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 การศึกษาเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) พ.ศ.2551 และพ.ศ.2552 โดยศึกษาถึงตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญใน

การจ าแนกกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการCSR-DIW กับผู้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการCSR-DIW ออกจากกัน 

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยมีกลุ่มสถานประกอบการอุตสาหกรรมจ านวน 170 

โรงงาน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW พ.ศ.2551 และพ.ศ.2552 

จ านวน 85 โรงงานและกลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW พ.ศ.2551 และพ.ศ.2552 จ านวน 

85 โรงงาน วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา และใช้เทคนิคการวิเคราะห์จ าแนกประเภท 

(Discriminant Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความส าคัญของตัวแปรต่างๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการ CSR-DIW พ.ศ.2551 และพ.ศ.2552 นอกจากน้ีได้ด าเนินการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีกรม

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีดูแลรับผิดชอบโครงการ CSR-DIW จ านวน 1 ราย และเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแล

โครงการ CSR-DIW ของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 5 ราย 

 ผลการศึกษาพบว่าสมการท่ีได้สามารถท านายการเข้ากลุ่มของกลุ่มตัวอย่างได้ถึง 81.2% 

โดยปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) พ.ศ.2551 และพ.ศ.2552 ตามล าดับ จากมากไป

น้อย 4 อันดับแรกได้แก่ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ปัจจัยด้านการส่งออกไปต่างประเทศ 

ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และปัจจัยด้านลักษณะของการลงทุนเป็นบริษัทของคนไทย จาก

การศึกษายังพบอีกว่าสถานประกอบการท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับโครงการในระดับน้อยและบางส่วนรับรู้ข้อมูลหลังจากท่ีโครงการด าเนินการเสร็จสิ้นไป



 (4)   

แล้ว ผลจากการสัมภาษณ์พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม โดยพบว่า
ปัจจัยที่ท าให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการCSR-DIW คือด้านวิสัยทัศน์และนโยบายของ
ผู้บริหาร และด้านประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการด าเนินงานด้าน CSR ได้แก่ 
ควรมีการกระตุ้นให้ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการด าเนินการด้านCSR และเข้าร่วมโครงการ 
CSR-DIW ควรสนับสนุนช่วยเหลือสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในการด าเนินการ 
รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรแก่ผู้ประกอบการให้ทั่วถึงมากขึ้น
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  The purpose of this study was to examine factors that influence firms’ decision  

to engage in the Corporate Social Responsibility Program (CSR-DIW) in 2008 and 

2009 i.e. significant  factors separating CSR-DIW attendants from non-attendants. 

Data were collected by using questionnaires with 170 sampled firms, of which 85 

were  attendants and the other 85 were non-attendants. General data were analyzed by 

using descriptive statistics while the discriminating power of relevant factors were 

analyzed by discriminant analysis technique. In addition, one government officer 

responsible for the CSR-DIW program and 5 employees responsible for CSR-DIW 

program in 5 firms were interviewed. 

  The research found that the discriminant equation was able to predict the 

membership of each group of the samples as correctly as 81.2%. The first 4 

significant factors affecting the firms’ decision to engage in the CSR-DIW program 

were costs, firm having export, executive’s visions, and firm with Thai ownership. 

The study also indicated that the non-attending enterprises rarely knew about the 

CSR-DIW information and some of them even received the information after the 

activities ended. The interview results were consistent with data from the 

questionnaires, as they revealed that factors influencing the participation in CSR-DIW 

program were vision and policy of the executives, and benefits from the program. 
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Suggestions for urging firms to participate in the CSR-DIW program are 

stimulating the entrepreneurs to be aware of the significance of CSR and engage in 

the CSR-DIW program, supporting small and medium firms in adopting CSR, and 

promoting and providing  knowledge on CSR to firms more widely.  
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

  การด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขัน ท้ังในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี แรงกดดันจากสภาวะแข่งขันท่ีมีแนวโน้มรุนแรง

มากข้ึนเป็นล าดับ โดยถูกครอบง าด้วยระบบทุนนิยม ขณะเดียวกันก็น ามาซึ่งความเหลื่อมล้ าทาง

สังคมระหว่างคนจนและคนรวย ความแตกแยกขัดแย้งภายในสังคม การมุ่งหวังผลประโยชน์โดย

ขาดจริยธรรม การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมนับวันจะมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆโดยเฉพาะเน่ืองจากการ

ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของการอุปโภคบริโภค นอกจากน้ียังมี

แนวโน้มว่าของเสียที่เกิดข้ึนจะเป็นของเสียที่อันตรายเพ่ิมมากข้ึนโดยมีการประเมินว่าภายในปี พ.ศ. 

2554 ปริมาณของเสียอันตรายจะเกิดข้ึนถึงปีละ 2.8 ล้านตัน (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2553) ปัญหา

สิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีทุกคนต้องช่วยกันควบคุมดูแล  

นอกจากน้ีกระแสโลกท าให้การด าเนินธุรกิจต้องปรับตัวเพ่ือให้เติบโตและพัฒนาได้อย่าง

ย่ังยืน (Sustainable Growth and Development) ปัจจุบันธุรกิจภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแนวโน้ม

ความต้องการของผู้บริโภคจากนานาประเทศล้วนให้ความส าคัญกับสินค้าและบริการท่ีมีกระบวน 

การผลิตบนแนวคิดท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม กลายเป็นสาระส าคัญ

ของความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือท่ีรู้จัก

กันในนามของ CSR (Corporate Social Responsibility) จึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในวง 

การธุรกิจท่ัวโลกในปัจจุบันน้ี 

ในวงการธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในยุคแรกไม่ได้เกิดจากเจตนารมณ์ท่ีดี

ขององค์กรเอง แต่เกิดจากการเรียกร้องของประชาชน  เช่น บริษัทอีสอินเดีย ในประเทศอังกฤษ ถูก

คว่ าบาตรจากประชาชนในประเทศเน่ืองจากพบว่ามีการใช้แรงงานทาส จึงท าให้บริษัทต้องหันมา

ใส่ใจกับสวัสดิการแรงงานและมนุษยชนมากข้ึน (วรัญญา ศรีเสวก, 2550)   
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แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นรูปธรรมชัดเจนและได้รับความสนใจมาก

ข้ึน เม่ือผ่านการผลักดันจากองค์การสหประชาชาติ ในท่ีประชุม World Economic Forum ในปี ค.ศ.

1999 โดย นายโคฟ่ี อันนัน (Kofi Annan) เลขาธิการสหประชาชาติในขณะน้ันได้เรียกร้องให้

องค์กรธุรกิจในทุกประเทศเป็นพลเมืองท่ีดีของโลก ด้วยการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ในด้านต่างๆโดยเสนอบัญญัติ ท่ีเรียกว่า The UN Global Compact แบ่งออกเป็น 3 หมวดหลัก คือ 

หมวดสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน และสิ่งแวดล้อม ท้ังหมดน้ีสะท้อนให้เห็นความส าคัญของ

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในระดับสากล ปัจจุบันมีความเคลื่อนไหวท่ีสนับสนุนแนวคิด

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เช่น พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เป็นข้อผูกพันทาง

กฎหมายท่ีด าเนินการเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายในการรับมือกับสภาวะโลกร้อน (Global Warming) 

ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 

Convention on Climate Change-UNFCCC) โดยมีเป้าหมาย ให้กลุ่มประเทศอุตสาหกรรม เช่น 

สหภาพยุโรป แคนาดา รัสเซีย ญ่ีปุ่น เป็นต้น ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประกอบด้วย 

คาร์บอนไดออกไซด์  มีเทน ไนตรัสออกไซด์  ซัลเฟอเฮกซะฟลูออไรด์ ก๊าซในกลุ่มไฮโดรฟลูโอโร

คาร์บอน (HFCs) และเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) ในปี พ.ศ. 2553 ลง 5.2% เม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 

2533 (วิชัย รัตนศิริวนิชย์, 2552)    

 เน่ืองจากปัญหาวิกฤติด้านส่ิงแวดล้อมและแรงงานในท่ัวทุกโลก โดยเฉพาะปัญหาโลกร้อน

ท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและเห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึนท าให้ธุรกิจต้องเผชิญกับแรงกดดันท่ีจะ 

ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 

Organization for Standardization : ISO) จึงได้ก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 Social Responsibility) ท้ังน้ีเพ่ือให้องค์กร บริษัท หน่วยงาน

และสถาบันท่ัวโลกรวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้เพ่ิมความตระหนักและสร้างความ

เข้าใจในเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปัจจุบันองค์กรน้ีประกาศใช้มาตรฐานน้ีแล้วเม่ือ

วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอและกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 

2553) 

 ทศวรรษหน้าระหว่าง 2553-2563 จะเป็นช่วงเวลาท่ี ISO26000 จะแพร่ หลายอย่างกว้าง 

ขวาง และเปลี่ยนจากมาตรฐานสากลท่ีต้องมีการตรวจรับรองมาเป็นเพียงแนวปฏิบัติท่ีไม่บังคับใช้ 

ได้กับองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด เพ่ือหลีกเล่ียงการใช้เป็นเคร่ืองมือทางการค้าระหว่างประเทศ  

ISO26000  ปัจจุบันเป็นท่ีรับทราบในท่ัวโลกแล้วว่า เป็นแนวปฏิบัติ(CSR-Guidance)แต่รายละเอียด

ของแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับองค์กรทุกประเภท และทุกขนาดในประเทศท่ัวโลกยังอยู่ระหว่างการ

พิจารณาจัดท า เพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนโดยองค์กรทุกประเภทและทุก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
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ขนาดท่ัวโลกจะตระหนักและประพฤติปฏิบัติในการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, 2552: 544-545) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้สรุปท่ีมาของมาตรฐานว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม (ISO 26000 Social Responsibility) ไว้ดังแผนภาพที่ 1.1 

 

       
 

 

ภาพท่ี 1.1  ท่ีมาของมาตรฐานว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) 

แหล่งท่ีมา:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552 

 

ส าหรับประเทศไทย แม้ว่าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จะดูเหมือนเป็น

ปรากฏการณ์ใหม่ส าหรับองค์กรธุรกิจไทย แต่หากพิจารณาถึงแก่นแท้ของแนวความคิดน้ีท่ีว่าด้วย

การรักษาสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน จะเห็นได้ว่าสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550 - 2554 ท่ีได้อัญเชิญปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการบริหารประเทศ เพ่ือให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤติและ

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างม่ันคง น าไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุล มีคุณภาพ และย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิ

วัตและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีภารกิจหลักในการก ากับดูแลและผลักดันให้ธุรกิจ

อุตสาหกรรมด าเนินการ และพัฒนาไปอย่างยั่งยืน โดยเน้นด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และเป็น
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ท่ียอมรับของสากล ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-

DIW) โดยได้ประกาศ ณ วันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2551 ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน าไปปฏิบัติ

และให้การรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้โรงงาน

อุตสาหกรรมพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐานสากล ( ISO 26000 Social Responsibility) เน่ืองจากใน

ขณะน้ันองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน(International Organization for 

Standardization : ISO) ได้จัดท าร่างมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม (ISO 26000 Social Responsibility) ซึ่งในปัจจุบันองค์กรน้ีประกาศใช้มาตรฐานน้ีแล้วเม่ือ

วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องรับทราบ 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเช่ือม่ันและเป็นท่ียอมรับ มีการอบรมเก่ียว 

กับความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดงความรับผิด 

ชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ให้แก่คณะท างานของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมท่ีมีผลการทวนสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จะได้รับโล่ และเกียรติบัตรของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมและคณะท างานของสถานประกอบการจะได้รับใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรม 

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่าองค์กรธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ท่ีเข้าร่วมโครงการความรับผิด 

ชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial 

Works: CSR-DIW) มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิด 

ชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ท่ีทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดข้ึน เพ่ือน า 

เอาผลท่ีได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนา และส่งเสริมให้สถานประกอบการท่ียังไม่ได้

เข้าร่วมหันมาเข้าร่วมโครงการให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมของประเทศ

ไทยได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้สถานประกอบการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 

1.2  ค าถามการวิจัย 

 

ปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 
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1.3  วัตถุประสงค์ 

 

  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

 

1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

1  ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการเข้าร่วม 

โครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

2  ได้แนวทางและข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายอ่ืนได้เข้า

ร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-

DIW) 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 1  ความรับผิดชอบต่อสังคม (SocialResponsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากการ

ตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมขององค์กร ด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรม โดย  

1)  สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงสุขภาพและสวัสดิการของสังคม 

2)  สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3)  สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

4)  สามารถน ามาบูรณาการท่ัวท้ังองค์กรได้ 

2  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (Organization) หมายถึง ผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่า

ด้วยโรงงาน 

3  ผู้บริโภค (Consumer) หมายถึง ผู้หน่ึงผู้ใดท่ีเป็นผู้ซ้ือหรือใช้ผลิตภัณฑ์ และการบริการ

เพ่ือวัตถุประสงค์ส่วนตัว  

4  ลูกค้า (Customer) หมายถึง องค์กรหรือบุคคลท่ีซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการใน

เชิงธุรกิจเพ่ือวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือสาธารณะ 

5  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีได้ประโยชน์และเสีย

ประโยชน์จากกิจกรรม และการตัดสินใจขององค์กร 
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6  ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) หมายถึง กิจกรรมหรือหน่วยงานท่ีมีความสัมพันธ์และ

เช่ือมโยงกันท่ีส่งมอบหรือรับคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 

7  ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หมายถึง ล าดับของกิจกรรมหรือหน่วยงานท่ีจัดเตรียม

ผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้กับองค์กร 

8  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) หมายถึง กิจกรรมท่ี

สร้างโอกาสส าหรับการสานเสวนาระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม

หน่ึงหรือหลายกลุ่มเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการตัดสินใจของผู้ 

ประกอบการอุตสาหกรรม 

9  ขอบเขตของผลกระทบ (Sphere of Influence) หมายถึง ขอบเขตท้ังภายในและภายนอก

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากการตัดสินใจและการด าเนิน

กิจกรรมขององค์กร 

 
 



บทที ่2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
  ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ
โรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) คร้ังนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าดังนี้ 
    2.1  ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
   2.2  ความเป็นมาของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
   2.3  องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
   2.4  แนวทางการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
   2.5  ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   2.6  โครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อ
สังคม (CSR-DIW) 
   2.7  ขั้นตอนการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ (กรณีตัวอย่างบริษัท   
สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
   2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  หรือ  ซีเอสอาร์  เป็นค าเรียกย่อของ   Corporate 
Social Responsibility หรือสามารถแปลตามตัวอักษรได้ว่าความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม แต่
การตีความหมายของค าว่า “ความรับผิดชอบ” ในที่นี้ ยังมีความหลากหลายอยู่มากในปัจจุบันจึงยัง
ไม่มีความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างชัดเจน โดยมี
องค์กร สถาบัน และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความหมายไว้มากมาย 
ดังนี ้
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  Kotler  and  Lee (2005: 3) ให้ความหมายว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นพันธ
กิจในการปรับปรุงชุมชนให้ดีขึ้นด้วยบทเรียนทางธุรกิจ และการให้ในสิ่งที่องค์กรมี 
  ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม (2549: 3) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ อาจสรุปได้
ดังนี้คือ 1) ไม่ท าสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม 2) ท าสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อ
สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม 3) พัฒนาตัวเองให้มีคุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ อย่างดี
ที่สุด 
  ไชยยศ  บุญญากิจ  (2549: 3)  รองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ให้ทัศนะไว้ว่าความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องขององค์กรในการ
บริหารจัดการอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ได้แก่  การใช้หลักธรรมาภิ
บาล  การผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัย  และเป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  การค านึงถึง
สิทธิมนุษยชน  แรงงานและความเท่าเทียมในสังคม  การสร้างคุณค่าให้กับองค์กรจากการ
ด าเนินงานที่โปร่งใส  ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทาง
การค้า การลงทุนเพื่อชุมชนที่องค์กรอยู่ร่วม ทั้งจากการสนับสนุนทางด้านการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
เช่น การส่งเสริมการสร้างรายได้   การศึกษา  รวมถึงสุขภาพของคนในท้องถิ่นที่องค์กรอยู่ร่วมด้วย  
ทั้งนี้  ต้องสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่องค์กรด าเนินการ  และเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในองค์กร 
 พิพัฒน์  ยอดพฤติการ  และคณะ (2551) ซึ่งศึกษาวิจัยเร่ืองความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ
ต่อสังคม โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ความหมายของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไว้ว่า เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงบรรษัทหมายถึง การ
ด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล  
ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร  ในอันที่จะท าให้อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2552) ได้ให้ก าหนดนิยามของค าว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรไว้ว่า ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการตัดสินใจหรือกิจกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผ่านพฤติกรรมที่โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ ซึ่งสอดคล้องกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและสวัสดิการสังคม ค านึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตาม
กฎหมาย และสอดคล้องกับพฤติกรรมตามมาตรฐานสากล และบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือจากที่หลายๆภาคส่วนได้ให้ค า
นิยามไว้ในข้างต้นสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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   1.  ได้ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ 
   2.  ให้ความส าคัญทั้งสามด้านคือด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   3.   เป็นการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 อาจสรุปได้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้
สถานประกอบการด าเนินธุรกิจไปอย่างยั่งยืนโดยให้ความส าคัญของทั้งสามด้านไปด้วยกันคือด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

2.2  ความเป็นมาของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
 
  การสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมที่เน้นไปที่ภาคธุรกิจ                   
( Corporate Social Responsibility : CSR) ในประชาสังคมโลกนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากการผลักดัน
ในซีกโลกตะวันตก เร่ิมจากการประชุมระดับโลก (Earth Summit) คร้ังแรกที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร 
ในปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ประเทศ ต่างๆทั่วโลกต่างก็เร่ิมตื่นตัวกับทิศทางใหม่ของการพัฒนา นั่น
คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) ซึ่งหมายความว่า การพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ต้อง
ค านึงถึงเร่ืองสิ่งแวดล้อม และสังคมด้วย ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่าง
เดียว ขณะเดียวกันในภาคธุรกิจ ก็เร่ิมมีข้อเรียกร้องมากดดันองค์กรธุรกิจให้ค านึงถึงปัญหาสังคม 
และปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ไม่ใช่มุ่งแสวงหาก าไรโดยไม่ใส่ใจต่อปัญหาดังกล่าว  ปัจจุบัน 
เราได้ยินการกล่าวถึงค าว่า “Corporate Citizenship” หรือ “Responsible Corporate Citizenship” 
หรือ “ Corporate Social Responsibility” แปลเป็นไทยได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
หรือเรียกกันย่อ ๆ ว่า “CSR” บ่อยขึ้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 ได้มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาในการ
ประชุมสุดยอดผู้น าเกี่ยวกับสภาวะในชั้นบรรยากาศของโลก  ณ กรุงเกียวโต  ในปี ค.ศ. 1999  นาย
โคฟี่ อันนัน เลขาธิการ องค์การสหประชาชาติ เรียกร้องให้องค์กรธุรกิจทั่วประเทศแสดงความเป็น
พลเมืองที่ดีของโลก (Good Global Citizenship) โดยเสนอบัญญัติ ที่ชื่อ The UN Global Compact 
และมีองค์กรธุรกิจเป็นสมาชิกในปัจจุบัน 1,861 องค์กร เป็นองค์กรในไทย 13 บริษัท จากธุรกิจใน
ประเทศกว่า 1,600,000 ราย  กระแสของโลกในเร่ือง CSR นี้เร่ิมเข้มข้นจริงจังและรุนแรงขึ้นตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 2000 มีการประชุมในหัวข้อ การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ –Millennium Development Goals 
(MDGs) แรงขับเคลื่อนนั้นเกิดจาก บริษัทข้ามชาติ และกลุ่มธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่ง
มีการด าเนินงานที่เป็นปัจจัยส าหรับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  และช่วยในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกัน การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านการพัฒนา และการสูญเสียทรัพยากรที่ไม่อาจน ากลับมาใช้ได้ เช่น 
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อุตสาหกรรมด้านการผลิตพลังงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร ธรรมชาติ  กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ถูก
จับตามอง เนื่องจากกิจกรรมทางธุรกิจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มสังคมและชุมชนที่อยู่ล้อมรอบ
เป็นวงกว้าง ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เผชิญอยู่และเร่ิมมีการตอบสนอง
ปัจจัยที่อาจสร้างผลกระทบในเชิงลบในระยะยาว กลุ่มประเทศในภาคพื้นยุโรป เป็นตัวขับเคลื่อนที่
ส าคัญ โดยองค์กรความร่วมมือเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation 
and Development หรือ OECD) ได้ออกแนวปฏิบัติส าหรับบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งเสนอให้บรรษัทข้าม
ชาติมี CSR มากกว่านั้นยังเสนอให้บรรษัทข้ามชาติติดต่อค้าขายกับบริษัทที่มี CSR เท่านั้น ตั้งแต่ปี 
2005  เป็นต้นมา องค์กรระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และกลุ่มกรรมาธิการคณะท างานที่เป็นภาคี
ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย ได้ร่วมกันก าหนด
แนวทางและมาตรการต่างๆที่จะอนุรักษ์ ปกป้อง ก ากับดูแล วางแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนการ
ตรวจสอบ การด าเนินกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อประเด็นปัญหาในระดับโลก เช่น ด้านสังคม  มี
ประเด็นเร่ืองการขจัดความยากจนและปัญหาด้านสุขภาวะอนามัยของประชากรโลก เป็นต้น  ใน
เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม มีประเด็นเร่ืองภาวะโลกร้อน  การอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น ส าหรับ
ทิศทางของการพัฒนา จะเห็นได้ว่าเป้าหมายหลักที่องค์กรในระดับสากลยังคงให้ความส าคัญมาก
ที่สุดคือ การพัฒนาเพื่อน าไปสู่ความยั่งยืน โดยสาระส าคัญคือการพัฒนาจะต้องให้ความส าคัญกับ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมไปพร้อมๆกัน ( ศิริชัย สาครรัตนกุล, 2548)   
  ความพยายามในระดับสากลที่ผ่านมาตรการที่เป็นรูปธรรมหนึ่งคือ  การที่หน่วยงาน
มาตรฐานระหว่างประเทศ  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานที่เป็นแนวปฏิบัติให้กับภาค 
อุตสาหกรรมที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ International Organization for Standardization (ISO) ได้
พัฒนาแนวทางปฏิบัติส าหรับภาคอุตสาหกรรม ได้มีการจัดเตรียมร่างมาตรฐานสากล ISO 26000 
และมีสาระส าคัญที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ ในร่างมาตรฐานได้น าเอาเร่ืองของความรับผิดชอบต่อ
สังคมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในองค์กรทุกประเภทและเสนอให้น าไปใช้อย่างสมัครใจ  
ล่าสุดองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : 
ISO) ได้ประกาศใช้มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  (ISO 
26000 Social Responsibility) แล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอและกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553) 
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2.3  องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
 
  วิวัฒนาการของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้น  เป็นเร่ืองที่ค่อนข้างซับซ้อนและ
ไม่มีมาตรฐานตายตัว  อย่างไรก็ตามในการประยุกต์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเข้ากับ
ธุรกิจในทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  หรือระหว่างประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรมนั้น ได้มีการรวบรวมลักษณะรูปธรรมในการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร  โดยเฉพาะจาก  European  Commission  on CSR ซึ่งกล่าวว่าซีเอสอาร์นั้นมีอยู่สองมิติ
หลักก็คือ  มิติภายในอันเป็นการดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ที่ธุรกิจนั้นด าเนินการอยู่แล้วจัดการได้โดยตรง  
และมิติภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจที่บริษัทอาจจะควบคุมไม่ได้โดยตรง  เช่น  การ
ดูแลลูกค้า  การรับผิดชอบต่อผู้ส่งมอบ (Supplier)  และการสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม 
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี (จณิน เอ่ียมสะอาด, 2550: 10-13) 
 
  2.3.1  มิติภายใน 
   2.3.1.1  การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การต่าง 
ๆ ปัจจุบันมีความท้าทายที่จะต้องดึงพนักงานที่มีความสามารถ ดังนั้น ธุรกิจจึงควรส่งเสริมการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบ เช่น ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life-long  Learning 
การให้ข้อมูลที่โปร่งใสกับพนักงานในทุก ๆ ด้าน การให้ความสมดุลระหว่างงาน ชีวิตครอบครัว 
และการพักผ่อน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมทั้งด้านการคัดเลือกเข้าท างาน รายได้ และความก้าวหน้า
ทางการงานโดยเฉพาะกับผู้หญิงและผู้พิการ การดูแลเอาใจใส่พนักงานโดยเฉพาะที่ได้รับบาดเจ็บ 
หรือ เกิดปัญหาสุขภาพจากการงาน นอกจากนั้นในด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ธุรกิจควรที่จะให้
ความส าคัญกับการฝึกอบรมในระดับต่าง ๆ หรือแม้แต่การมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ที่
สร้างสรรค์ เช่น การสนับสนุนช่วงต่อระหว่างโรงเรียนมาสู่พนักงานส าหรับคนรุ่นใหม่  โดยการให้
ฝึกอบรมพิเศษส าหรับคนกลุ่มนี้ นอกจากนั้นที่ส าคัญที่สุดคือการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในที่ท างานให้ได้ 
   2.3.1.2  สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายควบคุม 
ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน แต่กระแสการกระจายงานไปสู่ผู้ส่งมอบ 
(Supplier) ท าให้บริษัทควบคุมไม่ทั่วถึง จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ควรจะช่วยกันดูแล หรือตั้งเป็น
นโยบายขององค์กรนั้นๆ เช่น เลือกร่วมท าธุรกิจหรือเลือกใช้ผู้ส่งมอบ (Supplier)ที่มีคุณธรรม
จรรยาบรรณต่อพนักงานเพื่อเป็นการควบคุม ดูแลอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการก าหนดให้บริษัท
อ่ืนๆที่ต้องการจะท าธุรกิจกับเราต้องพัฒนาตนเองไปตามด้วย เพราะหากเกิดผลร้ายจากการใช้ผู้ส่ง
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มอบ (Supplier) ที่ไม่ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีก็
จะสะท้อนกลับมายังบริษัทผู้ว่าจ้างด้วย 
   2.3.1.3  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  การ
บริหารองค์การที่มีนโยบายที่จะรับผิดชอบพนักงานในกรณีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคมหรือ
การเมืองหรือแม้แต่การปรับโครงสร้างภายในขององค์กรเอง โดยเฉพาะการควบรวมกิจการต่างๆ
ซึ่งมักจะน ามาสู่การเลิกจ้างพนักงานจ านวนมาก ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อองค์กรเอง นอกเสียจากจะสุดวิสัย
จริง ๆ เพราะท าให้ความเชื่อถือไว้วางใจ และความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร ต้องเสียไป 
ทั้งนี้ในช่วงที่เกิดวิกฤตในองค์กร นั้น ๆ การปรึกษาหารือและสร้างความร่วมมือกันในกลุ่มผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน ผู้บริหาร  พนักงาน หรือแม้แต่ลูกค้าย่อมน ามาซึ่งการ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกว่า 
   2.3.1.4  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กร การลดการใช้ทรัพยากร
และการปล่อยสารพิษ, ของเสีย ซึ่งเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมย่อมเป็นผลดีต่อองค์กรนั้น 
ๆ เอง ในอันที่จะจัดการการผลิตสินค้า/บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุน
ด้านพลังงาน และการจัดการของเสียต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งน าไปสู่ผลก าไรที่สูงขึ้น  ความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดที่เพิ่มขึ้น  และที่ส าคัญเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทถือว่าได้ประโยชน์
ต่อทุกฝ่าย  (Win-Win) 
  2.3.1.5  บรรษัทภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ ปัจจุบันความเชื่อมั่น
ที่มีต่อบริษัทเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดโดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ดังนั้นความ
โปร่งใสและขั้นตอนการตัดสินใจต่างๆของบริษัทที่มีความชัดเจนตรวจสอบได้จึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งยวดทั้งต่อความมั่นคงของบริษัทในมุมมองของนักลงทุนและความมั่นคงในสังคม ทั้งนี้เป็น
เพราะว่าการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสทางบัญชีและกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับนั้น
ย่อมน าไปสู่ข้อมูลที่มีความชัดเจน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งท าให้เกิด
ระบบการลงทุนในสังคมโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ ความผิดปกติทางการเงินหรือกระบวนการ
ตัดสินใจต่างๆย่อมจะสามารถจัดการได้โดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง และลดโอกาสของความสูญเสียทั้ง
ในด้านการเงินและทรัพยากรต่างๆที่ต้องเสียไปกับการคอรัปชั่นอีกด้วย ซึ่งน าไปสู่สังคมที่มีความ
ยั่งยืนและแข็งแรงทางเศรษฐกิจในที่สุด 
   
