียนเป็นของระยองและบริษัทยังได้ขอความร่วมมือพนักงานให้ย้ายทะเบียนบ้านมาระยองเพือ

เป็นการคืนภาษีให้ท้องถิน” นอกจากนีกลุ่มบริษัทฯ มีความเคารพต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของ

คนในชุมชนโดยไม่ละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายและไม่ขัดขวางการใช้ประโยชน์ทรัพยกรธร

รมชาติของคนชุมชน นอกจากนีกลุ่มบริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนการรวมกลุ่มจัดตังธุรกิจของคนใน

ชุมชนโดยสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบียสําหรับกลุ่มแม่บ้านนําเงินไปลงทุนในกิจกรรมร้านค้าของ

ชุมชนหมู่ 4 อีกด้วย 

     6)  การสนับสนุนสุขภาพของคนในชุมชน 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 50) มีความ

พึงพอใจในการสนับสนุนสุขภาพของคนในชุมชนในระดับปานกลาง รองลงมา (ร้อยละ 33.33) มี

ความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก และบางส่วน (ร้อยละ 16.67) มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

โดยมีรายละเอียดความพึงพอใจของแต่ละชุมชนดังนี 

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ครึงหนึงมีความพึงพอใจในการ

สนับสนุนสุขภาพของคนในชุมชนในระดับค่อนข้างมาก และอีกครึงหนึงมีความพึงพอใจในระดับ

ปานกลาง 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ครึงหนึงมีความพึงพอใจในการ

สนับสนุนสุขภาพของคนในระดับค่อนข้างมาก และอีกครึงหนึงมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ครึงหนึงมีความพึงพอใจในการ

สนับสนุนสุขภาพของคนในระดับปานกลาง และอีกครึงหนึงมีความพึงพอใจในระดับน้อย 

      ผลจากการศึกษาการดําเนินงานจริงและการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง 

พบว่ากลุ่มบริษัทฯมีการสนับสนุนการมีสุขภาพทีดีของคนในชุมชน เช่น จัดทีมหน่วยแพทย์

เคลือนทีบริการคนในชุมชนรอบกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจําทุกเดือนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การฉีดพ่น

สารเคมีป้องกันไข้เลือดออกให้ชุมชน การจัดสร้างสวนสุขภาพให้กับชุมชน เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯมี

การสร้างความตระหนักในเรืองโรคทีอันตรายและวิธีป้องกัน เช่น รณรงค์ต่อต้านโรคติดต่อใน
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ชุมชน เช่นไข้หวัดนก ไข้เลือดออก เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯ มีการสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพ

พืนฐานทีจําเป็น เช่น การสนับสนุนนําใช้ต้านภัยแล้งให้กับชุมชนหมู่ที 4 ตะพง เป็นต้น นอกจากนี

กลุ่มบริษัทฯ ยังหาวิธีทีทําให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของคนในชุมชนให้น้อยทีสุด โดย

การมีเทคโนโลยีในการกําจัดมลพิษและกากของเสียจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯทีดี มีการ

ป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังผลกระทบทางสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึนกับชุมชนและมีแผนการสือสาร

เมือเกิดผลกระทบกับชุมชน อีกด้วย 

    7)  การลงทุนทางสังคม 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 50) มีความ

พึงพอใจในการลงทุนทางสังคมในระดับน้อย รองลงมา (ร้อยละ 33.33) มีความพึงพอใจในระดับ

ค่อนข้างมาก และบางส่วน (ร้อยละ 16.67) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียด

ความพึงพอใจของแต่ละชุมชน ดังนี 

     ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ครึงหนึงมีความพึงพอใจในการ

ลงทุนทางสังคมในระดับค่อนข้างมาก และครึงหนึงมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ครึงหนึงมีความพึงพอใจในการ

ลงทุนทางสังคมในระดับค่อนข้างมาก และอีกครึงหนึงมีความพึงพอใจในระดับน้อย 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความพึงพอใจในการ

ลงทุนทางสังคมในระดับน้อย 

      ผลจากการศึกษาการดําเนินงานจริง การศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง และการ

สัมภาษณ์คนในชุมชนพบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนทางสังคมเพือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ให้กับชุมชนรอบกลุ่มบริษัทฯ และชุมชนอืนๆ เช่น การลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐานและ

สาธารณูปโภค ได้แก่ การซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องทางใน

ชุมชน การวางท่อระบายนํา การสร้างสุขาให้โรงเรียนวัดปลวกเกตุ สนับสนุนงบประมาณสร้าง

โรงเรือนเตาเผาถ่านให้ชุมชน สนับสนุนการบริจาคถังขยะให้เทศบาลแกลง งบประมาณสร้าง

ห้องนําสาธารณะให้กับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า ฯ ณ บริเวณลานหินขาว และจัดหารถนําต้าน

ภัยแล้งให้กับชุมชน เป็นต้น ด้านการศึกษา ได้แก่ จัดทําศูนย์อินเทอร์เน็ตประจําหมู่บ้าน การจัดค่าย

ต่างๆ สําหรับเยาวชน สนับสนุนทุนและอุปกรณ์ในการศึกษา เป็นต้น ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ 

สนับสนุนงบประมาณในการยกเสาเอกศาลาการเปรียญวัดปลวกเกตุ และมอบเงินสนับสนุน

โครงการ “ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ จังหวัดระยอง” เป็นต้น ด้านสุขภาพ ได้แก่ จัด

หน่วยแพทย์เคลือนที การสร้างสวนสุขภาพ การสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครูสอนแอโรบิค

และสนับสนุนเครืองเสียงในการเต้นแอโรบิคให้กับชุมชนหมู 4 เป็นต้น ด้านรายได้ ได้แก่ 
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สนับสนุนทุนพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น ด้านการเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ บริจาคคอมพิวเตอร์ให้

หน่วยงานต่างๆ  เป็นต้น และการลงทุนทางสังคมอืนๆ ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณการจัดตัง

ศูนย์ประสานงานและอุปกรณ์จุดตรวจแก่อาสาสมัครทางหลวง (อสทล.) มอบรถตู้เพือใช้ในงานสา

ธารณกุศลให้กับมูนิธิสว่างพรกุศล ระยอง เป็นต้น นอกจากนีกลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีประเมินความพึง

พอใจของคนในชุมชนทีมีต่องานชุมชนสัมพันธ์ เพือให้ทราบถึงผลสําเร็จและสิงทีต้องปรับปรุง

แก้ไขและนําไปสู่การพัฒนาการดําเนินงานอีกด้วย 

    4.4.4.2  ด้านการจัดการสิงแวดล้อมและระบบความปลอดภัยจากอันตรายร้ายแรง 

    จากการศึกษาความพึงพอใจของคนในชุมชนทีมีต่อการจัดการสิงแวดล้อมของ

กลุ่มบริษัทและระบบความปลอดภัยจากอันตรายร้ายแรงของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ซึง

ประกอบด้วย บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จํากัด และบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

(เดิมคือ บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อูเบะไนล่อน (ประเทศไทย) จํากัด )  

สรุปผลการศึกษาเป็นประเด็นได้ดังนี 

      1)  การจัดการด้านมลพิษทางอากาศ 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 50) มีความ

พึงพอใจในการจัดการด้านมลพิษทางอากาศในระดับปานกลาง บางส่วน (ร้อยละ 25) มีความพึง

พอใจในระดับค่อนข้างมากเท่ากันกับผู้อาศัยในชุมชนทีมีความพึงพอใจในระดับน้อย โดยมี

รายละเอียดความพึงพอใจของแต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ครึงหนึงมีความพึงพอใจในการ

จัดการด้านมลพิษทางอากาศในระดับค่อนข้างมาก และอีกครึงหนึงมีความพึงพอใจในระดับปาน

กลาง 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ

จัดการด้านมลพิษทางอากาศในระดับปานกลาง และบางส่วนมีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ

จัดการด้านมลพิษทางอากาศในระดับน้อย และบางส่วนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

     ผลจากการศึกษาการดําเนินงานจริงและการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง 

พบว่ากลุ่มบริษัทฯได้มีการควบคุมอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่องไม่ให้เกิน

มาตรฐานตามทีกฎหมายกําหนด มีการตรวจวัดสารมลพิษชนิดต่างๆ และจัดให้มีระบบบําบัดมลพิษ

ทางอากาศเพือบําบัดสารมลพิษชนิดต่างๆ ทีเกิดขึนในแต่ละหน่วยของการผลิตก่อนระบายออกสู่

ภายนอกนอก มีการติดตัง On-line Gas Detector ทีปลายปล่องระบายสารมลพิษเพือตรวจวัด

คุณภาพอากาศทีระบายออกจากปล่องอย่างต่อเนืองซึงมีการสอบเทียบ (Calibrate) ตามช่วงเวลาที
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เหมาะสม  มีการบันทึกการทํางานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษทางอากาศอย่าง 

นอกจากนีแล้วยังได้ปฏิบัติตามมาตราการร่วมของทางกลุ่มโรงงานไออาร์พีซี อีกด้วย  

     2)  การจัดการด้านมลพิษทางนํา (ผิวดิน / ใต้ดิน) 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.64) มีความ

พึงพอใจในการจัดการด้านมลพิษทางนําของกลุ่มบริษัทฯ ในระดับค่อนข้างมาก รองลงมา (ร้อยละ 

25) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

โดยมีรายละเอียดความพึงพอใจของแต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ

จัดการด้านมลพิษทางนําในระดับค่อนข้างมาก และส่วนน้อยมีความพึงพอใจในระดับน้อย 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ

จัดการด้านมลพิษทางนําในระดับค่อนข้างมาก และส่วนน้อยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ

จัดการด้านมลพิษทางนําในระดับค่อนข้างมาก บางส่วนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางและ

ส่วนน้อยมีความพึงพอใจในระดับน้อย    

      ผลจากการศึกษาการดําเนินงานจริงและการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง 

พบว่ากลุ่มบริษัทฯได้จัดให้มีระบบรวบรวมและบําบัดนําเสียทีมีประสิทธภาพเพือให้คุณภาพนําทิง

ของกลุ่มบริษัทฯมีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม ซึงได้มีการเดินระบบบําบัดนําเสีย

ตลอดเวลาทีมีการดําเนินการพร้อมทังตรวจระบบการทํางานและคุณภาพนําทิงอย่างสมําเสมอและ

เมือพบว่าคุณภาพนําทิงเกินมาตรฐานกลุ่มบริษัทฯได้ทําการนํานําทิงนันกลับบําบัดใหม่จนมี

คุณภาพตามมาตรฐานจึงปล่อยออกสู่ภายนอก และมีแผนการรองรับเมือระบบบําบัดนําเสียผิดปกติ

หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีการแยกสารบางชนิดออกจากนําเสียเพือนํากลับมาใช้ใหม่ใน

กระบวนการผลิตและนําทิงทีผ่านการบําบัดส่วนหนึงถูกนําไปใช้ประโยชน์ด้วยการรดนําต้นไม้

ภายในกลุ่มบริษัทฯส่วนนําทิงจากระบบบําบัดทีเหลือ ได้ถูกส่งเข้าสู่ระบบระบายนําทิงของเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม IRPC โดยใช้ระบบท่อใต้ดิน สําหรับคุณภาพนําใต้ดิน กลุ่มบริษัทฯได้มี

การจัดการนําเสียจากอาคารสํานักงานของโรงงานโดยทําการบําบัดด้วยระบบบ่อเกรอะบ่อซึมซึงมี

การตรวจประสิทธิภาพของระบบอย่างสมําเสมอ   

     3)  การจัดการด้านขยะ / กากของเสีย 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.67) มีความ

พึงพอใจในการจัดการขยะหรือกากของเสียในระดับมากทีสุด และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) มีความ

พึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก โดยมีรายละเอียดความพึงพอใจของแต่ละชุมชนดังนี 
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      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ทังหมดมีความพึงพอใจในการ

จัดการขยะหรือกากของเสียในระดับมากทีสุด 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ

จัดการขยะหรือกากของเสียในระดับมากทีสุด และบางส่วนมีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความพึงพอใจในการ

จัดการขยะหรือกากของเสียในระดับมากทีสุด  

      ผลจากการศึกษาการดําเนินงานจริงและการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง 

พบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีแหล่งกําเนิดกากของเสียคือมูลฝอยจากอาคารสํานักงาน จากระบบบําบัดนํา

เสียและจากกระบวนการผลิต โดยขยะมูลฝอยจากอาคารสํานักงานกลุ่มบริษัทฯ ได้ทําการรวบรวม

และจ้างหน่วยงานทีได้รับใบอนุญาติจากหน่วยงานราชการนําไปกําจัดในสถานทีทีได้รับอนุญาติ 

ส่วนกากของเสียทีมีองค์ประกอบซึงสามารถนํากลับไปใช้ประโยชน์ได้จะถูกนําไปขายเป็น

ผลิตภัณฑ์เกรดตํา สําหรับกากของเสียจากกระบวนการผลิตกลุ่มบริษัทฯ ได้ทําการกําจัดด้วยวิธี

ต่างๆ ทีเหมาะสม ได้แก่ การติดตัง Waste Liqure Combustion System การส่งคืนผู้ผลิต เป็นต้น 

นอกจากนีแล้วกลุ่มบริษัทฯ ยังมีมาตรการฉุกเฉินสําหรับกรณีอุบัติเหตุและการรัวไหลหรือหกหล่น

ของกากของเสียทังกรณีทีเกิดขึนภายในโรงงานและภายนอกโรงงานอีกด้วย       

      4)  การจัดการด้านมลพิษทางเสียง 

    ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.33) มีความ

พึงพอใจในการจัดการมลพิษทางเสียงในระดับปานกลาง รองลงมา (ร้อยละ 41.67) มีความพึงพอใจ

ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีรายละเอียดความพึงพอใจของแต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ครึงหนึงมีความพึงพอใจในการ

จัดการมลพิษทางเสียงในระดับค่อนข้างมาก และอีกครึงหนึงมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ

จัดการมลพิษทางเสียงในระดับปานกลาง และบางส่วนมีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ครึงหนึงมีความพึงพอใจในการ

จัดการมลพิษทางเสียงในระดับค่อนข้างมาก และอีกครึงหนึงมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

      ผลจากการศึกษาการดําเนินงานจริงและการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง 

พบว่ากลุ่มบริษัทฯได้ทําการตรวจวัดระดับความดังของเสียงทังภายในกลุ่มบริษัทฯ และในชุมชน 

ทําการซ่อมบํารุงเครืองจักรเป็นประจําอย่างต่อเนือง และการติดตังผนังป้องกันเสียง นอกจากนี

ยังให้พนักงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครังทีเข้าปฏิบัติงานในพืนทีทีมี

เสียงดังและติดป้ายแสดงเครืองหมายในบริเวณทีมีเสียงดังอีกด้วย                 



 
 

191 

      5)  การจัดการด้านพืนทีสีเขียว 

    ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบบริษัท ฯ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.64) มีความพึง

พอใจในการจัดการด้านพืนทีสีเขียวค่อนข้างมาก รองลงมา (ร้อยละ 24.99) มีความพอใจในระดับ

ปานกลาง และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) มีความพึงพอใจในระดับน้อย โดยมีรายละเอียดความพึง

พอใจของแต่ละชุมชนดังนี     

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 กลุ่มใหญ่สุดมีความพึงพอใจในการ

จัดการด้านพืนทีสีเขียวในระดับค่อนข้างมาก และบางส่วนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางและ

ในระดับน้อย  

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 กลุ่มใหญ่สุดมีความพึงพอใจในการ

จัดการด้านพืนทีสีเขียวในระดับค่อนข้างมากเท่ากันกับความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความพึงพอใจในการ

จัดการด้านพืนทีสีเขียวในระดับค่อนข้างมาก 

      ผลจากการศึกษาการดําเนินงานจริงและการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง 

พบว่ากลุ่มบริษัทฯได้จัดให้มีพืนทีสีเขียวขึนในพืนทีของกลุ่มบริษัทฯโดยมีการจัดสวนหย่อมและ

ปลูกต้นไม้หลายชนิดโดยทําการบํารุงรักษาอย่างสมําเสมอ และยังส่งเสริมให้มีพืนทีสีเขียวภายใน

ชุมชนอีกด้วย  

  6)  ระบบความปลอดภัยจากอันตรายร้ายแรง 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.33) มีความ

พึงพอใจในระบบความปลอดภัยจากอันตรายร้ายแรงในระดับปานกลาง รองลงมา (ร้อยละ 41.67) 

มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก โดยมีรายละเอียดความพึงพอใจของแต่ละชุมชนดังนี 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ครึงหนึงมีความพึงพอใจในระบบ

ความปลอดภัยจากอันตรายร้ายแรงในระดับค่อนข้างมาก และครึงหนึงมีความพึงพอใจในระดับ

ปานกลาง 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 ครึงหนึงมีความพึงพอใจในระบบ

ความปลอดภัยจากอันตรายร้ายแรงในระดับค่อนข้างมาก และอีกครึงหนึงมีความพึงพอใจในระดับ

ปานกลาง 

      ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ส่วนใหญ่มีความพึงพอในระบบ

ความปลอดภัยจากอันตรายร้ายแรงในระดับปานกลาง และบางส่วนมีความพึงพอใจในระดับ

ค่อนข้างมาก 
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                                  ผลจากการศึกษาการดําเนินงานจริงและการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง 

พบว่ากลุ่มบริษัทฯได้มีการป้องกันและเตรียมพร้อมกับอันตรายร้ายแรงทีอาจเกิดขึน โดยกลุ่ม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนฉุกเฉินทังแผนฉุกเฉินภายในโรงงานและแผนฉุกเฉินนอกพืนทีซึงจะปฏิบัติ

หน้าทีทังในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน มีมาตรการความปลอดภัยในโรงงานและ

มาตรการความปลอดภัยสําหรับพืนทีนอกโรงงานอีกด้วย นอกเหนือจากนีกลุ่มบริษัทฯ ยังมีการ

ดําเนินงานอืนๆ ทีสนับสนุนความปลอดภัยได้แก่ การจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและมีการ

ทดสอบอย่างสมําเสมอเพือให้พร้อมสําหรับใช้งานอยู่ตลอดเวลา มีการติดตังเครืองตรวจสอบก๊าซ

แบบออนไลน์ (Online) มีการตรวจสอบระบบสายดิน มีการจัดอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่

เสมอ และมีการประเมินความเสียง เป็นต้น 

   4.4.4.3  ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานด้านชุมชนของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  

   จากการสัมภาษณ์ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ พบว่าคนในชุมชน กลุ่ม

ใหญ่สุด (ร้อยละ 50) มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานด้านชุมชนของกลุ่มบริษัทฯในระดับปาน

กลาง รองลงมา (ร้อยละ 41.67) มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก และส่วนน้อย (ร้อยละ 8.33) 

มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุดเท่ากันกับผู้อาศัยในชุมชนทีมีความพึงพอใจในระดับน้อย โดยมี

รายละเอียดความพึงพอใจของแต่ละชุมชนดังนี 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 4 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการป้องกัน

อุบัติเหตุและการจัดการณ์กับสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับค่อนข้างมาก และบางส่วนมีความพึง

พอใจในระดับปานกลาง 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 5 กลุ่มใหญ่สุดมีความพึงพอใจในการ

ดําเนินงานด้านชุมชนของกลุ่มบริษัทฯในระดับปานกลาง และบางส่วนมีความพึงพอใจในระดับ

ค่อนข้างมากและมากทีสุด 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ทีอาศัยในชุมชนหมู่ 16 ทังหมดมีความพึงพอต่อการดําเนินงานด้าน

ชุมชนของกลุ่มบริษัทฯในระดับปานกลาง 

   ซึงจากการทีกลุ่มบริษัทฯได้ทําการประเมินความพึงพอใจของคนในชุมชนทีมีต่อ

งานชุมชนสัมพันธ์ ในปี 2552 โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คนซึงเป็นผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 และ 

หมู่ 5 ผลทีได้มีดังนี 

      1)  ระดับความพึงพอใจทีมีต่อบุคลากรในงานชุมชนสัมพันธ์ของกลุ่ม

บริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

        (1)  ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ทีดีของพนักงานชุมชนสัมพันธ์ 
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        กลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 49) มีความพึงพอใจในความมี

มนุษยสัมพันธ์ของพนักงานชุมชนสัมพันธ์ในระดับมากทีสุด รองลงมา (ร้อยละ 45) มีความพึง

พอใจในระดับมาก และบางส่วน (ร้อยละ 6) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง   

        (2)  ด้านการรับรู้ปัญหาการแก้ไขปัญหาและการลงพืนทีพบปะ

กับชุมชนเมือเกิดปัญหาทันที 

        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53) มีความพึงพอใจในการรับรู้

ปัญหาการแก้ไขปัญหาและการลงพืนทีพบปะกับชุมชนของบุคลากรในระดับค่อนข้างมาก 

รองลงมา (ร้อยละ 38) มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุด และบางส่วน (ร้อยละ 15) มีความพึง

พอใจในระดับปานกลาง 

        (3)  ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนอย่างสมําเสมอ 

        กลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 50) มีความพึงพอใจในการเข้า

ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนของบุคลากรในระดับมากทีสุด รองลงมา (ร้อยละ 43) มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก และบางส่วน (ร้อยละ 7) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

        (4)  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ชุมชนทราบ 

        กลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 46) มีความพึงพอใจในการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับชุมชนของบุคลากร ในระดับมาก รองลงมา (ร้อยละ 33) 

มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุด และบางส่วน (ร้อยละ 20) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

        (5)  ด้านความเป็นกันเองความมีนําใจช่วยเหลือชุมชน 

        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63) มีความพึงพอใจในความเป็น

กันเองความมีนําใจช่วยเหลือชุมชนของบุคลากรในระดับมากทีสุด รองลง (ร้อยละ 31) มีความพึง

พอใจในระดับมาก และส่วนน้อย (ร้อยละ 2) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 

      2)  ระดับความคิดเห็นทีมีต่อกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

        (1)  ด้านมลภาวะจากโรงงาน (เช่น กลินและเสียงดังรบกวน

ชุมชน) 

        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯได้

ก่อให้เกิดมลภาวะให้กับชุมชนในระดับปานกลาง รองลงมา (ร้อยละ 20) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับ

น้อย บางส่วน (ร้อยละ 11) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับมาก และส่วนน้อย (ร้อยละ 6) มีความเห็นว่า

อยู่ในระดับมากทีสุด      
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        (2)  ด้านความมันใจและความเชือมันในระบบความปลอดภัย

ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

        กลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 46) มีความมันใจและเชือมัน

ในระบบความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทฯในระดับปานกลาง รองลงมา (ร้อยละ 33) มีความมันใจ

และเชือมันในระดับมาก บางส่วน (ร้อยละ 12) มีความมันใจและเชือมันในระดับมากทีสุด และส่วน

น้อย (ร้อยละ 6) มีความมันใจและเชือมันในระดับน้อย  

        (3)  ด้านความมันใจและความเชือมันในระบบการควบคุมมลพิษ

ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

        กลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 47) มีความมันใจและเชือมัน

ในระบบการควบคุมมลพิษของกลุ่มบริษัทฯในระดับปานกลาง รองลงมา (ร้อยละ 32) มีความมันใจ

และเชือมันในระดับมาก บางส่วน (ร้อยละ 11) มีความมันใจและเชือมันในระดับน้อย ส่วนน้อย 

(ร้อยละ 8) มีความมันใจและเชือมันในระดับมากทีสุดและน้อยมาก (ร้อยละ 2) มีความมันใจและ

เชือมันในระดับน้อยทีสุด 

        (4)  ด้านการทําประโยชน์ให้กับชุมชน 

        กลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 46) มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัท

ฯได้ทําประโยชน์ให้กับชุมชนในระดับมาก รองลงมา (ร้อยละ 37) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับมาก

ทีสุด และส่วนน้อย (ร้อยละ 18) มีความเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง  

      3)  ระดับความพึงพอใจทีมีต่อโครงการ การจัดกิจกรรมและการให้ความ

สนับสนุนในกิจกรรมของชุมชน       

        (1)  ความพึงพอใจต่อโครงการต่างๆ ทีกลุ่มบริษัทฯทําให้กับ

ชุมชน (เช่น หน่วยแพทย์เคลือนที ค่ายเยาวชนฤดูร้อน ค่ายต่อต้านยาเสพย์ติด ฯลฯ) 

        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65) มีความพึงพอใจในโครงการ

ต่างๆ ทีกลุ่มบริษัทฯทําให้กับชุมชนในระดับมากทีสุด รองลงมา (ร้อยละ 32) มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก บางส่วน (ร้อยละ 2) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และส่วนน้อย (ร้อยละ 1) มี

ความพึงพอใจในระดับน้อย  

        (2)  ความพึงพอใจในการให้การสนับสนุนงบประมาณการจัด

กิจกรรมประเพณี (เช่น วันปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ ฯลฯ)   

        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56) มีความพึงพอใจในการให้

การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมประเพณีในระดับมากทีสุด รองลงมา (ร้อยละ 39) มีความ
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พึงพอใจในระดับมาก บางส่วน (ร้อยละ 4) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และส่วนน้อย (ร้อย

ละ 1) มีความพึงพอใจในระดับน้อย  

        (3)  ความพึงพอใจในการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม

กับหน่วยงานของชุมชน (เช่น กลุ่มแม่บ้าน) 

        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51) มีความพึงพอใจในการ

สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานของชุมชนในระดับมาก รองลงมา (ร้อยละ 32) 

มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุด บางส่วน (ร้อยละ 17) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และ

ส่วนน้อย (ร้อยละ 1) มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

        (4)  ความพึงพอใจในการสนับสนุนอุปกรณ์ งบประมาณในการ

พัฒนาหมู่บ้าน (เช่น ตัดหญ้าบนไหล่ถนน ซ่อมไฟในหมู่บ้าน)   

        กลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 45) มีความพึงพอใจในการ

สนับสนุนอุปกรณ์ งบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านในระดับมาก รองลงมา (ร้อยละ 41) มีความพึง

พอใจในระดับมากทีสุด บางส่วน (ร้อยละ 19) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และส่วนน้อย 

(ร้อยละ 2) มีความพึงพอใจในระดับน้อย  

        (5)  ความต้องการให้มีโครงการเพิมเติม 

        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51) มีความต้องการให้ 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการเพิมเติมในระดับมากทีสุด รองลงมา (ร้อยละ 26) มีความต้องการในระดับ

มาก บางส่วน (ร้อยละ 19) มีความต้องการในระดับปานกลาง และส่วนน้อย (ร้อยละ 4) มีความ

ต้องการในระดับน้อย รายละเอียดดังแสดงในตารางที 4.4 สรุปความเห็นและความพึงพอใจของผู้

อาศัยในชุมชนได้ดังตารางที 4.5 ตารางที 4.6 และตารางที 4.7 
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ตารางที 4.4  ผลการประเมินความพึงพอใจของคนในชุมชนทีมีต่องานชุมชนสัมพันธ์ของกลุ่ม               

                     บริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

 

     ระดับความพึงพอใจ 

 ความเห็นและความพึงพอใจของชุมชน มาก มาก ปาน น้อย น้อย 

     ทีสุด   กลาง   ทีสุด 

ความพึงพอใจทีมีต่อบุคคลากรในงานชุมชนสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)          

1 ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ทีดีของพนักงานชุมชนสัมพันธ์ 49  45  6  0  0 

2 ด้านการรับรู้ปัญหาการแก้ไขปัญหาและการลงพืนทีพบปะกับชุมชนเมือเกิดปัญหาทันที  38  53  15  0  0 

3 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนอย่างสมําเสมอ 50  43  7  0  0 

4 ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ชุมชนทราบ 33  46  20  1  0 

5 ด้านความเป็นกันเองความมีนําใจช่วยเหลือชุมชน 65  31  2  0  0 

ระดับความคิดเห็นทีมีต่อกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)              

1 ด้านมลภาวะจากโรงงาน (เช่น กลินและเสียงดังรบกวนชุมชน) 6  11  56  20  6 

2 ด้านความมันใจและความเชือมันในระบบความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  12  33  46  6  0 

3 

ด้านความมันใจและความเชือมันในระบบการควบคุมมลพิษของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศ

ไทย) 8  32  47  11  2 

4  ด้านการทําประโยชน์ให้กับชุมชน 37  46  18  0  0 

ระดับความพึงพอใจทีมีต่อโครงการ การจัดกิจกรรมและการให้ความสนับสนุนในกิจกรรมของ

ชุมชน           

1 ความพึงพอใจต่อโครงการต่างๆ ทีกลุ่มบริษัทฯทําให้กับชุมชน  65  32  2  1  0 

  (เช่น หน่วยแพทย์เคลือนที ค่ายเยาวชนฤดูร้อน ค่ายต่อต้านยาเสพย์ติด ฯลฯ)          

2 ความพึงพอใจในการให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมประเพณี  56  39  4  1  0 

  (เช่น วันปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ ฯลฯ)            

3 ความพึงพอใจในการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานของชุมชน   32  51  17  1  0 

  (เช่น กลุ่มแม่บ้าน)          

4 ความพึงพอใจในการสนับสนุนอุปกรณ์ งบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน  41  45  12  2  0 

  (เช่น ตัดหญ้าบนไหล่ถนน ซ่อมไฟในหมู่บ้าน)            

5 ความต้องการให้มีโครงการเพิมเติม 51  26  19  4  0 

 

แหล่งทีมา: กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย), 2552



 

ตารางที 4.5  ความเห็นของผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 16 เกียวกับผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีมีต่อชุมชน 

 

                         ร้อยละความเห็นของผู้อาศัยในชุมชนรอบกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)        

                                 ผลกระทบ                                              หมู่ 4                                  หมู่ 5             หมู่ 16                                             รวม 
                        มาก  ค่อนข้าง ปาน   น้อย  ไม่มี        มาก    ค่อนข้าง ปาน   น้อย  ไม่มี        มาก   ค่อนข้าง  ปาน   น้อย  ไม่มี       มาก   ค่อนข้าง ปาน   น้อย  ไม่มี 
                                                                                           ทีสุด   มาก     ก ลาง                          ทีสุด     มาก      กลาง                           ทีสุด     มาก     กลาง                          ทีสุด    มาก     กลาง 

 

 ด้านสังคม         

1.  ความเจริญและการพัฒนาของชุมชน               0.00    75        0.00     25     0.00       0.00      25         75         0.00   0.00      0.00    0.00      50       50      0.00      0.00    33.33     50        16.67  0.00                

2.  ปัญหาความแออัดของชุมชน    0.00    25        0.00     50     25          0.00      0.00      0.00      50      50         0.00    0.00      0.00    0.00   100       0.00    8.33       0.00     33.33  58.33 

3. ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน   0.00    0.00     0.00     75     25          0.00      0.00      0.00      0.00   100       0.00    0.00      0.00    0.00   100        0.00   0.00       0.00     25       75  

4.  การหายไปของวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 0.00    0.00     0.00     0.00  100        0.00      0.00      0.00      0.00   100       0.00    0.00      0.00    0.00    100       0.00    0.00       0.00    0.00     100 

ด้านเศรษฐกิจ       

1.  การเกิดอาชีพใหม่ ๆ ของคนในชุมชน 0.00    25      75       0.00   0.00       0.00     0.00       75         25      0.00      0.00    0.00      0.00     0.00   100      0.00     8.33      50       8.33     33.33 

2.  การจ้างงานคนในชุมชน                   0.00   0.00      100     0.00   0.00       0.00     0.00       50         50      0.00      0.00    0.00      0.00     0.00   100      0.00     0.00      50       16.67   33.33 

3.  ปัญหาการไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้     0.00    25      0.00     75       0.00         0.00    0.00      25         50      25         0.00    0.00     0.00      0.00   100      0.00     8.33      8.33    41.67   41.67  
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ตารางที 4.5  (ต่อ) 

 

                                        ร้อยละความเห็นของผู้อาศัยในชุมชนรอบกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)                   

                                 ผลกระทบ                                              หมู่ 4                                  หมู่ 5             หมู่ 16                                             รวม 
                        มาก  ค่อนข้าง ปาน   น้อย  ไม่มี       มาก    ค่อนข้าง ปาน   น้อย  ไม่มี       มาก   ค่อนข้าง  ปาน   น้อย  ไม่มี      มาก     ค่อนข้าง   ปาน    น้อย   ไม่มี 
                                                                                           ทีสุด   มาก     ก ลาง                         ทีสุด     มาก      กลาง                          ทีสุด     มาก     กลาง                         ทีสุด      มาก       กลาง 

 

         

ด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย     

1.  ความเสียงต่ออุบัติเหตุ / สถานการณ์ฉุกเฉิน     0.00    25       0.00     50      25        0.00     0.00      25         50      25         0.00    50         50        0.00   0.00      0.00    25            25       33.33  16.67                     

2.  ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน                 0.00     25       50        25      0.00     0.00     0.00      25         75      25         0.00    50         50        0.00   0.00      0.00    25            41.67  33.33  0.00  

3.  ปัญหามลพิษทางอากาศ (สารเคมี/                   0.00     25       0.00     75      0.00     0.00     0.00      50         50      0.00      0.00    50         50        0.00   0.00      0.00    25            33.33   41.67  0.00             

     ฝุ่นละออง / หมอกควัน / กลิน    

4.  ปัญหามลพิษทางนํา (ผิวดิน / ใต้ดิน)               0.00    25        25        25     25        0.00     0.00      50          25      25        0.00    50         50        0.00    0.00      0.00    25            41.67  16.67  16.67            

5.  ปัญหา ขยะ/ กากของเสีย                   0.00    0.00     0.00      0.00  100      0.00    0.00      0.00       0.00   100       0.00    0.00      0.00     0.00    100       0.00    0.00         0.00    0.00    100  

6.  ปัญหา มลพิษทางเสียง                  0.00    0.00     0.00      50     50        0.00    0.00      50          50      0.00      0.00    0.00      100      0.00    0.00      0.00    0.00         50       33.33   16.67       

7.  ปัญหา พืนทีเสือมโทรม                    0.00    0.00     0.00      25     75        0.00    0.00      0.00       25      75         0.00     0.00      0.00     0.00    100       0.00    0.00         0.00    16.67   83.33 

8.  การลดลงของพืนทีสีเขียว                      0.00    0.00     25          25     50        0.00    0.00      50          0.00   50         0.00    0.00      0.00     0.00    100        0.00    0.00         16.67   16.67  75     
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ตารางที 4.6  ความเห็นของผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 16 เกียวกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  

