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การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation Observation) ร่วมกับการศึกษาเอกสาร 
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ครอบคลุมกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บจากการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม และความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบับริษทัฯ หลงัท ากิจกรรม
ร่วมกนั 
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แนวทางในการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั 
(มหาชน) ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ 1) ควรมีการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และรวดเร็ว 
2) ควรมีการแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน และควรมีการลดขอ้กงัวลของประชาชน 3) ควรมีการรับฟัง
ขอ้เสนอจากหน่วยงานราชการ 4) ควรมีการดูแลชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้ขตประกอบการให้มากข้ึน 5) ควร
มีการท านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก และ 6) ควรมีการจดัและร่วมกิจกรรมกบัทุก
ชุมชนรอบเขตประกอบการ ด้านงบประมาณ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชนอย่าง
เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได ้ดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบั ควรก าหนดวงรัศมีของมลภาวะท่ี
ออกจากโรงงานใหก้วา้งข้ึน ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ควรมีการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัชุมชน
เก่ียวกบัการป้องกนัตนเองและช่วยเหลือผูอ่ื้นในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจากการด าเนินงานของ
บริษทัฯ และสุดทา้ยดา้นการส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชนรอบเขตประกอบการ 1) ควรมีการน า
ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ มาช่วยสนบัสนุนเกษตรกร 2) การรับประชาชนในพื้นท่ีเขา้เป็นพนักงาน
มวลชนสัมพนัธ์ และ 3) ควรมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน 
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 The present research aimed at 1) investigating the factors affecting corporate social 
responsibility management at IRPC Public Company Limited in terms of administration, 
stakeholders, knowledge and corporate development, and effectiveness; 2) finding the problems 
and obstacles in the company’s social responsibility management; and 3) proposing ways to 
improve corporate social responsibility management to other organizations.  The data for this 
qualitative research were collected through semi-structured interviews with stakeholders that have 
participated in activities related to the social responsibility management of IRPC Public Company 
Limited, along with non-participation observation and the documentary research method. 
 The results of the research showed that the following factors affected the company’s 
corporate social responsibility management: the personnel in the social responsibility unit affected 
the corporate administration; participation in activities affected the stakeholders; the improvement 
of the work process affected knowledge and corporate development; and the relationship between 
the communities and the company after participating in activities together affected the 
effectiveness of the social responsibilty management. 
 All in all, the important factors affecting corporate social responsibility management at 
IRPC Public Company Limited were hosting activities that involved the participation of 
stakeholders, which will reinforce and sustain the good relationship between the company and the 
communities where the company is located. 
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 In order to maintain effective corporate social responsibility management, the company is 
suggested to provide its stakeholders with fast, clear, and accurate information, to have proactive 
corporate social responsibility management, to hold activities for the communities surrounding it, 
to designate the areas which are affected by the pollution caused by its plants, to provide the 
communities with knowledge and professional development, as well as timely problem resolution 
in order to reduce the public’s concern, all of which will in turn ensure the company’s continued 
peaceful coexistence with the communities. 
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กรุณาสละเวลาใหข้อ้มูลเพื่อน ามาท าวจิยัในคร้ังน้ี 
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ช่วยเหลือผูว้จิยัตลอดมา 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญั 
 
 ปัญหาเร่ืองความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัอย่างต่อเน่ืองใน
หลายทศวรรษท่ีผา่นมา จนกลายเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดแนวคิดใหม่ของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน น าไปสู่
การจดัตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบันานาชาติ รวมถึงการจดัตั้งโครงการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ในการประชุมสุดยอดระดบัโลกดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม (Earth Summit) ไดมี้การประกาศทิศทางใหม่ของการพฒันาว่า “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” 
หรือ Sustainable Development  ตอ้งค านึงถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและสังคมดว้ย เช่น ปัญหาโลกร้อน 
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว ท าให้เกิดขอ้สรุปท่ีส าคญั
เกิดข้ึนหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ท่ีมีการระบุถึงการบูรณาการระหวา่งการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกบัการคุม้ครองส่ิงแวดล้อม และกล่าวถึงกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อสนบัสนุนให้ประเทศก าลงัพฒันาบรรลุถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ในปี พ.ศ. 2545 
ไดมี้การจดัประชุมสุดยอดระดบัโลกวา่ดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (WSSD) ซ่ึงประเทศสมาชิกจ านวน 
180 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยไดล้งนามรับรองปฏิญญา โจฮนัเนสเบอร์กในเร่ืองการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นเอกสารประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศต่างๆ ท่ีจะร่วมกนัปฏิบติัตาม
พนัธกรณีและมาตรการจากผลการประชุม Earth Summit เพื่อใหเ้กิดผลการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม 

ปัจจุบนัเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ไดก้ลายเป็นประเด็นส าคญัอนัดบัตน้ๆ ท่ีหลายองคก์รธุรกิจก าลงัศึกษาเพื่อน ามาปฏิบติัใชใ้นองคก์ร
กนัอยา่งแพร่หลาย ประกอบกบัแนวคิดของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการไดข้ยายวงจากภาค
ธุรกิจไปสู่ภาคส่วนอ่ืนๆ ของสังคม ในมาตรฐานระหวา่งประเทศ ISO 26000 ไดร้ะบุไวว้า่
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การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม มีเป้าหมายสูงสุดอยูท่ี่การสร้างผลก าไรไดสู้งสุดในความทุ่มเท
ของกิจการ อนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (พิพฒัน์ ยอดพฤติการ, 2550) 

การริเร่ิมด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ส่ิงส าคญั
พื้นฐานท่ีตอ้งสร้างให้เกิดข้ึนก่อน คือ ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีถูกตอ้ง
ตรงกนั โดยเฉพาะเร่ืองขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมกัเขา้ใจไปคนละทิศละทาง กิจการ
หลายแห่งยงัเห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคม คือ เร่ืองท่ีธุรกิจท าประโยชน์ให้สังคม (จะด้วย
ความจ าใจหรือสมคัรใจก็ตาม) ในรูปของกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนอก
กระบวนการ (CSR-after-process) โดยไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานทางธุรกิจ ซ่ึงความจริงแลว้ 
ความรับผิดชอบในกระบวนการ (CSR-in-process) หรืองานในธุรกิจนั้น มีความส าคัญยิ่งกว่า
กิจกรรมเพื่อสังคมซ่ึงมกัเป็น Event เสียส่วนใหญ่ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2555) 

ในส่วนขององคก์รทางธุรกิจ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินธุรกิจปิโตร
เคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้โรงกลัน่น ้ามนัและโรงงานปิโตรเคมีของบริษทัฯ 
ตั้งอยูใ่นจงัหวดัระยอง ซ่ึงเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใตก้ารจดัการของบริษทัฯ พร้อม
สาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจทั้ง ท่าเรือน ้ าลึก คลงัน ้ ามนั และโรงไฟฟ้า ซ่ึง
การด าเนินธุรกิจเหล่าน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบเขตประกอบการ  
ผูด้  าเนินธุรกิจควรให้ความส าคญักบัชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม การดูแลกระบวนการผลิตเป็นหน่ึงใน
หลายวิธีท่ีเป็นการพฒันาเพื่อร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่าในกระบวนการผลิต 
จะส่งผลกระทบทั้งทางกล่ิน เสียง หรือในรูปแบบอ่ืนๆ ทางผูด้  าเนินธุรกิจตอ้งดูแลรับผิดชอบใน
ส่วนน้ีอยา่งครอบคลุม 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาเพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคม: กรณีศึกษา บริษทัไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นประสิทธิผล 
ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน ซ่ึงบริษทั 
ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) เป็นหน่ึงในองค์กรท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม ไดรั้บรางวลัจากองคก์รและสถาบนัท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม มีการ
รับรองในมาตรฐานการผลิต เช่น ISO 9001 ISO 14001 TIS/BS OHSAS 18001 เป็นตน้ และได้มี
การพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง นบัไดว้่าบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)  
มีการด าเนินงานท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมแก่องคก์รอ่ืนได ้การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคม: กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) จะสามารถเป็นแนวทางในการน าไป
ประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของผูท่ี้สนใจ ใหเ้หมาะสมกบับริบท
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และลกัษณะภายในของแต่ละองคก์รได ้ซ่ึงการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรเองแล้ว ยงัเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นหนทางหน่ึงท่ี
น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนือีกดว้ย 
 

1.2  ค าถามการวจิัย 
 
ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี 

จ  ากดั (มหาชน) 
 

1.3  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 
1)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  

ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
2)  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  

ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
3)   เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมแก่บริษทั  

ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) และเสนอแนวทางในการจดัท าการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
แก่องคก์รอ่ืนๆ 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1)  ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 

2)  ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 

3)  ทราบถึงแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) และเสนอแนวทางในการจดัท าการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
แก่องคก์รอ่ืนๆ 
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1.5  ขอบเขตการวจิัย 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย ขอบเขตดา้นเน้ือหา ขอบเขตดา้นประชากร ขอบเขต
ดา้นพื้นท่ี และขอบเขตดา้นระยะเวลา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
1.5.1  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษา บริษัท  

ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการ
เรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน และดา้นประสิทธิผล 

 
1.5.2  ด้านประชากร 
ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงกบัการด าเนินงานดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคม 3 คน เจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 คน ผูน้ าชุมชนและประชาชน  
12 คน เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการ 4 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 23 คน 
 

1.5.3  ด้านพืน้ที ่
1)  พื้นท่ีศึกษา คือ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) จงัหวดัระยอง 
2)  ชุมชนโดยรอบเขตประกอบการบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) จงัหวดัระยอง 
3)  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัระยอง คือ องค์การบริหารส่วนต าบล 

บา้นแลง องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาตาขวญั องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะพง และ
เทศบาลเชิงเนิน 

4)  หน่วยงานราชการในจงัหวดัระยอง คือ โครงการชลประทานระยอง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัระยอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะพง และ
อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 

1.5.4  ด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล ระหวา่งเดือนมกราคม – เดือนเมษายน  

พ.ศ. 2557 
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1.6  นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในงานวจิัย 
 

Corporate Social Responsibility: CSR หมายถึง ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ในการด าเนินงานเพื่อดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการด าเนินงานของ
บริษทัฯ 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดป้ระโยชน์และเสีย
ประโยชน์จากกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชนหรือชุมชนโดยรอบเขตประกอบการของบริษทั  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษทัฯไดจ้ดัข้ึน 

บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หมายถึง บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ี
ด าเนินงานดา้นการผลิตปิโตรเคมีครบวงจร มีโรงงานอยูท่ี่ต  าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดั
ระยอง 

พื้นท่ีอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Zone) หมายถึง พื้นท่ีการพฒันาอุตสาหกรรม
ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสภาพแวดล้อมท่ีดี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อม และประการส าคญัตอ้งมีการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ีให้ดียิ่งข้ึน โดยอาศยั
ความร่วมมือของคนในพื้นท่ีและทุกคนตอ้งมีความจริงจงัในการด าเนินการร่วมกนั



 
 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 ในการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษา
บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีหวัขอ้ในการทบทวนวรรณกรรมดงัต่อไปน้ี 
 2.1  ความเป็นมาของความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
 2.2  ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 

2.3  องค์ประกอบในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอนัเป็นท่ียอมรับใน
ปัจจุบนั 

 2.4  การแบ่งประเภทของความรับผดิชอบต่อสังคม 
 2.5  ผลท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
 2.6  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) 
 2.7  UN Global Compact 
 2.8  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั Balanced Scorecard 
 2.9  แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
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2.1  ความเป็นมาของความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 
 
 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมจากกระแสสากล เร่ิมตน้จากการประชุมสุดยอดระดบั
โลกด้านส่ิงแวดล้อม (Earth Summit) ในปี พ.ศ. 2535 และได้มีการประกาศทิศทางใหม่ของการ
พฒันาให้เป็น “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” หรือ Sustainable Development ท่ีตอ้งค านึงถึงปัญหาสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย เช่น ปัญหาโลกร้อน ภยัพิบติัทางธรรมชาตินอกเหนือจากการค านึงถึงผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ดังเช่นค ากล่าวของ Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน (World Business Council Sustainable Development หรือ WBCSD) ท่ีว่า “ธุรกิจไม่
สามารถประสบความส าเร็จได้ในสังคมท่ีล้มเหลว” (Business cannot succeed in a society that 
fails.) 
 ในปี พ.ศ. 2542 กระแสแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมีพฒันาการชดัเจนมากข้ึน เม่ือ
นายโคฟี อนันนั เลขาธิการสหประชาชาติในเวลานั้น ไดอ้อกมาเรียกร้องให้องคก์รธุรกิจและกิจการ
ต่างๆ ทั่วโลกแสดงความเป็นพลเมืองท่ีดีของโลก (Good Global Citizenship) รวมทั้ งประกาศ  
“The UN Global Compact” เพื่อใชเ้ป็นกรอบด าเนินการเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืส าหรับองคก์รธุรกิจ 
 ในปีต่อมา องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ไดอ้อกแนวปฏิบติัส าหรับบรรษทัขา้มชาติ 
(The OECD Guidelines for Multinational Enterprises) เสนอแนะให้บรรษทัขา้มชาติของประเทศ
สมาชิก OECD น าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบติัและให้ติดต่อคา้ขายเฉพาะกบัคู่คา้ท่ีมี
ความรับผดิชอบต่อสังคมเท่านั้น 
 ต่อมาในการประชุม World Economic Forum ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใน
ปี พ.ศ. 2545 ท่ีประชุมไดมี้มติ (“Joint CEO Statement”) ยอมรับคุณค่าและความส าคญัของความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยประกาศจัดตั้ ง Global Corporate Citizenship Initiative (GCCI) ข้ึนเพื่อ
ยกระดบัการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ ในการน าหลกัการความรับผดิชอบต่อสังคมไปปฏิบติัให้เป็น
ส่วนหน่ึงของภารกิจหนา้ท่ีและกลยทุธ์ในการด าเนินกิจการเพื่อผลก าไรและการเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยืน
ของกิจการเอง รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ในกระแสธุรกิจของประเทศไทยมีการรณรงคส่์งเสริมให้กิจการทั้งภาคธุรกิจ (โดยเฉพาะ
บริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และกิจการท่ีมิใช่ภาคธุรกิจ  
ให้ประกอบกิจการดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมตามทิศทางสากลอยา่งมีคุณธรรม เพื่อสร้างคุณค่า
และประโยชน์สุขแก่กิจการ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม ส่ิงแวดลอ้มและประเทศชาติอยา่งแทจ้ริง 



8 
 

 นอกจากการประยุกต์ใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวสากลท่ีมีแล้ว 
ผูป้ระกอบการควรบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย อาทิ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัธรรมของศาสนาตามความเช่ือถือ คุณลกัษณะของคนไทย ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เพื่อใหก้ารด าเนินกิจการมีความเป็นอตัลกัษณ์พิเศษเฉพาะของ
คนไทย คือ การปลูกฝังพนกังานให้มีส านึกของจิตอาสาและจิตสาธารณะผา่นทางปรัชญา ค่านิยม 
และวฒันธรรมของกิจการ 
 ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้การด าเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมกลายเป็นส่วนหน่ึง
ของการท างานและชีวิตประจ าวนัท่ีปฏิบัติจนเป็นนิสัยท่ีดีงาม  เปรียบเสมือนเป็น DNA ของ
พนักงานและกิจการ ท่ีส่งผลให้ความรับผิดชอบต่อสังคมยอ้นกลบัมาเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สังคมและส่ิงแวดลอ้มสูงสุด 
 การด าเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามวิถีไทย นอกจากจะสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัสภาพของสังคมไทยแลว้ ยงัจะช่วยปลูกจิตส านึกของมนุษยต์ั้งแต่ฐานราก อนัจะเป็น
ผลดีต่อความย ัง่ยนืของประชาชน กิจการ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและประเทศชาติโดยรวม 
 การประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถน าแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เร่ือง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีได้
พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 มาประยุกต์ใช้อย่างเข้าใจและเข้าถึงเพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบักิจการมากข้ึน เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้กิจการ
เจริญเติบโตอย่างสมดุล มัน่คง ย ัง่ยืน กล่าวคือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัต่อการ
เปล่ียนแปลงจากภายนอกและภายในทั้ง 4 ดา้น คือ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม 
ส่งผลให้กิจการและพนกังานสามารถพึ่งพาตนเอง เป็นท่ีพึ่งให้แก่ผูอ่ื้น โดยมีการอยูร่่วมกนัอยา่งมี
คุณธรรมและจริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ขยนัหมัน่เพียร รวมถึงใชค้วามรู้อยา่งรอบคอบ
มีสติปัญญาและแบ่งปัน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2555: 13) ดงัในภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แหล่งทีม่า: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2555: 16. 
 
 เพราะฉะนั้นหากองค์กรมีการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกบัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแลว้นั้น จะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กร ท าให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
กลุ่มต่างๆ รู้สึกได้ถึงความรับผิดชอบจากการด าเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
องค์กร และควรมีการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมมากท่ีสุด
เท่าท่ีองคก์รจะสามารถท าได ้ดงัเช่นท่ีบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการอยูใ่นตอนน้ี 
เช่น บริษทัฯ มีการท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชนรอบเขตประกอบการในวนัส าคญัต่างๆ โดยมีการเชิญ
ชวนหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานราชการในจงัหวดัระยองมาท ากิจกรรมร่วมกนั
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2.2  ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 
 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร หรือ Corporate Social Responsibility ท่ีนิยมเรียกกนั
อยา่งยอ่วา่ CSR ซ่ึงมีการตีความหมายท่ียงัมีความหลากหลายอยูม่ากตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั จึงยงัไม่มี
ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนัอย่างชดัเจน ซ่ึงข้ึนอยู่กบั
บริบทหรือแนวความคิดท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละองคก์ร โดยมีองคก์ร สถาบนั และผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย ดงัน้ี 
 Kotler and Lee (2005) กล่าวว่า CSR คือ ความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจในการพฒันา
ชุมชนใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดยผา่นการท าธุรกิจ และการใชท้รัพยากรของภาคธุรกิจ 
 พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ (2553) CSR มาจาก Corporate Social Responsibility ประกอบดว้ยค า 
3 ค  า โดยท่ีค าวา่ Corporate นอกจากจะแปลวา่บริษทัแลว้ยงัมีความหมายแนวกวา้งวา่ “การเก่ียวขอ้ง
หรือร่วมกนัโดยสมาชิกทุกคนในกลุ่ม (Corporate Responsibility)” Corporate ยงัหมายถึงท่ีเก่ียวกบั
บริษัทธุรกิจ (Business Corporation) และเม่ือตามค าศัพท์ไปดูว่า Corporation พบว่าหมายถึง  
1) ธุรกิจขนาดใหญ่ และ 2) เมืองใหญ่บางเมือง ในองักฤษจะหมายถึงองค์กรทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบ
การให้บริการสาธารณสุข Corporate จึงหมายถึงองคก์รโดยมิไดเ้จาะจงวา่จะตอ้งเป็นองคก์รธุรกิจ 
จะเป็นองคก์รภาครัฐ หรือองคก์รไม่แสวงหาก าไรก็ได ้
 สถาบนัไทยพฒัน์ (2552) ไดแ้ยกพิจารณา CSR เป็นรายค าศพัท ์ค าวา่ Corporate มุ่งหมายถึง
กิจการท่ีด าเนินไปเพื่อแสวงหาผลก าไร ส่วนค าวา่ Social มุ่งหมายถึงกลุ่มคนท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
หรือมีวิถีร่วมกนั ทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา รวมถึงส่ิงมีชีวิตอ่ืนและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่ายรอบ
ประกอบ และค าวา่ Responsibility มุ่งหมายถึงการยอมรับทั้งผลท่ีไม่ดีและผลท่ีดีในกิจการท่ีไดท้  า
ลงไป หรือท่ีอยูใ่นความดูแลของกิจการนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเป็นธุระด าเนินการป้องกนั
และปรับปรุงแกไ้ขผลท่ีไม่ดี รวมถึงการสร้างสรรค์และบ ารุงรักษาท่ีดี ซ่ึงส่งผลกระทบไปยงัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2555) ให้ความหมายวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ หมายถึง การประกอบกิจการดว้ยความดูแลใส่ใจต่อผูมี้ส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองก ากบั
ให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและยุติธรรม มีความตระหนกั
ถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยพร้อมจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ
ดงักล่าว กบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เกิดการด าเนินกิจการเป็นการ
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สร้างความส าเร็จและประโยชน์สุข อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทุกเวทีการคา้ ซ่ึงจะ
เป็นผลดีต่อความย ัง่ยนืของกิจการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง 
 คณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษทัจดทะเบียน 
(2551) ให้นิยามความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไวว้่า การด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรม
และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 
 อยา่งไรก็ตามความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ท่ีองค์การระดบัโลกเช่ือมัน่ว่าจะน าพาธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมไปสู่ความย ัง่ยืนร่วมกนันั้น 
ไม่ไดอ้ยูท่ี่หลกัการท่ีพยายามสร้างความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจเท่านั้น หากแต่เป็น “ผล” ของ
การปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจากความมุ่งมัน่ร่วมมือร่วมใจกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ การตั้งใจท า
อยา่งจริงจงัและจริงใจน้ีเองท่ีสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจและน าองคก์ารธุรกิจไปสู่การเติบโตในสังคม
ได้อย่างเป็นสุขและย ัง่ยืน (สุทธิศกัด์ิ ไกรสรสุทธาสินี, 2550 อา้งถึงใน จิรประภา อคัรบวร และ 
ประยรู อคัรบวร, 2552) 
 ในงานวิจยัน้ีจึงขอให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร อย่างสรุปว่า 
“การด าเนินงานขององค์กรท่ีต้องรับผิดชอบต่อสังคมทั้ งภายในและภายนอกองค์กรด้วยการ
ด าเนินงานท่ีสร้างความสมดุลแก่เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องคก์รและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” 
 

2.3  องค์ประกอบในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นที่ยอมรับใน
ปัจจุบัน 

 
 แม้วิวฒันาการของ CSR นั้นจะเป็นเร่ืองท่ีมีประเด็นประกอบอย่างกวา้งขวางและไม่มี
มาตรฐานตายตวั แต่การประยกุต ์CSR เขา้กบัธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรมในทุกขนาดไม่วา่จะเป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือระหว่างประเทศนั้ น ก็ได้มีการรวบรวมลักษณะรูปธรรมในการ
ด าเนินการดา้น CSR ไว ้โดยเฉพาะจากคณะกรรมการการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมแห่งยุโรป 
(European Commission on CSR) ซ่ึงกล่าววา่ CSR นั้นมีอยู ่2 มิติส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 มิติภายใน อนัเป็นการดูแลกิจกรรมต่างๆ ท่ีธุรกิจนั้นด าเนินการอยู่และจดัการไดโ้ดยตรง 
เช่น การจดัการแรงงาน กระบวนการผลิต หรือการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 มิติภายนอก ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจท่ีบริษทัอาจจะควบคุมไม่ได้โดยตรง เช่น 
การดูแลลูกคา้ การรับผดิชอบต่อคู่คา้ และการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการพฒันาสังคม เป็นตน้ 
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 2.3.1  มิติภายใน 

2.3.1.1  การจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
องคก์รต่างๆ ปัจจุบนัมีความทา้ทายท่ีจะตอ้งดึงดูดพนกังานท่ีมีความสามารถ ดงันั้น 

ธุรกิจจึงควรส่งเสริมการจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีความรับผิดชอบ เช่น ดา้นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) การให้ข้อมูลท่ีโปร่งใสกับพนักงานในทุกๆ ด้าน การให้ความสมดุล
ระหวา่งงาน ชีวติครอบครัว และการพกัผอ่น การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมทั้งดา้นการคดัเลือกเขา้ท างาน 
รายไดแ้ละความกา้วหน้าทางการงาน โดยเฉพาะกบัผูห้ญิงและผูพ้ิการ การดูแลเอาใจใส่พนกังาน
โดยเฉพาะท่ีไดรั้บบาดเจ็บ หรือเกิดปัญหาสุขภาพจากการงาน นอกจากนั้นในดา้นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ธุรกิจควรท่ีจะได้ให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมในระดบัต่างๆ หรือแมแ้ต่การมีนโยบาย
ส่งเสริมและการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ เช่น การสนับสนุนช่วงต่อระหว่างโรงเรียนมาสู่พนักงาน
ส าหรับคนรุ่นใหม่ โดยการให้การฝึกอบรมพิเศษท่ีส าคญักบัคนกลุ่มน้ี นอกจากนั้น ท่ีส าคญัท่ีสุด 
คือ การสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึนในท่ีท างานใหไ้ด ้ซ่ึงลว้นจะน าไปสู่ศกัยภาพ
ท่ีเพิ่มข้ึนของทรัพยากรบุคคลทั้งท่ีเป็นพนกังานอยู่แลว้ และยงัจะดึงดูดให้คนเก่งนอกองค์กรให้
อยากเขา้มาอยูใ่นองคก์รท่ีเห็นความส าคญัของการรับผดิชอบต่อทรัพยากรบุคคลอีกดว้ย 

2.3.1.2  สุขภาวะและความปลอดภยัในการท างาน 
ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายควบคุมดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน  

แต่การคิดวิเคราะห์ว่าจะท าอย่างไรให้พนกังานมีสุขภาพและความปลอดภยัท่ีดีนั้น เป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัมากไปกวา่การปฏิบติัตามกฎหมายขั้นต ่าเสียอีก เพราะการท าให้พนกังานเกิดความสุข
และมีสุขภาพแขง็แรงยอ่มน าไปสู่การเพิ่มศกัยภาพขององคก์รในท่ีสุด 

ในประเทศไทยนั้นมีเทคนิควิธีการท่ีเรียกว่า “Happy Workplace” ซ่ึงเป็นหลกัการ
และวิธีการท่ีหลากหลายอนัน าไปสู่การพฒันาความสุขของพนกังานในมิติต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ือง
การเรียนรู้ ความสบายใจ ไม่เครียดในการท างาน สุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ หรือแมแ้ต่ความมัน่คง
ของครอบครัว ซ่ึงมีบริษทัทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้น ากระบวนการไปใช้จนได้ผลทั้งเพิ่ม
ความสุขใหก้บัพนกังานและยงัเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และผลก าไรไดใ้นหลายกรณีอีกดว้ย 

อยา่งไรก็ตามกระแสการกระจายงานไปสู่คู่คา้ ท าให้บริษทัเองควบคุมงานไม่ทัว่ถึง 
จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีควรจะช่วยกนัดูแลหรือตั้งเป็นนโยบายขององคก์รฯ เช่น การเลือกใชคู้่
คา้ท่ีมีคุณธรรม จรรยาบรรณต่อพนักงาน เพื่อเป็นการควบคุมดูแลอีกทางหน่ึง อีกทั้งยงัเป็นการ
ส่งเสริมบริษทัอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการจะท าธุรกิจกบับริษทัผูว้่าจา้งตอ้งพฒันาตนเองตามไปดว้ย เพราะมิ
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เช่นนั้นหากเกิดผลร้ายจากการท่ีใช้คู่คา้ท่ีไม่ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภยัในการท างานของ
ลูกจา้ง ภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีก็จะกลบัข้ึนมาถึงบริษทัผูว้า่จา้งดว้ย 

ในต่างประเทศได้มีการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานทั้งในส านกังานและโรงงาน ตั้งแต่เคร่ืองเขียนไปจนถึงเคร่ืองจกัร เพื่อลดและป้องกนั
อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัพนกังานใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงประเทศไทยน่าจะน ามาประยกุตใ์ช ้

2.3.1.3  การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
เม่ือองคก์รตอ้งเผชิญกบัวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือวกิฤตการณ์ภายใน 

เช่น การปรับโครงสร้างภายในขององค์กร การควบรวมกิจการต่างๆ ซ่ึงมกัจะน ามาสู่การเลิกจา้ง
พนักงานจ านวนมาก องค์กรควรปรึกษาหารือและสร้างความร่วมมือกนัในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บริษทั ไม่วา่จะเป็นนกัลงทุน ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือแมแ้ต่ลูกคา้ เพื่อน ามาซ่ึงการแกปั้ญหาอยา่งมี
ประสิทธิภาพและย ัง่ยนื เพราะหากไม่ท าเช่นนั้น อาจท าใหค้วามเช่ือถือไวว้างใจ และความรู้สึกเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์รตอ้งเสียไป 

2.3.1.4  การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร 
การลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยสารพิษ/ของเสียและคาร์บอนเป็นการลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และย่อมเป็นผลดีต่อองค์กรนั้นๆ เองในอนัท่ีจะจดัการการผลิตสินคา้/
บริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และยงัเป็นการลดตน้ทุนดา้นพลงังานและการจดัการของเสียต่างๆ 
อีกดว้ย ซ่ึงน าไปสู่ผลก าไรท่ีสูงข้ึน  ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดท่ีเพิ่มข้ึน และท่ีส าคญัเป็น
การสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัองคก์รในประเด็นส่ิงแวดลอ้ม เช่น สภาวะโลกร้อนท่ีก าลงัเป็นประเด็น
ส าคญัทัว่โลก ถือวา่ไดป้ระโยชน์ต่อทุกฝ่าย (Win-Win) 

2.3.1.5  ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ 
ปัจจุบนัความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อองคก์รเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดโดยเฉพาะบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันั้น ความโปร่งใสและขั้นตอนการตดัสินใจต่างๆ ของบริษทัท่ีมี
ความชัดเจนตรวจสอบได้ ซ่ึงมีความส าคญัอย่างยิ่งยวดทั้งต่อความมัน่คงของบริษทั และความ
มัน่คงของสังคม ทั้งน้ี เป็นเพราะวา่การบริหารจดัการท่ีมีความโปร่งใสทางบญัชีและกระบวนการ
ตดัสินใจในทุกระดบันั้น ยอ่มน าไปสู่ขอ้มูลท่ีมีความชดัเจน ตรวจสอบได ้ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดโ้ดย
นักลงทุนและผูท่ี้เก่ียวข้อง ท าให้เกิดระบบการลงทุนในสังคมโดยรวมท่ีมีประสิทธิภาพ ความ
ผิดปกติทางการเงินหรือขอ้ปัญหาในกระบวนการตดัสินใจต่างๆ ยอ่มจะสามารถถูกพบและจดัการ
ไดโ้ดยองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในดา้นการเงินและทรัพยากรต่างๆ ท่ี
ตอ้งเสียไปกบัการคอร์รัปชัน่อีกดว้ย ซ่ึงน าไปสู่สังคมท่ีมีความย ัง่ยืนและแข็งแรงทางเศรษฐกิจใน
ท่ีสุด 
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ตวัอยา่งท่ีส าคญั คือ กลุ่มบริษทัน ้ ามนัขนาดใหญ่ของโลกนั้นไดมี้การร่วมมือในการ
ต่อตา้นคอร์รัปชั่นเก่ียวกับวงการน ้ ามนัในประเทศผูส่้งออกน ้ ามนัต่างๆ โดยการเปิดเผยข้อมูล
งบประมาณต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ือมโยงของบริษทัน ้ามนัและรัฐบาลต่างๆ อยา่งโปร่งใส (The 
Extractive Industries Transparency Initiative: EITI) จนสามารถลดการคอร์รัปชัน่ในวงการน ้ ามนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทัว่โลก ซ่ึงยอ่มเป็นประโยชน์กบับริษทัน ้ามนัต่างๆ เองในท่ีสุด 
 
 2.3.2  มิติภายนอก 

2.3.2.1  การจดัการกบัคู่คา้ (Supplier) และหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partner) ท่ีรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

กล่าวคือการเลือกคู่ค้า (Supplier) และหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partner) ควรค านึงถึง
บทบาทการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นๆ เพื่อเป็นการขยายความรับผิดชอบต่อสังคมจาก
องค์กรของตนไปสู่องค์กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเป็นผลจากความซับซ้อน
ของระบบธุรกิจสมยัใหม่ท่ียากต่อการควบคุมให้ครอบคลุมไปทั้งห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) 
โดยอาจจะมีนโยบายหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเด็นเหล่าน้ี อาทิ ส่งเสริมผูป้ระกอบการใหม่ๆ ท่ีจะ
เขา้มาเป็นคู่คา้ดว้ยการส่งท่ีปรึกษาไปช่วยพฒันาระบบการท างานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้
ตามมาตรฐานท่ีวางไว ้เป็นตน้ ตวัอยา่งท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัคู่คา้
ของบริษทัคา้ปลีกต่างๆ (Green Retailing) ซ่ึงสามารถลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมๆ กบัการลด
ตน้ทุน และเพิ่มผลก าไรไปไดพ้ร้อมๆ กนั เช่น การเลือกลูกคา้ท่ีสินคา้ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม หรือ
สินคา้ท่ีลดการใชหี้บห่อโดยไม่จ  าเป็น เป็นตน้ 
 

2.3.2.2  การดูแลผูบ้ริโภค 
ผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อสินคา้และบริการขององคก์รเป็นแหล่งท่ีมาของรายได ้ดงันั้น จึง

ตอ้งมีการดูแลผูบ้ริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินคา้/บริการ ตั้งแต่การผลิต การขาย ไปจนถึงการ
ทิ้งให้ปลอดภยั มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงคุณภาพและราคา และมีจริยธรรม นอกจากนั้นยงัสามารถ
แสดงความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคด้วยการเลือกผลิต จ าหน่าย สินคา้และบริการเฉพาะด้านให้
เหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค หรือแมแ้ต่การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สามารถใชไ้ดก้บัทุกกลุ่มท่ีรวมถึง
ผูพ้ิการดว้ย (Design for All) เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีอกัษรเบรลล์ หรือสั่งการดว้ยเสียงส าหรับคน
ปกติและคนตาบอดใชไ้ด้ หรือแมแ้ต่การท่ีบริษทัผลิตของเล่นหลายแห่งทัว่โลกรวมทั้งบริษทัไทย 
เช่น Wonder World Toy เลือกท่ีจะไม่ผลิตของเล่นท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสม เช่น ปืนและอาวุธ เป็น
ตน้ ย่อมท าให้เกิดความเช่ือถือไวใ้จมากข้ึนในวงการผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายของเล่น อีกตวัอย่างท่ี
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น่าสนใจ คือ สถาบันการเงินจ านวนหน่ึงยงัเน้นท่ีจะปล่อยสินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ 
(Responsible Lending) โดยมุ่งเนน้ไปยงัการให้ขอ้มูลท่ีชดัเจนครบถว้นกบัลูกคา้ การพิจารณาการ
ให้สินเช่ือจากความสามารถในการช าระคืนจริงของลูกคา้ และดูแลลูกคา้เม่ือประสบปัญหาทาง
การเงินในสภาวะวกิฤต เช่น การปรับเวลาผอ่นช าระออกไป เป็นตน้ ซ่ึงการปล่อยสินคา้อยา่งมีความ
รับผดิชอบนั้นมีความส าคญัอยา่งยิง่ เห็นไดจ้ากภาวะวกิฤตของเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2007 เป็นตน้
มานั้น เกิดจากการปล่อยสินเช่ือบา้นอย่างไม่รับผิดชอบของสถาบนัการเงินจ านวนมากในอเมริกา
จนกลายเป็นวกิฤตหน้ีดอ้ยสภาพ (Sub-prime Crisis) ในท่ีสุด 

2.3.2.3  ความรับผดิชอบต่อชุมชนใกลเ้คียง (Local Communities) 
การด าเนินงานของบริษทัต่างๆ ตามปกติจะใชป้ระโยชน์ต่อชุมชนอยู่แลว้ เช่น การ