 2.3.2  มิติภายนอก 
   2.3.2.1  การจัดการกับผู้ส่งมอบ (Supplier)และหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partners)   
กล่าวคือ  การเลือกผู้ส่งมอบ (Supplier) และหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partners) ควรค านึงถึงบทบาทการ
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รับผิดชอบต่อสังคมขององค์นั้นๆเพื่อเป็นการขยายความรับผิดชอบต่อสังคม จากองค์กรของตน
ไปสู่องค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  และป้องกันปัญหาที่อาจจะตามจากความซับซ้อนของระบบธุรกิจ
สมัยใหม่ที่ยากต่อการควบคุมให้คลอบคลุมไปทั้ง  Supply  Chain  ซึ่งอาจจะมีนโยบายหรือกิจกรรม
ที่ส่งเสริมประเด็นเหล่านี้  อาทิ  ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาเป็นผู้ส่งมอบ (Supplier) 
ด้วยการส่งที่ปรึกษาไปช่วยพัฒนาระบบการท างานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  เป็นต้น 
  2.3.2.2  การดูแลผู้บริโภค   ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสินค้า,บริการขององค์กร เป็นแหล่ง 
ที่มาของรายได้ดังนั้นจึงต้องมีระบบการดูแลผู้บริโภคในทุกๆกระบวนการของสินค้า,บริการ ต้ังแต่
การผลิต การขายไปจนถึงการทิ้งให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงคุณภาพและราคา และมี
จริยธรรม นอกจากนั้นยังสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยการเลือกผลิต / จ าหน่าย
สินค้า / บริการเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคหรือแม้แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มรวมถึงผู้พิการ (Design  for  All)  เช่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีอักษรเบรลล์ หรือ 
สั่งการด้วยเสียง ส าหรับคนปกติและคนตาบอดใช้ได้ 
  2.3.2.3  ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง ตามปกติบริษัทต่าง จะเอ้ือประโยชน์
ต่อชุมชนอยู่แล้ว เช่น จ้างแรงงานชุมชนซึ่งท าให้ชุมชนมีรายได้ และรายได้ภาษีของพื้นที่  ซึ่งน าไป 
สู่ทุนสาธารณะที่สามารถน ามาสร้างประโยชน์แก่ชุมชนได้อีก บริษัทฯจึงควรมีส่วนช่วยเหลือทั้ง
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริจาค หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใดๆที่จะช่วยพัฒนา
ชุมชนและน าไปสู่ความแข็งแรงของชุมชนนั้นๆซึ่งผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับคือภาพลักษณ์ที่ดี 
น าไปสู่ความร่วมมือและพร้อมจะช่วยเหลือบริษัท 
  2.3.2.4  ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  บริษัทที่อยู่ในเมือง หรือบริษัทใหญ่ 
หรือบริษัทที่มีสาขามากมายทั่วประเทศควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง โดยการ
บริจาคท ากิจกรรม หรือสนับสนุนในรูปแบบต่างๆเพื่อแก้ไขและพัฒนาสังคม ในประเด็นที่บริษัท
เกี่ยวข้องสนใจ ซึ่งถือเป็นการแสดงบทบาทผู้น าทางธุรกิจต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคม
อย่างชัดเจนและควรอย่างยิ่งที่จะต้องวัดผลได้  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนและการหาพันธมิตร
ในการปฏิบัติงานที่ดีซึ่งจะน ามาสู่ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างความไว้วางใจและ
คุณค่าของบริษัทในมุมมองของผู้บริโภคและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
  2.3.2.5  การรับผิดชอบต่อโลก ในมิติต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและ
ประเด็นส าคัญอ่ืนๆในระดับภูมิภาคและหรือระดับโลก ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
องค์กรโดยสามารถร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเช่น รัฐบาล NGO สถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจ
อ่ืนๆ เป็นต้น 
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  สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate  Social  Responsibility  Institute  : CSRI)  เป็นสถาบัน
ที่จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ด้วยเห็นว่าซีเอสอาร์เป็นส่วนส าคัญในการสร้าง
ความเจริญเติบโตที่มีส่วนสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคธุรกิจ  รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  พร้อมทั้งเห็นว่าสังคมไทยยังต้องการการดูแลเอาใจใส่  ซึ่งพลังจากภาคธุรกิจเป็นพลัง
ส าคัญที่จะป้องกันปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมไปถึงการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมจะท าหน้าที่เป็นแกนกลางเชื่อมโยงพลังของภาคธุรกิจเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม  ชุมชม  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสภาพสังคมของไทยให้
เติบโตเคียงคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมได้ออกแนวปฏิบัติทางด้านซีเอสอาร์
ชื่อ “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” โดยได้แบ่งแนวปฏิบัติในเร่ืองซีเอสอาร์ได้เป็น 8 หัวข้อ ดังนี้ (พิพัฒน์ 
นนทนาธรณ,์ 2553: 47-50) 
   1)  การก ากับดูแลกิจการที่ดี  
   การก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่มีความ
รับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส  เท่าเทียม  เป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบได้  
ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  อันจะน าไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของธุรกิจ 
   2)  การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
   การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง 
อันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ธุรกิจควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ในการด าเนินธุรกิจโดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อ่ืนที่อาจได้มาจากการด าเนินงานที่ไม่ถูกต้อง 
   3)  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
   การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันมีส่วน
สัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่าและทรัพยากรบุคคล  นับเป็นปัจจัยส าคัญของธุรกิจใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต  ดังนั้นธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการ
ท างานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ  ตลอดจนได้รับโอกาสในการ
ฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการท างาน 
   4)  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
   สินค้าและ/หรือบริการของธุรกิจไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อ
ผู้บริโภค ทั้งนี้ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้า/บริการให้มีความเป็นสากล และให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งควรพัฒนาสินค้า/บริการ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของ
สังคมด้วย 
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  5)  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
   ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความส าคัญยิ่งในฐานะ
เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการด าเนินงานของธุรกิจ  ดังนั้นธุรกิจควรจัดกิจกรรมทางสังคมและ /หรือมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิต
สินค้า/บริการของธุรกิจ  โดยการแสดงตัวเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น  พร้อมกับคิดค้นวิธีการที่
จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคม ที่เกิดจากกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจ
ในที่สุด 
   6)  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
   การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรโลกบวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมหาศาลเกินกว่าความจ าเป็น ยัง
ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดย
ภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และระบบนิเวศต่อไป ดังนั้นธุรกิจจึงมีหน้าที่ในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์  ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้ อม  โดยถือว่าการดูและรักษา
สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน 
   7)  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ในการด าเนินธุรกิจควรน าแนวคิดซีเอสอาร์มาประยุกต์ผสมผสานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างกลมกลืน โดย
น าความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การด าเนินงานด้านซีเอสอาร์มาพัฒนาปรับใช้ และคิดค้นให้เกิด
นวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อ
ธุรกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กัน 
  8)  การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   ธุรกิจควรให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตาม
แนวทางซีเอสอาร์ที่กล่าวมาอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่เปิดเผยนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายยังช่วยในการสอบทานให้ธุรกิจทราบได้ว่า ได้ด าเนินการในเร่ืองซีเอสอาร์ 
ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร  
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2.4  แนวทางการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร   
 

หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  ได้มีการน ามาปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย
ขึ้น ซึ่งมักเป็นในแนวทางทั้งศาสตร์และศิลป์ในการร้อยเรียงเชื่อมโยงคุณค่าและวิสัยทัศน์ของธุรกิจ
และสังคมเข้าไว้ด้วยกัน โดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจและบริษัทของสังคมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในองค์กรธุรกิจจึงมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป 

ศ.นพ. ประเวศ  วะสี  ราษฎรอาวุโส (2551) ได้ให้แนวทางในการด าเนินการในเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ไว้ดังนี ้
   1)  ซีอีโอ (CEO)  ของบริษัทออกไปสัมผัสความทุกข์ยากของคน  การสัมผัสความ
ทุกข์ยากของคนท าให้เกิดใจและปัญญา  เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเป็นมกุฎราชกุมาร  ได้ทรง
ศึกษาศิลปวิทยาทั้ง  18  มีความรู้ทุกแขนงแต่ไม่ทรงมีปัญญา  ต่อเมื่อเสด็จออกจากวังไปสัมผัสคน
จน  คนป่วย  คนแก่  คนตาย  จึงเกิดใจที่จะหาทางช่วยแก้ทุกข์ของมนุษย์และเกิดปัญญาที่เข้าใจ  
ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  ถ้าซีอีโอของบริษัทไปสัมผัสความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ก็จะเกิดใจ
และเปิดปัญญาขึ้นได้ในท านองเดียวกัน 
   2)  ประชุมสภาซีอีโอ (CEO  Social  Council) มีการประชุมสภาซีอีโอ เพื่อสังคม
อย่างสม่ าเสมอ  โดยเชิญนักวิชาการ  ปราชญ์ชาวบ้านและผู้ท างานในภาคสังคมเข้าร่วมประชุมด้วย
จะท าให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นว่าในสังคมมีประเด็นใดที่องค์กรธุรกิจจะมีส่วนร่วมด าเนินการได้
บ้าง 
   3)  ตั้งสถาบันวิจัยสังคม  (Corporate  Social  Research)  บริษัทฯ  น่าจะรวมตัวกัน
ตั้งสถาบันวิจัยสังคมที่มีคุณภาพการวิจัยสูง  เพื่อสังเคราะห์ประเด็นสาธารณะให้ชัดเจนถึงขั้น
จัดการได้ 
   4)  ส่งเสริมการจัดการทางสังคม  การเรียนเร่ืองการจัดการเกือบทั้งหมดเป็นการ
จัดการทางธุรกิจ การเรียนรู้เร่ืองการจัดการทางสังคมมีน้อยมาก  ถ้ามีการจัดการทางสังคมจะมีผล
อย่างมหาศาล  เช่น  ส่งเสริมการจัดการเร่ืองการท่องเที่ยว  ในชุมชนท้องถิ่นให้ครบวงจร  ส่งเสริม
การจัดการของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ฯลฯ 
   5)  การเชื่อมต่อระหว่างเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจมหภาค กุญแจส าคัญของ
ระบบเศรษฐกิจในอนาคตคือการเชื่อมต่อระหว่างเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจมหภาคให้เกื้อกูลกัน 
ถ้าสามารถมาจัดการเชื่อมต่อทั้งสองระบบ เศรษฐกิจทั้งหมดจะแข็งแรงและมั่นคง 
  6)  ส่งเสริมการเคลื่อนไหลเร่ืองนโยบายสาธารณะ  การสังเคราะห์ประเด็น
สาธารณะที่ชัดเจนแล้วสังคมทุกภาคส่วนน ามาเคลื่อนไหวด้วยความเป็นกลาง  เกือบจะเป็นวิธีเดียว
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ที่จะแก้ปัญหาซับซ้อนในบ้านเมืองได้  ภาคธุรกิจและการเงินอาจส่งเสริม  การเคลื่อนไหวทางสังคม
ในประเด็นสาธารณะ  แล้วสถาบันวิจัยสังคมขององค์กรธุรกิจที่กล่าวถึงจะท าหน้าที่สังเคราะห์  
นโยบายสาธารณะ  ภาคธุรกิจส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม  นักวิชาการ  สื่อมวลชน  นักศึกษา  
ข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ  รวมทั้งคนในภาคธุรกิจเอง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในนโยบายสาธารณะนั้น 
ๆ ผลักดันไปสู่การมีนโยบายสาธารณะก็จะช่วยคลี่คลายปัญหาสังคมได้ส าเร็จเป็นล าดับไป 
 อานันท์  ปันยารชุน (2549) ประธานสภาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ให้แนวทางส าหรับ
องค์กรธุรกิจที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ เป็นบันได 3 ขึ้น 
ได้แก่ การพัฒนาตนเองเพื่อด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การสร้างชุมชนน่าอยู่และสังคมเข้มแข็งและการ
ใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี ้
 บันไดขั้นแรก  การพัฒนาตนเองเพื่อด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน   ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม
นั้นต้องไม่เป็นธุรกิจที่เบียดเบียนสังคมและสิ่งแวดล้อม  หากยังคงใช้ทรัพยากรของประเทศอย่าง
สิ้นเปลืองโดยไม่เห็นความส าคัญ  หรือโรงงานยังคงปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน  ถึงแม้ว่าจะใช้เงินมากมายในการด าเนินกิจกรรมต่อสังคมเพียงใด ก็ไม่สามารถกล่าวอ้างได้
เต็มปากว่าเป็นธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง 
 ดังนั้น  จึงต้องเร่ิมจากการมองเข้ามาสู่ภายในองค์กรก่อน  โดยการบูรณาการหลักการของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจของเราได้อย่างเหมาะสม  เพื่อพัฒนาตัวเองให้
กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรเป็นไปบนพื้นฐานของความยั่งยืน ทั้งในด้านธุรกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
กระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งสามารถท าได้ในหลายรูปแบบทั้งการใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
เช่น ISO 14000 หรือระบบจัดการส าหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Environmental 
Management System for Small and Medium-scaled Enterprises : EMS  for  SME) 
 นอกจากนั้นยังรวมถึงแนวทางการป้องกันมลพิษที่แหล่งก าเนิด  เช่น  การลดการใช้สารเคมี
ที่เป็นอันตราย  การลดการใช้น้ าและพลังงานการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียโดยการ
ด าเนินการดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่เป็นการลดผลกระทบจากภาคธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น  
ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดการสูญเสียในองค์กรไปพร้อมกันด้วย  ซึ่งเป็น
ตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่ภาระของผู้ประกอบการแต่ในทาง
กลับกันการด าเนินงานที่ดีจะให้ผลตอบแทนกลับคืนสู่ผู้ประกอบการด้วย  หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น
การด าเนินการที่ทุกฝ่ายสมประโยชน์  (Win-Win Solution) ปัจจุบันภาคธุรกิจจึงมีการตื่นตัวในเร่ือง
นี้เป็นอย่างมากและได้มีการด าเนินการอย่างแพร่หลาย ทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้น าการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการป้องกันมลพิษและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต 
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 บันไดขั้นที่สอง  การสร้างชุมชนน่าอยู่และสังคมเข้มแข็ง ปัจจุบันหลายองค์กรโดยเฉพาะ
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่ได้ก้าวข้ามผ่านบันไดขั้นแรกซึ่งเป็นการพัฒนาตัวเองให้เป็นองค์กรที่อยู่
ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน  โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชนและ
สังคมแล้ว  ในขณะเดียวกันองค์กรเหล่านี้ก็ได้มองออกไปสู่ภายนอกและประสานเชื่อมโยงองค์กร
เข้าสู่ชุมชนและสังคม  ซึ่งเป็นบทบาทที่ส าคัญของภาคธุรกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน  บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าธุรกิจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ไม่สามารถแยกออก
จากกันได้ 
 การพัฒนาชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม  นับเป็นการด าเนินงานที่
พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างภาคธุรกิจและสังคม  เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน  ซึ่งองค์กรธุรกิจหลายแห่งได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมสังคมในหลายรูปแบบ  อาทิ  การสร้างศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การสร้างเสริมจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานหรือการ
พัฒนาเยาวชนซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไป  เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวอย่างที่
น่าชื่นชมเนื่องจากไม่ใช่เพียงแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมแต่เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมการสร้างศักยภาพให้กับชุมชน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว 
 บันไดขั้นที่สาม  การใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  การใช้สื่อโฆษณาการ
ประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการสื่อสารจากองค์กรไปสู่สังคม  ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กร  และแสดงเจตจ านงในการรับผิตชอบต่อสังคมเท่านั้น  
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นเตือนให้สังคมหันมาให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้นด้วย  เนื่องจากการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์
สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรนั้น  นับเป็นการบรรลุประโยชน์ทั้งสองทาง  กล่าวคือ  สามารถ
ตอบสนองเป้าหมายในเชิงธุรกิจเพื่อสร้างความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคและสร้างความโดดเด่นเหนือ
คู่แข่ง  แต่เมื่อพิจารณาอีกมุมหนึ่ง  ยังเห็นได้ว่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เหล่านั้น  ยังท าหน้าที่เป็น
สื่อแห่งการเรียนรู้ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากในปัจจุบันเป็น
ยุคของข้อมูลข่าวสาร  การบริโภคสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  วิทยุ  ฯลฯ  จึง
เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวันของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมท าให้สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์มีศักยภาพในการสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างที่เราคาดไม่ถึง 
 ดังนั้น  การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ  จึงเป็นความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจในอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งสื่อเหล่านั้นจะเป็นเสมือนการศึกษานอกโรงเรียนที่น าเสนอ
ข้อมูลและปลูกฝังแนวความคิดที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างแนบเนียน  ซึ่งผลที่ตาม
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ในระยะยาว  คือ  กลุ่มผู้บริโภครวมทั้งเยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นก าลังส าคัญของประเทศ  มีความ
ตระหนักหรือมีจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 
 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  แนวทางส าหรับองค์กรธุรกิจที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ อันได้แก่  การพัฒนาตนเองเพื่อด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนการสร้ าง
ชุมชนน่าอยู่และสังคมเข้มแข็ง  และการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  ที่ให้
ความส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  และสังคม  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งต่อ
องค์กรและต่อสังคม 
 

2.5  ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีแนวคิดและการปฏิบัติที่ก าหนดให้องค์กรต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้รับการปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ทั้งใน
องค์กรขนาดเล็ก ใหญ่ และองค์กรข้ามชาติ อย่างไรก็ตามยังมีแนวคิดที่เป็นพื้นฐานและต่อยอดของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้แก่ จริยธรรมธุรกิจ บรรษัทภิบาล การประกอบการสังคม 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้  
 

2.5.1  จริยธรรมธุรกิจ 
จริยธรรมธุรกิจ คือหลักการและมาตรฐานที่เป็นแนวทางพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลในโลกธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจสัมพันธ์กับประเด็นทางศีลธรรมและทางเลือกของบุคคลในสิ่งดี
เลว ผิดถูก ในการด าเนินธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับธุรกิจเป็นสิ่งที่ซับซ้อน เนื่องจาก
ความเชื่อ วัฒนธรรม ค่านิยม ที่หลากหลายในแง่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือในสังคมหรือวงการ
ต่างๆจริยธรรมธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็น 3 สาย คือ (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553: 61-62) 

 2.5.1.1  ภาระรับผิดชอบขององค์กร(Corporate Accountability) องค์กรต้องมี
ความรับผิดชอบในการกระท าที่มีต่อสาธารณะ หรือแม้แต่คณะกรรมการบริษัทอาจจะถูกฟ้องร้อง
ได้จากการมีมติคณะกรรมการในเร่ืองที่เกิดความเสียหายหรือทุจริตขึ้นมา 

 2.5.1.2  ความรับผิดชอบต่อสังคม(Social Responsibility) เป็นความรับผิดชอบ
ต่อสัง คมขององค์กรในอันที่จะท าให้โลกนี้ดีขึ้น 
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 2.5.1.3  ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Theory) เป็นการก าหนดกลุ่มที่
หลากหลายในสังคมที่องค์กรจะต้องมีส่วนรับผิดชอบ 

ปัญหาทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นในธุรกิจมาจากปัจจัยหลายอย่าง ประการแรก ผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและความเห็นแก่ตัวท าให้เกิดปัญหาทางจริยธรรม ประการที่สอง ความกดดันในการ
แข่งขันเพื่อให้ได้ก าไรท าให้ผู้บริหารท าผิดจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ได้ก าไรตามแรงกดดันจากผู้ถือหุ้น 
ประการที่สาม วัตถุประสงค์ของธุรกิจกับค่านิยมส่วนบุคคลที่ขัดกัน เมื่อองค์กรเสาะหาเป้าหมาย
หรือใช้วิธีการที่ไม่สามารถยอมรับได้รับพนักงาน ประการสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือ ความขัดกันของ
วัฒนธรรม มักจะเกิดกับบรรษัทข้ามชาติที่ลงทุนในหลายประเทศซึ่งมีวัฒนธรรมแตกต่างกันไป 
มาตรฐานก็ต่างกัน การกระท าอย่างหนึ่งอาจจะท าได้ในประเทศหนึ่ง  แต่อาจจะผิดจริยธรรมในอีก
ประเทศหนึ่งได้ 
 

2.5.2  บรรษัทภิบาล  
 บรรษัทภิบาลเป็นการน าแนวคิดของธรรมาภิบาลมาใช้กับธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวทางหรือวิถี 
ทางการด ารงอยู่ของบริษัทอย่างยั่งยืนและมีความสุขในการประกอบธุรกิจ การน าวิถีบรรษัทภิบาล
มาใช้กับธุรกิจจะเป็นการสร้างผลก าไรในระยะยาวให้ธุรกิจ เป็นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ท าให้เกิดเสถียรภาพในการเติบโต และเพิ่มพูนพันธมิตรธุรกิจได้ง่าย บรรษัทภิบาลเป็น
ระบบของอ านาจในการก ากับหรือการก ากับดูแล ที่ให้ความสนใจในเร่ืองการเลือกกรรมการที่จะ
เป็นตัวแทนในการจัดการงานต่างๆ ในธุรกิจคณะกรรมการ ได้มอบหมายความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานให้แก่ซีอีโอซึ่งจะต้องมีภาระรับผิดกับ คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลนั้นได้รับการ
ส่งเสริมจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีการปฏิบัติ
กันในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเรียกว่า “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี” 
 การก ากับดูแลกิจการ เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆ ซึ่ง
ได้แก่คณะผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย ทั้งนี้
การก ากับดูแลกิจการเป็นโครงสร้างที่จะช่วยให้บริษัทสามารถก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจ รวมทั้งวิธีการกระบวนการและขั้นตอนในการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และ
วิธีการในการติดตามวัดผลการด าเนินของกิจการ (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553: 65-68) 
  2.5.2.1  หลักบรรษัทภิบาล 
   1)  องค์กรที่มีบรรษัทภิบาลจะต้องวางกรอบโครงสร้างบรรษัทภิบาลเพื่อ 
ให้เกิดความมั่นใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยจะต้องวางกรอบให้สอดคล้อง
กับหลักดังต่อไปนี้   
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   2)  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความถูกต้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ สิ่งที่เป็นภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นเหรียญอีกด้านหนึ่งของอ านาจหน้าที่ (Authority) 
ความรับผิดชอบจะเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ผู้นั้นได้รับมอบหมาย จึงเป็นความ
รับผิดชอบต่อภาระที่ต้องปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้นความรับผิดชอบคือที่สังคมผูก
ติดไว้และผลักดันให้กระท ากรอบโครงสร้างของบรรษัทภิบาลควรมีระบบที่สร้างความมั่นใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีอ านาจหน้าที่ที่เพียงพอในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่
รับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
    (1)  ภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ความรับผิดชอบ
ต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตน ความสามารถในการตอบค าถามได้และเปิดเผยผลที่ตามมาโดย 
เฉพาะความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ภาระรับผิดชอบเป็นกลไกที่สร้างแนวร่วมโดยผ่านอ านาจ
หน้าที่ (Authority) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ภาระรับผิดชอบคือการที่คนที่มีอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบจะต้องรายงานและพิสูจน์ให้เห็นผลสัมพันธ์ของงานต่อผู้บังคับบัญชา
ในสายงานที่สูงขึ้นไป 
    (2)  ปฏิบัติทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค (Equitable Treatment) กรอบ
โครงสร้างของบรรษัทภิบาลควรสร้างความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายมีความเท่า
เทียมกัน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ถือหุ้นทุกรายควรมีโอกาส
ได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสมในกรณีที่สิทธิของความเป็นผู้ถือหุ้นของตนถูกละเมิด 
    (3)  ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) กรอบโครงสร้าง
ของบรรษัทภิบาลควรสร้างความมั่นใจได้ว่าข้อมูลสารสนเทศที่มีนัยส าคัญขององค์กรจะได้รับการ
เปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่มีนัยส าคัญน้ันรวมถึงฐานทางการ 
เงิน ผลการด าเนินงาน การเป็นเจ้าของ และกระบวนการของการก ากับดูแลกิจการขององค์กร 
    (4)  หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กรอบโครงสร้างของ
บรรษัทภิบาลควรสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า องค์กรจะมีแนวทางปฏิบัติที่จะด ารง
ความเป็นเลิศไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเทียบเคียงความส าเร็จกับ
องค์กรอ่ืน 
  2.5.2.2  หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ  
        ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกัน
ด าเนินการก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อมาพิจารณาใช้ในการ
บริหารจดัการ และก าหนดให้เปิดเผยการปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปีของบริษัทนั้น ขอเพียงให้ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อผู้ถือหุ้น 
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และผู้ลงทุนจะได้รับทราบด้วย หลักการทั้ง 15 ประการ สรุปโดยสังเขปดังนี้ 
   1)  ให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและหลักการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
   2)  ให้ด าเนินการโดยค านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
   3)  ให้รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ นอกเหนือจากผู้ถือหุ้น 
และดูแลว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี 
    (1)  ให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้มี
โอกาสแสดงความเห็น และตั้งค าถามโดยกรรมการทุกคน โดยเฉพาะประธานคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ควรเข้าประชุมเพื่อตอบค าถาม 

  (2)  คณะกรรมการควรมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็น
อิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 

  (3)  ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการควรขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ 

  (4)  ส่งเสริมให้จัดท าแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้
กรรมการและลูกจ้างทุกคนได้รับทราบ 

  (5)  ควรมีการถ่วงดุลของจ านวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดย
เสนอว่าการมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดเป็นเร่ืองที่เป็น
ประโยชน ์

  (6)  ควรมีการแยกหรือก าหนดหน้าที่ของประธาน ของกรรมการ 
หรือของผู้จัดการให้ความชัดเจน โดยระวังมิให้คนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากัด 

  (7)  ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้เหมาะสม
ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบโดยก าหนดวิธีการอนุมัติค่าตอบแทนที่เหมาะสมรัดกุมด้วย 

  (8)  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าจัดเวลาการ
ประชุมให้เพียงพอและเปิดเผยการเข้าหรือขาดประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ ในรายงาน
ประจ าปีด้วย 

  (9)  ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรองงานให้
คณะกรรมการโดยเฉพาะควรมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

  (10)  จัดให้มีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริม
การก ากับดูแลกิจการป้องกันความเสี่ยง และให้ความส าคัญกับรายการผิดปกติและสัญญาณเตือนภัย
ที่อาจเกิดขึ้น 
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  (11)  จัดให้มีการรายงานของคณะกรรมการ ระบุถึงความรับผิด 
ชอบของคณะกรรมการในการจัดท ารายงานทางการเงินโดยแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 

  (12)  ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญของ
บริษัทอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และโปร่งใส โดยควรจะให้มีผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุน
สัมพันธ์” (Investor Relations)  
 

2.5.3  การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
จ าลอง โพธิ์บุญ (2552: 10-12) และพิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553: 78) ได้กล่าวถึงความเป็น 

มาของการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เข้ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนา
ของประชาคมโลก เมื่อปี ค.ศ. 1972 ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของ
องค์การสหประชาชาติ ณ กรุงสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน ได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกหันมาสนใจ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจ ากัด
ของทรัพยากรธรรมชาติ 

ค.ศ. 1992 ได้มีการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ณ กรุงริโอ 
เดอ จาเนโร ประเทศบราซิลมีประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 178 ประเทศ ได้
ร่วมลงนามรับรองปฏิญญาริโอ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาและแผนปฏิบัติการ 21 ซึ่งเป็น
แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก โดยครอบคลุมการพัฒนาที่สมดุลทั้ง 3 ด้าน ประกอบ 
ด้วยด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องจัดท า
นโยบายและแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนปฏิบัติการ 21 

ค.ศ. 2002 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสุดยอดของโลก ว่าด้วยการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ณ กรุงโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งประเทศสมาชิกจ านวน 180 ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทยได้ลงนามรับรองปฏิญญาโจฮันเนสเบิร์กและแผนปฏิบัติการโจฮันเนสเบิร์ก โดยได้
เน้นหนักให้นานาประเทศน าแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 21 มาปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่พอเหมาะพอควร เป็นไปอย่างสมดุลทั้งในภาค
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ใน
สังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการอันจะท าให้ประชาชนเกิดความอยู่ดี
มีสุขตลอดไป 

องค์การสหประชาชาติได้บัญญัติศัพท์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
ในปี  ค.ศ. 1987 โดยอธิบายว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของ
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คนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ไปขัดขวางความสามารถของคนรุ่นต่อไปที่จะตอบสนองความต้องการของ
เขา เป็นการที่ไม่ไปบั่นทอนคุณภาพชีวิตของคนรุ่นอนาคตด้วยการปฏิบัติในปัจจุบัน  

การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การ
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีการพัฒนาทั้งสามด้านไปพร้อมๆกัน ไม่มุ่งเน้นพัฒนาเพียง
แค่ด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไปจะท าให้เกิดความไม่สมดุล การพัฒนามนุษย์เป็นประเด็นที่ควรให้
ความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านให้การศึกษา ให้ปัญญา มนุษย์เป็นทุนที่ส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดังนั้นจึงต้องพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ  การพัฒนาสังคมเป็นการจัดตั้งวาง
รูปแบบเพื่อให้เป็นเคร่ืองมือและเป็นสื่อที่ช่วยให้กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติท างาน 
หรือด าเนินไปในทางที่จะอ านวยผลดีแก่หมู่มนุษย์ โดยมีระบบย่อยต่างๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ 
การเมือง การบริหาร เพื่อช่วยให้กระบวนการเหตุปัจจัยนั้นเกิดมีก าลังและประสิทธิภาพ สังคม
จะต้องมีมาตรการที่ไม่เบียดเบียนกันและไม่ท าลายธรรมชาติ ส่วนธรรมชาตินั้นมนุษย์ไม่ควรจะ
แยกตัวเองจากธรรมชาติและเอาชนะธรรมชาติ แต่ควรจะมองตัวเป็นส่วนหนึ่งและมีชีวิ ตให้
สอดคล้องกับธรรมชาติ องค์ประกอบทั้งหมดนี้จะต้องบูรณาการโดยเอาระบบการพัฒนาตัวคนมา
เป็นองค์แกนกลางที่จะท าหน้าที่เป็นปัจจัยตัวกระท าให้ส าเร็จเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

2.6  โครงการการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-
DIW) 

 

สืบเนื่องจากปัจจุบันแวดวงธุรกิจภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแนวโน้มความต้องการของ
ผู้บริโภคจากนานาประเทศล้วนให้ความส าคัญกับสินค้าและบริการที่มีกระบวนการผลิตบนแนวคิด
ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม กลายเป็นสาระส าคัญของความสัมพันธ์
การค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญในเร่ืองนี้โดยได้ก าหนดมาตรการในการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และควบคุมการปลดปล่อยมลพิษของภาคอุตสาหกรรมสู่สิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งส่งเสริม สร้างความตระหนักและจิตส านึกแก่ภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าและ
บริการต้องตื่นตัวในการพัฒนาประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยน วิธีการผลิตให้รองรับแนวทาง
การตลาดในอนาคต พร้อมทั้งก าหนดนโยบายขององค์กรในการแสดงตนเป็นองค์กรที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งปัจจุบันองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization : ISO) ได้จัดท าร่างมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 Social Responsibility) ซึ่งมีแผนจะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 
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2553 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องรับทราบ เพื่อยกระดับขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับ การด าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม
และการก ากับที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูเเลรักษาสังคมและสิ่งเเวดล้อม เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการของ CSR อยู่บนฐานคิดว่า ธุรกิจจะประสบความส าเร็จ
อย่างยั่งยืนได้สังคมจะต้องมั่นคง อยู่บนฐานความเชื่อว่าธุรกิจกับสังคม จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างช่วย 
เหลือเกื้อกูลเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานหลัก
ในการดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 พันธะกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมี 3 ประการ คือ 
   1)  บริหารจัดการ การก ากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงวัตถุอันตรายด้านการ
ผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง 
กฎระเบียบระหว่างประเทศ 