 

                                                  ร้อยละความเห็นของผู้อาศัยในชุมชนรอบกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

                                 ผลกระทบ                                              หมู่ 4                                  หมู่ 5             หมู่ 16                                             รวม 
                        มาก  ค่อนข้าง ปาน   น้อย  ไม่มี       มาก    ค่อนข้าง ปาน   น้อย  ไม่มี       มาก   ค่อนข้าง  ปาน   น้อย  ไม่มี      มาก     ค่อนข้าง   ปาน    น้อย   ไม่มี 
                                                                                           ทีสุด   มาก     ก ลาง                         ทีสุด     มาก      กลาง                          ทีสุด     มาก     กลาง                         ทีสุด      มาก       กลาง 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน                              

1.  การเยียมเยียน / สอบถาม / สํารวจผลกระทบ   0.00    100     0.00     0.00   0.00     0.00     75         25         0.00   0.00      0.00    0.00      75       25       0.00     0.00     58.33       33.33   8.33    0.00       

    จากการดําเนินงานของบริษัทและความ 

    ต้องการของคนในชุมชนรวมถึงการชีแจง 

    กรณีเกิดปัญหาแก่ชุมชน                   

2. การดําเนินงานกับชุมชนด้วยความโปร่งใส      0.00    0.00     0.00    0.00   100      0.00     0.00      0.00      0.00    100      0.00    0.00      0.00     0.00    100      0.00    0.00          0.00     0.00   100  

     และไม่ขัดต่อกฎหมาย 

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม                          

1.  การสนับสนุนการศึกษาของคนในชุมชน        0.00    25        75       0.00   0.00     0.00      25        75         0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     75       25         0.00   16.67       50        25      8.33   

2.  การสนับสนุนวัฒนธรรมในชุมชน                   75      25         0.00    0.00   0.00     0.00     50         50         0.00    0.00     0.00    0.00      100      0.00    0.00      25      25            50        0.00   0.00 

ด้านการสร้างแรงงานแลพัฒนาทักษะในการทํางาน 

1.  สนับสนุนการสร้างรายได้และ                         0.00   0.00     100      0.00   0.00     0.00     25         50         0.00    25        0.00    0.00     0.00    0.00     100        0.00   8.33         50      0.00    41.67 

     การมีอาชีพแก่คนในชุมชน             

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี      

1.  การพัฒนาเทคโนโลยีให้กับชุมชน                  0.00    0.00     50       50      0.00     0.00     0.00      0.00      50      50         0.00    0.00     0.00   0.00     100        0.00    0.00         8.33    33.33   50  
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ตารางที 4.6  (ต่อ)  

 

                                                  ร้อยละความเห็นของผู้อาศัยในชุมชนรอบกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

                                 ผลกระทบ                                              หมู่ 4                                  หมู่ 5             หมู่ 16                                             รวม 
                        มาก  ค่อนข้าง ปาน   น้อย  ไม่มี       มาก    ค่อนข้าง ปาน   น้อย  ไม่มี       มาก   ค่อนข้าง  ปาน   น้อย  ไม่มี      มาก     ค่อนข้าง   ปาน    น้อย   ไม่มี 
                                                                                           ทีสุด   มาก     ก ลาง                         ทีสุด     มาก      กลาง                          ทีสุด     มาก     กลาง                         ทีสุด      มาก       กลาง 

 

ด้านการสร้างรายได้และความมังคัง        

   1.  การพัฒนารายได้และความเป็นอยู่                0.00     0.00     100     0.00   0.00     0.00     0.00     0.00      25      75         0.00     0.00    0.00      0.00     100    0.00    0.00          33.33   8.33     58.33 

     ของคนในชุมชน         

ด้านสุขภาพ                                        

1.  การสนับสนุนสุขภาพของคนในชุมชน            25       75        0.00    0.00   0.00     0.00     0.00     75         25      0.00        0.00    0.00     25        75        0.00   8.33     25            33.33   33.33   0.00      

ด้านการลงทุนทางสังคม                                        

1.  การจัดหา / สนับสนุน ระบบสาธารณูปโภค    0.00   100       0.00    0.00   0.00     0.00     0.00     50         50      0.00        0.00    0.00    0.00      25        75      0.00     33.33       16.67   25        25 

     ต่างๆ ให้กับชุมชน  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม                 

1.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ                  0.00    50        50       0.00   0.00     0.00     0.00      75         25      0.00        0.00    0.00    0.00     0.00    100     0.00      16.67       41.67   8.33     33.33  

     ปรับปรุง / ฟืนฟูสิงแวดล้อมของชุมชน 

ด้านการสือสาร                                                             

1.  การเปิดช่องทางในการสือสารร้องเรียน        50       50        0.00    0.00   0.00     25        50         25         0.00   0.00         0.00    0.00    25        50        25       25       33.33        16.67   16.67   8.33 

    แก่คนในชุมชน        
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ตารางที 4.7  ความพึงพอใจของผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  

 

                                                ร้อยละความเห็นของผู้อาศัยในชุมชนรอบกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)              

                                 ผลกระทบ                                                หมู่ 4                                  หมู่ 5             หมู่ 16                                             รวม 
                          มาก  ค่อนข้าง ปาน   น้อย  ไม่มี       มาก    ค่อนข้าง ปาน   น้อย  ไม่มี       มาก   ค่อนข้าง  ปาน   น้อย  ไม่มี      มาก     ค่อนข้าง   ปาน    น้อย   ไม่มี 
                                                                                             ทีสุด   มาก     ก ลาง                         ทีสุด     มาก      กลาง                          ทีสุด     มาก     กลาง                         ทีสุด      มาก       กลาง 

 

 

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน  

1.  การมีส่วนร่วมของกลุ่มบริษัทอูเบะกับชุมชน  50        50        0.00     0.00     0.00     25         75       0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     50        50        0.00     25        41.67   16.67   16.67   0.00 

2.  การสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมของ     25       75       0.00     0.00     0.00     25         75      0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     25        75        0.00     16.67   50        8.33     25        0.00    

     ชุมชน           

3.  การสร้างแรงงานและพัฒนาทักษะแก่คน 0.00     0.00    100       0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     100      0.00     0.00     0.00     0.00     75        25        0.00     33.33   58.33   8.33     0.00 

     ในชุมชน         

4.  การพัฒนาเทคโนโลยีให้กับชุมชน                   0.00     0.00     75        25        0.00     0.00     0.00     50        50        0.00     0.00     0.00     0.00     75        25        0.00     41.67   50        8.33     0.00 

5.  การสร้างรายได้และความมังคัง   0.00     50        50        0.00     0.00      0.00    0.00     25        75        0.00     0.00     0.00     0.00     100      0.00      0.00    16.67   25        58.33    0.00 

6.  สุขภาพของคนในชุมชน                                0.00     50        50        0.00     0.00       0.00    50       50         0.00     0.00     0.00     0.00     50        50        0.00      0.00    33.33   50        16.67   0.00 

7.  การลงทุนทางสังคม                                         0.00     50        50        0.00     0.00       0.00    50       0.00      50        0.00     0.00     0.00     0.00    100       0.00      0.00    33.33   16.67   50        0.00         

       

 

 

 

  
 

201 



 

ตารางที 4.7 (ต่อ) 

 

                                                                                                                         ร้อยละความเห็นของผู้อาศัยในชุมชนรอบกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

                                 ผลกระทบ                                                   หมู่ 4                               หมู่ 5                    หมู่ 16                                            รวม 
                          มาก  ค่อนข้าง ปาน   น้อย  ไม่มี        มาก    ค่อนข้าง ปาน   น้อย  ไม่มี        มาก   ค่อนข้าง  ปาน   น้อย  ไม่มี        มาก     ค่อนข้าง   ปาน    น้อย   ไม่มี 
                                                                                             ทีสุด   มาก     ก ลาง                           ทีสุด     มาก      กลาง                          ทีสุด     มาก     กลาง                           ทีสุด      มาก       กลาง 

 

 

การจัดการสิงแวดล้อมและระบบความปลอดภัยจากอันตรายร้ายแรง  

1. มลพิษทางอากาศ      0.00     50        50        0.00     0.00     0.00      25       75        0.00     0.00     0.00     0.00     25        75        0.00     0.00     25        50        25        0.00 

2. มลพิษทางนํา (ผิวดิน / ใต้ดิน)   0.00     75        0.00     25        0.00     0.00      75       25        0.00     0.00     0.00     50        50        0.00     0.00     0.00     66.64   25        8.33     0.00 

3. ขยะ / กากของเสีย      100      0.00     0.00     0.00     0.00     75         25       0.00     0.00     0.00     100      0.00     0.00     0.00     0.00     91.67   8.33     0.00     0.00     0.00             

4. มลพิษทางเสียง       0.00     50        50        0.00     0.00     0.00      25       75        0.00     0.00     0.00     50        50        0.00     0.00     0.00     41.67   58.33   0.00     0.00  

5. พืนทีสีเขียว       0.00     50        25        25        0.00     0.00      50       50        0.00     0.00     0.00     100     0.00      0.00     0.00     0.00     66.64   25        8.33     0.00   

6. ระบบความปลอดภัยจากอันตรายร้ายแรง  0.00     50        50        0.00     0.00     0.00      50       50        0.00     0.00     0.00     25        75        0.00     0.00     0.00     41.67   58.33   0.00     0.00 

ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานด้าน CSR 0.00     75        25        0.00     0.00     25         25        50        0.00     0.00     0.00     0.00     100      0.00     0.00     8.33     33.32   50        8.33     0.00 

ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)     
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บทที 5 
 

ผลการศึกษาการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน 
 

 การศึกษาวิจัยการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวม

ข้อมูลปฐมภูมิโดยการใช้แบบสอบถามกับพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) เพือนํามาใช้

เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์และศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ให้มีความชัดเจน

มากยิงขึน 

  ข้อมูลทีนํามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลทีได้จากการใช้แบบสอบถามจํานวน 243 ชุดกับพนักงาน

ประจําและพนักงานรับเหมาทังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการในสามส่วนของกลุ่มบริษัทอู

เบะ (ประเทศไทย) อันได้แก่ Tree Arrows บริษัทอูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จํากัด 

  ข้อมูลทีได้จากการเก็บรวบรวมผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์ เพือศึกษาว่าพนักงานภายในกลุ่ม

บริษัทฯ  มีความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR ความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR 

การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR และมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR เป็นอย่างไร และ

วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน โดย

นําเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี 

     5.1  ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  สังกัด / บริษัท เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตําแหน่งงาน  หน่วยงานทีปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการทํางาน ประสบการณ์ในการได้รับการ

ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR การได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯ  การเข้าร่วม

กิจกรรมเกียวกับ CSR และการให้ความสําคัญกับ CSR ของบุคคลรอบข้างในทีทํางาน อันได้แก่ 

ผู้บังคับบัญชา เพือนร่วมงานในระดับเดียวกันและผู้ใต้บังคับบัญชา 

     5.2  ความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR ของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ 

     5.3  ความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR ของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ  

     5.4  การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR ของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ 

    5.5  การยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ 

   5.6  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 



 
 

204 

    5.7  ความคิดเห็นของพนักงานเกียวกับการดําเนินงาน CSR ทีผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯ 

    5.8  ข้อเสนอแนะของพนักงานเกียวกับการดําเนินงาน CSR ในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ 

 

5.1  ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่างของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศ

ไทย) จํานวน 243 ราย สรุปผลได้ดังนี 

 

  5.1.1  สังกัด / บริษัท  

  กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) กลุ่มใหญ่สุดเป็นพนักงานใน

สังกัด Three Arrows รองลงมาคือ บริษัทอูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 

34.2 และ บริษัทยางสังเคราะห์ไทย (จํากัด) คิดเป็นร้อยละ 21.4 

 

 5.1.2  เพศ   

  กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 75.7 และเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 24.3 

 

 5.1.3  อายุ 

   กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) กลุ่มใหญ่สุดมีอายุอยู่ในช่วง 

35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.9 รองลงมาคือ 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.5 ตํากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 

19.8 และ45 ปี ขึนไปคิดเป็นร้อยละ 7.8 

 

 5.1.4  ระดับการศึกษา  

  กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) กลุ่มใหญ่สุดมีการศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ อนุปริญญาหรือปวส.คิดเป็นร้อยละ 28.8

มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 11.5 ประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 7.4 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 

ปวช.คิดเป็นร้อยละ 6.6 และปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ4.9  
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  5.1.5  ตําแหน่งงาน  

  กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบ ะ(ประเทศไทย) ส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองมาคือผู้รับเหมา คิดเป็นร้อยละ 29.6 และพนักงานระดับบริหาร 

คิดเป็นร้อยละ 16.9 

 

   5.1.6  หน่วยงานทีปฏิบัติงาน  

  กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ(ประเทศไทย) กลุ่มใหญ่สุดเป็นพนักงานฝ่าย

ผลิตคิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมา คือ ควบคุมวัตถุดิบและคลังสินค้าคิดเป็นร้อยละ 11.1 ซ่อมบํารุง

คิดเป็นร้อยละ10.7 บริหารโครงการคิดเป็นร้อยละ 7.8 บริการสํานักงานคิดเป็นร้อยละ 7.0 ความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) คิดเป็นร้อยละ 4.9 การเงินและบัญชีคิดเป็นร้อยละ 4.5 เทคนิค คิดเป็น

ร้อยละ 3.3 ทรัพยากรบุคคลคิดเป็นร้อยละ 2.9 บริการจัดส่งคิดเป็นร้อยละ 2.9 ควบคุมคุณภาพคิด

เป็นร้อยละ 0.8  เทคโนโลยีสารสนเทศคิดเป็นร้อยละ 0.4 จัดซือคิดเป็นร้อยละ 0.4 และสหกรณ์ คิด

เป็นร้อยละ 0.4 

 

 5.1.7  ประสบการณ์การทํางาน  

 กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) กลุ่มใหญ่สุดมีประสบการณ์

การทํางานอยู่ในช่วง  11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือช่วง 1-5  ปีคิดเป็นร้อยละ 32.1 

ช่วง 6 – 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 16.0  น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.2 และ ช่วง 16 – 20 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 1.6       
      

 5.1.8  การได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR 

 กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ส่วนใหญ่เคยได้รับการ

ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR คิดเป็นร้อยละ 66.7 และไม่เคยได้รับคิดเป็นร้อยละ 33.3 

 

  5.1.9  การได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท  

  กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า

ตนเองได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคิดเป็นร้อยละ 81.9 

และมีความเห็นว่าไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมร้อยละ 18.1 โดยกลุ่มตัวอย่างจํานวน 12 คนซึงคิด

เป็นร้อยละ 4.94 ของกลุ่มตัวอย่างทังหมดได้ระบุเหตุผลของความไม่เพียงพอเหมาะสมของการ

ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯ ว่าเนืองมาจากประเด็นต่างๆ ดังนี ตัวอย่างจํานวน 8 คนคิด
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เป็นร้อยละ 66.67 ของผู้ทีได้ระบุเหตุผลได้ให้เหตุผลถึงความไม่เพียงพอของค่าจ้างและสวัสดิการ 

ตัวอย่างจํานวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 25 ได้ให้เหตุผลถึงความไม่สะดวกในการเบิกจ่ายอุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และตัวอย่างจํานวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 8.33 ให้เหตุผลว่าบริษัทอาจต้อง

เพิมการดูแลช่วยเหลือในบางจุดเล็กน้อยซึงไม่ระบุว่าเป็นเรืองใด 

 

 5.1.10  การให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR  

  กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ส่วนใหญ่เคยให้ความร่วมมือ

หรือเข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR เป็นบางครังคิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาคือเป็นประจําคิดเป็น

ร้อยละ 36.6 และไม่เคยเลยคิดเป็นร้อยละ 9.1 

 

 5.1.11  การให้ความสําคัญกับ CSR ของบุคคลรอบข้างในทีทํางาน 

 กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีความเห็นว่าผู้บังคับบัญชา

ให้ความสําคัญกับ CSR ร้อยละ 95.9 และไม่ให้ความสําคัญร้อยละ 4.1 เพือนร่วมงานในระดับ

เดียวกันให้ความสําคัญกับ CSR ร้อยละ 93.4 และไม่ให้ความสําคัญร้อยละ 6.6 ผู้ใต้บังคับบัญชาให้

ความสําคัญกับการดําเนินงาน CSR ร้อยละ 90.26 และไม่ให้ความสําคัญ ร้อยละ 9.74 ข้อมูลทัวไป

ของกลุ่มตัวอย่างแสดงดังตารางที 5.1 
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ตารางที 5.1  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามข้อมูลทัวไป 

 

   ข้อมูลทัวไป                                                            จํานวน                           ร้อยละ 

                                                                                                     ( n = 243) 
 

สังกัด/บริษัท 

Three Arrows                          108                    44.4 

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน)          83                    34.2 

บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จํากัด             52                    21.4 

เพศ 

หญิง                  59                    24.3 

ชาย                           184                    75.7 

อายุ 

ตํากว่า 25 ปี               48                    19.8 

รองลงมาคือ 25-34 ปี             79                    32.5 

35-44 ปี                97                     39.9 

45 ปี ขึนไป              19                       7.8 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา                                  18                      7.4

มัธยมศึกษาตอนต้น                          28                                  11.5

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.                                       16                      6.6

อนุปริญญา / ปวส.                        70                                  28.8  

ปริญญาตรี                            99                                  40.7

ปริญญาโท                            12                      4.9 

ตําแหน่งงาน 

ผู้รับเหมา                             72                    29.6 

พนักงานระดับปฏิบัติการ                       130                    53.5 

พนักงานระดับบริหาร                          41                    16.9 

หน่วยงานทีปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

ซ่อมบํารุง                             26                     10.7 

ทรัพยากรบุคคล                     7                      2.9 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)                  12                            4.9 

การเงิน และ บัญชี               11                        4.5 

บริการจัดส่ง                  7                               2.9 
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ตารางที 5.1  (ต่อ) 

  

                 ข้อมูลทัวไป                                                            จํานวน                           ร้อยละ 

                                                                                                         ( n = 243) 
 

เทคนิค                             8                        3.3 

บริหารโครงการ                               19                      7.8 

ควบคุมคุณภาพ                   2                        0.8          

บริการสํานักงาน              17                        7.0                                

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)                              1                         0.4 

ควบคุมวัตถุดิบและคลังสินค้า                   27                          11.1       

สหกรณ์                                 1                      0.4 

ผลิต                                           104                     42.8

จัดซือ                                       1                      0.4 

ประสบการณ์การทํางาน 

น้อยกว่า 1 ปี                                          32                                 13.2    

1 – 5  ปี                                                           78                     32.1        

6 – 10 ปี                                                 39                    16.0 

11 – 15 ปี                                                  90                    37.0 

16 – 20 ปี                          4                         1.6

การได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR 

ไม่เคย                            81                    33.3 

เคย                           162                    66.7 

การได้รับการดูแลช่วยเหลือจากบริษัท 

ไม่เพียงพอเหมาะสม                          44                    18.1 

เพียงพอเหมาะสม                        199                    81.9 

การให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR จากการให้ความร่วมมือหรือร่วมกิจกรรม CSR          

ไม่เคย                             22                      9.1 

บางครัง                                        132                    54.3 

เป็นประจํา                            89                    36.6 

การให้ความสําคัญกับ CSR ของผู้บังคับบัญชา 

ไม่ให้                             10                      4.1

ให้                                3                    95.9 
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ตารางที 5.1  (ต่อ) 
 

               ข้อมูลทัวไป                                                            จํานวน                           ร้อยละ 

 

การให้ความสําคัญกับ CSR ของเพือนร่วมงานในระดับเดียวกัน 

ไม่ให้                             16                      6.6  

ให้                              227                            93.4                                                   

การให้ความสําคัญกับ CSR ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ไม่ให้                             19                    9.74 

ให้                               176                              90.26 

ไม่ตอบ / ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา                                                                  48                                             -        

 

5.2  ความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR 

 

  จากการศึกษาวิเคราะห์ความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR ของ

พนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) โดยแบ่งระดับความตระหนักออกเป็น 3 ระดับคือ 

ความตระหนักตํา ความตระหนักปานกลางและความตระหนักสูงพบว่าพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย) ส่วนใหญ่มีความตระหนักในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 72.8 (คะแนนเฉลีย 30.14) 

ความตระหนักในระดับปานกลางร้อยละ 26.7 (คะแนนเฉลีย 23.74) และความตระหนักในระดับตํา

ร้อยละ 0.4 (คะแนนเฉลีย 15.00) 

  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีมีความตระหนักสูงมีคะแนนเฉลียการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR สูงทีสุด (63.66 คะแนน) รองลงมาคือพนักงานทีมีระดับความตระหนักปานกลาง 

(56.38 คะแนน) และพนักงานทีมีระดับความตระหนักตําซึงมีคะแนนเฉลียการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ตําทีสุด (50.00 คะแนน) รายละเอียดความตระหนักของกลุ่มตัวอย่างแสดงดัง

ตารางที 5.2   

  จากการพิจารณาความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR เป็นรายข้อ (ตาม

ตารางที 5.3) พบว่าคําถามทีกลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักสูงสุดเป็นคําถามเชิงบวกข้อที 3 “การที

พนักงานจะมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานนันสิงหนึงทีสําคัญคือระบบการ

ทํางานของบริษัททีมุ่งเน้นสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน” มีคะแนนเฉลียความ

ตระหนักร้อยละ 4.57 รองลงมาคือคําถามเชิงบวกข้อที 1 “การทีบริษัทมีระบบการบริหารจัดการทีดี” 
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ตารางที 5.2  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)      

                     จําแนกตามระดับความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR และ 

          ความสัมพันธ์ของระดับความตระหนักกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของ    

                      พนักงาน 

 

ความตระหนักต่อความสําคัญ   จํานวน     ร้อยละ       คะแนนเฉลีย        SD            คะแนนเฉลีย           SD 

หรือประโยชน์ของ CSR      (243)                       ความตระหนัก                         การยอมรับ              

                                                                                                                              การดําเนินงาน CSR 

1.  ความตระหนักตํา         1         0.4             15.00      2.54            50.00                     - 

     (คะแนน 7-16)  

2.  ความตระหนักปานกลาง        65            26.7               23.74     2.56            56.38                 6.224 

     (คะแนน 17-26)    

3.  ความตระหนักสูง                  177            72.8              30.41      3.99                63.66                 7.992 

     (คะแนน 27-35)            

   

จะช่วยสร้างความเชือมันแก่ผู้ทีเกียวข้องและนําไปสู่เสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ

บริษัท ”  มีคะแนนเฉลียความตระหนักร้อยละ 4.55 และคําถามเชิงลบข้อที 7  “ บริษัทไม่จําเป็นต้อง

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยรอบบริษัท เนืองจากไม่ใช่หน้าทีและไม่มีข้อบังคับทาง

กฎหมาย” มีคะแนนเฉลียความตระหนักร้อยละ 4.53  สําหรับคําถามทีกลุ่มตัวอย่างมีความตระหนัก

ตําสุดเป็นคําถามเชิงลบข้อที 2 “ บริษัทสามารถตังข้อกําหนดและจํากัดสิทธิต่างๆ ของพนักงานได้

ตามความต้องการของบริษัทได้ทุกอย่าง เนืองจากเป็นนายจ้างทีถูกต้องตามกฎหมายและพนักงาน

ควรยอมรับในข้อกําหนดและการจํากัดสิทธิต่างๆ เหล่านัน” มีคะแนนเฉลียความตระหนักร้อยละ 

2.78 รองลงมาคือ คําถามเชิงลบข้อที 5 “ การดําเนินธุรกิจทีมีความโปร่งใสอาจเป็นอุปสรรคในการ

แสวงหากําไรและการพัฒนาทางธุรกิจของบริษัท ” มีคะแนนเฉลียความตระหนักร้อยละ 3.66 และ

คําถามเชิงลบข้อที 4 “ การดําเนินธุรกิจของบริษัทควรมุ่งเน้นทีผลกําไรของบริษัทมากกว่า

ผลกระทบทางสิงแวดล้อมทีบริษัทเป็นผู้ก่อขึนเนืองจากไม่ใช่ประเด็นสําคัญในการพัฒนาธุรกิจของ

บริษัท” ซึงมีคะแนนเฉลียความตระหนักร้อยละ 4.16 รายละเอียดแสดง ดังตารางที 5.3 
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ตารางที 5.3  จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) จําแนกตามความตระหนักเป็นรายข้อ 

 

                                                          ข้อคําถาม                                             เห็นด้วยอย่างยิง    ค่อนข้างเห็นด้วย        ไม่แน่ใจ        ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วยอย่างยิง   ความตระหนัก 

                     ความตระหนักต่อประโยชน์หรือความสําคัญของ CSR                           จํานวน  ร้อยละ     จํานวน  ร้อยละ      จํานวน  ร้อยละ     จํานวน  ร้อยละ      จํานวน  ร้อยละ                X                                                                                                                  

1. การทีบริษัทมีระบบการบริหารจัดการทีดีจะช่วยสร้างความเชือมันแก่ผู้ทีเกียวข้อง  143    58.8             91       37.4               8        3.3               1       0.4                0          0              4.55         

    และนําไปสู่เสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของบริษัท 

2. บริษัทสามารถตังข้อกําหนดและจํากัดสิทธิต่างๆ ของพนักงานได้ตามความต้องการ   37      15.2             90       37                36        14.8            49      20.2            31        12.8                2.78                    

    ของบริษัทได้ทุกอย่าง เนืองจากเป็นนายจ้างทีถูกต้องตามกฎหมายและพนักงาน 

    ควรยอมรับในข้อกําหนดและการจํากัดสิทธิต่างๆเหล่านัน 

3. การทีพนักงานจะมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานนัน                   155      63.8           76       31.3               9          3.7              1       0.4               2         0.8              4.57        

   สิงหนึงทีสําคัญคือ ระบบการทํางานของบริษัททีมุ่งเน้นสุขอนามัยและความ  

   ปลอดภัยของพนักงาน 

4. การดําเนินธุรกิจของบริษัทควรมุ่งเน้นทีผลกําไรของบริษัทมากกว่า                        5       2.1             15       6.2                 42      17.3             55     22.6          126       51.9                  4.16        

    ผลกระทบทางสิงแวดล้อมทีบริษัทเป็นผู้ก่อขึนเนืองจากไม่ใช่ประเด็นสําคัญ 

   ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท  

5. การดําเนินธุรกิจทีมีความโปร่งใสอาจเป็นอุปสรรคในการแสวงหากําไร      15      6.2             27       11.1               61       25.1             63     25.9           77        31.7                 3.66        

   และการพัฒนาทางธุรกิจของบริษัท               

 6. ผู้บริโภคจะต้องยอมรับในสินค้าและบริการของบริษัทและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ    1     0.4                5         2.1                22       9.1               80    32.9           135       55.6                 4.41        

    แม้ว่าสินค้าและบริการจะไม่ดี ไม่มีคุณภาพหรือไม่ปลอดภัยก็ตาม 

   เนืองจากได้ทําการซือขายกับบริษัทเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

7. บริษัทไม่จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยรอบบริษัท       4       1.6               5         2.1                 15        6.2             53      21.8        166       68.3                  4.53        

    เนืองจากไม่ใช่หน้าทีและไม่มีข้อบังคับทางกฎหมาย 
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5.3  ความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR 

   

  จากการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR ของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ(ประเทศ

ไทย) โดยใช้แบบทดสอบแบบถูกผิด ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนนและถ้าตอบผิดหรือไม่ทราบให้ 0 

คะแนนจํานวนทังหมด 13 ข้อ ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศ

ไทย) มีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR เฉลียเท่ากับ 9.11 คะแนน เมือจัดระดับความรู้ความ

เข้าใจเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจสูง ความรู้ความเข้าใจปานกลาง และความรู้ความเข้าใจ

ตําโดยใช้เกณฑ์ตามตารางที 5.4  พบว่าพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มใหญ่สุดมีความรู้ความเข้าใจ

เกียวกับ CSR อยู่ในระดับสูงร้อยละ 49.0 (คะแนนเฉลีย 11.28) รองลงมาคือมีความรู้ความเข้าใจ

ระดับปานกลางร้อยละ 47.7 (คะแนนเฉลีย 7.31) และมีความรู้ความเข้าใจในระดับตํา ร้อยละ 3.3 

(คะแนนเฉลีย 3.12) 

  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR สูงมีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR สูงทีสุด (คะแนนเฉลีย 64.92) รองลงมาคือพนักงานทีมีระดับความรู้ความเข้าใจ

เกียวกับการดําเนินงาน CSR ปานกลาง (คะแนนเฉลีย 58.77 )  และพนักงานทีมีระดับความรู้ความ

เข้าใจเกียวกับการดําเนินงาน CSR ตํา มีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ตําทีสุด (คะแนนเฉลีย 

55.00) ดังตารางที 5.4 

 

ตารางที 5.4  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ(ประเทศไทย)  

         จําแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน CSR และความสัมพันธ์ของ 

         ระดับความรู้ความเข้าใจกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน 

 

ระดับความรู้ความเข้าใจ            จํานวน     ร้อยละ          คะแนนเฉลีย          SD            คะแนนเฉลีย           SD 

ในการดําเนินงาน CSR       (243)                         ความรู้ความเข้าใจ                      การยอมรับ              

                                                                                                                                   การดําเนินงาน CSR 

1.  ความรู้ความเข้าใจตํา          8              3.3           3.12          0.35                 55.0             7.111   

    (คะแนน  0-4)         

2.  ความรู้ความเข้าใจปานกลาง  116           47.7                  7.31                 1.45                 58.77              7.078  

    (คะแนน 5-9)             

3.  ความรู้ความเข้าใจสูง             119       49.0                 11.28                1.30                 64.92                 8.059 

    (คะแนน 10-13)        
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  จากการพิจารณาความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR เป็นรายข้อ (ตารางที 5.5) พบว่าคําถามที

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจสูงสุดคือคําถามข้อที 4  “ผู้ทีรับผิดชอบการดําเนินงาน CSR ใน

บริษัทคือหน่วยงานด้านสิงแวดล้อมเท่านัน” โดยมีผู้ตอบคําถามถูกต้องร้อยละ 81.3 รองลงมาคือ

คําถามข้อที 2  “CSR สามารถนําไปดําเนินการได้ในองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด”  มีผู้ตอบ

คําถามถูกต้องร้อยละ 82.7 และคําถามข้อที 5 “บริษัทสามารถหลีกเลียงและปฏิเสธการตรวจสอบใด 

 ๆได้หากบริษัทไม่มีความเต็มใจทีจะรับการตรวจสอบ” มีผู้ตอบคําถามถูกต้องร้อยละ 80.2 สําหรับ

คําถามทีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจตําสุดคือคําถามข้อที 7 “การทีบริษัทมีการดําเนินงานที

ถูกต้องตามกฎหมายนันหมายความได้ว่าบริษัทมีการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมแล้ว” โดยมีผู้ตอบ

คําถามผิดร้อยละ 61.7 รองลงมาคือคําถามข้อที 9 “CSRไม่ได้ครอบคลุมในเรืองของกฎหมาย

เนืองจากในการดําเนินธุรกิจจะต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว” มีผู้ตอบคําถามผิดร้อยละ 

51.0 และคําถามข้อที 11 “CSR ไม่ได้ครอบคลุมในประเด็นสิทธิมนุษยชนเนืองจากไม่มีความ

เกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ” มีผู้ตอบคําถามผิดร้อยละ 40.3 รายละเอียดแสดงดังดังตารางที 5.5 

 

5.4  การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR   

   

  จากการศึกษาวิเคราะห์การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR จากสือต่างๆ ทังจากภายใน

และภายนอกองค์กรของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) โดยแบ่งระดับการได้รับข้อมูล

ข่าวสารเป็น 3 ระดับ คือได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR น้อย ได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR 

ปานกลางและได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR มาก (ตารางที 5.6) พบว่าพนักงานในกลุ่มบริษัทอู

เบะ (ประเทศไทย) ส่วนใหญ่มีระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR ในระดับปานกลางคิด

เป็นร้อยละ 61.7 (คะแนนเฉลีย 43.75)รองลงมาคือมีระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR อยู่

ในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 34.6 (คะแนนเฉลีย 27.69) และมีระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ 

CSR ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 3.7 (คะแนนเฉลีย 61.67) 

  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีมีการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR มาก 

มีการยอมรับการดําเนินงาน CSR สูงทีสุด (คะแนนเฉลีย 67.11) รองลงมาคือพนักงานทีมีการได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลีย 62.46) และพนักงานทีมีการได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR น้อยมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ตําทีสุด (คะแนนเฉลีย 59.64) ดัง

ตารางที 5.6 
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ตารางที 5.5  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานทีตอบคําถามจําแนกตามการตอบถูกและผิดรายข้อคําถาม 

 

ข้อคําถามความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน CSR                     ตอบถูก                     ตอบผิด / ไม่ทราบ    

                                                                                     จํานวน  ร้อยละ                    จํานวน  ร้อยละ     

 

1.  พนักงานเป็นกลุ่มหนึงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักเกณฑ์ของ CSR           189  77.8   54          22.2 

2.  CSR สามารถนําไปดําเนินการได้ในองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด            201  82.7   42          17.3 

3. ในการดําเนิน CSR ต้องคํานึงถึงกําไรและผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก           189  77.8   54           22.2 

4.  ผู้ทีรับผิดชอบการดําเนินงาน CSR ในบริษัทคือหน่วยงานด้านสิงแวดล้อมเท่านัน         202  83.1   41           16.9 

5. บริษัทสามารถหลีกเลียงและปฏิเสธการตรวจสอบใด ๆ ได้ หากบริษัทไม่มีความเต็มใจทีจะรับการตรวจสอบ    195  80.2   48           19.8 

6. ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทไม่จําเป็นต้องเปิดเผยและโปร่งใส เนืองจากเป็นความลับของบริษัท    174  71.6   69           28.4 

7. การทีบริษัทมีการดําเนินงานทีถูกต้องตามกฎหมายนันหมายความได้ว่าบริษัทมีการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมแล้ว   93  38.3   150         61.7 

8. การให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   (ทังภายในและภายนอกองค์กร)       152  62.6   91           37.4 

    เป็นหลักปฏิบัติหนึงในการดําเนินงาน CSR ของบริษัทกฎหมายในประเทศก็เพียงพอแล้ว 

9.  CSR ไม่ได้ครอบคลุมในเรืองของกฎหมายเนืองจากในการดําเนินธุรกิจจะต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว   119  49    124  51 