จา้งแรงงานชุมชน ซ่ึงน ารายได้สู่ชุมชนและเพิ่มรายได้ภาษีของพื้นท่ี ท าให้เกิดทุนสาธารณะท่ี
สามารถน ามาสร้างประโยชน์แก่ชุมชนไดอี้ก นอกจากนั้น องค์กรยงัตอ้งพึ่งพาชุมชนรอบขา้งใน
รูปแบบของแรงงาน ความร่วมมือ และอ่ืนๆ ดงันั้น บริษทัจึงควรมีส่วนช่วยเหลือทั้งดา้นสุขภาพ 
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน (และชุมชนใกลเ้คียง) ผา่นการบริจาค หรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ใดๆ ท่ีจะช่วยพฒันาชุมชน และน าไปสู่ความแข็งแรงของชุมชนนั้นๆ ซ่ึงผลตอบแทนท่ีบริษทัจะ
ไดรั้บ คือ ภาพลกัษณ์ท่ีดี น าไปสู่ความร่วมมือแลว้พร้อมจะช่วยเหลือบริษทั 

2.3.2.4  ความรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวม 
บริษทัต่างๆ ท่ีอยูใ่นเมืองหรือบริษทัขนาดใหญ่ อาจไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัพื้นท่ี

ในบริเวณนั้นๆ มากนกั ดงันั้น บริษทัเหล่าน้ีจึงควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกวา้ง โดย
การบริจาค ท ากิจกรรม หรือสนบัสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อการแกไ้ขปัญหาและพฒันาสังคมใน
ประเด็นท่ีบริษทัเก่ียวขอ้งและสนใจ ซ่ึงถือเป็นการแสดงบทบาทผูน้ าทางธุรกิจต่อการสร้างความ
เปล่ียนแปลงในสังคมอยา่งชดัเจน กิจกรรมเหล่าน้ีควรท่ีจะวดัผลไดเ้ป็นอยา่งยิ่ง ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการวางแผน และการหาพนัธมิตรในการปฏิบติังานท่ีดี ซ่ึงจะน ามาสู่ภาพลกัษณ์ท่ีดี อนัเป็น
รากฐานส าคัญในการสร้างความไวว้างใจและคุณค่าของบริษัทในมุมมองของผูบ้ริโภคและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในช่วงวกิฤตเศรษฐกิจในปี 2540 นั้นเกิดความร่วมมือของเครือข่ายธุรกิจอเมริกนัใน
ประเทศไทยท่ีร่วมกนัท าโครงการ American Corporations Thailand (ACT) ซ่ึงระดมทุนกว่าร้อย
ลา้นบาทในการช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในหลากหลายส่วน เช่น การให้ทุน
โครงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อพฒันาคุณภาพแรงงานให้เป็นท่ีตอ้งการของตลาด จนน าไปสู่การ
พฒันาเยียวยาปัญหาในหลายประเด็น และยงัช่วยพฒันาภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนอย่างมากของบริษทั
อเมริกาในสายตาของคนไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 
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อีกตัวอย่างหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือ ความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์ (Microsoft) 
ประเทศไทยและรัฐบาลในประเด็นของการดูแลร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่  ซ่ึงใชแ้รงจูงใจทางเศรษฐกิจ
ในการชกัชวนร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่นบัพนัร้านให้มาร่วมรับผิดชอบเด็กและเยาวชนในร้าน โดย
ร้านท่ีผ่านเกณฑ์การดูแลร้านให้ปลอดภยัจะไดสิ้ทธิพิเศษในการซ้ือโปรแกรมถูกลิขสิทธ์ิท่ีส าคญั 
เช่น Windows และ Office ได้ในราคาถูกไม่ถึงคร่ึงของราคาปกติ ซ่ึงนอกจากเป็นการร่วม
รับผิดชอบสังคมแล้ว ย่อมน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของการใช้โปรแกรมถูกลิขสิทธ์ิและการเพิ่มลูกคา้
ใหม่ๆ อีกดว้ย 

นอกจากนั้นยงัมีความร่วมมือกบับริษทัจดัส่งเอกสารและพสัดุระดบัโลกอยา่ง TNT 
และหน่วยงานของสหประชาชาติท่ีดูแลเร่ืองอาหารให้กบัพื้นท่ีซ่ึงขาดแคลนอาหารทัว่โลก (UN 
World Food Programme: WFP) ซ่ึงร่วมมือกนัพฒันาขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ และสนบัสนุน
เคร่ืองมือต่างๆ ในการจัดส่งอาหารไปทั่วโลก อันเป็นการน าเอาความเข้มแข็งของบริษัทมา
สนบัสนุนงานเพื่อสังคมไดอ้ยา่งตรงจุด จนเป็นส่วนส าคญัให้ WFP สามารถรับมือกบัวิกฤตการณ์
ต่างๆ ของโลกไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และภายในปี 2008 นั้น สามารถจดัส่งอาหารไดถึ้ง 39 ลา้นตนัไปสู่ผู ้
หิวโหยกวา่ 102 ลา้นคนใน 78 ประเทศ (สุนิตย ์เชรษฐา, 2553) 
 
 สรุปว่าองค์ประกอบในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  
2 มิติ คือ มิติภายในท่ีเป็นการบริหารจดัการภายในองคก์ร ตั้งแต่ระดบัพนกังานจนถึงกระบวนการ
ผลิต ซ่ึงตรงกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีมีการจดัการทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การใช้มาตรฐาน 
ความปลอดภยั อาชีวะอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม (Safety Healthy and Environment: SHE) ไปจนถึง
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมิติภายนอก ท่ีเป็นการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีอยูน่อกองค์กร เช่น  
คู่คา้ ผูบ้ริโภค และชุมชนรอบเขตประกอบการ ดงัท่ีบริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมในปัจจุบนั 
 

2.4  การแบ่งประเภทของความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
 พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ (2553) กล่าวว่าการแบ่งประเภท CSR มีหลายประเภท จึงขอยก
ประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษา 
บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มากท่ีสุดมา 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
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 2.4.1  การแบ่งตามกระบวนการ 
 การแบ่ง  CSR ลักษณะน้ี เ ป็นการแบ่งความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรตาม
กระบวนการในการด าเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

2.4.1.1  CSR นอกกระบวนการ (CSR-after-Process) 
CSR นอกกระบวนการ เป็นการท า “กิจกรรมเพื่อสังคม” ท่ีแยกจากการด าเนินธุรกิจ

หลกั และด าเนินการหลงัจากท่ีไดท้  ากระบวนการธุรกิจนั้น โดยมกัท ากิจกรรมนอกเวลางานปกติ 
เช่น การเป็นอาสาสมคัรบ าเพญ็ประโยชน์ การบริจาคเงินหรือส่ิงของบรรเทาทุกข ์

2.4.1.2  CSR ในกระบวนการ (CSR-in-Process) 
CSR ในกระบวนการ เป็นการท า “ธุรกิจเพื่อสังคม” โดยน าเอาความรับผิดชอบต่อ

สังคมไปเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การผลิต การจดัจ าหน่าย 
และการให้บริการหลงัการขาย ท่ีตระหนกัถึงการป้องกนัและก าจดัมลภาวะต่างๆ การใชท้รัพยากร
อยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การชดเชย
ความบกพร่องจากสินคา้และบริการ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นการด าเนินการในเวลาปกติของการ
ท างาน ธุรกิจเพื่อสังคมคือ Social Business เป็นส่วนประกอบย่อยของการประกอบการสังคม 
(Social Entrepreneurship) 

2.4.1.3  CSR ทั้งกระบวนการ (CSR-as-Process) 
CSR ทั้งกระบวนการ เป็น “กิจการเพื่อสังคม” มกัเป็นองคก์รท่ีด าเนินงานโดยท่ีไม่

แสวงหาก าไร มีวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งเพื่อยงัประโยชน์ให้แก่สังคมในทุกกระบวนการของ
กิจการ ไดแ้ก่ มูลนิธิ องคก์รสาธารณประโยชน์ องคก์รประชาชน และส่วนราชการต่างๆ 

อยา่งไรก็ดีกิจการเพื่อสังคมในความหมายเตม็ของ CSR-as-Process นั้น มีขอ้แตกต่าง
จากหน่วยงานท่ีเรียกตวัเองวา่ องคก์รท่ีไม่มีวตัถุประสงค์หาก าไร (Nonprofit Organization) ตรงท่ี
หน่วยงานท่ีไม่หาก าไรอาจอยู่ในสภาพท่ีไม่มีก าไรให้ทั้งแก่ตนเองและสังคม อนัเน่ืองมาจากการ
ขาดกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.4.1.4  CSR ทั้งวสิาหกิจ (CSR-as-Enterprise) 
CSR ทั้งวสิาหกิจ เป็น “วสิาหกิจสังคม” หรือ Social Enterprise เป็นธุรกิจท่ีหารายได้

ดว้ยนวตักรรม การแสวงหาโอกาสจากความอยติุธรรม การไม่ยดึติดกบักฎเกณฑ ์ซ่ึงแบ่งเป็นองคก์ร
แบบดั้งเดิมท่ีไม่แสวงหาก าไร องคก์รแบบดั้งเดิมท่ีแสวงหาก าไร และองคก์รแบบผสม ผูด้  าเนินงาน
ในวิสาหกิจสังคมเรียกว่า ผูป้ระกอบการสังคม (Social Entrepreneur) ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความเด็ดเด่ียว  
กดัติดและตอ้งการเปล่ียนแปลงสังคมหรือการปฏิวติัสังคมอย่างย ัง่ยืน ตวัอย่างเช่น Muhammed 
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Yunus แห่ง Grameen Bank ท่ีปล่อยสินเช่ือใหก้บัคนจนในบงักลาเทศใหน้ าเงินไปท าธุรกิจท่ีเรียกวา่
ไมโครเครดิต 

2.4.1.5  CSR ทั้งธุรกิจ (CSR-as-Business) 
CSR ทั้งธุรกิจ เป็น “การท าธุรกิจสังคม” คือการน าเอาประเด็นสังคมมาท าธุรกิจซ่ึงมี

ทั้งการผลิต การคา้ และการบริการ เช่น เป็นผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีช่วยประหยดัพลงังานหรือลด
มลพิษ ผูข้ายปัจจยัการผลิตท่ีไม่ปนเป้ือนมีท่ีมาท่ีรับผดิชอบต่อสังคม เป็นผูรั้บซ้ือขยะอุตสาหกรรม
ไปคดัแยกและหมุนเวยีนน ามาใชใ้หม่ เป็นบริษทัท่ีใหค้  าปรึกษาหรือจดัฝึกอบรมทางดา้น CSR เป็น
ตน้ องคก์รลกัษณะน้ีจะท าธุรกิจกบัหน่วยงานท่ีด าเนินงานท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมในทุกระดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2 CSR ตามกระบวนการ 
แหล่งทีม่า: พิพฒัน์ นนทนาธรณ์, 2553: 27. 
 

จากภาพท่ี 2.2 แสดงถึง CSR ตามกระบวนการ โดยมี CSR-after-Process จะเนน้การ
ท ากิจกรรมหลังจากกระบวนการผลิตหรือกระบวนการในการด าเนินงาน หรือกระบวนการ
ให้บริการ CSR-in-Process เป็นการเนน้การท ากิจกรรม CSR ทั้งในส่วนปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ/
กิจกรรม ผลผลิต และยงัเนน้ไปถึงผลลพัธ์ เช่น โครงการรณรงคเ์ลิกเหลา้ ไม่เพียงแต่ท าให้คนเลิก
ด่ืมเหลา้ แต่ยงัท าใหมี้เงินเหลือใชใ้นครอบครัวอีกดว้ย ส่วน CSR-as-Enterprise เป็นการเนน้ในส่วน
ผลลพัธ์และผลกระทบ เป็นการช่วยเหลือให้ชุมชนสามารถช่วยตวัเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน ท าให้คนรุ่น
ปัจจุบนัสามารถยืนไดด้ว้ยตวัเองและช่วยเหลือคนรุ่นต่อไปได ้ในตวัอย่างน้ีไม่เพียงแต่คนจะเลิก
เหลา้และมีเงินเหลือเท่านั้น เขาจะตอ้งรู้จกัและมีเคร่ืองมือในการท ามาหากินอยา่งชาญฉลาด สุดทา้ย 
CSR-as-Business เป็นการเน้นการสนบัสนุน ประสาน และร่วมมือกบั CSR ก่อนหน้า ทั้งในดา้น
การผลิต การคา้ และบริการท่ีเก่ียวกบั CSR 

CSR-as-Business 

CSR-in-Process CSR-after-
Process 

CSR-as-
Process 

CSR-as-
Enterprise 

ปัจจยัน ำเข้ำ กระบวนกำร/กิจกรรม ผลผลติ ผลลพัธ์ ผลกระทบ 
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การแบ่งประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมตามกระบวนการเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ตรงท่ีบริษทัฯ มีการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อ
สังคมแบบเต็มระบบโดยด าเนินงาน CSR นอกกระบวนการ เช่น การท่ีทีมมวลชนสัมพนัธ์ลงพื้นท่ี
ไปร่วมกิจกรรมกบัคนในชุมชน CSR ในกระบวนการ เช่น การผลิตวตัถุดิบอยา่งมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยคู่คา้สามารถตรวจสอบได้ และ CSR ทั้งธุรกิจท่ีจบัเอากระแสโลกในเร่ืองของการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมมาบูรณาการ รวมถึงการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเพื่อ
ตอ้งการใหล้ดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2.4.2  การแบ่งตามกจิกรรม 
การแบ่ง CSR ลักษณะน้ีเป็นการแบ่งตามกิจกรรมท่ีด าเนินการ เป็นการมองในระดับ

กิจกรรมท่ีเป็นระดบัปฏิบติัการในการจดัการ โดย CSR ตามกิจกรรมมี 6 ประเภทดงัน้ี 
2.4.2.1  การส่งเสริมเหตุปัจจยั (Cause Promotion) 
การส่งเสริมเหตุปัจจยั คือการท่ีองคก์รสนบัสนุนเงินทุนหรือการสนบัสนุนท่ีมิใช่ตวั

เงิน เพื่อเพิ่มการตระหนกัและเป็นห่วงเก่ียวกบัเหตุปัจจยัปัญหาทางสังคม หรือการสนบัสนุนการ 
ระดุมทุน การมีส่วนร่วมหรือการสรรหาอาสาสมคัรเพื่อการดงักล่าว องค์กรธุรกิจมีการริเร่ิมและ
บริหารงานส่งเสริมนั้นดว้ยตนเอง หรือร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใดหรือกบัหลายๆ องคก์รก็ได ้

2.4.2.2  การตลาดเหตุสัมพนัธ์ (Cause-Related Marketing) 
การตลาดเหตุสัมพนัธ์เป็นตลาดผูกมดัในการให้หรือบริจาคจากจ านวนร้อยละของ

รายได ้ซ่ึงมกัจะคิดจากยอดขายสินคา้หรือบริการ เพื่อสนบัสนุนแกไ้ขประเด็นปัญหาทางสังคมเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ ข้อเสนอน้ีส่วนใหญ่จะประกาศอย่างมีระยะเวลาท่ีแน่นอน กับสินค้า
เฉพาะท่ีร่วมรายการและบริจาคกบัการกุศลท่ีระบุไว ้กิจกรรม CSR ชนิดน้ี องคก์รธุรกิจมกัร่วมมือ
กับองค์กรท่ีไม่มีวตัถุประสงค์หาก าไรเพื่อสร้างสัมพนัธภาพในประโยชน์ร่วมกันด้วยกันเพิ่ม
ยอดขายผลิตภณัฑ์ เพื่อน าเงินไปสนบัสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการเปิด
โอกาสให้แก่ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผา่นทางการซ้ือผลิตภณัฑ์โดยไม่ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใดเพิ่มเติม 

2.4.2.3  การตลาดสังคมองคก์ร (Corporate Social Marketing) 
การตลาดสังคมองคก์รเป็นการสนบัสนุนการพฒันาหรือการน าการรณรงคไ์ปปฏิบติั

เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงมกัจะตั้งใจปรับปรุงในดา้นสาธารณสุข ดา้นความปลอดภยั ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม หรือความอยูดี่ของชุมชน ความแตกต่างส าคญัของการตลาดสังคมองคก์รคือมุ่งแกไ้ข
ปัญหาสังคม จะเนน้ท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นหลกั ในขณะท่ีการตลาดเหตุสัมพนัธ์จะเน้นท่ี
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การสร้างความตระหนกั ตลอดจนการสนบัสนุนทรัพยากรดา้นทุนและอาสาสมคัรเพื่อให้รับรู้ถึง
ประเด็นปัญหาดงักล่าว 

2.4.2.4  การใหเ้พื่อสังคมขององคก์ร (Corporate Philanthropy) 
การให้เพื่อสังคมขององค์กรเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยตรงไปยงัการกุศลหรือ

ปัญหาสังคมนั้นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินช่วยเหลือ การบริจาค หรือการบริการตอบแทนดว้ย
ส่ิงเดียวกนั กิจกรรมน้ีจะพบไดท้ัว่ไปตามองค์กรต่างๆ ซ่ึงมกัจะเป็นการด าเนินการในเชิงรับและ
เป็นไปตามกระแสความตอ้งการจากภายนอก หรือมีผูเ้สนอให้ท า มากกว่าจะเกิดจากการวางแผน
หรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคก์รเอง ท าให้ไม่เกิดความเช่ือมโยงเขา้กบัเป้าหมายหรือพนัธ
กิจขององคก์รเท่าใดนกั 

2.4.2.5  การอาสาชุมชน (Community Volunteering) 
การอาสาชุมชนเป็นการสนบัสนุนหรือจูงใจให้พนกังาน คู่คา้ สมคัรชิกในแฟรนไชส์

มาร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนท่ีองค์กรตั้งอยู่ และเพื่อตอบสนองต่อ
ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีองค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรอาจด าเนินการเองโดยล าพงั
หรือร่วมมือกบัองค์กรหน่ึงองค์กรใด และอาจเป็นผูก้  าหนดกิจกรรมอาสาดงักล่าวนั้นเอง หรือให้
พนักงานเป็นผูค้ ัดเลือกกิจกรรมแล้วน าเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน โดยท่ี
พนกังานสามารถไดรั้บการชดเชยในรูปของวนัหยดุหรือวนัลาเพิ่มเติม 

2.4.2.6  การประกอบธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business 
Practices) 

การประกอบธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่าง
พินิจพิเคราะห์ดว้ยดุลพินิจ ทั้งในเชิงป้องกนัดว้ยการหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือ
ในเชิงร่วมกนัแกไ้ขดว้ยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้นๆ ดว้ยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อ
การยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยท่ีองค์กรธุรกิจสามารถท่ีจะ
ด าเนินการเองหรือเลือกท่ีจะร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอกก็ได ้

จากทฤษฎีการแบ่งประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมตามกิจกรรม จะเห็นได้ว่ามี
ความสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ในหลายหัวขอ้ เช่น การ
ส่งเสริมเหตุปัจจยั ท่ีมีการให้จิตอาสาในบริษทัเขา้ไปท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชน และการให้เพื่อ
สังคมขององค์กร เป็นการสนับสนุนงบประมาณต่างๆ ให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนน าไปใช้ท า
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ เป็นตน้ 
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 2.4.3  การแบ่งตามรูปแบบ 
 พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ (2553) กล่าววา่การแบ่งลกัษณะน้ีเป็นการแบ่ง CSR ตามรูปแบบการ
ท า CSR ท่ีเป็นลกัษณะของการตอบสนอง กลยทุธ์และสร้างสรรค ์เป็นการแบ่งรูปแบบการท า CSR 
ท่ีสูงกวา่ระดบักิจกรรม 
 

2.4.3.1  CSR เชิงตอบสนอง (Responsive CSR) 
CSR เชิงตอบสนองประกอบดว้ย 2 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ การปฏิบติัตวัเป็นบรรษทั

พลเมืองท่ีดี (Good Corporate Citizen) และการบรรเทาผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึน หรือท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากกิจกรรมทางธุรกิจของตน โดยอาจจะยงัไม่ไดลุ้กข้ึนมาสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม
อะไรต่อมิอะไรเพิ่มข้ึน ซ่ึงน่าจะเรียกไดว้า่เป็นการท า CSR ในเชิงรับ (Receptive) 

กิจกรรม CSR ภายใตรู้ปแบบน้ี จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีปัญหาหรือผลกระทบจากการ
ด าเนินธุรกิจไปสู่สังคม หรือสังคมมีการเรียกร้องให้กิจการด าเนินความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม
ต่อผลกระทบเหล่านั้น เป็นการผลกัดนัให้มีการริเร่ิมด าเนินงาน CSR จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีอยู่
ภายนอกองคก์ร (Outside-In) 

ส่วนวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นน้ีกิจการมกัจะศึกษาขอ้กฎหมาย 
กฎระเบียบ มาตรฐานหรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง แล้วน ามาปฏิบัติเพื่อปรับให้เข้ามาตรฐาน 
(Standardization) เป็นอนัท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

ผลลพัธ์จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยวธีิการน้ี จะท าใหกิ้จการไดช่ื้อวา่
เป็นบรรษัทพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงาน และไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นสมาชิกหน่ึงในสังคมนั้นๆ (Inclusiveness) 

อยา่งไรก็ดีเป้าประสงคข์องการท า CSR ในขั้นน้ี แมผู้ท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรม 
CSR เป็นบุคคลท่ีอยู่ภายนอกองค์กร แต่กิจการยงัคงมุ่งรักษาไวซ่ึ้งคุณค่าขององค์กร (Corporate 
Value) เป็นส าคญั 

2.4.3.2  CSR เชิงกลยทุธ์ (Strategic CSR) 
CSR เชิงกลยุทธ์เป็นการยกระดับจากการเป็นเพียงบรรษัทพลเมือง  ท่ีมีความ

รับผดิชอบต่อการบรรเทาปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดจากกิจการสู่การท า CSR ในเชิงรุก (Proactive) 
ท่ีองค์กรสามารถริเร่ิมกิจกรรม CSR ด้วยตัวเองให้แก่สังคมภายนอก (Inside-Out) ท่ีเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กบัความตอ้งการหรือการริเร่ิมจากภายนอก (Outside-In) 

วิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใตรู้ปแบบท่ีเป็นเชิง CSR เชิงกลยุทธ์น้ี 
กิจการไม่เพียงแต่สามารถปฏิบติัไดต้ามขอ้ก าหนดหรือมาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับเท่านั้น แต่ยงัมี
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การก าหนดจุดยืนท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากแนวปฏิบติัขององค์กรอ่ืนๆ มีการสร้างความ
แตกต่าง (Differentiation) ในวิธีการมีอิสรภาพในการคดัเลือกประเด็นทางสังคม โดยท่ีปลอดจาก
พนัธนาการหรือขอ้เรียกร้องอยา่งเช่นใน CSR เชิงตอบสนอง 

ด้วยวิธีการท่ีแตกต่างและกิจกรรม CSR ท่ีเหมาะสมผลรับจากการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบท่ีเป็น CSR เชิงกลยุทธ์น้ี จะท าให้เ อ้ือต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข่งขนั (Competitiveness) ขององคก์รในระยะยาว 

เป้าประสงค์ของ CSR เชิงกลยุทธ์ท่ีผสมผสานการริเร่ิมทั้ งจากภายในและการ
เช่ือมโยงจากภายนอกจะก่อใหเ้กิดคุณค่าร่วมกนั (Shared Value) ระหวา่งธุรกิจและสังคม 

2.4.3.3  CSR เชิงสร้างสรรค ์(Creative CSR) 
กระบวนการคิดเพื่อให้ได้มาซ่ึงกิจกรรม CSR เชิงกลยุทธ์หรือการคิด CSR เชิง 

“ยุทธศาสตร์” นั้น ส่วนใหญ่จะใช้พลงัจากสมองซีกซ้ายในการวิเคราะห์หาเหตุผล ค านวณความ
คุม้ค่า ตน้ทุน ประสิทธิภาพ ฯลฯ ขณะท่ี CSR เชิงสร้างสรรคน์ั้นจะถูกปลดปล่อยออกมาจากสมอง
ซีกขวา เป็นการคิด CSR ในเชิง “ยุทธศิลป์” ท่ีตอ้งอาศยัไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ จินตาการ และ
ความรู้สึกเป็นส าคญั 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3 พฒันาการ CSR 
แหล่งทีม่า: สถาบนัไทยพฒัน์, 2552. 
 

CSR เชิงสร้างสรรค์ เป็นการท า CSR ท่ีก้าวขา้มบริบทของการรุก-รับ แต่เป็นการ
พฒันากิจกรรม CSR ในเชิงร่วมมือ (Collaborative) ท่ีเป็นโอกาสให้เกิดการท างานร่วมกนัระหว่าง
ธุรกิจและสังคมอยา่งไม่แบ่งแยก 

กิจกรรม CSR ภายใตรู้ปแบบน้ี จะไม่สามารถก าหนดได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู ้
ริเร่ิมก่อนหลงั เน่ืองจากเส้นแบ่งของการท างานร่วมกนัระหวา่งกิจการและสังคมจะเลือนรางลง 

ส าหรับวธีิการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมภายใตรู้ปแบบ CSR เชิงสร้างสรรค ์จะ
มิได้จ  ากัดเพียงการสร้างความแตกต่างในวิธีการท่ีมีอยู่ แต่เป็นการคิดค้นวิธีการข้ึนใหม่เป็น
นวตักรรม (Innovation) การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากวธีิการอ่ืน
โดยอตัโนมติั 

Strategic 
CSR 

Creative 
CSR 

Responsive 
CSR 
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ตารางที ่2.1 CSR แบบตอบสนอง กลยทุธ์ และสร้างสรรค ์
Responsive CSR Strategic CSR Creative CSR 

Corporate Value Shared Value Common Value 
Inclusiveness Competitiveness Cohesiveness 
Standardization Differentiation Innovation 
Outside-In Outside-In, Inside-Out Blur 
Receptive Proactive Collaborative 

 
แหล่งทีม่า: สถาบนัไทยพฒัน์, 2552: 17. 
 

ผลลพัธ์จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใตรู้ปแบบท่ีเป็น CSR เชิงสร้างสรรคน้ี์ 
จะท าให้เอ้ือต่อการพฒันาขีดความสัมพนัธ์ท่ีเนน้แฟ้น (Cohesiveness) ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
กลุ่มต่างๆ ในอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดคุณค่าเดียวกนั (Common Value) ของทั้งกิจการและสังคม 

ปรัชญาของการท า CSR เชิงกลยุทธ์มุ่งท่ีจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 
(Competitiveness) ทางธุรกิจ แต่ปรัชญาของการท า CSR เชิงสร้างสรรค์นั้นจะมุ่งเสริมสร้างขีด
ความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้น (Cohesiveness) กบัสังคม 

สรุปไดว้า่การแบ่งประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมตามรูปแบบ เป็นการด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมท่ีลึกกวา่การแบ่งประเภทความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีกล่าวมา เน่ืองจากมีการน า
มาตรฐานต่างๆ เขา้มาปรับใช้มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีมีการใช้การ
ด าเนินงานเชิงรุกและรับเพื่อการเขา้ถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงการด าเนินงานในลกัษณะ
เช่นน้ีถา้สามารถเขา้ถึงจิตใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแลว้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งมากในการ
ท่ีจะขอความร่วมมือในโอกาสต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 
 

2.5  ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อสังคม 
 
 การด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร
ธุรกิจท่ีค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งใน
ระดบัใกล้และระดบัไกล ดงันั้นการด าเนินงาน CSR จึงส่งผลต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในด้านต่างๆ ของ
องค์กร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความใกลชิ้ดและไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินงาน CSR 
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ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและพนกังานซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในองคก์ร จากการทบทวนวรรณกรรม
พบวา่การด าเนินงาน CSR ขององคก์รธุรกิจไดส่้งผลต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในองคก์รดงัน้ี 
 พิพฒัน์ ยอดพฤติการณ์ (2553) ผูอ้  านวยการสถาบนัไทยพฒัน์ในฐานะหัวหน้าโครงการ
ศึกษาวิจยัเพื่อออกแบบและพฒันากิจกรรม CSR ในกระบวนการบริหารจดัการองค์กรธุรกิจท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) ได้กล่าวว่า
ประโยชน์ของ CSR ท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจนั้นมีหลายอยา่งทั้งการสร้างรายไดแ้ละท าใหส่้วนแบ่งตลาด
เพิ่มข้ึน อนัเน่ืองมาจากการท่ีลูกคา้พิจารณาเลือกซ้ือสินคา้และบริการจากองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม หรือการได้รับประโยชน์จากการวางต าแหน่งตราผลิตภณัฑ์ 
(Brand Positioning) ให้อยู่ในใจของลูกคา้เป็นอนัดบัตน้ๆ ในประเภทสินคา้หรือบริการนั้นๆ โดย
การด าเนินกิจกรรม CSR ร่วมกบัการท าตลาดผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ีองคก์รยงัสามารถท่ีจะลดรายจ่าย
ของกิจการจากการด าเนินกิจกรรม CSR หรือการลดงบประมาณใชจ่้ายดา้นโฆษณาอีกดว้ย ส าหรับ
ประโยชน์ของ CSR ในแง่พนักงานองค์กร คือพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการท างานท าให้
องคก์รสามารถท่ีจะรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถไวไ้ดแ้ละสามารถชกัชวนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
และเป็นท่ีตอ้งการใหเ้ขา้มาท างานกบัองคก์ร (สถาบนัไทยพฒัน์, 2553ก) 
 สรุปได้ว่าการด าเนินงาน CSR ขององค์กรธุรกิจได้ส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในองค์กร อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหารและพนกังาน โดยพนกังานจะไดรั้บประโยชน์จากการ
ด าเนินงาน CSR โดยการมีความสุขและความภาคภูมิใจในการท างานร่วมกบัองคก์รซ่ึงเป็นผลดีกบั
องค์กรเองดว้ย เน่ืองจากท าให้สามารถรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถไวไ้ด้และสร้างแรงจูงใจ
บุคลากรท่ีมีคุณภาพให้เขา้มาท างานกบัองคก์รอีกดว้ย ส าหรับผูถื้อหุ้นจะไดรั้บประโยชน์จากการท่ี
ราคาหุ้นขององค์กรมีเสถียรภาพและเป็นท่ีตอ้งการของนกัลงทุน ท าให้หุ้นมีมูลค่าสูงข้ึนเป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบันกัลงทุน และเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งทุนของบริษทั นอกจากน้ียงั
มีผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีองคก์รจะไดรั้บจากการด าเนินงาน CSR เช่น ช่วยลดตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน สร้างการเรียนรู้และนวตักรรมใหม่ๆ ช่วยในการจดัการความ
เส่ียง สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและความน่าเช่ือถือ ซ่ึงน าไปสู่ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ของลูกคา้และ
เป็นท่ียอมรับในสังคมส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน จึงเป็นการสร้างรายได้
และส่วนแบ่งตลาด เป็นตน้ 
 
 
 
 



25 
 

2.6  ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2552ข) ไดใ้หค้วามหมายของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) 
ไวว้า่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คือ “องคก์รหรือบุคคลท่ีไดป้ระโยชน์และเสียประโยชน์จากกิจกรรมและ
การตดัสินใจขององคก์ร” และ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพฒันา (2553)ไดก้ล่าวถึงมุมมองใน
แนวความคิดของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Approach) พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจไวว้่า CSR เป็นประเด็นทางสังคม (Social Issue) ท่ีมุ่งเน้นไปยงักลุ่มผูท่ี้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจในสังคมระดับต่างๆ ท่ีแวดล้อม
องคก์รอยู ่ไม่วา่จะเป็นสังคมภายในบริษทั ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหารและพนกังาน สังคมใกล ้ไดแ้ก่ 
คู่ค้า คู่แข่ง ลูกค้า และชุมชนโดยรอบ สังคมท่ีกวา้งไกลออกไป ได้แก่ รัฐ องค์กรเอกชน และ
ประชาชนในวงกวา้ง 
 นอกจากน้ี สถาบันไทยพฒัน์ (2553ข) ได้กล่าวไวว้่า สังคมในความหมายของความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ จะพิจารณาตั้งแต่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร ได้แก่ ผูถื้อหุ้น 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยสังคมใกลคื้อ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัองคก์รโดยตรง ไดแ้ก่ ลูกคา้ 
คู่คา้ ครอบครัวของพนกังาน ชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยู ่ซ่ึงรวมถึงส่ิงแวดลอ้มหรือระบบนิเวศ และสังคม
ไกล คือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคก์รโดยออ้ม ไดแ้ก่ คู่แข่งขนัทางธุรกิจ ประชาชนทัว่ไป เป็นตน้ ซ่ึงได้
แสดงล าดบัชั้นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัภาพท่ี 2.4 
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ภาพที ่2.4 ล าดบัชั้นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระดบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั CSR 
แหล่งทีม่า: สถาบนัไทยพฒัน์, 2553ข. 
 