  2)  ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเคร่ืองจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรม  

  3)  ให้บริการจดทะเบียนเคร่ืองจักร 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีภารกิจหลักในการก ากับดูแลและผลักดันให้ธุรกิจอุตสา 

หกรรมด าเนินการ และพัฒนาไปอย่างยั่งยืน โดยเน้นด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และเป็นที่ยอม 
รับของสากล ได้เห็นถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีการ
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศว่า
ด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ( ISO 26000 Social 
Responsibility) กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้ด าเนิน  “ โครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิด 
ชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม ”  (Corporate Social Responsibility, Department of 
Industrial Works: CSR-DIW) ขึ้น  

ในปี พ.ศ. 2551 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการแสดงความรับ
ชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2551 โดยมีเหตุผลความเป็นมาในการที่จะยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการ
เตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานใหม่ที่ก าหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศว่า
ด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO)  ซึ่งในขณะนั้นได้จัดท า
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ร่างมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 Social 
Responsibility)  

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ลงนามในประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม เมื่ อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 
2551 ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดท ามาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม ให้ผู้ประกอบการน าไปปฏิบัติและพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐานว่าด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ต่อมากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกประกาศเร่ืองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ 
ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552 เพื่อให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมปฏิบัติได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ISO 26000 Social Responsibility) ที่ได้ปรับ 
ปรุงแก้ไขใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน าไปปฏิบัติและพัฒนาตนเองเข้ าสู่มาตรฐาน 
สากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีรายละเอียดดังน้ี (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552) 

 
  2.6.1  วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้สามารถน าเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม  (CSR-DIW) ไป
ปฏิบัติ และ ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการ
แสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม  
 

2.6.2  ขอบข่ายและการน าไปใช้ 
   มาตรฐานรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมนี้  ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยไม่จ ากัดประเภท  
ขนาด  และสถานที่ตั้งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
 

2.6.3  หลักการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) 
 2.6.3.1  หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรตั้งใจที่จะ

ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในเชิงรุกและเชิงรับอยู่ต่อเนื่อง  แต่ไม่ครอบคลุมถึงการรับผิดชอบต่อการ
กระท าที่เป็นเร่ืองส่วนตัวของสมาชิกของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
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  2.6.3.2  หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรที่จะ
ยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญาสากล  ค าสั่ง  ค าประกาศ  อนุสัญญา  มติ  และข้อแนะน า  ที่ได้รับการ
รับรองจากองค์กรระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
  2.6.3.3  หลักการยอมรับและความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ประกอบการอุต
สา หกรรมควรยอมรับว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจมีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการผลิตภัณฑ์  และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ของกิจกรรมของตน  โดยควรหารือและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
แสดงความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  และให้ได้รับทราบถึงนโยบาย  
ข้อเสนอ  และการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อข้อมูลต่าง ๆ เช่น นโยบาย  ข้อเสนอ  และการตัดสินใจ
ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมถึงการชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การก าหนดวิธีการที่
เหมาะสมในการสื่อสาร  และการพิจารณาความเห็นที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2.6.3.4  หลักการความยอมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ควรแสดงและอธิบายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ทราบอย่างชัดเจนและสาเหตุสมผลถึงหน้าที่  
นโยบาย  การตัดสินใจและการกระท าที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรับผิดชอบและผลกระทบที่มี
หรืออาจมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2.6.3.5  หลักการความโปร่งใส ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรมีความตั้งใจใน
การเปิดเผยโครงสร้างภายใน นโยบาย กฎระเบียบ วิธีป้องกัน ความรับผิดชอบ กระบวนการตัด   
สินใจ และข้อมูลอื่นๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที 
  2.6.3.6  หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรมีความ
พยายามอย่างต่อเน่ืองใน “ การบรรลุความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ท าให้ความต้องการ
ของคนรุ่นอนาคตเสียไป ”  การพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจพิจารณาได้หลายมิติ ทั้งด้านสังคม (รวมถึง
ด้านวัฒนธรรม) สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่
เป้าหมาย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยควรค านึงถึงสวัสดิภาพของสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
ความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติ 
  2.6.3.7  หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรมีการ
บริหารจัดการและด าเนินการกิจกรรมของตนในลักษณะที่มีศีลธรรมจรรยาและน่าชื่นชมยกย่อม  
ซึ่งประกอบด้วยความจริงใจ  ความซื่อสัตย์  และความซื่อตรง  ตัวอย่างของการปฏิบัติที่ไม่มี
จริยธรรม เช่น  คอรัปชั่น  ความไม่ซื่อสัตย์  การบิดเบือน  การข่มขู่  การเลือกปฏิบัติ  และการเล่น
พรรคเล่นพวก 
  2.6.3.8  หลักการป้องกันล่วงหน้า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรท าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าอย่างรอบคอบ ในการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและรักษาผลประโยชน์ของ



 28 

ตน  ในกรณีที่มีความเสี่ยง การป้องกันล่วงหน้าส าคัญอย่างยิ่งในกรณีที่มีความเสี่ยงหรือความเสีย 
หายร้ายแรงที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อสุขภาพและทรัพย์สินของมนุษย์  หรือต่อสิ่งแวดล้อมการป้อง 
กันล่วงหน้าควรพิจารณาผลลัพธ์ของการด าเนินการในเชิงวิทยาศาสตร์  ซึ่งควรมีข้อมูลและองค์กร
ความรู้ครบถ้วนมารองรับก่อนตัดสินใจด าเนินกิจกรรมใด ๆ เคร่ืองมือส าคัญส าหรับการใช้หลักการ
นี้  คือ  การประเมินความเสี่ยง  และการทบทวนอย่างรอบคอบ 

2.6.3.9  หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร 
ด าเนินนโยบายและกิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) และประกาศจากองค์กรระดับสากล 
  2.6.3.10  หลักการเคารพต่อความหลากหลาย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรจ้าง
งานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติในเร่ืองเชื้อชาติ  สีผิว  ศาสนา  อายุ  เพศ  หรือความคิดเห็นทางการ
เมือง มีวิธีการปฏิบัติ เชิงบวกต่อความหลากหลายว่า เป็นปัจจัยส าหรับการเปลี่ ยนแปลง  
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรยอมรับความแตกต่างทางสังคม  สิ่งแวดล้อม  กฎหมาย  และ
วัฒนธรรม  ในองค์กรและระหว่างองค์กร  ยอมรับขีดจ ากัดในเร่ืองความสามารถในการสื่อสารทาง
ภาษา ประสบการณ์  การฝึกอบรมหรือการศึกษา  ความพิการ  หรืออ่ืน ๆ และให้ความส าคัญในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเด็ก  และนโยบายการปลดจากงานที่ไม่เลือกปฏิบัติ (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2552) 
 
  2.6.4  ประเด็นหลักของความรับผิดชอบต่อสังคม 

 2.6.4.1  การก ากับดูแลองค์กร(Organizational Governance) มี 8 ประเด็นย่อยได้แก่
สร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานโดยยึดหลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ความโปร่งใส  
มีจริยธรรม เคารพต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจและเคารพต่อกฎหมาย  ใช้ทรัพยากรทางด้าน
การเงิน ธรรมชาติและมนุษย์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้เกิดสมดุลระหว่างความ
ต้องการขององค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กระตุ้นกระบวนการสื่อสารแบบสองทางระหว่างองค์กร
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจขององค์กรในประเด็น
ความรับผิดชอบต่อสังคม  สร้างสมดุลในระดับของบุคลากรที่ตัดสินใจในนามขององค์กร เร่ือง
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถ  ติดตามผลที่เกิดจากการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆขององค์กรทั้งด้านบวกและลบ 

 2.6.4.2  สิทธิมนุษยชน (Human Rights) มี 8 ประเด็นย่อยได้แก่ การตรวจสอบและ
ประเมินสถานะขององค์กร   สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในเร่ืองสิทธิมนุษยชน  การหลีกเลี่ยงการ
ร่วมกระท าผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน  การแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรม  การ
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เลือกปฏิบัติและกลุ่มผู้ท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการท างาน 

  2.6.4.3  การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practice) มี 5 ประเด็นย่อยได้แก่ การจ้าง

งานและความสัมพันธ์ในการจ้างงาน   เง่ือนไขในการท างานและการคุ้มครองทางสังคม   การสาน

เสวนาทางสังคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน และการพัฒนามนุษย์และการอบรม

ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

  2.6.4.4  สิ่งแวดล้อม (The Environment) มี 4 ประเด็นย่อยได้แก่ การป้องกันมลพิษ  

การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน การปรับและการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และการป้องกันและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

  2.6.4.5  การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practice) มี 5 ประเด็นย่อย

ได้แก่ การต่อต้านการคอร์รัปชัน  การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ  การแข่งขันอย่างเป็น

ธรรม  การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับหน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบจากองค์กร และการ

เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน 

  2.6.4.6  ประเด็นผู้บริโภค (Consumer Issues) มี 7 ประเด็นย่อยได้แก่ การตลาดท่ี

เป็นธรรมข้อมูลท่ีเป็นจริง ไม่เบ่ียงเบนและการปฏิบัติทางสัญญาท่ีเป็นธรรม  การปกป้องสุขภาพ

และความปลอดภัยของผู้บริโภค  การบริโภคอย่างย่ังยืน  การบริการ การสนับสนุนและการยุติข้อ

โต้แย้งแก่ผู้บริโภค  การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค  การเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็น 

และการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก 

  2.6.4.7  การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and 

Development)  มี 7 ประเด็นย่อยได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน  การศึกษาและวัฒนธรรม  การ

สร้างงานและการพัฒนาทักษะ  การพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี  การสร้างรายได้และความ

ม่ันคง ประเด็นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน และการลงทุนด้านสังคม (กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม, 2552) 

 

2.7 ข้ันตอนการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (กรณีตัวอย่าง: บริษัท 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 

 

อุตสาหกรรมเหล็กเป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยมีบทบาทส าคัญต่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืนภายในประเทศ เน่ืองจากเป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น 



 30 

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเคร่ืองจักร อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์  อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  ดังนั้นการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กจึงเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องตัวอ่ืนๆไปด้วย  สถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (2554) ได้คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทยตาม
แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องในปี 2010 – 2013 พบว่าศักยภาพของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นโดยในปี 2010 ความต้องการอยู่ที่ 14,726 ล้านตัน ปี 2011ความ
ต้องการอยู่ที่ 15,745 ล้านตัน ปี 2012 ความต้องการอยู่ที่ 16,857 ล้านตัน ปี 2013 ความต้องการอยู่ที่ 
18,073 ล้านตัน ส่งผลให้ทิศทางอุตสาหกรรมเหล็กขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และปัญหาที่ตามมาจาก
การขยายตัว คือปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและ
สังคมใกล้เคียง ดังนั้นการด าเนินการบริหารจัดการก ากับดูแลอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาเติบโต
ควบคู่ไปกับการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มของธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กจึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่โดยรอบได้อย่างยั่งยืน  

บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรีจ ากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่13 
สิงหาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาทและได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 8,530 ล้านบาทเมื่อ
วันที่  3  มีนาคม  2543โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทในเครือสหวิริยาซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายเหล็กมากกว่า 40 ปี และบริษัทได้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 8กันยายน 2537 บริษัทเป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดกัดล้างและเคลือบน้ ามันโดยได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีก าลังการผลิตสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี และ1 ล้านตัน
ต่อปีตามล าดับ และใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัทสหวิริยา
ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้ยืดถือปฏิบัติและพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับการมี
ส่วนร่วมพัฒนาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม อันเป็นแบบอย่างของการด าเนินธุรกิจแบบยั่งยืนที่มี
ความสามารถแข่งขันในทางธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน ที่เป็น
รูปธรรมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมกับการด าเนินธุรกิจมากขึ้น บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม  (CSR-DIW) ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2552 เพื่อที่จะลดผลกระทบต่างๆซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นวิถีทางการด าเนินธุรกิจที่ดี ด้วยพื้นฐานความเชื่อว่า คุณธรรมและ



 31 

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจจะช่วยให้สังคมสงบสุข  ประเทศชาติมั่นคงเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้
ธุรกิจเติบโตและเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวร น าไปสูการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถานประกอบการต่อไป
ในอนาคต 

 
2.7.1  แนวทางส าหรับการประยุกต์ใช้เกณฑ์ปฏิบัติ 
 2.7.1.1  การก าหนดนโยบาย และโครงสร้างการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
 การจัดท าระบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของบริษัทสหวิริ

ยาได้มีการจัดท ากิจกรรมการเปิดตัวและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในโครงการ CSR-DIW ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนดังนี้ 
   1)  เพื่อแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรในการเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

 2)  เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทการมี
ส่วนร่วมต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบ 

 3)  เพื่อแนะน าทีมงาน (Steering committee and Working committee) 
 4)  เพื่ออบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบรายละเอียดข้อก าหนดและ

แนวทางด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2.7.1.2  การทบทวนสถานะเร่ิมต้น 
 การทบทวนสถานะเร่ิมต้นของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อระบุว่า

ระบบการจัดการ ที่มีอยู่ในบริษัท ณ จุดที่เร่ิมต้นการด าเนินการมีความสอดคล้องและไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบอุตสาหกรรมต่อสังคม ปี พ.ศ. 2552 อย่างไร  อันจะ
น าไปสู่การปรับปรุง  ทางบริษัทได้ด าเนินการทบทวนประเด็นต่างๆได้แก่ หัวข้อหลักและประเด็น
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมหัวข้อ 7 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1)  การก ากับดูแลองค์กร  
2)  สิทธิมนุษยชน  
3)  การปฏิบัติด้านแรงงาน  
4)  สิ่งแวดล้อม  
5)  การด าเนินอย่างเป็นธรรม  
6)  ประเด็นผู้บริโภค 
7)  การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน  



 32 

บริษัทได้น าเอาผลลัพธ์จากการทบทวนสถานะเร่ิมต้นไปใช้ในการพิจารณาก าหนด
นโยบาย และการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในตอนเร่ิมต้นการจัดท าระบบ และ
บริษัทได้น าผลการทบทวนไปใช้ในการทบทวนนโยบาย และพิจารณาปรับปรุงการด าเนินการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะมีขึ้นต่อไป 

 2.7.1.3  การรวบรวมและทบทวนความสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อก าหนดต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

 บริษัทได้มีการทบทวนความสอดคล้องของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการ  บูรณาการนโยบายเดิม และพิจารณากระจายนโยบายขององค์กร เพื่อให้เหมาะสมกับการ
สื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยช่องทางต่างๆดังนี้ 
   1)  วิสัยทัศน์  
   2)  พันธกิจ    
   3)  ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ 
   4)  นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
   5)  นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน 
   6)  นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  2.7.1.4  การพิจารณาข้อเรียกร้อง 
   ต่อจากการทบทวนความสอดคล้องของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท เป็นการทบทวนความสอดคล้องของกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ บริษัทได้มีการจัดท าและ
การปฏิบัติงาน ทั้งการระบุ การเข้าถึง  การประเมิน และติดตามข้อก าหนดตามกฎหมาย และ
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่บริษัทน ามาใช้ในการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
ปฏิบัติตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งบริษัทได้มีการรายงานผลการติดตาม
กฎหมาย และการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการบริษัทได้ทราบในทุกๆไตรมาส  
  2.7.1.5  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ต่อจากการทบทวนความสอดคล้องของกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ เป็นการ
ทบทวนการด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
   1)  การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทางบริษัทได้ก าหนดให้มีการชี้บ่งผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องจากกิจกรรมใดๆไว้ด้วยวิธีการก าหนดขอบเขตการ
ด าเนินการ และประเมินผลประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นก็จะเก็บ
รักษาผลการจัดท าไว้ด้วยการจัดท าไว้เป็นเอกสาร เพื่อให้การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้
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งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทได้ท าการชี้บ่งและประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด 19 กลุ่ม ได้แก่  ผู้ถือหุ้น  ผู้ขายสินค้าบริการทั่วไป  แรงงานจ้างเหมา  พนักงาน  ประกันภัย 
ผู้รับก าจัดของเสีย  กลุ่มขนส่งสินค้า  สถาบันการศึกษา   NGOs   คู่แข่ง   ผู้ผลิตวัตถุดิบ   กลุ่มขนส่ง
วัตถุดิบ   บริษัทรักษาความปลอดภัย  ธนาคาร  ลูกค้า  ผู้ให้บริการซ่อมบ ารุง  รัฐบาล  สื่อมวลชน 
และชุมชน 

  2)  การจัดล าดับความส าคัญของผลประโยชน์และผลกระทบ ทางบริษัท
จะน าผลการประเมินมาพิจารณาการจัดล าดับ ผลการจัดล าดับจะน าไปสู่การจัดท าแผนการ
ด าเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป โดยทางบริษัทได้ค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  ความสอดคล้อง
กับกฎหมาย  แนวโน้มที่จะท าให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน  อันตรายที่มีต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัย  ผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า  ความปลอดภัย
ในการใช้งานผลิตภัณฑ์   ผลกระทบต่อชุมชน  ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการที่ใช้ในการพัฒนา  และ 
ความเหมาะสมกับขนาดขององค์กร 
                       3) แผนการด าเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทางบริษัทได้ก าหนดให้มี
การจัดท าแผนการเข้าถึง และแผนการด าเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกับการ
จัดล าดับของความส าคัญของผลประโยชน์และผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจุดมุ่งหมาย
ที่จะลดหรือขจัดผลกระทบขององค์กรที่มีต่อประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแผนงานจะมี
การระบุถึง วัตถุประสงค์  ป้าหมาย  ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ระยะเวลาด าเนินการ  
ทรัพยากรที่ต้องใช้ แผนการด าเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการพิจารณาให้ด าเนินการ
โดยคณะท างานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคมและก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ทบทวนของผู้บริหาร ที่ต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 2.7.1.6  การสร้างความตระหนักและความรู้ความสามารถ 
 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในองค์กร มีความตระหนักและความรู้ความสามารถใน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทางบริษัทจึงได้ด าเนินการสร้างเสริมความตระหนักให้แก่พนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทดังนี้ สร้าง
ความเข้าใจในหัวข้อหลักและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้การส่งเสริม สนับสนุน 
จูงใจในงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเปิดเผยและโปร่งใส กระตุ้นให้พนักงานได้มีส่วน
ร่วมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  สร้างวัฒนธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร 

 2.7.1.7  การลงมือปฏิบัติ 
 การด าเนินงานและการปฏิบัติที่ทางบริษัทได้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทางบริษัทมีการ 
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เน้น ในด้านการพัฒนาแบบอย่างยั่งยืน คือมีการพัฒนาทังทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่ งแวดล้อมและ
ด้านสังคมไปพร้อมๆกันทั้งสามด้านโดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ด้านใดเพียงด้านหนึ่ง สังคมชุมชนรอบ
ข้างทางบริษัท ได้จัดกิจกรรมต่างๆและให้ความส าคัญดังต่อไปนี้ดังภาพที่ 2.1 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1  ที่มาของมาตรฐานว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด, 2553 
 

 2.7.1.8  การทบทวนและปรับปรุง  
 ทางบริษัทได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของการติดตาม ประเมินผล และทบทวน

การด าเนินการด้านความความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ในหลายๆคณะท างานที่รับผิดชอบในด้าน
ต่างๆ   ซึ่งคณะท างานต่างๆที่ได้รับมอบหมายก็จะมีบทบาทหน้าที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  ส าหรับ
การทบทวนการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีคณะต่างๆรับผิดชอบด าเนินการ
ทบทวนผล ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการก ากับกิจการที่ดี  คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง  คณะท างานบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม  คณะกรรมการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการ หรือคณะท างานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
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2.7.2  ผลการด าเนินงานขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม 
ทางบริษัทได้มีการส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆให้กับสังคมชุมชนใกล้ได้จัดกิจกรรมด้าน 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการต่างๆดังนี้ 
 2.7.2.1  โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา  จัด

สัมมนาความรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อการเสริมสร้างความรู้เพื่อการบริหารให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จัด
อบรมความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนของกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.7.2.2  โครงการเสริมศักยภาพความรู้ให้แก่ครูเฉพาะสาขา  (วิชาศิลปะ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย) จัดอบรมโดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพความรู้ให้กับครูเฉพาะสาขา
อย่างต่อเน่ือง 

 2.7.2.3  โครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา ทางบริษัทได้สนับสนุนการมอบ
ทุนประจ าปีให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และมอบทุนระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 
ของโรงเรียนในเขตบางสะพานโดยมอบให้ต่อเน่ืองทุกปี 

 2.7.2.4  โครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน (Sahaviriya Summer Camp) จัดกิจกรรมค่าย
ความรู้ภาคฤดูร้อน จ านวน 4 ค่าย คือ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายคอมพิวเตอร์ ค่ายฟุตบอล และค่าย
เสริมสร้างวิชาชีพ  
       2.7.2.5  โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านศิลปะในกลุ่มนักเรียนทั่ วไปและนักเรียนที่มีความ
บกพร่อง 

 2.7.2.6  โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิศวกรรุ่นเยาว์ “ อนาคตเหล็กไทย สร้าง
ด้วยเด็กไทย ” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อุตสาหกรรมเหล็กและความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริม
ความสนใจในการเรียนต่อสายวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมในอ าเภอบางสะพาน 

 2.7.2.7  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual School) 
บริษัทได้ร่วมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนแบบสองภาษามุ่งเน้นคุณภาพและความทันสมัยของ
ทั้งวิชาการและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครันให้กับสถานศึกษา 

 2.7.2.8  โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน (Substrate) ทางบริษัทได้จัด
โครงการเกษตรอินทรีย์ขึ้นให้แก่สถานศึกษาต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การสอนการปลูกพืช
แบบใช้วัสดุปลูกแทนดิน (Substrate) และสร้างผลิตผลผักสวนครัวเป็นอาหารกลางวันและรายได้
เสริมส าหรับนักเรียนและสถานศึกษา 
  2.7.2.9  โครงการห้องเรียนธรรมชาติ ทางบริษัทได้จัดมอบเรือห้องเรียนธรรมชาติ 
ให้แก่สถานศึกษาบริเวณริมคลองแม่ร าพึง เพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ทั้งสัตว์และพืช ณ  
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คลองแม่ร าพึง 
 2.7.2.10  โครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในเขตอ าเภอบาง

สะพานตระหนักและเกิดจิตส านึกในการดูและรักษาธรรมชาติ และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส าหรับ
ถ่ายทอดเร่ืองการอนุรักษ์ให้เกิดในวงกว้าง 

 2.7.2.11  โครงการเอสเอสไอรักษ์ชายหาด (SSI Beach Clean up) ร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันรักษาความสะอาดบริเวณชายหาด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม
โลก วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี 

 2.7.2.12  โครงการปลูกป่า ปล่อยปูเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกันปล่อยปูปล่อย กุ้ง ลงสู่ชายฝั่งเนื่อง
ในโอกาสส าคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุก ๆ ปี (วันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ) ร่วมกับ 
ส่วนราชการอ าเภอบางสะพาน ครู นักเรียน และประชาชนชาวบางสะพาน 
               2.7.2.13  โครงการคาราวานความสุขเอสเอสไอ บริษัทให้บริการออกหน่วย
เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในพื้นที่อ าเภอบางสะพาน เป้าหมาย 7 ต าบล โดยมีกิจกรรมต่างๆ 
อาทิ การตรวจคัดกรองเบาหวาน, ความดันโลหิต ตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน, บริการด้านทันตกรรม, 
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ตรวจซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรม
สันทนาการ คาราวานความสุขเอสเอสไอ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสังคมที่หลากหลายของ เอส
เอสไอเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน  

 2.7.2.14  กิจกรรมวันส าคัญประจ าปี ร่วมส่งเสริมขนบธรรมเนียบประเพณีของ
ชาติ  

 2.7.2.15  กิจกรรมมีส่วนร่วม ในรูปแบบจิตอาสาของพนักงานภายใต้ชื่อ “เอสเอส
ไออาสา” ที่ให้พนักงานสามารถมีส่วมร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ คืนสู่ชุมชน โครงการเอสเอสไออาสา
ถือเป็นช่องทางอีกทางหนี่งที่แสดงออกถึงการต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชนของพนักงานบริษัท
อย่างจริงใจที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของทางบริษัทสหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และกิจกรรมต่างๆที่ได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ โดยเฉพาะชุมชนรอบข้าง
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยทางบริษัทได้พยายามที่จะคืนสิ่งดีๆกลับไปให้แก่ชุมชนผ่านทาง
กิจกรรมต่างๆที่ทางบริษัทสามารถให้การสนับสนุนได้ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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2.8  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเร่ือง  “ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ” มีงาน 
วิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

โกวิทย์  สวัสดิ์มงคล (2550) ศึกษาวิจัยเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการ แก้ไขปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ ขสมก. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการด าเนินธุรกิจรถ
ร่วมที่เป็นการแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่ เกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจรถร่วมและความ
ต้องการ การสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมกรณีการแก้ไขปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนลักษณะการด าเนินธุรกิจรถร่วมที่เป็นการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจรถร่วม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการสนับสนุนเพื่ อ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมกรณีการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  

จณิน  เอ่ียมสะอาด (2550) ศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบและการสื่อสารการด าเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไทย พบว่าองค์กรธุรกิจไทยมีนโยบายที่สอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม โดยก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและ
ยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ก่อตั้งกิจการแม้จะแตกต่างกันในการก าหนดชื่อเรียก และรายละเอียดปลีกย่อย 
แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระแล้ว พบว่า มีการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ที่ให้ความส าคัญ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งต่อองค์กร
และสังคมส่วนรวม 
 บัณฑิตา ทรัพย์กมล (2554) ศึกษาวิจัยเร่ืองกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานอุตสาหกรรมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า
ทัศนะของประชากรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรประกอบด้วยการจัดสวัสดิการ 
การเลื่อนต าแหน่งอย่างยุติธรรม การให้เงินเดือนที่เหมาะสม การส่งเสริมด้านการฝึกอบรมให้แก่
พนักงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในด้านทัศนคติต่อขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคม 
ซึ่งรวมถึงขอบเขตด้านชุมชนและสวัสดิการ การศึกษา สิทธิผู้บริโภค และด้านศิลปวัฒนธรรม 
พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่ามีนโยบายด้านการ
ส่งเสริม การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมากที่สุด  ในส่วนของกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
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ต่อสังคม พบว่าองค์กรจัดให้มีกิจกรรมในการผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพมากที่สุด ส าหรับปัจจัยจูง
ใจในการจัดกิจกกรมอันประกอบไปด้วย การใช้จริยธรรมในการบริหาร การตระหนักถึง
จรรยาบรรณขององค์กรและการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร  ส าหรับแนวโน้มในการจัดกิจกรรม
ในอนาคตพบว่าองค์กรคิดที่จะจัดกิจกรรมในด้านการผลิตสินค้าที่ดีและบริการที่มีคุณภาพมากที่สุด 
รองลงมาคือการรักษาสภาพแวดล้อม และการบริจาคเงินหรือสิ่งของในงานสาธารณะกุศล ซึ่ง
กิจกรรมจะเกิดขึ้นในระยะยาว 

ภารณ วงศ์จันทร์ (2552) ศึกษาวิจัยเร่ืองความรับผิดชอบของภาคธุรกิจด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา เครือซีเมนต์ไทยจากการศึกษา พบว่าเครือซีเมนต์ไทยมีแนวการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในชื่อว่า “การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการ
ด าเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ( ISO 26000 ) สรุปได้ตามประเด็นหลัก 6 
ประเด็น คือ  การก ากับดูแลกิจการที่ดี  การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  การเคารพสิทธิและ
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม 
และนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร นั่นคือ การก ากับดูแลกิจการที่ดี  การประกอบธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรม และ การเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม นั้นเป็นการ การเคารพสิทธิ
มนุษยชน การดูแลความปลอดภัย ทุกข์สุข ความก้าวหน้าของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในกิจกรรมขององค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน และแรงงานภายในองค์กร ในขณะเดียวกัน การ
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเเละการสร้างนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเปิดเผยสู่สาธารณะ ก็เป็นการปฏิบัติที่ครอบคลุมในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
องค์กร นั่นคือเป็นการดูแลรักษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กร เเละสร้างประโยชน์ต่อองค์กรอ่ืนๆ ในการเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ธันย์  รวีสวัสดิ์ (2548) ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการน าระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในกลุ่มธุรกิจ SMEs ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อยู่ในอุตสาหกรรม ความรู้ของ
ผู้ประกอบการต่อระบบ ISO 14001 เงินทุนจดทะเบียน จ านวนพนักงาน มูลค่าทรัพย์สินถาวร การ
บังคับของลูกค้าให้จัดท า ISO 14001 ความพร้อมในการจัดท าระบบ ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม มาตรฐาน
อ่ืนๆที่โรงงานได้รับการรับรอง การสัมมนา การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ISO 14001 และการ
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ลดหย่อนภาษีจากภาครัฐ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับและน าระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในกลุ่มธุรกิจ SMEs 