10.  ในการดําเนินงาน CSR บริษัทให้ความเคารพและยึดมันต่อไม่จําเป็นต้องยึดมันในแนวปฏิบัติสากล     188  77.4   55  22.6 

      เช่น มาตรฐาน OHSAS18001, ISO14001 อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ 

11.  CSR ไม่ได้ครอบคลุมในประเด็นสิทธิมนุษยชนเนืองจากไม่มีความเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ      145  59.7   98          40.3 

12.  พนักงานทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคมเจรจาต่อรองโดยปราศจากการขัดขวางของบริษัท     151  62.1   92          37.9 

13.  เมือพนักงานละเมิดกฎระเบียบของบริษัทบริษัทสามารถลงโทษทางวินัยได้แต่ต้องกระทําภายใต้กรอบของกฎหมาย  211  86.8   32          13.2 
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ตารางที 5.6  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)                    

                     จําแนกตามระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR และความสัมพันธ์                                                 

         ของระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของ    

                     พนักงาน  

 

ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสาร          จํานวน     ร้อยละ       คะแนนเฉลีย         SD           คะแนนเฉลีย           SD 

เกียวกับ CSR                            (243)                            การได้รับ                             การยอมรับ              

                                                                                           ข้อมูล ข่าวสาร                 การดําเนินงาน CSR 

1.  ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้      84           34.6                27.69              6.04             59.64            8.603 

      น้อย (คะแนน 15-35) 

2.  ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้      150         61.7                43.75              5.49    62.46            7.776 

      ปานกลาง (คะแนน 36-55)   

3.  ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้  9            3.7                 61.67             1.66    67.11            8.022 

      มาก (คะแนน 56-75) 

 

  จากการพิจารณาการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR จากสือต่างๆ เป็นรายข้อ (ตามตาราง

ที 5.7) พบว่าสือจากภายในบริษัททีกลุ่มตัวอย่างมีการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR มากทีสุด

คือ ผู้บังคับบัญชา (คะแนนรวม 3.28 ) รองลงมาคือ วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบายเกียวกับ CSR 

(คะแนนรวม 3.23) และระบบเครือข่ายภายในองค์กร (อินทราเน็ต : Intranet) (คะแนนรวม 3.08) 

และสือภายในองค์กรทีกลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR น้อยทีสุดคือ สิงของ / ของที

ระลึก ทีมีข้อความเกียวกับ CSR (คะแนนรวม 2.11) รองลงมาคือ การประชุม/ประชาพิจารณ์ 

(คะแนนรวม 2.23) และการประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน (คะแนนรวม 2.27) สําหรับสือภายนอก

องค์กรทีกลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR มากทีสุดคือระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ 

(อินเตอร์เน็ต : Internet) (คะแนนเฉลีย 2.24) รองลงมาคือ นิตยสาร / หนังสือพิมพ์/วารสาร 

(คะแนนเฉลีย 2.24) และโทรทัศน์ (คะแนนเฉลีย 2.11) รายละเอียด ดังตารางที 5.7 
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ตารางที 5.7  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) จําแนกตามระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR จากสือ   

                    ประเภทต่างๆ  

 

                                                                                                        การได้รับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ เกียวกับ  CSR           

                         ชนิดสือ                      มาก            ค่อนข้างมาก             ปานกลาง            ค่อนข้างน้อย            น้อยมาก                                          คะแนนรวม 

                                                                                               จํานวน ร้อยละ      จํานวน ร้อยละ     จํานวน ร้อยละ     จํานวน ร้อยละ      จํานวน ร้อยละ                                
สือจากภายในบริษัท      

1. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบายเกียวกับ CSR         26        10.7            69       28.4           106      43.6            18       7.4              24       9.9                        3.23              

2. ผู้บังคับบัญชา                     24         9.9             85       35               87       35.8            31     12.8              16       6.6                        3.28              

3. เพือนร่วมงาน                        8         3.3             55       22.6           106      43.6            40     16.5              34     14                         2.8                

4. ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (อินทราเน็ต : Intranet)                       30       12.3             72       29.6            67       27.6            37     15.2              37     15.2                         3.08              

5. ป้ายประกาศต่าง /โปสเตอร์ / ป้ายโฆษณาของบริษัท                        19        7.8              61       25.1            90      37 .0            46     18.9              27     11.1                        2.74              

6. นิทรรศการเกียวกับ CSR ของบริษัท         18        7.4              52       21.4            92       37.9            56     23.0              25     10.3                        2.92              

7. การประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน                  3        1.2              12        4.9             94       38.7            74     30.5              60     24.7                        2.27              

8. การฝึกอบรมเกียวกับ CSR                               9        3.7              39      16                87       35.8            55     22.6              53     21.8                        2.57              

9. สิงของ / ของทีระลึก ทีมีข้อความเกียวกับ CSR              6        2.5              16       6.6               65      26.7            68     28.0              88     36.2                        2.11            

10. การประชุม / ประชาพิจารณ์                   5        2.1              12       4.9               88      36.2            66     27.2              72     29.6                        2.23            

11. บันทึก / รายงานของบริษัท                                           10       4.1               19       7.8               96      39.5            73     30                 45     18.5                        2.49           

สือจากภายนอกบริษัท 

12. นิตยสาร / หนังสือพิมพ์/วารสาร               8        3.3               18       7.4               70      28.8            76     31.3             71      29.2                        2.24             

13. อินเตอร์เน็ต (Internet)                           15       6.2               20       8.2               86      35.4            57     23.5             65      26.7                        2.44            

14. วิทยุ                      8        3.3               11       4.5               57      23.5            69     28.4             98      40.3                        2.02             

15. โทรทัศน์                     9        3.7               18       7.4               59      24.3            63     25.9             94      38.7                        2.11 
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5.5  การยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน 

 

  จากการศึกษาวิเคราะห์การยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย) โดยแบ่งระดับการยอมรับออกเป็น 3 ระดับ คือ การยอมรับการดําเนินงาน CSR ตํา 

การยอมรับการดําเนินงาน CSR ปานกลาง และการยอมรับการดําเนินงาน CSR สูง (ตารางที 5.8 ) 

พบว่าพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ส่วนใหญ่มีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ใน

ระดับสูงคือร้อยละ 58.8 (ค่าเฉลีย 66.86)รองมาคือการยอมรับการดําเนินงาน CSRในระดับปาน

กลางร้อยละ 41.2 (ค่าเฉลีย 54.22) และไม่มีพนักงานทีมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ในระดับตํา

รายละเอียดดังตารางที 5.8 

 

ตารางที 5.8  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)    

                     จําแนกตามระดับการยอมรับการดําเนินงาน CSR   

 

          การยอมรับการดําเนินงาน  CSR      จํานวน    ร้อยละ   คะแนนเฉลียการยอมรับ   SD   

                                          (243)                         การดําเนินงาน CSR                                                                                                                 

การยอมรับการดําเนินงาน CSR ตํา (คะแนน 16-37)        -                  -                        -                        - 

การยอมรับการดําเนินงาน CSR ปานกลาง (คะแนน 38-59)     100         41.2                54.22                  5.27 

การยอมรับการดําเนินงาน CSR สูง (คะแนน 60-80)                143         58.8                 66.86                 5.45 

 

 จากการพิจารณาการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย) เป็นรายข้อ (ตามตารางที 5.9) พบว่าคําถามทีกลุ่มตัวอย่างมี การยอมรับสูงสุดเป็น

คําถามเชิงบวกข้อที 15   “ท่านเห็นด้วยกับการนํา CSR มาดําเนินงานภายในบริษัทของท่านหรือไม่” 

(คะแนนเฉลีย 4.40) รองลงมาคือคําถามเชิงบวกข้อที 16 “ท่านยินดีทีจะเป็นส่วนหนึงในการ

ดําเนินงาน CSR ของบริษัทแม้ว่าจะทําให้ท่านมีภาระหน้าทีเพิมขึนก็ตาม” (คะแนนเฉลีย 4.26) และ

คําถามเชิงบวกข้อที 12  “CSR ช่วยทําให้ประชาชนในวงกว้างได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีดี มีความ

ปลอดภัย” (คะแนนเฉลีย 4.26)  สําหรับคําถามทีกลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR 

ตําสุดคือคําถามเชิงลบข้อที 2 “CSR ช่วยเสริมภาพลักษณ์ทีดีให้กับบริษัทแต่ไม่ได้สร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” (คะแนนเฉลีย 3.10) รองลงมาคือ คําถาม

เชิงลบข้อที 4 “CSR ไม่ได้มีส่วนช่วยให้คนในชุมชนรอบบริษัทมีงานและมีรายได้เพิมขึน” 
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(คะแนนรวม 3.23) และคําถามเชิงลบข้อที 13 “CSR ไม่สามารถช่วยดึงดูดการลงทุนได้จึงไม่มีส่วน

ทําให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศดีขึน” (คะแนนเฉลีย 3.37) รายละเอียดดังตารางที 5.9 

 



 
 

219

ตารางที 5.9  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) จําแนกตามระดับการยอมรับการดําเนินงาน CSR เป็นรายข้อ 
 

                        การยอมรับการดําเนินงาน CSR                                          เห็นด้วยอย่างยิง  ค่อนข้างเห็นด้วย     ไม่แน่ใจ           ไม่เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วยอย่างยิง     คะแนนเฉลีย 

                                                                                                           จํานวน ร้อยละ    จํานวน ร้อยละ    จํานวน ร้อยละ    จํานวน ร้อยละ    จํานวน ร้อยละ                                                                                              

1. CSR ช่วยเพิมความแข็งแกร่งและพัฒนาธุรกิจของบริษัท                                     100     41.2         99       40.7           30       12.3         10       4.1            4       1.6                  4.16    

2. CSR ช่วยเสริมภาพลักษณ์ทีดีให้กับบริษัทแต่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์อันดี                                   25     10.3         48       19.8           75       30.9         67      27.6          28      11.5                 3.10    

    ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. CSR ทําให้บริษัทของท่านเป็นสถานทีทํางานทีดี และทําให้ท่านมีความภาคภูมิใจ                                 94       38.7      102       42.0           39       16.0          7        2.9             1       0.4                  4.16   

4. CSR ไม่ได้มีส่วนช่วยให้คนในชุมชนรอบบริษัทมีงานและมีรายได้เพิมขึน                  34       14          33        13.6         109       44.9         43     17.7          24        9.9                  3.23    

5. CSR ทําให้คนในชุมชนรอบบริษัทมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน         103       42.4      79        32.5           43      17.7           8        3.3           10       4.1                  4.06    

6. CSR ไม่มีส่วนช่วยในเรืองความพึงพอใจของลูกค้าเนืองจากไม่ได้ทําให้ลูกค้าของบริษัทได้รับผลิตภัณฑ์         21        8.6       35       14.4            49      20.2         97      39.9           41      16.9                 3.42    

    และการบริการทีดีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 

7. CSR ทําให้คู่ค้ามีความสบายใจในการทําการค้าร่วมกับบริษัท                                                                      82       33.7      84       34.6           57       23.5           7       2.9          13       5.3                    3.88    

8. CSR ไม่ได้มีส่วนช่วยทําให้ชุมชนบริเวณใกล้บริษัทมีสภาพสิงแวดล้อมทีดี                                   18        7.4       20        8.2            41      16.9          71     29.2          93      38.3                   3.83    

9. CSR ไม่ได้ช่วยให้คู่แข่งของบริษัทให้ความสําคัญกับ CSR มากขึน                     18        7.4       19        7.8          115      47.3          52     21.4          39      16.0                   3.46    

10. CSR สามารถช่วยลดภาระการทํางานของภาครัฐอันเนืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทได้                           86        35.    122       50.2           24        9.9            7       2.9           4        1.6                   4.15    

     เช่น การแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมในชุมชน  

11. CSR ทําให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)                 75        30.9    99       40.7           62       25.5          5        2.1            2       0.8                     3.99     

12. CSR ช่วยทําให้ประชาชนในวงกว้างได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีดี มีความปลอดภัย                107        44     102      42               25      10.3           9       3.7            0       0                       4.26     

13. CSR ไม่สามารถช่วยดึงดูดการลงทุนได้ จึงไม่มีส่วนทําให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศดีขึน                21        8.6     23        9.5             91      37.4         60    24.7           48      19.8                   3.37     

14. CSR ช่วยทําให้คุณภาพสิงแวดล้อมดี ลดการเกิดมลพิษจากการโรงงานอุตสาหกรรม                               104      42.8    101      41.6            32      13.2           4      1.6             2       0.8                    4.24     

     และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   

15. ท่านเห็นด้วยกับการนํา CSR มาดําเนินงานภายในบริษัทของท่านหรือไม่                 128      52.7     89       36.6           21        8.6            5     2.1              0       0                       4.40     

16. ท่านยินดีทีจะเป็นส่วนหนึงในการดําเนินงาน CSR ของบริษัทแม้ว่าจะทําให้ท่านมีภาระหน้าทีเพิมขึนก็ตาม 109       44.     98        40.3          29       11.9            5     2.1              2       0.8                    4.26   
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5.6  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  

 ในการทดสอบสมมติฐานเพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดย

ใช้สถิติ t-test และ F- test และการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Peason’s product 

Moment Correlation Coefficient) ได้ผลการทดสอบดังนี 

  สมมติฐานที 1 พนักงานทีมีสังกัด / บริษัท ต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR 

แตกต่างกัน 

  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานในแต่ละสังกัด / บริษัท มีคะแนนเฉลียการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ดังนี บริษัทอูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) (คะแนนเฉลีย 62.09) Three 

Arrows (คะแนนเฉลีย 61.47) และบริษัทยางสังเคราะห์ไทย จํากัด (คะแนนเฉลีย 61.34)  

  จากผลการทดสอบด้วยสถิติ F- test  พบว่าพนักงานทีมีสังกัด / บริษัทต่างกันทีมีการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยค่า F =  0.182  

และค่า Sig = 0.834  (> 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานที 1 ดังตารางที 5.10 

 

ตารางที 5.10  เปรียบเทียบการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานจําแนกตามสังกัด / บริษัท
   

     

   สังกัด / บริษัท                                                           n           คะแนนเฉลีย   ส่วนเบียงเบน        F             Sig. 

                                                      (243)         การยอมรับ       มาตรฐาน    

1.  Three Arrows           108              61.472             7.636             0.182         0.834 

2.  บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน)    83         62.096              8.668  

3.  บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จํากัด                             52              61.346              8.80 

 

  สมมติฐานที 2 พนักงานทีมีเพศต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานเพศชาย (คะแนนเฉลีย 62.16) มีการยอมรับการดําเนินงาน 

CSR ทีสูงกว่าพนักงานเพศหญิง (คะแนนเฉลีย 60.10) 

  ผลการทดสอบด้วยสถิติ t-test   พบว่าค่า t = -1.895 และค่า Sig.(2-tailed) = 0.060 (> 0.05)  

หมายความว่าพนักงานทีมีเพศต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSRไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที 2  ดังตารางที 5.11 
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ตารางที 5.11  เปรียบเทียบการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานจําแนกตามเพศ         
  

    

  เพศ                                                     n      คะแนนเฉลีย      ส่วนเบียงเบน           t                 Sig. 

                                  (243)      การยอมรับ         มาตรฐาน                             (2-tailed)                                          
1.  หญิง                      59        60.10                   6.76             - 1.895          0.060    

2.  ชาย                                       184        62.16                   8.59 

 

  สมมติฐานที 3 พนักงานทีมีอายุต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีมีอายุอยู่ในช่วง 45 ปีขึนไปมีการยอมรับการดําเนินงาน 

CSR อยู่ในระดับสูงสุด (คะแนนเฉลีย 64.84) รองลงมาได้แก่ช่วงอายุ 35 – 44 ปี (คะแนนเฉลีย 

62.34) ช่วงอายุ 25 – 34 ปี (คะแนนเฉลีย 61.38) และช่วงอายุตํากว่า 25 ปีมีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ตําสุด (คะแนนเฉลีย 59.48) 

  จากผลการทดสอบด้วยสถิติ F- test พบว่าพนักงานทีมีอายุแตกต่างกันมีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยค่า F =  2.363  และค่า 

Sig = 0.072  (> 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานที 3 ดังตารางที 5.12 

 

ตารางที 5.12  เปรียบเทียบการยอมรับการดําเนินงาน CSR จําแนกตามอายุของพนักงาน    

 

          อายุ                                   n           คะแนนเฉลีย         ส่วนเบียงเบน         F               Sig. 

                                  (243)        การยอมรับ             มาตรฐาน                                                                  

1.  ตํากว่า 25 ปี             48        59.48                    7.970             2.363          0.072  

2.  25 – 34 ปี             79        61.38                    7.461   

3.  35 – 44 ปี                           97        62.34                     8.852  

4.  45 ปี ขึนไป               19        64.84                    7.639                

 
  สมมติฐานที 4 พนักงานทีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR 

แตกต่างกัน 

  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทมีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR สูงทีสุด (คะแนนเฉลีย 63.75) รองลงมาได้แก่ปริญญาตรี (คะแนนเฉลีย 62.72) 

อนุปริญญา / ปวส (คะแนนเฉลีย 62.04) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช (คะแนนเฉลีย 60.37)       
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มัธยมศึกษาตอนต้น (คะแนนเฉลีย 60.18) และประถมศึกษามีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ตําสุด 

(คะแนนเฉลีย 56.39) 

  จากผลการทดสอบด้วยสถิติ F- test พบว่าพนักงานทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยค่า F = 2.311  

และค่า Sig = 0.045  (< 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานที 4  ดังตารางที 5.13 

 

ตารางที 5.13  เปรียบเทียบการยอมรับการดําเนินงาน CSR จําแนกตามระดับการศึกษาของพนักงาน 

        
 

     ระดับการศึกษา                              n             คะแนนเฉลีย    ส่วนเบียงเบน            F               Sig. 

                              (243)          การยอมรับ        มาตรฐาน                                                                 

1.  ประถมศึกษา                       18    56.39            5.699                2.311             0.045 

2.  มัธยมศึกษาตอนต้น               28          60.18            9.412 

3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช           16    60.37            6.386 

4.  อนุปริญญา/ปวส               70                62.04            7.014 

5.  ปริญญาตรี                                     99                62.72            9.151 

6.  ปริญญาโท                                    12     63.75                 6.426               

  

  เมือนําไปทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR เป็นราย

คู่ด้วยการวิเคราะห์ Least Significant Difference (LSD) (จันทนา อินทปัญญา, ม.ป.ป.: 132) พบว่า

พนักงานทีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษามีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีแตกต่างกับ

พนักงานทีมีการศึกษาในระดับอนุปริญญา / ปวส. ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทแต่มีการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีไม่แตกต่างกับพนักงานทีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. สําหรับพนักงานทีมีการศึกษาในระดับอนุปริญญา / ปวส 

ปริญญาตรีและปริญญาโทมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดับ 0.05 ดังตารางที 5.14  

  สมมติฐานที 5 พนักงานทีมีตําแหน่งงานต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานประจําระดับบริหารมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR สูง

ทีสุด (คะแนนเฉลีย 63.07) รองลงมาได้แก่พนักงานประจําระดับปฏิบัติการ (คะแนนเฉลีย 62.27 ) 

และผู้รับเหมามีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ตําสุด (คะแนนเฉลีย 59.75) 
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ตารางที 5.14  แสดงค่า Sig. เปรียบเทียบค่าเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน    

                      ทีมีการศึกษาทีแตกต่างกันเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD 

 
 

ระดับการศึกษา                                 ค่า Means Difference (I-J)                                                             

                ประถมศึกษา  มัธยมต้น  มัธยมปลาย/ปวช อนุปริญญา/ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท                             
                                                                            
1.  ประถมศึกษา                          -                -3.79             -3.99             -5.65(*)           -6.33(*)         -7.36(*)             

2.  มัธยมศึกษาตอนต้น                 3.79                -                 -0.19             -1.86                -2.54             -3.57       

3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  3.99              0.19                -                 -1.67                 -2.34            -3.37 

4.  อนุปริญญา / ปวส.                   5.65 (*)       1.86              1.67                   -                    -0.67             -1.70 

5.  ปริญญาตรี                               6.33 (*)        2.54              2.34                0.67                    -                 1.03                            

6.  ปริญญาโท                               7.36 (*)        33.57            3.37               1.70                 1.03                 -                                             

 ระดับการศึกษา                                                                       ค่า Sig.         

                                                ประถมศึกษา  มัธยมต้น  มัธยมปลาย/ปวช อนุปริญญา/ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท                                   
                                        

1.  ประถมศึกษา                           -                0.124            0.154             0.009(*)           0.003(*)           0.16 (*)           

2.  มัธยมศึกษาตอนต้น                                          -                0.939             0.305               0.145                0.203      

3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.               -                  0.459              0.285                0.277            

4.  อนุปริญญา / ปวส.                                                        -                  0.595                0.501 

5.  ปริญญาตรี                                                                                                                            -                   0.678                        

6.  ปริญญาโท                                                                                                                                                    -                                            

 

หมายเหตุ: (*) หมายถึง ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

  

  จากผลการทดสอบด้วยสถิติ F- test พบว่าพนักงานทีมีตําแหน่งงานแตกต่างกันมีการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยค่า F = 2.949  

และค่า Sig = 0.054  (> 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานที 5 ดังตารางที 5.15 

 สมมติฐานที 6 พนักงานทีอยู่หน่วยงานต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานในแต่ละแผนกมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR เรียง

ตามลําดับคะแนนเฉลียจากสูงสุดไปตําสุดดังนี จัดซือ (คะแนนเฉลีย 68.0) ควบคุมคุณภาพ (คะแนน

เฉลีย 67.00) การเงินและบัญชี (คะแนนเฉลีย 66.00) เทคนิค (คะแนนเฉลีย 65.25) บริหาร 
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ตารางที 5.15  เปรียบเทียบการยอมรับการดําเนินงาน CSR จําแนกตามตําแหน่งของพนักงาน   
 

 

      ตําแหน่ง                                         n          คะแนนเฉลีย     ส่วนเบียงเบน         F                 Sig. 

                              (243)         การยอมรับ         มาตรฐาน                                                                 

1.  ผู้รับเหมา                   72          59.75     8.175          2.949           0.054 

2.  พนักงานประจําระดับปฏิบัติการ   130          62.27     8.028 

3.  พนักงานประจําระดับบริหาร          41              63.07     8.545 

 

การจัดส่ง (คะแนนเฉลีย 64.00) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (คะแนนเฉลีย 63.00) บริหารโครงการ 

(คะแนนเฉลีย 62.47) ผลิต (คะแนนเฉลีย 62.13) ทรัพยากรบุคคล (คะแนนเฉลีย 62.00) CSR 

(คะแนนเฉลีย 60.10) ควบคุมวัตถุดิบและคลังสินค้า (คะแนนเฉลีย 60.00) สหกรณ์ (คะแนนเฉลีย 

60.0) ซ่อมบํารุง (คะแนนเฉลีย 59.85) และบริการสํานักงาน (คะแนนเฉลีย 57.76)   

 จากผลการทดสอบด้วยสถิติ F- test พบว่าพนักงานทีปฏิบัติงานในหน่วยงานแตกต่างกันมี

การยอมรับการดําเนินงาน CSR ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยค่า 

 F = 1.067 และค่า Sig. = 0.389 (> 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานที 6 ดังตารางที 5.16 

  สมมติฐานที 7 พนักงานทีมีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน 

CSR แตกต่างกัน 

  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีมีประสบการณ์การทํางาน 16 – 20 ปีมีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR สูงทีสุด (คะแนนเฉลีย 67.00) รองลงมาได้แก่ 11 – 15 ปี (คะแนนเฉลีย 62.45)   

6 – 10 ปี (คะแนนเฉลีย 61.90) 1 – 5 ปี (คะแนนเฉลีย 60.07) และน้อยกว่า 1 ปี (คะแนนเฉลีย 62.28) 

  จากผลการทดสอบด้วยสถิติ F- test พบว่าพนักงานทีมีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่าง

กันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยค่า F 

= 1.420  และค่า Sig = 0.228  (> 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานที 7 ดังตารางที 5.17
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ตารางที 5.16  เปรียบเทียบการยอมรับการดําเนินงาน CSR จําแนกตามหน่วยงานของพนักงาน  
    

         
     หน่วยงาน                    n           คะแนนเฉลีย      ส่วนเบียงเบน        F               Sig. 

                             (243)          การยอมรับ         มาตรฐาน                                                                 

1.  ซ่อมบํารุง                      26       59.85              9.9426     1.067           0.389          

2.  ทรัพยากรบุคคล                      7       62.00              6.633      

3.  CSR                        12       60.10               4.055  

4.  การเงิน และ บัญชี                  11       66.00              7.099 

5.  บริหารการจัดส่ง                 7          64.00              6.831             

6.  เทคนิค                                            8       65.25              6.112 

7.  บริหารโครงการ                           19                      62.47              9.281 

8.  ควบคุมคุณภาพ                              2          67.00              0.00          

9.  บริการสํานักงาน             17                      57.76             4.548                          

10. เทคโนโลยีสารสนเทศ                1                      63.00               - 

11. ควบคุมวัตถุดิบและคลังสินค้า    27        60.00             9.595     

12. สหกรณ์                 1                      60.00                  - 

13. ผลิต                                          104         62.13             8.362                            

14. จัดซือ                              1         68.00               - 

 

 ตารางที 5.17  เปรียบเทียบการยอมรับการดําเนินงาน CSR จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน   

                      ของพนักงาน     

 

ประสบการณ์                                      n           คะแนนเฉลีย     ส่วนเบียงเบน         F               Sig. 

   การทํางาน              (243)         การยอมรับ         มาตรฐาน                                                                 

1.  น้อยกว่า 1 ปี               32      62.28              6.33               1.420         0.228 

2.  1 – 5 ปี                78      60.07              8.34 

3.  6 – 10 ปี                39      61.92               7.66 

4.  11 – 15 ปี                90      62.45              8.69 

5.  16 – 20 ปี                 4                     67.00              12.02 

 

 

  สมมติฐานที 8 พนักงานทีมีการได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR ต่างกันมี

การยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 
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  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีเคยได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR 

(คะแนนเฉลีย 62.28) มีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีสูงกว่าพนักงานทีไม่เคยได้รับการ

ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR (คะแนนเฉลีย 60.42) 

  ผลการทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่าค่า t = - 1.559 และค่า Sig.(2-tailed) =  0.121 (> 0.05)  

หมายความว่าพนักงานทีมีการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR ต่างกันมีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSRไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที 8 ดัง

ตารางที 5.18 

 

ตารางที 5.18  เปรียบเทียบการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานจําแนกตามการได้รับการ    

                       ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR     

 

     การได้รับการฝึกอบรม                    n          คะแนนเฉลีย      ส่วนเบียงเบน           t              Sig. 

หรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR          (243)         การยอมรับ           มาตรฐาน                        (2-tailed)                                            
1.  ไม่เคย                 81      60.42                 9.282            - 1.559           0.121 

2.  เคย                                 162        62.28                 7.598 

 

  สมมติฐานที 9 พนักงานทีได้รับการดูแลช่วยเหลือจากบริษัทแตกต่างกันมีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯ อย่างเพียงพอ

เหมาะสม (คะแนนเฉลีย 62.25) มีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีสูงกว่าพนักงานทีได้รับการ

ดูแลช่วยเหลือจากบริษัทอย่างไม่เพียงพอเหมาะสม (คะแนนเฉลีย 59.00) 

  ผลการทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่าค่า t = -2.392 และค่า Sig (2-tailed) =  0.018 (< 0.05) 

หมายความว่าพนักงานทีได้รับการดูแลช่วยเหลือจากบริษัทแตกต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน 

CSR แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที 9  ดังตารางที 5.19 
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ตารางที 5.19  เปรียบเทียบการยอมรับการดําเนินงาน CSR จําแนกตามการได้รับการดูแลช่วยเหลือ  

                       จากบริษัท  
 

 

การได้รับการดูแลช่วยเหลือ   n         คะแนนเฉลีย    ส่วนเบียงเบน           t                  Sig. 

           จากบริษัท                     (243)       การยอมรับ         มาตรฐาน                             (2-tailed)                                                                             
1.  ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม            44               59.0                 9.296             - 2.392             0.018 

2.  เพียงพอและเหมาะสม                 199               62.25               7.874   
 

    

  สมมติฐานที 10 พนักงานทีมีการเข้าร่วมกิจกรรม CSR ต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน 

CSR แตกต่างกัน 

  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีเข้าร่วมกิจกรรม CSR เป็นประจํามีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR สูงทีสุด (คะแนนเฉลีย 63.35) รองลงมาได้แก่พนักงานทีเข้าร่วมกิจกรรม CSR เป็น

บางครัง (คะแนนเฉลีย 61.45) และพนักงานทีไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม CSR มีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ตําทีสุด (คะแนนเฉลีย 56.00)   

  จากผลการทดสอบด้วยสถิติ F- test พบว่าพนักงานทีมีการเข้าร่วมกิจกรรม CSR แตกต่าง

กันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยค่ F = 

7.414 และค่า Sig. = 0.001 (< 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานที 10  ดังตารางที 5.20 

 

ตารางที 5.20  เปรียบเทียบการยอมรับการดําเนินงาน CSR จําแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรม CSR 

                      ของพนักงาน  
     

 

การเข้าร่วมกิจกรรม เกียวกับ CSR     n           คะแนนเฉลีย    ส่วนเบียงเบน              F               Sig. 

                            (243)         การยอมรับ        มาตรฐาน                                                                 

1. ไม่เคย                 22   56.00            9.4237              7.414           0.001 

2. บางครัง                            132   61.45            8.009 

3. เป็นประจํา                89   63.39            7.651            

 
  เมือนําไปทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR เป็นราย

คู่ด้วยการวิเคราะห์ Least Significant Difference (LSD) (จันทนา อินทปัญญา, ม.ป.ป.: 132) พบว่า

พนักงานทีไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR มีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีแตกต่างกับ
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พนักงานทีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นบางครังและเข้าร่วมเป็นประจํา สําหรับพนักงานทีมีการเข้าร่วม

กิจกรรมเกียวกับ CSR เป็นบางครังและพนักงานทีเข้าร่วมเป็นประจํานันมีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ดังตารางที 5.21 

 

ตารางที 5.21  แสดงค่า Sig. เปรียบเทียบค่าเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน    

                       ทีมีการเข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR ทีแตกต่างกันเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD 
 

 

การเข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR                            ค่า Means Difference (I-J)                                                             

        ไม่เคย   เป็นบางครัง    เป็นประจํา 

                                                                           

1.  ไม่เคย            -                             -5.4091(*)                           -7.3029(*)                 

2.  เป็นบางครัง                                           -                                    -                                    -1.8938 

3.  เป็นประจํา                       -                                    -                                          - 

                                 

การเข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR                                      ค่า Sig.         