 เน่ืองจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคือ ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจและการด าเนินงาน
ต่างๆ ขององคก์ร ดงันั้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกระบวนการต่างๆ ขององคก์รท่ี
อาจส่งผลกระทบกับตนจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีส าคัญ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2552ก) ได้ให้
ความหมายไวว้่า “การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) หมายถึง 
กิจกรรมท่ีสร้างโอกาสส าหรับการสานเสวนาระหว่างผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม และผูมี้ส่วนได้
เสียกลุ่มหน่ึงหรือหลายกลุ่ม เพื่อวตัถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการตดัสินใจของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม” นอกจากการเปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
แลว้ องคก์รยงัตอ้งตระหนกัและเคารพต่อผลประโยชน์และความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ท่ี
ส าคญัยงัตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินงานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอีกดว้ย ทั้งน้ีเพื่อ 
 2.4.1  ก าหนดความเช่ือมโยงระหว่างผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และความ
รับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม 
 2.4.2  ก าหนดแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการเพิ่มผลประโยชน์ขององคก์รและลดผลกระทบท่ีไม่ดี 
จากการด าเนินการและการตดัสินใจ 
 2.4.3  ด าเนินการไดส้อดคลอ้งตามภาระหนา้ท่ีตามกฎหมายเพื่อการแกปั้ญหาผลประโยชน์ 
ท่ีขดัแยง้ระหวา่งองคก์รและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 2.4.4  ประนีประนอมความขดัแยง้ในผลประโยชน์ ระหวา่งองคก์รและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 2.4.5  ท  าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองโดยองคก์ร 
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 2.4.6  ช่วยองคก์รทบทวนสมรรถนะและพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคม 
 2.4.7  เพิ่มความโปร่งใสและความน่าเช่ือถือของการส่ือสาร 
 2.4.8  เป็นพื้นฐานส าหรับกิจกรรมท่ีด าเนินการร่วมกนั เช่น คู่คา้ 
 ซ่ึงการด าเนินงานกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ และสามารถก าหนด
โดยองค์กรหรือสามารถเร่ิมต้นตอบสนองต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ งรูปแบบการประชุมท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ โดยควรมุ่งเน้นให้มีการส่ือสารในลกัษณะแบบสองทางด้วย (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2552ก) 
 สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีทั้งได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์จากการตดัสินใจในกระบวนการหรือการด าเนินงานขององค์กรท่ี
ตั้ งอยู่ในบริเวณนั้นๆ โดยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัน้ี คือ ชุมชนท่ีพกัอาศยัอยู่
โดยรอบเขตประกอบการของบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั รวมถึงพนกังานและคู่คา้
ต่างๆ ของบริษทัฯ ถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรอง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้อยูใ่นการด าเนินงานและได้รับ
ผลกระทบจากผลประกอบการของบริษทัฯ 
 

2.7  UN Global Compact 
 
 บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact ดว้ยความ
สมคัรใจเม่ือวนัท่ี 21 พ.ย. 2554 ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัชั้นและองคก์รชั้นน าทัว่โลกกวา่ 10,000 แห่ง
จาก 145 ประเทศท่ีเป็นสมาชิก UN Global Compact อยูใ่นขณะน้ี 

ดว้ยการเป็นสมาชิก UN Global Compact น้ี เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบริษทัฯ ในการ
เป็นบรรษทัพลเมืองท่ีดีของโลกท่ีจะมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัสากล 10 ประการ อปัระกอบ
ดว้ยสาระส าคญั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ดา้นสิทธิมนุษยชน แรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม และ การตา้นทุจริต 
เพื่อเป็นการร่วมกนัสร้างเสริมและพฒันาสังคมโลกให้อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสงบสุข บริษทัฯ มี
ปรัชญาการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ ให้เจริญกา้วหน้าเติบโต
อยา่งย ัง่ยืนโดยมุ่งมัน่สร้างสมดุลประโยชน์ของ ธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้บงัเกิดข้ึนพร้อมๆ 
กนั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัสากล 

พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ (2553) หลกัสากล 10 ประการดงักล่าว เก่ียวขอ้งกบัประเด็นหลัก  
4 เ ร่ือง ได้แก่ เ ร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เ ร่ืองแรงงาน (Labour) เ ร่ืองส่ิงแวดล้อม 
(Environment) และเร่ืองการตา้นทุจริต (Anti-Corruption) โดยหลกั 10 ประการนั้นประกอบดว้ย 
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สิทธิมนุษยชน 
หลกัประการท่ี 1 – สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศ

ในระดบัสากล 
หลกัประการท่ี 2 – หมัน่ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 
แรงงาน 

หลกัประการท่ี 3 – ส่งเสริมสนบัสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการ
รับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอยา่งจริงจงั 

หลกัประการท่ี 4 – ขจดัการใชแ้รงงานเกณฑแ์ละท่ีเป็นการบงัคบัในทุกรูปแบบ 
หลกัประการท่ี 5 – ยกเลิกการใชแ้รงงานเด็กอยา่งจริงจงั 
หลกัประการท่ี 6 – ขจดัการเลือกปฏิบติัในเร่ืองการจา้งงานและการประกอบอาชีพ 

ส่ิงแวดลอ้ม 
หลกัประการท่ี 7 – สนับสนุนแนวทางการระแวดระวงัในการด าเนินงานท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
หลกัประการท่ี 8 – อาสาจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการยกระดบัความรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 
หลกัประการท่ี 9 – ส่งเสริมการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 
การต้านทุจริต 

หลกัประการท่ี 10 - ด าเนินงานในทางต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และ 
การใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ 
 ดงันั้นส่ิงท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บเพิ่มเติมจากการเขา้เป็นสมาชิก UN Global Compact ในคราวน้ี 
ก็คือ สมาชิกพลเมืองโลกจะไดรั้บรู้ถึงนโยบายและการปฏิบติัหรือกิจกรรมทั้ง 4 ดา้นของบริษทัฯ ท่ี
ไดด้ าเนินการและมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาต่อไปในอนาคต ผา่นการรายงานกิจกรรมต่างๆ ท่ีไออาร์พีซีได้
ลงมือปฏิบติัเพื่อสนบัสนุน และส่งเสริมหลกัสากลทั้ง 10 ประการอย่างเป็นรูปธรรมท่ีไออาร์พีซี
จะตอ้งจดัส่งไปยงั UN Global Compact เป็นประจ าทุกปี 
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2.8  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบั Balanced Scorecard 
 
 ส าหรับงานวิจัยเล่มน้ีได้น าทฤษฎีการประเมินดัชนีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล หรือ 
Balanced Scorecard มาเป็นแบบประเมินในการประเมินผลการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) โดยจะขอน าเสนอความหมายของดชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบ
สมดุล หรือ Balanced Scorecard ดงัต่อไปน้ี 
 
 2.8.1  ความหมายของ Balanced Scorecard 
 ดัชนีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard เกิดจากโครงการวิจัยของ  
Dr. David Norton ท่ีปรึกษาด้านการจัดการ และ Professor Robert Kaplan อาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลยั Harvard โดยทั้งสองไดศึ้กษาและส ารวจสาเหตุท่ีตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาประสบ
ปัญหาในปี ค.ศ. 1987 จึงไดเ้สนอแนวความคิดใหม่ว่า องค์กรควรมีการประเมินผลใน 4 มุมมอง 
ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า  (Customer Perspective) 
มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการ
พฒันา (Learning and Growth Perspective) Norton และ Kaplan ไดเ้ผยแพร่ผลงานการวิจยัดงักล่าว
โดยเขียนบทความลงใน Harvard Business Review ในปี ค.ศ. 1992 และในปี ค.ศ. 1996 ทั้งสองได้
เขียนหนงัสือเร่ือง Balanced Scorecard – Translating Strategy into Action ซ่ึงท าให้แนวคิดน้ีเป็นท่ี
นิยมและใชก้นัแพร่หลายในองคก์รต่างๆ ทัว่โลก นอกจากน้ีทั้งสองไดเ้ขียนหนงัสือ The Strategy-
Focused Organization ในปี ค.ศ. 2000 ซ่ึงเป็นการพฒันาแนวความคิดในภาคปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
 Norton และ Kaplan ไดใ้หค้วามหมายของ Balanced Scorecard วา่เป็นเคร่ืองมือท่ีท าหน้าท่ี
เปล่ียนพนัธกิจ (Missions) และกลยุทธ์ (Strategy) เป็นชุดของการปฏิบติังานท่ีมีส่วนช่วยก าหนด
กรอบของระบบการวดัและการบริหารกลยทุธ์ท่ีครอบคลุมประเด็นครบถว้น ตวัเลขท่ีไดจ้ากการวดั
จะท าหน้าท่ีวดัผลการปฏิบติังานขององค์กรท่ีครอบคลุมด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องไวค้รบถ้วนทั้ ง  
4 มุมมอง 
 
 2.8.2  หลกัการของดัชนีวดัความส าเร็จแบบสมดุล 
 ดชันีวดัความส าเร็จแบบสมดุล เป็นตวัช้ีวดัผลส าเร็จของการปฏิบติังานท่ีก าหนดข้ึนเพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองค์กรได้ครบทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมี
บทบาทส าคญัต่อความอยูร่อดและเติบโตขององคก์ร ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

2.8.2.1  กลุ่มตวัช้ีวดัดา้นการเงิน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคณะผูบ้ริหาร 
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2.8.2.2  กลุ่มตวัช้ีวดัดา้นผูรั้บบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
เช่น ประชาชน รัฐบาล เอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.8.2.3  กลุ่มตวัช้ีวดัดา้นการบริหาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานใน
องคก์ร 

2.8.2.4  กลุ่มตวัช้ีวดัดา้นการเรียนรู้และการพฒันา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
บุคลากรขององคก์ร 
 ดชันีวดัความส าเร็จแบบสมดุล ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้องคก์ารประสบความส าเร็จแบบ
ยัง่ยืน เป็นการมองจากดา้นจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ของการปฏิบติังาน มิไดม้องจากมุมมอง
ของผลสัมฤทธ์ิ 
 โดยในแต่ละดชันีวดัความส าเร็จแบบสมดุลทั้ง 4 กลุ่มประกอบดว้ย 
  1)  วตัถุประสงค์ คือ ส่ิงท่ีองค์การมุ่งหวงัหรือตอ้งการท่ีจะบรรลุผลในดา้นต่างๆ 
วตัถุประสงคข์องมุมมองดา้นต่างๆ จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงเหตุและผล โดยวตัถุประสงค์
ในดา้นการเรียนรู้และการพฒันาสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นดา้นการบริหาร วตัถุประสงคด์า้นการ
บริหารสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นดา้นผูรั้บบริการ วตัถุประสงคด์า้นผูรั้บบริการมีความสัมพนัธ์กบั
วตัถุประสงค์ในด้านการเงิน ความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกันเหล่าน้ีเป็นจุดส าคัญของ Balanced 
Scorecard ในอนัท่ีจะบรรลุวสิัยทศัน์ และกลยทุธ์ขององคก์ร 
  2)  ดชันีช้ีวดัผลงานหลกั ไดแ้ก่ ดชันีช้ีวดัของวตัถุประสงค์แต่ละดา้น ซ่ึงตวัช้ีวดั
เหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัวา่องคก์ารบรรลุวตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้นหรือไม่ 
  3)  เป้าหมาย ไดแ้ก่ เป้าหมายหรือตวัเลขท่ีองคก์รตอ้งการบรรลุของดชันีวดัแต่ละ
ประการ 
  4)  แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เป็นส่ิงท่ีองค์กรจะจัดท าเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดข้ึน โดยในขั้นน้ียงัมิใช่แผนปฏิบติัการ เป็นเพียงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
เบ้ืองตน้ท่ีตอ้งท าเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 ในทางปฏิบติัเม่ือมีการก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการวดัหรือประเมิน จะตอ้งมีฐานข้อมูล
ปัจจุบนัประกอบ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนด ทั้งน้ีเป้าหมายจะตอ้งสูงกว่า
หรือดีกวา่ขอ้มูลปัจจุบนั โดยอาจแสดงผลลพัธ์ออกมาในรูปแบบท่ีก าหนดเฉพาะข้ึนมาได ้
 ระบบการวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ตามทฤษฎีของ Norton และ 
Kaplan แสดงไดด้งัภาพท่ี 2.5 
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ภาพที ่2.5 ระบบการวดั Strategy into Action ความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 
แหล่งทีม่า: Kaplan and Norton, 1996: 9 อา้งถึงใน จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2554: 190. 
 
 กล่าวโดยสรุปว่าดัชนีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เป็นเคร่ืองมือ
เทคนิคท่ีช่วยการจดัการองค์กรในการประเมินผล และวดัผลการปฏิบติังานขององค์กรโดยใช้
มุมมองในการประเมินผลองคก์รซ่ึงประกอบดว้ย 4 มุมมอง คือ 
 1)  ด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นมุมมองท่ีมีความส าคัญท่ีจะบอกถึงผล
ประกอบการขององคก์รไดว้า่เป็นอยา่งไร โดยมีตวัช้ีวดั เช่น การเพิ่มข้ึนของก าไร การเพิ่มข้ึนของ
รายไดห้รือยอดขาย และการลดลงของตน้ทุน 
 2)  ด้านลูกค้า (Customer Perspective) เป็นมุมมองท่ีจะตอบค าถามว่าลูกค้ามององค์กร
อยา่งไร โดยมีตวัช้ีวดั เช่น ความพึงพอใจของลูกคา้ ส่วนแบ่งตลาด การรักษาลูกคา้เก่า การเพิ่มข้ึน
ของลูกคา้ใหม่ เป็นตน้ 
 3)  ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เป็นมุมมองท่ีสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดัการองคก์ร วา่สามารถน าเสนอคุณค่าท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้
เช่น การประสานงานภายในองค์กร การจดัโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีตวัช้ีวดั เช่น 
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ผลิตภาพ (Productivity) หรือประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลขององคก์ร กระบวนการขนส่งภายใน 
การเก็บรักษา เป็นตน้ 
 4)  ด้านการเ รียนรู้และการพัฒนา  (Learning and Growth Perspective) เป็นมุมมองท่ี
ผูบ้ริหารจะใหค้วามส าคญักบับุคลากรในองคก์ร เช่น การพฒันาความรู้ความสารมารถของพนกังาน 
การพฒันาระบบอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยมีตวัช้ีวดั เช่น ความพึงพอใจของพนกังาน 
ทศันคติของพนกังานและอตัราการเขา้ออกของพนกังาน 
 สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2553) กล่าวถึงหลกัการพื้นฐานของ Balanced Scorecard ไวว้า่ เป็นกลุ่ม
ของตัวช้ีวดัท่ีสร้างข้ึนจากพื้นฐานกลยุทธ์ขององค์การ ซ่ึงกลุ่มของตัวช้ีวดัจะเป็นเคร่ืองมือท่ี
ผูบ้ริหารใช้ในการส่ือสารถึงบุคคลากรภายในหน่วยงานหรือผูถื้อหุ้นภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงจะ
ช้ีให้เห็นถึงผลลพัธ์และปัจจยัท่ีมีส่วนผลกัดนัให้เกิดความส าเร็จของหน่วยงานให้เป็นไปตามพนัธ
กิจ เป้าหมายหรือวตัถุประสงคใ์นเชิงกลยทุธ์เป็นส าคญั แต่อยา่งไรก็ตามการใหค้วามหมายโดยสรุป
ดงักล่าวแลว้ จะไม่สามารถอธิบายถึงขอบเขตของ Balanced Scorecard ซ่ึงมีความซบัซ้อนมากกว่า
นิยามความหมายหน่ึงๆ จะระบุไดอ้ยา่งชดัเจน 
 แนวทางการประเมินและการก าหนดกลยุทธ์แบบ Balanced Scorecard น้ีไดมี้การน ามาใช้
กนัอยา่งแพร่หลายในภาคธุรกิจ ขณะท่ีภาครัฐไดน้ าเทคนิค Balanced Scorecard มาประยุกตใ์นการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการของหน่วยราชการทั้งประเทศอีกดว้ย โดยไดป้รับประเด็นในการวดั
ให้เหมาะสมกับงานภาคราชการมากข้ึน โดยส านักงาน กพร. ได้ก าหนดมิติในการติดตาม
ประเมินผลการบริหารภาครัฐใน 4 มิติ ได้แก่ 1) ประสิทธิผลตามพันธกิจ 2) ประสิทธิภาพ  
3) คุณภาพการให้บริการ 4) การพฒันาองคก์ร (จุฑารัตน์ หงส์จินดา, 2555) ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ีได้
ประยกุตห์ลกัการ 4 ดา้นของ Balanced Scorecard มาใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน
ความรับผิดชอบของสังคม กรณีศึกษา: บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) โดยไดป้รับช่ือหลกัการ
ทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ปรับมิติดา้นการเงินเป็น “ประสิทธิผล” ดา้นลูกคา้เป็น “ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย” ดา้น
กระบวนการภายในเป็น “การบริหารจดัการ” และดา้นการเรียนรู้และพฒันาเป็น “การเรียนรู้และ
พฒันาหน่วยงาน” เพื่อให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการวิจยั และให้มีความสอดคลอ้งกบับริษทั 
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยตรง 
 วิโรจน์ ลกัขณาอดิศร (2552) กล่าวถึง Balanced Scorecard ว่าเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการองคก์รท่ีจะน าเอากลยุทธ์ขององคก์รมาสู่การปฏิบติั โดยใชเ้ป้าหมายซ่ึงสามารถวดัผลไดใ้น
การส่ือสาร ให้ทุกๆ องคป์ระกอบขององคก์รสามารถมุ่งเน้นในการปฏิบติังานท่ีส าคญั ซ่ึงมีผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร มีความสอดคล้อง และมีทิศทางเดียวกัน โดยสามารถ
อธิบายองคป์ระกอบในความหมายแยกยอ่ยได ้ดงัน้ี 
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2.8.3  Balanced Scorecard เป็นการแปลงกลยุทธ์ขององค์กรออกมาเป็นเป้าหมายใน
หลายๆ มิติ 

 Balanced Scorecard เป็นการแปลงกลยทุธ์ขององคก์รออกมาเป็นเป้าหมายในหลายๆ มิติ ก็
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนดข้ึนนั้ นมีความสมดุล ซ่ึงหากแปลกันตรงตัวจะ
หมายความว่า “บตัรคะแนนซ่ึงไดรั้บการท าให้สมดุล” นัน่หมายความว่าการก าหนดตวัช้ีวดัใดๆ 
ตามแนวคิดของ Balanced Scorecard นั้นต้องมีความสมดุล กล่าวคืออาจจะมีตวัช้ีวดัในหลายๆ 
มุมมองและหลายๆ มิติ ซ่ึงในเบ้ืองตน้ตามแนวคิดของ Balanced Scorecard นั้นมีการจดัท าตวัช้ีวดั
ใน 4 มุมมองดว้ยกนั คือ 
 มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) 
 มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) 
 มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 
 มุมมองดา้นการเรียนรู้และพฒันา (Learning and Growth Perspective) 
 โดยในแต่ละมุมมองมีความเช่ือมโยงกันในลักษณะเหตุผล (Cause Effect Relation) 
กล่าวคือ เม่ือองค์กรคาดหวงัจะมีผลประกอบการท่ีดี มียอดขายและก าไรท่ีดี ซ่ึงผลประกอบการ
หรือผลลพัธ์ทางการเงินท่ีดีนั้น ก็เป็นผลมาจากการท่ีองค์กรไดรั้บการยอมรับจากตลาดและลูกคา้ 
ซ่ึงการท่ีลูกคา้ให้การยอมรับในตวัผลิตภณัฑ์ขององคก์ร นัน่ก็เป็นเพราะองคก์รมีความสามารถใน
การผลิตผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ มีกระบวนการภายในท่ีดี ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองขององคก์ร ทั้งในดา้นการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ในกรณีท่ีเป็นองค์กรผลิตผลิตภณัฑ์หรือเป็นองค์กรท่ีให้บริการกบักลุ่มลูกคา้ในวงกวา้ง 
องคก์รอาจจะตอ้งก าหนดตวัช้ีวดัในมุมมองของสังคมและชุมชนดว้ย เพื่อเป็นการแสดงบทบาทใน
การรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนขององคก์ร (Corporate Social Responsibility : CSR) ซ่ึงปัจจุบนั
ในมุมมองน้ีมีองค์กรชั้ นน าหลายๆ แห่งในประเทศให้ความสนใจ เช่น เครือซีเมนต์ไทย การ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ธนาคารกสิกรไทย เป็นตน้ เพราะองค์กรต่างๆ เหล่าน้ีเช่ือวา่
หากสามารถผลกัดนัให้ตนเองมีส่วนร่วมกบัสังคมหรือเป็นส่วนหน่ึงของสังคม องค์กรจะเปล่ียน
สภาพกลายเป็นสถาบนัท่ีไดรั้บการยอมรับของลูกคา้และสังคมในวงกวา้ง ซ่ึงจะท าใหส้ามารถรักษา
ความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Competitive Advantage) ซ่ึงองค์กรท่ีให้
ความสนใจกบัมุมมองของสังคมและชุมชน รวมทั้งมุมมองดา้นคู่คา้นั้น แสดงไดด้งัภาพท่ี 2.6 
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ภาพที ่2.6 ตวัอยา่งการจดัล าดบัของมุมมองในการจดัท าตวัช้ีวดั กรณีมี 6 มุมมอง 
แหล่งทีม่า: สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553. 
 
 จะเห็นได้ว่าในแต่ละมุมมองของ Balanced Scorecard ยงัประกอบด้วยองค์ประกอบ  
4 ประการ ไดแ้ก่ 
  1)  จุดประสงค ์(Objective) ซ่ึงจะเป็นการระบุวา่ในมุมมองนั้น จะมีจุดประสงคใ์น
เชิงกลยุทธ์อย่างไร ซ่ึงในแต่ละมุมมองจะตอ้งมีจุดประสงค์อย่างน้อย 1 จุดประสงค์ แต่โดยส่วน
ใหญ่แลว้จุดประสงคใ์นแต่ละมุมมองจะมีมากกวา่ 1 จุดประสงค ์ยกตวัอยา่งเช่น ในมุมมองทางดา้น
การเงิน จุดประสงค์อาจจะเป็นการประสบความส าเร็จทางด้านการเงิน  หรือในด้านลูกค้า 
จุดประสงคอ์าจจะเป็นการท าใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ เป็นตน้ 
  2)  ตวัวดัผล (Measures) เม่ือมีจุดประสงคช์ดัเจนแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการหาตวั
วดัผลความส าเร็จนั้น จุดประสงค ์1 จุดประสงคจ์ะตอ้งมีตวัวดัผลอยา่งนอ้ย 1 ตวั เช่น ถา้จุดประสงค์

มุมมองด้านสังคมและชุมชน 

 มีสว่นร่วมในกำรพฒันำสงัคมและชมุชน 

 กำรมจีริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจที่ดี 

มุมมองด้านลูกค้า 

 กำรรักษำตลำด 

 กำรเพิม่สว่นแบง่ตลำด 

มุมมองด้านผู้ส่งมอบ 

 ควำมสมัพนัธ์และกำรประสำนงำนท่ีดีกบัคูค้่ำ 

 กำรสง่มอบทีม่ีประสทิธิภำพ 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 

 กระบวนกำรผลติที่มีคณุภำพและประสทิธิภำพ 

มุมมองด้านการเรียนรู้ละพฒันา 

 พนกังำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทศันคติที่ดี 

 ระบบสำรสนเทศ 

 นวตักรรมและกำรปรับปรุงอยำ่งตอ่เนื่อง 

 วฒันธรรมองค์กรที่ด ี

มุมมองด้านการเงนิ 

 ผลประกอบกำรในงบกำรเงินท่ีด ี
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ทางการเงินเป็นการประสบความส าเร็จทางการเงิน ตวัวดัผลอาจจะเป็นเร่ืองของอตัราส่วนก าไรต่อ
สินทรัพย ์หรืออตัราการเพิ่มข้ึนของก าไร หรือถา้จุดประสงคใ์นมุมมองดา้นลูกคา้เป็นเร่ืองการท า
ให้ลูกคา้พึงพอใจ ตวัวดัผลก็อาจจะเป็นคะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีไดจ้ากการส ารวจ หรือ
จ านวนขอ้ร้องเรียน เป็นตน้ 
  3)  ค่าเป้าหมาย (Target) เป็นค่าท่ีตั้งข้ึนเพื่อให้ทราบวา่เม่ือไรองคก์รถึงจะประสบ
ความส าเร็จในแต่ละด้าน โดยตวัวดัทุกตวัวดัจะตอ้งมีค่าเป้าหมายอย่างชัดเจน เช่น ถ้าตวัวดัผล
ความส าเร็จทางการเงินเป็นอัตราส่วนก าไรต่อสินทรัพย์ ค่าเป้าหมายอาจจะตั้ งไวท่ี้ 15% ซ่ึง
หมายความวา่หากองคก์รสามารถท าก าไรต่อสินทรัพยไ์ดเ้กิน 15% ก็อาจกล่าวไดว้า่องคก์รประสบ
ความส าเร็จทางการเงิน หรือถา้ตวัวดัผลความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นคะแนนความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีไดจ้ากการส ารวจ ค่าเป้าหมายก็อาจจะเป็นคะแนนระดบั 4 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึง
หากองคก์รสามารถท าคะแนนไดถึ้งระดบัน้ี ก็แสดงวา่องคก์รประสบความส าเร็จทางดา้นน้ี เป็นตน้ 
  4)  โครงการ (Initiatives) เป็นกิจกรรมท่ีองค์กรจะตอ้งด าเนินการเพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรได้ตั้ งไว ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัววดัท่ีได้ผลลัพธ์ต ่ ากว่าท่ีตั้ งเป้าไว้ 
ยกตวัอยา่งเช่น หากองคก์รตอ้งการท่ีจะท าให้ลูกคา้พึงพอใจ แต่ในขณะน้ีค่าคะแนนความพึงพอใจ
อยูเ่พียงแค่ 2 จาก 5 ซ่ึงต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้ระดบั 4 จาก 5 ดงันั้นองคก์รจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งคิดหา
โครงการท่ีจะท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มข้ึน โดยอาจจะน าเสนอโครงการการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เป็นท่ีน่าสังเกตวา่โครงการเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการสร้างตวัวดัผล
และค่าเป้าหมายอยา่งชดัเจนแลว้ และโครงการบางโครงการอาจจะมีส่วนช่วยในตวัวดัหลายๆ ตวั
พร้อมกนั นอกจากน้ี อาจจะไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างโครงการเฉพาะส าหรับตวัวดัแต่ละตวั 
เน่ืองจากตวัวดับางตวัองคก์รอาจจะท าไดดี้มากอยูแ่ลว้ ดงันั้นอาจจะยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้
ทรัพยากรในดา้นนั้นอีก การพิจารณาในลกัษณะน้ีจะท าให้องค์กรสามารถปันส่วนทรัพยากรได้
อยา่งมีความเหมาะสมมากข้ึน 
 ดงันั้น Balanced Scorecard เป็นเคร่ืองมือทางดา้นการจดัการท่ีช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบติัโดยอาศยัการวดัหรือประเมินท่ีจะช่วยท าให้องคก์รเกิดความสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั  และมุ่งเนน้ในส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร โดยการพิจารณาผลส าเร็จของ
การท างานผา่นมุมมองดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการ
พฒันา เพื่อเป็นตวัช้ีวดัผลส าเร็จของการปฏิบติังานท่ีก าหนดข้ึนเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคก์รไดค้รบทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีบทบาทส าคญัต่อความอยู่รอด
และเติบโตขององคก์ร และยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้องคก์ารประสบความส าเร็จแบบยัง่ยืน เป็นการ
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มองจากดา้นจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน มิไดม้องจากมุมมองของผลสัมฤทธ์ิ
อยา่งเดียว 
 

2.9  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม กรณีศึกษา: 
บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) พบวา่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและการศึกษาน้ีจะตอ้งอาศยังานวิจยั
ดงักล่าวมาเป็นแนวทาง ซ่ึงสามารถสรุปผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
 บณัฑิตา ทรัพยก์มล (2544) ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคธุรกิจ : ศึกษา
เฉพาะกรณีโรงงานอุตสาหกรรมเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ทศันะของประชากร
ในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองคก์รประกอบดว้ย การจดัสวสัดิการ การเล่ือนต าแหน่ง
อยา่งยุติธรรม การให้เงินเดือนท่ีเหมาะสม การส่งเสริมดา้นการฝึกอบรมให้แก่พนกังาน และทศันะ
ต่อความรับผิดชอบทางสังคมภายนอกองคก์รซ่ึงประกอบดว้ย การซ่ือสัตยต่์อผูบ้ริโภค การไม่จา้ง
แรงงานผิดกฎหมาย การผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ส่วนในดา้นทศันคติต่อขอบเขตความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงรวมถึงขอบเขตดา้นชุมชนและสวสัดิการ การศึกษา สิทธิผูบ้ริโภค และดา้น
ศิลปวฒันธรรม นโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม พบวา่มีนโยบายดา้นการส่งเสริม,การผลิต
สินค้าและบริการท่ี มี คุณภาพ  ในทางตรงกันข้ามองค์กรไม่ มีนโยบายด้านการส่ง เส ริม
ศิลปวฒันธรรม ในส่วนของกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม พบวา่องคก์รจดัใหมี้กิจกรรมใน
การผลิตสินคา้ท่ีดีและมีคุณภาพมากท่ีสุด ในทางกลบักนัองค์กรท่ีไม่จดักิจกรรมดา้นการส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมมากท่ีสุด 
 บนนรา ชวนอาจ (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการ
แสดงความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 ตามล าดบั จากมากไป
นอ้ย 4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ปัจจยัดา้นการส่งออกไปต่างประเทศ 
ปัจจยัดา้นวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร และปัจจยัดา้นลกัษณะของการลงทุนเป็นบริษทัของคนไทย จาก
การศึกษายงัพบอีกวา่ สถานประกอบการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่จะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัโครงการในระดบัน้อยและบางส่วนรับรู้ขอ้มูลหลงัจากท่ีโครงการด าเนินการเสร็จส้ินไป
แลว้ ผลจากการสัมภาษณ์พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม โดยพบว่า
ปัจจยัท่ีท าให้สถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการ CSR-DIW คือด้านวิสัยทศัน์และนโยบายของ
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ผูบ้ริหาร และดา้นประโยชน์จากการเขา้ร่วมโครงการ ขอ้เสนอแนะส าหรับการส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการมีการด าเนินงานดา้น CSR ไดแ้ก่ ควรมีการกระตุน้ใหผู้บ้ริหารเห็นความส าคญัของการ
ด าเนินงานดา้น CSR และเขา้ร่วมโครงการ CSR-DIW ควรสนบัสนุนช่วยเหลือสถานประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลางในการด าเนินการ รวมทั้งควรมีการประชาสัมพนัธ์ และให้ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัระบบความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รแก่ผูป้ระกอบการใหท้ัว่ถึงมากข้ึน 
 สุเมธ กาญจนพนัธ์ุ (2551) ศึกษาวจิยัเร่ืองกลยทุธ์การบริหารจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบนัองค์กรธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกบักบัการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจว่าจะเป็นวิธีการท่ีจะ
ขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื แต่อยา่งไรก็ตามองคก์รธุรกิจบางองคก์รก็ยงัไม่ไดมี้การ
ด าเนินงานในด้านท่ีครอบคลุมทั้ ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม โดยจะมุ่งเนน้ใน 2 มิติเป็นหลกั คือมิติดา้นสังคม และส่ิงแวดลอ้ม และถึงแมว้า่องคก์ร
ธุรกิจจะมีความรู้ความเขา้ใจดา้นการรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจแลว้ก็ตาม แต่ในดา้นการ
ส่ือสารประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานนั้น องคก์รธุรกิจยงัมีความรู้ความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง ส าหรับ
แนวโน้มในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้ นในอนาคตองค์กรธุรกิจจะให้
ความส าคญัในการด าเนินงานมากยิง่ข้ึน โดยจะมีการจดัการท่ีเป็นเชิงกลยทุธ์มากยิง่ข้ึน มีการจดัตั้ง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานด้านน้ีโดยเฉพาะ มีการมุ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของ
พนกังาน คู่คา้ มากข้ึน และจะมีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม
ขององคก์รธุรกิจโดยเฉพาะ 
 โชติรัตน์ ศรีสุข (2554) ศึกษากลยุทธ์การส่ือสารและการรับรู้รูปแบบโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า บริษทัได้
ก าหนดความรับผิดชอบต่อสังคมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่
สังคมและส่ิงแวดล้อมด้วยการปลูกฝังคนในองค์กรและประชาชนทัว่ไปให้อนุรักษ์และรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนของรูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นรูปแบบของการบริจาคเพื่อ
การกุศลเป็นส่วนมาก เป็น CSR-after-process คือการรับผิดชอบต่อสังคมท่ีท าอยูน่อกกระบวนการ
บริษทั และเป็น Strategic-CSR เป็นการท าความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก (Proactive) ท่ีองคก์ร
สามารถริเร่ิมกิจกรรมดว้ยตวัเองให้แก่สังคม และสุดทา้ยการรับรู้รูปแบบโครงการความรับผดิชอบ
ต่อสังคม จะอยูใ่นรูปแบบของการบริจาคส่ิงของหรือสินคา้จากบริษทัเพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน 
 สุดารัตน์ แผลวมจัฉะ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม กรณีศึกษากลุ่มบริษทัอูเบะ (ประเทศไทย) ผลการศึกษาพบวา่ 
1) กลุ่มบริษทัฯ มีการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมต่อ
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สังคม พ.ศ. 2552 ในทุกประเด็นหลกั 2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน CSR ในดา้นบริบท ไดแ้ก่ 
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อก าหนดจากภาครัฐ ผูน้ าชุมชน/ผูน้ าท้องถ่ินและการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/การเมืองทอ้งถ่ิน สภาวะเศรษฐกิจ ทศันคติ ค่านิยม วฒันธรรมประเพณีและ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในดา้นปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนของผูบ้ริหารและการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน เงินทุนและงบประมาณ วิสัยทศัน์และวฒันธรรมองค์กร มาตรฐานการ
ด าเนินงานต่างๆ ส าหรับดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างการบริหารงาน CSR การส่ือสาร
และประสานงาน การจดักิจกรรมท่ีครอบคลุมงาน CSR และสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 3) ผลท่ีผูถื้อหุ้นได้รับจากการด าเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษทัฯ คือการลด
ค่าใช้จ่ายของบริษทั การเพิ่มความสามารถในการขายและการเพิ่มความแข็งแกร่งและการพฒันา
ธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ส าหรับผลท่ีพนักงานได้รับคือ การเป็นสถานท่ีท างานท่ีดีและการสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กบัพนกังาน 4) โดยภาพรวมชุมชนซ่ึงตั้งอยู่ติดกบักลุ่มบริษทัฯ มีความเห็นว่าได้รับ
การส่ือสาร การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนมากท่ีสุด ส าหรับความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทัฯ พบว่าผูอ้าศยัในชุมชนท่ีติดกบักลุ่มบริษทัฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบั
มากกวา่ชุมชนท่ีอยูห่่างออกไป ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงาน CSR ไดแ้ก่ การส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั CSR กบัพนกังานและสังคมในวงกวา้งท่ีมากข้ึน การส่งเสริมพนกังานใหมี้
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน CSR มากข้ึน การประเมินผลการด าเนินงาน CSR ท่ีมีความชัดเจน 
ครอบคลุมในทุกกิจกรรมและโครงการ และการทบทวนการด าเนินงานดา้น CSR อยา่งต่อเน่ือง 
 กญัญรัตน์ หงส์วรนนัท์ (2554) ศึกษาประสิทธิผลกลยุทธ์ภาพลกัษณ์ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์รธุรกิจในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม มีวตัถุประสงค์การวิจยัคือ ศึกษากลยุทธ์ภาพลกัษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์รธุรกิจในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด และศึกษาถึงประสิทธิผลกลยุทธ์ภาพลกัษณ์ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ผลการศึกษาพบว่า 
ทีมงานซีเอสอาร์ เอสซีจี เคมิคอลส์ มาบตาพุด น านโยบายจากเอสซีจีส่วนกลางมาด าเนินงานด้าน
การแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมใหก้บัชุมชนในพื้นท่ีมาบตาพุด แบ่งเป็นดา้นต่างๆ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นคุณภาพชีวิต ดา้นพฒันาสังคมและชุมชน ดา้นการศึกษา ดา้นวฒันธรรมและศาสนา ดา้นความ
ปลอดภยัและดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้การส่ือสารภาพลกัษณ์ผา่นส่ือมวลชนทอ้งถ่ินทุกช่องทาง ทั้ง
ส่ือส่ิงพิมพท์อ้งถ่ิน วิทยุชุมชน เคเบิลทอ้งถ่ิน รวมถึงการส่ือสารผา่นช่องทางจากบริษทัด าเนินการ 
ทั้งวารสาร เวบ็ไซต ์Facebook จดหมายข่าว รถกระจายข่าว และการลงพื้นท่ีเขา้ถึงชุมชน การรับรู้
ของประชาชนต่อโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสซีจีเคมิคอลส์มาบตาพุด 3 อนัดบั
แรก คือ เร่ืองการจดัให้มีหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีออกตรวจสุขภาพฟรี เร่ืองการจดัให้มีลานกีฬาเพื่อ
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สนับสนุนการออกก าลงักาย และเร่ืองการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในวนัส าคญัต่างๆ อาทิ วนั
สงกรานต ์วนัออกพรรษา ทอดผา้ป่า และดา้นความคิดเห็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจ 3 อนัดบัแรก คือ 
เร่ืองการจดัหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีให้บริการฟรี เร่ืองการให้การสนบัสนุนและร่วมกิจกรรมในวนั
ส าคญักบัชุมชน และเอสซีจีมีการด าเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อ
การอยูร่่วมกนัมาโดยตลอด 
 ทศันีย ์เหลืองตระการกูร (2552) ศึกษาการจดัการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ธุรกิจท่ีไดรั้บรางวลัจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ 1) การด าเนินงานดา้น 
CSR เป็นส่วนหน่ึงของหลกัการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  
2) ปัจจยัแห่งความส าเร็จ คือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/คณะกรรมการบริษทั/ธนาคาร เป็นผูป้ลกัดนั
การด าเนินงานด้าน CSR ส่วนปัญหาจากการด าเนินงาน CSR หลักๆ คือ ความไม่เพียงพอของ
งบประมาณ การขาดการมีส่วนร่วมของพนักงาน การส่ือสารท่ีขาดประสิทธิภาพ และ 3) แนว
ทางการด าเนินงานดา้น CSR ขององคก์ารชั้นน า คือ การก าหนดนโยบาย CSR ซ่ึงบูรณาการเขา้กบั
วิสัยทศัน์และภารกิจขององคก์าร ผูบ้ริหารมีพนัธะผูกพนัในการด าเนินงาน CSR โดยให้พนกังานมี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม CSR รวมทั้งมีการส ารวจความตอ้งการของคนในชุมชนหรือพื้นท่ี
เป้าหมายก่อนด าเนินงานดา้น CSR 
 เพญ็นภา ดีชยัยะ (2552) ศึกษาความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในฐานะบรรทดัฐานทาง
สังคมในบริบทโลกาภิวตัน์: กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผลการศึกษาพบว่า CSR ใน
สังคมไทยเร่ิมมีมานานแลว้ หากแต่เป็นในรูปแบบของการให้บริจาค การบริจาค และการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ขององค์กรธุรกิจ ต่อมามีการเรียกร้องให้เห็นความส าคัญของ CSR 
มากกวา่นั้น กล่าวคือความรับผิดชอบของธุรกิจตอ้งรวมไปถึงการดูแลไม่ให้กระบวนการประกอบ
ธุรกิจส่งผลกระทบต่อสังคมในทุกๆ ด้าน เช่น ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาวะแวดล้อม ไม่มีการ
ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค เป็นต้น ซ่ึงใน
ระยะแรก ภาคธุรกิจยงัไม่มีการตอบรับท่ีชดัเจน การท า CSR ส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปแบบของ
การสร้างภาพลักษณ์มากกว่า แต่เม่ือประชาชน ภาคประชาสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค
ส่ือสารมวลชน เร่ิมเห็นความส าคญัของ CSR และออกมาเคล่ือนไหวกนัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองมา
เป็นเวลาถึงสิบปี ประกอบกับการอยู่ในสังคมโลกาภิวตัน์ท่ีสังคมมีการรับรู้เรียนรู้เพื่อท่ีจะ
เตรียมพร้อมต่อประเด็นดงักล่าว ดงัจะเห็นไดช้ดัจากกรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึง
แรงขับจากภาคส่วนต่างๆ ถือเป็นแรงกดดันทางสังคม อันเป็นผลท าให้ภาครัฐต้องหันมาให้
ความส าคญั มีความชัดเจนต่อนโยบายเก่ียวกับประเด็นดังกล่าวมากข้ึน อีกทั้งภาคธุรกิจก็ต้อง
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ยอมรับวา่การท า CSR ตามความคาดหวงัของสังคมนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นยิ่ง ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นจุดเปล่ียน
ส าคญัประการหน่ึงของสังคมไทย 
 จากการศึกษางานวจิยัต่างๆ ขา้งตน้จึงไดแ้นวคิดวา่ ปัจจยัส าคญัในการท า CSR คือ กลยทุธ์
และนโยบายของบริษทัในการสร้างความรู้ความเขา้ใจและส่ือสารเก่ียวกบัการท า CSR ให้พนกังาน
ในองค์กรทราบถึงหลักการปฏิบติัอย่างแท้จริง หลังจากมีการส่ือสารภายในองค์กรแล้วจึงจะ
สามารถน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั CSR มาประยุกตใ์ชก้บัสังคม ชุมชนภายนอกองคก์รไดอ้ยา่ง
เขา้ใจ แล้วควรมีการเก็บขอ้มูลในการท า CSR ในแต่ละคร้ัง โดยสอบถามถึงผลตอบรับจากการ
ด าเนินงานเพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และพฒันาการท า CSR ขององค์กรต่อไปในอนาคต 
โดยการท า CSR นั้นควรยึดหลกัการสร้างสมดุลให้เกิดข้ึนทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงไม่ควรเน้นหนกัไปทางดา้นใดดา้นหน่ึง และท่ีส าคญัควรค านึงถึงหลกัความย ัง่ยืนเพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริษทักา้วไปสู่บริษทัชั้นน าและเป็นตวัอยา่งให้กบัอีกหลายๆ องคก์รในการน าการ
ด าเนินงาน CSR ไปใชเ้ป็นแบบอยา่งต่อไป