สุเมธ กาญจนพันธุ์ (2551) ศึกษาวิจัยเร่ืองกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจ พบว่าปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกับการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจว่าจะเป็นวิธีการที่จะขับเคลื่อนให้องค์กร
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามองค์กรธุรกิจบางองค์กรก็ยังไม่ได้มีการด าเนินงานในด้านที่
ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะมุ่งเน้นใน 
2 มิติเป็นหลัก คือมิติด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม และถึงแม้ว่าองค์กรธุรกิจจะมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจแล้วก็ตาม แต่ในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานนั้น องค์กรธุรกิจยังมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง  ส าหรับแนวโน้มในการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นในอนาคตองค์กรธุรกิจจะให้ความส าคัญในการด าเนินงานมาก
ยิ่งขึ้น โดยจะมีการจัดการที่เป็นเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น มีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานด้านนี้โดยเฉพาะ มีการมุ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า มากขึ้น และจะมี 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจโดยเฉพาะ 

Gabzdylova (2008) พบว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่เป็นแรงผลักดันในการปฏิบัติความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของภาคธุรกิจคือ ค่านิยม ความชอบและความพอใจส่วนตัว รองลงมาคือคุณภาพสินค้า
และความต้องการของลูกค้า ถึงแม้ว่าบริษัทผลิตไวน์ของนิวซีแลนด์จะถูกควบคุมโดยตลาดแต่ก็
ไม่ได้มีผลต่อการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ และบริษัทเองก็ไม่ได้รับอนุญาต
ให้เพิ่มราคาในฐานะที่บริษัทปลูกองุ่นโดยใช้วิธีออแกนิค นอกเหนือจากนั้นข้อบังคับทาง
สิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของบริษัท ในการศึกษาคร้ังนี้ได้
ช่วยเพิ่มความเข้าใจที่มีต่อสถานะความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมผลิตไวน์ของ
นิวซีแลนด์ในปัจจุบัน ตัวผลักดันที่ควบคุมสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ และอนาคตของอุตสาหกรรมผลิตไวน์ของประเทศนิวซีแลนด์ 
  Suttisak Kraisornsuthasinee and William (2006) ศึกษาวิจัยเร่ืองความรับผิดชอบของธุรกิจ
ต่อสังคมในองค์กรธุรกิจไทย พบว่าความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับความเป็น
บรรษัทภิบาลขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่สุดที่บ่ง
บอกถึงความเป็นบรรษัทภิบาลขององค์กร ซึ่งมีผลต่อองค์กรทั้งในระดับนโยบายและวิธีการ
ด าเนินงาน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและบทความที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สถานประกอบการด าเนินธุรกิจไปอย่างยั่งยืน
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โดยให้ความส าคัญของทั้งสามด้านไปด้วยกันคือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่ทั้งนี้ในการบริหารองค์กรของผู้บริหารต้องมีจริยธรรมในการ
บริหารองค์กร ซึ่งน ามาสู่การเกิดจิตส านึกที่ดีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกลุ่มที่องค์กรให้
ความส าคัญไม่ใช่มีเพียงแค่ชุมชนรอบข้าง แต่รวมไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับชั้น  
 



บทที ่3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีวิจัย 
 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ศึกษาปัจจัยภายในและภายนอก ที่
มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)ใน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จ านวน108โรงงาน โดยท าการศึกษาตัวแปร
อิสระ คือ ปัจจัยด้านความจ าเป็นในการเข้าร่วมโครงการ และปัจจัยด้านธุรกิจ ตัวแปรตาม คือ การ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สังคม (CSR-DIW) ใน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงประโยชน์ที่สถาน
ประกอบการได้รับในการเข้าร่วมโครงการและปัญหาอุปสรรคที่พบจากการเข้าร่วมโครงการอีก
ด้วย  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงไว้ดังภาพที่ 3.1 
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยด้านธุรกิจ 

- ระยะเวลาการด าเนินการของธุรกิจ 

- ประเภทของธุรกิจ 

- ขนาดการลงทุน 

- ขนาดสถานประกอบการ 

- จ านวนพนักงาน 

- ลักษณะของการลงทุน(คนไทย, ต่างชาติ,

ลงทุนร่วมระหว่างคนไทยและต่างชาติ) 

- ความต้องการของลูกค้า 
 

การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความ 
 

รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 
 

ปัจจัยด้านความจ าเป็นในการเข้าโครงการ 

- ประเภทลูกค้า(ลูกค้าภายในประเทศ,ลูกค้า

ต่างประเทศ) 

- กฎหมาย 

- ภาพลักษณ์ขององค์กร 

- ปริมาณลูกค้า 

- ความต้องการของตลาดโลก 

- วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

- ข้อร้องเรียนจากสังคม 

- กระแสแนวโน้มปฏิบัติของกลุ่มภาคธุรกิจ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับในการเข้าร่วมโครงการ 

- ความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ

องค์กร 

- พัฒนาความสัมพันธ์ขององค์กรกับผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

- ป้องกันและลดความขัดแย้งต่อผู้บริโภค 

- ได้แนวทางการพัฒนาตนเองเข้าสู่ ISO 26000 

- ประหยัดค่าใช้จ่ายเน่ืองจากเพ่ิมศักยภาพใน

การผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

- ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า 

 

 

อุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ 

- ความร่วมมือของผู้บริหาร 

- ความร่วมมือของพนักงาน 

- ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

- บุคลากรในการจัดการระบบ 
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3.2  ตัวแปรในการวิจัย 
  
  การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดง
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW)โดยมีตัวแปรที่ท าการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 
 
   3.2.1  ตัวแปรอิสระ  

1)  ปัจจัยด้านธุรกิจ ได้แก่ ระยะเวลาการด าเนินการของธุรกิจ ขนาดสถาน
ประกอบการ (จ านวนพนักงาน) ขนาดการลงทุนรูปแบบธุรกิจ(ธุรกิจส่งออก, ธุรกิจภายในประเทศ) 
 ประเภทของกลุ่มธุรกิจ ลักษณะของการลงทุน การส่งออกไปยังต่างประเทศ 

2)  ปัจจัยด้านความจ าเป็น ได้แก่ ประเภทของกลุ่มลูกค้า(ลูกค้าภายใน 
ประเทศ, ลูกค้าต่างประเทศ) ความต้องการของลูกค้า กฎหมายและข้อก าหนด ความต้องการด้าน
ตลาดโลก ภาพลักษณ์ขององค์กร ปริมาณลูกค้า วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ความพร้อมของผู้บริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ข้อร้องเรียน/ปัญหาจากชุมชน ปัญหาด้านมลพิษที่เกิดจากกระ 
บวนการผลิต กระแสแนวโน้มการปฏิบัติของกลุ่มภาคธุรกิจ 

 3)  ปัจจัยด้านประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ เพิ่มความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับองค์กร พัฒนาความสัมพันธ์ขององค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ป้องกันและลดความขัดแย้ง
ต่อผู้บริโภค ได้แนวทางในการพัฒนาตนเองเข้าสู่ ISO 26000 การประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า  

4)  ปัจจัยดา้นปัญหาอุปสรรค ได้แก่ อุปสรรคด้านความร่วมมือของผู้ 
บริหาร อุปสรรคด้านความร่วมมือของพนักงาน อุปสรรคด้านความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อุปสรรคด้านงบประมาณในการด าเนินงาน อุปสรรคด้านบุคลากรในการดูแลรับผิดชอบ 
 
  3.2.2  ตัวแปรตาม  

ได้แก่ การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 
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3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 3.3.1  ประชากรท่ีศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย 2 กลุ่มได้แก่  

 กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

ใน พ.ศ. 2551 จ านวน 28 โรงงาน และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 

(CSR-DIW) ใน พ.ศ. 2552 จ านวน 80 โรงงาน 

  กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีไม่เข้าร่วม

โครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

ในพ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552  

 

  3.3.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

 กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

ใน พ.ศ. 2551และ พ.ศ.  2552 จ านวน 85 โรงงาน  

  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size = n) หาได้จากสูตร Yamane (สุวิมล ติรกานันท์, 2546: 

164) ดังน้ี  

Yamane 
21 Ne

N
n


  

        n   = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

      N  = ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

      e   = ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน (หรือก าหนดความเช่ือม่ัน ) 
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  การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 108 โรงงาน ยอมรับให้เกิดความ

คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.05 แทนค่าลงในสูตร 

 

จากสูตร
2)05.0)(108(1

108


n   

    n   =  85 

ส าหรับกลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีไม่ได้เข้าร่วม

โครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

ในปี พ.ศ.2551และปี พ.ศ.2552 โดยการสุ่มเลือกให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับกลุ่มท่ี 1 คือ

จ านวน 85 โรงงาน โดยท าการสุ่มจากกลุ่มประเภทโรงงานแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังน้ี โรงงานประเภทท่ี 1 

(อุตสาหกรรมขนาดเล็ก) โรงงานประเภทท่ี 2 (อุตสาหกรรมขนาดกลาง) และโรงงานประเภทท่ี 3 

(อุตสาหกรรมขนาดใหญ่) โดยการสุ่มเลือกจ านวนกลุ่มละ 29 โรงงาน  

 นอกจากน้ีได้ท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีดูแลรับผิดชอบ

โครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1 ราย และเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลโครงการ

CSR-DIW ของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 ราย โดยการสุ่มเลือกจากโรงงานท่ีเข้าร่วม

โครงการ CSR-DIW ท้ังหมด 108 โรงงาน 

 

3.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 

  3.4.1  แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย 

             การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามในการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆกับการ

ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ

สังคม (CSR-DIW) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

แบบสอบถามมีลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จ

การศึกษาต าแหน่ง ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิดและ

ปลายเปิด 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของประเภทธุรกิจ แบบสอบถามมีลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ

ได้แก่ ประเภทของอุตสาหกรรม รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะการลงทุน การส่งออกไปยังต่างประเทศ 
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 แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด 
  ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดง
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ลักษณะค าถามเป็นแบบ
สเกลของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยค าถามเป็นลักษณะปลายปิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับความ
จ าเป็น คือ มีผลมาก มีผลปานกลาง มีผลน้อย ไม่มีผล 
  ตอนที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ลักษณะค าถามเป็นแบบสเกลของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) โดยค าถามเป็นลักษณะปลายปิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับของอุปสรรค คือ ได้ประโยชน์มาก 
ได้ประโยชน์ปานกลาง ได้ประโยชน์น้อยและ ไม่ได้ประโยชน์ 
  ตอนที่ 5 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลาย
ปิด 
  ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการแสดงความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 
 
 3.4.2  แบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 
            ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์โดยอิงตามวัตถุประสงค์งานวิจัยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก
ในเร่ืองความคิดเห็นโดยมีการตั้งประเด็นค าถามส าหรับผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
เจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW) และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการ CSR-DIW ของ
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สังคม(CSR-DIW)  
  แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 1 เจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการส่งเสริมการ
แสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW) 
  1.  หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านในโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) นี้มีอะไรบ้าง 
   2. เหตุผลที่มีโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) นี้เกิดขึ้น 
   3.  ความเห็นถึงสาเหตุที่สถานประกอบการหลายๆสถานประกอบการสมัครเข้า 
ร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 
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 (CSR-DIW) 
   4.  ประโยชน์ที่ทางสถานประกอบการได้รับจากโครงการส่งเสริมการแสดงความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) นี้ 
   5.  ความส าเร็จของโครงการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ที่ทางกรมโรงงานเห็นเป็นรูปธรรมมีอะไรบ้าง 
   6.  ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินการของโครงการแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) นี้ประสบผลส าเร็จ 
   7.  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) นี้มีอะไรบ้าง 
   8.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 2 เจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการ CSR-DIW ของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)  
   1.  ข้อมูลทั่วไปของภาคธุรกิจ 
   2.  การทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
   3. เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   4.  กิจกรรมCSRที่ทางสถานประกอบการของท่านด าเนินการ 
   5.  สถานประกอบการได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการแสดง
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
   6.  ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้สถานประกอบการประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามโครงการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)  
   7.  อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วมโครงการแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   8.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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3.5  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

ผู้วิจัยได้จัดท าร่างแบบสอบถามโดยพิจารณาจากตัวแปรท่ีศึกษา และได้น าไปปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงข้อค าถามให้ชัดเจนอีกคร้ังตามเน้ือหาท่ีท าการศึกษา เพ่ือให้ 

แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือ ผู้วิจัยจึงท าการตรวจสอบหาความน่าเช่ือถือของ 

แบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมและไม่

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 

(CSR-DIW) ใน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 ท่ีเหลือจากการสุ่มตัวอย่างประชากร จ านวน 20 โรงงาน

หลังจากน้ันได้น าค าถามด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการน าไปหาค่าความเช่ือม่ัน

โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient-α) จากผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ 

เท่ากับ 0.67 ซึ่งถือว่ามีความเช่ือม่ันค่อนข้างสูง ก่อนน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างต่อไป 

 ส าหรับการสัมภาษณ์น้ันได้จัดท าร่างแบบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากตัวแปรท่ีศึกษา และ

ได้น าไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือปรับปรุงข้อค าถามให้ชัดเจนอีกคร้ังตามเน้ือหาท่ีท าการศึกษา 

ก่อนน าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง 

 

3.6  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

             ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย 

 

  3.6.1  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

           เป็นข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นสถาน

ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ต่อสังคม (CSR-DIW) จ านวน 85 โรงงาน และท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความ

รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จ านวน 85 โรงงาน รวม 170 

โรงงาน 

ส่วนท่ีสองเป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีดูแลรับ

ผิด ชอบโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1 ราย และเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแล

โครงการ CSR-DIW ของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 ราย 
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 3.6.2  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
          ท าการรวบรวมเอกสารที่ เกี่ยวข้องในงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องจากห้องสมุดของ

สถาบันการศึกษา รวมทั้งการค้นจากข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อรวบรวมข้อมูล สรุปผลเพื่อใช้
อ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีจากหนังสือต่างๆ 

 

3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด าเนินการโดยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท า
การบันทึกข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์เพื่อท าการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) สถิติที่ใช้ได้แก่ 
 
 3.7.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

          ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
อธิบายลักษณะทั่วไปของตัวอย่างและตัวแปรที่ศึกษา 
 
 3.7.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

           ซึ่งเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆตามแบบจ าลองทดสอบโดย
ใช้การวิเคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) เพื่อวิเคราะห์ล าดับความส าคัญของตัวแปร
ต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)  

ส าหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์นั้นได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาเนื้อหาจากผู้ให้
สัมภาษณ์ และสรุปเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3.8  แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
 
 ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) โดยการศึกษาจากเอกสารและ
ศึกษาผลงานวิจัยตลอดจนแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการและปัจจัยต่างๆได้ดังนี้ 
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    DC = f (B, N) 
  โดย  DC  คือ  การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ในปีพ.ศ. 2551 และ ปีพ.ศ.2552 
   B  คือ  ปัจจัยด้านธุรกิจได้แก่ ระยะเวลาการด าเนินการของธุรกิจ (V1)  ขนาด
สถานประกอบการ(จ านวนพนักงาน) (V2)  ขนาดการลงทุน (V3)   กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม
ยานยนต ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองดื่มอุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมกระดาษ 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (V4-V12)   ลักษณะของการลงทุนเป็นของคนไทย ร่วมทุนระหว่างไทย
และต่างชาติ เป็นของต่างชาติ (V13-V15)  การส่งออกไปยังต่างประเทศ(V16) 
          N   คือ  ปัจจัยด้านความจ าเป็นในการเข้าร่วมได้แก่ ประเภทของกลุ่มลูกค้า  (V17)  
ความต้องการของลูกค้า (V18)  กฎหมายและข้อก าหนด (V19) ความต้องการด้านตลาดโลก (V20)   
ภาพลักษณ์ขององค์กร (V21)   ปริมาณลูกค้า (V22) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร (V23)  ความพร้อมของ
พนักงาน (V24)   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (V25) ข้อร้องเรียน/ปัญหาจากชุมชน (V26) 
ปัญหาด้านมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต (V27)   กระแสแนวโน้มการปฏิบัติของกลุ่มภาคธุรกิจ 
(V28)   

ความหมายของตัวแปรแต่ละตัวแปรที่ก าหนดไว้มีดังนี้ 
 ตัวแปรตาม 
  DC  คือ การตดัสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) โดยที่ WG มีค่า 0 และ 1 ดังนี้ 
  ถ้า  DC = 1 หมายถึงสถานประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 
  DC = 0 หมายถึงสถานประกอบการไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 
 ตัวแปรอิสระ 
  V1 คือ ระยะเวลาการด าเนินกิจการของธุรกิจออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ คือ 
  1   หมายถึงระยะด าเนินกิจการน้อยกว่า 5 ปี     
   2   หมายถึงระยะด าเนินกิจการระหว่าง 6- 15 ปี     
   3   หมายถึงระยะด าเนินกิจการระหว่าง 16-25 ปี 
   4   หมายถึงระยะด าเนินกิจการมากกว่า 26 ปีขึ้นไป 
  V2 คือ ขนาดสถานประกอบการออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ คือ                           
  1   หมายถึงมีจ านวนพนักงานไม่เกิน 50 คน     
   2   หมายถึงมีจ านวนพนักงาน51 - 199      
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   3   หมายถึงมีจ านวนพนักงาน200 คนขึ้นไป     
  V3 คือ ขนาดการลงทุนออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ คือ 
   1   หมายถึงมีจ านวนเงินทุนด าเนินการน้อยกว่า 20 ล้าน    
   2   หมายถึงมีจ านวนเงินทุนด าเนินการ 20 – 200 ล้าน    
   3   หมายถึงมีจ านวนเงินทุนด าเนินการมากกว่า200 บาทขึ้นไป             
  V4 คือ ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ คือ 
  0   หมายถึงไม่ใช่อุตสาหกรรมยานยนต์  
  1   หมายถึงใช่อุตสาหกรรมยานยนต์ 
  V5 คือ ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย
ดังนี้ คือ 
  0   หมายถึงไม่ใช่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
  1   หมายถึงใช่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
  V6 คือ ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ คือ 
  0   หมายถึงไม่ใช่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
  1   หมายถึงใช่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
  V7 คือ ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ 
คือ 
  0   หมายถึงไม่ใช่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  
  1   หมายถึงใช่อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม 
  V8 คือ ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเซรามิคแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ คือ 
  0   หมายถึงไม่ใช่อุตสาหกรรมเซรามิค  
  1   หมายถึงใช่อุตสาหกรรมเซรามิค 
  V9 คือ ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ คือ 
  0   หมายถึงไม่ใช่อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
  1   หมายถึงใช่อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
  V10 คือ ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ คือ 
  0   หมายถึงไม่ใช่อุตสาหกรรมเหล็ก 
  1   หมายถึงใช่อุตสาหกรรมเหล็ก 
  V11 คือ ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ คือ 
  0   หมายถึงไม่ใช่อุตสาหกรรมกระดาษ 
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  1   หมายถึงใช่อุตสาหกรรมกระดาษ 
  V12 คือ ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ คือ 
  0   หมายถึงไม่ใช่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
  1   หมายถึงใช่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
  V13 คือ ลักษณะการลงทุนของสถานประกอบการที่ลงทุนโดยคนไทยแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ย่อยดังนี้ คือ 
   0   หมายถึงไม่ใช่การลงทุนเฉพาะของคนไทย 
   1   หมายถึงเป็นใช่การลงทุนเฉพาะของคนไทย 
  V14 คือ ลักษณะการลงทุนของสถานประกอบการที่ลงทุนร่วมระหว่างคนไทยและต่างชาติ
แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ คือ 
   0   หมายถึงไม่ใช่การลงทุนร่วมระหว่างคนไทยและต่างชาติ 
   1   หมายถึงเป็นใช่การลงทุนร่วมระหว่างคนไทยและต่างชาติ 
  V15 คือ ลักษณะการลงทุนของสถานประกอบการที่ลงทุนโดยต่างชาติแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ย่อยดังนี้ คือ 
   0   หมายถึงไม่ใช่การลงทุนเฉพาะของต่างชาติ 
   1   หมายถึงเป็นใช่การลงทุนเฉพาะของต่างชาติ 
  V16 คือ การส่งออกไปยังต่างประเทศ แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ คือ          
   0   หมายถึงไม่มีการส่งออกไปต่างประเทศ 
   1   หมายถึงมีการส่งออกไปต่างประเทศ 

ข้อค าถามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการ ลักษณะค าถามเป็น
แบบสเกลของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นข้อค าถามปลายปิดและอธิบายเหตุผลประกอบ (หากมี) ซึ่ง
แบ่งออกเปน็ 4 ระดับ คือ มีผลมาก มีผลปานกลาง มีผลนอ้ย ไม่มีผล โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน
ในแต่ละระดับดังนี้   
   3 = มีผลมาก 
   2 = มีผลปานกลาง 
   1 = มีผลน้อย 
   0 = ไม่มีผล 
  

ตัวแปรอิสระกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งคาดคะเน
ว่าจะมีผลในทางบวกต่อตัวแปรตาม มีดังนี้ 
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   V17 คือ ประเภทของกลุ่มลูกค้า (ลูกค้าภายในประเทศ, ลูกค้าต่างประเทศ)   
  V18 คือ ความต้องการของลูกค้า 
  V19 คือ กฎหมายและข้อก าหนด 
  V20 คือ ความต้องการด้านตลาดโลก 
  V21 คือ ภาพลักษณ์ขององค์กร 
   V22 คือ ปริมาณลูกค้า 
   V23 คือ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
  V24 คือ ความพร้อมของพนักงาน 
  V25 คือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
  V26 คือ ข้อร้องเรียน/ปัญหาจากชุมชน 
  V27 คือ ปัญหาด้านมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
  V28 คือ กระแสแนวโน้มการปฏิบัติของกลุ่มภาคธุรกิจ 
 
  ข้อค าถามประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเป็นแบบสเกลของลิเคิร์ท (Linkert 
Scale) เป็นข้อค าถามปลายปิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ได้ประโยชน์มาก ได้ประโยชน์ปาน
กลาง ได้ประโยชน์น้อย ไม่ได้ประโยชน์ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละระดับดังนี้ 
    3 = ได้ประโยชน์มาก 
    2 = ได้ประโยชน์ปานกลาง 
    1 = ได้ประโยชน์น้อย 
    0 = ไม่ได้ประโยชน์  
 การแบ่งช่วงคะแนนในแต่ละระดับ ใช้เกณฑ์ดังนี้  
 
 
 
  โดยระดับประโยชน์ที่ได้รับ มีจ านวนค าถามทั้งหมด 6 ข้อ คะแนนสูงสุดของข้อค าถาม คือ 
4 คะแนน รวมคะแนนสูงสุด 18 คะแนน และคะแนนต่ าสุดของข้อค าถาม คือ 0 คะแนน รวม
คะแนนต่ าสุด 0 คะแนน เมื่อน ามาแทนค่า 
 
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
จ านวนระดับชั้น 

18 – 0 = 6 
    3 
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  เมื่อน ามาแบ่งระดับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ จะได้ระดับตาม
เกณฑ์การแบ่งคะแนนดังน้ี 
                   ช่วงคะแนน 
  ประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการต่ า         0 - 6 
  ประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการปานกลาง        7 - 12 
  ประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการสูง         13 - 18 
  
 ตัวแปรอิสระกลุ่มปัจจัยด้านประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งคาดคะเนว่าจะมีผลในทางบวกต่อตัวแปร
ตาม มีดังนี ้
   1. เพิ่มความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
  2.พัฒนาความสัมพันธ์ขององค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3. ป้องกันและลดความขัดแย้งต่อผู้บริโภค 
  4.ได้แนวทางในการพัฒนาตนเองเข้าสู่ ISO 260000 
  5. การประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากเพิ่มศักยภาพในการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า   
  6. ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า 
 
  ข้อค าถามปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วมโครงการเป็นแบบสเกลของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) เป็นข้อค าถามปลายปิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ มีอุปสรรคมาก มีอุปสรรคปาน
กลาง มีอุปสรรคน้อย  ไม่มีอุปสรรค โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละระดับดังนี้   
    3 = มีอุปสรรคมาก 
    2 = มีอุปสรรคปานกลาง 
    1 = มีอุปสรรคน้อย 
    0 = ไม่ได้มีอุปสรรค 
 
  การแบ่งช่วงคะแนนในแต่ละระดับ ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
 
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
จ านวนระดับชั้น 
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  โดยระดับของอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วม มีจ านวนค าถามทั้งหมด 5 ข้อ คะแนน
สูงสุดของข้อค าถาม คือ 3 คะแนน รวมคะแนนสูงสุด 15 คะแนน และคะแนนต่ าสุดของข้อค าถาม 
คือ 0 คะแนน รวมคะแนนต่ าสุด 0 คะแนน เมื่อน ามาแทนค่า 
 
 
  เมื่อน ามาแบ่งระดับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วมโครงการ จะได้ระดับตามเกณฑ์การ
แบ่งคะแนนดังนี้ 
                        ช่วงคะแนน 
  อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วมโครงการต่ า             0 - 5 
  อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วมโครงการปานกลาง            6 - 10 
  ประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการสูง           11 - 15  
 
  ตัวแปรอิสระกลุ่มอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งคาดคะเนว่าจะมีผลในทาง
ลบต่อตัวแปรตาม มีดังนี้ 
  1. อุปสรรคด้านความร่วมมือของผู้บริหาร 
   2. อุปสรรคด้านความร่วมมือของพนักงาน 
  3. อุปสรรคด้านความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4. อุปสรรคด้านงบประมาณในการด าเนินงาน 
  5. อุปสรรคด้านบุคลากรในการดูแลรับผิดชอบ 

15 – 0 = 5 
    3 



 บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม  (CSR-DIW) ได้สรุปผลการศึกษาข้อมูลที่ได้
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 170 โรงงานโดยเสนอเป็น 2 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไป และ 2) ผล
การวิเคราะห์สมการจ าแนกประเภท   
 

4.1  ข้อมูลท่ัวไป 
  
 4.1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างของสถานประกอบการ 
ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ปี พ.ศ. 2551และปี พ.ศ. 2552 แสดงไว้ในตารางที่ 4.1 ถึง 
ตารางที่ 4.7 
 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 
เพศ จ านวน  ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

111 
59 

65.3 
34.7 

รวม 170 100 
 
 จากตารางที่ 4.1 เมื่อพิจารณาข้อมูลทางด้านเพศที่ตอบแบบสอบถามพบว่า เป็นเพศชาย 

ร้อยละ65.3 ซึ่งมากกว่าเพศหญิง โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 34.7 
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ตารางท่ี 4.2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 

  

 จากตารางท่ี 4.2 เม่ือพิจารณาข้อมูลทางด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามกลุ่มใหญ่ท่ีสุดมีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือช่วงอายุ

ระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 42.4 และ 46 ปีข้ึนไป ร้อยละ 13.5 ตามล าดับ และพบว่าช่วงท่ีอายุน้อยสุด

คือช่วงอายุต่ ากว่า 25 ปี ร้อยละ 0.6 

  

ตารางท่ี 4.3  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 

 

 จากตารางท่ี 4.3 เม่ือพิจารณาข้อมูลทางด้านระดับการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ69.4 รองลงมาคือระดับปริญญาโท ร้อยละ 28.8   

และในระดับท่ีต่่ากว่าระดับปริญญาตรีน้อยสุด ร้อยละ 1.8  

 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่่ากว่า 25  

26-35 

36-45 

46 ปีข้ึนไป 

1 

74 

72 

23 

0.6 

43.5 

42.4 

13.5 

รวม 170 100 

การศึกษา จ านวน  ร้อยละ 

ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

3 

118 

49 

- 

1.8 

69.4 

28.8 

- 

รวม 170 100 
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ตารางท่ี 4.4  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

 

 จากตารางท่ี 4.4 เม่ือพิจารณาข้อมูลทางด้านสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบ 

สอบถามส่วนใหญ่จบสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 36.5 รองลงมาคือสาขาบริหารธุรกิจระดับ

ปริญญาตรี ร้อยละ 17.6สาขา MBA ร้อยละ 14.7 สาขาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 11.8 สาขาการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 7.6 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร้อยละ 5.3 ส่วนสาขาเกษตรศาสตร์

และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพบเพียง ร้อยละ 1.2 สาขาท่ีน้อยท่ีสุดคือ สาขาธรณีวิทยา  สาขา

การสอนสังคม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาช่างยนต์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขา

เศรษฐศาสตร์ และสาขาบริหารรัฐกิจ จ านวนร้อยละ 0.6 

สาขาวิชาท่ีส าเร็จ จ านวน  ร้อยละ 

บริหารธุรกิจ 

วิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรม 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

MBA 

ธรณีวิทยา 

การสอนสังคม 

เกษตรศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ช่างเคร่ืองยนต์ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 

บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

เศรษฐศาสตร์ 

บริหารรัฐกิจ 

30 

20 

62 

13 

9 

25 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

17.6 

11.8 

36.5 

7.6 

5.3 

14.7 

0.6 

0.6 

1.2 

0.6 

0.6 

1.2 

0.6 

0.6 

0.6 

รวม 170 100 



 
 

59 

ตารางท่ี 4.5  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงานปัจจุบัน 

 

 

 จากตารางท่ี 4.5 เม่ือพิจารณาข้อมูลทางด้านต าแหน่งงานปัจจุบันพบว่า ผู้ตอบแบบ 

สอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้จัดการแผนก ร้อยละ 50 รองลงมาคือต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายร้อยละ 

30 และอ่ืนๆ ร้อยละ 16.5 ตามล าดับ โดยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงน้อยท่ีสุด ร้อยละ3.5 

 

ตารางท่ี 4.6  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

       งานปัจจุบัน 

 

 จากตารางท่ี 4.6 เม่ือพิจารณาข้อมูลทางด้านระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งปัจจุบันในการ

ท างานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุในการท างานต าแหน่งปัจจุบันอยู่ที่ระหว่าง 1-5 ปี 

ร้อยละ 53.3 รองลงมาคือช่วงอายุงานระหว่าง 6- 10 ปี ร้อยละ 37.6 และช่วงอายุงานระหว่าง 11- 15 

ปี ร้อยละ 4.7% โดยมีผู้ที่มีช่วงอายุงานมากกว่า 16 ปี น้อยที่สุด ร้อยละ 2.4  

 