                                                 ไม่เคย    เป็นบางครัง    เป็นประจํา 

1.  ไม่เคย            -                             -5.4091(*)                           -7.3029(*)                 

2.  เป็นบางครัง                                           -                                    -                                    -1.8938 

3.  เป็นประจํา                       -                                     -                                          - 
                                           

 

หมายเหตุ: (*) หมายถึง ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

   

  สมมติฐานที 11 พนักงานทีมีผู้บังคับบัญชาทีให้ความสําคัญกับ CSR ต่างกันมีการยอมรับ

การดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีมีผู้บังคับบัญชาทีให้ความสําคัญกับ CSR (คะแนนเฉลีย 

61.96) มีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีสูงกว่าพนักงานทีมีผู้บังคับบัญชาทีไม่ได้ให้ความสําคัญ

กับ CSR (คะแนนเฉลีย 54.50) 

  ผลการทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่าค่า t = - 7.127  และค่า Sig (2-tailed) =  0.00 (< 0.05)  

หมายความว่าพนักงานทีผู้บังคับบัญชามีการให้ความสําคัญกับ CSR ต่างกันมีการยอมรับการ
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ดําเนินงาน CSR แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที 11  

ดังแสดงในตารางที 5.22 

 

ตารางที 5.22  เปรียบเทียบการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานจําแนกตาม การให้ 

                       ความสําคัญกับ CSR ของผู้บังคับบัญชา     

 

การให้ความสําคัญกับ CSR        n          คะแนนเฉลีย       ส่วนเบียงเบน           t                   Sig 

     ของผู้บังคับบัญชา                             (243)        การยอมรับ          มาตรฐาน                              (2-tailed)                                                                                             
1.  ไม่ให้            10        54.50                  2.838              - 7.127            0.00 

2.  ให้                                        233          61.96                 8.244 

 
  สมมติฐานที 12  พนักงานทีเพือนร่วมงานระดับเดียวกันมีการให้ความสําคัญกับ CSR 

ต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 

  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีเพือนร่วมงานในระดับเดียวกันให้ความสําคัญกับ CSR 

(คะแนนเฉลีย 61.99) มีการยอมรับการดําเนินงาน CSR สูงกว่าพนักงานทีเพือนร่วมงานในระดับ

เดียวกันไม่ให้ความสําคัญกับ CSR (คะแนนเฉลีย 56.87) 

  ผลการทดสอบด้วยสถิติ t-test  พบว่าค่า t = - 3.047  และค่า Sig.(2-tailed) =  0.007 (< 0.05)  

หมายความว่าพนักงานทีเพือนร่วมงานในระดับเดียวกันให้ความสําคัญกับ CSR ต่างกันมีการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน

ที 12 ดังแสดงในตารางที 5.23 

 

ตารางที 5.23  เปรียบเทียบการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานจําแนกตามการให้  

                       ความสําคัญกับ CSR ของเพือนร่วมงานในระดับเดียวกัน  

 

   การให้ความสําคัญกับ CSR         n          ค่าเฉลีย          ส่วนเบียงเบน            t              Sig 

ของเพือนร่วมงานระดับเดียวกัน     (243)     การยอมรับ        มาตรฐาน                            (2-tailed)                                                                   

1.  ไม่ให้            16   56.87                   6.354              - 3.047          0.007 

2.  ให้                                         227    61.99                   8.248 
 
 

  สมมติฐานที 13 พนักงานทีมีผู้ใต้บังคับบัญชาทีให้ความสําคัญกับ CSR ต่างกันมีการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน 
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  จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีมีผู้ใต้บังคับบัญชาทีให้ความสําคัญกับ CSR (คะแนน

เฉลีย 62.45) มีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีสูงกว่าพนักงานทีมีผู้ใต้บังคับบัญชาทีไม่ให้

ความสําคัญกับ CSR (คะแนนเฉลีย 57.32) 

  ผลการทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่าค่า t = - 2.659 และค่า Sig.(2-tailed) =  0.008 (< 0.05)  

หมายความว่าพนักงานทีมีผู้ใต้บังคับบัญชาทีให้ความสําคัญกับ CSR ต่างกันมีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที 13 ดัง

แสดงในตารางที 5.24 

 

ตารางที 5.24  เปรียบเทียบการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานจําแนกตาม การให้ 

                       ความสําคัญกับ CSR ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

    

การให้ความสําคัญกับ CSR          n                 ค่าเฉลีย              ส่วนเบียงเบน          t               Sig 

   ของผู้ใต้บังคับบัญชา      (195)            การยอมรับ             มาตรฐาน                          (2-tailed)                                                                       

1.  ไม่ให้            19            57.32                    6.316              - 2.659          0.008 

2.  ให้                           176             62.45                    8.146 

 

  สมมติฐานที 14 ความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR มีความสัมพันธ์กับ

การยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน 

  จากการการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน (Peason’s product Moment Correlation Coefficient) (จันทนา อินทปัญญา, ม.ป.ป.: 168) 

ผลการศึกษาพบว่าค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.497  ซึงอยู่ในช่วง 0.30-0.49 และค่า Sig. (2-

tailed) เท่ากับ 0.00 (< 0.01)  แสดงว่าความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานในระดับปานกลาง อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที 14 ดังตารางที 5.25 

 

 

 

 

 

 



 
 

231 

ตารางที 5.25  แสดงความสัมพันธ์ของความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR กับ 

                      การยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน 
 

 

                                                                            ค่า Pearson Correlation           ค่า Sig. (2-tailed)                                                                                                                         
ความตระหนักต่อประโยชน์หรือความสําคัญของ CSR                   0.497(**)                                  0.00         

การยอมรับการดําเนินงาน CSR                                           

 

หมายเหตุ: (**) หมายถึง ความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานอย่างมี 

                   นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ0.01  

    

 สมมติฐานที 15 ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการดําเนินงาน CSR มีความสัมพันธ์กับการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน 

  จากการการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน (จันทนา อินทปัญญา, ม.ป.ป.: 168) ผลการศึกษาพบว่าค่า Pearson Correlation เท่ากับ 

0.420 ซึงอยู่ในช่วง 0.30-0.49 และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.00 (< 0.01) แสดงว่าความรู้ความ

เข้าใจเกียวกับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ของพนักงานในระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 จึงยอมรับ

สมมติฐานที 15 ดังตารางที 5.26 

   

ตารางที 5.26  แสดงความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจเกียวกับการดําเนินงาน CSR กับการ 

                       ยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน 
 

                                                                            ค่า Pearson Correlation           ค่า Sig.(2-tailed)                                                                                                                            
ความรู้ความเข้าใจ                                             0.420(**)                        0.00         

การยอมรับการดําเนินงาน CSR                                           

 

หมายเหตุ: (**) หมายถึง ความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานอย่างมี 

                   นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ0.01  
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  สมมติฐานที 16 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ของพนักงาน 

  จากการการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน (จันทนา อินทปัญญา, ม.ป.ป.: 168) ผลการศึกษาพบว่าค่า Pearson Correlation เท่ากับ 

0.259 ซึงอยู่ในช่วง 0.10-0.29 และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.00 (< 0.01)  แสดงว่าการได้รับข้อมูล

ข่าวสารเกียวกับ CSR มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานใน

ระดับน้อยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที 16 ดังตารางที 5.27 

 

ตารางที 5.27  แสดงความสัมพันธ์ของการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR กับการ 

                       ยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน 

 

                                                                            ค่า Pearson Correlation           ค่า Sig.(2-tailed)                                                                                                                            

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR                            0.259(**)                                     0.00  
การยอมรับการดําเนินงาน CSR                                           

  

หมายเหตุ: (**) หมายถึง ความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานอย่างมี 

                   นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01  

 

  จากการศึกษาความสัมพันธ์ของการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสือประเภทต่างๆ กับการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

(จันทนา อินทปัญญา, ม.ป.ป.: 168)  พบว่าสือทีมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR 

ของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (อินทราเน็ต: Intranet) รองลงมา

คือผู้บังคับบัญชา วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / นโยบายเกียวกับCSR ป้ายประกาศต่าง / โปสเตอร์ / ป้าย

โฆษณาของบริษัท เพือนร่วมงาน นิทรรศการเกียวกับ CSR ของบริษัท การประชุม / ประชาพิจารณ์ 

/ บันทึก / รายงานของบริษัท การฝึกอบรมเกียวกับ CSR และการประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ตามลําดับ สําหรับสือภายนอกองค์กรทีมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ได้แก่

ระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ ( อินเทอร์เน็ต: Internet) รองลงมาคือนิตยสาร / หนังสือพิมพ์ / 

วารสาร  ซึงแสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ของการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสือต่างๆ กับการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานได้ดังตารางที 5.28 
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ตารางที 5.28  แสดงความสัมพันธ์ของการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR จากสือต่างๆ กับการ 

           ยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานจําแนกตามประเภทสือ 

 
         ประเภทของสือ       ค่า Pearson              ระดับ                     ค่า Sig. 

                        Correlation        ความสัมพันธ์            (2-tailed) 

                                                                                                                         กับการยอมรับ  

                                                                                                                     การดําเนินงาน CSR 

สือจากภายในบริษัท 

1. วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / นโยบาย เกียวกับ CSR  0.291(**) น้อย   0.00 

2. ผู้บังคับบัญชา      0.298(**)  น้อย   0.00 

3. เพือนร่วมงาน      0.207(**)  น้อย   0.001 

4. ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (อินทราเน็ต : Intranet) 0.331(**)  ปานกลาง  0.00 

5. ป้ายประกาศต่าง / โปสเตอร์ / ป้ายโฆษณาของบริษัท 0.211(**)  น้อย   0.001 

6. นิทรรศการเกียวกับ CSR ของบริษัท     0.154(*)   น้อย   0.016 

7. การประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน    0.128(*)   น้อย  0.047  

8. การฝึกอบรมเกียวกับ CSR      0.134(*)  น้อย  0.037  

9. สิงของ / ของทีระลึกทีมีข้อความเกียวกับ CSR   0.061   น้อยมาก  0.342 

10. การประชุม / ประชาพิจารณ์      0.149(*)   น้อย   0.021  

11. บันทึก / รายงานของบริษัท       0.142(*)   น้อย  0.027  

สือจากภายนอกบริษัท 

12. นิตยสาร / หนังสือพิมพ์ / วารสาร     0.134(*)   น้อย  0.037 

13. ระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ (อินเทอร์เน็ต: Internet)0.207(**)  น้อย   0.001  

14. วิทยุ      0.018   น้อยมาก  0.781 

15 โทรทัศน์      0.033   น้อยมาก  0.608 

 

หมายเหตุ: (**) และ (*) หมายถึง ความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน   

                   อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 

 

 นอกจากนีแล้วจากการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (จันทนา อินทปัญญา, ม.ป.ป.: 168) ยังพบว่าความรู้ความเข้าใจเกียวกับ

การดําเนินงาน CSR มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR อีก

ด้วย โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.435 ซึงอยู่ในช่วง 0.30-0.49 และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 
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0.00 (< 0.01) แสดงว่าความรู้ความเข้าใจเกียวกับการดําเนินงาน CSR มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR ของพนักงานในระดับปานกลางอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ดังตารางที 5.29 และสรุปผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางที 5.30 

 

ตารางที 5.29  แสดงความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจเกียวกับการดําเนินงาน CSR กับความ 

                       ตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR  

 

                                                                            ค่า Pearson Correlation           ค่า Sig. (2-tailed)                                                                                                                            

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการดําเนินงาน CSR             0.435(**)                                     0.00  
ความตระหนักต่อประโยชน์หรือความสําคัญของ CSR                                          

 

หมายเหตุ: (**) หมายถึง ความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานอย่างมี   

                   นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ0.01 

 

ตารางที 5.30  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
    t-test  F- test 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน  t  Sig.  F  Sig. 

    (ทีระดับนัยสําคัญ 0.05)     (2-tailed)    

1 พนักงานทีมีสังกัด / บริษัท ต่างกันมีการยอมรับ  ปฏิเสธสมมติฐาน  -  -  0.182  0.834 

  การดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน         

2 พนักงานทีมีเพศต่างกันมีการยอมรับ ปฏิเสธสมมติฐาน  -1.895  0.06  -  - 

  การดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน         

3 พนักงานทีมีอายุต่างกันมีการยอมรับ ปฏิเสธสมมติฐาน  -  -  2.363  0.072 

  การดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน         

4 พนักงานทีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการยอมรับ  ยอมรับสมมติฐาน  -  -  2.311  0.045 

  การดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน         

5 พนักงานทีมีตําแหน่งงานต่างกันมีการยอมรับ  ปฏิเสธสมมติฐาน  -  -  2.949  0.054 

  การดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน         

6 พนักงานทีอยู่หน่วยงานต่างกันมีการยอมรับ  ปฏิเสธสมมติฐาน  -  -  1.067  0.389 

  การดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน         

7 พนักงานทีมีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน  ปฏิเสธสมมติฐาน  -  -  1.42  0.228 

  มีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน          
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ตารางที 5.30  (ต่อ) 

 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน  t  Sig.  F  Sig. 

    (ทีระดับนัยสําคัญ 0.05)     (2-tailed)    

8 พนักงานทีมีการได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน  ปฏิเสธสมมติฐาน  -1.559  0.121  -  - 

 เกียวกับ CSR ต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน           

 CSR แตกต่างกัน         

9 พนักงานทีได้รับการดูแลช่วยเหลือจากบริษัทแตกต่าง  ยอมรับสมมติฐาน  -2.392  0.018  -  - 

  กันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน          

10 พนักงานทีมีการเข้าร่วมกิจกรรม CSR ต่างกันมี  ยอมรับสมมติฐาน  -  -  7.414  0.001 

  การยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน          

11 พนักงานทีมีผู้บังคับบัญชาทีให้ความสําคัญกับ CSR   ยอมรับสมมติฐาน  -7.127  0.000  -  - 

  ต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน          

12 พนักงานทีเพือนร่วมงานระดับเดียวกันมีการให้  ยอมรับสมมติฐาน  -3.047  0.007  -  - 

 

ความสําคัญกับ CSR ต่างกันมีการยอมรับการ

ดําเนินงาน          

  CSR แตกต่างกัน         

13 พนักงานทีมีผู้ใต้บังคับบัญชาทีให้ความสําคัญกับ CSR ยอมรับสมมติฐาน  -2.659  0.008  -  - 

   ต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกัน          

  สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

Peason’s product Moment Correlation 

Coefficient 

  (ทีระดับนัยสําคัญ 0.01) PearsonCorrelation            Sig.(2-tailed) 

14 ความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR  ยอมรับสมมติฐาน 0.497 0.00 

 

มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR 

ของพนักงาน         

15 ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการดําเนินงาน CSR   ยอมรับสมมติฐาน 0.420 0.00 

 

มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR 

ของพนักงาน         

16 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR มีความสัมพันธ์ ยอมรับสมมติฐาน 0.259 0.00 

   กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน              

 

5.7  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับการดําเนินงาน CSR 

  

  การศึกษาครังนีได้รวบรวมความคิดเห็นเพิมเติมและข้อเสนอแนะเกียวกับการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีกลุ่มตัวอย่างได้ระบุไว้ในแบบสอบถามซึงเป็นคําถาม

ปลายเปิด มีดังนี 
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 5.7.1  ความคิดเห็นของพนักงานเกียวกับการดําเนินงาน CSR ของบริษัทในช่วงทีผ่านมา 

          จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 243 คน มีผู้ให้ความคิดเห็นเกียวกับการดําเนินงาน CSR ของ

บริษัทในช่วงทีผ่านมาจํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 36.21 ของกลุ่มตัวอย่างทีได้ตอบแบบสอบถาม

ทังหมดซึงสามารถสรุปความคิดเห็นเป็นประเด็นได้ดังนี  

  5.7.1.1  ในช่วงทีผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงาน CSR ทีดีอยู่แล้ว  

    กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.95 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นมีความคิดเห็นว่ากลุ่มบริษัท

ฯ มีการดําเนินงานทีดี เป็นระบบและมีความต่อเนือง ทํางานเป็นหมู่คณะมีการแบ่งหน้าทีของแต่ละ

ฝ่ายแต่ละบุคคลทีชัดเจนและเหมาะสม มีกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ทีดี มีการอบรม ให้ความรู้ 

ชีแนะแก่พนักงาน ให้ความสนใจกับสิงแวดล้อมและดูแลชุมชนเป็นอย่างดีโดยมีเพียงส่วนน้อย

เท่านันทียังต้องปรับปรุงแก้ไข ดังนันการดําเนินงาน CSR จึงช่วยเสริมภาพลักษณ์ทีดีให้กับกลุ่ม

บริษัทฯ และส่งผลให้สถานภาพการทํางานของบริษัทดีขึน เป็นต้น 

   5.7.1.2  ในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ มีการสือสาร ประชาสัมพันธ์ให้

ข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินงาน CSR ทียังไม่มากเท่าทีควร 

  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.90 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มี

การสือสารและประชาสัมพันธ์เกียวกับ CSR ภายในองค์กรค่อนข้างน้อยและไม่ชัดเจน การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR จึงน้อยมากซึงเป็นผลให้พนักงานส่วนหนึงโดยเฉพาะพนักงานทีเข้ามา

ทํางานไม่เกิน 2 ปีทราบว่ามีหน่วยงานทางด้าน CSR แต่ไม่ทราบว่า CSR คืออะไร มีบทบบาท

หน้าทีและความสําคัญอย่างไร ใครบ้างทีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าทีในหน่วยงาน CSR จึงทําให้ให้พนักงาน

ส่วนใหญ่ไม่ทราบขอบเขตของงาน CSR ไม่ทราบและไม่เข้าใจว่าCSR มีความเกียวข้องกับตน

อย่างไร โดยพนักงานส่วนหนึงมีความรู้เกียวกับ  CSR จากการอบรมของหน่วยงานความปลอดภัย

ซึงจัดขึนประจําปีเท่านัน จึงต้องการให้ผู้บริหารให้ความสําคัญและกระจายข่าวสารเกียวกับ CSR 

ให้มากยิงขึนโดยเฉพาะการกระจายลงสู่พนักงานระดับล่าง 

  5.7.1.3  ในช่วงทีผ่านมากลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีการดําเนินงาน CSR ใน

ระดับปานกลางหรือพอใช้ 

  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 13.64 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มี

การดําเนินงาน CSR ในระดับปานกลางหรือพอใช้แต่ถึงอย่างไรก็ตามได้มีการดําเนินงานทีค่อนข้าง

ดีเป็นบางด้าน เช่น มีความเอาใจใส่ดีมีการลงไปคลุกคลีกับชุมชนเพือรับฟังปัญหาต่างๆ และ

ดําเนินงานค่อนข้างดีในด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

    5.7.1.4  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีการอบรมเกียวกับ CSR แก่พนักงานยัง

ไม่มากเท่าทีควร 
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     กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7.95 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มี

การจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับ CSR ให้กับพนักงานไม่มากพอพนักงานจึงมีความเข้าใจเกียวกับ 

CSR ไม่มากนักดังนันกลุ่มบริษัทฯ ควรจัดให้มีการอบรมพนักงานในทุก ๆ ส่วนให้มากขึน เป็นต้น

    5.7.1.5  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีการเข้าถึงพนักงานและสนับสนุน

พนักงานให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน CSR ยังไม่มากเท่าทีควร 

    กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 6.82 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นมีความเห็นว่าพนักงานยังขาด

การมีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในการดําเนินงานด้าน CSR ของกลุ่ม

บริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังมีการเข้าถึงพนักงานทีไม่เพียงพอและมีดําเนินงานเฉพาะกลุ่มทีได้รับ

มอบหมาย ดังนันกลุ่มบริษัทฯ ควรจัดกิจกรรม CSR ทังภายในและภายนอกกลุ่มบริษัทฯ ให้มากขึน

และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน CSR อย่างจริงจังโดยการแนะนํา

และสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน เป็นต้น  

               5.7.1.6  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีขอบเขตการดําเนินงาน CSR กับชุมชน

ทียังไม่กว้างเท่าทีควร 

    กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 6.82 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มี

การดําเนินงาน CSR ทียึดถือชุมชนเป็นหลักซึงยังมีการดําเนินงานในด้านนีทีน้อยกว่าโรงงาน

ข้างเคียงและขอบเขตการดําเนินงาน CSR กับชุมชนยังแคบเกินไป การชีแจงหรือการให้ข้อมูล

รายละเอียดต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ นักและการเข้าถึงชาวบ้านยังมีความทัวถึงไม่เพียงพอ เป็นต้น 

  5.7.1.7  กลุ่มบริษัทฯ อูเบะ (ประเทศไทย) ให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน CSR 

ในด้านสิงแวดล้อมไม่มากเท่าทีควร 

    กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5.68 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มี

การดําเนินงานด้าน CSR ทีเน้นหนักไปในด้านชุมชนสําหรับด้านสิงแวดล้อมยังคงมีการดําเนินงาน

ทีไม่มากพอและยังคงมีเสียงวิจารณ์จากชาวบ้านโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ ในเรืองสิงแวดล้อม กลุ่ม

บริษัทฯ จึงควรมีกิจกรรมและการพัฒนาด้านสิงแวดล้อมกับชุมชนให้มากยิงขึนและมีการลงทุน

เกียวกับระบบจัดการมลพิษให้ดียิงขึนเพือแก้ปัญหาสิงแวดล้อมได้อย่างเต็มที เป็นต้น 

     5.7.1.8  กลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงาน CSR ทีมีความชัดเจนและมีความสมําเสมอ

ไม่มากเท่าทีควร 

    กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5.68 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นมีความเห็นว่าการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เริมมีแนวทางทีชัดเจนแต่ยังต้องการให้มีการดําเนินงานทีดีและชัดเจนยิงขึน 

นอกจากนียังมีความเห็นอีกว่าการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีความเป็นระบบและ

ความสมําเสมอทีไม่มากเท่าทีควร เป็นต้น 
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                          5.7.1.9  กลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงานทียังลึกซึงไม่มากเท่าทีควร 

                          กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 4.54 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มี

การดําเนินงานด้าน CSR ทียังไม่ลึกซึงเท่าทีควรและควรปฏิบัติให้ได้จริงตามนโยบายและระบบ

ต่างๆ ทีได้วางไว้ เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังในตารางที 5.30 

 

ตารางที 5.31  ความคิดเห็นของพนักงานเกียวกับการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ  

                       (ประเทศไทย) ในช่วงทีผ่านมา 

 

               ความคิดเห็นเกียวกับ       จํานวนผู้ให้ความคิดเห็น          ร้อยละของ 

การดําเนินงาน CSR ทีผ่านมาของบริษัทฯ                           (88 คน)                 ผู้ให้ความคิดเห็น    

            

1. ในช่วงทีผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงาน CSR                   29                            32.95 

     อยู่ในระดับทีดีแล้ว 

2.  การสือสาร ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับ                    14                            15.90 

     การดําเนินงาน CSR ยังไม่มากเท่าทีควร 

3.  ในช่วงทีผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงาน CSR     12                            13.64 

    ในระดับปานกลางหรือพอใช้ 

4.  การอบรมให้ความรู้เกียวกับ CSR แก่พนักงาน                                  7                             7.95 

     ยังไม่มากเท่าทีควร 

5. การเข้าถึงและสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วม                            6                             6.82 

    ในการดําเนินงาน CSR ยังไม่มากเท่าทีควร 

6. ขอบเขตการดําเนินงาน CSR กับชุมชนยังไม่กว้างเท่าทีควร              6                             6.82   

7.  การให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน CSR  

     ด้านสิงแวดล้อมยังไม่มาก เท่าทีควร                                                 5                             5.68 

8. บริษัทมีการดําเนินงาน CSR ทียังชัดเจนและ                                     5                             5.68 

    สมําเสมอไม่มากเท่าทีควร     

9. บริษัทมีการดําเนินงานทียังลึกซึงไม่มากเท่าทีควร                    4                             4.54 
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  5.7.2  ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีควร 

            ดําเนินการต่อไปในอนาคต 

          จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 243 คน มีผู้ให้ข้อเสนอแนะเกียวกับการดําเนินงาน CSR ของกลุ่ม

บริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ในช่วงทีผ่านมาจํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 28.39 ของกลุ่มตัวอย่างที

ได้ตอบแบบสอบถามทังหมดซึงสามารถสรุปข้อเสนอแนะเป็นประเด็นได้ดังนี 

        5.7.2.1  ควรพัฒนาด้านการสือสารและประชาสัมพันธ์เกียวกับ CSR ให้มากขึน 

               กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.13 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นได้ให้ข้อเสนอแนะเกียวกับ

การสือสารและประชาสัมพันธ์ทังภายในและภายนอกองค์กรรวมถึงการพัฒนาสือทีใช้ในการ

สือสารซึงแบ่งเป็นประเด็นย่อยดังนี 

                กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5.79 ได้เสนอแนะว่ากลุ่มบริษัทฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์

เกียวกับการดําเนินงานด้าน CSR ให้มากขึน 

               กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 13.04 ได้เสนอแนะเกียวกับการสือสารประชาสัมพันธ์ด้าน 

CSR กับชุมชนว่าควรมีการประชาสัมพันธ์เพือให้เป็นทีรู้จักแก่ชุมชนรอบข้างมากยิงขึน เช่น มีการ

จัดนิทรรศการร่วมกันกับชุมชนเพือให้ชุมชนได้ทราบถึงประโยชน์ของ CSR และผลการดําเนินงาน

ด้าน CSR ทีผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯ มีการพูดคุยให้ข้อมูลข่าวสาร ชีแจงกับชาวบ้านโดยมีการ

ติดตามประเมินผลของการดําเนินงานเหล่านันด้วย และมีการดําเนินงานกับชาวบ้านอย่างทัวถึงและ

เป็นธรรมในแต่ละกลุ่มและครัวเรือนของชุมชนโดยไม่เน้นกลุ่มบุคคลเป็นต้น 

                 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.49 ได้เสนอแนะเกียวกับการสือสารประชาสัมพันธ์ด้าน 

CSR ภายในองค์กรว่าควรมีการสือสารและประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรให้มากยิงขึน มีความ

ต่อเนืองและทัวถึงในแต่ละกลุ่มของพนักงานโดยควรมีการประชาสัมพันธ์และแนะนําให้พนักงาน

ได้ทราบถึงประโยชน์และความสําคัญของ CSR มีการให้ข่าวสารแก่พนักงานอย่างสมําเสมอเพือที

พนักงานจะได้สามารถให้ความร่วมมือได้อย่างเต็มที เช่น มีการแจ้งข่าวสารเรืองสิงแวดล้อมให้กับ

ทุกหน่วยงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เรืองและให้ทุกคนในบริษัทมีส่วนช่วยในการดูแลเรือง

สิงแวดล้อม เป็นต้น 

    กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5.79 ได้เสนอให้กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับปรุงและพัฒนา

เกียวกับสือทังในด้านจํานวนและคุณภาพของสือ เช่นมีชนิดของสือหรือช่องทางการสือสารมากขึน

และติดตังหรือใช้สือประชาสัมพันธ์ในจํานวนมากขึน เช่น มีวารสาร มีการจัดทําตู้รับข้อเสนอแนะ

จากชุมชน และมีการจัดทําป้ายโฆษณากิจกรรมเกียวกับ CSR ตามชุมชนเพือให้ชาวบ้านรับทราบว่า

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิงแวดล้อมภายใน

ชุมชนเป็นต้น สําหรับในด้านคุณภาพของสือบริษัท ฯ ควรมีพัฒนาสือให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้
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ง่ายขึน เช่น การมีบอร์ดทีใช้รูปภาพประกอบการสือสาร และพัฒนาสถานทีใช้ในการอบรมให้มี

คุณภาพและมีภาพ สี เสียงประกอบคําบรรยาย เป็นต้น 

             5.7.2.2  ควรพัฒนาการดําเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนืองและได้มาตรฐานระดับสากล 

   กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.88 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นได้เสนอแนะให้กลุ่มบริษัทฯ

มีการพัฒนาการดําเนินงานด้าน CSRให้มากขึนโดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.08 ได้เสนอแนะว่ากลุ่ม

บริษัทฯ ควรมีการพัฒนาการดําเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนือง มีการควบคุมการดําเนินงานมาก

ขึนและมีการแจ้งให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบอย่างทัวถึงเพือทีจะได้รับความร่วมมือในการ

พัฒนาการดําเนินงาน CSR และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5.80 ได้ให้เสนอแนะให้บริษัท ฯ สร้างชือเสียง

และพัฒนาการดําเนินงาน CSR ให้เท่าเทียมบริษัทอืนๆ และได้มาตรฐานระดับสากล 

    5.7.2.3  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ควรจัดกิจกรรมด้าน CSR ทีเน้นการมี

ส่วนร่วมให้มากยิงขึน 

    กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.94 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นได้ให้ข้อเสนอแนะว่ากลุ่ม

บริษัทฯ ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการเกียวกับ CSR ให้มากขึน เช่น มีนิทรรศการเกียวกับ CSR 

ของบริษัททุก ๆ 6 เดือนเป็นต้นและกิจกรรมด้าน CSR ทีจัดขึนนันควรเน้นการส่งเสริมให้ทุก ๆ 

ส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน CSR มากขึนไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับเหมา

และชุมชน ฯ เป็นต้น โดยผู้รับเหมาส่วนหนึงได้เสนอแนะว่าบริษัทควรจัดกิจกรรมด้าน CSR ทีให้

ผู้รับเหมาได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยและส่วนหนึงได้เสนอแนะว่าควรมีรางวัลหรือของขวัญให้กับผู้ที

ทําตามกฏระเบียบเป็นการตอบแทนเป็นต้น 

                        5.7.2.4  ควรส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน CSR ให้มากขึน 

   กลุ่มตัวอย่างร้อยละ14.49 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรให้

ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน โดยบริษัทควรมีการให้มีความรู้

ความเข้าใจและชีแจงเกียวกับ ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน CSR ของบริษัท ฯ 

ให้แก่พนักงานทุกคนทุกระดับสร้างความรู้สึกความเป็นนําหนึงใจเดียวกันในการดําเนินงาน CSR 

โดยไม่แบ่งแยกระดับชันและหน่วยงาน สร้างแรงจูงใจและกิจกรรมทีทําให้พนักงานได้มีส่วนร่วม

ในการดําเนินงาน CSR มากยิงขึนเช่นกิจกรรม CSR กับชุมชน และควรจัดให้มีผู้ทีมีหน้าทีในการ

ประสานงานในการดําเนินงาน CSR ในแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น 

    5.7.2.5  ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานด้าน CSR และปรับปรุงแก้ไขการ

ดําเนินงานอย่างสมําเสมอ 

    กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.14 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นได้เสนอแนะว่ากลุ่มบริษัทฯ 

ควรมีการรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน CSR เป็นระยะเพือ 
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หาข้อบกพร่องและนํามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดียิงขึน เป็นต้น 

    5.7.2.6  กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  มีการดําเนินงาน CSR ทีดีแล้ว 

                      กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.14 ได้ให้ความเห็นว่าบริษัท ฯ ได้ดําเนินการด้าน CSR ได้

เป็นอย่างดีและมีความเคร่งครัดแล้ว  

                       5.7.2.7  ควรมีการดําเนินงานด้าน CSR ทีชัดเจนและเป็นระบบมากยิงขึน 

    กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.69 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นได้เสนอแนะเกียวกับการ

ดําเนินงานด้าน CSR ของบริษัท ฯ ว่าควรมีแผนงานทีชัดเจนมีดําเนินงานทีเป็นลําดับขันตอน เป็น

ระบบ สมําเสมอ เป็นแบบแผนและควรเน้นการดําเนินงานให้เป็นเชิงรุกมากยิงขึน เป็นต้น 

                       5.7.2.8  ควรมีการพัฒนาการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อมให้ดียิงขึน 

                       กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7.25 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นได้ให้ข้อเสนอแนะว่ากลุ่ม

บริษัทฯ ควรให้ความสําคัญและพัฒนาการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อมให้ดียิงขึนโดย มีการแก้ไข

ปัญหาเรืองสิงแวดล้อมภายในกลุ่มบริษัทฯ อย่างจริงจังและถูกวิธี เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว

แม้ว่าจะต้องมีการลงทุนทีมากขึนก็ตามสําหรับการดําเนินการด้านสิงแวดล้อมกับภายนอกควรมีการ

ติดตามการเปลียนแปลงของสิงแวดล้อมของชุมชนและจัดให้มีกิจกรรมด้านสิงแวดล้อมกับชุมชน

ร่วมกับทางองค์กรอืนๆ เป็นต้น 

                        5.7.2.9  ควรมีการจัดสรรและพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงาน CSR 

                        กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7.25 ของผู้ทีได้ให้ความคิดเห็นได้ให้ข้อเสนอแนะว่ากลุ่ม

บริษัทฯ ควรจัดสรรบุคลากรด้าน CSR เพิมเติมและมีการพัฒนาบุคลากรด้าน CSR ให้ดียิงขึน โดย

บุคลากรด้าน CSR ควรเป็นผู้ทีมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR และเข้าใจเกียวกับกระบวนการ

ผลิตและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องมีความตังใจในการดูแลพนักงานและชุมชน

ด้วยใจอย่างแท้จริงและเป็นตัวอย่างทีดีแก่องค์กร เป็นต้น สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับ

การดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ดังตารางที 5.32 
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ตารางที 5.32  ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีควร 

                       ดําเนินการต่อไปในอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน CSR                                      จํานวนผู้ให้ข้อเสนอแนะ    ร้อยละของ 

          ของบริษัทในอนาคต                                                      (69 คน)              ผู้ให้ข้อเสนอแนะ    
 

1.  ควรพัฒนาด้านสือสารและประชาสัมพันธ์เกียวกับ CSR     27    39.13 

    ให้มากขึน 

2.  ควรมีการพัฒนาการดําเนินงานด้าน CSR ให้ต่อเนือง     22    31.88 

     และได้มาตรฐานระดับสากล 

3.  ควรจัดให้มีกิจกรรมด้าน CSR ทีเน้นการมีส่วนร่วม     11    15.94 

     จากภายในและภายนอกมากยิงขึน 

4.  ควรส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน CSR   10    14.49 

     ให้มากขึน 

5.  ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานด้าน CSR และปรับปรุงแก้ไข   7    10.14 

6.  บริษัท ฯ มีการดําเนินงาน CSR ทีดีแล้ว                                                          7    10.14 

7.  ควรมีการดําเนินงานด้าน CSR ทีชัดเจนและเป็นระบบ     6    8.69 

8.  ควรมีการพัฒนาการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อมให้ดียิงขึน    5    7.25 

9.  ควรมีการจัดสรรและพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงาน CSR    5    7.25 

 



บทที 6 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 

6.1  การดําเนินงานด้าน CSR ทีผ่านมาของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

 

  จากการเปรียบเทียบการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย) กับเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ต่อสังคม พ.ศ. 2552  พบว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้มีการดําเนินงานทีสอดคล้องกับทุกหัวข้อหลักของ

เกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึงยืนยันความสอดคล้องนีได้จากการทีกลุ่มบริษัทฯ ได้ผ่านการ

ทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2551 การได้รับรางวัลและการได้รับการรับรองตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานต่างๆ  

    กลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมมาตังแต่แรกเริมก่อตัง

องค์กรแต่อยู่ในรูปของการเป็นส่วนหนึงในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ซึงไม่ได้มีรูปแบบที

ชัดเจนว่าเป็นการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การทบทวนสถานะเริมต้นตามเกณฑ์

การปฏิบัติตามมาตรฐาน CSR-DIW จึงช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนและทําความเข้าใจเกียวกับ

การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทีผ่านมา และทราบสถานะในการดําเนินงานของตน 

และนําไปสู่การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซึงเป็นส่วนหนึงของพันธกิจของกลุ่ม

บริษัทฯโดยการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนีได้ส่งผลทีสําคัญต่อการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างมาก เนืองจากเป็นแนวทางชีนําในการนํา CSR มาบูรณาการกับทัว

ทังองค์กรและก่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ซึงมีผลต่อความร่วมมือของบุคลากรใน

องค์กรและนําไปสู่การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย ซึงในการนํา CSR ไปปฏิบัติ

ตามเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐานนันได้นําไปสู่การจัดตังหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) ของกลุ่มบริษัทฯ ขึนซึงเป็นการรวบรวมหน่วยงานต่างๆ ทีมีความเกียวข้องเป็นอย่างสูงกับ

การดําเนินงาน CSR มาทํางานร่วมกัน ทําหน้าทีในการเป็นศูนย์กลางในการขับเคลือนและสือสาร

การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับทังภายในและภายนอกองค์กรให้เป็นไปอย่างมี

ระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนีกลุ่มบริษัทฯ จึงมีหน่วยงานและมีการดําเนินงานด้าน CSR ทีมี
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ความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิงขึนซึงส่งผลดีต่อการดําเนินงาน CSR ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม

การดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการดําเนินงานต่างๆ  การดําเนินงานและการ

ขจัดข้อโต้แย้งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการติดตามตรวจสอบเพือแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงาน 

CSR เป็นต้น 

    สรุปได้ว่ามาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม นัน

ได้เป็นแนวทางและกรอบในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯซึง

นอกเหนือจากประโยชน์ในด้านการบริหารการดําเนินงานด้าน CSR ภายในองค์กรแล้ว ประโยชน์

ทีกลุ่มบริษัทฯได้รับจากการดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมคือมุมมองภายนอกทีมีต่อ

องค์กร ได้แก่ ความน่าเชือถือ ภาพลักษณ์ทีดีต่อสังคม ซึงช่วยให้กลุ่มบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับ

สังคมรอบข้าง เป็นเกราะป้องกันและภูมิคุ้มกันทีดีให้กับองค์กร เห็นได้จากการทีกลุ่มบริษัทฯ

สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขและแทบจะไม่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียต่างๆ ซึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯสามารถดําเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนีการเป็น

องค์กรทีดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากจะทําให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับประโยชน์แล้วสังคมและ

สิงแวดล้อมยังได้รับประโยชน์ในระยะยาวอีกด้วยซึงจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยังยืนในทีสุดแม้ว่า

กลุ่มบริษัทฯ จะผ่านการทวนสอบตามมาตรฐานหรือไม่ก็ตาม  

 

6.2  ปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 

 

  จากการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 

สามารถสรุปและอภิปรายผลในแต่ละด้านและแต่ละประเด็น ดังนี 

 

 6.2.1 ปัจจัยด้านบริบท 

   จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาปัจจัยด้านบริบททีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ซึง

แบ่งออกเป็นปัจจัยด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและเทคโนโลยี สามารถอภิปราย

ผลได้ดังนี 

    6.2.1.1  การเมือง 

    จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยสําคัญด้านการเมืองทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของ

กลุ่มบริษัทฯได้แก่ นโยบายรัฐบาล กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกําหนดของภาครัฐ  และผู้นํา

ชุมชน/ผู้นําท้องถินและการปกครองส่วนท้องถิน / การเมืองท้องถิน และปัจจัยอืนๆ คือองค์กร

พัฒนาเอกชน (NGOs) อภิปรายผลได้ดังนี 
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    1)  นโยบายรัฐบาลมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เนืองมาจาก

นโยบายรัฐบาลนันเป็นหลักและวิธีปฏิบัติซึงทําให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางใน

การดําเนินการ CSR และสามารถดําเนินงานได้อย่าง มีทิศทาง มีเป้าหมาย และเป็นระบบ ซึงเป็นสิง

สําคัญในการบริหารงาน CSR ขององค์กร สอดคล้องกับทวีป ศิริรัศมี (2544 อ้างถึงใน ประภาพร 

บุญปลอด, 2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า นโยบายเปรียบเสมือนเครืองมือสําหรับผู้บริหารเพือใช้เป็น

แนวทางในการกําหนดทิศทางและเป้าหมาย เพือการพัฒนาองค์การและนํามาเป็นกรอบชีนําการ

ปฏิบัติ (Course of Action) 

   2)  กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกําหนดของภาครัฐ  มีผลต่อการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เนืองมาจากในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมนันอย่าง

น้อยทีสุดต้องดําเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนัน กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกําหนด

ของภาครัฐ  จึงเป็นสิงทีกลุ่มบริษัทฯ ต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างไม่สามารถหลีกเลียงได้ 

นอกจากนีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับยังเป็นผลดีกับกลุ่มบริษัทฯ เนืองจากเป็นกรอบและ

แนวทางชีนําในการดําเนินงานต่างๆ และช่วยลดข้อขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนันกฎหมาย/

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกําหนดของภาครัฐ  จึงเป็นพืนฐานในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ

ได้เป็นอย่างดี ซึงโสภณ พรโชคชัย (2553ข: 13) ได้แบ่ง CSR ออกเป็น 3 ระดับสําคัญโดยระดับที

หนึงคือระดับทีกําหนดตามกฎหมายซึงเป็นระดับทีสําคัญทีสุด การไม่ทําตามถือเป็นการละเมิดต่อ

ปัจเจกบุคคล กลุ่มชุมชนหรือความสงบสุขของสังคม องค์กรทีมี CSR ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดย

เคร่งครัด สอดคล้องกับคณะทํางานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงเเวดล้อมของบริษัทจด

ทะเบียน (2551:7) ทีได้แบ่งการปฎิบัติตามหลัก CSR ออกเป็น 4 ขัน โดยขันทีหนึง (Mandatory 

Level) นันเป็นการปฎิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดตามกฎหมาย (Legislation)  

    3)  ผู้นําชุมชน / ผู้นําท้องถินและ การเมืองท้องถินมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

ของกลุ่มบริษัทฯ เนืองมาจากชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯมีการปกครองภายในชุมชนโดยการมีผู้นํา

ทังทีเป็นผู้นําอย่างเป็นทางการ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และผู้นําอย่างไม่เป็นทางการ เช่น ผู้อาวุโส 

และเจ้าอาวาส เป็นต้น ซึงผู้นําเหล่านีได้รับการยอมรับ เคารพนับถือจากคนในชุมชนเป็นอย่างมาก 

นอกจากนีแล้วคนในชุมชนยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นเสมือนเป็นเครือญาติ ผู้นําชุมชนจึงมี

อิทธิพลในการ ชักจูง คัดค้าน ในการกระทําหรือการดําเนินงานต่างๆ ของสมาชิกในชุมชนได้เป็น

อย่างดี ดังนันผู้นําชุมชนจึงเป็นปัจจัยหนึงทีช่วยส่งเสริม หรือเป็นอุปสรรคในการดําเนินงาน CSR 

ของกลุ่มบริษัทฯได้ โดยทีผ่านมาผู้นําชุมชนได้เป็นตัวกลางในกลางผลักดัน ประสานงาน และ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกียวกับการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือของ

คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี สําหรับการเมืองท้องถินซึงเป็นการแข่งขันของกลุ่มผู้นําในชุมชน และ
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อาจนํามาซึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในลักษณะความเป็นพวกพ้องกัน ความช่วยเหลือจากกลุ่ม

บริษัทฯ ทีมีต่อชุมชนอาจกลายเป็นส่วนหนึงของการแข่งขันและความเป็นพวกพ้องนันได้ ส่งผลให้

กลุ่มบริษัทฯต้องระมัดระวังในการดําเนินงาน CSR และพยายามตังตังตนให้เป็นกลางโดยไม่ฝักใฝ่

ฝ่ายใด สอดคล้องกับสุดา ทัพสุวรรณ (2530 อ้างถึงใน กันทิมา จินโต, 2550: 31) ได้กล่าวไว้ว่าผู้นํา

คือผู้ทีได้รับการยอมรับจากกลุ่มว่าเป็นผู้ทีมีคุณลักษณะเหมาะสม และมีอิทธิพลในอันทีจะชักจูง

โน้มน้าวให้บุคคลอืนทํางานให้กลุ่มอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้นําจะเป็นผู้ทีคนในกลุ่มมีความ

ศรัทธา รักใคร่ เลือมใส และยกย่อง เป็นผู้ทีเป็นศูนย์รวมนําใจของคนในกลุ่ม 

  4)  องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ 

เนืองมาจาก NGOs มีการดําเนินงานเพือประโยชน์ของประชาชนหรือสังคม เป็นคู่ขนานกับภาครัฐ  

และเชือมโยงระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน เป็นกระบอก เสียงให้กับประชาชนและสังคม 

ปัจจุบันจึงได้มีการให้ความสําคัญกับ NGOs มากขึน เห็นได้จาก การให้ NGOs มีบทบาทในการ

ดําเนินธุรกิจตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯได้มีการ

กําหนดให้ NGOs เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร มีการจัดทําแผนในการสือสารและการ

ดําเนินงานกับ NGOs  และเปิดโอกาศให้ NGOs มีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์กรมากขึน ซึง

การได้รับความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีกับ NGOs ทําให้การดําเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ มี

ความราบรืนเป็นอย่างดี สอดคล้องกับอนุตรา สินชัยพานิช (อ้างถึงใน ผู้จัดการ 36 องศารายสัปดาห์, 

2551) ที ได้กล่าวไว้ว่าการทํา CSR ในปัจจุบัน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ ต้องมีการ

ดําเนินงานร่วมกันมากขึน เนืองจากหลายๆ เรืองมีความเกียวพันเชือมโยงกัน เมือทุกภาคส่วนมี

แนวทางร่วมกัน พยายามหาเป้าหมายร่วมกัน ย่อมทําให้โครงการดีๆ สําเร็จได้ดีขึน 

                 6.2.1.2  เศรษฐกิจ 

     จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยสําคัญด้านเศรษฐกิจทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของ

กลุ่มบริษัทฯได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยอืนคือคู่ค้า อภิปรายผลได้ดังนี  

   1) สภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เนืองมาจากส่วน

หนึงของการดําเนินงาน CSR นันเป็นการลงทุนทางสังคมซึงจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการ

ดําเนินงาน เช่น การช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนโดยส่วนหนึงเป็นการขอความช่วยเหลือจากชุมชน

กลุ่มบริษัทฯ จึงไม่อาจทีจะละเลยได้ และเมือเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจกลุ่มบริษัทฯจําเป็นต้อง

ปรับตัวให้มีความสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจจึงอาจส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณในการ

ดําเนินงาน CSR ซึงส่งผลถึงระดับในการดําเนินงาน CSR ให้ได้อย่างเต็มความ สามารถตามไปด้วย

สําหรับสภาวะเศรษฐกิจของชุมชนมีผลต่อการดําเนินงาน CSR เนืองจากชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัท

ฯ เดิมนันเป็นชุมชนชนบทมีอาชีพเกษตรกรรมปัจจุบันเกิดการเปลียนแปลงเป็นชุมชนกึงเมืองคน
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ในชุมชนส่วนหนึงมีอาชีพรับจ้างและอาชีพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ซึงบางส่วนมีรายได้ไม่

มันคงและยังคงมีความต้องการความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯในบางด้าน เช่น ทุนในการจัดตัง

กลุ่มอาชีพต่างๆ เพือเสริมรายได้และทุนการศึกษาให้กับบุตรหลาน เป็นต้น ดังนันสภาวะเศรษฐกิจ

ของชุมชนจึงมีผลต่อระดับความต้องการความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯ ซึงจากการศึกษาโดยใช้

แบบสอบถามของสถาบันไทยพัฒน์ (2553ง) พบว่าร้อยละ 55.5 ขององค์กรธุรกิจมองว่าภาวะ

เศรษฐกิจมีผลต่อการดําเนินกิจกรรม CSR ในองค์กร โดยเฉพาะในแง่ของงบประมาณทีอาจจะถูก

ตัดออกไปหากภาวะเศรษฐกิจชลอตัว   

    2)  ความต้องการของคู่ค้ามีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ถึงแม้กลุ่ม

บริษัทฯ ไม่ใช่การอุตสาหกรรมขันปลายและมีคู่ค้าน้อยราย แต่คู่ค้าก็ต้องการการดําเนินงานอย่าง

เป็นธรรม ยุติธรรม เท่าเทียมกัน และมีความโปร่งใส จากกลุ่มบริษัทฯ ดังนันเพือสร้างภาพลักษณ์ที

ดี สร้างความน่าเชือถือ รักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้ารายเก่าและ สร้างเครือข่ายกับคู่ค้ารายใหม่ 

กลุ่มบริษัทฯจึงจําเป็นต้องมีการดําเนินงานทีมี จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ต่อคู่ค้าซึง

เป็นหนึงในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักของการดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึงนาง

สมรรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก 

ได้กล่าวไว้ว่าแม้ว่าการทํา CSR เป็นเรืองของความสมัครใจและความพร้อมของภาคธุรกิจแต่เป็น

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทําให้สร้างความมันใจให้ผู้ซือ และสามารถดําเนินธุรกิจกับกลุ่ม

ผู้นําเข้าทังรายเก่าและเป็นลู่ทางเชือมโยงไปสู่คู่ค้ารายใหม่ทีให้ความสําคัญกับเรือง CSR และ

ต้องการทําการค้ากับผู้ประกอบการทีมีมาตรฐาน CSR เท่านัน (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศ

ไทย, 2553) 

    6.2.1.3  สังคมและวัฒนธรรม   

    จากการศึกษาพบว่าปัจจัยสําคัญด้านสังคมและวัฒนธรรมทีมีผลต่อการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชือ วัฒนธรรมประเพณี การมีส่วนร่วมของคน

ในชุมชน และและปัจจัยอืนคือการเรียกร้องจากชุมชน ประชาชนและสังคมโดยรอบ อภิปรายผลได้

ดังนี    

    1)  ทัศนคติ ค่านิยม ความเชือ วัฒนธรรมประเพณีและการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชน มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เนืองมาจากคนในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ

ส่วนใหญ่เป็นคนพืนเมืองหรือคนในพืนทีซึงมีความเกียวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด อีกทังยังมี

ความเคารพในจารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของชุมชนอย่างเหนียวแน่น ซึงค่านิยม ความเชือ 

วัฒนธรรมประเพณี ของคนในชุมชนมีผลต่อแนวความคิด ทัศนคติ การยอมรับ การให้ความร่วมมือ 

และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ซึงทีผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้เติบโตมา
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พร้อมกับการเรียนรู้จากชุมชนมาโดยเสมอ มีการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจ สร้างทัศนคติที

ดี ให้กับชุมชน และให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้าน CSR ทีกลุ่มบริษัทฯได้จัดขึนสิง

เหล่านีได้นํามาซึงความเข้าใจ ทัศนคติทีดี และยอมรับในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯจึง

ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯสามารถเข้าถึงชุมชนและขับเคลือนการดําเนินงาน CSR กับชุมชนได้เป็นอย่าง

ดี สอดคล้องกับสุธี วรประดิษฐ์ (2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึนจาก 

เป้าหมายทีต้องการ ค่านิยม ความเชือ วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน การเสริมแรง โอกาส 

ความสามารถ การสนับสนุน ความคาดหมายในสิงทีต้องการ 

    2)  การเรียกร้องและการร้องเรียนจากชุมชน ประชาชนและสังคมโดยรอบ มีผลต่อ

การดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เนืองมาจากกระแสด้านสังคมและสิงแวดล้อมทีมีความ

แข็งแกร่งขึนได้ก่อให้เกิดความตระหนักของประชาชนให้มากขึนตามไปด้วย อีกทังการพัฒนาของ

เทคโนโลยีในด้านการสือสาร ดังนันด้วยความรู้ใหม่ๆ ทีได้รับและความตระหนักทีมีอยู่จึงทําให้คน

ในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯมีความใส่ใจในผลกระทบทีชุมชนอาจได้รับจากการดําเนินงานของ

กลุ่มบริษัทฯ และมีพลังทีจะร้องเรียนและเรียกร้องเมือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับ

ความเดือดร้อนซึงอาจนําไปสู่การต่อต้านได้หากไม่ได้รับการชีแจงหรือการปรับปรุงแก้ไข ส่งผล

ให้กลุ่มบริษัทฯต้องมีการเฝ้าระวัง ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการดําเนินงานตลอดเวลาเพือไม่ให้เกิด

ผลกระทบเชิงลบกับชุมชนและสังคม รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจกับชุมชนอย่าง

สมําเสมออีกด้วย โดยพิพัฒน์ ยอดพฤติการ( อ้างถึงในสถาบันไทยพัฒน์, 2553จ)ได้กล่าวไว้ว่าการ

ดําเนินกิจกรรม CSR ขององค์กรนันสามารถเกิดขึนจาก 2 ทาง คือจากจิตสํานึกภายในทีต้องการ

ดูแลรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความสมัครใจและยินดีทําด้วยตนเองโดยไม่มีใครบังคับ (Inside-out) 

ขณะทีอีกทางหนึงเกิดจากแรงกดดันจากภายนอกทีจําเป็นต้องทํา หรือเป็นไปโดยภาระหน้าที หรือ

กระแสเรียกร้องจากสังคม (Outside-in)  

  6.2.1.4  เทคโนโลยี 

   เทคโนโลยีของชุมชนและสังคมมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ

เนืองมาจากเทคโนโลยี มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และมีความสําคัญเป็นอย่างยิงใน

การดําเนินงานทางอุตสาหกรรม เนืองจากเทคโนโลยีทําให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว และช่วย

แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ สําหรับการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯเทคโนโลยีของชุมชนและสังคมที

มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ได้ แก่ เทคโนโลยีการสือสาร เนืองจากการดําเนินงาน CSR นันเป็นการ

การดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังภายในและภายนอกองค์กร เทคโนโลยี

การสือสารทีดีของชุมชนและสังคม จะช่วยให้มีการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจ 

ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ซึง
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กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการสือสารผ่านทางเครือข่ายระหว่างประเทศ (Internet) และจัดให้มีโทรศัพท์สาย

ตรง (Hotline) ทําให้ชุมชนและสังคมสามารถแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร ติดต่อ ร้องเรียน ขอความ

ช่วยเหลือกับกลุ่มบริษัทฯได้ตลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถสร้างความเข้าใจ ตอบสนองความ

ต้องการหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ  ทีมีกับชุมชนและสังคมได้อย่างรวดเร็ว สําหรับเทคโนโลยีภายในกลุ่ม

บริษัทฯ เช่น เทคโนโลยีการสือสารภายในองค์กรได้ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงานที

สอดคล้องกัน มีความเข้าใจกันสือสารประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและได้รับความร่วมมือในการ

ดําเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ นอกจากนีแล้วเทคโนโลยีการผลิต การบําบัด การกําจัดของเสียทีดี 

นอกจากทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพแล้ว ยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพสิงแวดล้อม 

และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนและสังคม จึงช่วยลดข้อขัดแย้งและช่วยให้สามารถ

ดําเนินงานได้อย่างราบรืนอีกด้วย สอดคล้องกับสิปปนนท์ เกตุทัต (ม.ป.ป.: 80 อ้างถึงในพงศ์ศักดิ 

สังขภิญโญ , 2554) ทีได้กล่าวไว้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความจําเป็นและเพิมความ สําคัญ

เป็นลําดับมากขึนต่อการดํารงชีวิตของ นอกจากนีมาตรฐาน CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตาสาหกร

รมยังได้กําหนดให้การพัฒนาเทคโนโลยีให้กับชุมชนก็เป็นประเด็นหนึงของการดําเนินงาน CSR 

อีกด้วย 

 

   6.2.2  ปัจจัยนําเข้า 

    จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาปัจจัยนําเข้าทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ซึงแบ่ง

ออกเป็นปัจจัยด้าน ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ  สถานทีและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ วิธีการ

ทํางานและการบริหารจัดการ ทรัพยากรเวลา และข้อมูลข่าวสาร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี  

   6.2.2.1  ทรัพยากรบุคคล 

   จากการศึกษาพบว่าปัจจัยสําคัญด้านทรัพยากรบุคคลทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

ของกลุ่มบริษัทฯได้แก่ การสนับสนุนของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน และปัจจัยอืนคือ 

บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในงาน ในด้านการสือสาร และมีจํานวนเพียงพอ อภิปราย

ผลได้ดังนี 

               1)  บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในงานและทักษะในด้านการสือสาร

และมีจํานวนเพียงพอมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯเนืองจากทรัพยากรมนุษย์หรือ

บุคลากรเป็นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินงาน CSR เนืองจากเป็นผู้ขับเคลือนและมีบทบาท

สําคัญในทุก ๆ ขันตอนของการดําเนินงาน CSR ผลของการปฏิบัติงานหรือความสําเร็จตาม

เป้าหมายของการดําเนินงาน CSR ส่วนหนึงจึงขึนกับบุคลากร และเนืองจาก CSR เป็นการ

ดําเนินงานในหลายด้านการทีกลุ่มบริษัทฯมีบุคลากรในการดําเนินงาน CSR ทีมีความเชียวชาญใน
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แต่ละด้าน มีศักยภาพ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีความ สามารถในการสือสาร มีความรู้

ความสามารถ ความชํานาญ และมีทักษะในงาน ได้ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถดําเนินงาน CSR 

ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาได้อย่างต่อเนือง นอกจากในเชิงคุณภาพแล้ว

ความพอเพียงในด้านปริมาณของบุคลากรยังเป็นปัจจัยหนึงทีช่วยสนับสนุนให้การดําเนินงาน CSR 

บรรลุตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ซึงอาจเป็นอุปสรรคอย่างหนึงในการดําเนินงาน CSR สอดคล้อง

กับ สมิต สัชฌุกร (2553ก) ทีได้กล่าวไว้ว่าองค์การจะเกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนืองเพราะมี

พนักงานทีรู้งานเป็นงานมีความชํานาญสามารถคิดริเริมสร้างสรรค์ในงานใหม่ๆ ได้ทําให้สามารถ

ปลูกฝังทัศนคติทีดีได้อย่างสมําเสมอ อันจะเป็นผลให้สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายทําให้ไม่เกิด

ความติดขัด หยุดชะงักงานสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนือง  

    2)  การสนับสนุนของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงานมีผลต่อการ

ดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เนืองจากผู้บริหารเป็นผู้นําองค์กรจึงมีอิทธิพลต่อวิธีการทํางาน 

การตัดสินใจ ความเชือ ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ดังนันการทีผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯมี

ความเข้าใจ ตระหนักในความสําคัญ ให้การสนับสนุนการดําเนินงาน CSR รวมทังทรัพยากรต่างๆ 

และมีการกําหนด CSR เป็นนโยบายหนึงของกลุ่มบริษัทฯได้ส่งผลให้การดําเนินงาน CSR ของกลุ่ม

บริษัทฯมีความชัดเจนมากขึน เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดการขับเคลือนและสร้างขวัญกําลังใจแก่

บุคลากรในการดําเนินงาน CSR จึงส่งผลให้การดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯมีความก้าวหน้า

และพัฒนาได้อย่างต่อเนือง และเนืองจากการดําเนินงาน CSR นันเป็นหน้าทีของพนักงานทุกคนที

จะต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน การทีพนักงานของกลุ่มบริษัทฯยังให้ความร่วมมืออย่างไม่เต็มทีซึงอาจ

เกิดมาจากการประชาสัมพันธ์และการสือสารทียังไม่ทัวถึงจึงทําให้ไม่สามารถกระจายการมีส่วน

ร่วมในการดําเนินงาน CSR ให้ทัวทังองค์กรได้ สอดคล้องกับอัญชลี ปินจันทร์ (2553: 119) ทีได้

กล่าวไว้ว่าการสนับสนุนของผู้บริหารขององค์กรและความพร้อมของพนักงาน เป็นส่วนหนึงของ

ปัจจัยทีเกือหนุนและปัจจัยทีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินกิจกรรม CSR ภายในองค์กรได้   

  6.2.2.2  งบประมาณ 

     จากการศึกษาพบว่าความเพียงพอเหมาะสมของงบประมาณทีได้รับในการ

ดําเนินงาน CSR มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ถึงแม้ว่าการดําเนินงาน CSR ของ

กลุ่มบริษัทฯนันเป็นการทําด้วยจิตสาธารณะมาตังแต่แรกเริมก่อตังองค์กรจนถือได้ว่าเป็น

วัฒนธรรมขององค์กร โดยไม่ได้หวังผลในด้านการค้าหรือการประชาสัมพันธ์การลงทุนจึงเป็น

เพียงส่วนหนึงของการดําเนินงาน CSR แต่เนืองจากการดําเนินงานในบางส่วนจําเป็นต้องใช้

งบประมาณในการดําเนินงาน เช่นการจัดกิจกรรมต่างๆ และการลงทุนทางสังคม เงินทุนและ

งบประมาณทีเพียงพอเหมาะสมจะสามารถนํามาใช้เป็นเครืองมือในการบริหารและพัฒนาการ
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ดําเนินงาน CSR ให้ก้าวหน้าได้อย่างเต็มที ดังนันงบประมาณจึงเป็นปัจจัยหนึงทีช่วยส่งเสริมการ

ดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ สอดคล้องกับอัญชลี ปินจันทร์ (2553: 199) ทีได้กล่าวไว้ว่าความ

พร้อมของงบประมาณทีจะต้องใช้ในการดําเนินกิจกรรมเป็นปัจจัยหนึงทีสามารถเกือหนุนและเป็น

อุปสรรคต่อการดําเนินกิจกรรม CSR ภายในองค์กรได้  

               6.2.2.3  สถานทีและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ  

   จากการศึกษาพบว่าสถานทีและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ มีผลต่อการ

ดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯเนืองมาจากในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ด้าน CSR ทัง

ภายในและภายนอกกลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องมีอาคาร สถานทีทีมีความชัดเจนและเหมาะสมเพือให้

ง่ายในการติดต่อการสือสาร ประสานงาน และสะดวกในการรวมตัวกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

นอกจากนีสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบไฟ ระบบนํา ระบบปรับอากาศ และยานพาหนะ

ในการเดินทางยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและความสะดวกสบายของผู้ทีเข้าร่วม

กิจกรรมซึงนําไปสู่การให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกด้วย ดังนัน สถานทีและสิงอํานวยความ

สะดวกต่างๆ จึงเป็นทรัพยากรซึงเป็นองค์ประกอบทีสําคัญอย่างหนึงในการดําเนินงาน CSR 

สอดคล้องกับธัชชัย จิตรนันท์ (2554) ทีได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดทางการบริหารทีสําคัญแนวคิดหนึง

คือแนวคิดทีว่าทรัพยากรการบริหารทีสําคัญนันมีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ คน (Man) เงิน(Money) วัสดุ

อุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management)  

    6.2.2.4  วิธีการทํางานและการบริหารจัดการ 

   จากการศึกษาพบว่าปัจจัยสําคัญด้านวิธีการทํางาน / การบริหารจัดการ ทีมีผลต่อ

การดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯได้แก่ วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร วิธีการต้นแบบและกล

ยุทธ์ในการดําเนินงาน CSR และ มาตรฐานการดําเนินงานต่างๆ (เช่น ISO14001, OHSAS18001, 

ISO9001) อภิปรายผลได้ดังนี 

    1)  วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ

เนืองมาจากวิสัยทัศน์เป็นการมองภาพอนาคตร่วมกันหรือเป้าหมายร่วมกันของบุคลากรในทุกระดับ

ของกลุ่มบริษัทฯ โดยวิสัยทัศน์ได้ช่วยกําหนดทิศทางในการดําเนินงานเพือให้บรรลุเป้าหมายและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึงนําไปสู่การกําหนดพันธกิจและนโยบาย CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ทําให้

บุคลากรได้ทราบถึงความสําคัญและบทบาทหน้าทีของตนเอง มีความมุ่งมัน ทุ่มเท และทํางานอย่าง

มีจุดมุ่งหมาย ซึงส่งผลต่อคุณภาพของการดําเนินงาน CSR นอกจากนีการมีวิสัยทัศน์ยังแสดงถึงการ

เป็นองค์กรทีมีคุณภาพอีกด้วยสําหรับวัฒนธรรมองค์กรนันเป็นค่านิยมและความเชือทียึดถือร่วมกัน

ของคนในกลุ่มบริษัทฯ ซึงวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทฯคือ AOU C6 ส่งผลให้บุคลากรของ

กลุ่มบริษัทฯ มีแนวคิด มีความเชือ มีวิถี มีกรอบและแนวทางการปฏิบัติทีเป็นแบบแผนหรือเป็นไป
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ในแนวทางเดียวกัน มีความผูกพันเป็นนําหนึงใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจ พยายามทีจะบรรลุ

เป้าหมายร่วมกัน และมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นส่วนหนึงทีช่วยเพิม

ประสิทธิภาพในการดําเนิน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนีวัฒนธรรมองค์กรยังเป็นเครืองมือ

ทีช่วยถ่ายทอด แนวคิด แนวการปฏิบัติและวิธีการทํางานไปสู่บุคลากรในรุ่นถัดไปและยังช่วยให้

กลุ่มบริษัทฯ มีภาพพจน์ทีดีเป็นทียอมรับของสังคมอีกด้วย สอดคล้องกับสมศักดิ ดลประสิทธ์ 

(2554) ทีได้กล่าวไว้ว่าวิสัยทัศน์ หมายถึง การมองภาพอนาคตของผู้นําและสมาชิกในหน่วยงาน 

และการกําหนดจุดหมายปลายทางทีชัดเจน ท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้ ทังนีอยู่บนพืนฐาน

ของค่านิยมและความเชือขององค์กรด้วย และอัญชลี ปินจันทร์ (2553: 199) ทีได้กล่าวไว้ว่า

วัฒนธรรมการทํางานเป็นทีมหรือการร่วมมือกันนันเป็นปัจจัยหนึงทีเกือหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อ

การดําเนินกิจกรรม CSR ภายในองค์กรได้ เนืองจากกิจกรรม CSR ไม่ได้เป็นหน้าทีของฝ่ายใดฝ่าย

หนึงในองค์กร แต่เป็นหน้าทีของทุกๆ คนในองค์กรทีต้องร่วมมือ  

     2)  วิธีการต้นแบบและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน CSR มีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

ของกลุ่มบริษัทฯ เนืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดําเนินงาน CSR กับทังภายในและภายนอก

องค์กร ซึงได้แก่ การใช้วัฒนธรรมองค์กรกับภายในและการใช้ความน่าเชือถือและไว้วางใจกับ

ภายนอก การมีกลยุทธ์ในการดําเนินงาน CSR ดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถดําเนินงาน 

CSR ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาทีเหมาะสม สําหรับ

วิธีการต้นแบบในการดําเนินงาน CSR นันแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีการดําเนินงานความรับผิดชอบ

ต่อสังคมมาตังแต่แรกเริมองค์กร แต่การนํามารวบรวมและปรับรูปแบบให้เป็นไปตามตาม

มาตรฐาน CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางและกระบวนการ

ในการดําเนินงาน CSR ทีชัดเจน เป็นรูปธรรม และเป็นระบบมากขึน จึงส่งผลให้สามารถพัฒนาการ

ดําเนินงาน CSR ไปได้อย่างรวดเร็ว ซึงหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (2554 อ้างถึงใน กิฟ ทู ออล, 

2553) ได้กล่าวไว้ว่าในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากการทํากลยุทธ์ CSR ในระดับ

องค์กรแล้วยังต้องมองการทํากิจกรรมเพือสังคมอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Corporate Social 

Innitiatives) อีกด้วย และสถาบันไทยพัฒน์ (2553ข) ทีได้กล่าวไว้ว่าบริษัททีเริมต้นทํา CSR  อาจ

ศึกษารูปแบบการดําเนินการด้าน CSR ของบริษัทอืนเพือนําเป็นแนวทาง โดยปรับให้เหมาะกับ

ลักษณะธุรกิจและทรัพยากรของบริษัทของตนและอาจเข้าร่วมกิจกรรม CSR ของบริษัทอืนตาม

ความเหมาะสม  

   3) มาตรฐานการดําเนินงานต่างๆ มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ

เนืองจากในการดําเนินงาน CSR นันเป็นการดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในหลาย

ประเด็น เช่น สิงแวดล้อม แรงงาน ผู้บริโภค เป็นต้น ซึงการดําเนินงานในแต่ละประเด็นดังกล่าวนัน
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มีเครืองมือในการบริหารจัดการรองรับเช่น ISO 14001 OHSAS 18001 และ ISO 9001 เป็นต้น โดย

มาตรฐานการดําเนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อกําหนดต่างๆ ตามมาตรฐาน CSR-DIW 

ซึงเป็นกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ดังนันมาตรฐานต่างๆ เหล่านีจึง

เป็นพืนฐานในการดําเนินงาน CSR ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถดําเนินงานตาม

มาตรฐาน CSR-DIW ได้ง่ายขึน นอกจากนี ยังช่วยแสดงถึงการดําเนินงานทีดีมีมาตรฐานของ

องค์กรซึงช่วยสร้างความมันใจแก่ประชนชน สร้างความน่าเชือถือในวงการค้าและเป็นประโยชน์

ในการประชาสัมพันธ์องค์กรอีกด้วย สอดคล้องกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(2553) ทีได้กล่าวไว้ว่าการได้รับการรับรองจากหน่วยงานทีเป็นการยอมรับในระดับชาติเป็นวิถีทาง

ทีง่ายทีสุดในการให้ความมันใจแก่ประชาชนและเป็นการสร้างความน่าเชือถือในวงการค้า 

                6.2.2.5  ทรัพยากรเวลา 

  จากการศึกษาพบว่าทรัพยากรเวลาที มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ

เนืองจากในทุกขันตอนของการดําเนินงาน CSR ต้องใช้เวลา ในขณะทีเวลาเป็นทรัพยากรทีไม่

สามารถหาหรือสร้างขึนมาใหม่เมือหมดไปได้ ซึงการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ นันมีทัง

ส่วนทีอยู่ในเนืองานและส่วนทีอยู่นอกเหนือเนืองาน  การจัดสรรทรัพยากรเวลา ให้มีความเพียงพอ

เหมาะสมและใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้บุคลากรสามารถดําเนินงาน CSR ได้อย่าง

เต็มทีและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้าน CSR ได้ ซึงหวน พินธุพันธ์ (2553ก: 49-

50) ทีได้กล่าวไว้ว่าในการกระทําทุกอย่างต้องใช้เวลาซึงคุณภาพของทรัพยากรเวลาขึนอยู่กับว่ามี

การใช้เวลาอย่างคุ้มค่าหรือไม่ 

                   6.2.2.6  ข้อมูลข่าวสาร 

  จากการศึกษาพบว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินงาน CSR จากแหล่งต่างๆ 

มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เนืองมาจากการทีกลุ่มบริษัทฯได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ

การดําเนินงาน CSR จากแหล่งต่างๆ  เช่น เครือข่ายสมาคมต่างๆ หน่วยงานราชการ ชุมชนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอืนๆ ซึงมีความเพียงพอและได้รับในระยะเวลาอันรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารเหล่านีได้เป็นตัวกลาง

หรือสือทีทําให้กลุ่มบริษัทฯ ได้ทราบและเข้าใจในข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ต่างๆ ซึงกลุ่มบริษัทฯ สามารถ

นํามาวิเคราะห์ เพือมา ปรับปรุงแก้ไข ปรับใช้ ปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อกระแสของโลกและ

พัฒนาการดําเนินงาน CSR ให้ก้าวหน้ายิงขึน สอดคล้องกับนงราม วงษ์วานิช กรรมการผู้อํานวยการ 

สถาบันธุรกิจเพือสังคม (อ้างถึงใน สถาบันไทยพัฒน์, 2553ค)  ทีได้กล่าวไว้ว่ากล่าวว่า การตังสถาบันธุรกิจ

เพือสังคมนันเพือเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้ให้(เช่นบริษัททัวไป) กับผู้รับ (ผู้ทีทํากิจกรรม

ด้านเพือสังคม เช่น NGO)โดยสถาบันจะเป็นตัวกลางในการประสานงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร เพือทีจะทําให้

การทํา CSR เป็นรูปธรรมมากขึน 
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 6.2.3  ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

   จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาปัจจัยด้านกระบวนการทีมีผลต่อการดําเนินงาน 