 
 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและระเบียบวธีิวจิยั 
 

 การศึกษาน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม: 
กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) วา่มีการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งไร 
ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ทั้งน้ีเพื่อน าผลมาประมวล วิเคราะห์ และ
เสนอแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความย ัง่ยืน ซ่ึงการศึกษา
ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการของการด าเนินการวิจยัตาม
ขั้นตอนและรายละเอียดดงัน้ี 
 3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 3.2  วธีิการศึกษา 
 3.3  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.5  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3.6  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี 
จ  ากดั (มหาชน) ไดด้งัแสดงในภาพท่ี 3.1



 

3.1  กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 
- ดา้นประสิทธิผล  - ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
- ดา้นการบริหารจดัการ - ดา้นการเรียนรู้และพฒันา

หน่วยงาน 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคม: กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ 
การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคม 

แนวทางในการพฒันาการด าเนินงาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ด้านประสิทธิผล 
- การบรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย 
ท่ีตั้งไว ้
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
- การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
- ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- ผูน้  าชุมชนและประชาชน 
- เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 - หน่วยงานราชการ 

ด้านการบริหารจัดการ 
- การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 - นโยบาย 
 - บุคลากร 
 - งบประมาณ 

- การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล 

ด้านการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน 
- การพฒันาบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
- การสร้างจิตส านึกและความตระหนกั 
- การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
- การใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

บริบทการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
ของบริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม 
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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 จากภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเ ร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ไดใ้ช้การประมวลผลงานวิจยั
โดยใช้ดชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) โดยใช้หลกัการประเมินทั้ง 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน และดา้น
ประสิทธิผล 
 

3.2  วธิีการศึกษา 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม:  
กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
มีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation Observation) 
และการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเคย
ร่วมกิจกรรมการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมกบับริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) โดยผูถู้ก
สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  รวมถึงการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) แลว้น าขอ้มูลมาท าการเรียบเรียง วเิคราะห์ เน้ือหาเพื่อหาขอ้สรุปผลของการศึกษา 
 

3.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแหล่งขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 
 
 3.3.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ผูศึ้กษาได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยในส่วนแรกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) กบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

ส่วนท่ีสองใช้วิธีการลงพื้นท่ีภาคสนามโดยการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participation Observation) เพื่อศึกษาโครงการการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ของ
บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) และน าหลกัการของดชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced 
Scorecard) มาใช้สร้างแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีรายละเอียด และ
ครอบคลุมประเด็นส าคญัมากท่ีสุด 



44 
 
 3.3.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 ข้อมูลทุติยภูมิได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั และจากข้อมูลท่ีได้จาก
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากห้องสมุดสถาบนัการศึกษาและอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวจิยั ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา มีดงัต่อไปน้ี 

1)  ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
2)  ขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีการคดัเลือกประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกเฉพาะผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
และได้เข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมกับบริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด 
(มหาชน) ประกอบดว้ย กลุ่มท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) โดยใช้วิธีเก็บขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 5 กลุ่ม จ านวนรวม 23 คน ไดแ้ก่ 
 1)  เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ต าบล ต าบลละ 1 คน รวม 4 คน 
 2)  ผูน้ าชุมชน 4 ชุมชน ชุมชนละ 1 คน รวม 4 คน 
 3)  ประชาชนรอบเขตประกอบการ ไออาร์พีซี 4 ชุมชน ชุมชนละ 2 คน รวม 8 คน 
 4)  เจา้หน้าท่ีหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)  
จ านวน 3 คน 
 5)  เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการ จ านวน 4 คน 
 
 
 

3.5  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interviews) ท่ีใช้มีลกัษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-Ended Question) 
กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โดยสร้างแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์จากดชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบ
สมดุล (Balance Scorecard) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารจดัการ 2) ดา้นผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย 3) ดา้นการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน และ 4) ดา้นประสิทธิผล ร่วมกบัการลงพื้นท่ี
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ภาคสนามโดยการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation Observation) โดยผูศึ้กษาได้
ออกแบบแบบสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา แล้วน าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) เพื่อใหเ้น้ือหาของแบบสัมภาษณ์นั้นสอดคลอ้ง ตรงประเด็น
และครอบคลุมกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา โดยนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีศึกษาเป็นผูป้ระเมิน
แบบสัมภาษณ์ดงักล่าว โดยการสัมภาษณ์แต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณ 30 นาที – 2 ชัว่โมง 
 

ส าหรับการสร้างแบบสัมภาษณ์ในงานวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้น าแบบสอบสัมภาษณ์ให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบค่าความเท่ียงตรง (IOC) ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ 
และได้น าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความเหมาะสมของข้อค าถามโดยใช้วิธีศึกษาน าร่อง (Pilot 
Study) กบักลุ่มนกัศึกษาปริญญาโท คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัได้ท าการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Method) ดา้นแหล่งขอ้มูล เป็นการตรวจสอบขอ้มูลวา่ถา้เก็บ
ขอ้มูลต่างเวลา ต่างสถานท่ี และผูใ้ห้ขอ้มูลต่างคน จะยงัไดข้อ้มูลเหมือนเดิมหรือไม่ จากนั้นจึงน า
เคร่ืองมือดงักล่าวไปเก็บขอ้มูลจริงกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีเป้าหมาย 
 โดยสร้างแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์จากดชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced 
Scorecard) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการ
เรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน และด้านประสิทธิผล และใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง (Recorder) บนัทึก
ในขณะท าการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรายละเอียดของขอ้มูลของผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์ให้มากท่ีสุด และเพื่อ
เป็นการทบทวนขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้งในการจดบนัทึกอีกคร้ัง 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ โดย
แบ่งเป็น 5  แบบ คือ 

1)  แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2)  แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูน้ าชุมชนและประชาชน 
3)  แบบสัมภาษณ์ส าหรับหน่วยงานราชการ 
4)  แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั  

ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
5)  แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูบ้ริหารหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั  

ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
 โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
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ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาในคร้ังน้ี หลงัจากท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้ว 
ล าดบัต่อไปคือการสร้างแบบสัมภาษณ์ซ่ึงใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าแบบ
สัมภาษณ์ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา หลงัจากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ดว้ยการ
วิเคราะห์ดัชนีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซ่ึงประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการบริหารจดัการ ได้แก่ การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงประกอบไปด้วย 
นโยบาย บุคลากร งบประมาณ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 2) ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมของผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และความพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
หน่วยงาน ได้แก่ การพฒันาบุคลากรท่ีรับผิดชอบ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก การ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน และการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
และ 4) ดา้นประสิทธิผล ไดแ้ก่ การบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้จากการใช้เทคนิคท่ี
กล่าวมานั้น จะท าการวิเคราะห์โดยรวบรวมท่ีได้น ามาจดัหมวดหมู่ จ  าแนกประเด็น และท าการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์รายละเอียดและหวัขอ้ต่างๆ ในแต่ละประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เพื่อศึกษาว่า
ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลให้บริษทัฯ ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
รวมถึงปัญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมแก่
บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) และองคก์รอ่ืนๆ ต่อไป 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษา  
บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ผูว้ิจยัได้ท าการรวบรวมขอ้มูลโดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั
ประชาชนและผูน้ าชุมชนท่ีพกัอาศยัรอบเขตประกอบการ เจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 
เจา้หน้าท่ีโครงการชลประทาน เจา้หน้าท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 
เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเจา้หน้าท่ีอุตสาหกรรมจงัหวดั ในส่วนน้ีผูว้ิจยั
น าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 4.1  การด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
 4.2  ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี 
จ  ากดั (มหาชน) 
 4.3  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี 
จ  ากดั (มหาชน) 
 4.4  แนวทางในการพฒันาการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)
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4.1  การด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
 

4.1.1  ข้อมูลพืน้ฐานบริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัท ไออาร์พี ซี  จ  ากัด (มหาชน) หรือ “ไออาร์พี ซี” (“บริษัทฯ”) เ ดิมช่ือ บริษัท
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกลัไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ “ทีพีไอ” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเม่ือปี  
พ.ศ. 2521 โดยกลุ่มเล่ียวไพรัตน์ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2537 
และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2538 บริษทัฯ เร่ิมผลิต
เม็ดพลาสติกเพื่อจ าหน่ายในปี 2525 และได้ขยายสายการผลิตผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ 
เพิ่มข้ึน รวมทั้งขยายโรงงานและสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบ
วงจร ต่อมาบริษทัฯ ประสบภาวะวกิฤตทางการเงินหลงัจากการลอยตวัค่าเงินบาทเม่ือปี 2540 บริษทั
ฯ เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการเม่ือปี 2543 และประสบความส าเร็จในการฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวนัท่ี  
26 เมษายน 2549 
 ปัจจุบนับริษทัฯ และบริษทัในเครือไออาร์พีซี เป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีโรงงานอยู่ท่ีต  าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง
ระยอง จงัหวดัระยอง ซ่ึงเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใตก้ารจดัการของบริษทัฯ พร้อม
สาธารณูปโภคท่ีสนบัสนุนการด าเนินอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร เช่น ท่าเรือน ้าลึก คลงัน ้ามนั 
โรงไฟฟ้า ซ่ึงธุรกิจหลกัของบริษทัฯ แบ่งไดเ้ป็นดงัน้ี 

4.1.1.1  ธุรกิจปิโตรเลียม 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจกลั่นน ้ ามัน โดยโรงกลั่นน ้ ามันของบริษัทฯ สามารถผลิต

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมได้หลากหลายชนิด ประกอบด้วย แนฟทา น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัดีเซล ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพที ่4.1 พื้นท่ีประกอบการธุรกิจปิโตรเลียม 
แหล่งทีม่า: บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน), 2554. 
 

4.1.1.2  ธุรกิจปิโตรเคมี 
บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นตน้ ไดแ้ก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซ่ึงใช้

เป็นวตัถุดิบส าหรับโรงงานปิโตรเคมีขั้นปลาย ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกกลุ่มโพลีโอเลฟินส์ 
(HDPE, PP) เพื่อจ าหน่ายให้กบัผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกส าเร็จรูปชนิดต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ภายใตแ้บรนด ์POLIMAXX ดงัภาพท่ี 4.2 
 

 
 
ภาพที ่4.2 พื้นท่ีประกอบการธุรกิจปิโตรเคมี 
แหล่งทีม่า: บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน), 2554. 

นอกจากน้ี ธุรกิจปิโตรเคมียงัมุ่งเนน้การกา้วไปขา้งหนา้ ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของโลก พฒันาความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัสู่
สากล ดว้ยการคิดคน้และสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์นวตักรรมของบริษทัฯ ซ่ึงเกิดจากการวิจยัในกลุ่มส
ไตรีนิกส์ ได้แก่ Green ABS, ABS Powder, Impact modifier–MBS, Anti-dripping Additive, Anti-
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Bacteria แ ล ะ ก ลุ่ ม โพ ลี โ อ เ ล ฟิ น ส์  ไ ด้ แ ก่  UHMW-PE, Polyolefins Catalyst, Baby Bottle 
Polypropylene, Antimicrobial Compound เป็นตน้ 

4.1.1.3  ธุรกิจท่าเรือและถงัเก็บผลิตภณัฑ ์
ท่าเรือไออาร์พีซีให้บริการเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินคา้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อม

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล ประกอบดว้ย 
1)  ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical Terminal) 

หรือท่าเรือ LCT ใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้ปิโตรเคมี ปิโตรเลียมและก๊าซ 
2)  ท่าเรือคอนเทนเนอร์ และสินค้าทั่วไป (Bulk & Container Terminal) 

หรือท่าเรือ BCT ใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้ทัว่ไป เช่น เหล็ก กะลาปาลม์ ถ่านหิน สินแร่ เป็นตน้ 
3)  ถงัเก็บผลิตภณัฑ ์บริษทัฯ มีการใหบ้ริการถงัเก็บผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและ

ปิโตรเลียมเหลว กวา่ 200 ถงั เพื่อรองรับการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ามนัของบริษทัฯ รองรับการเก็บ
สินคา้ไดถึ้ง 2.7 ลา้นตนั อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีคลงัน ้ ามนั 5 แห่ง กระจายไปตามภูมิภาค ไดแ้ก่ คลงั
น ้ ามนัระยอง คลงัน ้ ามนัพระประแดง คลงัน ้ ามนัอยุธยา คลงัน ้ ามนัชุมพร และคลงัน ้ ามนัแม่กลอง 
นอกจากน้ีท่าเรือของบริษัทฯ มีความพร้อมส าหรับเป็นท่าเรือส ารองทางยุทธศาสตร์ให้กับ
กองทพัเรือ เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินหรือเกิดภยัพิบติั เน่ืองจากเป็นท่าเรือท่ีมีความลึกท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ประเทศ ดงัภาพท่ี 4.3 
 

 
 
ภาพที ่4.3 พื้นท่ีประกอบการธุรกิจท่าเรือและถงัเก็บผลิตภณัฑ ์
แหล่งทีม่า: บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน), 2554. 
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4.1.1.4  ธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์น 
ธุรกิจน้ีเป็นหน่วยธุรกิจท่ีด าเนินการบริหารและจดัการทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็นท่ีดิน

เปล่าภายใตแ้บรนด์ RECO ซ่ึงมีทั้งท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัระยองและจงัหวดัอ่ืนๆ รวมทั้งส้ินประมาณ 
10,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลกัในกลุ่มไออาร์ซีพี กลุ่ม ปตท. และเพื่อรองรับนักลงทุนจาก
ภายนอก ซ่ึงการขยายธุรกิจในอนาคตเนน้การด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม โดย
โครงการประกอบดว้ยนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บา้นค่าย) ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 
และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี (EIZ) ตั้งอยูท่ี่ต  าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเพียบพร้อมดว้ยสาธารณูปโภคพื้นฐานส าคญั โดยมีโรงผลิตพลงัไอน ้ าและไฟฟ้า
ร่วม และมีการเพิ่มศกัยภาพปรับปรุงระบบสายส่งเพื่อสร้างเสถียรภาพดา้นพลงังานไฟฟ้าในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม พร้อมรอบรับโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ และลูกคา้จากภายนอก อีกทั้ง
มีหน่วย Solutions Provider ท่ีสนบัสนุนการด าเนินโครงการอยา่งเตม็รูปแบบ 

การด าเนินงานท่ีผา่นมาบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัต่างๆ ไดแ้ก่ 
ไดรั้บรางวลัการปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านเกณฑ์การปฏิบติัตามประกาศของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) รางวลั  CSRI Recognition 2013  ประเภทรางวลัทั่วไป จาก
สถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ท่ีมุ่งมัน่พฒันาการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
รางวลั Thailand Top Company Awards 2013 : CSR OF THE YEAR นิตยสาร Business Plus ท่ีได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นตน้ และได้รับการรับรองตามมาตรฐานการด าเนินงานต่างๆ ได้แก่ ISO 9001 ISO 
14001OHSAS 18001 ISO 50001 ISO/TS 16949 ISO/IEC 17025 อีกดว้ย 
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ภาพที ่4.4  ท่ีตั้งของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
แหล่งทีม่า: บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน), 2554. 
 

4.1.2  นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ มีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจให้
เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่าง
ย ัง่ยืน รวมทั้งค  านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นส าคญั ภายใต้แนวคิด 
“ห่วงใย (Care)” “แบ่งปัน (Share)” และ “ใส่ใจ (Respect)” ทั้งน้ี เพื่อมุ่งหวงัใหภ้าคอุตสาหกรรมอยู่
ร่วมกบัชุมชนและสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข และพฒันายกระดบัความเจริญกา้วหนา้ไปพร้อมๆ กนั 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จึงก าหนดนโยบายความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัรูปต่อไปน้ี 
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ภาพที ่4.5  นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
แหล่งที่มา:  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน), 
2554. 
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4.1.3  “Care Share Respect” ห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน 
 ในโลกท่ีทุกส่ิงมีความเช่ือมโยงถึงกนั การเจริญเติบโตของบางส่ิงเป็นการเร่งใหอี้กส่ิงมีการ
เปล่ียนแปลง ส าหรับบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ธุรกิจจะเติบโตอย่างเขม้แข็งและย ัง่ยืนได ้
ตอ้งมีปรัชญาในการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งชดัเจน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม ฟันเฟืองทั้งสามตอ้งเติมเตม็ซ่ึงกนัและกนัอยา่งเก้ือกูลสมดุล 
 การด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ในนิยามของบริษัทฯ ไม่ได้
หมายความว่า “รับผิดชอบต่อสังคม” เท่านั้น หากยงัหมายความถึง “Care Share Respect” หรือ 
“ห่วงใย แบ่งปัน ใส่ใจ” ดว้ย ซ่ึงถือเป็นหวัใจของการพฒันาและเติบโตอยา่งย ัง่ยนืโดยแทจ้ริง 
 

 
 

ภาพที ่4.6  นิยามความรับผดิชอบต่อสังคม บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน), 2554. 
 
 โดยบริษทัฯ ไดอ้อกแผนกลยทุธ์ทางสังคมในรูปแบบท่ีช่ือวา่ “Happy Rayong” โดย
ออกแบบในลกัษณะรูปทรงเหมือนบา้นซ่ึงมีหลงัคาท่ีเขียนวา่ “Social License & Trust” ความเช่ือมัน่
และการยอมรับจากสังคม ท่ีหมายถึง การใหป้ระชาชนเขา้มาดูการท างานในโรงงานได ้มีคานบา้น 3 
คาน ซ่ึงก็คือ Care Share Respect ท่ีหมายถึง ห่วงใย แบ่งปัน ใส่ใจ เป็นกลยทุธ์หลกัของการ
ด าเนินงาน โดยมีภารกิจ 5 ดา้น ซ่ึงเปรียบเสมือนเสาบา้น 5 เสา ไดแ้ก่ เสาท่ี 1 
Safety/Healthy/Wealthy สาธารณสุข ความปลอดภยั การกินดีอยูดี่ เสาท่ี 2 Social Development ท า
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ใหมี้การศึกษาดี เสาท่ี 3 Strategic Communication / issue Mgt. การส่ือสารผา่นมวลชนสัมพนัธ์ เสา
ท่ี 4 Ecology การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน และเสาท่ี 5 CSR in Process การ
ท าใหก้ระบวนการผลิตมีผลกระทบต่อชุมชนนอ้ยท่ีสุด ทั้งปัจจุบนัและอนาคต และมีฐานบา้น 4 
ฐาน ไดแ้ก่ ฐานท่ี 1 Regulatory Compliance/Standard System การปฏิบติัตามกฎระเบียบและระบบ
มาตรฐาน ฐานท่ี 2 Public Participation การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ฐานท่ี 3 Eco 
Industrial Zone (EIZ)/Eco Industrial Estate (EIE) การใชม้าตรฐานอุตสาหกรรม (ISO) เพื่อน าไปสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และท าอุตสาหกรรมใหมี้ผลกระทบต่อชุมชนนอ้ยท่ีสุด  และฐานท่ี 4 IRPC 
Staff Social DNA (Care Share Respect) พนกังานมีความตระหนกัในผลกระทบต่อชุมชนและให้
พนกังานไปท ากิจกรรมในพื้นท่ีเพื่อรับรู้ปัญหา ท่ีแสดงดงัภาพท่ี 4.7 
 

 
 

ภาพที ่4.7  รูปแบบการด าเนินงานกลยทุธ์ทางสังคม 
แหล่งทีม่า:  บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน), 2554. 
 

จากปรัชญาในการด าเนินธุรกิจดงักล่าว บริษทัฯ ไดน้ าไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมและ
สัมผสัได ้ผา่นกิจกรรมสร้างสรรคแ์ละโครงการต่างๆ หลากหลายและครอบคลุมทุกดา้น ดงัตวัอยา่ง
ในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  กจิกรรมและโครงการเพ่ือสังคมของบริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

ด้าน กจิกรรม/โครงการ รายละเอยีด 
1. ดา้นเศรษฐกิจ โครงการผลิตพลงัไอน ้ าและไฟฟ้าร่วม (Combined 

Heat and Power Project: CHP) 
ไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรติ Crown 
Standard Award ด้วยความห่วงใย
และค า นึ ง ถึ ง ผลกระทบด้ าน
ส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง  โดยใช้
พลงังานสะอาดคือก๊าซธรรมชาติ
เ ป็ น เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ใ น ก า ร ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้า 

 โครงการควบคุมและลดการระบายสารอินทรีย์
ระเหยง่าย จากกระบวนการผลิต ABS 

ดว้ยการติดตั้งระบบควบคุมอากาศ
และลดการระบายสารอินทรีย์
ระเหยง่ายก่อนออกสู่บรรยากาศ 

 โครงการก่อสร้างหน่วยท่ีใชป้้องกนัมลภาวะทาง
อากาศ (Tail Gas Treating Unit plant: TGTU) 

เป็นหน่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ
เพ่ือปรับลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์จากแหล่งก าเนิด โดย
กระบวนการผ ลิต น้ี จ ะท า ให้
คุณภาพอากาศของชาวระยอง
สะอาด ข้ึน เ ป็นอย่างมาก และ
สามารถลดก ามะถันให้ต ่ าลงได้
มากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 

2. ดา้นสงัคม โครงการหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี โดยด าเนินการส่งเสริมสุขภาพใน
เชิงรุกไปยงัพ้ืนท่ีต่างๆ ในชุมชน
รอบเขตประกอบการ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผูท่ี้อยู่ในพ้ืนท่ี
ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก 
โดยไดรั้บความร่วมมือจากแพทย์
และพยาบาลของโรงพยาบาล
สมเด็จพระนาง เจ้า สิ ริ กิ ต์ิและ
กรมการแพทย์ทหารเ รือ  เพื่ อ
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล 
อาทิ การบริการด้านทันตกรรม 
บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน และ
การส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

ด้าน กจิกรรม/โครงการ รายละเอยีด 
 โครงการคลินิกปันน ้ าใจ จัดตั้งข้ึนในปีเพ่ือตรวจและรักษา

ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ เ ข ต
ประกอบการ เป็นคลินิกเวชกรรม
แห่งแรกในประเทศไทยท่ีเปิด
ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลขั้น
พ้ืนฐานให้แก่ชุมชนโดยไม่เสีย
ค่ าใช้จ่ ายใดๆ ทั้ ง ส้ิน และช่วย
อ านวยความสะดวกในการตรวจ
รักษาโรคขั้นพ้ืนฐานโดยท่ีชุมชน
ไม่ตอ้งเดินทางไปยงัโรงพยาบาล 
และยงัช่วยเหลือผูท่ี้มีรายได้น้อย
ใหมี้สุขภาพอนามยัดีข้ึน 

3. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โครงการรวมพลังสร้างป่าธรรมชาติรอบเขต
ประกอบการ (Protection Strip) 

เป็นการพัฒนาต่อเน่ืองจากการ
ปลูกแนวสนเป็นร้ัวสีเขียวระหวา่ง
โรงงานกับชุมชนโดยรอบตั้งแต่ 
10 ปีก่อน แสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นของไออาร์พีซีในการให้
ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมและ
ชุมชนมาโดยตลอด 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

ด้าน กจิกรรม/โครงการ รายละเอยีด 
 โครงการก่อสร้างหอชุมวิวและศูนย์การเรียนรู้

ระบบนิเวศป่าชายเลน พระเจดียก์ลางน ้ า 
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ 
และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน ซ่ึงไออาร์พีซีให้
ความส าคญักบัการอนุรักษป่์าชาย
เลนและระบบนิเวศซ่ึงเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่ายิ่ง 
ด้วยความร่วมมือร่วมใจระหว่าง
ภ าค ส่ วนต่ า งๆ  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น
เทศบ าลนครระยอง  ซ่ึ ง เ ป็ น
หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มอนุรักษ์
แม่น ้ าระยองและป่าชายเลน ซ่ึง
เป็นส่วนของภาคประชาชนใน
พ้ืนท่ีและมีวิถีชีวิตสัมพนัธ์กับป่า
ชายเลนมานาน เพ่ือช่วยกนัอนุรักษ์
และส่งเสริมพ้ืนท่ีป่าชายเลนให้
เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดา้นระบบ
นิเวศ ทั้งยงัสามารถพฒันาไปสู่การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ซ่ึงจะเป็นการ
เสริมสร้างอาชีพและรายไดใ้ห้แก่
ประชาชนในท้องถ่ินได้อีกทาง
หน่ึง 
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4.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi - Structured Interviews) กบั
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบับริษทัฯ ควบคู่กบัการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation 
Observation) และการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงได้ท าการศึกษาปัจจยัใน 4 ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน และดา้น
ประสิทธิผล ผลการศึกษาวจิยัมีดงัน้ี 
 
 4.2.1  ด้านการบริหารจัดการ 

ดา้นการบริหารจดัการส าหรับงานวิจยัช้ินน้ีจะแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ประกอบไปดว้ย 1) 
นโยบาย 2) บุคลากร 3) งบประมาณ และ 4) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ดงัค าสัมภาษณ์
ดงัต่อไปน้ี 

4.2.1.1 นโยบาย 
จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (เจา้หนา้ท่ีหน่วยราชการคนท่ี 2, 2557) 
กล่าววา่ 
 

บริษทัตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial เขาก็
ตอ้งมีนโยบายเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคม เขาก็ตั้งเป้าหมายว่าเขาจะ
เป็นบริษทัท่ีเป็นตวัแทนของประเทศ ตอนน้ีเขาก็ไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทน
ของความรับผิดชอบต่อสังคม เร่ืองของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นตวัอย่าง
ใหเ้ขตประกอบการอ่ืนๆ หรือวา่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมตน้แบบ 

 
โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (เจา้หนา้ท่ีหน่วยราชการคนท่ี 4, 2557) กล่าวเสริมวา่ 
 
ในส่วนของลึกๆ ไม่ทราบ แต่ก็รู้วา่เขาตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้โรงงานอยู่
ร่วมกบัชุมชนได ้นโยบายลึกๆ ว่าเขามีแผนการมีเงินงบประมาณเท่าไหร่ใน
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การท่ีจะบริหารในเร่ืองของส่วนน้ีคือไม่ทราบ แต่รู้วา่เขาท ากิจกรรมอะไรเขา
จะเชิญเราไปร่วมซะส่วนใหญ่ ถา้เรามีโอกาสและจงัหวะท่ีพอจะไปกบัเขาได ้

 
ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนท่ี 4, 2557) กล่าววา่ “เรา

ไม่รู้หรอกวา่ IRPC เขามีนโยบายยงัไงเก่ียวกบั CSR ของเขา แต่ถา้เรามองจากบุคคลภายนอกเขา้ไป 
เขาก็จะตอ้งท าอะไรให้สังคมยอมรับ ให้ประชาชนในพื้นท่ีใกล้ๆ  เขตประกอบการยอมรับและอยู่
ร่วมกนัได”้ 
 
  ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า นโยบายการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีบริษทัฯ 
ก าหนดข้ึนมีผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ท่ีเป็นทั้งแนวทางในการ
ด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และท าให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ ดงัรายละเอียดในหัวขอ้ท่ี 4.1.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.2.1.2  บุคลากร 
จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียถึงความคิดเห็นต่อบุคลากรในการด าเนินงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ วา่มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ หรือไม่ ในกรณีน้ีเป็นการสอบถามจากเจา้หน้าท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ผูน้ าชุมชนและประชาชน ซ่ึงมีการร่วมกิจกรรมกบับริษทัฯ มากกวา่หน่วยงานราชการ 
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนท่ี 3, 2557) กล่าววา่ “มนัแลว้แต่
ว่าเขาจะส่งคนมาเท่าไหร่ ตรงน้ีเราไม่ได้ก าหนดว่าคุณตอ้งส่งคนมาจ านวนเท่าไร เพราะถ้าเป็น
โครงการของคุณ คุณก็มาใหเ้พียงพอ เราก็สนบัสนุนเท่าท่ีเราใหไ้ด ้แต่ละคร้ังท่ีมาก็เยอะ” 
 
 โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 11 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 3, 2557) กล่าวเสริมวา่ “บางคร้ังก็เยอะ บริษทั
ก็เขา้ร่วมประชุมของชมรมก านนั ผูใ้หญ่บา้น ของตะพงอยูต่ลอดทุกเดือน กิจกรรมต่างๆ เขา้ร่วมทุก
อย่าง ไม่ว่างานวดั งานเพื่อการศึกษา งานทัว่ไป งานหมู่บา้น งานบุญ งานบวช งานศพ เขามาทุก
งาน” 
 
 และมีผูใ้ห้สัมภาษณ์อีกส่วนหน่ึงกล่าวว่าบริษทัฯ ยงัมีบุคลากรในการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมไม่เพียงพอ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคน
ท่ี 2, 2557) กล่าววา่ 
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ไม่เพียงพอเพราะจา้งบริษทัเอกชนมาเก็บขอ้มูลวิจยัในแต่ละพื้นท่ีและเวลามา
ลงชุมชน แต่จะมีต าแหน่งพนักงานมวลชนสัมพนัธ์ ส่วนมากจะเป็นคนใน
พื้นท่ีแต่เป็นพนักงานของไออาร์พีซี คือน้องคนน้ีจะรู้เร่ืองเลยว่าหมู่ไหนมี
ปัญหาอะไรบา้ง คือถา้เรามีปัญหาเราสามารถคุยกบันอ้งท่ีเป็นมวลชนสัมพนัธ์
ได ้แลว้เขาจะส่งเร่ืองต่อไปทางผูบ้ริหาร เป็นตวัประสานงานเวลามีอะไรก็
โทรหาเขา ซ่ึงนอ้งเขาจะดูต าบลนาตาขวญักบัต าบลบา้นแลง เขาจะแบ่งมาเป็น
โซนๆ กนั ของบา้นค่ายก็มีท่ีวา่เขาจะเปิดโรงงานใหม่เขาจะแบ่งโซนๆ ไป ใน
การประสานงานก็ส่ง Line กบัเขาได ้โทรติดต่อ ส่งอีเมลไ์ดต้ลอด แลว้เขาจะมี
กิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ เขามีกิจกรรมอะไร เขาจะส่งอีเมล์มาให้ สัปดาห์
น้ีเดือนน้ีมีการสอนอะไรบา้ง เขาส่งขอ้มูลประชาสัมพนัธ์กิจกรรมตลอด นอ้ง
เขาเป็นลูกก านนัต าบลน้ี ใชค้วามใกลชิ้ดประชาชน 

 
 โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ประชาชนคนท่ี 4, 2557) กล่าวเสริมว่า “ไม่เพียงพอ ป้าฝาก
บอก  CSR ว่าถา้พนกังานน้อยให้เขารับเพิ่มหน่อยก็ได ้ตอนน้ีมี CSR ดูแลต าบลละคนเอง ตอ้งดู
จ านวนคน แต่ละหมู่ชาวบา้นเท่าไหร่ก่ีหลงัคาเรือน แลว้ CSR มีต าบลละคนก็ไม่เพียงพอ” 
 
 จากการสัมภาษณ์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรในการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมว่าบุคลากรมีความรู้ความสามารถมีทกัษะเพียงพอในการ
ด าเนินงานหรือไม่ โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 14 (ประชาชนคนท่ี 2, 2557) กล่าววา่ 
 

มี ก็น่าจะชดัเจนนะ มาให้ความรู้เท่าท่ีฟังๆ ดูเขาก็จะมาพูดถึงวา่โรงงานจะข้ึน 
เขาก็มาช้ีแจงทางผูใ้หญ่บา้น เขาก็ให้นดัคณะกรรมการหมู่บา้น บางทีก็ไปคุย
ในศูนยก์ารเรียนรู้ แลว้ก็ให้ชุมชนรับรู้ พูดถึงปัญหาและความตอ้งการ บางที
เขาก็ลงมาในชุมชนดว้ย แลว้นดัชุมชนมาฟัง 

 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนท่ี 1, 2557) 
ท่ีกล่าววา่ 
 

ก็มี เขา้มาแนะน าชุมชน ส่วนมาก อบต. จะเรียกประชุมชาวบา้น แลว้ก็ให้เขา
มาแจง้มีอะไรมาแจง้ให้ชาวบา้นรู้ อบต. จะแจง้ให้ผูใ้หญ่คดัสมาชิกมาหมู่ละ 
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10-15 คน เอามา แล้วให้โรงงานเขามาบรรยายเอง ถ้ามีอะไรท่ีต้องแจง้ให้
ชาวบา้นรู้ จะขยายโรงงาน ใหเ้ขาส่ือกบัชาวบา้นเอง 
 

  ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ บุคลากรในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั
ฯ มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการส่ือสารและท าความเขา้ใจร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ส่งผล
ให้การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีวางไว้ แต่จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองของจ านวนบุคลากรในการ
ด าเนินงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีกล่าวว่าจ านวนบุคลากรมีความ
เพียงพอ เน่ืองจากในแต่ละคร้ังท่ีบุคลากรของบริษทัฯ มาท ากิจกรรมร่วมกบับริษทัฯ ก็มากนัเป็น
จ านวนมาก และเขา้ร่วมทุกกิจกรรมท่ีชุมชนจดัข้ึน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอีกส่วนหน่ึงกล่าวว่า
จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ เน่ืองจากบริษทัฯ มีการว่าจา้งบริษทัเอกชนมาช่วยในการท ากิจกรรม 
เช่น การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน การเก็บขอ้มูลส าหรับงานวิจยั เป็นตน้ จึงเกิดความขดัแยง้ของ
ขอ้มูลในส่วนของบุคลากรในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงบริษทัฯ มีการจดัเตรียม
บุคลากรไดอ้ยา่งไม่เท่าเทียมกนัในแต่ละคร้ังท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.2.1.3  งบประมาณ 
งบประมาณสนับสนุนท่ีน าไปใช้ในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษทัฯ จากการสัมภาษณ์ถึงงบประมาณท่ีบริษทัฯ ไดมี้การมอบใหก้บัชุมชนเพื่อเป็นการสนบัสนุน
ชุมชนนั้น ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนท่ี 2, 2557) กล่าววา่ 
 

รับบ่อยมาก คือมีอะไรท าหนังสือขอบริษทั บริษทัก็ให้ทั้งเงิน ทั้งน ้ าด่ืม คือ
ติดต่อพนักงานมวลชนสัมพันธ์แล้วเขาประสานงานให้ สมมุติขอเงิน
สนับสนุนสักสามหม่ืนแต่ปีน้ีบริษัทตั้ งงบไว้ก็ให้สองหม่ืน บริษัทจะ
สนับสนุนตลอด บางทีไม่ตอ้งร้องขอบริษทัมีการให้เราตั้งงบของเราไวเ้ลย 
น้องท่ีเป็นมวลชนสัมพนัธ์จะมาดูแล้วก็ไปท าแผนตรงน้ีต้องการอะไร งบ
สนับสนุนช่วยเหลือเขาก็จะตั้ งของเขาไว ้ ถึงเวลาก็มาลงพื้นท่ีเลย ถ้าท า
หนงัสือขอไปจะได้รับตลอด ระยะเวลาในการติดต่อถา้อนุมติัเป็นเงินจะช้า
หน่อย เพราะวา่เขาตอ้งส่งเร่ืองต่อให้ผูบ้ริหารเซ็นแลว้ก็ท าเช็คออกรายการเงิน 
แต่ถ้าเป็นพวกเร่ืองน ้ า หนังสือวนัน้ีติดต่อน้องแล้วไปเอาได้เลย แต่เร่ือง
การเงินตอ้งเป็นระบบของเขาไป ถา้เป็นเร่ืองส่ิงของอะไรท่ีเราตอ้งการ สมมุติ
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ถ้ามีของท่ีเขาไม่ใช้แลว้เช่น ถงัดบัเพลิง สายดบัเพลิง เราก็ท าเร่ืองไปแลว้ก็
ไดม้าเลย เขาจะบอกเราก่อน 

 
 โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 10 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 2, 2557) กล่าวเสริมวา่ 
 

เดิมๆ เขาจะเสนอมาในลกัษณะเป็นยอดๆ หน่ึง แลว้เราก็ท าโครงการรองรับ 
เสร็จแลว้ก็ถ่ายรูปส่งเขา้ไป แต่ปัจจุบนัมนัมีหลกัเกณฑเ์ยอะเกินไป ก็เลยท าให้
เราไม่อยากจะของบประมาณเขา้ไป บางทีขอไป ถา้งบประมาณอยูใ่นส่วนท่ี
ก าลงัเขาพอเขาก็ให้ บางคร้ังไม่ให้ขอไปก็เสียความรู้สึก แต่ตอ้งขยนัขอ แต่
เดิมจริงๆ เขาจะบอกวา่ต าบลน้ีมีก่ีหมู่ก็สนบัสนุนหมู่ละ 2 แสน จะท าอะไรท า
โครงการมา ให้ยอดมาก็ไดม้าตามยอด ยกตวัอยา่ง 2 ปีท่ีแลว้ให้หมู่ละ 2 แสน 
หมู่บา้นก็ท าโครงการรับเลย หมู่ 4 น้ีท  าโครงการประปาหมู่บา้น ต่อเติม แลว้
มนัก็ไดผ้ลไง เราก็ท าตามจ านวนเงินท่ีเขาแจง้ยอดมา แต่ปรากฏวา่ปัจจุบนัเรา
ต้องคิดโครงการก่อนแล้วส่งไป พอคิดโครงการแล้วยอดเงินมนัสูง ก็เลย
กลายเป็นอนุมติัยาก อยา่งให้มาแต่ก่อนเราก็ตั้งโครงไวก่้อนก็ได ้แลว้เด๋ียวหา
ตวัอ่ืนมาเสริมก็ได้ หรือชาวบา้นสนับสนุนช่วยกนั เสริมตรงนู้นตรงน้ีส่ิงท่ี
ขาดแคลนอย่างนั้นง่าย แต่ให้เราคิดไปยอดมนัสูง เสนอไปก็ว่าท าไมเยอะจงั 
เลยไม่ตรงความตอ้งการของเรา น่ีถา้ใหม้าเป็นจ านวนหน่ึงยอดเราจะตั้งถูกเลย 
ท าโครงการเหมือนของบประมาณหลวงเลย ก็มนัเป็นเอกชนไม่น่าจะตอ้งถึง
ขนาดนั้น แต่ควรจะให้มาแลว้สามารถตรวจสอบไดสิ้อย่างน้ีถึงจะถูก จะได้
ง่ายท างานใหง่้ายข้ึน 

 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานความความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษทัฯ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บการสนบัสนุนเช่นเดียวกนัหมด เพราะบริษทัฯ มีการ
ก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมไวอ้ยู่แล้ว ส่งผลให้สามารถ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเต็มท่ี เน่ืองจากท าให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
บริหารจดัการงบประมาณท่ีไดรั้บมาไดอ้ยา่งสะดวกข้ึน แต่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งท าหนงัสือไปยงั
บริษทัฯ เพื่อแจง้วตัถุประสงคข์องการน างบประมาณสนบัสนุนไปใช ้
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4.2.1.4  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เป็นการสอบถามถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการท า

กิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อทราบถึงความรู้สึก ความคิดเห็น รวมถึงข้อบกพร่องต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคนท่ี 1, 
2557) กล่าววา่ 
 

ให้ๆ  เขามาน่ีใหติ้ดตาม ตรวจสอบทุกเดือน อยา่งมาตั้งโรงไฟฟ้า UHV ตอนน้ี 
เขาใหเ้ราเขา้ไปดูโรงงานท่ีตั้งวา่ตอนน้ีเขาใชก้๊าซธรรมชาติเอาไปตม้น ้าท่ีผลิต
โรงงานไฟฟ้า ไม่ใชถ่้านหิน ไม่มีมลภาวะ เขาท าประชาพิจารณ์ตั้งหลายรอบ
วา่ไม่ใชถ่้านหิน ชาวบา้นก็ไม่มีคดัคา้น อาจจะมีบางกลุ่มนิดเดียวท่ีคดัคา้น 

 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ประชาชนคนท่ี 4, 2557) กล่าววา่ “มีการสอบถาม
ทุกคร้ังเก่ียวกบัความพึงพอใจในดา้นการลงพื้นท่ี สนบัสนุนงบประมาณแลว้ไดป้ระโยชน์ยงัไง” 
 
 โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการคนท่ี 4, 2557) กล่าวเสริมวา่ 
 

แบบสอบถามพี่ไม่เคยได้รับในส่วนท่ีว่า แต่การจดังานร่วมกันบริษัทเคย
สอบถามมา อยา่งเช่นกระทรวงเคยจดังานร่วมกบัเขาในส่วนของเร่ือง Green 
Industry เราก็ไปจดันิทรรศการ ไปจดัท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ IRPC พอหลงัเสร็จงาน
เขาก็จะท าแบบสอบถามมา เขาก็มีการตอบรับ นอกจากนั้ นเขายงัมีส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ส่ือในการท านิตยสารรายเดือน เขาก็เอามาแจกไวท่ี้น่ีก็มี 
ตอนน้ีน่าจะยงัคงมีแต่เราก็เห็นบา้งไม่เห็นบา้งน่าจะยงัมีอยู ่

 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามแผนงานท่ีตั้งไว ้จึง
ส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ เน่ืองจากท าให้ทราบถึงความคิดเห็น
ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีบริษัทฯ ร่วมท ากิจกรรมด้วย โดยการติดตามตรวจสอบจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และท าให้ผูป้ฏิบติังานตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ท าให้สามารถน าไปปรับปรุงแกไ้ข และเสนอผูบ้ริหารหน่วยงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อพฒันาการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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4.2.2  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย และ 2) ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัค าสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
4.2.2.1  การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนั้นหมายถึง การท่ีประชาชนหรือชุมชนรอบ

เขตประกอบการและกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ได้เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีบริษทัฯ จดัข้ึน จากการ
สัมภาษณ์ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนท่ี 4, 2557) กล่าววา่ 
 

ปลูกตน้ไมน้ี้เอาเป็นรูปธรรมไม่ใช่เอาเป็นโครงการ อยา่งเช่นการปลูกตน้ไม ้
การมอบวสัดุอุปกรณ์ให้กบัโรงเรียนต่างๆ การเขา้ร่วมกิจกรรม อย่างเช่นว่า 
ประเพณีประจ าปี เข้าพรรษา ปีใหม่ วนัเด็ก ซ่ึงเป็นเทศกาลหลักๆ ส าคญั
บริษทัก็จะส่งคนของเขาลงมาร่วมแลว้เขาก็จะมีงบประมาณสนบัสนุนบา้งใน
บางส่วน 

 
 และผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ประชาชนคนท่ี 6, 2557) กล่าวเสริมวา่ 
 

ล่าสุดงานของต าบลในวนัท่ี 12 สิงหา ประชาชนเขา้ไปร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประจ าคือ งานสงกรานต ์งานบุญขา้วหลาม งานท าบุญขา้วใหม่ บริษทัจึงลงมา
ในชุมชนหมู่บา้น บางคร้ังไปปลูกป่าท่ีหาดกน้ปึกของโรงงานก็มี บนเขาก็มี 
กิจกรรมผมไปประจ า เขาก็มีส่วนร่วมสนบัสนุน สมมุติราคาผลไมต้กต ่า เขาก็
มีเงินสนบัสนุนเป็นแสนๆ ก็มี ปีน้ีไม่ไดช่้วยเพราะวา่ผลไมร้าคาดี งบประมาณ
เขาก็ใหน้ะ สร้างโรงพยาบาลชุมชนน่ี 12 ลา้น ใหง้บประมาณกบัโรงเรียนดว้ย 

ในส่วนของการแจ้งข้อมูลข่าวสารก่อนจะลงพื้นท่ีของบริษัทฯ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบก่อนท่ีบริษทัฯ จะไปท ากิจกรรม โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์
ท่านท่ี 4 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนท่ี 4, 2557) กล่าววา่ “เขาจะแจง้เป็นหนงัสือเขา้มา
วา่เขาจะมาท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ แจง้เป็นหนงัสือเขา้มาในทอ้งถ่ิน อีกส่วนหน่ึงเขาจะแจง้ไปท่ี
ผูน้ าชุมชน” 
 
 ซ่ึงสอดคล้องกับผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี 20 (ประชาชนคนท่ี 8, 2557) ท่ีกล่าวว่า “เขาก็
ประชาสัมพนัธ์ตามหมู่บา้น ถึงเวลาจะมีหนงัสือมาใหผู้ใ้หญ่ ประชาสัมพนัธ์จะเกิดอะไร ท าอะไร” 
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 และผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการคนท่ี 2, 2557) กล่าวเสริมวา่ “ปกติ
เขาก็จะมีฝ่ายประชาสัมพนัธ์เขาก็จะโทรมาบอกผม ท าหนงัสือแจง้เป็นทางการ ส่งทาง Line คือผม
สนิทกบัเขาคือมีความคุน้เคยมีอะไรเขาก็จะแจง้ผมหรือมารับค าปรึกษาจากผม” 
 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ส่งผลต่อการด าเนินงาน 
เน่ืองจากบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหชุ้มชนรอบเขตประกอบการและกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ เขา้
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีบริษทัฯ ท าร่วมกบัชุมชน ซ่ึงเป็นการแสดงถึงความเต็มใจของชุมชนใน
การท ากิจกรรมร่วมกบับริษทัฯ และบริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมผ่านส่ือต่างๆ ไปยงัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ท าหนงัสือเชิญเขา้ร่วมกิจกรรม โทรศพัทเ์รียนเชิญ หรือการเขา้ไปพบกบัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อเรียนเชิญดว้ยพนกังานมวลชนสัมพนัธ์เอง 

4.2.2.2  ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หมายถึง การสอบถามถึงสภาวะทางอารมณ์ 

ความคิด และความรู้สึกของประชาชนหรือชุมชนรอบเขตประกอบการและกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
อ่ืนๆ ท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีบริษทัฯ จดัข้ึน จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจา้หน้าท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคนท่ี 1, 2557) กล่าววา่ 
 

รู้สึกพอใจมาก ช่วงน้ีขอไปเยอะดว้ยขอไปหลายแสนเลย อนุมติัเป็นช่วงๆ น่ีก็
ของบประมาณสองแสนห้าท าไฟทางประมาณ 9 ตน้ แต่ยงัไม่ได ้รอประชุม
อนุมัติขั้นสุดท้าย ปีน้ีท่ีได้มาแล้ว ซ่อมเคร่ืองสูบน ้ าไปแสนกว่า ค่าซ่อม
ประมาณแสนกวา่เขาก็ซ่อมใหเ้ลย เขาจดัการใหห้มด 

 
 และผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการคนท่ี 4, 2557) กล่าวเสริมวา่ 
 

คิดวา่บริษทัก็โอเคนะ เขาค่อนขา้งท่ีจะท ากบัหลายกลุ่ม อยา่งเช่นภาครัฐเขาก็
จะมีการประชุมนอกสถานท่ี เช่น พาไปสัมมนาท่ีต่างจงัหวดั ดูงานดว้ย บริษทั
พาหน่วยงานภาครัฐไป แทนท่ีจะประชุมท่ีบริษทัเขาเอง เขาก็พาไปประชุมท่ี
ต่างจงัหวดั ดูคลงัน ้ ามนัท่ีอยุธยา ความพึงพอใจก็โอเค เขาท าอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ คือมนัไม่ใช่ว่าบางโรงบางทีท าแค่กระแสสักพกัเดียวก็เลิก แต่ท่ี 
IRPC เขาเหมือนมีงบประมาณในการสนบัสนุนและมีหน่วยงานโดยตรงของ
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เขาในการท่ีเขาจะท างานตรงน้ี มนัก็เหมือนกบัวา่คนท่ีท างานอยูก่็ตอ้งพยายาม
ขอโครงการของบประมาณเพื่อให้เขาไดมี้กิจกรรมออกไปท างานมนัก็เลยมี
อะไรท่ีต่อเน่ือง 

 
  ขณะท่ีผลการสัมภาษณ์อีกส่วนหน่ึงมีขอ้มูลท่ีกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหส้ัมภาษณ์
วา่ยงัไม่มีความพึงพอใจ เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัปฏิบติัหนา้ท่ีไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่าน
ท่ี 4 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนท่ี 4, 2557) กล่าววา่ 
 

ถา้ให้ 10 ผมจะให้เขา้ 5 เพราะวา่ในส่วนท่ีผมอยากไดเ้ขา้ยงัไม่ไดต้อบสนอง 
อยา่งท่ีเกร่ินไปในตอนแรกขอ้มูลท่ีเราอยากไดข้อ้มูลมนัตอ้งรวดเร็วแม่นตรง 
ใหเ้ราไปบริหารจดัการขอ้มูลได ้เพราะเราเป็นพื้นท่ีเส่ียงเพราะฉะนั้นตรงน้ีผม
ยงัไม่พึงพอใจ 

 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 12 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 4, 2557) ท่ีกล่าววา่ 
 

D dog ผมบอกเลยวา่ถา้เขาจะคะแนนมากข้ึน เขาตอ้งท าเชิงรุกให้ผมเห็น เขา
จะตอ้งแวะเยี่ยมบา้นคนโดยท่ีไม่เกิดเหตุ มีปัญหาอะไรไหม เดือดร้อนอะไร
ไหม ใหโ้รงงานช่วยอะไรไดไ้หม มีอะไรโทรหาโดยตรงเลยนะ อยา่เพิ่งไปพูด
ขอ้มูลท่ียงัไม่ถูกตอ้ง โทรหาก่อนนะ คือบอกไปสิ เบอร์โทรศพัท์คุณๆ ยงัไม่
กลา้ใหเ้ขาเลย แลว้คุณจะเป็น CSR 

 
 และผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการคนท่ี 2, 2557) กล่าวเสริมวา่ 
 

ในระดบัหน่ึง มนัก็ไม่เชิงไม่พึงพอใจแต่วา่มนัยงัไม่ถึงจุดท่ีผมคิดวา่มนัน่าจะ
เป็นไปได้ มนัเป็นเร่ืองของการส่ือสารท าความเขา้ใจแลว้ก็การแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของชุมชนอย่างเร่งด่วน ยกตวัอย่างเช่น การท่ีเขาจะขยาย
โรงงานแลว้มีการก่อสร้างมนัก็มีการตอกเสาเข็มหรือรถบรรทุกวิ่งผา่นชุมชน 
เวลามีขอ้ร้องเรียนการท่ีจะแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนยงัไม่สามารถท าได ้ตอ้งคิดวา่
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ยงัมีปัญหาเร่ืองกล่ินท่ียงัแกไ้ม่ไดม้นัก็เป็นเร่ืองยากท่ีจะ
แกเ้ร่ืองกล่ิน ยงัไม่มีเคร่ืองตรวจวดัท่ีมนับอกวา่คือกล่ินอะไร เร่ืองกล่ินบางที
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คนไดรั้บกล่ินเวลาบอก 3 คนบอกไม่เหมือนกนั แต่ว่าเวลาคนไปตรวจสอบ
มันไม่ได้กล่ินมันก็ไม่รู้ว่ากล่ินท่ีแต่คนพูดมันเป็นกล่ินอะไรแน่ กว่าทีม
ตรวจสอบจะไปถึงกล่ินก็หายไปแลว้ก็เลยไม่รู้วา่กล่ินท่ีแทจ้ริงคืออะไร บางที
กล่ินมันก็เกิดจากหลายๆ ส่วนรวมกัน มันก็เป็นจุดอ่อน ตอนน้ีเขาก็ท า
กระบวนการ E-Nose จมูกอิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบกบัเวลาหมาดมกล่ินโจร
แลว้ไปตามกล่ิน แต่อนัน้ีใชเ้คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ เหมือนเอาไปวดัสารเคมีให้
มนับนัทึกขอ้มูลไวอ้ยู่ในขอ้มูลคอมพิวเตอร์ พอไปเจอกล่ินท่ีเคยบนัทึกไว้
ตรงกนัก็สันนิษฐานวา่เกิดจากอนันั้น เขาก็พยายามท าอยู ่แต่ประสิทธิภาพก็ยงั
ไมพ่อ 

 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ สามารถแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีพึงพอใจ และไม่
พึงพอใจในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ จึงส่งผลต่อการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่สามารถท าให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ รู้สึกถึง
ความพึงพอใจในการด าเนินงานของบริษทัฯ ได ้ท าให้ยงัมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ียงัไม่พึงพอใจต่อ
การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ อยู ่ประเด็นดา้นความพึงพอใจของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียจึงยงัเป็นประเด็นท่ีบริษทัฯ ยงัตอ้งมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขในส่วนของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียยงัไม่พึงพอใจต่อไป 
 

4.2.3  ด้านการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน 
ดา้นการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงานแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การสร้างจิตส านึก

และความตระหนกั 2) การปรับปรุงกระบวนการท างาน และ 3) การใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนินงาน 
ดงัต่อไปน้ี 

4.2.3.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนกั 
การสร้างจิตส านึกและความตระหนกั เป็นการสอบถามความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียท่ีเคยร่วมกิจกรรมวา่กิจกรรมท่ีบริษทัฯ จดัข้ึนนั้นมีส่วนช่วยให้ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บรู้
ถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม หรือไดรั้บความรู้และประโยชน์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือไม่ จากการ
สัมภาษณ์ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนท่ี 4, 2557) กล่าววา่ 
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ชุมชนก็มองได้หลายกลุ่ม กลุ่มท่ีเขามองว่าเขาเข้ามาสร้างจิตส านึกไหม 
ประชาชนอาจจะยงัไม่เขา้ใจค าวา่จิตส านึก เขาอาจจะเขา้ใจวา่ถา้เกิดเราร้องขอ
ตรงน้ี IRPC เขา้มาดูแล เขามีกิจกรรมในหมู่บา้น IRPC เขา้มาสนบัสนุนใหเ้งิน
มาให้อะไรมา แต่ถามวา่สร้างจิตส านึกถา้ประชาชนมีจิตส านึกตอ้งมีจิตส านึก
ในรูปแบบของสาธารณะ คือวา่โรงงานปรับปรุง สมมุติปรับปรุงภูมิทศัน์ปลูก
ต้นไม้ป้องกันไม่ให้มีฝุ่ นละอองมา อันน้ีเป็นลักษณะของสาธารณะซ่ึง
ประชาชนผมวา่ยงัมองไม่ถึงตรงน้ี ยงัไม่เขา้ใจค าวา่จิตส านึกสาธารณะ แต่เขา
จะมองว่าถา้เกิดวา่อยากไดอ้ะไรก็ร้องขอไปเก่ียวกบัเร่ืองในกลุ่มของนั้นๆ ก็
จะไดรั้บการตอบสนองค่อนขา้งจะดีจาก IRPC 

 
 โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการคนท่ี 2, 2557) กล่าวเสริมวา่ 
 

เขาท าอยู ่เขาก็มีกิจกรรมเร่ืองของการปลูกป่า Protection Strip ท่ีรอบโรงงาน
เขา เขาก็เชิญชุมชนเชิญนักเรียนมาให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมในการท่ีจะ
ร่วมกนัปลูกตน้ไมก้ารดูแลรักษา ปลูกป่าชายเลนท่ีหาดกน้ปึกใกล้ๆ  โรงงาน
ของ IRPC จะเป็นบริเวณน ้าทิ้งมนัจะออกไปป่าชายเลน 

 
 และผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 15 (ประชาชนคนท่ี 3, 2557) กล่าวเสริมวา่ 
 

เร่ืองปลูกป่าเขาจะปลูกรอบร้ัวเขตประกอบการดา้นใน เขามีเน้ือท่ีประมาณ  
3 กิโล แลว้ก็ห่างจากร้ัวประมาณ 500 เมตร เขาขอความร่วมมือจากชุมชนเขา้
ไปร่วมปลูก แลว้ก็ใหชุ้มชนหาตน้ไมเ้อาไปให้เขาปลูก เขาซ้ือนะให้ชุมชนเอา
ไปขายใหเ้ขา แลว้เขาก็มีโครงการร้ัวสีเขียวท าเป็นแนวกนัชน 

 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ไม่ส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจาก
กิจกรรมการปลูกตน้ไมท่ี้บริษทัฯ จดัข้ึนเป็นการปลูกตน้ไมใ้หม่ แต่ไม่ไดมี้การชกัชวนใหผู้ท่ี้เคยเขา้
ร่วมกิจกรรมไปปลูกซ่อมหรือปลูกแกต้น้ไมท่ี้เคยปลูกไวเ้ม่ือเวลาผา่นไป แต่มีส่วนช่วยในการสร้าง
จิตส านึกท่ีแสดงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
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4.2.3.2  การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ผลการศึกษาในประเด็นน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเด็นย่อย คือ กระบวนมีความ

เหมาะสมแล้ว หรือครอบคลุมแล้ว และความคิดเห็นท่ีคิดว่าต้องปรับปรุง หรือต้องเพิ่มเติม
กระบวนการด าเนินงานให้มากข้ึน โดยจะเร่ิมจากกลุ่มตวัอย่างท่ีกล่าวว่าการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัมีความเหมาะสมแลว้ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 10 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 
2, 2557) กล่าววา่ 
 

ตอนน้ีเขาเดินถูกทางแล้ว หมายความว่าลงชุมชน ช้ีแจงให้ทางชุมชนให้
รับทราบว่าขณะน้ีจะท าอะไรจะตอ้งแกไ้ขอะไร ถา้เม่ือก่อนเขาไม่เดินทางน้ี 
ไม่เดินทางชุมชน ก็เลยท างานยาก เด๋ียวน้ีเขาจะลงชุมชนเอาความตอ้งการของ
ชุมชนข้ึนไปเสนอทางผูบ้ริหาร 

 
 โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 7 (เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการคนท่ี 3, 2557) กล่าวเสริมวา่ 
 

พี่ก็มองว่าเขาก็ยงัสามารถท่ีจะด าเนินการร่วมกบัชาวบา้นได้อยู่ ยงัไม่ได้มี
ข้อบกพร่องอะไรท่ีว่า เราจะไปติเตียนอะไรเขา เขาก็ค่อนข้างท่ีจะท า
ครอบคลุม คือพวกน้ี เขาจะมีงบ ส่วนใหญ่โรงงานเวลาท า เขาก็หว ัง
ผลประโยชน์กบัความใกลเ้คียงของเขา เขาก็จะท าใกลก้บัโรงงานเขาเพื่อว่า
เวลาเขามีอะไรบางทีถา้เขาอยู่ท่ีระยองไปท ากฐินท่ีอุดรคนพวกนั้นก็ไม่ได้มี
อะไรสะทอ้นกลบัอะไรเขา เวลาถอดกฐินเขาก็จะทอดเป็นวดัใกล้ๆ  โรงงาน
เขา มนัก็เลยเหมือนกบัว่าโซนของใครคนนั้นก็จะท า ทางนิคมก็จะมีทีมของ
เขา ทาง IRPC ก็มีทีมของเขา 

 
  และอีกส่วนหน่ึงท่ีแสดงความคิดเห็นว่าการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ควรต้องมีการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพิ่มข้ึน โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (เจ้าหน้าท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคนท่ี 4, 2557) กล่าววา่ 
 

คืออย่างท่ีผมพูดให้ฟังตั้ งแต่ต้น คือประชาชนบางส่วนก็ยงัอยากได้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีถูกตอ้งขอ้เท็จจริง คนมนัมีหลายกลุ่ม กลุ่มท่ีเขาค่อนขา้งมีความรู้เขา
ก็ตอ้งการขอ้มูลข่าวสารท่ีชัดเจนถูกตอ้ง ทุกคนยงัเคลือบแคลงสงสัย ดูข่าว
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ชาวบา้นยงัสงสัยกนัอยูว่า่ตกลงอะไรมนัระเบิด IRPC เพียงแต่บอกวา่ตรงน้ีไม่
อนัตราย เป็น Plant แค่แยกก๊าซ ไม่ส่งผลกระทบแต่ข้อมูลควรจะลึกกว่าน้ี 
ประชาชนก็ยงัไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีชดัเจน 

 
 โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการคนท่ี 1, 2557) กล่าวเสริมวา่ 
 

ในส่วนของโรงงานมนัก็คงเป็นปัญหาเหมือนๆ กบัโรงงานทัว่ไปทุกๆ แห่ง ก็
คือว่าส่ิงท่ีจะเกิดปัญหาคนภายนอกจะไม่ค่อยได้รับรู้ถึงเร่ืองความปลอดภยั 
เราจะไม่ค่อยรู้เร่ืองจริง เราตอ้งยอมรับวา่ประชาชนจะไม่ค่อยรู้หรอกวา่จริงๆ 
แลว้มนัเกิดอะไรข้ึน พอดีมนัมีเหตุระเบิด ไม่มีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ ปลอดภยัหมด 
ไม่มีอะไรเลย ผมถามในความรู้สึกของบุคคลทัว่ไป มนัไม่น่าจะโปร่งใส แต่
ผมวา่เขาท าดีท่ีสุดเพียงแต่วา่ชุมชนใกลเ้คียงส่ิงท่ีชาวบา้นเขากงัวล ก็คือวา่คุณ
บอกว่าจะไม่เกิดเขาจะเช่ือไดแ้ค่ไหน คือมนัไม่เกิดคุณก็ว่ามนัไม่เกิด แต่พอ
มนัเกิดแลว้มนัก็จะบอกวา่เร่ืองเหตุโนน้เหตุน้ี แต่จริงๆ มนัตอ้งไม่เกิดเลย เกิด
แลว้ก็รู้สาเหตุมนัก็เท่านั้น มนัตอ้งไม่เกิด เพราะกรณีน้ีมนัใกลชุ้มชน แลว้ถา้
มนัระเบิดทีรัศมีมนัค่อนขา้งเยอะ 

 
  ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า การปรับปรุงกระบวนการท างานจะมีผลต่อการด าเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ เน่ืองจากยงัมีขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ อยู ่จึงควรมีการปรับปรุงการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการ
พิจารณาจากกิจกรรมท่ียงัมีขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อแสดงถึงความดูแลเอา
ใจใส่และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแทจ้ริงและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการปรับปรุง
กระบวนการท างานนั้ นมาจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมนัน่เอง 
 

4.2.3.3  การใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนินงาน 
การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานในส่วนน้ีจะกล่าวถึงเทคโนโลยีท่ีใช้ใน

กระบวนการผลิตภายในบริษทัฯ ท่ีมีส่วนช่วยลดผลกระทบกบัชุมชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบ
โรงงาน เช่น การใชก้๊าซธรรมชาติมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงแทนน ้ ามนัเตา การติดตั้งเคร่ืองก าจดักล่ิน เป็น
ตน้ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคนท่ี 1, 2557) 
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กล่าวว่า “แจ้งถอดน ้ ามนัเตาแล้ว 2 เตา หันมาใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ถ่านหิน
รับประกนัไม่ข้ึนแน่นอน ฝ่ังด้านสุขุมวิทด้านบนแน่นอนจะไม่สร้างโรงงานถ่านหิน ไปอยู่ท่ีฝ่ัง
ทะเลโรงเดียว” 
 
 ซ่ึงสอดคล้องกับผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี 9 (ผู ้น าชุมชนคนท่ี 1, 2557) ท่ีกล่าวว่า  “เขา
เปล่ียนเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซไปแลว้ ตอนน้ีถ่านหินยงัใชอ้ยู ่เขาท าควบคุมอยูต่อนน้ี แลว้ก็จะท าระบบดี
ทีเดียว เขาก าลงัด าเนินการอยู่เร่ือยๆ โรงงานถ่านหินเขาอยู่ฝ่ังทะเล ติดกบัถนนสุขุมวิท หลงัจาก
เปล่ียนส่ิงแวดลอ้มในชุมชนก็ดีข้ึน” 
 
 และผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (เจา้หน้าท่ีหน่วยงานราชการคนท่ี 2, 2557) กล่าวเสริมว่า “ท่ี
ชดัเจนเร่ืองของโรงไฟฟ้า แต่เดิมใชน้ ้ ามนัเตาเขาก็เปล่ียนเป็น NGV เร่ิมตน้ท่ีใชน้ ้ ามนัเตามนัก็เกิด
ควนัด าแลว้ก็มีกล่ินของพวก Sox Nox ไปรบกวนชาวบา้น ส่วนก๊าซธรรมชาติมนัเผาไหมส้มบูรณ์
แลว้สารพวกน้ีมนัจะนอ้ย” 
 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ คือ การท่ีบริษทัฯ น าก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเช้ือเพลิงแทน
น ้ ามนัเตา ส่งผลให้ปัญหามลภาวะเร่ืองกล่ินและควนัด าลดไปไดเ้ยอะมาก และส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี
รอบเขตประกอบการก็ดีข้ึนตามไปดว้ย 
 

4.2.4  ด้านประสิทธิผล 
ด้านประสิทธิผลเป็นการศึกษาเก่ียวกับการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้ งไว้

โดยเฉพาะ ดงัค าสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
4.2.4.1  การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
ผลท่ีเกิดข้ึนตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นการด าเนินงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม จากการสัมภาษณ์พบวา่การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดย
แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 1) ความครอบคลุมกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 2) ประโยชน์ท่ีผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บจากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม และ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ชุมชนกับบริษัทฯ หลังท ากิจกรรมร่วมกัน ผลจาการสัมภาษณ์ผู ้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ด าเนินงาน มีดงัน้ี 
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1)  ความครอบคลุมกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยสอบถาม
จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียว่าจากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ไดด้ าเนินงาน
ครอบคลุมความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแลว้หรือไม่ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (เจา้หนา้ท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคนท่ี 4, 2557) กล่าววา่ 
 

ความตอ้งการอยา่งท่ีผมบอกเร่ืองขอ้มูลข่าวสาร แต่เร่ืองอ่ืนในชุมชนโดยรอบ
ของอุตสาหกรรม ในชุมชนเขตเมืองรวมถึงเทศบาลเชิงเนินถือวา่เป็นเขตเมือง
แลว้ มนัค่อนขา้งมีความพร้อมเกือบทั้งหมดแลว้ จะเป็นสาธารณูปโภคอะไรก็
แลว้แต่ ความเห็นของผมอยากจะให้บริษทัฯ ดูแลชุมชนในภาพรวมเก่ียวกบั
เร่ืองส่ิงแวดลอ้มใหม้ากข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู ่ปัญหามนัก็ยงัเกิดแต่วา่อาจจะนอ้ยลง 

 
 โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการคนท่ี 1, 2557) กล่าวเสริมวา่ 
 

ในส่วนของ CSR เขาท าไดดี้แลว้ เพียงแต่วา่ขอให้เพิ่มความต่อเน่ืองจริงๆ ไม่
หยุด เน้นคือเขาท ามาผมว่าโอเค ขาดว่าอย่าหยุดไปเท่านั้นเอง ส่วนใหญ่การ
ขอรับการสนบัสนุนของหน่วยรัฐกบัเอกชนมนัก็มีขั้นตอนของมนั บางคร้ังเรา
ก็ท าไม่ไดม้าก ในส่วนของผมเองมนัก็จะสัมพนัธ์กบัเขาแค่บางส่วน ก็อาจจะ
ยืมวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองจักรบ้าง เพราะเห็นเขามีความพร้อมทางด้าน
เคร่ืองจกัรในงานเร่งด่วนบางตวัท่ีตอ้งช่วยกบัชาวบา้นในพื้นท่ีเขาก็โอเค เราก็
ไม่ได้ตอ้งการอะไรมากกว่าน้ี เพราะเราก็มีงบประมาณของเราอยู่แล้วส่วน
หน่ึง ผมวา่เขาก็โอเค โดยรวมก็ดี 

 
 และผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 23 (เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ไออาร์
พีซี จ  ากดั (มหาชน) คนท่ี 3, 2558) กล่าวเสริมวา่ 
 

ถา้มองท่ีคะแนนปีท่ีผา่นมาบรรลุเป้าหมาย แต่วา่คะแนนความพึงพอใจลดลง
จากเดิมนิดหน่อย จาก 90 กวา่มาเป็น 80 แต่เป้าหมายเรา 83% แต่ยอมรับอยา่ง
หน่ึงวา่งานดา้นสังคม คือไม่วา่จะท าดีเท่าไหร่ก็ตาม มนัยงัมีกลุ่มท่ีเห็นดว้ยกบั
ไม่เห็นดว้ย ชอบไม่ชอบ มนัมีเร่ืองของความรักความเกลียดมาเป็นพื้นฐาน เรา
ไม่สามารถท ามนัได ้100% 
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  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า บริษทัฯ ได้ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมี
ความครอบคลุมกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียแล้ว จึงส่งผลต่อการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมบริษทัฯ ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบเขตประกอบการและถึงการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษทัฯ สามารถอยู่
คู่กบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