ต าแหน่ง จ านวน  ร้อยละ 

ผู้จัดการแผนก 

ผู้จัดการฝ่าย 

ผู้บริหารระดับสูง 

อ่ืนๆ 

85 

51 

6 

28 

50 

30 

3.5 

16.5 

รวม 170 100 

ช่วงระยะเวลา (ปี) จ านวน  ร้อยละ 

  < 5  

6-10 

11-15 

16 > 

94 

64 

8 

4 

53.3 

37.6 

4.7 

2.4 

รวม 170 100 
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 การเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการและ 

กลุ่มท่ีไม่เข้าร่วมโครงการแสดงไว้ในตารางท่ี 4.7 

 

ตารางท่ี 4.7  เปรียบเทียบข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2 กลุ่ม 

 

ข้อมูลท่ัวไป กลุ่มท่ีเข้าร่วม กลุ่มท่ีไม่เข้าร่วม 

1. เพศ   

- ชาย 57(67.1%) 54(63.5%) 

- หญิง 28(32.9%) 31(36.5%) 

2. อายุ   

- ต่ ากว่า 25 ปี 0(0%) 1(1.2%) 

- 26 – 35 ปี 30(35.3%) 44(51.8%) 

- 36 – 45 ปี 44(51.8%) 28(32.9%) 

- 46 ปีข้ึนไป 11(12.9%) 12(14.1%) 

3. ระดับการศึกษา   

- ต่ ากว่าปริญญาตรี 0(0%) 3(3.5%) 

- ปริญญาตรี 50(58.8%) 68(80.0%) 

- ปริญญาโท 35(41.2%) 14(16.6%) 

4. สาขาที่ส าเร็จการศึกษา   

- บริหารธุรกิจ 9(10.6%) 21(24.7%) 

- วิทยาศาสตร์ 11(12.9%) 9(10.6%) 

- วิศวกรรม 30(35.3%) 32(37.6%) 

- การจัดการสิ่งแวดล้อม 10(11.8%) 3(3.5%) 

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4(4.7%) 5(5.9%) 

- MBA 16(18.8%) 9(10.6%) 

- etc.  2(2.4%) 6(7.2%) 

5. ต าแหน่งงานปัจจุบัน   

- ผู้จัดการแผนก 40(47.1%) 45(52.9%) 

- ผู้จัดการฝ่าย 34(40.0%) 17(20.0%) 

- ผู้บริหารระดับสูง 0(0%) 6(7.1%) 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

 

ข้อมูลท่ัวไป กลุ่มท่ีเข้าร่วม กลุ่มท่ีไม่เข้าร่วม 

- อ่ืนๆ 11(12.9%) 17(20.0%) 

6. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน   

- น้อยกว่า 5 ปี 49(57.6%) 45(52.9%) 

- 6 – 10 ปี 31(36.5%) 33(38.8%) 

- 11 – 15 ปี 4(4.7%) 4(4.7%) 

- 16 ปีข้ึนไป 1(1.2%) 3(3.5%) 

 

จากตารางท่ี 4.7 การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลท่ัวไประหว่างกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการและไม่

เข้าร่วมโครงการสรุปได้ดังน้ี 

  1)  เพศ 

กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 61.7 เพศหญิง 

ร้อยละ 32.9 ส าหรับกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 

63.5 เพศหญิง ร้อยละ 36.5 

2)  อายุ 

กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 51.8 

รองลงมาคือช่วงอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 35.3 กลุ่มท่ีน้อยท่ีสุดพบว่าเป็นผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 46 ปีข้ึนไป 

ร้อยละ 12.9 ส าหรับกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี 

ร้อยละ 51.8 รองลงมาคือช่วงอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 32.9 และน้อยสุดพบว่าเป็นช่วงอายุต่ ากว่า 25 ปี 

ร้อยละ 1.2 

3)  ระดับการศึกษาสูงสุด 

กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อย

ละ 58.8 รองลงมาคือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 41.2 ส าหรับกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วม

โครงการผู้ตอบแบบสอบถามส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 80 รองลงมาคือ

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 16.6 และในระดับท่ีต่ ากว่าระดับปริญญาตรีน้อยท่ีสุด ร้อย

ละ 3.5 

4)  สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา 

กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในสาขา 
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วิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 35.3 รองลงมาสาขา MBA ร้อยละ 35.3 สาขาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 12.9 

สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 11.8 สาขาบริหารธุรกิจ ร้อยละ 24.7 สาขาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย ร้อยละ 4.7 ตามล าดับ และพบว่าเป็นสาขาอ่ืนๆน้อยท่ีสุด ร้อยละ 2.4 ส าหรับกลุ่มผู้

ไม่เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 

37.6 รองลงมาสาขาบริหารธุรกิจ ร้อยละ 24.7 สาขา MBA ร้อยละ 10.6 สาขาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ

10.6 สาขาอ่ืนๆ ร้อยละ 7.2 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร้อยละ 5.9 ตามล าดับ และพบว่า

เป็นสาขาการจัดการส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 3.5 

5)  ต าแหน่งงานปัจจุบัน 

กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้จัดการแผนก ร้อยละ

47.1 รองลงมาคือด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่าย ร้อยละ 40 และอ่ืนๆ ร้อยละ 12.9 ตามล าดับ และไม่พบ

ท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ส าหรับกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ด ารงต าแหน่งผู้จัดการแผนก ร้อยละ 52.9 รองลงมาคือด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่าย ร้อยละ 20 และ

อ่ืนๆ ร้อยละ 20 ตามล าดับ และน้อยสุดพบว่าเป็นต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ 7.1 

6)  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งงานปัจจุบัน 

กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งงานในปัจจุบันในช่วง

ระยะเวลาต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 57.6 รองลงมาคือด ารงต าแหน่งงานในปัจจุบันในช่วงระยะเวลา 6-10  

ปี ร้อยละ 36.5 และด ารงต าแหน่งงานในปัจจุบันในช่วงระยะเวลา 11-15  ปี ร้อยละ 4.7 ตามล าดับ 

และพบว่าด ารงต าแหน่งงานในปัจจุบันในช่วงระยะเวลามากกว่า 16 ปี น้อยท่ีสุด ร้อยละ 1.2 

ส าหรับกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งงานในปัจจุบัน

ในช่วงระยะเวลาต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 52.9 รองลงมาคือด ารงต าแหน่งงานในปัจจุบันในช่วง

ระยะเวลา 6-10  ปีร้อยละ 38.8 และด ารงต าแหน่งงานในปัจจุบันในช่วงระยะเวลา 11-15  ปี ร้อยละ 

4.7 ตามล าดับ และพบว่าด ารงต าแหน่งงานในปัจจุบันในช่วงระยะเวลามากกว่า 16 ปี น้อยท่ีสุด ร้อย

ละ 3.5 

 

4.1.2  ข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 

          ผลการศึกษาด้านข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการท้ังท่ีเข้าร่วมและ 

ไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ 

สังคม (CSR-DIW) ปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2552 แสดงไว้ในตารางท่ี 4.8 – 4.17 
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ตารางท่ี 4.8  จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการจ าแนกตามขนาด (จ านวนพนักงาน) 

 

 

  จากตารางท่ี 4.8 เม่ือพิจารณาข้อมูลทางด้านขนาดสถานประกอบการ พบว่าสถานประกอบ 

การส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนพนักงานต้ังแต่ 200 คน ข้ึนไป ร้อย

ละ 83.5 รองลงมามีจ านวนพนักงาน 51 – 199 คน ร้อยละ 15.9 ส่วนสถานประกอบการท่ีมีพนักงาน

ไม่เกิน 50 คน มีเพียง ร้อยละ 0.6 

 

ตารางท่ี 4.9 จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการจ าแนกตามขนาด (เงินลงทุนด าเนินการ) 
 

 

 จากตารางท่ี 4.9 เม่ือพิจารณาข้อมูลทางด้านขนาดการลงทุนของสถานประกอบการ พบว่า

สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ท่ีมีจ านวนเงินทุนด าเนินการ

ธุรกิจต้ังแต่ 200 ล้านบาท ขึ้นไป ร้อยละ 80.6 รองลงไปมีจ านวนเงินทุนด าเนินการธุรกิจ 20 – 200 

ล้านบาท ร้อยละ 18.2 ส่วนสถานประกอบการท่ีมีเงินทุนด าเนินการธุรกิจไม่เกิน 20 ล้านบาทมีเพียง 

ร้อยละ 1.2 

 

 

 

 

ขนาดสถานประกอบการ (คน) จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 50  

51 - 199 

200 คนข้ึนไป 

1 

27 

142 

0.6 

15.9 

83.5 

รวม 170 100 

เงินทุนด าเนินการของสถานประกอบการ (ล้าน) จ านวน ร้อยละ 

 ไม่เกิน 20 

 20 - 200 

200 ล้านบาทข้ึนไป 

2 

31 

137 

1.2 

18.2 

80.6 

รวม 170 100 
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ตารางท่ี 4.10  จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการจ าแนกตามรูปแบบของธุรกิจ 

 

 

 จากตารางท่ี 4.10 เม่ือพิจารณาข้อมูลทางด้านรูปแบบธุรกิจของสถานประกอบการพบว่า 

สถานประกอบการส่วนใหญ่มีรูปแบบธุรกิจค้าขายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ร้อย

ละ 61.2 รองลงไปคือสถานประกอบการท่ีเป็นธุรกิจส่งออกต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 23.5 

และเป็นสถานประกอบการท่ีเป็นธุรกิจภายในประเทศเพียงอย่างเดียวน้อยที่สุด ร้อยละ 15.3 

 

ตารางท่ี 4.11  จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการจ าแนกตามประเภทของกลุ่มธุรกิจ 

 

 

 จากตารางท่ี 4.11 เม่ือพิจารณาข้อมูลทางด้านประเภทของกลุ่มธุรกิจสถานประกอบการ 

ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 15.9 รองลงมาเป็นอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ ร้อยละ 12.9 อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 10.0 อุตสาหกรรมเหล็ก ร้อยละ7.6  

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ร้อยละ 7.6 อุตสาหกรรมเซรามิค ร้อยละ 5.9 ตามล าดับ 

รูปแบบธุรกิจ จ านวน ร้อยละ 

ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 

ส่งออกต่างประเทศ 

ภายในประเทศ 

104 

40 

26 

61.2 

23.5 

15.3 

รวม 170 100 

ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม จ านวน ร้อยละ 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ 

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

อุตสาหกรรมเหล็ก 

อุตสาหกรรมเซรามิค 

อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

อ่ืนๆ 

27 

22 

17 

13 

13 

10 

5 

67 

15.9 

12.9 

10.0 

5.3 

7.6 

5.9 

72.9 

39.4 

รวม 170 100 
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ตารางท่ี 4.12  จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการจ าแนกตามระยะเวลาการด าเนินกิจการ 

          ของธุรกิจ 

 

จากตารางท่ี 4.12 เม่ือพิจารณาข้อมูลทางด้านระยะเวลาด่าเนินกิจการของธุรกิจของสถาน 

ประกอบการส่วนใหญ่พบว่ามีระยะเวลาด าเนินการช่วง 6 – 15 ปี ร้อยละ 35.3 รองลงมาคือมี

ระยะเวลาด าเนินการ 26 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 33.5 ระยะเวลาด าเนินการช่วง 16 – 55 ปี ร้อยละ 24.7 

ตามล าดับ และพบว่าระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 5 ปี น้อยท่ีสุด ร้อยละ 6.5  

 

ตารางท่ี 4.13  จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการจ าแนกตามลักษณะของการลงทุน 

 

 

จากตารางท่ี 4.13 เม่ือพิจารณาข้อมูลทางด้านลักษณะของการลงทุนของสถานประกอบการ 

ส่วนใหญ่พบว่าเป็นบริษัทของคนไทย ร้อยละ 46.5 รองลงมาเป็นของบริษัทต่างชาติ ร้อยละ 31.2  

ระยะเวลาการด าเนินกิจการ (ปี) จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 5 ปี 

6 – 15 

16 - 25 

26 ปีข้ึนไป 

11 

60 

42 

57 

6.5 

35.3 

24.7 

33.5 

รวม 170 100 

ลักษณะการลงทุน จ านวน ร้อยละ 

บริษัทคนไทย 

ร่วมลงทุนระหว่างไทยและ 

1) ญ่ีปุ่น 

2) สหรัฐอเมริกา 

3) ไต้หวัน  

4) จีน 

5) เบลเย่ียม 

6) อ่ืนๆ 

บริษัทต่างประเทศ 

79 

 

14 

8 

3 

2 

2 

7 

53 

46.5 

 

8.2 

4.7 

1.8 

1.2 

1.2 

4.2 

31.2 

รวม 170 100 
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และน้อยที่สุดพบว่าเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างไทยและต่างชาติ ร้อยละ 22.3 ซึ่งประกอบด้วย

บริษัทร่วมลงทุนระหว่างไทยและญ่ีปุ่นพบจ านวนร้อยละ 8.2 บริษัทร่วมลงทุนระหว่างไทยและ

สหรัฐอเมริกาพบจ านวน ร้อยละ 4.7 บริษัทร่วมลงทุนระหว่างไทยและไต้หวันพบจ านวน ร้อยละ 

1.8 บริษัทร่วมลงทุนระหว่างไทยและจีนพบจ านวน ร้อยละ 1.2   

 

ตารางท่ี 4.14  จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการจ าแนกตามการส่งออกไปยังต่างประเทศ 

 

 

  จากตารางท่ี 4.14 เม่ือพิจารณาข้อมูลทางด้านการส่งออกไปต่างประเทศพบว่าสถาน

ประกอบการส่วนใหญ่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศสูง ร้อยละ 77.6 ส่วนสถานประกอบการท่ีไม่

มีการส่งออกไปต่างประเทศมีจ านวน ร้อยละ 22.4 

 

ตารางท่ี 4.15  จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการจ าแนกตามความรู้จักโครงการมาตรฐาน     

   ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

 

 จากตารางท่ี 4.15 เม่ือพิจารณาข้อมูลทางด้านความรู้จักโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบ 

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) สถานประกอบการส่วนใหญ่พบว่ารู้จัก

โครงการมากถึง ร้อยละ 87.1 ส่วนสถานประกอบการท่ีไม่รู้จักโครงการมีจ านวน ร้อยละ 12.9 

 

 

 

 

การส่งออก จ านวน ร้อยละ 

มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ 

ไม่มีการส่งออก 

133 

38 

77.6 

22.4 

รวม 170 100 

การส่งออก จ านวน ร้อยละ 

รู้จัก 

ไม่รู้จัก 

148 

22 

87.1 

12.9 

รวม 170 100 
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ตารางท่ี 4.16  จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการจ าแนกตามการเข้าร่วมโครงการมาตรฐาน 

         ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)    

 

จากตารางท่ี 4.16 เม่ือพิจารณาข้อมูลทางด้านการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับ  

ผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) พบว่าสถานประกอบการเข้าร่วม                      

ร้อยละ 50 และสถานประกอบการไม่ได้เข้าร่วม ร้อยละ 50 

 

ตารางท่ี 4.17  ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไประหว่างสถานประกอบการ 2 กลุ่ม 

 

ข้อมูลท่ัวไป กลุ่มท่ีเข้าร่วม กลุ่มท่ีไม่เข้าร่วม 

1. ระยะเวลาด าเนินการของธุรกิจ   

- ไม่เกิน 5 ปี 4(4.7%) 7(8.2%) 

- 6 – 15 ปี 21(24.7%) 39(45.9%) 

- 16 - 25 19(22.4%) 23(27.1%) 

- 26 ปีข้ึนไป 41(48.2%) 16(18.8%) 

2.ขนาดสถานประกอบการ   

- ไม่เกิน 50 คน 0(0%) 1(1.2%) 

- 51 – 299 คน 9(10.6%) 18(21.2%) 

- 200 คนข้ึนไป 76(89.4%) 66(77.6%) 

3. ขนาดการลงทุน   

- ไม่เกิน 20 ล้านบาท 0(0%) 2(2.4%) 

- 20 – 200 ล้านบาท 12(14.1%) 19(22.4%) 

- 200 ล้านบาทข้ึนไป 73(85.9%) 64(75.3%) 

 

การส่งออก จ านวน ร้อยละ 

ไม่ได้เข้าร่วม 

เข้าร่วมในปี พ.ศ. 

1) 2551 

2) 2552 

85 

 

22 

63 

50 

 

12.9 

37.1 

รวม 170 100 
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ตารางท่ี 4.17  (ต่อ) 

 

ข้อมูลท่ัวไป กลุ่มท่ีเข้าร่วม กลุ่มท่ีไม่เข้าร่วม 

4. รูปแบบธุรกิจ   

- ภายในประเทศ 24(28.2%) 16(18.8%) 

- ส่งออกต่างประเทศ 7(8.2%) 19(22.4%) 

- ภายในและส่งออก 54(63.5%) 50(58.8%) 

5. ประเภทของกลุ่มธุรกิจ   

- อุตสาหกรรมยานยนต์ 8(9.4%) 14(16.6%) 

- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8(9.4%) 19(22.4%) 

- อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 9(10.6%) 0(0%) 

- อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 13(15.3%) 4(4.7%) 

- อุตสาหกรรมเซรามิค 3(3.5%) 7(8.2%) 

- อุตสาหกรรมไฟฟ้า 4(4.7%) 1(1.2%) 

- อุตสาหกรรมเหล็ก 5(5.9%) 8(9.4%) 

- อุตสาหกรรมกระดาษ 6(7.1%) 2(2.4%) 

- อ่ืนๆ 40(47.1%) 33(39.6%) 

6. ลักษณะของการลงทุน   

- คนไทย 55(64.7%) 24(28.2%) 

- ร่วมทุนกับต่างชาติ 14(16.5%) 24(28.2%) 

- ต่างชาติ 16(18.8%) 37(43.5%) 

7. การส่งออกไปยังต่างประเทศ   

- มีการส่งออกไปต่างประเทศ 62(72.9%) 70(82.4%) 

- ไม่มีการส่งออกไปต่างประเทศ 23(27.1%) 15(17.6%) 

 

จากตารางท่ี 4.17 การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานระหว่างสถานประกอบการกลุ่มท่ีเข้า 

ร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการสรุปได้ดังน้ี 

1)  ระยะเวลาด าเนินการกิจการ 

กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการมากกว่า 26 ปี ร้อยละ 

48.2 รองลงมาคือมีระยะเวลาด าเนินการกิจการระหว่าง 6 –15 ปี ร้อยละ 24.7 มีระยะเวลาด าเนินการ
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กิจการระหว่าง 16 –25 ปี ร้อยละ 22.4 ตามล าดับ และสถานประกอบการท่ีมีระยะเวลาในการด าเนิน

กิจการไม่เกิน 5 ปีน้อยท่ีสุด ร้อยละ 4.7 ส าหรับกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน

การด าเนินกิจการ 6 – 15 ปี ร้อยละ 45.9 รองลงมาคือมีระยะเวลาด าเนินการกิจการระหว่าง 16 –25 

ปี ร้อยละ 27.1 มีระยะเวลาด าเนินการกิจการมากกว่า 26 ปี ร้อยละ 18.8 ตามล าดับ และสถาน

ประกอบการท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินกิจการไม่เกิน 5 ปีน้อยที่สุด ร้อยละ 8.2 

2)  ขนาดของสถานประกอบการ 

 ขนาดของสถานประกอบการของกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่พบว่ามีขนาดสถาน

ประกอบการท่ีมีจ านวนพนักงานมากกว่า 200 คน ร้อยละ89.4 รองลงมาคือมีจ านวนพนักงาน 51-

199 คน ร้อยละ 10.6 ส าหรับสถานประกอบการท่ีไม่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีจ านวนพนักงาน

มากกว่า 200 คน ร้อยละ 77.6 รองลงมาคือมีจ านวนพนักงาน 51-199 คน ร้อยละ 21.2 และน้อยท่ีสุด

มีจ านวนพนักงานไม่เกิน 50 คน ร้อยละ 1.2 

3)  ขนาดของการลงทุน 

 ขนาดของการลงทุนของกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่พบว่ามีขนาดการลงทุนมากกว่า 

200 ล้านบาท ร้อยละ 85.9 รองลงมาคือมีขนาดการลงทุนจ านวน 20-200 ล้านบาท ร้อยละ 14.1 

ส าหรับสถานประกอบการท่ีไม่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีขนาดการลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท 

ร้อยละ 75.3 รองลงมาคือมีขนาดการลงทุนจ านวน 20-200 ล้านบาท ร้อยละ 22.4 และน้อยท่ีสุดมี

ขนาดการลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท ร้อยละ 2.4 

 4)  รูปแบบของธุรกิจ 

รูปแบบธุรกิจของกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีรูปแบบของธุรกิจประเภทท้ังภายใน 

ประเทศและส่งออกต่างประเทศ ร้อยละ 63.5 รองลงมาคือรูปแบบของธุรกิจภายในประเทศเพียง

อย่างเดียว ร้อยละ 28.2 และท่ีรูปแบบของธุรกิจส่งออกต่างประเทศเพียงอย่างเดียวน้อยท่ีสุด ร้อยละ 

8.2 ส าหรับกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีรูปแบบของธุรกิจประเภทท้ังภายในประเทศและ

ส่งออกต่างประเทศ ร้อยละ 58.8 รองลงมาคือรูปแบบของธุรกิจส่งออกต่างประเทศเพียงอย่างเดียว 

ร้อยละ 22.4 และท่ีเป็นรูปแบบของธุรกิจภายในประเทศเพียงอย่างเดียวน้อยท่ีสุด ร้อยละ 18.8 

5)  ประเภทของกลุ่มธุรกิจ 

 กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 15.3 

รองลงมาคือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ร้อยละ 10.6 อุตสาหกรรมยานยนต์ ร้อยละ 9.4 และ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 9.4 อุตสาหกรรมกระดาษ ร้อยละ 7.1 อุตสาหกรรมเหล็ก    

ร้อยละ 5.9 อุตสาหกรรมไฟฟ้า ร้อยละ 4.7 ตามล าดับ และยังพบว่าเป็นอุตสาหกรรมอ่ืนๆอีกร้อยละ  

47.1 ส าหรับกลุ่มท่ีไม่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 22.4 
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รองลงมาคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ร้อยละ 16.6 อุตสาหกรรมเหล็ก ร้อยละ 9.4 อุตสาหกรรม

เซรามิค ร้อยละ 8.2 อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 4.7 ตามล าดับ และพบว่าเป็น

อุตสาหกรรมอ่ืนอีก ร้อยละ 39.6 

 6)  ลักษณะของการลงทุน 

 กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่พบว่าเป็นบริษัทของคนไทย ร้อยละ 64.7 รองลงมาเป็น

ของบริษัทต่างชาติ ร้อยละ 18.8 และน้อยที่สุดพบว่าเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างไทยและต่างชาติ 

ร้อยละ 16.5 ส าหรับกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่พบว่าเป็นบริษัทของต่างชาติ ร้อยละ 43.5 

รองลงมาเป็นของบริษัทคนไทย ร้อยละ 28.2 และบริษัทร่วมลงทุนระหว่างไทยและต่างชาติ ร้อยละ 

28.2 

 7)  การส่งออกไปยังต่างประเทศ  

การส่งออกไปยังต่างประเทศของกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการส่งออกไปยัง

ต่างประเทศร้อยละ 72.9 และสถานประกอบการท่ีไม่มีการส่งออกไปต่างประเทศมีจ านวนร้อยละ 

27.1 ส าหรับกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ร้อยละ 82.4 และ

สถานประกอบการท่ีไม่มีการส่งออกไปต่างประเทศมีจ านวน ร้อยละ 17.6 

 

4.1.3  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความ 

          รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

ผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม

การแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) แสดงไว้ดังตาราง

ท่ี 4.18  

 

ตารางท่ี 4.18  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ      

   การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้า

ร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการ 
มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีผล ค่าเฉล่ีย 

1. ประเภทของกลุ่มลูกค้า 

(ภายในประเทศ, ต่างประเทศ) 

 

35 (20.6%) 

 

106(62.4%) 

 

27 (15.9%) 

 

2 (1.2%) 

 

2.02 

2. ความต้องการของลูกค้า 45 (26.5%) 96 (56.5%) 28 (16.5%) 1 (0.6%) 2.09 

3. กฎหมายและข้อก าหนด 61 (35.9%) 82 (48.2%) 25 (16.5%) 2 (0.6%) 2.19 
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ตารางท่ี 4.18  (ต่อ) 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้า

ร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการ 
มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีผล ค่าเฉล่ีย 

4. ความต้องการของตลาดโลก   65 (38.2%) 87 (51.2%) 14 (8.2%) 4 (2.4%) 2.25 

5. ภาพลักษณ์ขององค์กร 144(84.7%) 19 (11.2%) 5 (2.9%) 2 (1.2%) 2.79 

6. ปริมาณลูกค้า   34 (20.0%) 90 (52.9%) 44 (25.9%) 2 (1.2%) 1.92 

7. วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 128(75.3%) 40 (23.5%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) 2.74 

8. ความพร้อมของพนักงาน   16 (9.4%) 34 (20.0%) 73 (42.9%) 47 (27.6%) 1.11 

9. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน     9 (5.3%) 29 (17.1%) 65 (38.2%) 67 (39.4%) 0.88 

10. ข้อร้องเรียน/ปัญหากับชุมชน   13 (7.6%) 70 (41.2%) 79 (46.5%) 8 (4.7%) 1.52 

11. ปัญหาด้านมลพิษท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิต 

 

  10 (5.9%) 

 

68 (40.0%) 

 

83 (48.8%) 

 

9 (5.3%) 

 

1.46 

12. กระแสแนวโน้มการปฏิบัติของ

กลุ่มภาคธุรกิจ 

 

  20 (11.8%) 

 

134(78.8%) 

 

14 (8.2%) 

 

2 (1.2%) 

 

2.01 

 

 จากตารางท่ี 4.18 แสดงให้เห็นถึงระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ  

CSR-DIW โดยพบว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ขององค์กร มีค่าเฉล่ียสูงถึง 2.79 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสูงมาก 

รองลงมาคือวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ม่ีค่าเฉล่ีย 2.74 ความต้องการของตลาดโลก มีค่าเฉลี่ย 2.25     

ตามล่าดับ ส่วนปัจจัยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยคือค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานมีค่าเฉล่ีย 0.88  

 

4.1.4  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ 

          ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

ผลการศึกษาเก่ียวกับประโยชน์ท่ีได้รับจากเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความ

รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) แสดงไว้ดังตารางท่ี 4.19 และ

ตารางท่ี 4.210 
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ตารางท่ี 4.19  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ท่ี 

         ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

ไม่มี

ประโยช

น์ 

ค่าเฉล่ีย 

1.เพ่ิมความมีช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดี

ให้กับองค์กร 

 

82(96.5%) 

 

3(3.5%) 

 

0(0%) 

 

0(0%) 

 

2.96 

2.พัฒนาความสัมพันธ์ขององค์กรกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

55(64.7%) 

 

30(35.3%) 

 

0(0%) 

 

0(0%) 

 

2.96 

3.ป้องกันและลดความขัดแย้งต่อผู้บริโภค 47(55.3) 35(41.2%) 3(3.5%) 0(0%) 2.52 

4.สถานประกอบการได้แนวทางการพัฒนา

ตนเองเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล(ISO 

26000) 

 

 

78(91.8%) 

 

 

6(7.1%) 

 

 

1(1.2%) 

 

 

0(0%) 

 

 

2.89 

5.ประหยัดค่าใช้จ่ายเน่ืองจากเพ่ิมศักยภาพ

ในการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 

24(51.8%) 

 

41(48.2%) 

 

0(0%) 

 

0(0%) 

 

2.52 

6.ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า 44(51.8%) 41(48.2%) 0(0%) 0(0%) 2.52 

  

จากตารางท่ี 4.19 แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์

มากท่ีสุดในด้านของการเพ่ิมความมีช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร มีคะแนนเฉลี่ย 2.96   

และได้รับประโยชน์ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ขององค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคะแนนเฉลี่ย 

2.96 เท่ากัน รองลงมาคือสถานประกอบการณ์ได้แนวทางในการพัฒนาตนเองเข้าสู่เกณฑ์

มาตรฐานสากล (ISO26000) มีคะแนนเฉลี่ย 2.89  สถานประกอบการสามารถป้องกันและลดความ

ขัดแย้งต่อผู้บริโภค มีคะแนนเฉล่ีย 2.52 สถานประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายเน่ืองจากเพ่ิมศักยภาพ

ในการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีคะแนนเฉลี่ย 2.52 สถานประกอบการได้รับการยอมรับ

จากกลุ่มลูกค้า มีคะแนนเฉล่ีย 2.52 ตามล่าดับ 
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ตารางท่ี 4.20  จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการจ าแนกตามระดับประโยชน์ท่ีได้รับจาก 

          การ เข้าร่วมโครงการ 
 

ระดับประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม จ านวน ร้อยละ 

- ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการต่ า 0 0 

- ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการปานกลาง 3 3.5 

- ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสูง 82 96.5 

 

จากตารางท่ี 4.20 เม่ือจ าแนกตามระดับประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม 

การแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) พบว่าสถาน

ประกอบการเกือบท้ังหมดได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับสูงคิดเป็น ร้อยละ

96.5 และสถานประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็น 

ร้อยละ3.5 

 

4.1.5  ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบ 

           ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

ผลการศึกษาเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดง

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) แสดงไว้ดังตารางท่ี 4.21

และตารางท่ี 4.22 

 

ตารางท่ี 4.21  จ่านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ่าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาอุปสรรค

ท่ีเกิดข้ึน  
 

ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

ในการเข้าร่วมโครงการ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

ไม่มี

อุปสรรค 
ค่าเฉล่ีย 

1.ความร่วมมือของผู้บริหาร 5(5.9%) 12(14.1%) 23(27.1%) 45(52.9%) 1.98 

2.ความร่วมมือของพนักงาน 6(7.1%) 27(31.8%) 36(42.4%) 16(18.8%) 1.27 

3.งบประมาณในการด าเนินการ 4(4.7%) 12(14.1%) 45(52.9%) 24(28.2%) 0.95 

4.บุคลากรในการดูแลรับผิดชอบโครงการ 6(7.1%) 14(16.5%) 59(69.4%) 6(7.1%) 1.24 

5. ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8(9.4%) 14(16.5%) 49(57.6%) 14(16.5%) 1.19 
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  จากตารางท่ี 4.21 แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการพบกับปัญหา

อุปสรรคในด้านของความร่วมมือของผู้บริหารเป็นอันดับสูงสุด มีคะแนนเฉลี่ย 1.98 รองลงมาคือ

ปัญหาอุปสรรคด้านความร่วมมือของพนักงาน มีคะแนนเฉลี่ย 1.27 ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากรใน

การดูแลรับผิดชอบโครงการ มีคะแนนเฉลี่ย 1.24 และปัญหาอุปสรรคท่ีพบน้อยท่ีสุดคือด้าน

งบประมาณในการด าเนินการ มีคะแนนเฉล่ีย 0.95 
 

ตารางท่ี 4. 22  สรุปปัญหาอุปสรรคท่ีจ าแนกตามระดับ 

 

ระดับปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการเข้าร่วม จ านวน ร้อยละ 

- ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการเข้าร่วมโครงการต่ า 35 41.2 

- ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการเข้าร่วมโครงการปานกลาง 37 43.5 

- ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการเข้าร่วมโครงการสูง 13 15.3 

 

  จากตารางท่ี 4.22 เม่ือจ าแนกตามระดับปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน พบว่าปัญหาอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนในการเข้าร่วมโครงการปานกลาง ร้อยละ 43.5 รองลงไปคือปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการ

เข้าร่วมโครงการต่ า ร้อยละ 41.2 และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการเข้าร่วมโครงสูง ร้อยละ 15.3 

 

4.2  การวิเคราะห์สมการจ าแนกประเภท 

 

 4.2.1  ค่าของตัวแปรท่ีใช้ในสมการจ าแนกประเภท 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีคาดว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIWของสถาน

ประกอบการโดยแยกเป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 85 โรงงาน และกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการ

จ านวน 85 โรงงาน ปรากฏผลสรุปค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว จ าแนกตามกลุ่ม ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของปัจจัย

ระหว่างกลุ่มและการกระจายของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม และข้อมูลในภาพรวมดังรายละเอียดในตาราง

ท่ี 4.23 
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ตารางท่ี 4.23  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรท่ีใช้ในสมการจ าแนกประเภท 

 

ตัวแปรจ าแนก 

กลุ่มเข้าร่วม

โครงการ 

กลุ่มไม่ได้เข้าร่วม

โครงการ รวม 

 Mean S.D Mean S.D Mean S.D 

V1  ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ
1
 3.14 0.953 2.56 0.892 2.85 0.965 

V2  ขนาดสถานประกอบการ
2
 2.89 0.310 2.76 0.454 2.83 0.393 

V3  ขนาดการลงทุน
3
 2.86 0.350 2.73 0.497 2.79 0.434 

V4  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์ 0.09 0.294 0.16 0.373 0.13 0.337 

V5  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมช้ินส่วน 
      อิเล็กทรอนิกส์ 

0.09 0.294 0.22 0.419 0.16 0.367 

V6  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 0.09 0.294 0.00 0.000 0.05 0.212 

V7  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหารและ 
      เคร่ืองด่ืม 

0.15 0.362 0.05 0.213 0.10 0.301 

V8  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเซรามิค 0.04 0.186 0.08 0.277 0.06 0.236 

V9  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมไฟฟ้า 0.05 0.213 0.01 0.108 0.03 0.169 

V10 กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเหล็ก 0.06 0.237 0.08 0.277 0.07 0.257 

V11 กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมกระดาษ 0.07 0.258 0.02 0.152 0.05 0.212 

V12 กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 0.06 0.237 0.00 0.000 0.03 0.169 

V13 ลักษณะการลงทุนเป็นบริษัทของคนไทย 0.65 0.481 0.28 0.453 0.46 0.500 

V14 ลักษณะการลงทุนเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 
      ไทยและต่างชาติ 

0.16 0.373 0.29 0.453 0.23 0.418 

V15 ลักษณะการลงทุนเป็นบริษัทของต่างชาติ 0.19 0.393 0.42 0.499 0.31 0.465 

V16 การส่งออกไปต่างประเทศ 0.73 0.447 0.82 0.383 0.78 0.418 

V17 ประเภทของกลุ่มลูกค้า 2.11 0.578 1.94 0.696 2.02 0.643 

V18 ความต้องการของลูกค้า 2.12 0.586 2.06 0.746 2.09 0.669 

V19 กฎหมายและข้อก าหนด 2.22 0.661 2.15 0.779 2.19 0.722 

V20 ความต้องการของตลาดโลก 2.41 0.563 2.09 0.796 2.25 0.706 

V21 ภาพลักษณ์ขององค์กร 2.96 0.186 2.62 0.707 2.79 0.543 

V22 ปริมาณลูกค้า 1.93 0.686 1.91 0.734 1.92 0.709 

V23 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 2.89 0.310 2.58 0.585 2.74 0.493 

V24 ความพร้อมของพนักงาน 0.99 0.945 1.24 0.882 1.11 0.919 

V25 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 0.61 0.803 1.15 0.866 0.88 0.876 

V26 ข้อร้องเรียง 1.51 0.648 1.53 0.765 1.52 0.707 

V27 ปัญหาด้านมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 1.44 0.606 1.49 0.766 1.46 0.689 

V28 กระแสแนวโน้มการปฏิบัติ 2.08 0.493 1.94 0.496 2.01 0.498 

 

 

หมายเหตุ:   1) แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังน้ี    1 = น้อยกว่า 5 ปี      2  =  6 -  15 ปี 3 = 16 - 25 ปี    4   =  26 ปีข้ึนไป 
2) แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังน้ี    1 = จ านวนพนักงานไม่เกิน 50 คน    2 =  จ านวนพนักงาน 51 – 199 คน    3 = จ านวนพนักงาน200 คนข้ึนไป 

3) แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังน้ี   1 = เงินทุนด าเนินการน้อยกว่า 20 ล้านบาท   2  = เงินทุนด าเนินการ 20 – 200 ล้านบาท   3 = เงินทุนด าเนินการ    

    มากกว่า200 ล้านบาทข้ึนไป 
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 4.2.2  ค่าสัมประสิทธ์ิการจ าแนกของตัวแปรและผลการวิเคราะห์สมการจ าแนกประเภท 

เพ่ือให้ทราบถึงค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยซึ่งจะส่งผลต่อการจ าแนกกลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง

สถานประกอบการ จึงได้ใช้การวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์จ าแนกประเภทซึ่งการวิเคราะห์

จ าแนกประเภทยังเป็นการพิจารณาถึงความสามารถในการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW และกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของสมการท่ีได้ด้วย โดย

ต้องพิจารณาถึงค่าสถิติหลายอย่างประกอบกัน ซึ่งสถิติต่างๆท่ีช่วยตัดสินใจได้คือ ค่า Sig. ค่า 

Canonical Correlation และ ค่าWink’s Lambda ดังได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.24  

 

ตารางท่ี 4.24  ค่าสัมประสิทธิ์การจ าแนกของตัวแปรในสมการจ าแนกประเภท (Canonical    

         Discriminant Function Coefficients) 
 

ตัวแปร 

  

ค่าสัมประสิทธ์ิการจ าแนก 

สมการปรับ

มาตรฐาน 

สมการคะแนน

ดิบ 

1. V25  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ -0.581 -0.695 

2. V16  การส่งออกไปต่างประเทศ 0.503 0.612 

3. V23  วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 0.436 0.931 

4. V13  ลักษณะการลงทุนเป็นบริษัทของคนไทย 0.345 0.739 

5. V6    กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 0.271 1.306 

6. V17  ประเภทของกลุ่มลูกค้า 0.238 0.371 

7. V7    กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 0.223 0.752 

8. V18  ความต้องการของลูกค้า 0.191 -0.285 

9. V11  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมกระดาษ 0.190 0.900 

10. V4  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์ 0.175 -0.520 

11. V12  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 0.164 0.982 

12. V9  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมไฟฟ้า 0.161 0.954 

13. V1  ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 0.142 0.154 

14. V5  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 0.128 -0.355 

15. V10  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเหล็ก 0.127 -0.493 

16. V21  ภาพลักษณ์ขององค์กร 0.118 0.229 

17. V24  ความพร้อมของพนักงาน 0.117 0.129 

18. V2  ขนาดสถานประกอบการ 0.109 0.281 

19. V22  ปริมาณลูกค้า -0.094 -0.132 
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ตารางท่ี 4.24  (ต่อ) 

 

ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธ์ิการจ าแนก 

สมการปรับ

มาตรฐาน 

สมการคะแนน

ดิบ 

20. V8   กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเซรามิค -0.079 -0.337 

21. V27  ปัญหาด้านมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต -0.054 0.078 

22. V20  ความต้องการของตลาดโลก -0.047 -0.064 

23. V14  ลักษณะการลงทุนเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและ   

               ต่างชาติ 

-0.039 0.092 

24. V19  กฎหมายและข้อก าหนด -0.027 0.039 

25. V28  กระแสแนวโน้มการปฏิบัติ 0.020 0.039 

26. V26  ข้อร้องเรียน 0.012 0.017 

27. V3  ขนาดการลงทุน 0.000 -0.001 
 

 

จากตารางท่ี 4.24 สามารถอธิบายความหมายของค่าสถิติต่างๆท่ีได้ดังต่อไปน้ี 

สมการท่ีได้มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 แสดงว่ามีผลอย่างมีนัยส าคัญย่ิง 

 ค่า Canonical Correlation มีค่า 0.632 แสดงว่าสมการน้ีสามารถคาดคะเนการเป็นสมาชิก

ของกลุ่มได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับค่า Wink’s Lambda ซึ่งมีค่า 0.600 

แสดงว่าสัดส่วนความผันแปรของคะแนนการจ าแนกอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธิ์ของการจ าแนกประเภทตามตารางท่ี 4.24 สามารถน ามาสร้างสมการการ

จ าแนก (Discriminant Funtion) เพ่ือใช้ในการจ าแนกประเภทได้ดังน้ี 

 

DC = -4.326 +0.154V1+0.281V2 -0.001V3 -0.520V4 -0.355V5 +1.306V6 +0.752V7 -

0.337V8 +0.954V9 -0.493V10 +0.900V11 +0.982V12 +0.739V13 +0.092V14 +0.612V16 

+0.371V17 -0.285V18+0.039V19 -0.0064V20 +0.229V21 -0.132V22 +0.931V23 +0.129V24 

0.695V25 +0.007V26 +0.078V27 +0.039V28 

 

 

Discriminant 

Function 

Eigenvalue Cumulative 

Percentage 

Canonical 

Correlation 

Wink’s 

Lambda 

Chi-Sq. Sig. 

1 0.665 100.00 0.632 0.600 78.805 0.000 
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ก าหนดให้ DC  =  การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ 

            ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)  

V1   = ระยะเวลาการด าเนินกิจการของธุรกิจ 

     V2   =  ขนาดสถานประกอบการ    

     V3   =  ขนาดการลงทุน             

     V4   =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ 

     V5   =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

     V6   =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

     V7   =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

     V8   =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเซรามิค 

     V9   =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

     V10 =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก 

     V11 =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ 

     V12 =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

     V13 =  ลักษณะการลงทุนของสถานประกอบการท่ีลงทุนโดยคนไทย 

     V14 =  ลักษณะการลงทุนของสถานประกอบการท่ีลงทุนร่วมระหว่างคนไทย 

และต่างชาติ 

     V15 =  ลักษณะการลงทุนของสถานประกอบการท่ีลงทุนโดยต่างชาติ 

     V16 =  การส่งออกไปยังต่างประเทศ 

    V17 =  ประเภทของกลุ่มลูกค้า (ลูกค้าภายในประเทศ, ลูกค้าต่างประเทศ)   

    V18 =  ความต้องการของลูกค้า 

    V19 =  กฎหมายและข้อก าหนด 

    V20 =  ความต้องการด้านตลาดโลก 

    V21 =  ภาพลักษณ์ขององค์กร 

     V22 =  ปริมาณลูกค้า 

     V23 =  วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

    V24 =  ความพร้อมของพนักงาน 

    V25 =  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

    V26 =  ข้องร้องเรียน/ปัญหาจากชุมชน 

    V27 =  ปัญหาด้านมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 
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    V28 =  กระแสแนวโน้มการปฏิบัติของกลุ่มภาคธุรกิจ 

 

ผลจากการวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของตัวแปรจ าแนกท้ัง 28 ตัวแปรท่ีมีต่อการตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการ CSR-DIW ตามสมการจ าแนกประเภทท่ีได้น้ัน พบว่าตัวแปรจ าแนกต่างก็มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW มากน้อยแตกต่างกัน โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การ

จ าแนกของตัวแปรแต่ละตัวจากสมการคะแนนมาตรฐานดังแสดงไว้ในตารางท่ี 4.24 ซึ่งได้

เรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรจ าแนกแต่ละตัวไว้ตามค่าสัมประสิทธิ์การจ าแนกที่ได้ดังน้ี  

1)  ตัวแปรท่ีมีระดับความส าคัญสูง 

ตัวแปรท่ีมีระดับความส าคัญสูง 4 อันดับแรกมีดังต่อไปน้ี 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (V28) มีค่าสัมประสิทธิ์ -0.581 ซึ่งเป็นค่ามากท่ีสุดในกลุ่มตัว

แปรจ าแนกแต่มีค่าเป็นลบ แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผล

ต่อการตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

 การส่งออกไปต่างประเทศ (V16) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.503 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่า

สถานประกอบการท่ีมีการส่งออกไปต่างประเทศส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร (V23) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.436 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่า 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW  

 ลักษณะการลงทุนเป็นบริษัทของคนไทย (V13) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.345 ซึ่งมีค่าเป็นบวก 

แสดงให้เห็นว่าการเป็นบริษัทท่ีลงทุนโดยคนไทยมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมเพ่ือเพ่ิมความเช่ือถือ

ทางการค้ากับลูกค้าต่างประเทศ 

2)  ตัวแปรท่ีมีระดับความส าคัญในระดับปานกลาง 

ตัวแปรท่ีมีระดับความส าคัญในระดับปานกลางมีจ านวน 14 ตัวแปรดังน้ี 

กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (V6) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.271 ซึ่งมีค่าเป็นบวก

แสดงให้เห็นว่าการเป็นสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

ประเภทของกลุ่มลูกค้า (V17) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.238 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่า

ประเภทของกลุ่มลูกค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม (V7) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.223 ซึ่งมีค่า

เป็นบวกแสดงให้เห็นว่าการเป็นสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืมส่งผลต่อการตัด   สินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 
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ความต้องการของลูกค้า (V18) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.191 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่า

ความต้องการของลูกค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมกระดาษ (V11) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.190 ซึ่งมีค่าเป็นบวก

แสดงให้เห็นว่าการเป็นสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมกระดาษส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์ (V4)  มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.175 ซึ่งมีค่าเป็นบวก

แสดงให้เห็นว่าการเป็นสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (V12) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.164 ซึ่งมีค่าเป็นบวก

แสดงให้เห็นว่าการเป็นสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมไฟฟ้า (V9) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.161 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดง

ให้เห็นว่าการเป็นสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมไฟฟ้าส่งผลต่อการตัดสินใจ

เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ (V1) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.142 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็น

ว่าระยะเวลาในการด าเนินกิจการของสถานประกอบการส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 

CSR-DIW  

กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (V5) มีค่าสัมประสิทธิ์ -0.128 ซึ่งมี

ค่าเป็นแสดงให้เห็นว่าการเป็นสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเหล็ก (V10) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.127 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดง

ให้เห็นว่าการเป็นสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเหล็กส่งผลต่อการตัดสินใจเข้า

ร่วมโครงการ CSR-DIW 

 ภาพลักษณ์ขององค์กร (V21) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.118 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่า

ภาพลักษณ์ขององค์กรส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

 ความพร้อมของพนักงาน (V24) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.117 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่า

ความพร้อมของพนักงานของสถานประกอบการส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

ขนาดสถานประกอบการ (V2) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.109 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่า

ขนาดสถานประกอบการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

3)  ตัวแปรท่ีมีระดับความส าคัญน้อย 
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ตัวแปรท่ีมีระดับความส าคัญน้อยซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีค่าเป็นลบมีจ านวน 6 ตัวแปรได้แก่ 

ปริมาณลูกค้า (V22) มีค่าสัมประสิทธิ์ -0.094  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเซรามิค(V8) มีค่า

สัมประสิทธิ์ -0.079  ปัญหาด้านมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต (V27) มีค่าสัมประสิทธิ์ -0.054  

ความต้องการของตลาดโลก (V20) มีค่าสัมประสิทธิ์ -0.047  ลักษณะการลงทุนเป็นบริษัทร่วมทุน

ระหว่างคนไทยและต่างชาติ (V14) มีค่าสัมประสิทธิ์ -0.039  และกฎหมายและข้อก าหนด (V19) มี

ค่าสัมประสิทธิ์ -0.047 ปัจจัยดังกล่าวท่ีมีค่าเป็นลบแสดงว่าท าให้สถานประกอบการตัดสินใจไม่เข้า

ร่วมโครงการ CSR-DIW  แต่มีค่าน้ าหนักน้อยมาก ส่วนปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกมีจ านวน 3 

ตัวแปรได้แก่ กระแสแนวโน้มการปฏิบัติ (V28) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.020  ข้อร้องเรียน (V26) มีค่า

สัมประสิทธิ์ 0.012  และขนาดการลงทุน (V3) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.000 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีค่าเป็น

บวกและมีค่าสัมประสิทธิ์น้อยมากแทบไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการโครงการ CSR-

DIW 

 

 4.2.3  ค่าสัมประสิทธ์ิการท านายการจ าแนก 

 สมการจ าแนกประเภทท่ีศึกษา ยังสามารถน าไปใช้ในการคาดคะเนการตัดสินใจเข้าร่วม

หรือไม่เข้าร่วมโครงการของสถานประกอบการอ่ืน ได้โดยผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การท านาย

การจ าแนกแสดงไว้ในตารางท่ี 4.25 

 

ตารางท่ี 4.25  ค่าสัมประสิทธิ์การท านายการจ าแนก (Classification Function Coefficients) 

 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

กลุ่มผู้เข้าร่วม กลุ่มผู้ไม่เข้าร่วม 

V1  ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 1.213 1.462 

V2  ขนาดสถานประกอบการ 13.647 14.102 

V3  ขนาดการลงทุน 2.809 2.807 

V4  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์ -1.772 -2.615 

V5  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -0.371 -0.947 

V6  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี -3.24 -1.121 

V7  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม -2.088 -0.869 

V8  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเซรามิค 4.901 4.355 

V9  กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมไฟฟ้า -0.512 1.035 

V10 กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเหล็ก 4.759 3.96 
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ตารางท่ี 4.25  (ต่อ) 

 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

กลุ่มผู้เข้าร่วม กลุ่มผู้ไม่เข้าร่วม 

V11 กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมกระดาษ -0.233 1.226 

V12 กลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ -8.886 -7.294 

V13 ลักษณะการลงทุนเป็นบริษัทของคนไทย 3.631 4.829 

V14 ลักษณะการลงทุนเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและ ต่างชาติ    2.851 3.001 

V16 การส่งออกไปต่างประเทศ 3.822 3.395 

V17 ประเภทของกลุ่มลูกค้า -0.363 0.239 

V18 ความต้องการของลูกค้า -0.957 -1.418 

V19 กฎหมายและข้อก าหนด -0.288 -0.393 

V20 ความต้องการของตลาดโลก 1.72 1.783 

V21 ภาพลักษณ์ขององค์กร 6.711 7.083 

V22 ปริมาณลูกค้า 2.41 2.196 

V23 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 5.373 6.884 

V24 ความพร้อมของพนักงาน 2.356 2.565 

V25 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 1.121 -0.007 

V26 ข้อร้องเรียง 3.542 3.57 

V27 ปัญหาด้านมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต -0.963 -0.837 

V28 กระแสแนวโน้มการปฏิบัติ 0.928 0.992 

                                  ค่าคงที่ -50.773 -57.643 

 

สัมประสิทธิ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW หรือไม่น้ัน 

ใช้สมการดังน้ี 

 

DC1 = -50.773+1.213V1 +13.647V2 +2.809V3 -1.772V4 -0.371V5 -3.240V6 -2.088V7 

+4.901V8 -0.512V9 +4.759V10 -0.233V11 -8.886V12 +3.631V13 +2.851V14 +3.822V16            

-0.363V17 -0.957V18 -0.288V19 +1.720V20 +6.711V21 +2.410V22 +5.373V23 +2.356V24 

+1.121V25 +3.542V26 -0.963 V27+0.928V28 
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DC2 = -57.643 +1.462V1 +14.10V2 +2 2.807V3 -2.615V4 -0.947V5 -1.121V56-0.869V7 

+4.355V8 +1.035V9 +3.960V10 +1.226V11 -7.294V12 +4.829V13 +3.001V14 +3.395V16 

+0.239V17 -1.418V18 -0.393V19 +1.783V20 +7.083V21 +2.196V22 +6.884V23 +2.565V24 -

0.007V25 +3.570V26 -0.837V27 +0.992V28  

 

ก าหนดให้ DC1 =  การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของสถานประกอบการ  

   DC2 =  การตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของสถานประกอบการ 

V1   = ระยะเวลาการด าเนินกิจการของธุรกิจ 

     V2   =  ขนาดสถานประกอบการ    

     V3   =  ขนาดการลงทุน             

     V4   =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ 

     V5   =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

     V6   =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

     V7   =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

     V8   =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเซรามิค 

     V9   =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

     V10 =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก 

     V11 =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ 

     V12 =  ประเภทของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

     V13 =  ลักษณะการลงทุนของสถานประกอบการท่ีลงทุนโดยคนไทย 

     V14 =  ลักษณะการลงทุนของสถานประกอบการท่ีลงทุนร่วมระหว่างคนไทย 

            และต่างชาติ 

     V15 =  ลักษณะการลงทุนของสถานประกอบการท่ีลงทุนโดยต่างชาติ 

     V16 =  การส่งออกไปยังต่างประเทศ 

    V17 =  ประเภทของกลุ่มลูกค้า (ลูกค้าภายในประเทศ, ลูกค้าต่างประเทศ)   

    V18 =  ความต้องการของลูกค้า 

    V19 =  กฎหมายและข้อก าหนด 

    V20 =  ความต้องการด้านตลาดโลก 

    V21 =  ภาพลักษณ์ขององค์กร 
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     V22 =  ปริมาณลูกค้า 

     V23 =  วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

    V24 =  ความพร้อมของพนักงาน 

    V25 =  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

    V26 =  ข้องร้องเรียน/ปัญหาจากชุมชน 

    V27 =  ปัญหาด้านมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 

    V28 =  กระแสแนวโน้มการปฏิบัติของกลุ่มภาคธุรกิจ 

เกณฑ์การตัดสินการเป็นสมาชิกกลุ่ม โดยดูจากค่าของสมการท้ังสอง หากค่าของ 
 

DC1 > DC2      แสดงว่าเป็นการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

DC1 < DC2       แสดงว่าเป็นการตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 
 

 จากการทดสอบน าสมการน้ีไปคาดคะเนความเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ 

CSR-DIW และกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ผลการวิเคราะห์พบว่าสามารถคาดคะเนความ

เป็นสมาชิกของกลุ่มได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 81.2% ซึ่งถือว่าเป็นสมการท่ีมีความสามารถในการ

จ าแนกได้สูง ผลการคาดคะเนความเป็นสมาชิกกลุ่มของสมการแสดงไว้ในตารางท่ี 4.26 

 

ตารางท่ี 4.26  ผลการคาดคะเนโดยสมการจ าแนกประเภท 

 

กลุ่มจริง จ านวนรวม กลุ่มท่ีคาดหมาย 

  กลุ่มผู้เข้าร่วม กลุ่มผู้ไม่เข้าร่วม 

กลุ่มผู้เข้าร่วม 85 68( 80.0% ) 17( 20.0% ) 

กลุ่มผู้ไม่เข้าร่วม 85 15( 17.6% ) 70( 82.4% ) 

 

หมายเหตุ: ร้อยละของกรณีท่ีคาดคะเนไว้ถูกต้อง 81.2% 
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4.3  ผลการสัมภาษณ์ 

 

 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ CSR-DIW ในเชิงลึกมากข้ึนจึงได้ด าเนินการสัมภาษณ์

ผู้บริหารโครงการซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 ท่าน และเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแล

โครงการ CSR-DIW ของสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 ท่าน ผลการสัมภาษณ์มี

ดังต่อไปน้ี 

 

 4.3.1  ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของกรมโรงงานท่ีดูแลรับผิดชอบโครงการส่งเสริมการ 

           แสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW) 
ผู้ให้สัมภาษณ์มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) โดยเป็นผู้ดูแลโครงการ และจัดท าแผนการการ

ด าเนินโครงการ 

เหตุผลท่ีจัดให้มีโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) เน่ืองจากทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เห็นความส าคัญของ 

Social Responsibility เน่ืองจากสอดคล้องกับภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพราะหาก

โรงงานอุตสาหกรรมได้ท า Social Responsibility ก็จะไม่ก่อปัญหากับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

การก ากับดูแลโรงงานโดยใช้กฏหมายก็จะไม่จ าเป็น(ซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าท่ีควร) แต่ชุมชนจะเป็นผู้

ก ากับดูแลโรงงานเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรงงาน ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เห็น

แล้วว่า ISO 26000 เป็นมาตรฐานสากลท่ีจะมีการประกาศใช้ ดังน้ันกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้

จัดท าหลักการ Social Responsibility ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมข้ึน โดยยึดแนวทางของ ISO 

26000 และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

 สาเหตุท่ีสถานประกอบการหลายๆสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ

แสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) เน่ืองจากโครงการน้ี

ช่วยแนะแนวทางในการปฏิบัติ ให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติและพนักงาน ประกอบกับการเข้า

ร่วมโครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการอบรมและการให้ความรู้แก่สถานประกอบการในการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน ISO 26000   

 ประโยชน์ท่ีทางสถานประกอบการได้รับจากโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบ

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) คือท าให้สถานประกอบการคุ้นเคยกับ

หลักการของ ISO 26000 ซึ่งเม่ือมีการประกาศใช้ ISO 26000 บริษัทท่ีได้เข้าร่วมโครงการสามารถท่ี

จะปฏิบัติงานให้เข้าสู่ระบบ ISO 26000 ได้โดยง่าย 
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ความส าเร็จของโครงการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ 

สังคม (CSR-DIW) ท่ีทางกรมโรงงานเห็นเป็นรูปธรรมได้แก่ 

1)  สังคม ชุมชนรอบข้างสถานประกอบการ มีทัศนคติต่อสถานประกอบการท่ีดี 

ข้ึน 

2)  มีจ านวนสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมากเกิน 

เป้าหมายท่ีคาดการไว้ 

3)  ทางสถานประกอบการได้แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน ISO 26000  

ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินการของโครงการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) น้ีประสบผลส าเร็จคือความต้ังใจจริงของผู้บริหาร บุคลากรของ

สถานประกอบการมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความพร้อมของ

บุคลากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยแนะแนวทางในการ

น าไปประยุกต์ใช้ในแต่ละองค์กรแก่บุคลากรของสถานประกอบการ 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) น้ีคือ งบประมาณในการด าเนินโครงการยังมีไม่

เพียงพอต่อการสนับสนุนสถานประกอบการอย่างเต็มท่ี ท าให้การด าเนินโครงการแต่ละ

ปีงบประมาณต้องจ ากัดจ านวนสถานประกอบการโดยท าการคัดเลือกเพ่ือให้ได้ตามจ านวน

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

 

4.3.2  ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลโครงการ CSR-DIW ของบริษัทท่ีเข้าร่วม โครงการ

ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-

DIW)  

 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบ

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW) จ านวน 5 บริษัท ได้แก่ 

  1)  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัดเข้าร่วมโครงการเม่ือปี พ.ศ. 2551 

  2)  บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด เข้าร่วมโครงการเม่ือปี พ.ศ. 2552 

  3)  บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการเม่ือปี พ.ศ. 2552 

  4)  บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรีจ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการเม่ือปี พ.ศ. 2552 

  5)  บริษัท เอเชียพริซิช่ัน จ ากัด เข้าร่วมโครงการเม่ือปี พ.ศ. 2552 

 ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ดังน้ี 
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การทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการส่วนใหญ่ทราบข้อมูลข่าวสารจาก เว็บไซต์กรม

โรงงานอุตสาหกรรม รองลงมาทราบข้อมูลข่าวสารจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

เจ้าหน้าท่ีอุตสาหกรรมจังหวัด และได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

เหตุผลท่ีตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ 

ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แก่ เพ่ือสนองต่อ

นโยบายและอุดมการณ์ของบริษัท เพ่ือสนองต่อนโยบายของผู้บริหารซึ่งมีการด าเนินการสร้าง

ค่านิยมร่วม (Shared Value) โดยมีหลักการด าเนินการท่ีมีพ้ืนฐานใกล้เคียงกับ CSR และ ต้องการให้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันของบริษัทต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมอย่าง 

แท้จริงเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO 26000 เพราะ CSR-DIW มีหลักการ

จัดการท่ีประยุกต์มาจาก ISO 26000 เพ่ือต้องการทราบแนวทางการเนินการตามมาตรฐานเพ่ือน ามา

ปรับใช้กับองค์กร และเน่ืองจากโครงการน้ีมีประโยชน์ในการพัฒนางานช่วยเหลือสังคมและพัฒนา 

ชุมชนท่ีบริษัทท าอยู่แล้วให้เป็นระบบมากข้ึน และได้เข้าถึงข้อก าหนดอ่ืนๆที่ทางบริษัทยังไม่ได้ท า 

กิจกรรม CSR ท่ีทางสถานประกอบการด าเนินการน้ันส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในด้านการ

ดูแลการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมกับพนักงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย บางบริษัทน าระบบ

คุณภาพในการท างานมาใช้กับพนักงานในองค์กรเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพพนักงาน ส่งเสริมระบบ

ภายในของค์กรเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่พนักงาน การสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร เป็น

ต้น ส าหรับกิจกรรมด้านชุมชนและสังคมน้ันมีการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนและสังคม 

เช่น ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนาศักยภาพของเยาวชน

โดยการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆให้แก่นักเรียน นักศึกษา  จัดต้ังโครงการจิตอาสาเพ่ือให้