CSR ซึงแบ่งออกเป็น ปัจจัยด้าน การวางแผนงาน การดําเนินงาน การติดตามตรวจสอบ และการ

ปรับปรุงแก้ไข สามารถอภิปรายผลได้ดังนี 

   6.2.3.1  การวางแผนงาน 

  จากการศึกษาพบว่าปัจจัยสําคัญด้านการวางแผนงานทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ การจัดโครงสร้างการบริหารงาน CSR และปัจจัยอืนได้แก่ การวางลําดับ

ขันตอนการดําเนินงาน CSR อภิปรายผลได้ดังนี 

    1)  การจัดโครงสร้างการบริหารงาน CSR มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่ม

บริษัทฯเนืองจาก CSR เป็นการดําเนินงานในหลายๆ ด้านจึงมีความเกียวข้องกับหลายๆ หน่วยงาน

ของกลุ่มบริษัทฯซึงแต่ละหน่วยงานมีความเชียวชาญ มีอํานาจ บทบาท หน้าที ความรับผิดชอบที

แตกต่างกัน การจัดโครงสร้างการบริหารงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ จึงเป็นการจัดคณะทํางานให้มี

การรวมตัวกันและกําหนด บทบาท อํานาจ หน้าที ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลแต่ละหน่วยงาน

ทีมีความชัดเจน จึงส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการสือสารสร้างความเข้าใจระหว่างกันและนําไปสู่

การดําเนินงานด้าน CSR ทีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับอํานาจ วัดจินดา (2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า 

การจัดโครงสร้างองค์กรเป็นเรืองสําคัญอย่างยิง เพราะเป็นกรอบในการทํางาน ซึงถ้ามิได้กระทํา

อย่างรอบคอบแล้ว การทํางานจะดําเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึงจะมีผลเสีย

ตามมาทังในด้านของงานและในด้านปัญหาด้านตัวพนักงานทีจะมีความสับสนและอาจเกิดความ

ขัดแย้งตามมา 

    2)  การวางลําดับขันตอนการดําเนินงานมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ

เนืองจากกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการวางลําดับขันตอนการดําเนินงาน CSR ตามหลัก PDCA อันประกอบด้วย 

การวางแผน การลงมือปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงแก้ไข ซึงการวาง

ลําดับขันตอนการดําเนินงานตามหลัก PDCA ทําให้ทราบขันตอน วิธีการ มีการเตรียมการในการป้องกัน 

แก้ไขปัญหาทีอาจเกิดขึน มีความพร้อมทีจะปฏิบัติงานเนืองจากมีการวางแผนในการดําเนินงาน  และง่าย

ต่อการสือสารสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ลดความสับสนและข้อขัดแย้งในการดําเนินงาน ส่งผลให้การ

ดําเนินงาน CSR มีความเป็นระบบ นอกจากนีการติดตามตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ยังเป็นการ

พัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงาน CSR ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนืองอีกด้วย สอดคล้องกับ จําลอง 

โพธิบุญ (2551: 4-5)ทีได้กล่าวไว้ว่า PDCA (Deming Cycle) เป็นวงจรการบริหารจัดการหรือมาตรฐานการ

ดําเนินงานเพือให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนือง ก่อให้เกิดคุณภาพและเป็นหลักทีถูก

นํามาใช้เป็นขันตอนในการดําเนินงานต่างๆ 
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   6.2.3.2  การดําเนินงาน 

     จากการศึกษาพบว่าปัจจัยสําคัญด้านการดําเนินงานทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ การสือสารและประสานงาน การจัดกิจกรรมทีครอบคลุมงานด้าน CSR 

และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และปัจจัยอืนคือ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเวลา และการควบคุมการดําเนินงาน CSR อภิปรายผลได้ดังนี 

    1)  การสือสารและประสานงาน มีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ

เนืองจาก การดําเนินงาน CSR นันมีความเกียวข้องกับหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน หลายผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทังภายในและภายนอกองค์กรดังนันจึงจําเป็นต้องมีการสือสารและประสานงานกับทัง

ภายในและภายนอกองค์กร โดยการสือสารประสานงานภายในองค์กรทีดีส่งผลให้บุคลากรได้รับ

ข้อมูลข่าวสาร มีการแลกเปลียนความคิดเห็นและข้อเท็จจริงเกียวกับการดําเนินงาน CSR ก่อให้เกิด

ความเข้าใจทีตรงกันในแต่ะฝ่ายแต่ละหน่วยงาน จึงช่วยลดข้อขัดแย้ง และความซําซ้อนในการ

ทํางาน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดี มีความกลมเกลียว นําไปสู่การดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของ

สมาชิกในองค์กรและการทํางานเป็นหมู่คณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับการสือสารกับ

ภายนอกทําให้กลุ่มบริษัทฯมีความเข้าใจ มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลภายนอกซึงนําไปสู่ได้รับ

ความร่วมมือทีดีและสามารถดําเนินงานต่างๆ ได้อย่างราบรืน ดังนัน การสือสารและประสานงาน 

จึงนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการดําเนินงาน CSR ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ วัลภา ทับแก้ว 

(2553) ทีได้กล่าวไว้ว่าการติดต่อสือสารเป็นสิงสําคัญสําหรับการประสานงานในการแลกเปลียน

ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือความรู้สึก และเป็นสือกลางทีจะเชือมโยงบุคคลต่างๆ ภายในหรือ

ระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรให้เป็นอันหนึงอันเดียวกัน และสถาบันไทยพัฒน์ (2553ข) ทีได้กล่าว

ไว้ว่าหลักในการทํา CSR โดยการประชาสัมพันธ์สามารถทําได้ทังการประชาสัมพันธ์ภายในเพือ

เป็นการให้ข้อมูลสือสารให้สมาชิกในองค์กรมาร่วมมือกัน และการประชาสัมพันธ์ภายนอกเพือเป็น

การสือสารกับสาธารณชนให้สังคมได้รับรู้และมีส่วนร่วมในสิงทีองค์กรทํา แต่เป็นเพียงส่วนหนึงที

สนับสนุนการทํา CSR เท่านันไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก 

   2)  การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเวลามีผลต่อการดําเนินงาน CSR 

เนืองจากกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในการดําเนินงาน CSRให้มีทักษะในหลาย

ด้าน (Multiskill) ส่งผลให้มีบุคลากรทีสามารถทดแทนหรือรักษาการเมือขาดบุคลากรในแต่ละด้าน

ได้ การดําเนินงานด้าน CSR จึงไม่มีอุปสรรคอันเนืองมาจากการขาดบุคลากร นอกจากนียังมีการ

สร้างศักยภาพให้กับบุคลากรทังแบบ  ล่างขึนบนและบนลงล่าง (Bottom up  and Top down) ส่งผล

ให้บุคลากรเป็นผู้มีศักยภาพและมีความสามารถในงานแต่ละด้าน โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลที

ดีนี ได้ส่งผลให้การบริหารงานอืนๆ ประสบความสําเร็จตามไปด้วยในด้านงบประมาณในการ
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ดําเนินงาน CSR กลุ่มบริษัทฯได้บริหารโดยมีการควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน

และใช้อย่างคุ้มค่าทีสุด ส่งผลให้ มีการใช้จ่ายงบประมาณทีมีประสิทธิภาพ ได้รับประโยชน์สูงสุด 

และเป็นไปตามแผนงานหรือโครงการทีได้รับอนุมัติ สําหรับทรัพยากรเวลาในการดําเนินงาน CSR 

กลุ่มบริษัทฯ  ได้มีการบริหารโดยการจัดสรร ควบคุม ให้เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินงานใน 

CSR ในแต่ละส่วน ทรัพยากรเวลาทีพอเพียงได้ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯสามารถดําเนินงานหรือ

กิจกรรมเกียวกับ CSR และพัฒนา CSR ได้อย่างเต็มที บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายได้ภายใน

ระยะเวลาทีกําหนด ดังนันการบริหารทรัพยากรต่างๆ จึงก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ คุ้มค่าและบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดําเนินงาน CSR สอดคล้องกับสมิต 

สัชฌุกร (2553ข) ทีกล่าวไว้ว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบและกระบวนการหนึงที

ส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารอืนๆ ได้มาก และ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.สํานักงานเทคโนโลยี

การศึกษา (2552) ทีได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใช้จ่าย

งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/งาน/โครงการทีได้รับอนุมัติงบประมาณ เพือป้องกันการ

รัวไหลโดยการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบตามระเบียบทีหน่วยงานกําหนด และหวน 

พินธุพันธ์ (2553: 50) ทีได้กล่าวไว้ว่าการบริหารเวลา หมายถึงการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

เพือให้เกิดประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทีสําคัญ   

    3)  การจัดกิจกรรมทีครอบคลุมงานด้าน CSR และสอดคล้องกับปัญหาและความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมายมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เนืองจากการดําเนินงาน 

CSR เป็นการดําเนินงานทีรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึงมีหลายกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีลักษณะ 

มีปัญหาและความต้องการทีแตกต่างกัน ดังนันการทีกลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรม CSR ทีมีความ

หลากหลายในรูปแบบและมีความเหมาะสม ตรงกับปัญหาและความต้องการของแต่ละผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียส่งผลให้การดําเนินงานหรือกิจกรรมนันๆ เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ สอดคล้องอัญชลี ปินจันทร์ 

(2553: 113-114) ทีได้ทําการศึกษาการดําเนินงาน CSR ของบริษัทร้อกเวิธ จํากัด (มหาชน) และ

พบว่าการทีบริษัท ร้อกเวิธ จํากัด (มหาชน) มีกิจกรรมทีหลากหลายมีความครอบคลุมและเหมาะสม

กับแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กิจกกรรมการจัดการการเงินให้กับพนักงานซึงเป็นกิจกรรมที

พนักงานส่วนใหญ่พึงพอใจมากเนืองจากเป็นเป็นหาหลักของพนักงานในภาวะเศรษฐกิจทีไม่ดีและ

ทําให้มาทํางานอย่างไม่มีความสุขซึงทําให้ พนักงานมีความพึงพอใจ รู้สึกรักและหวงแหนบริษัท

มากขึน เป็นต้น นอกจากนีบริษัทร้อกเวิธ จํากัด (มหาชน) ยังมีกิจกรรม CSR สําหรับลูกค้า และผู้ถือ

หุ้น อีกด้วย  
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    4)  การควบคุมการดําเนินงานมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ

เนืองจากกลุ่มบริษัทฯได้มีการการควบคุม ตรวจสอบและกํากับการดําเนินงาน CSR  ตามตัวชีวัด 

(KPI) วัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานทีได้วางไว้ในแต่ละหน่วยงานส่งผลให้ดําเนินงาน CSR 

เป็นไปอย่างถูกต้องตามวิธีการและแผนงานทีได้วางไว้และดําเนินไปอย่างราบรืน ลดข้อผิดพลาด 

บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ (ส่งเสริม 

หอมกลิน, 2549) ทีได้กล่าวไว้ว่า การควบคุมเป็นหน้าทีหนึงของกระบวนการบริหารเพือให้การ

ดําเนินงานเป็นไปตามแผนทีวางไว้ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ

บรรลุเป้าหมายทีกําหนดไว้  

   6.2.3.3  การติดตามตรวจสอบ  

    จากการศึกษาพบว่าการติดตามตรวจสอบและประเมินผลมีผลต่อการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯ เนืองจากการทีกลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล

ความสําเร็จทีได้จากการดําเนินงาน CSR ตาม KPI และแผนการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานและ

มีการใช้แบบสอบถามกับชุมชน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนการดําเนินงาน CSR ทีผ่านมาได้

ทราบความก้าวหน้า ความตรงตามเป้าหมาย ประสิทธิภาพ  และทราบปัญหาทีแท้จริงและข้อ 

ผิดพลาดของการดําเนินงาน CSR ซึงนําไปสู่แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน CSR ให้

มีประสิทธิภาพยิงขึน นอกจากนีแล้วยังเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์คัดกรองกิจกรรมหรือ

โครงการว่ามีความเหมาะสมและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าวมากน้อยเพียง 

ใด นอกจากนีการติดตามประเมินผลทีมีความครอบคลุมและมีคุณภาพ ยังทําให้เกิดการเรียนรู้ในสิง

ใหม่ๆ และทราบสาเหตุของสิงทีก่อให้เกิดความบกพร่องหรือความด้อยประสิทธิภาพซึงจะนําไปสู่

การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพตามไปด้วยสอดคล้องกับ หทัยรัตน์ ลิมอรุณวงศ์ 

(2553) ทีได้กล่าวไว้ว่าการติดตามและ ประเมินผลเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารซึงมี

หลักการสําคัญ คือ การติดตาม ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผล ความสําเร็จของงาน 

อันจะนําไปสู่การดําเนินการ แก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย 

    6.2.3.4 การปรับปรุงแก้ไข 

    จากการศึกษาพบว่าการปรับปรุงแก้ไขมีผลต่อการดําเนินงาน CSR เนืองจาก กลุ่ม

บริษัทฯ มีการดําเนินงาน CSR ตามหลัก PDCA ซึงผลทีได้จากการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

CSR ในทุกๆ ขันตอนได้ถูกนํามาวิเคราะห์และพิจารณาเพือปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน CSR โดย

กระบวนการการปรับปรุงแก้ไขได้ก่อให้เกิดคุณภาพในการดําเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาที

เกิดหรืออาจเกิดขึนและนําไปสู่การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานและการวางแผนงานทีมีคุณภาพ 

ซึงเป็นสิงสําคัญทีก่อให้เกิดการพัฒนาการดําเนินงาน CRS อย่างต่อเนือง ดังนันความเหมาะสมและ
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ประสิทธิภาพของการติดตามตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน CSR จึงส่งผลต่อ

คุณภาพในการดําเนินงาน CSR ด้วย สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553) ทีได้กล่าวไว้ว่า

การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องทีเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็นขันตอนใดก็ตาม เมือมีการปรับปรุงแก้ไข

คุณภาพก็จะเกิดขึน  

 

6.3  ผลทีผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรได้รับจากการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบ    

       ต่อสังคม  

  
 จากการศึกษาการดําเนินงานจริงและการสัมภาษณ์บุคลากรของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศ

ไทย) สามารถสรุปและอภิปรายผลทีผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรอันได้แก่ พนักงาน และผู้ถือ

หุ้นได้รับจากการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ดังนี 

 

 6.3.1  ผลจากการดําเนินงาน CSR ทีพนักงานได้รับ 

  การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯส่งผลให้พนักงานมีสถานที

ทํางานทีดีและมีความภาคภูมิใจในองค์กร ทังนีเนืองมาจากการดําเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการทํานุบํารุงพนักงานมากกว่าทีกฎหมายได้

กําหนดและดูแลพนักงานเสมือนญาติพีน้อง ให้โอกาสทีเท่าเทียมกันในการเลือนตําแหน่งหรือเลือน

ขัน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึงในกิจกรรม CSR จากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผล

ให้ พนักงานมีคุณภาพชีวิตทีดีได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในชีวิต เช่น ปัญหาหนีสิน ทําให้

มีสมาธิ มีความสุขในการทํางาน จึงทําให้สามารถทํางานได้อย่างเต็มทีและมีประสิทธิภาพซึงกลุ่ม

บริษัทฯจะได้รับประโยชน์จากการทํางานทีมีประสิทธิภาพของพนักงานด้วย นอกจากนีการให้

ความเท่าเทียมกันแก่พนักงานจะทําให้พนักงานสามารถเติบโตในหน้าทีการงานได้ตาม

ความสามารถของตนซึงจะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง

ต่อเนืองซึงเป็นผลดีต่อตัวพนักงานและต่อองค์กรเนืองจากได้พนักงานทีดี มีคุณภาพมาทํางาน

ให้กับองค์กร และจากการส่งเสริมให้พนักงานเป็นส่วนหนึงของกิจกรรม  CSR จะส่งผลให้

พนักงานได้ทําความดี มีจิตใจดี มีนําใจ รู้จักการเสียสละ มีจิตสํานึกต่อสังคมและรู้จักการทํางานเป็น

หมู่คณะ ซึงสิงเหล่านีจะคงอยู่กับตัวของพนักงาน ทําให้พนักงานสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

เป็นอย่างดี  

  การดําเนินงานด้าน CSR ทีดีกับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอืนๆ ส่งผลให้พนักงาน

เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทในการทํางานให้กับองค์กร และภักดีในการเป็น
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ส่วนหนึงขององค์กรซึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วยเนืองจากมีความสามารถทีจะรักษาพนักงาน

ทีดีให้อยู่กับองค์กร ซึงจากการศึกษาสถิติการลาออกของพนักงานในแต่ละโรงงานหลักของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึงได้แก่ โรงงานผลิตสารคาโปรแลคตัม โรงงานผลิตไนล่อน 6 และโรงงานผลิตยาง

สังเคราะห์ในปี 2548 ถึงปี 2552 พบว่ามีสถิติการลาออกต่อปีสูงสุดคือร้อยละ 5 และตําสุดคือร้อยละ 

1.2 ซึงช่วยสนับสนุนถึงความสามารถในการรักษาบุคลากรของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้

เป็นอย่างดี 

 

  6.3.2  ผลจากการดําเนินงาน CSR ที ผู้ถือหุ้นได้รับ 

   จากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ กลุ่มบริษัทฯ มีความเสียงในการดําเนินธุรกิจทีลดลง 

เนืองจากมีการดําเนินงานทีโปร่งใส เป็นธรรมและไม่กระทําผิดตามกฎหมาย จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหา

ความขัดแย้งหรือการต่อต้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ นอกจากนีการตัดสินใจอย่างเป็นธรรมยัง

ช่วยลดความเสียงต่อความผิดพลาดอีกด้วย ดังนันกลุ่มบริษัทฯ สามารถดําเนินงานได้อย่างราบรืน มี

ประสิทธิภาพ และไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  อีกทังการดําเนินงานทีมุ่งเน้น

การรักษาสิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้นําไปสู่การลดลงของค่าใช้จ่ายทีไม่จําเป็น

อีกด้วย นอกจากนี การทีกลุ่มบริษัทฯ มีภาพลักษณ์ทีดี เป็นทีน่าเชือถือและไว้วางใจของคู่ค้า ยังเพิม

ความสามารถในด้านการตลาดซึงทําให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ในแง่ของมูลค่าหุ้นอีกด้วย จึงสรุป

ได้ว่าการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทีได้ให้ความสําคัญกับ เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อมได้

ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายลดลง เพิมความสามารถในการขาย เพิมความแข็งแกร่งและมีการ

พัฒนาธุรกิจอย่างยังยืน เนืองมาจากมีต้นทุนในการดําเนินงานและต้นทุนในการแก้ไขปัญหาหรือ

ลดผลกระทบจากการดําเนินงานทีลดลง  มีภาพลักษณ์ทีดี มีความน่าเชือถือ เป็นทีพึงพอใจของคู่ค้า 

และ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสามารถเติบโตได้อย่างยังยืน 

 

6.4 ความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ 

 

  6.4.1  ผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีมีต่อชุมชน 

 จากการศึกษาผลกระทบในด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

ทีชุมชน หมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 16 ได้รับจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  

สามารถสรุปและอภิปรายผลแต่ละประเด็นในแต่ละด้านได้ดังนี 

    6.4.1.1  ด้านสังคม     

     1)  ความเจริญและการพัฒนาของชุมชน 
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     ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯได้ก่อให้เกิดความเจริญและพัฒนาของชุมชนในระดับปานกลางรองลงมาคือในระดับ

ค่อนข้างมาก โดยชุมชนหมู่ 4 ได้รับผลมากทีสุด รองลงมาคือหมู่ 5 และหมู่ 16 ตามลําดับ อาจ

เนืองมาจาก เมือมีการก่อตังกลุ่มบริษัทฯขึนภายในพืนทีของชุมชนหมู่ 4 กลุ่มบริษัทฯ ก็ได้

ดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอดถึงแม้จะยังไม่ได้ก่อตังหน่วยงานความรับผิดชอบ

ต่อสังคมก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา การ

สร้างงาน สร้างรายได้ การดูแลสุขภาพ สาธารณูปโภค และการลงทุนทางสังคมต่างๆ โดยกลุ่ม

บริษัทฯได้เริมต้นจากการดําเนินงานกับชุมชนทีใกล้ชิดและอาจได้รับผลกระทบจากกลุ่มบริษัทมาก

ทีสุดก่อนซึงได้แก่ชุมชนหมู่ 4 และขยายการดําเนินงานกับชุมชนหมู่  5 และมีโครงการทีจะขยาย

ไปสู่ ชุมชนหมู่ 16 ภายในปี พ.ศ. 2553 ทังนีกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ละเลยในการดําเนินงานความ

รับผิดชอบต่อสังคมกับชุมชนอืนๆ ทีนอกเหนือจากนีเพียงแต่ให้ความสําคัญในการดําเนินงานกับ

ชุมชนดังกล่าวตามลําดับเนืองจากมีความใกล้ชิดกับโรงงานและมีโอกาสในการได้รับผลกระทบ

มากกว่าชุมชนอืนๆ ร่วมกับข้อจํากัดในด้านทรัพยากร ดังนันชุมชนหมู่ 4 จึงมีความเห็นว่าได้รับ

ความเจริญและพัฒนามากทีสุด สอดคล้องกับผลการศึกษาทีพบว่า ชุมชนหมู่ 4 ทีส่วนใหญ่มี

ความเห็นว่าได้รับผลกระทบด้านความเจริญและพัฒนาของชุมชนในระดับค่อนข้างมาก ในขณะที

ชุมชนหมู่ 5 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง และชุมชนหมู่ 16 มีความเห็นว่าอยู่ใน

ระดับน้อยถึงปานกลาง 

     2)  ปัญหาความแออัดของชุมชน 

     ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัท

ฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาความแออัดให้กับชุมชน โดยชุมชนหมู่ 4 บางส่วนมีความเห็นว่าได้รับ

ผลกระทบ รองลงมาคือหมู่ 5 และหมู่ 16 ซึงมีความเห็นว่าไม่ได้รับผลกระทบนีเลย อาจเนืองมาจาก 

การก่อตังขึนของกลุ่มบริษัทฯนันถึงแม้จะส่งผลให้ชุมชนมีความเจริญและพัฒนามากขึน แต่

เนืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานจํานวนไม่มากและส่วนใหญ่จะพักอาศัยนอกชุมชนดังกล่าว 

ดังนันการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จึงไม่ก่อให้เกิดความแออัดอันเนืองมาจากการพักอาศัยของ

พนักงานให้กับชุมชน สําหรับสาเหตุทีชุมชนหมู่ 4 มีความเห็นว่าได้รับปัญหาความแออัดของ

ชุมชนมากกว่าชุมชนอืน อาจเป็นเพราะว่า การทีชุมชนมีความเจริญและพัฒนามากขึนจึงเกิดการ

ก่อสร้างบ้านเรือนทีหนาแน่นขึนรวมถึงมีการปลูกสร้างบ้านเช่าด้วย จึงทําให้หมู่บ้านมีจํานวน

หลังคาเรือนและประชากรทีมากขึนแต่ถึงอย่างไรก็ตามประชากรส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนท้องถินของ

ชุมชน 
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       3)  ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

     ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัท

ฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมให้กับชุมชน โดยผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 บางส่วนมีความเห็น

ว่าได้รับปัญหาดังกล่าว สําหรับหมู่ 5 และหมู่ 16 มีความเห็นว่าไม่มีปัญหาหรือไม่ได้รับผลกระทบ

นีเลย อาจเนืองมาจาก การดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ นันไม่ได้ก่อให้เกิดการย้ายเข้ามาอาศัยภายใน

ชุมชนมากนัก ดังนันคนในชุมชนส่วนใหญ่จึงเป็นคนในท้องทีซึงมีความคุ้นเคยกัน มีความสัมพันธ์

กัน มีการดูแลช่วยเหลือและกันและมีการควบคุมกันในลักษณะผู้นําชุมชนและผู้อาวุโสเป็นอย่างดี 

ดังนันชุมชนจึงไม่มีปัญหาอาชญากรรมอันเนืองมาจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สําหรับ

ชุมชนหมู่ 4 อาจเนืองมาจากมีการย้ายเข้ามาอยู่ของคนต่างถินผู้อาศัยบางส่วนจึงมีความเห็นว่าอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามีสาเหตุโดยตรงมาจากการดําเนินงานของกลุ่ม

บริษัทฯ  

     4)  การหายไปของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชน (เช่น 

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน)  

       ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ก่อให้เกิดการหายไปของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชน ทังนีเนืองมาจากนอกจาก

กลุ่มบริษัทฯ จะไม่ได้ละเมิดสิทธิต่างๆ ในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบแล้ว กลุ่มบริษัท

ฯยังได้มีการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนโดยการเข้าไปเป็นส่วนหนึงของชุมชน

และให้การสนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิตอันดีงามของชุมชนมาโดยตลอด ดังนันนอกจาก

ไม่ได้ก่อให้เกิดการหายไปของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชนแล้วกลุ่มบริษัทฯ ยังมีส่วน

ช่วยในการอนุรักษ์อีกด้วย 

    6.4.1.2   ด้านเศรษฐกิจ 

    1)  การเกิดอาชีพใหม่ๆ ของคนในชุมชน 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯ ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ของคนในชุมชนในระดับปานกลาง โดยมีความเห็นของผู้อาศัยใน

ชุมชนว่า ชุมชนหมู่ 4 มีการเกิดอาชีพใหม่ๆ มากทีสุด รองลงมาคือหมู่ 5 และหมู่ 16 ซึงมีความเห็น

ว่าไม่ได้ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ แก่คนในชุมชนเลย อาจเนืองมาจาก การเป็นแหล่งทีตังของโรงงาน

อุตสาหกรรมได้เป็นส่วนหนึงทีก่อให้เกิดการพัฒนาและความเจริญของชุมชนจึงทําให้ชุมชนมี

ลักษณะความเป็นเมืองมากขึน มีความหลากหลายของผู้คนและก่อให้เกิดความหลากหายของอาชีพ

ตามไปด้วย สําหรับอาชีพใหม่ๆ ทีเกิดขึนในชุมชน เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ทีส่วนหนึงได้

ตอบสนองความต้องการของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพให้เช่าบ้านพัก แต่เนืองจาก
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จํานวนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทีไม่มากนัก ร่วมกับการมีร้านอาหารภายในกลุ่มบริษัทฯและ

พนักงานส่วนใหญ่พักอาศัยนอกชุมชนทัง 3 ดังนันกลุ่มบริษัทฯจึงไม่ส่งผลต่อการเกิดอาชีพเหล่านี

มากนัก โดยการทีชุมชนหมู่ 4 มีการเกิดอาชีพชีพใหม่ๆ ของชุมชนมากทีสุดเนืองมาจากการเป็น

ทีตังและมีความใกล้ชิดกับกลุ่มบริษัทฯ นันเอง 

      2)  การจ้างงานคนในชุมชน 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯ มีการจ้างงานคนในชุมชนในระดับปานกลาง โดยชุมชนหมู่ 4 มีความเห็นว่าได้รับการจ้าง

งานมากทีสุด รองลงมาคือหมู่ 5 และหมู่ 16 ซึงมีความเห็นว่าไม่ได้มีการจ้างงานคนในชุมชนแต่

อย่างใด อาจเนืองมาจากแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯจะได้พยายามช่วยเหลือคนในชุมชนโดยการให้โอกาส

และเลือกพิจารณาคนในท้องถินเข้าทํางานก่อน แต่ด้วยอัตราทีรับกับคุณสมบัติของคนในชุมชนที

ไม่ตรงตามตําแหน่งงาน คนในชุมชนจึงสามารถเข้าเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯในจํานวนไม่มาก

นัก ซึงเป็นทียอมรับและเข้าใจของคนในชุมชนเป็นอย่างดี และเนืองจากทีผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มี

เป้าหมายในการดําเนินงาน CSR กับชุมชนทีตังของกลุ่มบริษัทฯ และขยายขอบเขตให้กว้างขึน 

ชุมชนหมู่ 4 จึงมีความเห็นว่าได้รับการจ้างงานมากกว่าชุมชนอืน  

      3)  ปัญหาการไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้  

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาการไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้เท่ากันกับผู้ทีมีความเห็นว่า

ก่อให้เกิดปัญหาในระดับน้อย โดยชุมชนหมู่ 4 มีความเห็นว่าได้รับผลกระทบ รองลงมาคือหมู่ 5 

และหมู่ 16 ซึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว อาจเนืองมาจาก แม้ว่า

อาชีพเดิมของคนในชุมชนคือการเกษตรและการประมงแต่พืนทีทีกลุ่มบริษัทฯ ตังอยู่นันเดิมเป็น

พืนทีว่างเปล่ามีการทําเกษตรเพียงเล็กน้อย ซึงได้ถูกซือเพือจัดเป็นพืนทีประกอบการอุตสาหกรรม

และกลุ่มบริษัทฯได้ทําการซือต่อในเวลาต่อมาหลังจากทีได้มีเขตประกอบการอุตสาหกรรมนีแล้ว 

ร่วมกับยุคสมัยทีเปลียนแปลงไปชาวชุมชนรุ่นใหม่มีการประกอบอาชีพทีหลากหลายมากขึนทัง

ภายในและนอกชุมชน ดังนันผู้อาศัยในชุมชนส่วนใหญ่สุดจึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯไม่ได้

ก่อให้เกิดปัญหาการไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ หรือส่งผลกระทบทางอ้อมเพียงเล็กน้อย

เท่านัน 

 6.4.1.3  ด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

      1)  ความเสียงต่ออุบัติเหตุ / สถานการณ์ฉุกเฉิน 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯได้ก่อให้เกิดความเสียงต่ออุบัติเหตุ / สถานการณ์ฉุกเฉินในระดับน้อย ซึงโดยรวมแล้ว
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ชุมชนหมู่ 16 มีความเห็นว่าได้รับความเสียงต่ออุบัติเหตุ / สถานการณ์ฉุกเฉินในระดับมากที

มากกว่าชุมชนอืน ในขณะทีชุมชนหมู่ 4 และหมู่ 5 มีความเห็นว่าได้รับความเสียงในระดับทีน้อย

กว่า อาจเนืองมาจาก จากการดําเนินงานด้าน CSR ทีผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯนันมีเป้าหมายหลักคือ

ชุมชนในระยะ 1 กิโลเมตรจากกลุ่มบริษัทฯซึงก็คือ ชุมชนหมู่ 4 และหมู่ 5 เนืองจากเป็นพืนทีตัง

และอาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯได้มากกว่าชุมชนอืน ดังนันจึงอาจ

กล่าวได้ว่าทีผ่านมาชุมชนหมู่ 4 และหมู่ 5 จึงได้รับการดูแล ช่วยเหลือ การให้ข้อมูลข่าวสาร การ

สร้างความเข้าใจหรือชีแจงเกียวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯทีมากกว่าชุมชนหมู่ 16 ซึงอยู่

นอกรัศมี 1 กิโลเมตร ด้วยเหตุนีชุมชนหมู่ 4 และชุมชนหมู่ 5 จึงมีความเข้าใจเกียวกับการดําเนินงาน

ต่างๆ รวมถึงมาตรการการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุและสถานการณ์ฉุกเฉินทีกลุ่มบริษัทฯได้มีการ

เตรียมการไว้เป็นอย่างดีนอกจากนียังมีส่วนร่วมในการซ้อมแผนอีกด้วย ดังนันชุมชนหมู่ 4 และหมู่ 

5 จึงมีความมันใจในความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและสถานการณ์ฉุกเฉินมากกว่าชุมชนหมู่ 16 

ถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้และอาจได้รับผลกระทบจากกลุ่มบริษัทฯ มากกว่าก็ตาม      

      2)  ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนอันเนืองมาจากสภาพแวดล้อม 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนอันเนืองมาจากสภาพแวดล้อม ในระดับปาน

กลาง อาจเนืองมาจากแม้กลุ่มบริษัทฯจะมีการดําเนินงานทีห่วงใยต่อสภาพแวดล้อม มีการป้องกัน 

แก้ไข และปลดปล่อยมลพิษออกสู่สิงแวดล้อมให้น้อยทีสุด อีกทังยังมีการเฝ้าระวังด้านสุขภาพทีดี

ให้กับชุมชนแต่ความกังวลใจในเรืองความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนในชุมชนยังคงมีอยู่ แม้ว่า

กลุ่มบริษัทฯจะมีการดําเนินงานทีดีและชีแจงข้อมูลข่าวสารให้กับชุมชนแล้วก็ตาม โดยเฉพาะผู้

อาศัยในชุมชนหมู่ 16 ซึงมีความเห็นว่ามีปัญหาสุขภาพอันเนืองมาจากการดําเนินงานของกลุ่ม

บริษัทฯ มากกว่าชุมชนอืน อาจเนืองมาจากทัศนคติทีมีต่อโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวสารทีได้รับ 

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึงทีผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ยังมีการ

ดําเนินงานด้าน CSR รวมถึงการสร้างความเข้าใจกับชุมชนหมู่ 16 น้อยกว่าชุมชนหมู่ 4 และหมู่ 5 

เนืองจากตังอยู่นอกชุมชนเป้าหมายทีกลุ่มบริษัทฯ ได้ตังไว้นอกจากนีความรู้เกียวกับโรคและสาเหตุ

ทีทําให้เกิดโรคยังมีผลต่อทัศนคติทีมีต่อโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย เห็นได้จากจากการสัมภาษณ์

ผู้สูงอายุท่านหนึงภายในชุมชนทีมีทัศนคติทีไม่ดีต่อกลุ่มบริษัทฯ เนืองจากมีความเห็นว่าอาการ

เจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน และโรคอืนๆ ของตนนันมีสาเหตุมาจากการดําเนินงานของโรงงาน

อุตสาหกรรม เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯได้มีความเห็นที

สอดคล้องกันว่าสารมลพิษทีก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนนันเป็นสารมลพิษทางอากาศ

ซึงมีทีมามาจากหลายแหล่งซึงไม่สามารถระบุได้ และอาจไม่ได้มีทีมาจากกลุ่มบริษัทฯ 
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      3)  ปัญหามลพิษทางอากาศ (สารเคมี / ฝุ่นละออง / หมอกควัน / กลิน) 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศให้กับชุมชนในระดับน้อยรองลงมาคือในระดับปาน

กลาง แม้กลุ่มบริษัทฯ จะให้ความสําคัญกับคุณภาพสิงแวดล้อมและมีการลงทุนทางเทคโนโลยีใน