2)  ประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บจากการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หลงัจากท่ีบริษทัฯ ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแลว้ ผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์อย่างไรบา้ง โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 7 (เจา้หน้าท่ีหน่วยงาน
ราชการคนท่ี 3, 2557) กล่าววา่ 
 

ประโยชน์น่ีเยอะ เวลาท่ีคิด Project หน่ึง Budget ของพี่น้ีไม่ใช่หลวงเลยนะ 
อนัแรกน่ี CSR เลยจริงๆ จุดแรกท่ีมองแหล่งเงินมองไปท่ี IRPC ก่อนเลย เรามี
เหตุและผลแบบน้ีคุณควรท่ีจะมาเอ้ือเรา ป้าย รพ. สต. หลายสตางค์ก็ขอจาก 
IRPC ป้ายอนัน้ีจะเป็นการโชวป์ระชาชนทุกคนรู้วา่ป้ายน้ี IRPC ท า วนัเปิดคุณ
เอาผูใ้หญ่ของคุณมาเลยมากดปุ่มเปิดป้าย เขาก็จะได้หน้าด้วย เราก็ได้ของ 
ประชาชนก็ไดป้ระโยชน ์

 
 และผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 18 (ประชาชนคนท่ี 6, 2557) กล่าวเสริมวา่ 
 

สงกรานตที์ ปีใหม่ที บริษทัก็เอาเงินมาสนบัสนุนหมู่ต่างๆ สนบัสนุนประเพณี 
กิจกรรมภายในชุมชน เห็นขอไปโรงงานเขาก็ได ้ทุนการศึกษาเด็กเขาก็ให ้เขา
ก็ดูแลดี เวลาอาสาสมคัรหมู่บา้นไปดูงานเขาก็สนับสนุน หรืออย่างมีเร่ือง
ร้องเรียน เขาก็มีเบอร์โทรให ้ถา้มีอะไรก็ใหโ้ทรเขา้ไป 

 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บจากการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่กล่าวว่าได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ จริง จึงส่งผลต่อการด าเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ เน่ืองจากการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือด าเนินงาน
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ต่างๆ แล้วเกิดประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจริง ท าให้บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานท่ีดีและ
สามารถเห็นภาพและจบัตอ้งไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 

3)  ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบับริษทัฯ หลงัท ากิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงใน
ส่วนน้ีได้สอบถามจากผูน้ าชุมชน ประชาชน และองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น ว่าชุมชนมี
ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างไรต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ โดย
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนท่ี 2, 2557) กล่าววา่ 
 

ชุมชนเขา้ใจโรงงานมากข้ึนกว่าสมยัก่อน เพราะบางคนสมยัก่อนยึดติดว่า
โรงงานมาเด๋ียวเกิดท าให้ตน้ไมผ้ลไมไ้ม่ออกดอก คือความคิดเดิมๆ ท่ีเขาคิด
อยูเ่ปล่ียนไปเลย เพราะวา่โรงงานเขา้มาพื้นท่ีคือดูแลมากข้ึน คิดวา่โรงงานกบั
ชุมชนสามารถไปดว้ยกนัไดเ้พราะเขาปรับเปล่ียนอยูต่ลอด แลว้เขา้ถึงพวกเรา
คือเขาจะเขา้มาบอกทั้งผลดีผลเสียอุดหนุนช่วยเหลือตลอด 

 
 โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 10 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 2, 2557) กล่าวเสริมวา่ 
 

ดีข้ึนมากทีเดียว บริษทัลงมาพูดคุยกบัทางชุมชนก็จะไดรู้้ความตอ้งการ ความ
เดือดร้อน วา่ขณะน้ีชุมชนมีความตอ้งการอะไร มีความเดือดร้อนอะไร จะตอ้ง
ให้สนบัสนุนดา้นไหน ท่ีผมว่าดีกว่าก่อนน้ีเพราะว่าเดิมเขาไม่ลงชุมชน เขา
เดินมาถูกทางในระยะหลงั ถูกทางเลยท่ีวา่ลงมาในพื้นท่ี เอาเจา้หนา้ท่ีลงชุมชน
มาสอบถามรับรู้ความเดือดร้อน ความตอ้งการ เขาเดินถูกทางแลว้ 

 
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกับบริษัทฯ หลังท ากิจกรรม
ร่วมกนั ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ซ่ึงผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดก้ล่าววา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบับริษทัฯ เป็นไปในทิศทางท่ี
ดีข้ึน เน่ืองจากเห็นวา่การท ากิจกรรมร่วมกบับริษทัฯ นั้น แสดงถึงความห่วงใยและใส่ใจต่อผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียจริง  และแสดงถึงการมีส่วนร่วมระหวา่งชุมชนกบับริษทัฯ ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
และส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหก้ารด าเนินงานระหวา่งชุมชนรอบเขตประกอบการกบับริษทัฯ สามารถพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนัและกนั ปราศจากความขดัแยง้ และอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 



 
 

ตารางที ่4.2  ตารางสรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม ดา้นการบริหารจดัการ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
 

ประเด็น ผลการศึกษา 
นโยบาย - เป็นทั้งแนวทางในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และท าให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
บุคลากร - บุคลากรในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะใน

การส่ือสารและท าความเขา้ใจร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ส่งผลให้การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้
- ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกล่าวว่าจ านวนบุคลากรในการด าเนินงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ มี
ความเพียงพอและยงัไม่เพียงพอ 

งบประมาณ - งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงานความความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ไดรั้บการสนบัสนุนเช่นเดียวกนัหมด เพราะบริษทัฯ มีการก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมไวอ้ยู่แลว้ ส่งผลให้สามารถด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเต็มท่ี 
เน่ืองจากท าใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถบริหารจดัการไดส้ะดวกข้ึน 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล - บริษทัฯ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
แผนงานท่ีตั้งไว ้จึงส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ โดยการติดตาม
ตรวจสอบจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และท าให้ผูป้ฏิบติังานตระหนกัถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน ท าให้สามารถน าไปปรับปรุงแกไ้ข และเสนอผูบ้ริหารหน่วยงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมเพื่อพฒันาการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ตารางที ่4.3  ตารางสรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
 

ประเด็น ผลการศึกษา 
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย - บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบเขตประกอบการและกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ เขา้ไปมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีบริษทัฯ ท าร่วมกบัชุมชน 
- มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมผ่านส่ือต่างๆ ไปยงัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ท าหนังสือเชิญเขา้ร่วม
กิจกรรม โทรศพัท์เรียนเชิญ หรือการเขา้ไปพบกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเรียนเชิญด้วยพนักงาน
มวลชนสัมพนัธ์เอง 

ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย - ส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่สามารถท าให้ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ รู้สึกถึงความพึงพอใจในการด าเนินงานของบริษทัฯ ได ้ท าให้ยงัมีผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียท่ียงัไม่พึงพอใจต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ อยู ่
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ตารางที่ 4.4  ตารางสรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั 
(มหาชน)  

 
ประเด็น ผลการศึกษา 

การสร้างจิตส านึกและความตระหนกั - ไม่ส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากกิจกรรมการปลูกตน้ไมท่ี้บริษทัฯ จดั
ข้ึนเป็นการปลูกตน้ไมใ้หม่ แต่ไม่ไดมี้การชกัชวนให้ผูท่ี้เคยเขา้ร่วมกิจกรรมไปปลูกซ่อมหรือปลูกแก้
ต้นไม้ท่ีเคยปลูกไว้เม่ือเวลาผ่านไป แต่มีส่วนช่วยในการสร้างจิตส านึกท่ีแสดงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

การปรับปรุงกระบวนการท างาน - บริษทัฯ ควรมีการปรับปรุงกระบวนการท างานโดยผลท่ีไดจ้ากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมมาพฒันาการด าเนินงานต่อไป ซ่ึงการปรับปรุงแกไ้ขน้ีจะส่งผล
ใหก้ารด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนดว้ย 

การใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนินงาน - เทคโนโลยีในการด าเนินงานท่ีมีผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ คือ การท่ี
บริษทัฯ น าก๊าซธรรมชาติมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงแทนน ้ ามนัเตา ส่งผลให้ปัญหามลภาวะเร่ืองกล่ินและควนั
ด าลดไปไดเ้ยอะมาก และส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีรอบเขตประกอบการก็ดีข้ึนตามไปดว้ย 
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ตารางที ่4.5  ตารางสรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม ดา้นประสิทธิผล บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
 

ประเด็น ผลการศึกษา 
ความครอบคลุมกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสีย 

- บริษทัฯ ได้ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีความครอบคลุมกับความ
ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแลว้ จึงส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบเขตประกอบการและแสดงถึงการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และเพื่อให้การด าเนินงานของบริษทัฯ 
สามารถอยูคู่่กบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ประโยชน์ ท่ีผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียได้ รับจากการ
ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ 

- ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส่วนใหญ่กล่าววา่ไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษทัฯ จริง จึงส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ 
เน่ืองจากการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือด าเนินงานต่างๆ แลว้เกิดประโยชน์ต่อผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียจริง ท าใหบ้ริษทัฯ มีผลการด าเนินงานท่ีดีและสามารถเห็นภาพและจบัตอ้ง
ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบับริษทัฯ หลงัจากท า
กิจกรรมร่วมกนั 

- ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบับริษทัฯ หลงัท ากิจกรรมร่วมกนั ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมได้กล่าวว่าความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกับบริษทัฯ เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
เน่ืองจากเห็นว่าการท ากิจกรรมร่วมกบับริษทัฯ นั้น แสดงถึงความห่วงใยและใส่ใจต่อผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียจริง 
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4.3  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  
ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

 
 จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) ในการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม พบวา่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สามารถแยกเป็น 3 ประเด็นในการพิจารณา ไดด้งัน้ี 
 
 4.3.1  ประเด็นด้านการบริหารจัดการ 

4.3.1.1  การแจง้ขอ้มูลข่าวสารเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ และการให้ขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งไม่โปร่งใส 

4.3.1.2  การแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน และการลดขอ้กงัวลของประชาชน 
4.3.1.3  มีโรงงานในเขตประกอบการ IRPC หลายโรงงาน แต่มีทีม CSR ทีมเดียว 
4.3.1.4  ชุมชนท่ีอยูติ่ดโรงงานไม่ไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควร 

 4.3.2  ประเด็นด้านงบประมาณ 
4.3.2.1  การเปล่ียนแปลงเกณฑก์ารของบประมาณสนบัสนุนจากชุมชน 
4.3.2.2  การปรับลดงบประมาณสนับสนุนชุมชนเพื่อน างบประมาณไปใช้ใน

กิจกรรมอ่ืน 
 4.3.3  ประเด็นด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 

4.3.3.1  การก าหนดรัศมีของมลภาวะจากโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ 
 4.3.4  ประเด็นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.3.4.1  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมบางท่านไม่เขา้ใจค าศพัทจ์ากโรงงาน 
 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 4.3.1  ประเด็นด้านการบริหารจัดการ 

1)  การแจง้ขอ้มูลข่าวสารเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ และการให้ขอ้มูลข่าวสารอยา่ง
ไม่โปร่งใส 

ในกรณีน้ีพบว่ามีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียบางกลุ่มให้ขอ้มูลว่ายงัไม่พึงพอใจกบัการแจง้
ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (เจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคนท่ี  
4, 2557) กล่าววา่ 
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แต่ส่ิงหน่ึงท่ีผมเคยเขา้ประชุมกบัเขาบ่อยๆ เพราะผมท างานดา้นสาธารณสุขน้ี
ตอ้งเขา้กบัเขาประจ า ส่ิงหน่ึงท่ีผมเนน้ย  ้าใหเ้ขาท าก็คือวา่การใหข้อ้มูลข่าวสาร
ท่ีถูกตอ้ง แม่นตรง รวดเร็ว ซ่ึงตรงน้ีเรายงัไดรั้บนอ้ยมาก ถือวา่นอ้ย เพราะเป็น
หนา้ท่ีของ CSR ผมวา่มนัตอ้งท าใหช้าวบา้นไดรู้้วา่อะไรจะเกิดข้ึนหรืออะไรท่ี
เกิดแลว้ 

 
 นอกจากน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านเดิมยงักล่าววา่ 
 

ถา้ให้ 10 ผมจะให้เขา 5 เพราะวา่ในส่วนท่ีผมอยากไดเ้ขา้ยงัไม่ไดต้อบสนอง 
อยา่งท่ีเกร่ินไปในตอนแรก ขอ้มูลท่ีเราอยากไดข้อ้มูลมนัตอ้งรวดเร็วแม่นตรง 
ใหเ้ราไปบริหารจดัการขอ้มูลได ้เพราะเราเป็นพื้นท่ีเส่ียงเพราะฉะนั้นตรงน้ีผม
ยงัไม่พึงพอใจ ถามวา่ถา้เกิดขอ้มูลข่าวสารพวกน้ีมนัจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งตรงถึง
เรา เราจะไดรู้้ ขอ้มูลพวกน้ีเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นซ่ึงบริษทัจะตอ้งรับผิดชอบต่อ
ชุมชนโดยรอบเป็นขอ้มูลส าคญัมาก 

 
 โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 12 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 4, 2557) กล่าวเสริมวา่ 
 

น่ีผมไปคุยกบัชาวบา้นแลว้เก็บขอ้มูลแลว้เอาไปแจง้เขาให้แกไ้ข เพราะผมจะ
คุยกบัโรงงานประจ า ผมบอกโรงงานวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งในโรงงานท่ีเกิดข้ึนมา 
ถ้าโรงงานรู้ก่อนแล้วแก้ไขผมถือว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ถ้า
ชาวบา้นพูดแลว้ ผมถือว่าคุณบกพร่อง คือการท างานเขาเหมือนนโยบายเชิง
รับ คุณเป็น CSR ช่ือก็บอกอยู่ว่าชุมชนสัมพนัธ์ คุณจะต้องเข้าไปคุยสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ แต่คุณไม่เคยส่งพนกังานมาคุยกบัชาวบา้นเลย ถา้มาก็คือมี
ปัญหา ชาวบ้านร้องไปคุณถึงจะลงชุมชน ผมเคย Comment ไปว่าคุณมา
อธิบายก่อนนะ ช่วงน้ีนะอาจจะมีกล่ินอยา่งน้ีเพราะอะไร พอชาวบา้นมา เออ..
มนัจริง เพราะเขามีขอ้มูล แต่โทรไปแจง้กวา่จะมากล่ินก็หายไปแลว้ 

 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียบางส่วนยงัไม่พึงพอใจต่อการแจง้ขอ้มูล
ข่าวสารเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ โดยให้เหตุผลวา่ ยงัไดรั้บการแจง้ขอ้มูลข่าวสารในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินน้อยเกินไป เพราะอยู่ในพื้นท่ีเส่ียง ซ่ึงอยากได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว แม่นย  า 
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เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลไปบริหารจดัการไดอ้ยา่งทนัท่วงที และการใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งไม่โปร่งใส โดย
ให้เหตุผลวา่ ในกรณีท่ีบริษทัฯ ทราบวา่มีการด าเนินงานในส่วนใดท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน ควรมี
การแจง้ไปยงัชุมชนท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบ และลงพื้นท่ีชุมชนทนัทีเพื่ออธิบายถึงสาเหตุของ
ผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและรับทราบถึงความร้ายแรงของผลกระทบว่ามากน้อย
เพียงใด 
 

2)  การแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน และการลดขอ้กงัวลของประชาชน 
เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาท่ีเป็นผลกระทบดา้นการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ กบัชุมชนไดท้ั้งหมด เช่น การแจง้เตือนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เป็นตน้ โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (เจา้หนา้ท่ีหน่วยราชการคนท่ี 2, 2557) กล่าววา่ 
 

ในระดบัหน่ึง มนัก็ไม่เชิงไม่พึงพอใจแต่วา่มนัยงัไม่ถึงจุดท่ีผมคิดวา่มนัน่าจะ
เป็นไปได้ มนัเป็นเร่ืองของการส่ือสารท าความเขา้ใจแลว้ก็การแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของชุมชนอย่างเร่งด่วน ยกตวัอย่างเช่น การท่ีเขาจะขยาย
โรงงานแลว้มีการก่อสร้างมนัก็มีการตอกเสาเข็มหรือรถบรรทุกวิ่งผา่นชุมชน 
เวลามีขอ้ร้องเรียนการท่ีจะแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนยงัไม่สามารถท าได ้ตอ้งคิดวา่
เอาใจเขามาใส่ใจเรา และเร่ืองของการลดข้อกังวลของชุมชนยงัท าไม่ได้
เท่าท่ีควร ขอ้กงัวลของชุมชนมนัก็จะมีผลกระทบไปถึงความเช่ือมัน่ต่างๆ 
เหมือนกบั IRPC เขามาจาก TPI เดิมซ่ึงสมยัก่อนมนัมีปัญหาเร่ืองกล่ินเหม็น 
ควนัรบกวนมลพิษเป็นท่ีฝังใจของชุมชน พอ ปตท. มา Takeover มนัก็ดีข้ึน 
มนัก็เกิดนโยบายท่ีส าคญัคือนโยบายท่ีจะปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและลด
พวกมลพิษลงก็ดีข้ึน 

 
 โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 12 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 4, 2557) กล่าวเสริมวา่ 
 

คือชาวบ้านเขาได้กล่ินแล้วเขาโทรไป และท่ีส าคญัคือโรงงานไม่เคยสอน
ชาวบ้านเลยว่า การดมกล่ินดมยงัไง ชาวบ้านไม่รู้การแยกกล่ิน ไม่เคยให้
ความรู้ชาวบา้น แล้วพอชาวบา้นโทรไปร้อง บอกว่าป้าไม่บอกกล่ินมาด้วย
แลว้อย่างน้ีจะเช็คไดย้งัไง คือคุณในฐานะเจา้ของโรงงานรู้สารเคมีทุกอย่าง 
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ขอให้ไดก้ล่ินเถอะ จะกล่ินอะไรคุณก็ตอ้งรู้ในโรงงาน เพราะคุณบอกวา่คุณมี
เคร่ืองวดัท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ท าไมคุณตรวจไม่ออก 

 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน และการลดขอ้กงัวล
ของประชาชน พบว่าผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ียงัไม่พึงพอใจในการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยให้
เหตุผลว่า การลงพื้นท่ีชุมชนในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติยงัไม่สามารถท าได้ คือบริษทัฯ จะลง
พื้นท่ีชุมชนต่อเม่ือชุมชนแจง้ไปทางบริษทัฯ จึงท าให้ประชาชนยงัมีขอ้กงัวลในเร่ืองความเช่ือมัน่ท่ี
ยงัมีต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ อยู ่
 

3)  มีโรงงานในเขตประกอบการ IRPC หลายโรงงาน แต่มีทีม CSR ทีมเดียว 
เน่ืองจากบริษัทฯ ตั้ งเป็นเขตประกอบการของตนเอง และมีการให้เช่าพื้นท่ีตั้ ง

โรงงานอุตสาหกรรม จึงท าให้มีจ  านวนโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก แต่โรงงานทั้งหมดนั้นมี
การท า CSR รวมเพียงช่ือเดียวคือ IRPC โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 12 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 4, 2557) 
กล่าววา่ 
 

ขอ้มูลท่ีผมจ าไม่ผิดในเขตประกอบการจะมีโรงงานย่อยทั้งหมด 30 โรงงาน 
แต่เวลาพูดเขาพูด IRPC อย่างเดียว อนัน้ียงัเป็นประเด็นท่ีคุยกนัว่า โดยปกติ
หลกัการ CSR น้ีมนัจะตอ้งมีทุกๆ โรงงาน แต่น่ีเขาเอา 30 โรงงานมารวมเป็น
หน่ึงเขตประกอบการและมี CSR ชุดเดียว และก็อา้งว่าเขาดูแลเยอะ ผมเคย
สอบถาม เขาบอกเป็นเขตประกอบการ ท่ีเขาเล่ียงบาลีวา่เขตประกอบการ แต่
เขตประกอบการคุณไม่ใช่บริษทั เหมือนกบัว่า IRPC คือครอบใหญ่ และก็มี
โรงงานเล็กๆ มีท่าเรือ จริงๆ ท่าเรือน่ีเขาเป็นอีกหน่ึงเขตประกอบการ เขาก็
ตอ้งท า CSR ซ่ึงก็ไม่ไดท้  า เขาใช ้CSR ชุดเดียว 

  
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า บริษทัฯ มีเขตประกอบการเป็นของตนเอง แลว้ท าการให้เช่า
พื้นท่ีเพื่อประกอบการโรงงาน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยรวมแก่ชุมชนรอบเขตประกอบการ แต่
โรงงานในพื้นท่ีเขตประกอบการทั้งหมดนั้นมีการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงแห่ง
เดียว โดยใช้ในภาพรวมว่าเป็นของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) แต่ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงให้
เหตุผลว่าต้องมีการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมทุกโรงงานในพื้นท่ีเขตประกอบการ 
ไออาร์พีซี 
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4)  ชุมชนท่ีอยูติ่ดโรงงานไม่ไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควร 
เน่ืองจากเขตประกอบการอุตสาหกรรมและส านักงานใหญ่ ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ 5 

ต าบลเชิงเนิน ซ่ึงอยู่ตรงขา้มชุมชนหมู่ 5 แต่ชุมชนกลบัไม่ไดก้ารดูแลเท่าท่ีควร ทั้งท่ีเป็นชุมชนท่ี
ไดรั้บผลกระทบสม ่าเสมอ โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 12 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 4, 2557) กล่าววา่ 
 

IRPC มีเลขท่ีประกอบการณ์คือ 299 หมู่ 5 ต าบลเชิงเนิน เป็นท่ีตั้ งโรงงาน
เร่ิมตน้ แต่ไม่เคยไดอ้ะไรเป็นพิเศษ ไม่ไดพ้ิเศษไม่วา่ ขอเขาเหมือนกบัคนอ่ืน
ยงัไม่ได้เลย วนันั้นผมเคย Comment ให้ CSR กบัผูบ้ริหารระดบักลางฟังว่า 
ผมให ้Comment แค่น้ีแลว้กนัวา่ ความรู้สึกของชาวบา้นวา่ CSR ไม่ไดดู้แลเขา
เลย ถา้ผมเป็นผูบ้ริหารผมคิดหนักแลว้ คุณท ายงัไงให้ชาวบา้นทั้งหมู่บา้นมี
ความรู้สึกว่าโรงงานไม่ดูแล แต่คุณใช้งบประมาณปีหน่ึง 100 กว่าล้าน แต่
หมู่บา้นท่ีใกล้โรงงานมีความรู้สึกอย่างนั้น น่ีผมไปคุยกบัชาวบา้นแล้วเก็บ
ขอ้มูลแลว้เอาไปแจง้เขาใหแ้กไ้ข เพราะผมจะคุยกบัโรงงานประจ า 

 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า มีชุมชนท่ีพกัอาศยัอยู่ในพื้นท่ีติดกบับริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บการ
ดูแลหรือสนบัสนุนเท่าท่ีควร โดยผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงกล่าวว่าเคยแจง้ไปทางบริษทัฯ ให้ทราบถึง
ความตอ้งการและปัญหาของชุมชนแลว้ แต่ก็ยงัไม่ไดรั้บการด าเนินการใดๆ จากบริษทัฯ 
 
 4.3.2  ประเด็นด้านงบประมาณ 

1)  เกณฑก์ารของบประมาณสนบัสนุนจากชุมชน 
ในช่วงเร่ิมตน้ของบริษทัฯ ในการให้งบประมาณสนบัสนุนกบัชุมชนโดยรอบเขต

ประกอบการ โดยบริษัทฯ เป็นผูน้ างบประมาณสนับสนุนไปมอบให้แก่ชุมชนท่ีอยู่รอบเขต
ประกอบการเลย แต่ปัจจุบนัมีการเปล่ียนนโยบายการสนบัสนุนงบประมาณไปยงัชุมชน โดยผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 10 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 2, 2557) กล่าววา่ 

 
แต่เดิมจริงๆ บริษทัจะบอกว่าต าบลน้ีมีก่ีหมู่สนับสนุนหมู่ละ 2 แสน จะท า
อะไรท าโครงการมา ใหย้อดมาก็ไดม้าตามยอด ยกตวัอยา่ง 2 ปีท่ีแลว้ใหห้มู่ละ 
2 แสน หมู่บา้นก็ท าโครงการรับเลย หมู่ 4 น้ีท  าโครงการประปาหมู่บา้น ต่อ
เติม แล้วมนัก็ได้ผล เราก็ท าตามจ านวนเงินท่ีเขาแจ้งยอดมา แต่ปรากฏว่า
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ปัจจุบนั เราตอ้งคิดโครงการก่อนแลว้ส่งไป พอคิดโครงการแลว้ยอดเงินมนั
สูง ก็เลยกลายเป็นอนุมติัยาก 

 
 และผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 21 (เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) คนท่ี 1, 2558) กล่าววา่ 
 

เราจัดสรรงบประมาณในปัจจุบันในการลงไปด าเนินโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมข้ึนอยูก่บัผลประกอบการของเราดว้ย ถา้ผลประกอบการ
เราดี เราก็จดัสรรงบประมาณเยอะ ถา้ผลประกอบการมนัลดลง มนัไม่ค่อยดี 
เราก็จดัสรรตามสมควรท่ีจะท าให้เราเองยงัคงไวซ่ึ้งความรับผิดชอบต่อสังคม 
และคนในชุมชนก็มองวา่เราก็ยงัเสมอตน้เสมอปลาย อยา่งในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่น
มาผลประกอบการไม่ค่อยดี เราก็มีการปรับลดงบประมาณลง เราก็ตอ้งมา
จดัล าดบัความส าคญัของเราว่าเราจะตอ้งท าโครงการอะไรท่ีจะท าให้ยงัคง
มองเห็นวา่เราเป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
  ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า การสนับสนุนงบประมาณของบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลง
หลกัเกณฑ์การสนบัสนุน จากเดิมท่ีบริษทัฯ เคยก าหนดงบประมาณแลว้น าไปสนบัสนุนชุมชนใน
ทุกปี แต่ปัจจุบนัมีการเปล่ียนเป็นให้ชุมชนท าโครงการแลว้เสนอไปทางบริษทัฯ จึงท าให้ชุมชนท่ี
เคยไดรั้บการสนบัสนุนจากบริษทัฯ เกิดความขอ้งใจในการท่ีจะของบประมาณสนบัสนุนเพื่อมา
พฒันาชุมชนของตนเอง และเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ไดก้ล่าว
ว่าทางบริษทัฯ จะจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และจะจดัสรรให้อยูใ่นระดบัเทียบเท่าปีท่ีผา่นมา เพื่อให้ชุมชนท่ีเคยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากบริษทัฯ เห็นว่าบริษทัฯ ยงัใส่ใจ ไม่ถอดทิ้ง และมีการด าเนินงาน
ความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ือง 
 

2)  การปรับลดงบประมาณสนับสนุนชุมชนเพื่อน างบประมาณไปใช้ในกิจกรรม
อย่างอ่ืน กรณีน้ีมีประชาชนในต าบลหน่ึงกล่าววา่ขอการสนบัสนุนจากบริษทัฯ แต่บริษทัฯ จะตดั
งบประมาณในส่วนอ่ืน เพื่อน าเงินจ านวนนั้นมาใช้ในกิจกรรมท่ีให้สนับสนุนก่อน โดยผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 19 (ประชาชนคนท่ี 7, 2557) กล่าววา่ 
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ผูใ้หญ่ขอไปแต่ละคร้ังเขาก็ให้ บางทีเขาก็ตดับา้ง ผูใ้หญ่ก็บอกว่าถา้อยากได้
อาคาร งบตวัอ่ืนตอ้งตดัหมด คือถา้เขายื่นเง่ือนไขน้ีมาเราอยากไดอ้าคารเราก็
ตอ้งตดั แต่เราเองก็เสียความรู้สึกว่าท าไมตอ้งตดัเรา งบเพื่อสังคมกบัอาคาร
คุณตอ้งตดัเรา เราไม่ทราบเหตุผลว่าท าไมเขาเสนอเหตุผลน้ีมา อย่างถ้าจดั
กิจกรรมประจ าปี เขาก็จะตดังบอยา่งอ่ืน กรรมการชุมชนก าลงัประชุมกนัอยู ่
ถา้ไม่มีกิจกรรมชุมชน ไม่มีปลูกป่า ไม่มีประเพณีสงกรานต ์เพื่อจะเอาไปสร้าง
ศาลาหมู่บา้น ถา้คุณอยากจะท ากิจกรรมเหมือนเดิม อาคารเราก็ไม่เอา แต่ถา้
คุณอยากไดอ้าคารเราก็ตอ้งตดักิจกรรม แลว้เราก็ตอ้งท าเอง ใชง้บประมาณเอง
ออกทุนเองทุกอยา่ง แต่ตอนน้ียงัไม่สร้าง แต่มีใบเสนอมาแลว้ 

 
 และผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 22 (เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) คนท่ี 2, 2558) กล่าววา่ 
 

แน่นอน เราก็ยอมรับอยา่งหน่ึงวา่เองสร้างผลกระทบให้กบัชุมชน เพียงแต่ว่า
การลงทุนเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรใชเ้งินลงทุนเยอะ ระหวา่งท่ีท าให้มนัลดอยู่
แลว้ยงัไม่ลด คุณก็ตอ้งมาท าอะไรให้เกิดประโยชน์กบัชุมชนท่ีเขาอยู ่เพียงแต่
วา่มนัเคยเอามาปรับปรุงมาพฒันาพื้นท่ีชุมชนตรงน้ีในเม็ดเงินระดบัหน่ึง วนัดี
คืนดีเศรษฐกิจไม่ดีท าไมปีน้ีมนัลดลง บางทีเขาก็ไม่เขา้ใจ เขาก็มองวา่กล่ินเขา
ยงัไดรั้บเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นคุณก็ตอ้งมาดูแลสม ่าเสมอ แต่เร่ืองน้ีเราไม่
ไดม้าคร้ังเดียวแลว้หาย เราก็ยงัคงไปท าโครงการสาธารณะประโยชน์ให้เขา
อยา่งต่อเน่ือง จะมากบา้งนอ้ยบา้งก็ยงัถือวา่เราเองยงัให้ความมัน่ใจจริงใจท่ีจะ
ท าอยา่งต่อเน่ือง 

 
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า บริษทัฯ มีการปรับลดงบประมาณท่ีสนับสนุนชุมชนจริง 
เน่ืองจากงบประมาณในการด าเนินงานข้ึนอยูก่บัรายไดข้องบริษทัฯ แต่บริษทัฯ ยงัมีการท ากิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมจ้ะลดงบประมาณลงบา้งก็ตาม และมีประชาชนท่าน
หน่ึงไดแ้สดงความคิดเห็นวา่งบประมาณท่ีเคยไดรั้บเพื่อจดักิจกรรมในชุมชนนั้นมีการปรับลดจริง 
เน่ืองจากถูกปรับลดงบประมาณไปใชใ้นกิจกรรมอยา่งอ่ืนในชุมชน 
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 4.3.3  ประเด็นด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 
1)  การก าหนดรัศมีของมลภาวะจากโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ 
เน่ืองจากมีชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงานโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ รัฐบาล

จึงตั้งนโยบายเก็บค่า FT จากโรงไฟฟ้า แล้วรัฐบาลเป็นผูจ้ดัสรรให้กบัผูท่ี้ได้รับผลกระทบ แต่มี
ต าบลหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรงไฟฟ้า แต่ไม่ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากโรงไฟฟ้า โดย
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 10 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 2, 2557) กล่าววา่ 
 

แต่ตรงน้ีเสียอย่าง มนัไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีรัศมี 3 กิโล เลยไม่ได้งบประมาณ
กองทุนไฟฟ้า ตอนน้ีเขามีงบประมาณกองทุนโรงไฟฟ้าเขา อยา่งต าบลตะพง 
ต าบลเชิงเนิน ต าบลบา้นแลง เทศบาลนครระยอง เขาไดง้บประมาณกองทุน
ไฟฟ้า คือรัศมี 3 กิโลเมตรของโรงไฟฟ้า จากปล่องของโรงไฟฟ้า IRPC มนัมา
จากปล่องถึงในต าบลน้ีมนัเกิน 3 กิโล มลภาวะน่ีรับเต็มๆ แต่เขาไปคิดแค่ 3 
กิโล โดยต าบลท่ีลมไม่ไปก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วย ต้องมองท่ีว่าด้าน
ผลกระทบท่ีลมพามา เขาน่าจะมองตวัน้ีไม่ใช่ไปมองตวัรัศมี ถามเขาว่าใคร
ก าหนด เขาก็บอกกฎหมายของอุตสาหกรรมก าหนดมา มนัตอ้งดูทิศทางลม 
อนัไหนทิศทางลมท่ีโดนมลภาวะมนัควรจะก าหนดรัศมีออกไป ไม่ใช่ว่า
ก าหนดโดยรอบ ไปข้ึนเวทีไหนก็จะพูดทุกคร้ังเลยวา่ท าไมถึงไม่ก าหนดรัศมี
ทิศทางลม ไปก าหนดรัศมีโดยรอบ อยา่งบา้นแลงเขาอยูใ่นรัศมี 3 กิโลนะ แต่
วา่ของนาตาขวญัมนัไม่ไดอ้ยู ่3 กิโลไง แต่มนัอยูใ่นรัศมีทิศทางลม 

 
  ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า  มี ชุมชนหน่ึงท่ีไม่ได้อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรท่ีบริษัทฯ 
ก าหนดให้เป็นรัศมีท่ีได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า แต่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานจาก
โรงไฟฟ้า โดยผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงไดใ้ห้เหตุผลวา่ ชุมชนของตนเองนั้นไม่ไดอ้ยูใ่นรัศมีผลกระทบ
ของโรงไฟฟ้า แต่ว่าไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงานจากโรงไฟฟ้าท่ีมาจากทิศทางลม จึงเป็น
ปัญหาว่าชุมชนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในรัศมีผลกระทบจะไม่ไดง้บประมาณสนับสนุนจากโรงไฟฟ้านั่นเอง 
(ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 4/2550 กล่าวถึงการก าหนดผู ้ได้รับ
ผลประโยชน์จากกองทุน ให้ก าหนดจากการแบ่งเขตพื้นท่ี โดยพื้นท่ีชั้นใน หมายถึง ขอบเขตของ
พื้นท่ีท่ีอยูใ่นรัศมีขั้นต ่า 5 กิโลเมตรจากขอบเขตของโรงไฟฟ้า หรือขอบเขตของนิคมอุตสาหกรรมท่ี
โรงไฟฟ้าตั้งอยู)่ 
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 4.3.4  ประเด็นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1)  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมบางท่านไม่เขา้ใจค าศพัทจ์ากโรงงาน 
เน่ืองจากการแจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรงงานอาจมีค าศพัทเ์ฉพาะหรือศพัทเ์ทคนิค

ในการรายงานดว้ย โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 13 (ประชาชนคนท่ี 1, 2557) กล่าวว่า “ถา้โรงงานจะ
เกิดเขาจะออกมาบอก เขาก็เขา้มาอธิบายในท่ีประชุมอาสาสมคัรหมู่บา้น เราฟังไม่ค่อยเขา้ใจ เวลา
เขาพูดเราก็ไม่ค่อยรู้ เขาก็มาบอกว่าสารพิษเท่านั้นเท่าน้ีลดลง เราก็ฟังไม่ค่อยเขา้ใจ มนัเป็นภาษา
ของเขา” 
  ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า ในการประชุมระหว่างบริษทัฯ กบัชุมชนยงัมีค าศพัท์เฉพาะ
หรือศพัทท์างเทคนิคอยู่ดว้ย ท าให้ประชาชนบางท่านไม่เขา้ใจในค าศพัท์อยา่งถ่องแท ้และอาจท า
ใหเ้ขา้ใจการส่ือสารของบริษทัฯ ไปในทางท่ีผดิ 
 