พนักงานได้ท าคุณประโยชน์กลับคืนสู่งสังคม จัดต้ังมูลนิธิ เป็นต้น ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ทุก

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเพ่ือควบคุมและลดปริมาณมลพิษท่ีเกิดจากกระ บวนการผลิตให้

ลดน้อยลง และได้มีการส่งเสริมเพ่ือกระตุ้นและสร้างความตะหนักในเร่ืองของโลกร้อนให้แก่ท้ังคน

ในองค์กรเองโดยการประกวดโครงการลดโลกร้อนของแต่ละแผนก และชุมชนสังคมรอบข้างโดย

การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้แก่เยาวชนโดยการจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้เยาวชนได้ตระหนักและ

น าไปเผยแพร่กับคนในครอบครัวและคนรอบข้างต่อไป เช่น กิจกรรมค่ายอาสาปลูกป่าชายเลน 

โครงการศึกษาระบบนิเวศในท้องท่ีเพ่ือการอนุรักษ์ โครงการเก็บขยะตามชายหาด เป็นต้น 

ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแสดงความรับผิดชอบ 

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าท าให้
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บริษัทได้ทราบแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งช่วยปรับปรุงแนวทางการด าเนินการของบริษัทให้มี

ความครอบคลุม ครบถ้วนและย่ังยืนมากข้ึน ท าให้บริษัทได้แสดงความมุ่งม่ันและการสร้างคุณค่า

ร่วมกับสังคม  ท าให้บุคคลภายนอกรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทท่ีดีมากย่ิงข้ึน ท าให้

ภาพลักษณ์ของบริษัทดีข้ึน พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและชุมชนรอบข้างสถาน

ประกอบการให้มีความสัมพันธ์ที่ดีข้ึน เกิดความน่าเช่ือถือต่อลูกค้าต่างประเทศท่ีสนับสนุนบริษัทท่ี

รับผิดชอบต่อสังคม ท าให้บุคคลภายนอกได้รู้จักบริษัทมากข้ึน 

ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้สถานประกอบการประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานตาม 

โครงการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) คือนโยบาย

ของบริษัท และ หลักปฏิบัติ ความมุ่งม่ันและความต้ังใจจริงของผู้บริหารระดับสูง และโครงสร้าง

การด าเนินการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงความรู้ความสามารถ

ของท่ีปรึกษาโครงการในการให้ค าแนะน าในการน า CSR มาประยุกต์ใช้ในองค์กร 

อุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเข้าร่วมโครงการแสดงความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีดังน้ี 

1)  ความเข้าใจของชุมชนในการด าเนินงานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมซึ่งยังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการบริจาค 

2)  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการส้ันไป ท าให้การด าเนินงานในแต่ละข้ัน 

ตอนมีระยะเวลาจ ากัดเกินไป 

3)  ความรู้ความเข้าใจในการตีความข้อก าหนดยังไม่ชัดเจน เน่ืองจากมีราย 

ละเอียดมากและเข้าใจยาก 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 1)  การด าเนินโครงการCSR-DIW ควรมีการเปล่ียนภาพลักษณ์หรือเจตนารมณ์

ให้กับผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าไม่ใช่เป็นการสร้างภาพ หรือเป็นการแก้ตัว แต่ควรมุ่งเน้นให้เกิด

ความเข้าใจในเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงและการสร้างคุณค่าร่วมกันในสังคม 

2)  ควรจัดให้มีการตรวจประเมิน (Audit) ระบบต่อเน่ืองทุกปีเหมือนกับระบบ

อ่ืนๆ  

3)  หลังจากผ่านการรับรองระบบแล้ว ควรมีการสร้างเครือข่ายของกลุ่ม เพ่ือให้

มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่กันด้วย 

4)  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนเพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมว่ามีการด าเนินในลักษณะความร่วมมือกับการพัฒนาไม่ใช่การ

บริจาคเพ่ือภาพลักษณ์ 
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บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) รวมท้ัง

เสนอแนะแนวทางเพ่ือให้สถานประกอบการท่ียังไม่เข้าร่วมหันมาเข้าร่วมโครงการ การรวบรวม

ข้อมูลใช้วิธีสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 85 โรงงาน และกลุ่ม

สถานประกอบการท่ีไม่เข้าร่วมโครงการจ านวน 85 โรงงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนการวิเคราะห์

ปัจจัยท่ีมีผลในการจ าแนกกลุ่มท่ีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วม ใช้วิธีการวิเคราะห์จ าแนกประเภท ซึ่งได้

ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

 

5.1.1  ข้อมูลท่ัวไป 

   5.1.1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

    เพศของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  

   อายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 

ปี รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 36-45 ปี และ 46 ปีข้ึนไป ตามล าดับ และช่วงอายุท่ีมีน้อยท่ีสุดท่ีตอบ

ไม่เกิน 25 ปี  

                ระดับการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี รองลงมาคือระดับปริญญาโท และน้อยท่ีสุด คือต่่ากว่าระดับปริญญาตรี  

  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบ สอบถามส่วนใหญ่จบ

การศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ รองลงมาคือสาขาบริหารธุรกิจ สาขา MBA  สาขาวิทยาศาสตร์ 
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สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาเกษตรศาสตร์  สาขา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามล าดับ   

  ต าแหน่งงานปัจจุบันพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง

ผู้จัดการแผนก รองลงมาคือต าแหน่งผู้จัดการฝ่าย มีผู้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูงน้อยท่ีสุด  

    ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งปัจจุบันในการท างานพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุในการท างานต าแหน่งปัจจุบันอยู่ท่ีระหว่าง 1-5 ปี รองลงมาคือช่วง

อายุงานระหว่าง 6- 10 ปี และช่วงอายุงานระหว่าง 11- 15 ปี ตามล าดับ ช่วงอายุงานมากกว่า 16 ปีมี 

น้อยที่สุด  

    ผลการศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างกลุ่ม

ท่ีเข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการสรุปได้ดังน้ี 

      กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการ 

    กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 36-45 

ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 26-35 ปี กลุ่มท่ีน้อยท่ีสุดพบว่าเป็นช่วงอายุต้ังแต่ 46 ปีข้ึนไป ส าหรับกลุ่มผู้

ไม่เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 36-

45 ปี  และกลุ่มท่ีน้อยท่ีสุดพบว่าเป็นช่วงอายุต่ ากว่า 25 ปี  

    กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีมากท่ีสุด รองลงมาคือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และในระดับท่ีต่ ากว่าระดับปริญญาตรี

น้อยที่สุดเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการ 

   กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาใน

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ รองลงมาสาขา MBA สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขา

บริหารธุรกิจ  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ตามล าดับ และพบว่าเป็นสาขาอ่ืนๆน้อยท่ีสุด 

ส าหรับกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในสาขา

วิศวกรรมศาสตร์ รองลงมาสาขาบริหารธุรกิจ  สาขา MBA สาขาวิทยาศาสตร์  สาขาอ่ืนๆ  สาขาอา

ชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามล าดับ และพบว่าเป็นสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

   กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง

ผู้จัดการแผนก รองลงมาคือด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่าย  และอ่ืนๆ  ตามล าดับ และไม่พบผู้ท่ีด ารง

ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ส าหรับกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารง

ต าแหน่งผู้จัดการแผนก  รองลงมาคือด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่าย และอ่ืนๆ  ตามล าดับ และพบว่า

ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงน้อยที่สุด  
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   กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งงาน

ในปัจจุบันในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี รองลงมาคือ ด ารงต าแหน่งงานในปัจจุบันในช่วงระยะเวลา 

6-10  ปี และด ารงต าแหน่งงานในปัจจุบันในช่วงระยะเวลา 11-15  ปี ตามล าดับ และพบว่าด ารง

ต าแหน่งงานในปัจจุบันในช่วงระยะเวลามากกว่า 16 ปี น้อยท่ีสุด เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วม

โครงการ  

5.1.1.2  ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

   ขนาดสถานประกอบการ พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นสถาน

ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนพนักงานต้ังแต่ 200 คน ข้ึนไป รองลงไปมีจ านวนพนักงาน 

51 – 199 คน ส่วนสถานประกอบการท่ีมีพนักงานไม่เกิน 50 คน พบน้อยท่ีสุด 

   ขนาดการลงทุนของสถานประกอบการ พบว่าสถานประกอบการส่วน

ใหญ่เป็นสถานประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ท่ีมีจ านวนเงินทุนด าเนินการธุรกิจต้ังแต่ 200 ล้านบาท 

ข้ึนไป รองลงไปมีจ านวนเงินทุนด าเนินการธุรกิจ 20 – 200 ล้านบาท ส่วนสถานประกอบการท่ีมี

เงินทุนด าเนินการธุรกิจไม่เกิน 20 ล้านบาท พบน้อยที่สุด 

    รูปแบบธุรกิจของสถานประกอบการพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่

มีรูปแบบธุรกิจค้าขายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ  รองลงไปคือสถานประกอบการท่ี

เป็นธุรกิจส่งออกต่างประเทศเพียงอย่างเดียว และเป็นสถานประกอบการท่ีเป็นธุรกิจภายในประเทศ

เพียงอย่างเดียวน้อยท่ีสุด  

    ด้านประเภทของกลุ่มธุรกิจสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็น

อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม

อาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเซรามิค ตามล าดับ 

    ด้านระยะเวลาด าเนินกิจการของธุรกิจของสถานประกอบการส่วนใหญ่

พบว่ามีระยะเวลาด าเนินการช่วง 6 – 15 ปี รองลงมาคือมีระยะเวลาด าเนินการ 26 ปี ข้ึนไปและ

ระยะเวลาด าเนินการช่วง 16 – 25 ปี ตามล าดับ และพบว่าระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 5 ปี น้อยท่ีสุด 

    ทางด้านลักษณะของการลงทุนของสถานประกอบการส่วนใหญ่พบว่า

เป็นบริษัทของคนไทย รองลงมาเป็นของบริษัทต่างชาติ และน้อยท่ีสุดพบว่าเป็นบริษัทร่วมลงทุน

ระหว่างไทยและต่างชาติ  

    ด้านการส่งออกไปต่างประเทศพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่มีการ

ส่งออกไปยังต่างประเทศ 

   ด้านความรู้จักโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ 

อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) พบว่าสถานประกอบการรู้จักโครงการมีมากกว่าสถาน 
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ประกอบการท่ีไม่รู้จักโครงการ 

    ด้านการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) พบว่าสถานประกอบการเข้าร่วมจ านวน 85 โรงงาน และสถาน

ประกอบการไม่ได้เข้าร่วมจ านวน 85 โรงงาน  

   ผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลสถานประกอบการระหว่างกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ

และไม่เข้าร่วมโครงการสรุปได้ดังน้ี 

   กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการมากกว่า 

26 ปี รองลงมาคือมีระยะเวลาด าเนินการกิจการระหว่าง 6 –15 ปี มีระยะเวลาด าเนินการกิจการ

ระหว่าง 16 –25 ปี ตามล าดับ และสถานประกอบการท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินกิจการไม่เกิน 5 ปีมี

น้อยท่ีสุด และกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 6 – 15 ปี 

รองลงมาคือมีระยะเวลาด าเนินการกิจการระหว่าง 16 –25 ปี และมีระยะเวลาด าเนินการกิจการ

มากกว่า 26 ปี ตามล าดับ และสถานประกอบการท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินกิจการไม่เกิน 5 ปีมี

น้อยที่สุด  

    ขนาดของสถานประกอบการของกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการพบว่าส่วนใหญ่

มีขนาดสถานประกอบการท่ีมีจ านวนพนักงานมากกว่า 200 คน รองลงมาคือมีจ านวนพนักงาน 51-

199 คน และน้อยที่สุดมีจ านวนพนักงานไม่เกิน 50 คน เช่นเดียวกับสถานประกอบการท่ีไม่เข้าร่วม

โครงการ 

    ขนาดของการลงทุนของกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการพบว่าส่วนใหญ่มีขนาด

การลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท รองลงมาคือมีขนาดการลงทุนจ านวน 20-200 ล้านบาท และน้อย

ท่ีสุดมีขนาดการลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท เช่นเดียวกับสถานประกอบการท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ  

   รูปแบบธุรกิจของกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีรูปแบบของธุรกิจ

ประเภทท้ังภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ รองลงมาคือรูปแบบของธุรกิจภายในประเทศ

เพียงอย่างเดียว และรูปแบบของธุรกิจส่งออกต่างประเทศเพียงอย่างเดียวน้อยท่ีสุด และกลุ่มผู้ไม่เข้า

ร่วมโครงการส่วนใหญ่มีรูปแบบของธุรกิจประเภทท้ังภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ  

รองลงมาคือรูปแบบของธุรกิจส่งออกต่างประเทศเพียงอย่างเดียวและท่ีเป็นรูปแบบของธุรกิจ

ภายในประเทศเพียงอย่างเดียวน้อยท่ีสุด  

    กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม

รองลงมาคือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรมกระดาษ  อุตสาหกรรมเหล็ก  อุตสาหกรรมไฟฟ้า ตามล าดับ และกลุ่มท่ีไม่เข้าร่วม
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โครงการส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาคืออุตสาหกรรมยานยนต์ 

อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามล าดับ  

   กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่พบว่าเป็นบริษัทของคนไทย รองลงมา

เป็นของบริษัทต่างชาติ และน้อยที่สุดพบว่าเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างไทยและต่างชาติ และกลุ่ม

ผู้ไม่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่พบว่าเป็นบริษัทของต่างชาติ รองลงมาเป็นของบริษัทคนไทย และ

บริษัทร่วมลงทุนระหว่างไทยและต่างชาติ     

การส่งออกไปยังต่างประเทศของกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการมีการส่งออกไป 

ยังต่างประเทศ มากกว่าสถานประกอบการท่ีไม่มีการส่งออกไปต่างประเทศ และกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วม

โครงการส่วนใหญ่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศมากกว่าสถานประกอบการท่ีไม่มีการส่งออกไป

ต่างประเทศเช่นเดียวกัน 

 

  5.1.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการโดยสมการจ าแนก 

           ประเภท 

 ในการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการได้

คัดเลือกปัจจัยด้านธุรกิจ ปัจจัยด้านความจ าเป็น ปัจจัยด้านประโยชน์ และปัจจัยด้านปัญหาอุปสรรค

ในการเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW จ านวน 28  ตัวแปรซึ่งผลจากการทดสอบโดยใช้วิธีการจ าแนก

ประเภท พบว่าตัวแปรท่ีคัดเลือกมาสามารถอธิบายการจ าแนกกลุ่มได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 81.2% 

ซึ่งถือว่าเป็นสมการท่ีมีความสามารถในการจ าแนกได้สูง โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อความการตัดสินใจเข้า

ร่วมโครงการ CSR-DIW 4 อันดับแรกจากมากไปน้อยคือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  การส่งออก

ไปต่างประเทศ  วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และลักษณะการลงทุนเป็นบริษัทของคนไทย และปัจจัยท่ีมี

ผลต่อความการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW น้อย 4 อันดับสุดท้ายได้แก่ ขนาดการลงทุน  

ข้อร้องเรียน  กระแสแนวโน้มปฏิบัติ และกฎหมายและข้อก าหนด  การทราบถึงระดับและทิศทาง

ของปัจจัยต่างๆท่ีมีต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW  จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการ

วางแผนและส่งเสริมเพ่ือให้สถานประกอบการอ่ืนๆท่ียังไม่ได้เข้าร่วมโครงการหันมาเข้าร่วม

โครงการต่อไป 

 

5.1.3  ผลจากการสัมภาษณ์ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

และผู้ดูแลโครงการ CSR-DIW ของสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการพบว่ามีความสอดคล้อง

กับข้อมูลจากแบบสอบถามในด้านปัจจัยและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการโดย
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ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สถานประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการได้แก่ นโยบายของบริษัทซึ่ง

ก าหนดโดยผู้บริหารระดับสูงท่ีต้องการแสดงความมุ่งม่ันต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างแท้จริง และปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายเน่ืองจากโครงการน้ีช่วยแนะแนวทางในการปฏิบัติและให้

ค าปรึกษา โดยค่าใช้จ่ายท้ังหมดอยู่ภายใต้งบประมาณของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในด้าน
ประโยชน์น้ัน โครงการน้ีเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่สถานประกอบการเพ่ือเข้าสู่เกณฑ์

มาตรฐานสากล ISO 26000 และท าให้ชุมชนสังคมที่ทัศนคติท่ีดีข้ึนกับสถานประกอบการท่ีท า CSR 

 

5.2  อภิปรายผล 

 

จากผลการศึกษาซึ่งพบว่า ตัวแปรต่างๆมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-

DIW ในระดับความส าคัญมากน้อยแตกต่างกันตามค่าสัมประสิทธิ์การจ าแนกท่ีได้สามารถอภิปราย

ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 

  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (V28) มีค่าสัมประสิทธิ์ -0.581 ซึ่งเป็นค่าท่ีมากสุดใน

กลุ่มตัวแปรจ าแนกแต่มีค่าเป็นลบ แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเป็นปัจจัยส าคัญ

ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเน่ืองจากการด าเนินโครงการ CSR ต้องมีค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมต่างๆ

ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ามีค่าใช้จ่ายมากก็จะมีผลให้สถานประกอบการ

ตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

   การส่งออกไปต่างประเทศ (V16) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.503 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดง

ให้เห็นว่าสถานประกอบการท่ีมีการส่งออกไปต่างประเทศมีเง่ือนไขของลูกค้าต่างประเทศ ในบาง

ประเทศจะยอมรับเฉพาะสินค้าท่ีสถานประกอบการให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึง

เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

   วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร (V23) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.436 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงให้

เห็นว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW เน่ืองจาก

แนวทางการด าเนินการของสถานประกอบการข้ึนกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารว่าจะไปในแนวทางใด

หรือ เห็นความส าคัญของการด าเนินการ CSR หรือไม่ 

   ลักษณะการลงทุนเป็นบริษัทของคนไทย (V13) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.345 ซึ่งมีค่า

เป็นบวกแสดงให้เห็นว่าการเป็นบริษัทท่ีลงทุนโดยคนไทยมีแนวโน้มจะให้ความส าคัญกับการ

จัดท าระบบ CSR มากพอสมควรเน่ืองจากอัตราการแข่งขันเพ่ือส่งออกให้ลูกค้าต่างประเทศมีการกีด

กันทางการค้าหลายรูปแบบ ปัจจัยด้านการลงทุนท่ีเป็นของคนไทยจึงมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม

เพ่ือเพ่ิมความเช่ือถือทางการค้ากับลูกค้าต่างประเทศ 
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  ประเภทของกลุ่มลูกค้า (V17) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.238 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงให้

เห็นว่าประเภทของกลุ่มลูกค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW เน่ืองจากถ้าธุรกิจ

ใดสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจใดยังใช้แรงงานเด็ก หรือมีปัญหาด้านแรงงานและอ่ืนๆ ก็จะ

มีปัญหาในการค้าขายกับประเทศในกลุ่ม OECD ซึ่งประกอบด้วยออสเตรเลีย  ออสเตรีย  เบลเย่ียม  

แคนาดา  สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก  ฟินแลนด์  ฝร่ังเศส  เยอรมนี  กรีซ  ฮังการี  ไอร์แลนด์  

ไอซแลนด์  อิตาลี  ญ่ีปุ่น  เกาหลีใต้  ลักเซมเบิร์ก  เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์  นิวซีแลนด์  นอรเว 

โปแลนด์  โปรตุเกส  สโลวาเกีย สเปน  สวีเดน  สวิสเซอร์แลนด์ ตุรกี สหรัฐอเมริกา และสหราช

อาณาจักร (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 2552)  

  ความต้องการของลูกค้า (V18) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.191 ซึ่งมีค่าเป็นบวก การศึกษา

ทราบว่าบางบริษัทท่ีตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเน่ืองจากลูกค้าต่างประเทศหลายๆบริษัทร้องขอให้

สถานประกอบการมี CSR จึงแสดงให้เห็นว่าความต้องการของลูกค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการ CSR-DIW 

  ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ (V1) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.142 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดง

ให้เห็นว่าระยะเวลาในการด าเนินกิจการของสถานประกอบการส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการ CSR-DIW เน่ืองจากสถานประกอบการท่ีมีระยะเวลาด าเนินการของกิจกรรมท่ีนานจะ

เห็นความส าคัญของการท า CSR และมีความพร้อมในการจัดท ามากกว่าสถานประกอบการท่ีมี

ระยะเวลาการด าเนินการน้อยๆ 

  ภาพลักษณ์ขององค์กร (V21) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.118 ซึ่งมีค่าเป็นบวก เน่ืองจาก

การท า CSR ส่งผลให้สังคมและชุมชนยอมรับสถานประกอบการท่ีจัดท า CSR แสดงให้เห็นว่า

ภาพลักษณ์ขององค์กรส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW  

  ขนาดสถานประกอบการ (V2) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.109 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงให้

เห็นว่าขนาดสถานประกอบการส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW เน่ืองจากขนาด

สถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีความพร้อมในการด าเนินการมากกว่าสถานประกอบการขนาด

เล็ก ท้ังในด้านของบุคลากร ด้านเงินทุนการด าเนินการ  

ส าหรับตัวแปรท่ีมีผลต่อความการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW น้อยที่สุด 

มีจ านวน 4 ตัวแปรดังน้ี 

  กฎหมายและข้อก าหนด (V19) มีค่าสัมประสิทธิ์ -0.047 ซึ่งมีค่าเป็นลบมีผลน้อย

มากแทบไม่มีผลเน่ืองจากทุกสถานประกอบการจะต้องท าตามกฎหมายและข้อบังคับอยู่แล้วจึงแทบ 

ไม่ได้มีผลในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 
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   กระแสแนวโน้มการปฏิบัติ (V28) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.020 ซึ่งมีผลน้อยมากแทบ

ไม่มีผลเน่ืองจากการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจะเป็นในเร่ืองของความพร้อมของสถาน

ประกอบการเองมากกว่าแนวโน้มของสังคมในการปฏิบัติ 

    ข้อร้องเรียนจากชุมชน/สังคม (V26) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.012 ซึ่งมีค่าน้อยมาก

เน่ืองจากในปัจจุบันสถานประกอบการขนาดใหญ่มีระบบการจัดการท่ีดี  จึงไม่ค่อยพบการร้องเรียน

จากชุมชนมากจึงแทบไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการโครงการ CSR-DIW 

   ขนาดการลงทุน (V3) มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.000 เน่ืองจากจ านวนเงินทุนด าเนินการ

ใช้ในเร่ิมต้นการด าเนินกิจการของสถานประกอบการจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

โครงการ CSR-DIW 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาปัจจัยต่างๆท่ีท าให้สถานประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการหรือไม่

เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW และจากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลโครงการ CSR-DIW ของสถาน

ประกอบการเพ่ิมเติม รวมท้ังจากข้อมูลท่ีพบว่ามีสถานประกอบการจ านวนมากท่ียังไม่ได้เข้าร่วม

โครงการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการท่ียังไม่ได้เข้าร่วมโครงการตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

   1)  การลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

  จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW น้ันคือ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ จะเห็นได้ว่าโครงการ CSR-DIW พยายามท่ีจะช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

ในด้านการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร และค าปรึกษาต่างๆ แต่ค่าใช้จ่ายในด้านกิจกรรมต่างๆท่ี

เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องด าเนินการเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางสถานประกอบการจะต้องจ่าย

เอง จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจึงยังไม่กล้าท่ีจะตัดสินใจเข้า

ร่วมโครงการ ดังน้ันทางภาครัฐควรท่ีจะมีโครงการท่ีจะช่วยเหลือสถานประกอบการขนาดกลาง

และขนาดเล็กให้เข้าร่วมโครงการได้ อาจเป็นโครงการให้สถานประกอบการขนาดใหญ่ท่ีเข้าร่วม

โครงการแล้ว เป็นพ่ีเลี้ยงและคอยช่วยเหลือสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการท า

กิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกันของสถานประกอบ การขนาดใหญ่และขนาดกลางและขนาดเล็กเพ่ือลด

ภาระค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรม ซึ่งอาจท าให้สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กหันมา

เข้าร่วมโครงการมากข้ึน 



97 
 

 

  2)  วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

   จากการศึกษาพบว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจ ดังน้ันจึง

ควรมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารของสถานประกอบการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเก่ียวกับความ

รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ของผู้บริหารกลุ่มท่ีไม่เข้าร่วมและเข้าร่วม 

และเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มผู้บริหารท่ีไม่ได้เข้าร่วมเพ่ือท าให้ทราบถึงข้อมูลและแนวทางในการ

ตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการมากข้ึน และจากการศึกษายังพบว่าผู้บริหารชาวต่างชาติยังขาดการ

รับรู้ข่าวสารเก่ียวกับโครงการน้ี และขาดช่องทางท่ีจะได้ความรู้และได้รับการเผยแพร่ข้อมูลแก่

ผู้บริหารชาวต่างชาติ ควรมีการขยายช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของโครงการแก่ผู้บริหาร

ชาวต่างชาติด้วย 

   3)  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วม 

   จากการศึกษาท าให้ทราบว่าสถานประกอบการท้ังท่ีเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ

ขนาดใหญ่หลายสถานประกอบการทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการช้า หรือทราบเม่ือโครงการ

ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว กรมโรงงานรวมท้ังสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการแล้วควรมีการ

ส่งเสริม กระตุ้นและขยายขอบเขตของการประชาสัมพันธ์ให้ออกไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

  4)  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มชุมชนและสังคม 

  ในปัจจุบันโครงการต่างๆของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้กระจายออก

สู่สังคมอย่างมาก แต่ชุมชนสังคมยังไม่เข้าใจถึงบทบาทของความรับผิดชอบต่อสังคมว่าความ

รับผิดชอบต่อสังคมคืออะไรและท าเพ่ืออะไร ท้ังทางภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการส่งเสริมด้าน

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลที่แท้จริงของความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่สังคมได้เข้าใจ

ถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการอย่างแท้จริง 

  5)  การส่งเสริมการท า CSR อย่างแท้จริง 

  ในปัจจุบันผู้ประกอบการหลายๆสถานประกอบการท า CSR ในระดับของการ

บริจาคสิ่งของหรือทรัพย์สินเงินทอง เพียงเพ่ือสร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์ ควรมีการพยายามให้

ความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริงของ CSR เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้มองถึงการปรับตัวและ

ปรับปรุงการด าเนินงานของด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจของ

สถานประกอบการเอง ท่ีค านึงถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นการท า CSR ในระดับกลยุทธ์เพ่ือ

พัฒนาการด าเนินการด้าน CSR อย่างแท้จริงเพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืน 

   6)  ความต่อเน่ืองของโครงการและการสร้างเครือข่าย 

  กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบ

ของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานในรูปแบบของ
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เครือข่าย ความร่วมมือระหว่างองค์กร เพ่ือให้ผู้ประกอบ การอุตสาหกรรมท้ังท่ีเข้าร่วมโครงการ

แล้วและท่ียังไม่ได้เข้าร่วมโครงการมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ใน

การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดการขยายผลความร่วมมือในระดับของ

เครือข่าย และสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพ่ือให้ธุรกิจและสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขอย่างยั่งยืน 

 

5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 

ของสถานประกอบการอุตสาหกรรม SMEs ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ท่ีข้ึนทะเบียนกับ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ดังน้ัน ในอนาคตควรท าการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ด าเนินงาน CSR ของสถานประกอบการให้ลึกลงไป โดยมุ่งศึกษาเชิงลึกมากกว่าน้ี และให้มีความ

หลากหลายในประเภทของอุตสาหกรรม  และพ้ืนท่ีต้ังของสถานประกอบการเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีลึก

ลงไปให้มากข้ึน เพ่ือให้สามารถเป็นแนวทางแก่สถานประกอบการต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงได้

น าไปปฏิบัติและพัฒนาตนเองในการด าเนินงาน CSR ได้สะดวก 

 

5.4  ปัญหาและข้อจ ากัดในงานวิจัย 

 

ปัญหาท่ีพบในการวิจัยคร้ังน้ีคือ การประเมินข้อมูลเชิงปริมาณให้มีความชัดเจนและแม่นย า

น้ันท าได้ยากเน่ืองจากการส่งแบบสอบถามให้แก่กลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับความร่วมมือ

จากการตอบกลับแบบสอบถามท่ีส่งไปจึงสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้เฉพาะบริษัทท่ีตอบกลับมา

โดยส่วนใหญ่จะเป็นสถานประกอบการท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกรุงเทพมหานครและ

กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีงานวิจัยช้ินน้ีเป็นการศึกษาในช่วงที่กระแส CSR เพ่ิงเร่ิมต้นในประเทศ

ไทยซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมประเทศไทย โครงการ CSR-DIW เพ่ิงด าเนินการมา

ได้ 2 ปี คือ พ.ศ.  2551 และ พ.ศ. 2552 การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สถานประกอบการท้ังหมดใน

ประเทศไทยยังไม่ท่ัวถึง จึงท าให้หลายๆสถานประกอบการยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร และคนใน

องค์กรบางส่วนยังไม่รู้จักว่าความรับผิดชอบต่อสังคมคืออะไร  ท าให้การตอบแบบสอบถามอาจเกิด

ความคลาดเคลื่อนในข้อมูลที่แท้จริง และส่งผลให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนตามไปด้วย 
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แบบสอบถาม 

โครงการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบ

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง 

1.แบบสอบถามฉบับน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือท าการเก็บข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ

สังคม (CSR-DIW) ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

2.ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับน้ี ได้แก่ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งระดับผู้จัดการข้ึนไป 

3.แบบสอบถามฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของประเภทธุรกิจ 

ตอนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการมาตรฐานความ 

รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

ตอนท่ี 4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของ 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

ตอนท่ี 5 ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบ       

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการมาตรฐานความ 

รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

4.กรุณาพิจารณาและตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ท้ังน้ีเพ่ือความสมบูรณ์และ

ถูกต้องของการศึกษาวิจัย 

5.ค าตอบและความคิดเห็นของท่านจะถูกสงวนไว้เป็นความลับ โดยจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือ

เป็นการท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ีเท่าน้ัน 

6.เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว กรุณาส่งกลับทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   

 

                    ขอขอบพระคุณอย่างสูง 

  นางสาวบนนรา    ชวนอาจ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม 

   คณะพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง กรุณาเติมค าในช่องว่างหรือท าเคร่ืองหมาย / ลงใน ( ) ตามความเป็นจริง 

1. เพศ 

( ) ชาย 

( ) หญิง 

2.    อายุ 

( ) ต่ ากว่า 25 ปี       

( ) 26 - 35 ปี     

( ) 36 - 45 ปี      

( ) 46 ปีข้ึนไป      

3.    ระดับการศึกษาสูงสุด 

( ) ต่ ากว่าปริญญาตรี 

( ) ปริญญาตรี 

( ) ปริญญาโท 

( ) ปริญญาเอก 

4.    สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา (โปรดระบุ)........................................................... 