การบําบัด กําจัดมลพิษทางอากาศทีดีและ มีการเฝ้าระวังตลอดเวลา แต่ชาวชุมชนยังคงไม่มันใจใน

ความปลอดภัย อาจเนืองมาจากประสบการณ์และข่าวสารทีเคยได้รับจากกรณีต่างๆ ทีเกิดขึนใน

แหล่งอุตสาหกรรม ซึงมีผลโดยตรงต่อทัศนคติของคนในชุมชน อีกทังมลพิษทางอากาศทีเกิดขึนใน

ชุมชนนันยากทีจะระบุแหล่งทีมาและชาวบ้านไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพหรือการเปลียนแปลง

ได้ด้วยตนเอง ดังนันผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ จึงยังคงไม่มันใจและคิดว่าชุมชนยังคง

ได้รับปัญหามลพิษทางอากาศทีเกิดขึนจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯโดยเฉพาะชุมชนหมู่ 16 

ทีมีความเห็นว่าได้รับปัญหาในระดับทีมากกว่าชุมชนอืน ทังนีอาจเนืองมาจากการได้รับการสือสาร

ทําความเข้าใจและคําชีแจงจากกลุ่มบริษัทฯทีน้อยกว่าหมู่ 4 และหมู่ 5 แต่ถึงอย่างไรก็ตามชุมชน

โดยรอบกลุ่มบริษัทฯ มีความเห็นทีสอดคล้องกันว่ามลพิษทางอากาศทีเกิดขึนนันมีแหล่งทีมาหลาย

แหล่งและอาจไม่ได้มาจากกลุ่มบริษัทฯดังนันการชีแจงสร้างความเข้าใจและความมันใจให้กับ

ชุมชนจึงเป็นสิงทีสําคัญ 

      4)  ปัญหามลพิษทางนํา (ผิวดิน / ใต้ดิน) 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางนําให้กับชุมชนในระดับปานกลาง ซึงโดยรวมแล้วชุมชนหมู่ 

16  มีความเห็นว่าได้รับปัญหาในระดับทีมากว่าชุมชนอืน อาจเนืองมาจาก ในปัจจุบันแหล่งนําผิว

ดินในชุมชนดังกล่าวมีคุณภาพตํากว่าอดีตและไม่สามารถนํามาใช้ได้ดังเดิม ซึงชาวบ้านมีความเห็น

ว่ามีสาเหตุมาจากมลสารในอากาศจากการปลดปล่อยของโรงงานอุตสาหกรรมได้ปนเปือนสู่แหล่ง

นํา ซึงไม่สามารถพิสูจน์แหล่งทีมาได้อย่างแน่ชัด สําหรับชุมชนหมู่4 และ หมู่ 5 ทีได้รับการชีแจง 

ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจเกียวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทีมากกว่าหมู่ 16 ดังนันผู้

อาศัยในชุมชนหมู่ 16 จึงมีความเห็นว่ามีปัญหามลพิษทางนําอันเนืองมาจากการดําเนินงานของกลุ่ม

บริษัทฯในระดับทีมากกว่าชุมชนหมู่ 4 และหมู่ 5  

      5)  ปัญหาขยะ / กากของเสีย 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯทังหมดมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาขยะ / กากของเสียให้กับชุมชน อาจเนืองมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีการจัดการด้าน

ขยะ / กากของเสีย ทีเกิดขึนจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯเป็นอย่างดี 
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นอกจากนีขยะและกากของเสียเป็นสิงทีชุมชนยังสามารถพิสูจน์และสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ผู้

อาศัยในชุมชนจึงมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาเหล่านีให้กับชุมชน  

      6)  ปัญหามลพิษทางเสียง 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯกลุ่มใหญ่สุดมีความเห็นว่ากลุ่ม

บริษัทฯได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียงให้กับชุมชนในระดับปานกลางรองลงมาคือในระดับ

น้อย ซึงโดยรวมแล้วชุมชนหมู่ 16 มีความเห็นว่าได้รับปัญหาในระดับทีมากว่าชุมชนอืนทังทีมี

ระยะห่างจากกลุ่มบริษัทฯ มากทีสุด อาจเนืองมาจาก ชุมชนหมู่ 16 ตังอยู่ใกล้กับโรงงาน

อุตสาหกรรมอืนๆ นอกเหนือจากกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับการไม่ได้รับการชีแจงจากบริษัทฯ  ทําให้

ชุมชนหมู่ 16 มีความเข้าใจทีคลาดเคลือนจากความเป็นจริงเกียวกับแหล่งทีมาของเสียง จึงมีความ

เข้าใจว่าได้รับปัญหามลพิษทางเสียงจากกลุ่มบริษัทฯในระดับทีมากกว่า ชุมชน หมู่ 4 และ หมู่ 5 ที

ใกล้ชิดกับกลุ่มบริษัทฯมากกว่า ทังนีกลุ่มบริษัทฯ ได้มีมาตราการอย่างดีในการลดความดังของเสียง

ทีอาจก่อให้เกิดปัญหากับคนในชุมชน 

      7)  ปัญหาพืนทีเสือมโทรม 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัท

ฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาพืนทีเสือมโทรม โดยชุมชนหมู่ 16 มีความเห็นว่าไม่ได้รับปัญหานีเลยใน

ขณะทีผู้อาศัยในชุมชนหมู่ 4 และหมู่ 5 บางส่วนมีความเห็นว่าได้รับปัญหานีในระดับน้อย ทังนีอาจ

เนืองมาจาก กลุ่มบริษัทฯ มีการใช้พืนทีเฉพาะภายในขอบเขตของกลุ่มบริษัทฯและมีการดูแลเป็น

อย่างดี จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาพืนทีเสือมโทรมให้กับชุมชน นอกจากนีกลุ่มบริษัทฯ ยังได้ทําการ

ปรับภูมิทัศน์ทังภายในกลุ่มบริษัทฯ และภายในชุมชนหมู่ 4 ซึงเป็นทีตังของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย 

สําหรับผู้ทีมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดพืนทีเสือมโทรมอยู่บ้างเล็กน้อยนันอาจเป็น

เพราะว่า การมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาและความเจริญมากขึน สิง

ปลูกสร้างต่างๆ จึงมากขึนตามไปด้วยจึงทําให้ทัศนียภาพในชุมชนเปลียนแปลงไป ทังนีเป็นเพียง

ผลกระทบทางอ้อมซึงไม่ได้เกิดขึนจากกลุ่มบริษัทฯโดยตรง 

      8)  การลดลงของพืนทีสีเขียว 

      ผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัท

ฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดการลดลงของพืนทีสีเขียวโดยชุมชนหมู่ 16  มีความเห็นว่าไม่ได้รับปัญหานีเลยใน

ขณะที หมู่ 4 และหมู่ 5 มีจํานวนเล็กน้อยทีมีความเห็นว่าได้รับปัญหาในระดับน้อยและระดับปาน

กลาง อาจเนืองมาจากพืนทีเดิมซึงเป็นทีตังของกลุ่มบริษัทฯนันเป็นพืนทีอยู่อาศัย เมือมีการจัดทํา

เป็นพืนทีอุตสาหกรรมจึงไม่ได้มีการทําลายพืนทีสีเขียวมากนัก และเมือกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ามา

ประกอบการอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ทําลายพืนทีสีเขียวใดๆ และยังมีการส่งเสริมการเพิมพืนทีสีเขียว
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ทังภายในองค์กรและภายในชุมชนซึงเป็นทีตังของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย สําหรับผู้ทีมีความเห็นว่า

กลุ่มบริษัทฯได้ก่อให้เกิดการลดลงของพืนทีสีเขียวนันอาจเนืองมากจากความเจริญของชุมชนทีทํา

ให้มีการปรับเปลียนพืนทีสีเขียวในชุมชนไปเป็นพืนทีอยู่อาศัยหรือสิงปลูกสร้างต่างๆ แต่ก็เป็นเพียง

ผลกระทบทางอ้อมซึงไม่ได้เกิดขึนจากกลุ่มบริษัทฯ โดยตรง 

  จากการศึกษาผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ทีมีต่อ

ชุมชนในด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิงแวดล้อมและความปลอดภัย สรุปการอภิปรายผลการศึกษาเป็น

ประเด็น ดังนี 

  1  ผลจากการศึกษากระทบทางด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจนัน พบว่า โดยรวมนันชุมชน

หมู่ 4 ได้รับผลกระทบมากทีสุดทังผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ รองลงมา คือชุมชนหมู่ 5 และหมู่ 

16 ตามลําดับอาจเนืองมาจาก ชุมชนหมู่ 4 เป็นพืนทีตังของกลุ่มบริษัทฯจึงมีโอกาสในการได้รับ

ผลกระทบเชิงลบมากกว่าชุมชนอืนๆ และด้วยเหตุนีชุมชนหมู่ 4 จึงได้รับการดูแล ช่วยเหลือและ

พัฒนาจากกลุ่มบริษัทฯทีมากกว่าชุมชนอืนๆ ตามไปด้วย รองลงมาคือหมู่ที 5 ซึงอยู่ในเป้าหมายการ

ดําเนินงาน CSR ภายใน 1 กิโลเมตรจากกลุ่มบริษัทฯ และชุมชนหมู่ที 16 ซึงมีระยะห่างจากกลุ่ม

บริษัทฯมากทีสุดและอยู่นอกเหนือรัศมี 1 กิโลเมตรจากกลุ่มบริษัทฯจึงได้รับผลกระทบทางด้าน

สังคมและด้านเศรษฐกิจน้อยทีสุด 

  2  ผลกระทบด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า โดยรวมนันชุมชนหมู่ 16 ได้รับ

ผลกระทบมากทีสุดทังทีมีระยะห่างจากกลุ่มบริษัทฯมากทีสุด ยกเว้นในประเด็น ขยะ/กากของเสีย 

พืนทีเสือมโทรม และพืนทีสีเขียว ในขณะทีชุมชนหมู่ 4 และหมู่ 5 ได้รับผลกระทบทีไม่แตกต่างกัน

มากนักและน้อยกว่าชุมชนหมู่ 16 อาจเนืองมาจาก จากการดําเนินงานด้าน CSR ทีผ่านมา กลุ่ม

บริษัทฯมีเป้าหมายหลักคือชุมชนในรัศมี 1 กิโลเมตรจากกลุ่มบริษัทฯและทําการขยายเป็น 5 

กิโลเมตรภายในปี 2553 ดังนันทีผ่านมาชุมชนหมู่ 4 และ หมู่ 5 จึงได้รับการดูแลจากการดําเนินงาน 

CSR ของกลุ่มบริษัทฯทีมากกว่าชุมชน หมู่ 16 ซึงรวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร การชีแจง ทําความ

เข้าใจ เกียวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯและผลกระทบทีชุมชนได้รับอีกด้วย ดังนัน ชุมชน

หมู่ 16 ซึงได้รับสิงเหล่านีน้อยกว่าจึงมีความเข้าใจและมีทัศนคติทีดีต่อการดําเนินงานของกลุ่ม

บริษัทฯน้อยกว่าด้วย ส่งผลให้มีความเห็นต่อระดับผลกระทบทีได้รับทีมากกว่าชุมชนหมู่ 4 และหมู่ 

5 โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทีไม่สามารถระบุแหล่งทีมาหรือไม่สามารถพิสูจน์อย่างชัดเจนได้ 

ในขณะทีปัญหาขยะ/กากของเสีย พืนทีเสือมโทรม และพืนทีสีเขียว ซึงชุมชนหมู่ 16 มีความเห็นว่า

ไม่ได้รับผลกระทบ ทังนีเนืองมาจากเป็นประเด็นทีสามารถพิสูจน์หรือเห็นได้ชัดว่ากลุ่มบริษัทฯ

ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหา ดังนันความเห็นทีความแตกต่างกันระหว่างชุมชนหมู่ 4 และหมู่ 5  กับชุมชน

หมู่ 16 ซึงเป็นตัวแทนของชุมชนทีอยู่ในเป้าหมายหลักและนอกเป้าหมายหลักของการดําเนินงาน 



 
 

267 

CSR กับชุมชนทีผ่านมาของกล่มบริษัทฯ จึงแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการสือสาร ชีแจง สร้าง

ความเข้าใจ และการให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี   

 6.4.2  การสือสาร การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

 จากศึกษาความเห็นของผู้อาศัยในชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ตามหัวข้อหลักที 7 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

ของมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2552 พบว่ากลุ่ม

บริษัทฯ ได้มีการดําเนินงานในทุกประเด็นหลักด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนตาม

มาตรฐาน ซึงสนับสนุนความสอดคล้องนีโดยการผ่านการทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบ

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2551 

และผลจากการศึกษาพบว่าโดยรวมแล้วความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อแต่ละประเด็นการมีส่วน

ร่วมและการพัฒนาชุมชนของกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมนันมีแนวโน้มเดียวกันคือชุมชนหมู่ที 4  ได้รับ

ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนจากกลุ่มบริษัทฯในระดับสูงสุดรองมาคือชุมชนหมู่ 5 และชุมชน

หมู่ 16 ตามลําดับ  อาจเนืองมาจาก การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับชุมชนทีผ่านมา

ของกลุ่มบริษัทฯนันมีเป้าหมายหลักคือ ชุมชนในรัศมี 1 กิโลเมตรจากกลุ่มบริษัทฯคือชุมชนหมู่ 4 

และหมู่ 5 โดยชุมชนหมู่ 4 เป็นทีตังของกลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสทีจะได้รับผลกระทบจากการ

ดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯมากทีสุดจึงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯโดยตรง สําหรับ

ชุมชนหมู่ 5 เป็นชุมชนใกล้เคียงและอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรและมีโรงงานอุตสาหกรรมอืนอยู่ภายใน

พืนทีของชุมชนจึงได้รับการดูแลช่วยเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวในส่วนหนึง ในขณะที

ชุมชนหมู่ 16 นันอยู่นอกรัศมี 1 กิโลเมตรจากกลุ่มบริษัทฯและมีโรงงานอุตสาหกรรมอืนๆ อยู่ใน

เขตของชุมชน 

   ดังนันชุมชนทัง 3 จึงมีความเห็นว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือและการพัฒนาชุมชนจากกลุ่ม

บริษัทฯทีแตกต่างกัน ทังนีกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติกับแต่ละชุมชน แต่

เนืองมาจากหลายปัจจัย เช่น ความพร้อมของทรัพยากร และระยะเวลาทีต้องใช้ในการขยายพืนที

เป้าหมายในการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมกับชุมชน เป็นต้น สอดคล้องกับระดับความพึง

พอใจซึงโดยรวมแล้วชุมชนหมู่ 4 มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯมากทีสุด

รองลงมาคือชุมชนหมู่ 5 และหมู่ 6 ตามลําดับ 

 

 6.4.3  ความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

 จากศึกษาความพึงพอใจของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯ ตามหัวข้อ

หลักการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนซึงเป็นหัวข้อหลักของมาตรฐานความรับผิดชอบของ
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ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2552 และความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้าน

ผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทีมีต่อชุมชน พบว่าผู้อาศัยในชุมชนโดยรอบกลุ่ม

บริษัทฯ กลุ่มใหญ่สุดมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯในระดับปานกลาง 

รองลงมาคือในระดับค่อนข้างมาก ซึงโดยภาพรวมนันชุมชนหมู่ 4 มีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ 

มากทีสุดรองลงมาคือชุมชนหมู่ 5 และหมู่ 16 ตามลําดับ สามารถอภิปรายผลได้ว่าการทีชุมชนหมู่ 4 

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯในระดับค่อนข้างมากซึงเป็นความพึง

พอใจทีมากกว่าชุมชนอืน อาจเนืองมาจาก  

     1.  กลุ่มบริษัทฯมีการสือสารทีดีกับชุมชนหมู่ 4 ซึงเป็นการสือสาร 2 ทางทังการให้

ข้อมูลข่าวสารและการรับการข้อมูลข่าวสารหรือการร้องเรียนจากชุมชน ซึงจากการสัมภาษณ์พบว่า

ชุมชน หมู่ 4 มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางในการสือสารร้องเรียนแก่คนในชุมชนใน

ระดับค่อนข้างมากถึงระดับมากทีสุด ด้วยเหตุนีชุมชนหมู่ 4 จึงมีความเข้าใจและมันใจในการ

ดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่าชุมชนอืน สอดคล้องกับผลการศึกษาทีพบว่าชุมชนหมู่ 4 

โดยรวมนันมีความเห็นว่าได้รับผลกระทบทางลบด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัยในระดับที

น้อยกว่าชุมชนอืนๆ ทังทีมีโอกาสในการได้รับผลกระทบมากกว่า 

     2.  กลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นระยะ

เวลานาน ตังแต่แรกเริมก่อตังองค์กร โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากกับชุมชน

ทีตังขององค์กรซึงก็คือชุมชนหมู่ 4 เนืองจากมีโอกาสทีจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของ

องค์กรมากทีสุดร่วมกับมีแนวความคิดทีว่าองค์กรจะอยู่ได้เมือชุมชนนันอยู่ได้ ดังนันชุมชนหมู่ 4 

จึงได้รับการดูแลช่วยเหลือและการพัฒนาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ในเวลาต่อมากลุ่มบริษัทฯ จึงได้

ขยายขอบเขตการดูแลช่วยเหลือไปยังชุมชนใกล้เคียงเมือมีความพร้อมทีมากขึน สอดคล้องกับผล

การศึกษาทีพบว่าชุมชนหมู่ 4 โดยรวมนันมีความเห็นว่าได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนใน

ระดับทีมากกกว่าชุมชนหมู่ 5 และหมู่ 6 ตามลําดับ 

  จึงสรุปได้ว่าจากการดําเนินงานทีดีไม่ส่งผลกระทบเชิงลบกับชุมชน มีการให้ข้อมูลข่าวสาร

เปิดโอกาสในการสือสารสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และการให้ความ

ช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจึงทําให้ชุมชนหมู่ 4 มีความเข้าใจ มันใจ และพอใจ

ในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯมากกว่าชุมชนหมู่ 5 และหมู่ 16  
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6.5  ปัจจัยทีมีผลต่อการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานในกลุ่มบริษัทอูเบะ  

       (ประเทศไทย) 

    

 6.5.1  ความสัมพันธ์ของตัวแปรกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานในกลุ่ม   

                         บริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

    6.5.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR  

    ปัจจัยส่วนบุคคลทีมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับการศึกษา และปัจจัยทีไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ได้แก่ เพศ และอายุ 

      1)  พนักงานทีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR 

ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ค่า F = 2.311  และค่า Sig = 0.045 ทีระดับนัยสําคัญ 0.05) ผล

การศึกษาพบว่าพนักงานทีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษามีคะแนนเฉลียการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ตําสุดและเป็นระดับการศึกษาเดียวทีมีระดับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ใน

ระดับปานกลาง และพบว่าคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR สูงขึนเมือพนักงานมีระดับ

การศึกษาทีสูงขึน ซึงจากการเปรียบเทียบค่าเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR เป็นรายคู่ด้วยวิธี 

LSD พบว่าคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานคู่ทีมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติคือ พนักงานทีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษากับระดับอนุปริญญา / ปวส 

ระดับประถมศึกษากับระดับปริญญาตรี และระดับประถมศึกษากับปริญญาโท โดยพบว่าพนักงาน

กลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 40.74) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีระดับการยอมรับการดําเนินงาน 

CSR ในระดับสูง และมีพนักงานจํานวนน้อย (ร้อยละ 7.40) ทีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึง

เป็นผลดีต่อระดับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ   
      จึงสรุปได้ว่าระดับการศึกษาของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR โดยระดับการศึกษาทีสูงขึนส่งผลให้การยอมรับการดําเนินงาน CSR 

สูงขึนตามไปด้วย ทังนีอาจเนืองมาจาก การได้รับการศึกษาหรือการได้รับการเล่าเรียน ฝึกฝน และ

อบรม ได้ก่อให้เกิดความรู้และทักษะทางด้านต่างๆ ดังนันพนักงานทีมีการศึกษาในระดับสูงย่อมมี

โอกาสทีจะได้รับสิงเหล่านีมากขึนตามไปด้วย โดยการศึกษานันนอกจากจะเป็นการพัฒนาองค์

ความรู้แล้วยังเป็นการพัฒนาความคิด การวิเคราะห์ในสิงทีซับซ้อนและมีความลึกซึง การมี

วิสัยทัศน์ ซึงจะนําไปสู่ความเข้าใจ ความตระหนักในประโยชน์ความสําคัญ และการยอมรับในสิง

นันได้ สําหรับ CSR เป็นการดําเนินงานในหลายประเด็น หลายผู้เกียวข้อง และมีความละเอียดลึกซึง 

ดังนันจึงอาจเป็นเหตุทีมําให้พนักงานทีมีระดับการศึกษาในระดับสูงจึงอาจมีการยอมรับการ
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ดําเนินงาน CSR ทีมากกว่าพนักงานทีมีระดับการศึกษาน้อยกว่า สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของจิตรา 

เจียระไนมณี (2552: 132) ทีได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณาการ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม (IS014001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(TIS18001) กับระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001) ของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลล็อก จํากัด 

(ปราจีนบุรี) ทีพบว่าพนักงานทีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจและการยอมรับในการนํา

ระบบมาใช้ในองค์กรโดยการบูรณาการระบบการจัดการ ฯ ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของวีระชน ขาวผ่อง (2551: 91) ทีได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง ความรู้ การมี

ส่วนร่วมและความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมของพนักงานในองค์กรทีได้รับการ

รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO14001) ศึกษากรณีบริษัทจันทบุรีฟูดส์ จํากัดและ

บริษัทจันทบุรี โฟรเซ่นฟูดส์จํากัด ทีพบว่าระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีความตระหนักต่อระบบ

การจัดการสิงแวดล้อมตามมตรฐาน ISO14001 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

      2)  พนักงานทีมีเพศต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -1.895 และค่า Sig.(2-tailed) = 0.060 ทีระดับนัยสําคัญ0.05) โดย

พบว่าพนักงานเพศชายและเพศหญิงมีคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีไม่แตกต่างกัน

มากคือ 62.1 และ 60.1 คะแนนตามลําดับ ทังนีอาจเนืองมาจาก CSR เป็นการดําเนินงานทีไม่ได้

จําเพาะหรือให้ความสําคัญกับเพศใดเพศหนึง อีกทังกลุ่มบริษัทฯได้มีการดําเนินงานทีให้ความเท่า

เทียมกันระหว่างพนักงานชายและหญิงรวมถึงการเปิดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรม

และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR ด้วย ดังนันพนักงานทังชายและหญิงจึงมีความสนใจและ

ยอมรับในการดําเนินงาน CSR ทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ ผลการวิจัย

ของวรรณี บุญช่วยเหลือ (2546) ทีได้ทําการศึกษาวิจัยเรืองความรู้ ทัศนคติ การยอมรับมาตรฐาน 

JCIA ของพนักงานโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ พบว่าเพศต่างกันมีการยอมรับมาตรฐาน JCIA 

โดยรวมไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับผลการวิจัยของจิตรา เจียระไนมณี (2552: 130) ทีได้

ทําการศึกษาวิจัยเรือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณาการระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

(IS014001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001) กับระบบบริหารคุณภาพ 

(ISO9001) ของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จํากัด (ปราจีนบุรี) ทีพบว่า พนักงานทีมีเพศ

ต่างกันมีความพึงพอใจและการยอมรับในการนําระบบมาใช้ในองค์กรโดยการบูรณาการระบบการ

จัดการ ฯ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

      3)  พนักงานทีมีอายุต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (F =  2.363  และค่า Sig = 0.072 ทีระดับนัยสําคัญ 0.05) โดยพบว่า 

พนักงานในแต่ละช่วงอายุมีคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีไม่แตกต่างกันมาก แต่
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ถึงอย่างไรก็ตามพบว่าพนักงานทีมีช่วงอายุทีมากกว่ามีคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR 

มากกว่าพนักงานทีมีช่วงทีน้อยกว่า ทังนีอาจเนืองมาจาก พนักงานทีมีช่วงอายุมากกว่านันมี

ประสบการณ์ในการทํางานและประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตทีมากกว่า จึงอาจทําให้เล็งเห็นถึง

ความสําคัญจึงเกิดความตระหนักและมีการยอมรับในการดําเนินงาน CSR ทีมากกว่าตามไปด้วย แต่

ถึงอย่างไรก็ตามความแตกต่างนันมีเพียงเล็กน้อยเท่านันเนืองจากพนักงานในแต่ละช่วงอายุมีการ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกียวกับ CSR ผ่านสือต่างๆ และได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ด้าน CSR ทีไม่แตกต่างกันจึงมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรณี บุญช่วยเหลือ (2546) ทีได้ทําการศึกษาวิจัย

เรืองความรู้ ทัศนคติ การยอมรับมาตรฐาน JCIA ของพนักงานโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ พบว่าอายุ

ต่างกันมีการยอมรับมาตรฐาน JCIA โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิตรา เจียระไนมณี (2552: 131) ทีได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง การศึกษา

ความเป็นไปได้ในการบูรณาการระบบการจัดการสิงแวดล้อม (IS014001) ระบบการจัดการอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย (TIS18001) กับระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001) ของบริษัท เบอร์ลี ยุค

เกอร์ เซลล็อกซ์ จํากัด (ปราจีนบุรี) ทีพบว่า พนักงานทีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจและการยอมรับ

ในการนําระบบมาใช้ในองค์กรโดยการบูรณาการระบบการจัดการ ฯ ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

   6.5.1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการทํางานกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR  

    ไม่พบปัจจัยใดทีมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ ซึงได้แก่ สังกัด/บริษัท หน่วยงานทีปฏิบัติงาน ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ในการ

ทํางาน 

      1)  พนักงานทีอยู่ในสังกัด/บริษัท ต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน 

CSR ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ค่า F =  0.182  และค่า Sig = 0.834 ทีระดับนัยสําคัญ 

0.05) โดยพบว่าพนักงานในสังกัด Three Arrow บริษัทอูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยางสังเคราะห์ไทย จํากัด มีคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีไม่แตกต่างกัน

มาก ทังนีอาจเนืองมาจาก กลุ่มบริษัทฯได้ดําเนินงาน CSR กับทุกสังกัด / บริษัทโดยมีหน่วยงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลือนการดําเนินงาน CSR เช่นเดียวกัน 

พนักงานในแต่ละสังกัด / บริษัทจึงมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยในเรืองนีทีพบว่าพนักงานทีปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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      2)  พนักงานทีปฏิบัติงานในหน่วยงานทีต่างกันมีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 1.067 และค่า Sig. = 0.389 ทีระดับ

นัยสําคัญ 0.05) โดยพบว่าพนักงานในแต่ละหน่วยงานมีค่าเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR ไม่

แตกต่างกันมาก ทังนีอาจเนืองมาจากกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานใน

ทุกหน่วยงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การเข้ารับการอบรม และการรับรู้ข่าวสารเกียวกับ 

CSR อย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี CSR ยังเป็นสิงทีข้องเกียวกับทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะอยู่ใน

หน่วยงานใด ดังนันพนักงานในแต่ละหน่วยงานจึงมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมสิทธิ สองประสม (2550: 83) ซึง

ศึกษาวิจัยเรือง การศึกษาทัศนคติของพนักงานต่อระบบประกันสุขภาพของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พบว่าพนักงานทีมีประเภทของงานทีรับผิดชอบแตกต่างกันมีทัศนคติต่อระบบ

คุณภาพไม่แตกต่างกัน 

     3)  พนักงานทีมีตําแหน่งงานต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 2.949  และค่า Sig = 0.054 ทีระดับนัยสําคัญ 0.05) โดย

พบว่าพนักงานระดับบริหารมีคะแนนการยอมรับการดําเนินงาน CSR สูงสุด รองลงมาคือพนักงาน

ประจําระดับปฏิบัติการและผู้รับเหมาตามลําดับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามคะแนนเฉลียการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ของแต่ละตําแหน่งงานไม่ได้ต่างกันอย่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทังนีอาจ

เนืองมาจากกลุ่มบริษัทฯได้มีการสนับสนุนพนักงานในทุกตําแหน่งงานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงาน CSR โดยมีหลายช่องทางหรือวิธีการในการสือสาร ประชาสัมพันธ์ส่งผลให้พนักงานใน

ทุกตําแหน่งงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านีได้ นอกจากนีกลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีกิจกรรม

ต่างๆ เกียวกับ CSR ทีสนับสนุนให้พนักงานในทุกตําแหน่งงานได้เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย 

สําหรับการทีพนักงานในระดับบริหารมีคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR สูงสุดนันอาจ

เนืองมาจาก มีความใกล้ชิดกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเคลือนไหว การประชุม หรือพันธกิจ

เกียวกับ CSR อันสืบเนืองมาจากภาระหน้าทีทางการงานทีมากกว่าพนักงานในตําแหน่งงานอืน และ

บางส่วนอาจมีหน้าทีในการถ่ายทอดข่าวสารหรือสนับสนุนการดําเนินงาน CSR แก่พนักงานทีอยู่

เบืองล่างหรือผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกับความมีวิสัยทัศน์ จึงทําให้มีความเข้าใจ การเล็งเห็นถึง

ความสําคัญและมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีมากกว่าตําแหน่งอืนๆ สําหรับผู้รับเหมาซึงมี

คะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR น้อยทีสุดอาจเป็นเพราะว่าผู้รับเหมาส่วนหนึงเป็น

ผู้รับเหมาช่วง ซึงมีระยะเวลาการทํางานกับกลุ่มบริษัทฯไม่นานจึงมีความรู้ด้าน CSR และมี

ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึงขององค์กรน้อยกว่าตําแหน่งอืนๆ จึงส่งผลให้มีความซาบซึงและ

ตระหนักต่อความสําคัญด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทฯไม่มากเท่ากับพนักงานประจํา นอกจากนีจาก
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การทดสอบสมมติฐานทางสถิติยังได้พบว่าพนักงานทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการยอมรับ

การดําเนินงาน CSR ทีแตกต่างกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR 

ของพนักงานในแต่ละตําแหน่งงานนันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ สมสิทธิ สองประสม (2550: 83) ซึงศึกษาวิจัยเรือง การศึกษาทัศนคติของพนักงาน

ต่อระบบประกันสุขภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าตําแหน่งต่างกันมีทัศนคติต่อระบบ

ประกันคุณภาพไม่แตกต่างกัน 

     4) พนักงานทีมีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ค่า F = 1.420 และค่า Sig. =  0.228 ที

ระดับนัยสําคัญ 0.05) โดยพบว่า พนักงานทีมีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีคะแนนเฉลียการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR ไม่แตกต่างกันมาก แต่ถึงอย่างไรตามพบว่าพนักงานทีมีประสบการณ์

ในการทํางานอยู่ในช่วงทีมากทีสุด (16-20 ปี) มีคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR สูง

ทีสุดคือ 67.00  ในขณะทีพนักงานทีมีประสบการณ์ในการทํางานอยู่ในช่วงทีตํากว่ามีคะแนนเฉลีย

การยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีน้อยกว่า ทังนีอาจเนืองมาจาก ปัจจุบัน CSR ได้เป็นประเด็นหนึง

ทีสําคัญในการดําเนินธุรกิจในระดับสากลและเป็นทีสนใจอย่างแพร่หลายในประเทศไทยใน

ระยะเวลาไม่นานมานี จากการนําเสนอข่าวสารเกียวกับ CSR ผ่านสือสาธารณะหลายสือ ทําให้

พนักงานมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารเกียวกับ CSR ได้อย่างไม่แตกต่างกัน สําหรับการ

ดําเนินงานภายใน กลุ่มบริษัทฯได้มีการจัดอบรมพนักงานทุกคนเมือแรกเข้าและมีการสือสาร

เกียวกับ CSR กับพนักงานทุกคนผ่านสือต่างๆ อย่างต่อเนือง อีกทังในบางประเด็นของ CSR ยังเป็น

เรืองใกล้ตัวและเกียวข้องกับพนักงานโดยตรง เช่น การได้รับสิทธิต่างๆ และความปลอดภัยในการ

ทํางาน เป็นต้น ส่งผลให้พนักงานเห็นถึงประโยชน์และความสําคัญของ CSR ได้อย่างชัดเจน ดังนัน

ไม่ว่าพนักงานจะมีประสบการณ์ในการทํางานมากน้อยเพียงใดก็มีการยอมรับการดําเนินงาน CSR 

ทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับการทีพนักงานทีมีประสบการณ์ในการทํางานอยู่

ในช่วงทีมากทีสุดมีคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR สูงทีสุดนันอาจเนืองมาจากการ

เป็นส่วนหนึงขององค์กรมาตังแต่แรกเริมก่อตังองค์กร จึงได้เห็นถึงปัญหาอุปสรรค การพัฒนาและ

การเปลียนแปลงต่างๆ ขององค์กร อีกทังมีความรู้สึกผูกพันธ์กับองค์กร และอาจเนืองมาจากการมี

ประสบการณ์  วุฒิภาวะ และวิสัยทัศน์ จึงอาจส่งผลให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ ความสําคัญ เกิดความ

ตระหนักและมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีมากกว่าพนักงานทีมีช่วงอายุการทํางานทีน้อยกว่า 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของวีระชน 

ขาวผ่อง (2551: 89) ซึงศึกษาวิจัยเรืองความรู้ การมีส่วนร่วม และความตระหนักต่อระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมของพนักงานในองค์กรทีได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 
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14001) : ศึกษากรณี บริษัทจันทบุรีฟู้ดส์ จํากัด และบริษัท จันทบุรีโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด พบว่า

พนักงานทีมีอายุงานทีแตกต่างกันมีความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน 

ISO 14001 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

   6.5.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกระตุ้นกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR  

    ปัจจัยกะตุ้นทีมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ได้แก่ การได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯ การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR การให้

ความสําคัญกับ CSR ของบุคคลรอบข้างในทีทํางาน การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR และ

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR สําหรับปัจจัยทีไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ 

ประสบการณ์ในการได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR  

     1)  พนักงานทีได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯ ต่างกันมีการ

ยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ค่า t = -2.352 และค่า Sig (2-

tailed) =  0.018 ทีระดับนัยสําคัญ 0.05) ผลการศึกษาพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.89) มี

ความเห็นว่าตนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯอย่างเพียงพอเหมาะสม และมีคะแนนเฉลีย

การยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีมากกว่าพนักงานทีมีความเห็นว่าตนได้รับการดูแลช่วยเหลือจาก