  จึงสรุปได้ว่าปัญหาของการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเกิดข้ึนนั้นมี
สาเหตุมาจากการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารยงัไม่โปร่งใสเท่าท่ีควร การแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินท่ีไม่เหมาะสม การก าหนดรัศมีของมลภาวะจากโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ การก าหนดเกณฑ์
การของบประมาณสนบัสนุนจากชุมชน การประชุมร่วมกบัชุมชนโดยใชค้  าศพัทเ์ฉพาะทาง การท่ีมี
ทีม CSR ทีมเดียวในเขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ีมีโรงงานกวา่ 30 โรงงาน การท่ีชุมชนท่ีอยูติ่ด
โรงงานไม่ไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควร และการตดังบประมาณสนบัสนุนชุมชนเพื่อน างบประมาณไป
ท ากิจกรรมอยา่งอ่ืน เป็นตน้ สาเหตุต่างๆ เหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะส่งผลต่อความคิดและความรู้สึก
ของประชาชนในชุมชนโดยรอบเขตประกอบการ ท าให้เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจและความเช่ือมัน่
ต่อบริษทัฯ ตามมา ซ่ึงปัญหาจากการด าเนินงานโครงการใดๆ คงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เน่ืองจาก
บริษทัฯ ตั้งอยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีประกอบไปด้วยทั้งส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต แต่ผลกระทบจะมาก
หรือน้อยข้ึนอยู่กบัการจดัการและรับผิดชอบของบริษทัฯ แต่จะดีกว่าน้ีหากทางบริษทัฯ เล็งเห็น
ปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวแลว้สามารถท าให้ไม่เกิดข้ึนเลยในอนาคต โดยสามารถสรุปการศึกษา
การด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดงัภาพท่ี 4.8



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.8 สรุปการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม: กรณศึีกษา บริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

ด้านการบริหารจัดการ 
นโยบาย 

- ก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

บุคลากร 

- การมีบุคลากรซ่ึงเป็นส่วนส าคญั
ในการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม 

งบประมาณ 

- มีการสนบัสนุนงบประมาณใน
จ านวนท่ีเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของชุมชนรอบเขต
ประกอบการ 

การตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมนิผล 

- ส าหรับการตรวจสอบการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สงัคมในแต่ละคร้ังเพื่อน ามาพฒันา
ปรับปรุงในส่วนท่ีตอ้งแกไ้ข และ
ส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย 

- การจดักิจกรรมการด าเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยมี
การใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มา
มีส่วนร่วมกบับริษทัฯ 

- ควรมีการติดต่อส่ือสารกบัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียแบบ 2 ทางทั้ง
เชิงรุกและเชิงรับ 

ความพงึพอใจของผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย 

- ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
บริษทัฯ 
- ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ียงัไม่พึง
พอใจต่อการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั
ฯ 

ด้านการเรียนรู้และ
พฒันาหน่วยงาน 

การปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

- โดยการน าขอ้
ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียมาปรับปรุง
แกไ้ขเพิม่เติมและ
พฒันาใหค้รอบคลุมต่อ
การด าเนินงาน 

การใช้เทคโนโลยใีนการ
ด าเนินงาน 

- โดยการปรับปรุง
เทคโนโลยีท่ีช่วยลด
ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน
รอบเขตประกอบการ
มากท่ีสุด 

 

ด้านประสิทธิผล 

ความครอบคลุมกบัความต้องการ
ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

- เพิ่มกิจกรรมการด าเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสงัคมใหมี้
ความครอบคลุมกบัความตอ้งการ
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหม้าก
ข้ึน 

ประโยชน์ทีผู้่มส่ีวนได้ส่วนเสีย
ได้รับจากการด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

- ด าเนินการสร้างประโยชนใ์หแ้ก่
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งต่อเน่ือง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบั
บริษัทฯ หลงัท ากจิกรรมร่วมกนั 

- ท าการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
กบัชุมชนใหแ้น่นแฟ้นเพื่อท่ีจะ
ท าใหชุ้มชนรอบเขตประกอบการ
มีความคิดเห็นในทางท่ีดีต่อ
บริษทัฯ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคม 
ด้านการบริหารจดัการ 
- การแจง้ขอ้มูลข่าวสารเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 
และการใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งไม่โปร่งใส 
- การแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน และการลด
ขอ้กงัวลของประชาชน 
- มีโรงงานในเขตประกอบการ IRPC หลายโรงงาน 
แต่มีทีม CSR ทีมเดียว 
- ชุมชนท่ีอยูติ่ดโรงงานไม่ไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควร 
ด้านงบประมาณ 
- การเปล่ียนแปลงเกณฑก์ารของบประมาณ
สนบัสนุนจากชุมชน 
- การปรับลดงบประมาณสนบัสนุนชุมชนเพื่อน า
งบประมาณไปใชใ้นกิจกรรมอยา่งอ่ืน 
ด้านการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
- ผูเ้ขา้ร่วมประชุมบางท่านไม่เขา้ใจค าศพัทจ์าก
โรงงาน 
ด้านกฎระเบียบข้อบังคบั 
- การก าหนดรัศมีของมลภาวะจากโรงไฟฟ้าของ
บริษทัฯ 
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4.4  แนวทางในการพฒันาการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท  
ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

 
จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) พบวา่แนวทางใน

การพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) สามารถ
แบ่งเป็นประเด็นยอ่ยไดด้งัต่อไปน้ี 

4.4.1  ประเด็นด้านการบริหารจดัการ  ประกอบไปด้วย 1) การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง 
ชดัเจน และรวดเร็ว 2) การแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน และการลดขอ้กงัวลของประชาชน 
3) บริษทัฯ ควรรับฟังขอ้เสนอจากหน่วยงานราชการ 4) การดูแลชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้ขตประกอบการ 5) 
การด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงรุก 6) การเขา้ไปท ากิจกรรมอยา่งทัว่ถึงกบัทุกชุมชน 

4.4.2  ประเด็นดา้นงบประมาณ ประกอบดว้ย การสนบัสนุนงบประมาณแก่ชุมชน 
4.4.3  ประเด็นดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบั ประกอบดว้ย การก าหนดวงรัศมีของมลภาวะ 
4.4.4  ประเด็นดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประกอบดว้ย การสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัชุมชน 
4.4.5  การส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชนรอบเขตประกอบการ แบ่งเป็น 1) การรับคนในพื้นท่ี

เป็นพนกังานมวลชนสัมพนัธ์ 2) การใหก้ารส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

4.4.1  ประเด็นด้านการบริหารจัดการ 
1)  การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และรวดเร็ว 
เป็นการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ให้กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งได้

ทราบ เพื่อท่ีจะสามารถน าเอาขอ้มูลท่ีบริษทัแจง้มานั้น ไปบริหารจดัการต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนท่ี 4, 2557) กล่าววา่ 
 

แต่ส่ิงหน่ึงท่ีผมเคยเขา้ประชุมกบัเขาบ่อยๆ เพราะผมท างานดา้นสาธารณสุขน้ี
ต้องเข้ากับเขาประจ า แต่ส่ิงหน่ึงท่ีผมเน้นย  ้าให้เขาท าก็คือว่าการให้ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง แม่นตรง รวดเร็ว ซ่ึงตรงน้ีเรายงัไดรั้บน้อยมาก ถือว่าน้อย
เพราะเป็นหนา้ท่ีของ CSR ผมวา่มนัตอ้งท าให้ชาวบา้นไดรู้้วา่อะไรจะเกิดข้ึน
หรืออะไรท่ีเกิดแลว้ 

 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 12 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 4, 2557) ท่ีกล่าววา่ 
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ตอนน้ีโรงงานเขา้หาชุมชน แลว้ชุมชนมีความรู้มีความเขา้ใจมากข้ึน เร่ิมหัน
หนา้เขา้หากนั เร่ิมพูดจาภาษาดอกไมก้นั เร่ิมเขา้ใจกนัวา่หนกันิดเบาหน่อย มี
อะไรบอกมาตรงๆ ขอให้บอกตรงๆ อย่าโกหกกนั เม่ือคุณบอกมาผมจะได้
อธิบายใหช้าวบา้นฟัง 

 
2)  การแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน และการลดขอ้กงัวลของประชาชน 
บริษทัฯ ต้องมีการด าเนินการในส่วนน้ีเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีมีผลกระทบด้านจิตใจต่อ

ชุมชนรอบเขตประกอบการ อยา่งในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบริษทัฯ ควรมีการลงพื้นท่ีทนัทีเพื่อ
ส ารวจวา่มีผลกระทบกบัชุมชนรอบเขตประกอบการหรือไม่ อยา่งไร โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 18 
ประชาชนคนท่ี 6, 2557) กล่าววา่ 
 

แต่ว่ามีส่วนในหน่ึงแต่ไม่มากเท่าไหร่มนัก็ยงัฝังใจอยู่ มนัก็ยงัมีปัญหาต่างๆ
บางจุดในเร่ืองของโรงงานอุตสาหกรรมมันไม่ได้แก้ไขปัญหาได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์ มนัก็ยงัมีเร่ืองของการ Shutdown หมายถึงการหยุดเคร่ืองจักร
กะทันหัน เกิดควันเกิดฝุ่ น บางจุดท่ีมันมีกล่ินออกมารบกวนชาวบ้าน 
เพราะฉะนั้นช่วงน้ีมันจะเกิดมีควนัมีไฟข้ึนมา ระยะแรกการเผาไหม้ไม่
สมบูรณ์มนัก็จะเกิดควนัออกมาในระยะแรก 

 
3)  บริษทัฯ ควรรับฟังขอ้เสนอจากหน่วยงานราชการ 
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานกลางท่ีอยูร่ะหวา่งประชาชนกบับริษทัฯ เพราะถา้บริษทัฯ มีการ

สนบัสนุนงบประมาณหรือวสัดุอุปกรณ์ไปท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานเหล่านั้นจะ
สามารถบริหารจดัการงบประมาณหรือวสัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่ท่ีจะให้ชุมชน
บริหารกนัเอง เพราะในท่ีสุดแลว้ผลประโยชน์ในระยะยาวจะไปถึงประชาชนในการดูแลรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 7 (เจา้หนา้ท่ีหน่วยราชการคนท่ี 3, 2557) ใหส้ัมภาษณ์วา่ 
 

คือถา้เป็นหน่วยงานราชการหรือมีอะไรท่ีเสนอเขา้ไปก็ให้ฟังเสียงนิดหน่ึง ให้
เขาฟังเราบา้งในส่วนของหน่วยงานราชการ อยากจะใหจ้ดัเป็นช่องทาง แลว้ก็
ในส่วนของหน่วยงานถ้าเขาร้องขอมา ถ้าได้ประโยชน์กับในส่วนของ
ประชาชนท่ีคุณรับผิดชอบอยูคุ่ณให้เขาเถอะ กองทุนเขาจะให้เป็นกองทุนทุก
หมู่บา้นแต่หน่วยงานราชการไม่มี ถ้าขออะไรไปขอให้ๆ เป็นส่ิงของมาเลย 
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และ Budget ส่วนใหญ่จะให้ในส่วนของประชาชนไปบริหารจดัการเอง ซ่ึง
บางทีประชาชนจะมองแต่แค่หมู่เขา คิดแต่จะดึงเข้าหมู่ตัวเอง แต่ถ้าเป็น
หน่วยงานราชการเขาจะไม่ได้คิดถึงหมู่ใดหมู่หน่ึง เขาจะคิดถึงในส่วนของ
ต าบล เพราะฉะนั้น Budget ท่ีแบ่งมาให้ในส่วนหน่วยงานราชการจะค่อนขา้ง
นอ้ย พอค่อนขา้งนอ้ยอะไรท่ีมนัมีความส าคญัเราก็เลยเขา้ถึงค่อนขา้งจะนอ้ย ก็
เขา้ใจว่าเขาตอ้งอยู่ตรงกลาง อยากให้เขามองในส่วนของเราบางทีเราอยาก
ท างาน แลว้อีกอยา่งก็คือวา่ถา้ใหเ้รามาก็จะเป็นประโยชน์กบัองคร์วมมนัไม่ได้
แยกส่วน เช่น การขอเคร่ืองพ่นยุงก็ไดแ้ต่มนัแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ ถา้เรามาคุย
กนัเป็นองคร์วมแลว้ก็จดัการแกท่ี้ตน้เหตุ Budget ท่ีเขาให้ประจ าเป็นหมู่ๆ แต่
หน่วยงานไม่มีตรงน้ี ในส่วนของหน่วยงานราชการ นอกจากจะให้ในส่วน
ของประชาชนมนัควรจะให้ในส่วนของหน่วยงานดว้ย แลว้ก็ดูกนัท่ีหลกัการ
เหตุผลแลว้เราก็มา Defense กนัคิดถึงประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ระยะสั้น 
แต่ควรเป็นระยะยาว แต่ ณ ตอนน้ีเขาดูผลประโยชน์ระยะสั้น เหตุท่ีดูระยะสั้น
ก็เพราะว่าเขาให้ในส่วนของ Group พอระยะยาวบางทีมนัเหมือนกบัทิ้ง แต่
ถามวา่ไดอ้ะไรไหมไดเ้ยอะ การแกม้นัตอ้งแกท่ี้ตน้เหตุไม่ใช่วา่เดือนหน่ึงมนั
จะไดผ้ล 

 
4)  การดูแลชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้ขตประกอบการ 
เป็นการให้ความส าคญักบัชุมชนท่ีอยู่ใกลเ้ขตประกอบการก่อน เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ี

อาจได้รับผลกระทบเป็นล าดบัตน้ๆ จากการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 9 
(ผูน้ าชุมชนคนท่ี 1, 2557) กล่าววา่ “แต่ปัญหาผมก็อยากใหเ้ล็งวา่ หมู่น้ีมนัใกลเ้ขตประกอบการท่ีสุด 
ผลกระทบมนัก็ตอ้งมาตรงน้ีก่อน ก็ให้เหลียวแลดูตรงน้ีให้มนัดี จดัล าดบัความส าคญักบัหมู่บา้นท่ี
จะไดรั้บผลกระทบมากกวา่” 
 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 15 (ประชาชนคนท่ี 3, 2557) ท่ีกล่าวว่า “ในเม่ือ
โรงงานเขาสร้างมาไดข้นาดน้ีแลว้ เราก็ตอ้งอยูก่บัเขาให้ได ้แต่ขออยา่งเดียวให้เขามีความจริงใจกบั
ประชาชนรอบๆ พื้นท่ีโรงงานใหม้าดูแลทุกๆ เดือน” 
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5)  การด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงรุก 
เพื่อเป็นการสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนโดยรอบเขตประกอบการ โดย

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 12 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 4, 2557) กล่าววา่ 
 

CSR ท างานเชิงรุก เม่ือเขาท างานเชิงรุก ปัญหาอะไรทุกอยา่งเขาจะไดรั้บรู้เอง 
เพราะเขาไม่เคยท างานเชิงรุก เขาไม่เคยวิง่ชนปัญหา ซ่ึงผมเคยเสนอหลายคร้ัง
ว่า CSR ตอ้งท านโยบายเชิงรุก สมมุติว่าวนัหน่ึง ตั้งภารกิจให้เยี่ยมบา้น 20 
หลงัคาเรือน คุณเขา้บา้นไหนคุณจดบา้นเลขท่ี ท ารายงาน ถ่ายรูปส่งบริษทัฯ 
ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
6)  การจดัและร่วมกิจกรรมกบัทุกชุมชนรอบเขตประกอบการ 
บริษทัฯ ควรจดักิจกรรมให้ครบทุกชุมชนท่ีอยู่รอบเขตประกอบการโดยไม่เป็นการ

เลือกปฏิบัติว่าชุมชนนั้ นจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบริษัทฯ โดยผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี 13 
(ประชาชนคนท่ี 1, 2557) กล่าววา่ 
 

ตรงไหนท่ี เขา เข้าไม่ได้  เขาก็ เ ลือก ท่ีจะไม่ เข้า  ฉะนั้ นตรงนั้ น คืออด
ผลประโยชน์ กลายเป็นวา่ผลประโยชน์ไม่เท่าเทียม มนัจะตอ้งให้มีองคก์รใด
องค์กรหน่ึงมาจัดการผลประโยชน์ต่างๆ และให้มันมากกว่า น้ี  เ ร่ือง
สาธารณสุขก็ให้สาธารณสุขไปท า เร่ืองชุมชน ผลได้ผลเสีย โรงเรียน คือ
กระทรวงใครกระทรวงมนั มนัจึงจะถูกตอ้ง อยา่งท่ีผมบอกเขายงัเลือกปฏิบติั
อยู ่คือถา้เขา้ไดถึ้งจะเขา้ ถา้เขา้ไม่ไดก้็ไม่เขา้ 

 
4.4.2  ประเด็นด้านงบประมาณ 

1)  การสนบัสนุนงบประมาณแก่ชุมชน 
โดยเป็นการสนบัสนุนงบประมาณแก่ชุมชนในจ านวนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของ

แต่ละชุมชนและตรวจสอบได ้ซ่ึงในการสนบัสนุนนั้นบริษทัฯ ควรมีวิธีการท่ีสามารถติดตามและ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณจากชุมชน โดยให้ชุมชนมีหลกัฐานว่าน างบประมาณท่ีไดน้ั้นไปใช้
ประโยชน์อยา่งไรบา้ง โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 10 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 2, 2557) กล่าววา่ 
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แลว้ก็มีเร่ืองสนบัสนุนงบประมาณ สนบัสนุนมาโดยท่ีวา่ใหเ้ขาเป็นตวัก าหนด
มาแล้วเราท าตาม ก าหนดยอดเงินมาให้ แล้วเรามาบริหารจดัการ แต่ต้อง
สามารถตรวจสอบได้ ไม่ใช่ให้มาแลว้ซ้ืออะไรก็ไดก้็หมดสิเขา้กระเป๋าเกล้ียง 
อยา่งต่อไปเขาจะไม่ให ้เพราะมนัตรวจสอบไม่ได ้อยา่งเขาก าหนดยอดมา ทาง
หมู่บา้นก็บริหารจดัเอามาเลยวา่จะท าประมาณสักเท่าไหร่อย่างน้ีจะรู้จ  านวน
เลย 

 
4.4.3  ประเด็นด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 

1)  การก าหนดวงรัศมีของมลภาวะ 
เ น่ืองจากกฎหมายมีการก าหนดรัศมีมลภาวะท่ีออกจากปล่องควันของโรงงาน

อุตสาหกรรม คือ 5 กิโลเมตร แต่ในความเป็นจริงควรดูจากทิศทางลมท่ีพดัมลภาวะท่ีออกจาก
โรงงานอุตสาหกรรม แลว้ก าหนดพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากทิศทางลม ซ่ึงน่าจะมีความครอบคลุม
ถึงชุมชนท่ีได้รับผลกระทบมากกว่าการก าหนดรัศมีเป็นกิโลเมตรท่ีบริษทัฯ ก าหนด โดยผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 10 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 2, 2557) กล่าววา่ 
 

เก่ียวกับวงรัศมีของมลภาวะ มันควรจะก าหนดในด้านทิศทางลม ไม่ใช่
ก าหนดรัศมีโดยรอบ รัศมีโดยรอบบางแห่งไม่ได้ผลกระทบเลยนะ แต่ไป
ก าหนดรัศมีโดยรอบก็ไดง้บประมาณไปดว้ย แต่ของเราอยูใ่นดา้นทิศทางลม 
เขาไม่ไดดู้เลย ทิศทางลมเอาอะไรมาวดัวา่รัศมีมนัเท่าไหร่ จะวา่ 3 กิโลไม่โดน 
แต่ทิศทางลมมาเต็มๆ เอามลภาวะมาให้เราเตม็ๆ เลย แต่เราไม่ไดอ้ะไรเลย แต่
เขาบอกว่าได้เงินงบประมาณไง เงินสนับสนุนไง ท่ีอ่ืนก็ได้ แถมยงัได้จาก
โรงไฟฟ้าอีก มนัไม่สมดุลกนั 

 
4.4.4  ประเด็นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1)  การสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัชุมชน 
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทีมงานมวลชนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ ควรไปท าความเขา้ใจ

กบัชุมชน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และหน่วยงานต่างๆ ไวก่้อน เพื่อเป็นการอธิบายถึงเหตุการณ์ท่ี
ไม่ปกติอาจจะเกิดข้ึนในกรณีฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้ประชาชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความตระหนกตกใจ
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ข้ึนจริง ควรมีการซ้อมแผนการเอาตวัรอดในกรณีฉุกเฉินร้ายแรง ควรมีการ
ติดต่อส่ือสารกับส่ือภายในท้องถ่ินให้ช่วยกระจายข่าวสารอย่างทัว่ถึง และควรลงพื้นท่ีชุมชน
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ใกลเ้คียงทนัทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (เจา้หนา้ท่ีหน่วยราชการคนท่ี 4, 2557) 
กล่าววา่ 

โรงงานพวกน้ีเป็นโรงงานท่ีอาจจะมีความเส่ียงในเร่ืองผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ถ้าเกิดปัญหาข้ึนมา ฉะนั้นเขาก็ไม่รอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วก็มาแก้ไข เขา
จะตอ้งเขา้ไปดึงชุมชนให้มีความรู้มีความเขา้ใจ ไม่เกิดการท่ีจะตระหนกเวลา
มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติข้ึนมา ถา้เขาไม่ไปสร้างความเขา้ใจกบัชุมชนไวก่้อน 
สมมุติเกิดปัญหาข้ึนมาโรงงานระเบิดข้ึนมา ชุมชนก็จะแตกต่ืนกนัแบบอยูก่นั
ไม่ได้ แต่ถ้าเขาได้ไปสร้างความรู้ว่าอนัน้ีมันเป็นเพียงแค่อะไรๆ แล้วเขา
สามารถติดต่อผูน้ าชุมชนได ้วา่อนัน้ีไม่เป็นอะไรนะ อนัน้ีมนัเป็นเหตุการณ์ท่ี
เกิดผิดพลาดอะไรข้ึนมา แลว้ก็เขาไดมี้การป้องกนัแกไ้ขยงัไง อาจจะมีการดบั
ไฟในช่วงน้ีนะ หรือวา่การท่ีเขาจะมีรถบรรทุกสารเคมีมาเขาก็จะแจง้บอกว่า
ในช่วงเวลาน้ี เขาจะตอ้งบรรทุกสารเคมีน้ีเขาจะแจง้หน่วยงานให้ทราบด้วย 
หรือว่าบางทีเขาจะต้องน าเข้าเคร่ืองจักรมาซ่ึงมันมีขนาดใหญ่มันอาจจะ
รบกวนในส่วนของการจราจรก็ตอ้งแจง้ 

 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 15 (ประชาชนคนท่ี 3, 2557) ท่ีกล่าววา่ 
 

ท่ีส าคญัคือโรงงานไม่เคยสอนชาวบา้นเลยวา่ การดมกล่ินดมยงัไง ชาวบา้นไม่
รู้การแยกกล่ิน ไม่เคยให้ความรู้ชาวบา้น แลว้พอชาวบา้นโทรไปร้อง บอกว่า
ป้าไม่บอกกล่ินมาด้วยแล้วอย่างน้ีจะเช็คได้ยงัไง คือคุณในฐานะเจ้าของ
โรงงานรู้สารเคมีทุกอย่าง ขอให้ได้กล่ินเถอะ จะกล่ินอะไรคุณก็ต้องรู้ใน
โรงงาน แลว้อีกอย่าง ถึงเขาจะมาทุกคร้ังท่ีเกิดเร่ือง แต่ไม่ไดม้าก่อน เราตอ้ง
แจง้ถึงจะมา แต่กวา่จะมากล่ินไม่มีแลว้ 

 
4.4.5  การส่งเสริมอาชีพให้กบัชุมชนรอบเขตประกอบการ 

1)  การรับคนในพื้นท่ีเป็นพนกังานมวลชนสัมพนัธ์ 
เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีจะทราบถึงสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของชุมชนอยู่

แลว้ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 17 (ประชาชนคนท่ี 5, 2557) กล่าววา่ “อยากให้รับพนกังานเป็นคน
ในพื้นท่ีเยอะหน่อย ใชค้นในพื้นท่ีเขา้ไปท างานในนั้น” 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 15 (ประชาชนคนท่ี 3, 2557) ท่ีกล่าววา่ 
 

บอกวา่ CSR ถา้พนกังานนอ้ยใหเ้ขารับเพิ่มหน่อยก็ได ้มีต าบลละคนเอง ตอ้งดู
จ านวนคน แต่ละหมู่ชาวบา้นเท่าไหร่ก่ีหลงัคาเรือน แลว้ CSR คนเดียวก็ไม่พอ 
แต่ตอนน้ีชุมชนหนา้โรงงานถูกละเลย CSR ไม่เขา้มาเลย อยากใหรั้บพนกังาน
เพิ่มข้ึน แลว้ขอให้รับคนในพื้นท่ีเขา้ท างาน ไม่วา่จะเป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย ให้
เขาเป็นคนพื้นท่ี ให้เขาคุยกบัคนในพื้นท่ีได ้ให้คนในพื้นท่ีเช่ือถือเขา แลว้คน
จะรักโรงงานมากกวา่น้ี 

 
2)  การใหก้ารส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน 
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนมีอาชีพประจ ากลุ่ม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น

ผลิตภณัฑ์ประจ าต าบล และในอนาคตอาจจะเป็นสินคา้ส่งออกของจงัหวดั เป็นการสร้างช่ือเสียง
ให้กบัชุมชน บริษทัฯ และจงัหวดัระยองอีกดว้ย โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 12 (ผูน้ าชุมชนคนท่ี 4, 
2557) กล่าววา่ 
 

ให้เขาเขา้มาสนบัสนุน ฝึกวิธีการฝึกวิธีการขาย ผมตอ้งการให้คุณส่งบุคลากร
มาช่วย แต่คุณจะท าแค่เอาหน้าว่ากลุ่มคุณส าเร็จแลว้จะเขา้มาสนบัสนุนเร่ือง
เงิน ผมบอกวา่กลุ่มอาชีพส าหรับบางชุมชนจะไม่เกิด ผมพยายามท ากลุ่มอาชีพ
หลายคร้ัง ชาวบา้นผมจบ ป.4 แค่ภูมิปัญญาในการคิดในการประยุกตเ์ขาน้อย 
จริงๆ เขาตอ้งการคนช้ีแนะ แต่ IRPC เขาบอกเขาไม่มีคนช้ีแนะ แต่จริงๆ ถา้
คุณท าเป็นโครงการ คุณก็ไปหาผูเ้ช่ียวชาญมาลงชุมชนได ้

 
 สรุปผลการศึกษาแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1)  การปรับปรุงการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการร่วมกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนรอบเขตประกอบการ 

(1)  การให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และรวดเร็ว เป็นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ ท่ีมาจากบริษทัฯ ให้กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดท้ราบ เช่น ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะ
ท าร่วมกบัชุมชน หรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโรงงาน เป็นตน้ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
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สามารถท่ีจะน าขอ้มูลท่ีบริษทัฯ แจง้ไปบริหารจดัการต่อไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแจง้
ใหป้ระชาชนโดยรอบเขตประกอบการใหรั้บรู้ขอ้มูลล่วงหนา้อีกดว้ย 

(2) การแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน และการลดขอ้กงัวลของประชาชน เพื่อเป็น
การท าให้ชุมชนรอบเขตประกอบการรู้สึกปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ และท าให้
ประชาชนคลายกงัวลวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ส่งผลกระทบกบัชุมชนท่ีอยูอ่าศยั 

(3)  การสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัชุมชน บริษทัฯ ควรจดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั
สารเคมีท่ีบริษทัฯ ใช้ในการด าเนินงาน และวิธีการป้องกนัตนเองให้กบัประชาชนโดยรอบเขต
ประกอบการในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้ประชาชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความตระหนก
ตกใจในกรณีเกิดเหตุการณ์ข้ึนจริง ควรมีการซ้อมแผนการเอาตวัรอดในกรณีฉุกเฉินร้ายแรง ควรมี
การติดต่อส่ือสารกบัส่ือภายในทอ้งถ่ินให้ช่วยกระจายข่าวสารอย่างทัว่ถึง และควรลงพื้นท่ีชุมชน
ใกลเ้คียงทนัทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

(4)  การดูแลชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้ขตประกอบการ โดยการให้ความส าคญักบัชุมชนท่ีอยูใ่กล้
เขตประกอบการเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากชุมชนท่ีอาศยัติดกบัร้ัวโรงงานอาจจะไดรั้บผลกระทบจาก
การด าเนินงานของบริษทัฯ จึงควรใหก้ารเยยีวยาและดูแลรับผดิชอบเป็นอยา่งดี 

(5)  การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนโดยรอบเขตประกอบการ และแสดงออกถึงความเอาใจใส่ชุมชน เน่ืองจากการท านโยบาย
เชิงรุกจะไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการและความคิดเห็นต่างๆ ของชุมชน เพื่อท่ีบริษทัฯ 
จะสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาปรับปรุงหรือพฒันาการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

(6)  การจดัและร่วมกิจกรรมกบัทุกชุมชนรอบเขตประกอบการโดยไม่เป็นการเลือก
ปฏิบติั ถึงแมว้่าจะมีชุมชนท่ียงัไม่ยอมรับในช่ือเสียงของบริษทัฯ เพราะการเปล่ียนความคิดและ
ทศันคติของมนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก แต่ถา้บริษทัฯ ไม่ไปร่วมกิจกรรมกบัชุมชนเหล่านั้นอาจเป็น
การเพิ่มความรุนแรงทางความคิดใหก้บัชุมชนนั้นมากข้ึนไปอีก เม่ือชุมชนเหล่านั้นทราบวา่บริษทัฯ 
จะเขา้ไปท ากิจกรรมเฉพาะแต่ชุมชนท่ีตอ้นรับบริษทัฯ เท่านั้น ดงันั้นบริษทัฯ ควรจะด าเนินงาน
แกไ้ขปัญหาในจุดน้ี เช่น เชิญหน่วยงานราชการต่างๆ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขา้ไปร่วมพูดคุย
และท ากิจกรรมร่วมกนั เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมทางความคิดในเบ้ืองตน้ แลว้จึงจดักิจกรรมให้
มีการพูดคุยปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และอธิบายให้ชุมชนเขา้ใจวา่การด าเนินงานของบริษทัฯ 
ในท่ีสุดแลว้ตอ้งอยูร่่วมกบัชุมชนใหไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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 2)  การปรับปรุงการสนบัสนุนชุมชนและหน่วยงานราชการ 
(1)  บริษทัฯ ควรรับฟังขอ้เสนอจากหน่วยงานราชการ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานกลางท่ี

อยูร่ะหวา่งประชาชนกบับริษทัฯ เพราะถา้บริษทัฯ มีการสนบัสนุนงบประมาณหรือวสัดุอุปกรณ์ไป
ท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการจะสามารถบริหารจดัการงบประมาณหรือวสัดุ
อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าท่ีจะให้ชุมชนบริหารกันเอง และเพราะเป็นหน่วยงาน
ราชการโดยหนา้ท่ีแลว้จะปฏิบติัภารกิจของหน่วยงานเพื่อชุมชนอยูแ่ลว้ เพราะในท่ีสุดผลประโยชน์
ในระยะยาวจะไปถึงประชาชนในการดูแลรับผิดชอบของบริษทัฯ นัน่เอง 

(2)  การสนบัสนุนงบประมาณแก่ชุมชน โดยเป็นการสนบัสนุนงบประมาณแก่ชุมชนใน
จ านวนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละชุมชนและตรวจสอบได้ ซ่ึงในการสนับสนุนนั้น
บริษทัฯ ควรมีวิธีการท่ีสามารถติดตามและตรวจสอบการใชง้บประมาณจากชุมชน โดยให้ชุมชนมี
หลกัฐานวา่น างบประมาณท่ีไดน้ั้นไปใชป้ระโยชน์อยา่งไรบา้ง 

(3)  การก าหนดวงรัศมีของมลภาวะ ควรก าหนดรัศมีการปล่อยมลภาวะออกจาก
โรงไฟฟ้าตามกฎของกรมโรงงานอุตสาหกรรมคืออยา่งน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อท่ีจะไดค้รอบคลุมทุก
ชุมชนท่ีอาศยัอยูร่อบเขตประกอบการของบริษทั 
 3)  การส่งเสริมอาชีพใหก้บัชุมชน 

(1)  การรับคนในพื้นท่ีเป็นพนกังานมวลชนสัมพนัธ์ เพื่อเป็นการเขา้ถึงชุมชนใหม้ากข้ึน 
จึงควรมีการรับประชาชนท่ีพกัอาศยัในชุมชนมาท างานกบับริษทัฯ มาเป็นตวัแทนชุมชนในการ
ท างานดา้นมวลชนสัมพนัธ์ ซ่ึงประชาชนในชุมชนจะทราบถึงความรู้ ทศันคติ และความตอ้งการ
ของคนในชุมชน เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพท่ีมัน่คง และไดช่้วยเหลือทั้งชุมชนของ
ตนเองและช่วยงานของบริษทัฯ ซ่ึงหลกัเกณฑ์ในการรับสมคัรงานก็ข้ึนอยูก่บันโยบายของบริษทัฯ 
ต่อไป 

(2)  การให้การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนมีอาชีพ 
สร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน เพราะการสร้างอาชีพเป็นการสร้างให้คนมีรายได้ หากคนๆ หน่ึงมี
ความรู้ในการผลิตส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้ จะสามารถถ่ายทอดความรู้ของตนไปยงัคนรอบตวั เพื่อสร้าง
ส่ิงใหม่ๆ ข้ึนมา และช่วยกนัพฒันา ปรับปรุง เพื่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ในอนาคต และเกิดการ
พฒันาให้เป็นผลิตภณัฑ์ประจ าต าบล เป็นสินคา้ส่งออกของจงัหวดั เป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบั
ชุมชน บริษทัฯ และจงัหวดัระยองอีกดว้ย



 

ตารางที ่4.6  สรุปผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
 

ปัจจัย ประเด็น ผลการศึกษา 

1. ด้านการบริหารจัดการ 
1.1 นโยบาย  - เป็นทั้งแนวทางในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

และท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
1.2 บุคลากร  - บุคลากรในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีความรู้

ความสามารถ มีทกัษะในการส่ือสารและท าความเขา้ใจร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ส่งผลใหก้ารด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้
- ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกล่าววา่จ านวนบุคลากรในการด าเนินงานสามารถแบ่งออกเป็น 
2 ดา้น คือ มีความเพียงพอและยงัไม่เพียงพอ 

1.3 งบประมาณ  - งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงานความความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บการสนบัสนุนเช่นเดียวกนัหมด เพราะบริษทัฯ มีการก าหนด
งบประมาณในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมไวอ้ยูแ่ลว้ ส่งผลให้สามารถ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมไดอ้ย่างเต็มท่ี เน่ืองจากท าให้ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียสามารถบริหารจดัการไดส้ะดวกข้ึน 
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ปัจจัย ประเด็น ผลการศึกษา 
1.4 การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล 

 - บริษทัฯ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามแผนงานท่ีตั้งไว ้จึงส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษทัฯ โดยการติดตามตรวจสอบจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
และท าให้ผูป้ฏิบติังานตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ท าให้
สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไข และเสนอผูบ้ริหารหน่วยงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อพฒันาการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 การมีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย 

1) การท่ีบริษทัฯ เปิด
โอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วน
เสียเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

- บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหชุ้มชนโดยรอบเขตประกอบการและกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียอ่ืนๆ เขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีบริษทัฯ ท าร่วมกบัชุมชน 
 

 2) การแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
ก่อนจะลงพื้นท่ีท ากิจกรรม
ร่วมกบัชุมชน 

- มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมผ่านส่ือต่างๆ ไปยงัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ท า
หนงัสือเชิญเขา้ร่วมกิจกรรม โทรศพัท์เรียนเชิญ หรือการเขา้ไปพบกบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อเรียนเชิญดว้ยพนกังานมวลชนสัมพนัธ์เอง 
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ปัจจัย ประเด็น ผลการศึกษา 
2.2 ความพึงพอใจของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย 

1) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีพึง
พอใจ และท่ียงัไม่พึงพอใจ 