5. ต าแหน่งงานปัจจุบัน 

( ) ผู้จัดการแผนก 

( ) ผู้จัดการฝ่าย 

( ) ผู้บริหารระดับสูง 

() อ่ืนๆ(โปรดระบุ)........................................................... 

6. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 

( ) ต่ ากว่า 5 ปี       

( ) 6 - 10 ปี      

( ) 11 - 15 ปี      

        ( ) 16 ปีข้ึนไป  

ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของธุรกิจ 

ค าช้ีแจง กรุณาเติมค าในช่องว่างหรือท าเคร่ืองหมาย / ลงใน ( ) ตามความเป็นจริง 

1.    ขนาดสถานประกอบการ 

( ) ไม่เกิน 50 คน   ( ) 51 – 199 คน 
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( ) 200 คนข้ึนไป 

2.    ขนาดการลงทุนของสถานประกอบการ 

( ) เงินทุนด าเนินการน้อยกว่า 20 ล้าน 

( ) เงินทุนด าเนินการ 20 ล้าน – 200 ล้าน 

( ) เงินทุนด าเนินการมากกว่า 200 ล้านข้ึนไป 

3.   รูปแบบของธุรกิจ 

( ) ธุรกิจภายในประเทศ 

( ) ธุรกิจส่งออกต่างประเทศ 

( ) ธุรกิจภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 

       4.    ประเภทของกลุ่มธุรกิจ 

( ) อุตสาหกรรมยานยนต์  ( ) อุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

( ) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ( ) อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

( ) อุตสาหกรรมเซรามิค  ( )อุตสาหกรรมไฟฟ้า  

( )อุตสาหกรรมเหล็ก   ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................  

       5.    ระยะเวลาการด าเนินกิจการของธุรกิจ.....................ปี 

6.    ลักษณะของการลงทุน 

( ) เป็นบริษัทของคนไทย 

( ) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างคนไทยและต่างประเทศ (โปรดระบุ

ประเทศ)....................................... 

( ) เป็นบริษัทของต่างประเทศ (โปรดระบุประเทศ)................................................. 

      7.    การส่งออกไปยังต่างประเทศ 

     ( ) ไม่มีการส่งออกไปต่างประเทศ 

( ) มีการส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่................................. 

     8.    ท่านรู้จักโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 

(CSR-DIW) หรือไม่ 

( ) ไม่รู้จัก 

( ) รู้จัก 

     9.   ท่านได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 

(CSR-DIW) หรือไม่ 

( ) ไม่ได้เข้าร่วม   ( ตอบตอนท่ี 3 และ 6) 
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( ) เข้าร่วม   ( ตอบตอนท่ี 3 ถึง 6 ) 

       โปรดระบุปีท่ีเข้าร่วม        ( ) ปี 2551      ( ) ปี 2552 

 

ตอนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบ

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

ค าช้ีแจง กรุณาเติมค าในช่องว่างหรือท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีก าหนดไว้ตามความเป็นจริง 
 

ปัจจัยต่อไปน้ีมีผลต่อการตัดสินใจของบริษัทของท่านในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการ

มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) หรือไม่เพียงใด 

(กรุณาให้เหตุผลประกอบด้วย) 

 

 

                         ปัจจัย 

มีผล ไม่มีผล  

เหตุผล / 

ค าอธิบายประกอบ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย  

1.ประเภทของกลุ่มลูกค้า(ลูกค้า

ภายในประเทศ, ลูกค้าต่างประเทศ) 

     

2.ความต้องการของลูกค้า      

3.กฎหมายและข้อก าหนด      

4.ความต้องการของตลาดโลก      

5.ภาพลักษณ์ขององค์กร      

6.ปริมาณลูกค้า      

7.วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร      

8.ความพร้อมของพนักงาน      

9.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน      

10.ข้อร้องเรียน/ปัญหากับชุมชน      

11.ปัญหาด้านมลพิษท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิต 

     

12.กระแสแนวโน้มการปฏิบัติของ

กลุ่มภาคธุรกิจ 

     

13.อ่ืนๆ(โปรดระบุ) ……………….      



 108 

ตอนท่ี 4  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ  

อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

ค าช้ีแจง กรุณาเติมค าในช่องว่างหรือท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีก าหนดไว้ตามความเป็นจริง 

(เฉพาะสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ) 
 

        การท่ีบริษัทของท่านเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ท่านได้รับประโยชน์ต่อไปน้ีหรือไม่เพียงใด 
 

ปัจจัย ได้ประโยชน์ ไม่ได้ 

ประโยชน์ มาก ปานกลาง น้อย 

1.เพ่ิมความมีช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ

องค์กร 

    

2.พัฒนาความสัมพันธ์ขององค์กรกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

    

3.ป้องกันและลดความขัดแย้งต่อผู้บริโภค     

4.สถานประกอบการได้แนวทางการพัฒนา

ตนเองเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล  

(ISO 26000: Social Responsibility) 

    

5.ประหยัดค่าใช้จ่ายเน่ืองจากเพ่ิมศักยภาพใน

การผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

    

6.ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า     

7.อ่ืนๆ(โปรดระบุ).............................................. 

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

    

 

 

ตอนท่ี 5  ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการ  อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

ค าช้ีแจง กรุณาเติมค าในช่องว่างหรือท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีก าหนดไว้ตามความเป็นจริง 

(เฉพาะสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ)  
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ปัจจัยต่อไปน้ีเป็นปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการ  อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) หรือไม่เพียงใด 

 

ปัจจัย มีอุปสรรค ไม่มี 

อุปสรรค มาก ปานกลาง น้อย 

1.ความร่วมมือของผู้บริหาร     

2.ความร่วมมือของพนักงาน     

3.งบประมาณในการด าเนินการ     

4.บุคลากรในการดูแลรับผิดชอบโครงการ     

5. ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

5.อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................     
 

 

ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 
 

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

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

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

      

   ขอขอบพระคุณอย่างสูงท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

       น.ส.บนนรา  ชวนอาจ นักศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติ) 

       หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 

การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ

สังคม (CSR-DIW) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีดูแลรับผิดชอบโครงการแสดง

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 

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

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบับน้ี จัดท าข้ึนเพ่ือสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของกรมโรงงานท่ีดูแล

รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

(CSR-DIW) เพ่ือสอบถามถึงเหตุผลในการจัดต้ังโครงการ ประโยชน์ท่ีทางสถานประกอบการจะ

ได้รับจากการเข้าร่วม รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งการสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วน

หน่ึงของการจัดท าวิทยานิพนธ์ เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดง

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของนักศึกษาปริญญาโท  

หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์    

 ท้ังน้ีข้อมูลท้ังหมดจะน าไปใช้เพ่ือการศึกษาเท่าน้ัน ซึ่งข้อมูลทุกข้อมีประโยชน์ต่อ

การศึกษาเป็นอย่างย่ิง ผู้วิจัยขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ข้อมูล

ท้ังหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่ส่งผลกระทบต่อตัวท่านและหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด

ท้ังส้ิน 

 

                   ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 

                                     นางสาวบนนรา   ชวนอาจ   

      นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม                           

                                               คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

         โทรศัพท์; 080 018 7349    อีเมลล์ ; bonnara5@hotmail.com 
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1. หน้าท่ีความรับผิดชอบของท่านในโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) น้ีมีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 
 

2. เหตุผลท่ีมีโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 

(CSR-DIW) น้ีเกิดข้ึน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

 

3. กรุณาให้ความเห็นถึงสาเหตุท่ีสถานประกอบการหลายๆสถานประกอบการสมัครเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์....................................................................................... 

 เพศ....................................                                อายุ............................ ปี     

 ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................... 

 ส านัก/กอง............................................................................................. 

 วันท่ีสัมภาษณ์......................................................................................... 
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4. ประโยชน์ท่ีทางสถานประกอบการได้รับจากโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) น้ี 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

5. ความส าเร็จของโครงการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-

DIW) ท่ีทางกรมโรงงานเห็นเป็นรูปธรรมมีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

6. ปัจจัยอะไรบ้างท่ีท าให้การด าเนินการของโครงการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) น้ีประสบผลส าเร็จ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

7. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) น้ีมีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 
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8.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

 

 

               ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

                              นางสาวบนนรา  ชวนอาจ  

      นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ภาคปกติ ) 

        คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

    โทรศัพท์; 080 018 7349     อีเมลล์ ; bonnara5@hotmail.com 
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แบบสัมภาษณ์ 

การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ

สังคม (CSR-DIW) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการและได้รับการ

รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

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

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบับน้ี จัดท าข้ึนเพ่ือสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW) เรียบร้อย

แล้ว เพ่ือสอบถามถึงเหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม 

รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งการสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการจัดท า

วิทยานิพนธ์ เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบ

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของนัก ศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    

 ท้ังน้ีข้อมูลท้ังหมดจะน าไปใช้เพ่ือการศึกษาเท่าน้ัน ซึ่งข้อมูลทุกข้อมีประโยชน์ต่อ

การศึกษาเป็นอย่างย่ิง ผู้วิจัยขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ข้อมูล

ท้ังหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่ส่งผลกระทบต่อตัวท่านและหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด

ท้ังส้ิน 

 

               ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 

                              นางสาวบนนรา   ชวนอาจ    

            นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม                           

                                               คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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1. ข้อมูลทั่วไปของภาคธุรกิจ 

1) ช่ือบริษัท 

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

2) ขนาดของอุตสาหกรรม 

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

3) ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม(เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม, ผลิตภัณฑ์กระดาษ, 

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก) .......................................................................................... 

 

4) ท่านได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสังคม   

(CSR-DIW) เม่ือปีใด  .................................................................... 

5) ระยะเวลาในการประกอบกิจการของบริษัท...................................................................... 

6) โรงงานท่านได้รับการรับรองระบบการจัดการใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                 ISO 9001                              ISO 14001   

   ISO 18001                                           อ่ืนๆ (โปรด

ระบุ)………………………………....... 
 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์....................................................................................... 

 เพศ....................................                                อายุ............................ ปี     

 ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................... 

 หน่วยงาน/แผนก............................................................................................. 

 วันท่ีสัมภาษณ์......................................................................................... 
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2. ท่านทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการน้ีได้อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………… 

 

3. เพราะเหตุใดท่านจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

4. กิจกรรมCSRอะไรบ้าง ท่ีทางสถานประกอบการของท่านด าเนินการ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

5. สถานประกอบการของท่านได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการแสดงความ

รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

6. ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้สถานประกอบการของท่านประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานตาม

โครงการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) มีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

 



 118 

7. ท่านพบอุปสรรคและปัญหาอะไรบ้างที่เกิดข้ึนในการเข้าร่วมโครงการแสดงความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

8.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

 

               ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

                          นางสาวบนนรา  ชวนอาจ  

      นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ภาคปกติ ) 

               คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

       
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ผลการหาค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ 
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ผลการหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 

 
Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     P4Q1              3.8000          .4140        15.0 
  2.     P4Q2              3.4000          .5071        15.0 
  3.     P4Q3              3.3333          .6172        15.0 
  4.     P4Q4              3.9333          .2582        15.0 
  5.     P4Q5              2.6667          .4880        15.0 
  6.     P4Q6              3.4667          .5164        15.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       20.6000     3.1143     1.7647          6 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
P4Q1          16.8000         2.7429        .1458           .6988 
P4Q2          17.2000         2.0286        .5736           .5575 
P4Q3          17.2667         1.6381        .6932           .4869 
P4Q4          16.6667         2.8095        .2751           .6653 
P4Q5          17.9333         2.7810        .0585           .7363 
P4Q6          17.1333         1.8381        .7210           .4922 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     15.0                    N of Items =  6 
 
Alpha =    .6679 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด(มหาชน) 
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จากการศึกษาความรับผิดชอบของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังดม 

ของบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมเหล็กช้ันน าของ

ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน มีการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบด้านสังคมโดยเข้าร่วม

โครงการ CSR-DIW ปี 2552 ซึ่งเป็นการด าเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า

ของสถานประกอบการให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานท่ีเป็นธรรม และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง ใส่ใจต่อ

สิ่งแวดล้อม มุ่งม่ันด าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด โดยมีระบบก ากับดูแลให้การ

ด าเนินธุรกิจมีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม น าไปสู่ประโยชน์ร่วมกันของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และการเติบโตท่ีย่ังยืน นอกจากน้ียังตระหนักถึงความส าคัญในสังคมด้วย

การสนับสนุนโครงการท่ีเป็นประโยชน์ท้ังด้านส่ิงแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และ

การช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ โดยปฏิบัติตามแนว CSR ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถ

สรุปได้ตามประเด็นหลัก 7 ประเด็นดังต่อไปน้ี 

1  การก ากับดูแลองค์กร (Organizational Governance)  

   บริษัท สหวิริยาแสดงเจตนารมณ์โดยผ่านทางวิสัยทัศน์คือ “ผู้น าตลาดเหล็กแผ่นช้ัน

คุณภาพพิเศษของอาเซียนและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” ปรัชญาในการด าเนิน

ธุรกิจ พันธกิจ ค่านิยม โดยมุ่งเน้นท่ีการมีจริยธรรมท้ังในการประกอบธุรกิจ จริยธรรมของ

กรรมการบริษัท และจริยธรรมของพนักงาน มีการก าหนดนโยบายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และมี

กลไกในการก ากับดูแล เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ามีการปฏิบัติท่ีมีจริยธรรม เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียและเคารพต่อกฎหมายอย่างแท้จริง มีการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักนิติธรรม 

คุณธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเห็นได้จากทางสหวิริยา

ได้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงใจและได้ผ่านการประเมินจากกระทรวง

อุตสาหกรรม   

2  สิทธิมนุษยชน (Human Rights)  

บริษัทสหวิริยา มีการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน โดยเป็นไปตาม 

1) มาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2003) 

2) การปฏิบัติให้เป็นไปตาม Legal Compliance 

3) การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมขององค์กร 

4) มีการทบทวนการด าเนินการของระบบ มาตรฐานแรงงานไทย 
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ค านึงแรงงานสัมพันธ์เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและ องค์กร ซึ่ง

ก่อให้เกิดความภักดีของพนักงานต่อองค์กรและส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานและ

องค์กรโดยรวมโดยมีการปฏิบัติดังน้ี 

1) ดูแลพนักงานทุกคนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมโดยยึดถือระบบความสามารถและระดับ

ความรับผิดชอบ 

2) จัดกิจกรรมและสื่อข้อความกับพนักงานให้เกิดความเข้าใจดีต่อองค์กรอยู่เสมอ 

3) มีระบบจัดการข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียนของพนักงาน และถือเร่ืองร้องทุกข์หรือ

ร้องเรียนเป็นความลับ 

4) มีการรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กรโดยผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ส่งเสริมจริยธรรมและบทบาทหน้าท่ีข้ึน 

5) ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและสร้างจิตส านึกด้านวินัยในการปฏิบัติงาน 

6) ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างานจัดบรรยากาศการท างานให้

เสมือนครอบครัว 

7) มีการออกเย่ียมบ้านพนักงานโดยกลุ่มเพ่ือนพนักงานเพ่ือรับฟังปัญหาและช่วยเหลือ 

8) มีการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือเป็นแหล่งเงินกู้ แหล่งออมทรัพย์ เพ่ือส่งเสริม

สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันของพนักงานในบริษัท 

ทางบริษัทยังได้ปฏิบัติตามสิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  สิทธิทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการท างานให้แก่พนักงานอย่างเต็มท่ี  

 3  การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour practice) 

    บริษัทสหวิริยามีการปฏิบัติด้านแรงงานต่อพนักงานในองค์กรอย่างจิงจังและมากกว่าท่ี

กฏหมายก าหนดสรุปโดยรวมโดยปฏิบัติดังน้ี  

1) มีการจ้างงานและความสัมพันธ์ในการจ้างงาน  

2) เง่ือนไขในการท างานและการคุ้มครองทางสังคม    

3) การสานเสวนาทางสังคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน  

4) และการพัฒนามนุษย์และการอบรมในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

4  ส่ิงแวดล้อม (The environment)  

บริษัทสหวิริยามีการปฏิบัติด้านการป้องกันมลพิษอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของ

กฏหมาย  มีการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนโดยการหมุนเวียนน้ าในกระบวนการผลิต มีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม รายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษทุก 6 เดือนปริมาณของเสียทุก 1 ปี
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รายงานการเกิด Scale ทุก 3 เดือน และรายงานคุณภาพน้ ามันเตา ทุก 6 เดือน มีการปรับและการลด

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีนโยบายเพ่ือกระตุ้นและสร้างความตระหนัก

การลดโลกร้อนภายในองค์กรเองแก่บุคลากรทุกคน และมีการป้องกันและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติโดยการปรับทัศนียภาพภายในโรงงานให้มีต้นไม้เพ่ิมมากข้ึนและกิจกรรมต่างๆแก่

เยาวชนและชุมชนในการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเอาไว้ อาทิเช่นโครงการเอส

เอสไอ คนเหล็กรักษ์โลก โครงการเอสเอสไอรักชายหาด เป็นต้น 

 5  การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair operating practice)  

บริษัทสหวิริยามีการประกาศนโยบายและแสดงเจตจ านงค์อย่างแท้จริงต่อการต่อต้านการ

คอร์รัปช่ัน มีการช้ีบ่งความเส่ียงของการคอร์รัปช่ัน โดยการส่งเสริม ประยุกต์ และปรับปรุงนโยบาย

และ แนวปฏิบัติท่ีต่อต้านการคอร์รัปช่ัน มีการฝึกอบรม และสร้างความตระหนัก ให้กับพนักงาน

และผู้แทนองค์กร ในเร่ืองการคอร์รัปช่ัน และการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  มีการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า   การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับหน่วยงานท่ีได้รับ

ผลกระทบจากองค์กร และการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและภูมิปัญญาทองถิ่น 

   

6  ประเด็นผู้บริโภค (Consumer issues)  

บริษัทสหวิริยามีการตลาดท่ีเป็นธรรม ข้อมูลท่ีเป็นจริง ไม่เบ่ียงเบนและการปฏิบัติทาง

สัญญาท่ีเป็นธรรม มีความโปร่งใสต่อลูกค้าโดยการประกาศในนโยบายของบริษัท มีการด าเนิน

ธุรกิจในการขายอย่างเป็นธรรมโดยมีการเสนอราคาสินค้าก่อนรับค าสั่งซื้อ ผลิตและขายสินค้าใน

ประเทศภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีการใบรับรองผลิตภัณฑ์ท่ีมีการบ่งช้ี

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน มีการก ากับการด าเนินการผ่าน Legal Compliance ซึ่งส านัก

กฎหมายจะท าการส ารวจตรวจสอบการด าเนินธุรกรรมของบริษัททุกไตรมาส มีการท าการ

ประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านทางเว็บไซต์ www.ssi-steel.com ซึ่งมีการระบุผลิตภัณฑ์ และข้อมูลต่างๆ 

ส าหรับลูกค้า และนักลงทุน  

 7  การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development)  

    ทางบริษัทมีนโยบายเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ได้มี

การส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆให้กับสังคมชุมชนได้จัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในด้านต่างๆดังน้ี การมีส่วนร่วมของชุมชน  การศึกษาและวัฒนธรรม  การ

สร้างงานและการพัฒนาทักษะ  การพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี  การสร้างรายได้ในชุมชน การ

มีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน บริษัทมีความตระหนักดีว่า คุณค่าความส าเร็จของบริษัทอยู่ที่การ

เจริญเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน โดยปฏิบัติเป็นองค์กรท่ีดีของชุมชนส่งเสริม

http://www.ssi-steel.com/
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และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีข้ึนด้วยการปลูกฝังจิตส านึกกับ

พนักงานดังเช่นโครงการเอสเอสไออาสาท่ีบริษัทได้ด าเนินการข้ึนโดยให้พนักงานในอวค์กรได้มี

ส่วนร่วมในการช่วยกิจกรรมต่างๆแก่ชุมชน 

 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด(มหาชน) กับชุมชน 

บริษัทสหวิริยามีการเน้นในด้านการพัฒนาแบบอย่างย่ังยืน คือมีการพัฒนาทังทางด้าน

เศรษฐกิจ ด้านส่ิงแวดล้อมและด้านสังคมไปพร้อมๆกันท้ังสามด้านโดยไม่ได้มุ่งเน้นไปท่ีด้านใด

เพียงด้านหน่ึง สังคมชุมชนรอบข้างทางบริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆและให้ความส าคัญดังต่อไปน้ี  

 

 
 
 
ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทสหวิริยาได้มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาและได้จัดอบรม 

สัมนาโครงการต่างๆดังน้ี 
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1. โครงการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา 

 

       
 

จัดสัมมนาความรู้อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ ปี 2548 – 51 เพ่ือการเสริมสร้างความรู้เพ่ือการบริหาร

ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จัดอบรมความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนของกลุ่มครู

และบุคลากรทางการศึกษา  

2. โครงการเสริมศักยภาพความรู้ให้แก่ครูเฉพาะสาขา  (วิชาศิลปะ คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย) 

 

       
 

จัดอบรมโดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพความรู้ให้กับครูเฉพาะสาขาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2548 – 

51 ให้สามารถน าไปพัฒนาการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนาความรู้

ความสามารถสูงข้ึน 
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 3. โครงการค่ายครูศิลปะ 

 

        
 

บริษัทสหวิริยายังได้มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้แก่นักเรียนได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้โดยมี

โครงการต่างๆดังน้ี 

 

 1. โครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยา  

 

              
 

บริษัทในเครือสหวิริยาสนับสนุนการมอบทุนประจ าปีให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา มูลค่า 225,000 บาท ต่อปี (ต้ังแต่ ปี 2536) และมอบทุนระดับปริญญาตรีต่อเน่ือง มูลค่า 

280,000 บาทต่อปี ของโรงเรียนในเขตบางสะพานโดยมอบให้ต่อเน่ืองทุกปี  
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2.โครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน (Sahaviriya Summer Camp)  

 

           
  

จัดกิจกรรมค่ายความรู้ภาคฤดูร้อน จ านวน 4 ค่าย คือ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายคอมพิวเตอร์ 

ค่ายฟุตบอล และค่ายเสริมสร้างวิชาชีพ ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมความรู้เชิงบูรณาการให้กับเยาวชนได้

เพ่ิมพูนความรู้ผ่านทักษะกระบวนการเรียนรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   

  

3. โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา  

 

           
 

ส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้นในเขตบางสะพาน  อนุบาล - มัธยมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านศิลปะในกลุ่มนักเรียนท่ัวไปและนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องด้านการฟัง   และผลงานของนักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกจะถูกส่งประกวดในระดับนานาชาติ

ต่อไป 
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4. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิศวกรรุ่นเยาว์ “อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย”  

 

        
 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อุตสาหกรรมเหล็กและความรู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังส่งเสริมความสนใจ

ในการเรียนต่อ   สายวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมในอ าเภอบางสะพานเข้าร่วม

กิจกรรมและเยี่ยมชมโรงงาน 

 

บริษัทสหวิริยายังได้มีการส่งเสริมพัฒนาความพร้อมของสถานศึกษาได้มีโครงการสนับสนุน

พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาให้แก่ โรงเรียนในชุมชนบางสะพานในรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 

 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสองภาษา (bilingual school) 

 

          
 

บริษัทสหวิริยาได้ร่วมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual School) 

มุ่งเน้นคุณภาพและความทันสมัยของท้ังวิชาการและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีครบครันให้กับ

สถานศึกษา 
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2. โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน (Substrate)  

 

    
 

บริษัทสหวิริยาได้จัดโครงการเกษตรอินทรีย์ขึ้นให้แก่สถานศึกษาต้นแบบ เพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้การสอนการปลูกพืชแบบใช้วัสดุปลูกแทนดิน (Substrate) อาทิ ขุยมะพร้าว ทลายปาล์ม ซึ่ง

เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีมีจ านวนมากในพื้นท่ีมาเพ่ิมมูลค่าและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของ

ครูและนักเรียนในโรงเรียน และสร้างผลิตผลผักสวนครัวเป็นอาหารกลางวันและรายได้เสริม

ส าหรับนักเรียนและสถานศึกษา 

3. โครงการห้องเรียนธรรมชาติ 

 

   
  

 บริษัทสหวิริยาได้จัดมอบเรือห้องเรียนธรรมชาติ ให้แก่สถานศึกษาบริเวณริมคลองแม่

ร าพึง เพ่ือศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ท้ังสัตว์และพืช ณ คลองแม่ร าพึง 
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4.  สนับสนุนสร้างอาคารและสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

 

   
 

เครือบริษัทสหวิริยาสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ให้แก่

สถานศึกษา เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียนรู้จักการคิดเป็น อาทิ  อาคารเรียนสหวิริยาอุปถัมภ์ /ระบบ 

ICT 

 

บริษัทสหวิริยาได้มีการส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้าง

จิตส านึกให้คนในชุมชนรักและอนรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้มีโครงการต่างๆดังต่อไปน้ี 

 1. โครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ 

 

          
 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนในเขตอ าเภอบางสะพานตระหนักและเกิดจิตส านึกในการดูและ

รักษาธรรมชาติ และเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายส าหรับถ่ายทอดเร่ืองการอนุรักษ์ให้เกิดในวงกว้าง  
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2. โครงการเอสเอสไอรักษ์ชายหาด (SSI BEACH CLEAN UP) 

 

              
 

ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันรักษาความสะอาดบริเวณชายหาด 

เน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมโลก วันท่ี 5 มิถุนายน ของทุกปี 

 3. โครงการปลูกป่า ปล่อยปูเฉลิมพระเกียรติ 

 

              
 

จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกัน

ปล่อยปูปล่อย กุ้ง ลงสู่ชายฝ่ังเน่ืองในโอกาสส าคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุก ๆ ปี (วันพ่อ

แห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ) ร่วมกับ ส่วนราชการอ าเภอบางสะพาน ครู นักเรียน และประชาชน

ชาวบางสะพาน 
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บริษัทสหวิริยาได้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีด้านอนามัย และสิ่งดีงามในชุมชนโดยมี

โครงการต่างๆดังต่อไปน้ี 

 1. โครงการคาราวานความสุขเอสเอสไอ  

 

                
 

ให้บริการออกหน่วยเคล่ือนท่ี ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอบางสะพาน เป้าหมาย 7 

ต าบล โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การตรวจคัดกรองเบาหวาน ,ความดันโลหิต ตรวจสุขภาพขั้น

พ้ืนฐาน บริการด้านทันตกรรม บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ตรวจซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรมสันทนาการ คาราวานความสุขเอสเอสไอน้ี เป็นส่วนหน่ึงของ

กิจกรรมสังคมที่หลากหลายของเอสเอสไอเพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน  

 2. โครงการให้ความรักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ   

 

                  
 

จัดอบรมความรู้การดูแลสุขภาพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2549 – 51 ให้แก่ 

กลุ่มผู้สูงอายุในเขตอ าเภอบางสะพาน โดยรับการตรวจสุขภาพ และถ่ายทอดวิธีการเฝ้าระวังและ

ดูแลรักษาโรคท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จากแพทย์และเภสัชกร โดยจัดท่ี สโมสรพลวิสุทธ์ 

โรงพยาบาลบางสะพาน และจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามวัดต่าง ๆ ในเขตบางสะพาน  
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3. โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น   

 

       
 

จัดอบรมความรู้การดูแลสุขภาพส าหรับกลุ่มวัยรุ่นในเขตอ าเภอบางสะพาน โดยให้ความรู้

การดูแลสุขภาพและภูมิคุ้มกันตนเอง อาทิเช่น โรคเอดส์ และยาเสพติด โดยเป็นการบรรยายทาง

วิชาการพร้อมสอดแทรกกิจกรรมสันทนาการ วอล์คแรลลี่ จากวิทยากรท่ีมากด้วยประสบการณ์ 

 4. กิจกรรมวันส าคัญประจ าปี (วันผู้สูงอายุ : วันแม่แห่งชาติ : วันพ่อแห่งชาติ)  

 

       
 

ร่วมส่งเสริมขนบธรรมเนียบประเพณีของชาติโดยจัดกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญประจ าปี 

เพ่ือแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุ ร่วมถ่ายทอดสิ่งดีงามในชุมชน แสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุในท้องถิ่น

บางสะพาน และส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุเราชาวบางสะพาน  
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บริษัทสหวิริยาได้มีการส่งเสริมชุมชนและจิตส านึกท่ีดีของพนักงาน 

 

            
 

กิจกรรมมีส่วนร่วม ในรูปแบบ จิตอาสา ของพนักงาน ท่ีสามารถมีส่วมร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี 

 ๆคืนสู่ชุมชนอาทิ สร้างโรงเรือนและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่บ้านสายเพชร  สร้างอาคาร

ปฏิบัติช่างวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้าบางสะพาน  ปรับปรุงอาคารเรียนช้ัน

อนุบาล และทาสีศาลาทรงธรรม บริเวณพ้ืนท่ีวัดและโรงเรียนบ้านดอนส าราญ และบูรณะวัดเขา

โบสถ์  เป็นต้น ถือเป็นช่องทางอีกทางหน่ีงท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทกับ

ชุมชน  

 ท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นตัวอย่างกิจกรรมต่างๆของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัทสหวิริยาอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) ท่ีจัดท าข้ึน 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
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