กลุ่มบริษัทฯอย่างไม่เพียงพอเหมาะสมซึงมีเพียงจํานวนน้อย (ร้อยละ 18.11)  ทังนีอาจเนืองมาจาก

ประเด็นหนึงของการดําเนินงาน CSR คือการปฏิบัติด้านแรงงานซึงกําหนดให้กลุ่มบริษัทฯต้องมี

การดําเนินงานทีดีในด้านต่างๆ กับพนักงาน เช่น การเป็นนายจ้างทีดี ปฏิบัติตามภาระหน้าทีของ

นายจ้างตามกฎหมาย มีเงือนไขในการทํางานและการคุ้มครองทางสังคมทีเหมาะสมและให้

ความสําคัญกับความปลอดภัยและโรคจากการทํางานของพนักงาน เป็นต้น ซึงกลุ่มบริษัทฯได้มีการ

ปฏิบัติด้านแรงงานทีดี และเหนือกว่าทีกฎหมายได้กําหนดไว้ เช่น การจัดตังสหกรณ์เพือดูแลเรือง

หนีสินของพนักงานและการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน เป็นต้น จึงส่งผลให้พนักงาน

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและมีความเห็นว่าตนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯเป็นอย่างดี 

จึงเกิดความพอใจทําให้มีทัศนคติทีดีและมีความตระหนักในความสําคัญและประโยชน์ของ CSR 

ซึวนํามาสู่การยอมรับการดําเนินงาน CSR ในทีสุด สอดคล้องกับ พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และคณะ

(2552: 31-33) ทีได้กล่าวไว้ว่าวิธีทีองค์กรปฏิบัติกับพนักงานเป็นสถานการณ์ของงานอย่างหนึงซึง

เป็นปัจจัยหนึงทีเป็นสาเหตุสําคัญทีทําให้พนักงานพอใจหรือไม่พอใจในงานได้ สําหรับผู้ทีมี

ความเห็นว่าตนเองได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯ อย่างไม่เพียงพอเหมาะสมนัน อาจ

เนืองมาจากผู้มีความ เห็นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาซึงไม่ได้รับการดูแลจากกลุ่มบริษัทฯ

โดยตรง ดังนันจึงมีความเห็นว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทฯ  อย่างไม่เพียงพอเหมาะสม 
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     2)  พนักงานทีมีการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR ต่างกันมีการยอมรับการ
ดําเนินงาน CSR แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 7.414 และค่า Sig. = 0.001 ทีระดับ

นัยสําคัญ 0.05) ผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR มีคะแนนเฉลีย

การยอมรับการดําเนินงาน CSR ตําสุด และคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR ได้สูงขึน

เมือพนักงานมีการเข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR มากขึน ซึงจากการเปรียบเทียบค่าเฉลียการยอมรับ

การดําเนินงาน CSR เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่าคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของ

พนักงานคู่ทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติคือ พนักงานทีไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม

เกียวกับ CSR กับพนักงานทีเข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR เป็นบางครัง และพนักงานทีไม่เคยเข้า

ร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR กับพนักงานทีเข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR เป็นประจํา จึงสรุปได้ว่า

การเข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทังนี

อาจเนืองมาจาก การทีพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR นันเนืองจากมีความตระหนักและ

เห็นในความสําคัญของ CSR ในระดับหนึงจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเมือได้ร่วมกิจกรรม

ต่างๆ แล้ว จึงทําให้ได้รับความรู้ มีมุมมองใหม่ๆ และมีทัศนคติทีเป็นบวกกับการดําเนินงาน CSR 

มากขึนและนําไปสู่การยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีมากขึนตามไปด้วย สําหรับพนักงานทีไม่เคย

เข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR อาจเนืองจากการไม่เห็นความสําคัญ ขาดความตระหนักหรือความไม่

สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม จึงทําให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน CSR น้อย การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร การสร้างทัศคติทีดีเกียวกับ CSR จึงน้อยกว่าผู้ทีเข้าร่วมกิจกรรมและนําไปสู่การยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ทีน้อยกว่าตามไปด้วย สอดคล้องกับ Foster (1937 อ้างถึงใน สมญัติ คําปาละ, 

2537: 17) ซึงได้กล่าวไว้ว่า การยอมรับจะเกิดขึนได้หากเราเรียนรู้วิทยาการและการเรียนรู้จะได้ผลก็

คือเมือบุคคลนันได้ทดลองปฏิบัติแล้วและสอดคล้องกับ จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ (2529: 25-27) ที

ได้อธิบายกระบวนการยอมรับโดยแบ่งการยอมรับออกเป็น 2 ส่วนคือ การยอมรับในความคิดและ

การยอมรับในภาคปฏิบัติ ซึงการทีพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR นันเป็นเสมือนการได้

เรียนรู้ การได้สัมผัสจากการปฏิบัติจริง ซึงจะนําไปสู่การยอมรับการดําเนินงาน CSR  

     3)  พนักงานทีบุคคลรอบข้างในทีทํางานให้ความสําคัญกับ CSR ต่างกันมี

การยอมรับการดําเนินงาน CSR แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึงบุคคลรอบข้างในทีทํางาน

ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา (ค่า t = - 7.127  และค่า Sig (2-tailed)  =  0.00 ทีระดับนัยสําคัญ 0.05)  เพือน

ร่วมงานระดับเดียวกัน (ค่า t = - 3.047  และค่า Sig.(2-tailed) =  0.007 ทีระดับนัยสําคัญ0.05) และ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา (ค่า t = - 2.659 และค่า Sig.(2-tailed) =  0.008 ทีระดับนัยสําคัญ 0.05) จาก

การศึกษาพบว่าพนักงานทีบุคคลรอบข้างในทีทํางานได้ให้ความสําคัญกับการเนินงาน CSR มี

คะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีสูงกว่าพนักงานทีบุคคลรอบข้างในทีทํางานไม่ได้
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ให้ความสําคัญกับ CSR โดยเป็นในลักษณะเดียวกันทังผู้บังคับบัญชา เพือนร่วมงานระดับเดียวกัน 

และผู้ใต้บังคับบัญชา จึงเห็นได้ว่าการให้ความสําคัญกับ CSR ของบุคคลรอบข้างในทีทํางานมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR โดยการทีบุคคลรอบข้างได้ให้

ความสําคัญกับ CSR จะทําให้พนักงานมีการยอมรับการดําเนิน CSR ทีมากขึนตามไปด้วย  ทังนีอาจ

เนืองมาจาก การทีบุคคลรอบข้างมีการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเข้าร่วมกิจกรรม การเห็น

ประโยชน์และตระหนักในความสําคัญของการดําเนินงาน CSR  จึงได้มีการถ่ายทอดสิงต่างๆ 

เหล่านีสู่บุคคลอืน เช่น การสนับสนุน ส่งเสริม ชักชวน แนะนําในการเข้าร่วมกิจกรรม CSR การ

บอกต่อข้อมูลข่าวสาร การบอกเล่าถึงประโยชน์หรือประสบการณ์ทีได้รับจากการดําเนินงาน CSR 

เป็นต้น จึงทําให้พนักงานทีมีบุคคลรอบข้างทีให้ความสําคัญกับ CSR ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ มี

ทัศนคติทีดี มีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR มากขึน ซึงนําไปสู่การยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR ในทีสุด ดังนันบุคคลรอบข้างในทีทํางานจึงมีอิทธิพลในการ ถ่ายทอด โน้มน้าว ชัก

จูง สนับสนุน จึงทําให้เกิดการยอมรับในการดําเนินงาน CSR ในทีสุด สอดคล้องกับ พิชิต พิทักษ์

เทพสมบัติและคณะ, 2552: 31-33) ทีได้กล่าวว่าอิทธิพลทางสังคม คือ อิทธิพลซึงบุคคลหรือกลุ่ม มี

ผลต่อทัศนคติ พฤติกรรมของบุคคล เพือนร่วมงาน วัฒนธรรมทีบุคคลเติบโตทีอยู่อาศัย ต่างมีผลต่อ

ระดับความพึงพอใจ และสอดคล้องกับ Brackher (1986: 250 อ้างถึงใน ประภาส บุญยินดี, 2536: 

15) ทีได้กล่าวว่า ความตระหนักเกิดจากทัศนคติทีมีต่อสิงเร้าอันได้แก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่ม

สังคมและสิงต่างๆ ทีโน้มเอียงหรือพร้อมทีจะสนองตอบในทางบวกหรือทางลบ เป็นสิงทีเกิดจาก

การเรียนรู้ประสบการณ์ ซึงจากการวิจัยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มีบุคคลรอบข้าง

ในทีทํางานทีให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน CSR ดังนันจึงส่งผลทีดีต่อการยอมรับการดําเนินงาน 

CSR ของพนักงาน 

     4)  การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ

การดําเนินงาน CSR ของพนักงาน  

      จากผลการศึกษาพบว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR ของ

พนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับน้อยกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR (ค่า Pearson 

Correlation = 0.259 และค่า Sig. (2-tailed) = 0.00 ทีระดับนัยสําคัญ 0.01) กล่าวคือ การทีพนักงานมี

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR มากขึนจะส่งผลให้มีการยอมการดําเนินงาน CSR ทีมากขึน

ตามไปด้วย ผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีมีการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR ในระดับตํานันมี

คะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR ตําทีสุด และพนักงานจะมีคะแนนเฉลียการยอมรับ

การดําเนินงาน CSR สูงขึนเมือมีการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR มากขึนซึงจากการ

เปรียบเทียบค่าเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่าคะแนนเฉลียการ
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ยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานคู่ทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติคือการ

ได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR ในระดับตํากับการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR ในระดับ

ปานกลาง และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR ในระดับตํากับการได้รับข้อมูลข่าวสาร

เกียวกับ CSR ในระดับสูง ทังนีอาจเนืองมาจากการทีพนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR 

นันทําให้พนักงานได้ความรู้ มีมุมมองใหม่ๆ และมีความเข้าใจเกียวกับการดําเนินงาน CSR ของ

องค์กรมากขึน ซึงได้นําไปสู่ทัศนคติทีดี และการยอมรับการดําเนินงาน CSR ในทีสุด โดยพบว่า

พนักงานส่วนใหญ่มีการรับข้อมูลข่าวสารในระดับปานกลาง รองลงมาคือในระดับตํา และมีผู้ได้รับ

ข่าวสารเกียวกับ CSR ในระดับสูงเพียงเล็กน้อยเท่านัน ทังนีอาจเนืองมาจากการรับรู้ข้อมูลของสาร

เกียวกับ CSR ของพนักงานนันขึนอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ได้แก่ คุณภาพของสือ เช่น ความยาก

ง่ายต่อการเข้าใจและความน่าสนใจของสือ เป็นต้น ช่องทางในการสือสาร เช่น ความหลากหลาย

ของวิธีทีจะสือสารข้อมูล ข่าวสารไปสู่พนักงานให้เป็นทีได้รับรู้ เข้าใจ และเข้าถึง พนักงานในแต่

หน่วยงานและระดับชันได้อย่างทัวถึง เป็นต้น และปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ความสนใจ 

ความรู้สึกนึกคิด ระดับการศึกษา และประสบการณ์เดิม เป็นต้น โดย Rosenbeit Cheatham and 

Watt (1997 อ้างถึงใน สิตางศุ์ สุนทรโรหิต, 2550: 16) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า การสือสารภายใน

องค์กรทีจะให้ได้ผลเป็นทีน่าพอใจหรือไม่เพียงใดนันย่อมขึนอยู่กับความแตกต่างของบุคคล ทังใน

เรือง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที ซึงมีส่วนเกียวข้องกับตัวบุคคลอยู่เป็นสําคัญ และ

แนวคิดของ Wilbur Schramm (1964 อ้างถึงใน สิตางศุ์ สุนทรโรหิต, 2550: 18) ทีอธิบายไว้ว่า 

มนุษย์เลือกทีจะเปิดรับข่าวสารตามความสนใจของตน การเปิดรับข่าวสารทีแตกต่างกัน จึงย่อมมี

ผลต่อการรับรู้ทีแตกต่างกันไปด้วย ดังนันกลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพ

ของสือและช่องทางการสือสารให้ดียิงขึน ทังนีปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานนันเป็นได้ส่วนหนึงที

มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารเกียวกับ CSR อีกด้วย 

      จึงเห็นได้ว่าการทีจะทําให้พนักงานมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR นัน

จําเป็นต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับ  CSR กับพนักงาน ผ่านทางสือต่างๆ เพือให้เข้าถึง

พนักงานในทุกระดับชันและทุกหน่วยงาน ซึงจากการศึกษาพบว่าสือภายในองค์กรทีมี

ความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR มากทีสุดคือ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร 

(อินทราเน็ต : Intranet) ในขณะทีสือทีมีจํานวนพนักงานทีได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR  มาก

ทีสุดคือ ผู้บังคับบัญชา รองลงมาคือวิสัยทัศน์ / พันธกิจ / นโยบาย เกียวกับ CSR และระบบ

เครือข่ายภายในองค์กร (อินทราเน็ต : Intranet) ตามลําดับทังนีอาจเนืองมาจากระบบเครือข่าย

ภายในองค์กรหรืออินทราเน็ตเป็นสือทีสามารถสือสารถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้กับพนักงานใน

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้เกิดการยอมรับการดําเนินงาน CSR มากทีสุดแต่เนืองจาก
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อินทราเน็ตเป็นสือทีพนักงานไม่สามารถเข้าถึงหรือไม่สะดวกทีจะเข้าถึงกันทุกคนได้ ดังนัน 

ผู้บังคับบัญชา และ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / นโยบาย เกียวกับ CSR จึงเป็นสือทีพนักงานโดยมากได้รับ

รู้ข่าวสารเกียวกับ CSR ทังนีอาจเนืองมาจาก ผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ทีมีความใกล้ชิดในงาน มี

ความสามารถในการสือสารและมีอิทธิพลในการส่งเสริม สนับสนุน พนักงานในการดําเนินงาน 

CSR จึงเป็นสือทีสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 

สําหรับ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / นโยบาย เกียวกับ CSR นันเป็นสิงสําคัญทีองค์กรต้องสือสารกับ

พนักงานทุกคนและพนักงานทุกคนต้องรับรู้และเข้าใจจึงเป็นอีกสือหนึงทีทําให้พนักงานได้รับรู้

เกียวกับ CSR ขององค์กร 

     สําหรับสือภายนอกองค์กรทีมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน 

CSR มากทีสุดและเป็นสือทีมีจํานวนพนักงานทีได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR มากทีสุด คือ 

ระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ (อินเทอร์เน็ต: Internet) อาจเป็นเพราะ อินเทอร์เน็ตเป็นสือที

สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นทีนิยม มีความสะดวกรวดเร็ว มีการนําเสนอข้อมูลเกียวกับ CSR เป็น

จํานวนมากและสามารถสืบค้นได้อย่างง่ายดาย  

     5)  พนักงานทีมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR ต่างกันมีการยอมรับการ

ดําเนินงาน CSR แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จากผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจ

เกียวกับ CSR ของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการยอมรับการดําเนินงาน 

CSR (ค่า Pearson Correlation เท่ากับ 0.420 และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.00 ทีระดับนัยสําคัญ 

0.01) กล่าวคือการทีพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR มากขึนจะส่งผลให้มีการยอมการ

ดําเนินงาน CSR ทีมากขึนตามไปด้วย ซึงผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ 

CSR ในระดับตํานันมีคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR ตําทีสุด และพนักงานจะมี

คะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR สูงขึนเมือมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR ในระดับ

ทีสูงขึน ซึงจากการเปรียบเทียบค่าเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD 

พบว่าคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานคู่ทีมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติคือความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR ในระดับมากกับระดับตํา และความรู้ความ

เข้าใจเกียวกับ CSR ในระดับมากกับระดับปานกลางทังนีอาจเนืองมาจาก ความรู้ความเข้าใจทีมีต่อ 

CSR นันได้นําไปสู่การเห็นประโยชน์และความความสําคัญของ CSR ซึงทําให้พนักงานมีทัศนคติที

ดี มีความตระหนัก และเกิดการยอมรับในการดําเนินงาน CSR ในทีสุด ดังนันพนักงานทีมีความรู้

ความเข้าใจเกียวกับ CSR มากจึงมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีมากตามไปด้วย ซึงกลุ่มบริษัท

ฯ ได้มีการอบรมให้ความรู้เกียวกับ CSR มีการจัดนิทรรศการ CSR เป็นประจําทุกปี และทําการ

สือสารข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR ผ่านสือต่างๆ อย่างสมําเสมอจึงทําให้พนักงานกลุ่มใหญ่สุดมี
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ความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR ในระดับสูงและปานกลาง (ร้อยละ 49.00 และ 47.70 ตามลําดับ)

และมีจํานวนน้อยมากทีมีความรู้ความเข้าใจในระดับตํานอกจากนีจากการหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรยังพบอีกว่าความรู้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์กับความตระหนักในประโยชน์และ

ความสําคัญของ CSR อีกด้วย  (ค่า Pearson Correlation = 0.435 และค่า Sig.(2-tailed) = 0.00 ที

ระดับนัยสําคัญ 0.01) สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของจิตรา เจียระไนมณี (2552: 193) ทีได้ทําการ 

ศึกษาวิจัยเรือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณาการระบบการจัดการสิงแวดล้อม (IS014001) 

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001) กับระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001) 

ของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จํากัด (ปราจีนบุรี) ทีพบว่า พนักงานทีมีความรู้ในเรืองการบูร

ณาการระบบการจัดการ ฯ มากกว่ามีความพึงพอใจและการยอมรับในการนําระบบมาใช้ในองค์กร

มากกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

     6) พนักงานทีมีประสบการณ์ในการได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน
เกียวกับ CSR ต่างกันมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย

พบว่า พนักงานโดยส่วนมาก (ร้อยละ 66.67) เคยได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR 

และมีคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR มากกว่าพนักงานทีไม่เคยฝึกอบรมหรือศึกษาดู

งานเกียวกับ CSR  ทังนีอาจเนืองมาจาก การได้รับฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเกียวกับ CSR นันช่วย

ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติอันดีต่อการดําเนินงาน CSR ได้ แต่ปัจจุบัน 

พนักงานสามารถทีจะรับ ข้อมูล ข่าวสาร จากสือต่างๆ หลายช่องทางนอกทีเหนือจากอบรมได้หรือ

ศึกษาดูงาน ทังนียังขึนกับผู้รับสารด้วย ดังนันพนักงานทีเคยและไม่เคยได้รับการฝึกอบรมหรือ

ศึกษาดูงานเกียวกับ CSR จึงมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีไม่แตกต่าง สอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยของจิตรา เจียระไนมณี (2552: 193) ทีได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง การศึกษาความเป็นไปได้

ในการบูรณาการระบบการจัดการสิงแวดล้อม (IS014001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (TIS18001) กับระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001) ของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์

จํากัด (ปราจีนบุรี) ทีพบว่า การทีพนักงานเคยได้รับการฝึกอบรมเกียวกับระบบมาตรฐานการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) หรือระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 

18001) จะมีความพึงพอใจและการยอมรับในการนําระบบมาใช้ในองค์กรไม่มากไปกว่าพนักงานที

ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

     6.5.1.4  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความตระหนักต่อความสําคัญ

หรือประโยชน์ของ CSR กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR  

      ปัจจัยด้านความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR 

มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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      จากผลการศึกษาพบว่าความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ของ 

CSRของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR  

(Pearson Correlation = 0.497 และค่า Sig. (2-tailed) = 0.00 ทีระดับนัยสําคัญ 0.01)  

       กล่าวคือ การทีพนักงานมีความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์

ของ CSR มากขึนจะส่งผลให้มีการยอมการดําเนินงาน CSR ทีมากขึนตามไปด้วย ผลการศึกษา

พบว่าพนักงานทีมีความตระหนักตํานันมีคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR น้อยทีสุด

และพนักงานจะมีคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR สูงขึนเมือมีความตระหนักต่อ

ความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR มากขึนทังนีอาจเนืองมาจาก ความตระหนักในการดําเนินงาน 

CSR นันคือการทีพนักงานมีการฉุกคิด มีความรู้สึกสํานึกหรือระลึกถึงประโยชน์และความสําคัญ

ของ CSR จึงก่อให้เกิดการยอมรับในการดําเนินงาน CSR ตามมา ดังนันผู้ทีมีความตระหนักต่อการ

ดําเนินงาน CSR สูงจึงมีการยอมรับการดําเนินงาน CSR ทีสูงเช่นเดียวกัน โดยจากการศึกษาพบว่า

พนักงานโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.8) มีความตระหนักในระดับสูง ทังนีเนืองมาจากกลุ่มบริษัทฯได้

มีการจัดอบรมให้ความรู้ เกียวกับ CSR ทําให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจเกียวกับ CSR มีบุคคล

รอบข้างทีมีทัศนคติทีดีต่อ CSR และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เกียวกับ CSR ทีให้พนักงานได้เข้ามามี

ส่วนร่วม ด้วยความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ความรู้สึกทีดี และการมีประสบการณ์ในการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ด้าน CSR จึงส่งผลให้เกิดความตระหนักในการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน 

สอดคล้องกับ Brackher (1986: 250 อ้างถึงใน ประภาส บุญยินดี, 2536: 15) ทีกล่าวว่าองค์ประกอบ

สําคัญทีก่อให้เกิดความตระหนักคือ พุทธปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึก และ

พฤติกรรม 

    จากการพิจารณาความตระหนักต่อความสําคัญหรือประโยชน์ต่อ CSR เป็นรายข้อ

พบว่าคําถามทีพนักงานมีคะแนนเฉลียการยอมรับการดําเนินงาน CSR สูงสุดคือคําถามเกียวกับ

ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน ทังนีอาจเนืองมาจากเป็นสิงทีใกล้ตัวและ

สามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจน อีกทังมีการอบรมเกียวกับความปลอดภัยตังแต่แรกเข้าแก่พนักงาน 

และมีการดูแลอย่างเข้มงวดและสมําเสมอ จึงทําให้พนักงานมีความตระหนักในประเด็นนีมากกว่า

ประเด็นอืน สําหรับคําถามทีพนักงานมีความตระหนักในประโยชน์และความสําคัญน้อยทีสุดคือ

คําถามเกียวกับการตังข้อกําหนดและจํากัดสิทธิต่างๆ ของบริษัท ฯ ทีมีต่อพนักงาน ทังนีอาจเป็น

เพราะพนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกียวกับข้อกําหนด กฎหมาย หน้าทีของนายจ้างและสิทธิ

ของลูกจ้างตามกฎหมาย 
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6.6  ปัญหาและข้อจํากัดในงานวิจัย 

 

  ปัญหาทีพบในการศึกษาวิจัยครังนีคือ การประเมินค่าหรือจัดระดับของข้อมูลเชิงคุณภาพ

ให้มีความชัดเจน แม่นยํานันสามารถทําได้ยากเช่น ระดับความสําคัญและระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบซึงเป็นข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ เป็นต้น นอกจากนีการรวบรวมข้อมูล การรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึงมีทีมาจากหลายแหล่งและหลากหลายความคิดเห็น เมือถูก

นํามาหลอมรวมและสังเคราะห์อาจมีการตกหล่นหรือผิดพลาดไปบ้าง 

  สําหรับข้อจํากัดเนืองจากงานวิจัยชินนีเป็นการศึกษากรณีเฉพาะกลุ่มบริษัทฯอูเบะ 

(ประเทศไทย) ซึงจัดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทีดําเนินอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและตังอยู่

ในนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พี อําเภอเมือง จังหวัดระยอง จึงอาจเป็นข้อจํากัดในการนําไปใช้เป็น

ตัวอย่างหรือแนวทางในการดําเนินงาน CSR ของโรงงานอุตสาหกรรมใน ประเภท ขนาด ทีตัง และ

วัฒนธรรมองค์กรทีแตกต่างไปจากกลุ่มบริษัทฯ ได้  

 

6.7  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 

 6.7.1 ข้อเสนอแนะสําหรับกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) 

    1)  การสือสารและประชาสัมพันธ์เกียวกับ CSR  

    จากการศึกษาพบว่าหนึงในสามของกลุ่มตัวอย่างพนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารและ

ความรู้เกียวกับ CSR ในระดับตําและมีพนักงานเพียงเล็กน้อยเท่านันทีได้รับข้อมูลข่าวสารและ

ความรู้เกียวกับ CSR ในระดับสูง ซึงการได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกียวกับ CSR นันมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน นอกจากจะสร้างความรู้

ความเข้าใจและความตระหนักให้กับพนักงานแล้วยังทําให้พนักงานได้ทราบบทบาทหน้าทีของตน

ในการดําเนินงาน CSR อีกด้วย เพราะฉะนันการสือสารและประชาสัมพันธ์ทีมากขึนด้วยวิธีการ

หรือช่องทางต่างๆ ทีมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงพนักงานได้จึงเป็นหนทางหนึงทีสร้างการ

ยอมรับและการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน CSR ของพนักงานและนํามาสู่ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน CSR ได้เป็นอย่างดี นอกจากนีจากการศึกษายังพบว่าผู้บังคับบัญชาเป็นสือภายในบริษัท

ทีพนักงานส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับ CSR มากทีสุด ดังนันการทีผู้บังคับบัญชาให้

ความสําคัญกับ CSR จึงมีผลต่อการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงานเป็นอย่างมาก และ

อินทราเน็ต (Intranet) เป็นสือทีมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน

อย่างมีนัยสําคัญ อินทราเน็ตจึงเป็นสือทีกลุ่มบริษัทฯสามารถใช้เป็นช่องทางหนึงในการสือสารและ
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ประชาสัมพันธ์เกียวกับ CSR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับการสือสารและประชาสัมพันธ์

เกียวกับ CSR กับภายนอกทีพบว่ากลุ่มบริษัทฯยังไม่เป็นทีรู้จักในวงกว้าง ซึงกลุ่มบริษัทกําลังมีการ

ขยายขอบเขตการดําเนินงาน CSR กับชุมชนและมีการประชาสัมพันธ์กับภายนอกมากขึน การขยาย

ขอบเขตการดําเนินงานและการประชาสัมพันธ์ทีมากขึนนีจึงเป็นสิงทีกลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องมีการ

พัฒนาให้ดียิงขึนต่อไป 

    2)  การจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจ CSR ของพนักงาน  

    จากการศึกษาพบว่าพนักงานมากกว่าครึงหนึงเข้าร่วมกิจกรรมเกียวกับ CSR เป็น

บางครังซึงเป็นจํานวนทีมากกว่าพนักงานทีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจําซึงการเข้าร่วมกิจกรรม CSR 

ของพนักงานนันมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับการดําเนินงาน CSR นอกจากนียังพบว่า

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการดําเนินงาน CSR มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตระหนักต่อ

ความสําคัญหรือประโยชน์ของ CSR และยังสัมพันธ์กับการยอมรับการดําเนินงาน CSR อีกด้วย 

ดังนันการจัดกิจกรรมทีส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้

ความรู้เกียวกับ CSR ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทีมากขึน เช่น กิจกรรม CSR กับชุมชน เป็นต้น นอกจากจะ

ส่งผลให้พนักงานมีการยอมรับ CSR มากขึนแล้วยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้กับกลุ่มบริษัทฯ

อีกด้วย 

    3)  การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน CSR  

    จากการศึกษาพบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน CSR 

รวมไปกับการติดตามประเมินผลตามแผนงาน และ KPI ของแต่ละหน่วยงานทีเกียวข้อง และมีการ

จัดทํารายงานการดําเนินงาน CSR เพือส่งไปเป็นส่วนหนึงใน CSR Annual Report ของบริษัทแม่

เป็นประจําทุกปีโดยไม่ได้มีการประเมินผลการดําเนินงานCSR เป็นการเฉพาะ ซึงการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน CSR สามารถทําได้เป็นระยะ ๆ โดยวิธีหนึงทีอาจนํามาใช้ได้คือการ

วัดผลตามรูปแบบ Balance Scorecard ทีมี KPI ชีวัดอย่างชัดเจน เป็นต้น เพือชีให้เห็นถึงการบรรลุ

วัตถุประสงค์และความคืบหน้ารวมถึงการดําเนินงานทีจะต้องทําในอนาคต สําหรับกิจกรรมหรือ

โครงการเพือสังคมและชุมชนทีผ่านมากลุ่มบริษัทฯมีการใช้แบบสอบถามเพือศึกษาความพึงพอใจ

ของชุมชนทีมีต่อการดําเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทฯซึงนอกจากวิธีนีแล้วการ

ประเมินผลเป็นรายกิจกรรมหรือโครงการด้วยวิธีการอืนๆ เช่น การตัง KPI ชีวัดในแต่ละโครงการ

อย่างชัดเจน การวัดจากจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ความต่อเนืองของโครงการ และผลการตอบรับ

จากกลุ่มเป้าหมาย ซึงจะนํามาซึงข้อสรุป เปรียบเทียบประโยชน์ทีได้รับจากแต่ละกิจกรรมและ

แนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และวางแผนการดําเนินงาน CSR ต่อไปในอนาคต 
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    4)  การทบทวนการดําเนินงาน CSR กับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม    

(CSR-DIW) 

    เนืองจากกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) เป็นหนึงในโครงการนําร่องทีได้นํา

มาตรฐาน CSR-DIW พ.ศ. 2551 มาเป็นกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน ซึงต่อมากรมโรงงาน

อุตสาหกรรมได้มีการประกาศมาตรฐาน CSR-DIW ฉบับ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ขึนตามลําดับ 

โดยมาตรฐานดังกล่าวนีมีวัตถุประสงค์เพือให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปฏิบัติสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล (ISO 2600 Social Responsibility) ซึงจะนําไปสู่การพัฒนาทียังยืนได้ ดังนันกลุ่ม

บริษัทฯ ควรมีการทบทวนความสอดคล้องของการดําเนินงานด้าน CSR กับมาตรฐานความ

รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมฉบับใหม่ๆ ทีได้ประกาศขึนและทําการ

ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน CSR อย่างต่อเนือง  ซึงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความยังยืนของการ

ดําเนินงาน CSR และความยังยืนของสังคมได้เป็นอย่างดี 

 

 6.7.2   แนวทางในการดําเนินงาน CSR ทีได้จากกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) สําหรับ

              สถานประกอบการอืนๆ 

 สถานประกอบการต่างๆ สามารถนําการดําเนินงาน  CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศ

ไทย) มาเป็นแนวทาง ได้ดังนี 

    1)  ผู้บริหารองค์กรต้องมีความตระหนักในความสําคัญและประโยชน์ของการ

ดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เช่น การกําหนดให้เป็น

พันธกิจ การวางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและสนับสนุนทรัพยากรในการ

ดําเนินงาน 

    2)  การมีส่วนร่วมกับชุมชนตังแต่ต้น โดยการเข้าไปเป็นส่วนหนึงของชุมชน การ

เยียมเยียน พบปะ พูดคุย สร้างความสัมพันธ์อันดี มีการสือสารสองทางกับชุมชนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอืนๆ   

    3)  การดําเนินงานทีสอดคล้องกับกฎหมาย และพัฒนาการดําเนินงานให้ได้ตาม

มาตรฐานการดําเนินงานต่างๆ เช่น มาตรฐานด้านสิงแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ด้านระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of 

Conduct)  เป็นต้น ซึงจะเป็นพืนฐานในการดําเนินงาน CSR ได้เป็นอย่างดี 

    4)  การเปิดเผยข้อมูลกับภายนอก และการให้ข้อมูลต่างๆ กับชุมชน ประชาชน 

และหน่วยงานต่างๆ เพือการแสดงความโปร่งใสและสร้างความไว้วางใจ ความน่าเชือถือให้กับ

สังคม 
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    5)  การสร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน CSR ของพนักงาน โดย การสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรซึงส่งผลต่อความร่วมมือร่วมใจ และแนวคิดทีเป็นไปในทิศทางเดียวกันของคนใน

องค์กร มีการสือสารเกียวกับ CSR ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสมําเสมอ และการส่งเสริมให้พนักงาน

ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกียวกับ CSR ขององค์กร 

6)  การพัฒนาการดําเนินงาน CSR อย่างต่อเนือง ตามหลัก PDCA (Deming Cycle) 

    7)  การพัฒนาการดําเนินงานเพือลดผลกระทบทีอาจเกิดต่อสังคมอย่างสมําเสมอ 

เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการบําบัด กําจัด ของเสีย การนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Waste 

Recovery) กลไกการพัฒนาทีสะอาด (CDM) และ กระบวนการ Reverse Osmosis (RO) เป็นต้น  

    สําหรับโรงงานทีเปิดดําเนินงานมาเป็นระยะเวลานานแล้วนอกจากแนวทางขันต้น 

สามารถนําการดําเนินงาน  CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มาเป็นแบบอย่างได้โดยการ

จัดทํา CSR ให้เป็นรูปธรรมมากขึน โดยทําการทบทวนการดําเนินงานทีผ่านมา จากนันนําการ

ดําเนินงานด้านต่างๆ ทีมีอยู่แล้วมารวบรวมเป็นการดําเนินงาน CSR ทีมีความชัดเจนมากขึน 

เพิมเติมในส่วนทีขาด และพัฒนาการดําเนินงาน CSR ให้สมบูรณ์ยิงขึน ซึงอาจนํามาตรฐาน  

CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน CSR เพือให้สามารถ

พัฒนาการดําเนินงาน CSR ได้อย่างมีทิศทางมากยิงขึน 

 

              6.7.3  ข้อเสนอแนะสําหรับการทําการศึกษาวิจัยครังต่อไป 

  เนืองจากงานวิจัยชินนีเป็นการศึกษาเฉพาะปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ตามหลัก 

CIPPI ซึงมีกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) เป็นกรณีศึกษา ดังนันในอนาคตควรทําการศึกษาวิจัย

ปัจจัยทีมีผลต่อการดําเนินงาน CSR ให้มีความหลากหลายในประเภท ขนาด และพืนทีตังของสถาน

ประกอบการให้มากขึนหรือศึกษาในขอบเขตทีกว้างขึนเพือให้สามารถเป็นแนวทางแก่สถาน

ประกอบการต่างๆ ในหลายลักษณะได้มากขึน นอกจากนีควรมีการศึกษาวิจัยเพิมเติมในเรือง

ตัวชีวัดในการดําเนินงาน CSR เพือพัฒนาการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

ให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน 
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