- ส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่สามารถ
ท าให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ รู้สึกถึงความพึงพอใจในการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ได ้ท าให้ยงัมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ียงัไม่พึงพอใจต่อการด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ อยู ่

3. ด้านการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน 
3.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนกั 

 - ไม่ส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากกิจกรรมการปลูก
ตน้ไมท่ี้บริษทัฯ จดัข้ึนเป็นการปลูกตน้ไมใ้หม่ แต่ไม่ไดมี้การชกัชวนให้ผูท่ี้เคยเขา้
ร่วมกิจกรรมไปปลูกซ่อมหรือปลูกแกต้น้ไมท่ี้เคยปลูกไวเ้ม่ือเวลาผา่นไป แต่มีส่วน
ช่วยในการสร้างจิตส านึกท่ีแสดงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

3.2 การปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

 - บริษัทฯ ควรมีการปรับปรุงกระบวนการท างานโดยผลท่ีได้จากการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมมาพฒันาการ
ด าเนินงานต่อไป ซ่ึงการปรับปรุงแกไ้ขน้ีจะส่งผลใหก้ารด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนดว้ย 
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3.3 การใชเ้ทคโนโลยใีน
การด าเนินงาน 

 - เทคโนโลยีในการด าเนินงานท่ีมีผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษทัฯ คือ การท่ีบริษทัฯ น าก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเช้ือเพลิงแทนน ้ ามนัเตา 
ส่งผลให้ปัญหามลภาวะเร่ืองกล่ินและควนัด าลดไปไดเ้ยอะมาก และส่ิงแวดลอ้มใน
พื้นท่ีรอบเขตประกอบการก็ดีข้ึนตามไปดว้ย 

4. ด้านประสิทธิผล 
4.1 ความครอบคลุมกบั
ความตอ้งการของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย 

 - บริษทัฯ ไดด้ าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมไดอ้ยา่งมีความครอบคลุมกบัความ
ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแลว้ จึงส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมบริษทัฯ ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบเขตประกอบการและแสดง
ถึงการตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และเพื่อให้การด าเนินงาน
ของบริษทัฯ สามารถอยูคู่่กบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

4.2 ประโยชน์ท่ีกลุ่มผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บจาก
การด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
บริษทัฯ 

 - ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่กล่าวว่าได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ จริง จึงส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษทัฯ เน่ืองจากการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือด าเนินงานต่างๆ 
แลว้เกิดประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจริง ท าให้บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานท่ีดี
และสามารถเห็นภาพและจบัตอ้งไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
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4.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ชุมชนกบับริษทัฯ หลงัจาก
ท ากิจกรรมร่วมกนั 

 - ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับบริษัทฯ หลังท ากิจกรรมร่วมกัน ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ซ่ึงผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมได้กล่าวว่าความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบับริษทัฯ 
เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน เน่ืองจากเห็นว่าการท ากิจกรรมร่วมกบับริษทัฯ นั้น แสดง
ถึงความห่วงใยและใส่ใจต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจริง 

5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
5.1 ปัญหาและอุปสรรค 1) การบริหารจดัการ 

1.1) การแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
เม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 
และการใหข้อ้มูลข่าวสาร
อยา่งไม่โปร่งใส 

- มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ียงัไม่พึงพอใจต่อการแจง้ขอ้มูลข่าวสารเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่
ปกติ โดยให้เหตุผลว่า ยงัไดรั้บการแจง้ขอ้มูลข่าวสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินน้อย
เกินไป และในกรณีท่ีบริษทัฯ ทราบวา่มีการด าเนินงานในส่วนใดท่ีส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน ควรมีการแจง้ไปยงัชุมชนท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ และลงพื้นท่ีชุมชน
ทนัทีเพื่ออธิบายถึงสาเหตุของผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนไดเ้ขา้ใจและรับทราบถึง
ความร้ายแรงของผลกระทบวา่มากนอ้ยเพียงใด 

 1.2) การแกไ้ขปัญหา
เร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน 
และการลดขอ้กงัวลของ
ประชาชน 

- การลงพื้นท่ีชุมชนในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติยงัไม่สามารถท าได ้คือบริษทัฯ จะ
ลงพื้นท่ีชุมชนต่อเม่ือชุมชนแจง้ไปทางบริษทัฯ จึงท าให้ประชาชนยงัมีขอ้กงัวลใน
เร่ืองความเช่ือมัน่ท่ียงัมีต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ อยู ่
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 1.3) มีโรงงานในเขต

ประกอบการ IRPC หลาย
โรงงาน แต่มีทีม CSR ทีม
เดียว 

- เขตประกอบการ IRPC มีโรงงานจ านวนมาก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยรวมแก่
ชุมชนรอบเขตประกอบการ แต่จากโรงงานทั้งหมดนั้น มีทีม CSR เพียงทีมเดียวโดย
ใชใ้นช่ือของ IRPC 
 

 1.4) ชุมชนท่ีอยูติ่ดโรงงาน
ไม่ไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควร 

- มีชุมชนท่ีพกัอาศยัอยู่ในพื้นท่ีติดกบับริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บการดูแลหรือสนับสนุน
เท่าท่ีควร โดยผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงกล่าววา่เคยแจง้ไปทางบริษทัฯ ให้ทราบถึงความ
ตอ้งการและปัญหาของชุมชนแลว้ แต่ก็ยงัไม่ไดรั้บการด าเนินการใดๆ จากบริษทัฯ 

 2) งบประมาณ 
2.1) เกณฑก์ารขอ
งบประมาณสนบัสนุนจาก
ชุมชน 

- การสนับสนุนงบประมาณของบริษัทฯ  มีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การ
สนบัสนุน จากเดิมท่ีบริษทัฯ เคยก าหนดงบประมาณแลว้น าไปสนบัสนุนชุมชนใน
ทุกปี แต่ปัจจุบนัมีการเปล่ียนเป็นใหชุ้มชนท าโครงการแลว้เสนอไปทางบริษทัฯ 

 2.2) การตดังบประมาณ
สนบัสนุนชุมชนเพื่อน า
งบประมาณไปท ากิจกรรม
อยา่งอ่ืน 

- บริษทัฯ มีการตดังบประมาณสนบัสนุนถา้ชุมชนตอ้งการท่ีจะท ากิจกรรมอยา่งอ่ืน 
เช่น ตดังบกิจกรรมประเพณีชุมชน เพื่อน าเงินไปใชส้ร้างศาลาประจ าหมู่บา้น 
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 3) กฎระเบียบ 

3.1) การก าหนดรัศมีของ
มลภาวะจากโรงไฟฟ้าของ
บริษทัฯ 

- ชุมชนท่ีไม่ได้อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรท่ีบริษัทฯ ก าหนดให้เป็นรัศมีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าจะไม่ไดง้บประมาณสนบัสนุนจากโรงไฟฟ้า 
 
 

 3.2) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมบาง
ท่านไม่เขา้ใจค าศพัทจ์าก
โรงงาน 

- ในการประชุมระหวา่งบริษทัฯ กบัชุมชนยงัมีค าศพัท์เฉพาะหรือศพัท์ทางเทคนิค
อยู่ด้วย ท าให้ประชาชนบางท่านไม่เขา้ใจในค าศพัท์อย่างถ่องแท ้และอาจท าให้
เขา้ใจการส่ือสารของบริษทัฯ ไปในทางท่ีผดิ 

6. แนวทางในการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
6.1 แนวทางในการพฒันา
ปรับปรุงการด าเนินงาน
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

1) การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ี
ถูกตอ้ง ชดัเจน และรวดเร็ว 

- เป็นการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ให้กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ไดท้ราบ เพื่อท่ีจะสามารถน าเอาขอ้มูลท่ีบริษทัแจง้มานั้น ไปบริหารจดัการต่อได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2) การแกไ้ขปัญหาเร่งด่วน
ในกรณีฉุกเฉิน และการลด
ขอ้กงัวลของประชาชน 

- เพื่อเป็นการท าให้ชุมชนรอบเขตประกอบการรู้สึกปลอดภยัหากเกิดเหตุการณ์ไม่
ปกติ และท าให้ประชาชนคลายกงัวลวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ส่งผลกระทบกบัชุมชนท่ี
อยูอ่าศยั 
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 3) รับฟังขอ้เสนอจาก

หน่วยงานราชการ 
- เน่ืองจากเป็นหน่วยงานกลางท่ีอยูร่ะหวา่งประชาชนกบับริษทัฯ ซ่ึงตามภารกิจของ
แต่ละหน่วยงานเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประชาชนอยูแ่ลว้ หากบริษทัฯ รับฟังและ
สนบัสนุนหน่วยงานราชการ ก็เท่ากบัสนบัสนุนให้การสนบัสนุนการปฏิบติัหน้าท่ี
ใหดี้ยิง่ข้ึน และประชาชนก็ไดรั้บประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางออ้มอีกดว้ย 

 4) การสร้างความรู้ความ
เขา้ใจใหก้บัชุมชน ในกรณี
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- บริษทัฯ ควรจดักิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัสารเคมีท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการด าเนินงาน 
และวิธีการป้องกนัตนเองให้กบัประชาชนโดยรอบเขตประกอบการในกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้ประชาชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความตระหนกตกใจใน
กรณีเกิดเหตุการณ์ข้ึนจริง 

 5) การดูแลชุมชนท่ีอยูใ่กล้
เขตประกอบการ 

- โดยการให้ความส าคัญกับชุมชนท่ีอยู่ใกล้เขตประกอบการเป็นอันดับแรก 
เน่ืองจากชุมชนท่ีอาศยัติดกบัร้ัวโรงงานอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ จึงควรใหก้ารเยยีวยาและดูแลรับผดิชอบเป็นอยา่งดี 

 6) การก าหนดวงรัศมีของ
มลภาวะ 

- ควรก าหนดรัศมีการปล่อยมลภาวะออกจากโรงไฟฟ้าตามกฎของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมคืออย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อท่ีจะไดค้รอบคลุมทุกชุมชนท่ีอาศยัอยู่
รอบเขตประกอบการของบริษทั 
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 7) การสนบัสนุน

งบประมาณแก่ชุมชน 
- เป็นการสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชนในจ านวนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของแต่ละชุมชนและสามารถตรวจสอบได ้

 8) การรับคนในพื้นท่ีเป็น
พนกังานมวลชนสัมพนัธ์ 

- ประชาชนในแต่ละชุมชนจะมีความรู้ในชุมชนของตนเอง ทราบถึงความรู้ ทศันคติ 
และความตอ้งการของคนในชุมชน เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพท่ีมัน่คง 
และไดช่้วยเหลือทั้งชุมชนของตนเองและช่วยงานของบริษทัฯ 

 9) การใหก้ารส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 

- เพื่อเป็นการสนบัสนุนให้ชุมชนมีอาชีพ สร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน และเป็น
การส่งเสริมใหป้ระกอบอาชีพสุจริตอีกดว้ย 
 

 10) การด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมเชิงรุก 

- เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบเขตประกอบการ และ
แสดงออกถึงความเอาใจใส่ชุมชน 

 11) การจดัและร่วม
กิจกรรมกบัทุกชุมชนรอบ
เขตประกอบการ 

- ถึงแมว้า่จะมีชุมชนท่ียงัไม่ยอมรับในช่ือเสียงของบริษทัฯ แต่ถา้บริษทัฯ ไม่ไปร่วม
กิจกรรมกบัชุมชนเหล่านั้น ก็จะยิ่งเพิ่มความรุนแรงทางความคิดให้กบัชุมชนนั้น
มากข้ึนไปอีก เม่ือชุมชนเหล่านั้นทราบว่าบริษทัฯ จะเขา้ไปท ากิจกรรมเฉพาะแต่
ชุมชนท่ีตอ้นรับบริษทัฯ เท่านั้น 
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บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
  
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม: กรณีศึกษา บริษทั 
ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 3) 
เสนอแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยการสัมภาษณ์ชุมชนรอบเขตประกอบการไออาร์พีซี ใน 4 ต าบล ประกอบดว้ย ต าบลบา้นแลง 
ต าบลนาตาขวญั ต าบลตะพง และเทศบาลเชิงเนิน และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถ
สรุปและอภิปรายผลการศึกษาพร้อมขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 
 

5.1  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม: กรณีศึกษา บริษทั 
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
 5.1.1  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษา บริษทั 
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นนโยบาย บุคลากร งบประมาณ และการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.1.1.1  นโยบาย 
จากการศึกษาถึงองค์ประกอบด้านนโยบาย พบว่า การท่ีบริษัทฯ มีการก าหนด

นโยบายการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนมีผลต่อการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ ได้มีการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแล
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งค  านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มเป็นส าคญั ภายใตแ้นวคิด “ห่วงใย แบ่งปัน ใส่ใจ (Care Share Respect)” ทั้งน้ี เพื่อมุ่งหวงัให้
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ภาคอุตสาหกรรมอยู่ ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความ
เจริญกา้วหน้าไปพร้อมๆ กนั (ดงัภาพท่ี 4.1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุดารัตน์ แผลวมจัฉะ 
(2554: 116) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบของผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม กรณีศึกษากลุ่มบริษทัอูเบะ (ประเทศไทย) ท่ีพบวา่ นโยบายจากรัฐบาลมีผล
ต่อการด าเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษทัอูเบะ (ประเทศไทย) 

5.1.1.2  บุคลากร 
จากการศึกษาถึงองค์ประกอบด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรในหน่วยงานความ

รับผิดชอบต่อสังคมมีความรู้ความสามารถในหนา้ท่ี จึงส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษทัฯ เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในงานและทกัษะในดา้นการ
ส่ือสาร และบุคลากรเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจาก
เป็นผูข้ ับเคล่ือนและมีบทบาทส าคัญในทุกๆ ขั้นตอนของการด าเนินงาน รวมถึงผลของการ
ปฏิบติังานหรือความส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ส่วนหน่ึงจึงข้ึนอยู่กบับุคลากร 
และเน่ืองจากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมมีหลายดา้น การท่ีบริษทัฯ มีบุคลากรในการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น มีศกัยภาพ มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์มีความสามารถในการส่ือสาร มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ และมีทกัษะในงาน 
ได้ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นอกจากในเชิงคุณภาพแลว้ความเพียงพอในดา้นปริมาณ
ของบุคลากรยงัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุ
ตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคอย่างหน่ึงในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคม สอดคล้องกับ สมิต สัชฌุกร (2553ก) ท่ีได้กล่าวไวว้่าองค์การจะเกิดการพฒันาได้อย่าง
ต่อเน่ืองเพราะมีพนกังานท่ีรู้งานเป็นงานมีความช านาญสามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นงานใหม่ๆ ได้
ท าให้สามารถปลูกฝังทศันคติท่ีดีไดอ้ย่างสม ่าเสมอ อนัจะเป็นผลให้สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่าย
ท าใหไ้ม่เกิดความติดขดั หยดุชะงกังานสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

5.1.1.3  งบประมาณ 
จากการศึกษาถึงองค์ประกอบด้านงบประมาณ พบว่า การท่ีองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและชุมชนรอบเขตประกอบการไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากบริษทัฯ นั้นส่งผลให้
สามารถจดักิจกรรมตามโอกาสต่างๆ ไดเ้องภายในชุมชน รวมถึงมีการเชิญบริษทัฯ เขา้มามีส่วน
ร่วมกบัชุมชนเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั แลว้ยงัส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษทัฯ ท่ีไดมี้การจดัเตรียมงบประมาณเพื่อใชใ้นการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมอยูแ่ลว้ ส่งผลใหส้ามารถด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากท าใหผู้มี้
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ส่วนได้ส่วนเสียสามารถบริหารจดัการงบประมาณท่ีได้รับมาได้อย่างสะดวกข้ึน สอดคล้องกบั 
วชิรา ยศศรี (2555: 150) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้น
การจดัการส่ิงแวดล้อม: กรณีศึกษา โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) บริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ท่ีพบวา่ ปริมาณงบประมาณในการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) บริษทั  
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด มีเพียงพอและส่งผลดีต่อการด าเนินโครงการ และถือว่า
ค่อนขา้งมาก จนท าให้การจดักิจกรรมในแต่ละคร้ังสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่การท่ีมี
งบประมาณมากนั้น หากมองในแง่ดีก็คือ สามารถท่ีจะจดัหาตน้กลา้ในการปลูกไดม้าก และท าให้
การปลูกท าไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 

5.1.1.4  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
จากการศึกษาถึงองคป์ระกอบดา้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พบวา่ การ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมีผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ 
เน่ืองจากท่ีบริษัทฯ มีการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลความส าเร็จท่ีได้จากการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม มีการใชแ้บบสอบถามเพื่อวดัความคิดเห็นและความพึงพอใจ
หลงัจบกิจกรรมกบัประชาชนในพื้นท่ี ส่งผลให้บริษทัฯ ไดท้บทวนการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมท่ีผา่นมา ไดท้ราบความกา้วหนา้ ความตรงตามเป้าหมาย ประสิทธิภาพ และทราบปัญหาท่ี
แทจ้ริงและขอ้ผิดพลาดของการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงน าไปสู่แนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม ให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน นอกจากน้ี แลว้ยงั
เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์คดักรองกิจกรรมหรือโครงการว่ามีความเหมาะสมและได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมหรือโครงการดงักล่าวมากนอ้ยเพียงใด นอกจากน้ีการติดตามประเมินผลท่ีมี
ความครอบคลุมและมีคุณภาพ ยงัท าให้เกิดการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ และทราบสาเหตุของส่ิงท่ี
ก่อให้เกิดความบกพร่องหรือความด้อยประสิทธิภาพซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบั หทยัรัตน์ ล่ิมอรุณวงศ์ (2553) ท่ีไดก้ล่าวไว้
ว่าการติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารซ่ึงมีหลกัการส าคญั คือ การ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบติังานและประเมินผล ความส าเร็จของงาน อนัจะน าไปสู่การ
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงร่วมกนัใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ดงันั้น จากปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ สามารถสรุปไดว้า่ บริษทัฯ จะตอ้งมีนโยบาย
ท่ีแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ เพื่อความครอบคลุม
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึงสามารถด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ตอ้งมี
องคป์ระกอบดา้นบุคลากรถือเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัยิง่ในการท างานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
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ตอ้งมีองคป์ระกอบดา้นงบประมาณท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมต่างๆ เม่ือบริษทัฯ เขา้ไปมีส่วนร่วมกบั
ชุมชน และจะตอ้งมีองค์ประกอบดา้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยมีแนวทางการ
ทบทวนการด าเนินงานไวส้ าหรับประเมินผลจากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละ
คร้ังท่ีด าเนินกิจกรรมเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลตอบรับจากการด าเนินงานในแต่ละคร้ัง 
 
 5.1.2  ปัจจัยด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 จากการศึกษาถึงปัจจยัดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซ่ึงแบ่งออกเป็นดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และดา้นความพึงพอใจของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 

5.1.2.1  การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
จากการศึกษาถึงองค์ประกอบดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีผลต่อ

การด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีบริษทัฯ จดัให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ไดมี้ส่วนร่วม และการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบ โดยสามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1)  กิจกรรมท่ีจดัใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้ส่วนร่วมไดมี้ส่วนร่วมกบับริษทั
ฯ มีผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นการด าเนินงานท่ี รับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงประกอบไปด้วยกลุ่มคนท่ี
หลากหลาย โดยแต่ละกลุ่มมีปัญหาและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการท่ีบริษทัฯ มีกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีความหลากหลายในรูปแบบและมีความเหมาะสม ตรงกบัปัญหาและ
ความต้องการของแต่ละผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลให้การด าเนินงานหรือกิจกรรมนั้ นๆ เกิด
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงและบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทฯ สอดคล้องกับ วชิรา ยศศรี (2555: 183) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา โครงการปลูกป่าชาย
เลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ท่ีพบว่า การท่ีบริษทัได้
เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมนั้น บริษทัไดท้  าการก าหนดในเร่ืองการก าหนดแผนงาน 
นโยบายการด าเนินงาน การจดักิจกรรมให้กบักลุ่มเป้าหมาย ประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน 
ปรับปรุงแก้ไข ร่วมกบัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกบริษทั การให้ประชาชนหรือ
ชุมชนโดยรอบโครงการและกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิม
พระเกียรติ (บางปู) ส่งผลให้มีการอนุรักษ์ไม่ท าให้มีการบุกรุกท าลายโครงการ บางส่วนของ
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โครงการอาจให้การดูแลท าให้โครงการมีความย ัง่ยืน รวมถึงการไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชน
และบุคคลทัว่ไป ไดรั้บทราบถึงกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

2)  การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบ มีผล
ต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม นั้นมี
ความเก่ียวข้องกับหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน หลายผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้ งภายในและภายนอก
องคก์ร ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารและประสานงานกบัทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยการ
ส่ือสารประสานงานภายในองคก์รท่ีดีส่งผลให้บุคลากรไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมก่อให้เกิดความเข้าใจท่ี
ตรงกนัในแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงาน จึงช่วยลดขอ้ขดัแยง้ และความซ ้ าซอ้นในการท างาน ส่งผลให้
เกิดความเขา้ใจอนัดี มีความกลมเกลียว น าไปสู่การด าเนินงานอยา่งมีส่วนร่วมของสมาชิกในองคก์ร
และการท างานเป็นหมู่คณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส าหรับการส่ือสารกบัภายนอกท าให้บริษทัฯ มี
ความเข้าใจ มีความสัมพนัธ์อันดีกับบุคคลภายนอกซ่ึงน าไปสู่การได้รับความร่วมมือท่ีดีและ
สามารถด าเนินงานต่างๆ ไดอ้ย่างราบร่ืน ดงันั้น การส่ือสารและประสานงานจึงน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมได้เป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบั วลัภา ทบัแกว้ 
(2553) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่าการติดต่อส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการประสานงานในการแลกเปล่ียน
ขอ้เท็จจริง ความคิดเห็นหรือความรู้สึก และเป็นส่ือกลางท่ีจะเช่ือมโยงบุคคลต่างๆ ภายในหรือ
ระหวา่งหน่วยงานหรือองคก์รให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และสถาบนัไทยพฒัน์ (2553ข) ท่ีไดก้ล่าว
ไวว้่าหลกัในการท า CSR โดยการประชาสัมพนัธ์สามารถท าไดท้ั้งการประชาสัมพนัธ์ภายในเพื่อ
เป็นการใหข้อ้มูลส่ือสารใหส้มาชิกในองคก์รมาร่วมมือกนั และการประชาสัมพนัธ์ภายนอกเพื่อเป็น
การส่ือสารกบัสาธารณชนใหส้ังคมไดรั้บรู้และมีส่วนร่วมในส่ิงท่ีองคก์รท า แต่เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ี
สนบัสนุนการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมเท่านั้น ไม่ใช่วตัถุประสงคห์ลกั 

5.1.2.2  ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
จากการศึกษาถึงองคป์ระกอบดา้นความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส่งผลต่อ

การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีพึงพอใจ และไม่พึง
พอใจในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม โดยอภิปรายผลดงัน้ี 

1)  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีพึงพอใจมีผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษทัฯ เน่ืองจากมีชุมชนท่ีกล่าววา่บริษทัฯ มีการส่ือสารท่ีดีกบัชุมชนซ่ึงเป็นการส่ือสาร
แบบ 2 ทาง ทางทั้งการให้ขอ้มูลข่าวสารและการรับการขอ้มูลข่าวสารหรือการร้องเรียนจากชุมชน 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดช่องทางในการส่ือสารร้องเรียนแก่คนในชุมชนจึงมีความเขา้ใจและมัน่ใจในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และมีบางชุมชนไดก้ล่าววา่บริษทัฯ มีการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมมาเป็นระยะเวลานาน แม้จะในระยะแรกเร่ิมโครงการจะมีปัญหากับชุมชนรอบเขต
ประกอบการอยู่บ้าง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับชุมชน บริษัทฯ จึงให้
ความส าคญักบัชุมชนท่ีอยูติ่ดกบัเขตประกอบการ เน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ มากท่ีสุด รวมถึงมีแนวความคิดท่ีว่าบริษทัฯ จะอยู่ไดเ้ม่ือชุมชนนั้นอยู่ได ้
ชุมชนรอบเขตประกอบการจึงไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและการพฒันาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั วรวฒิุ โรจน์อุ่นวงศ ์(2548) ไดศึ้กษาเร่ืองการประเมินผลยทุธศาสตร์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด พบว่าดา้นประชากรและกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วชิรา ยศศรี (2555: 182) ศึกษาเร่ืองการประเมินผล
การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา โครงการปลูกป่า
ชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ท่ีพบว่า มีความพึง
พอใจอย่างมากต่อการบริหารจัดการโครงการ เน่ืองจากสามารถเห็นผลการด าเนินงานท่ีมี
ความกา้วหนา้อยา่งชดัเจนและมีประสิทธิผล มีความย ัง่ยืน รวมถึงผูเ้ขา้ร่วมงานเป็นจ านวนมากกวา่
ท่ีคาดการณ์ไว ้

2)  ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีย ังไม่พึงพอใจมีผลต่อการด า เนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัปฏิบติัหนา้ท่ีไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร ยงัไม่สามารถ
ท าให้มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ รู้สึกถึงความพึงพอใจในการด าเนินงานของบริษทัฯ ได ้เช่น 
การดูแลสุขภาพแก่ชุมชนรอบเขตประกอบการ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน เป็นตน้ 
ดงันั้นประเด็นดา้นความไม่พึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจึงยงัเป็นประเด็นท่ีบริษทัฯ ยงัตอ้งมี
การพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขในส่วนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียยงัไม่พึงพอใจต่อไป ขดัแยง้กบั สุดา
รัตน์ แผลวมัจฉะ (2554: 268) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม กรณีศึกษากลุ่มบริษทั อูเบะ (ประเทศไทย) ท่ีพบว่า การ
ด าเนินงานท่ีดีไม่ส่งผลกระทบเชิงลบกบัชุมชน มีการให้ขอ้มูลข่าวสาร เปิดโอกาสในการส่ือสาร
สร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน และการใหค้วามช่วยเหลือพฒันาชุมชนเป็นอยา่ง
ดีมาโดยตลอดจึงท าใหชุ้มชนมีความเขา้ใจ มัน่ใจ และพอใจในการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ดงันั้น จากปัจจยัด้านผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมกบัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย และความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคม เน่ืองจากการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงความดูแล
เอาใจใส่กับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าท่ีจะมีการน างบประมาณในการท ากิจกรรมต่างๆ ไป
สนบัสนุนอย่างเดียวโดยไม่ไดกิ้จกรรมร่วมกนั และความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นผล
ตอบรับจากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีบริษทัฯ ไดมี้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไป
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ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยในงานวิจยัคร้ังน้ีมีทั้งกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงจะมีการเสนอแนวทางในการปรับปรุงในส่วน
ท่ีไม่พึงพอใจต่อไป 

 
 5.1.3  ปัจจัยด้านการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน 
 จากการศึกษาถึงปัจจยัดา้นการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงานท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นการสร้างจิตส านึกและความตระหนกั ดา้นการปรับปรุง
กระบวนการท างาน และดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนินงาน สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.1.3.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนกั 
จากการศึกษาถึงองค์ประกอบดา้นการสร้างจิตส านึกและความตระหนกั พบว่า ไม่

ส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม เน่ืองจากกิจกรรมการปลูกตน้ไมท่ี้บริษทัฯ จดัข้ึน
เป็นการปลูกตน้ไมใ้หม่ แต่ไม่ไดมี้การชกัชวนให้ผูท่ี้เคยเขา้ร่วมกิจกรรมไปปลูกซ่อมหรือปลูกแก้
ต้นไม้ท่ีเคยปลูกไวเ้ม่ือเวลาผ่านไป แต่มีส่วนช่วยในการสร้างจิตส านึกท่ีแสดงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้กบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยพิพฒัน์ ยอดพฤติการณ์ (2553)ได้
กล่าวไวว้่าการด าเนินกิจกรรม CSR ขององค์กรนั้นสามารถเกิดข้ึนจาก 2 ทาง คือ จากจิตส านึก
ภายในท่ีตอ้งการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความสมคัรใจและยินดีท าด้วยตนเองโดยไม่มีใคร
บงัคบั (Inside-out) ขณะท่ีอีกทางหน่ึงเกิดจากแรงกดดนัจากภายนอกท่ีจ าเป็นตอ้งท า หรือเป็นไป
โดยภาระหนา้ท่ี หรือกระแสเรียกร้องจากสังคม (Outside-in) 

5.1.3.2  การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
จากการศึกษาพบวา่ การปรับปรุงกระบวนการท างานส่งผลต่อการด าเนินงานความ

รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ เน่ืองจากยงัมีขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ อยู ่จึงควรมีการปรับปรุงการด าเนินงานในดา้นต่างๆ โดยการพิจารณาจากกิจกรรมท่ียงั
มีข้อร้องเรียนจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อแสดงถึงความดูแลเอาใจใส่และความ
รับผิดชอบต่อสังคมอยา่งแทจ้ริงและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการปรับปรุงกระบวนการท างาน
นั้ นมาจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
สอดคลอ้งกบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น (2553) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน 
ไม่วา่จะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เม่ือมีการปรับปรุงแกไ้ขคุณภาพก็จะเกิดข้ึน 

5.1.3.3  การใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนินงาน 
จากการศึกษาพบว่า การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานส่งผลต่อการด าเนินงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมในเครือบริษัทฯ  มีการปรับปรุง
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กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เช่น การท่ีบริษทัฯ น าก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็น
เช้ือเพลิงแทนน ้ ามนัเตา ส่งผลให้ปัญหามลภาวะเร่ืองกล่ินและควนัด าลดไปได้เยอะมาก และ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีรอบเขตประกอบการก็ดีข้ึนตามไปดว้ย 

ดงันั้น จากปัจจยัด้านการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน สามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน คือ การ
ปรังปรุงกระบวนการท างานเพื่อแก้ไขในส่วนงานท่ียงัมีข้อบกพร่องให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีในการด าเนินงานหรือในกระบวนการผลิต ซ่ึงในส่วนน้ีบริษทัฯ ไดมี้การ
ปรับปรุงเร่ืองกระบวนการผลิตใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอดอยูแ่ลว้ 
 
 5.1.4  ปัจจัยด้านประสิทธิผล 
 จากการศึกษาถึงปัจจยัดา้นประสิทธิผลท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยศึกษาในเร่ืองการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นความครอบคลุม
กับความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้รับจากการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม และ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบับริษทัฯ หลงัท า
กิจกรรมร่วมกนั โดยสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.1.4.1  ดา้นความครอบคลุมกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
จากการศึกษาถึงองคป์ระกอบดา้นความครอบคลุมกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย พบวา่ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีบริษทัฯ ด าเนินงานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
กลุ่มต่างๆ มีความครอบคลุมกับความต้องการของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว จึงส่งผลต่อการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทฯ ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบเขต
ประกอบการและแสดงถึงการตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถอยู่คู่กับชุมชนได้อย่างย ัง่ยืน เน่ืองจากการด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมเป็นการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงมีหลายกลุ่มโดยแต่ละ
กลุ่มมีลักษณะมีปัญหาและความต้องการท่ีแตกต่างกัน ดังนั้ นการท่ีบริษัทฯ มีกิจกรรมการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีความหลากหลายและมีความเหมาะสม ตรงกบัปัญหาและ
ความต้องการของแต่ละผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลให้การด าเนินงานหรือกิจกรรมนั้ นๆ เกิด
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงและบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทฯ สอดคล้องกับอัญชลี ป่ินจันทร์ (2553: 113-114) ท่ีได้ท าการศึกษาการ
ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัร้อกเวธิ จ  ากดั (มหาชน) และพบวา่การท่ีบริษทั ร้อก
เวิธ จ  ากดั (มหาชน) มีกิจกรรมท่ีหลากหลายมีความครอบคลุมและเหมาะสมกบัแต่ละผูมี้ส่วนได้



116 
 

ส่วนเสีย เช่น กิจกรรมการจดัการการเงินให้กบัพนกังานซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีพนกังานส่วนใหญ่พึง
พอใจมาก เน่ืองจากเป็นปัญหาหลกัของพนกังานในภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ดีและท าให้มาท างานอย่าง
ไม่มีความสุข ซ่ึงท าให้พนักงานมีความพึงพอใจ รู้สึกรักและหวงแหนบริษัทมากข้ึน เป็นต้น 
นอกจากน้ีบริษทั ร้อกเวิธ จ  ากดั (มหาชน) ยงัมีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับลูกคา้และ
ผูถื้อหุน้อีกดว้ย 

5.1.4.2  ด้านประโยชน์ท่ีผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียได้รับจากการด า เนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

จากการศึกษาถึงองค์ประกอบด้านประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้รับจากการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม พบวา่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส่วนใหญ่กล่าวว่าไดรั้บประโยชน์
จากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ จริง จึงส่งผลต่อการด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ เน่ืองจากการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือด าเนินงานต่างๆ แลว้
เกิดประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจริง ท าให้บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานท่ีดีและจบัตอ้งไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรม สอดคล้องกบั วลัลภา เฉลิมวงศาเวช (2555: 116) ท่ีศึกษาเร่ืองความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์รอุดมศึกษา ท่ีกล่าววา่ ความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมขององคก์รถือวา่เป็นพนัธกิจท่ี
มีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีตอ้งน าไปปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการสร้างประโยชน์และการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืนในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ผูค้นในทุกภาคส่วน ไม่เวน้แมใ้นวงการศึกษา โดยเฉพาะ
มหาวทิยาลยัซ่ึงเป็นองคก์รในระดบัอุดมศึกษา ไม่วา่จะเป็นในระดบัสากลหรือในระดบัประเทศต่าง
มีความต่ืนตวัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ จะเห็นไดว้่าไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรจะถูกน ามาปรับใช้เป็นนโยบายหลักและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั หากยงัรวมถึงการวางแผน และการลงมือท าโครงการต่างๆ ในหลากหลายดา้นเพื่อให้
เกิดความสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงท่ีให้ไวใ้นนโยบาย ทั้งน้ีเพื่อจรรโลงไวซ่ึ้งสังคมท่ีดีและน่าอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนื 

5.1.4.3  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบับริษทัฯ หลงัท ากิจกรรมร่วมกนั 
จากการศึกษาถึงองค์ประกอบดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบับริษทัฯ หลงัท า

กิจกรรมร่วมกนั พบวา่ ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ 
ซ่ึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมได้กล่าวว่าความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกับบริษัทฯ 
เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน เน่ืองจากเห็นวา่การท ากิจกรรมร่วมกบับริษทัฯ แสดงถึงความตอ้งการท่ีจะ
มีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจริง  และส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้การด าเนินงานระหวา่งชุมชนรอบเขต
ประกอบการกบับริษทัฯ สามารถพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ปราศจากซ่ึงความขดัแยง้และอยูร่่วมกนั
อย่างย ัง่ยืนต่อไป สอดคล้องกบั กญัญรัตน์ หงส์วรนันท์ (2555: 102) ท่ีกล่าวว่า เป้าหมายในการ
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ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัชุมชน สร้างความคุม้ค่า
ขององค์กรธุรกิจ นอกจากจะท าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มยงัสามารถช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ 
(Identity)ให้กับองค์กรรวมถึงการน าคุณค่าดังกล่าวมาเป็นโอกาสหรือข้อได้เปรียบ เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียองค์กร (Stakeholders) รวมถึงกระบวนการสร้างความ
เขม้แขง็และการมีส่วนร่วมของพนกังานภายในองคก์ร 

ดงันั้น จากปัจจยัดา้นประสิทธิผล สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นประสิทธิผล คือ ความครอบคลุมกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย เน่ืองจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกล่าววา่ชุมชนท่ีตนเองอาศยัอยูน่ั้นไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จาก
บริษทัฯ ในส่วนท่ีควรไดรั้บแลว้ และการแสดงความคิดเห็นจากชุมชนเช่นน้ีเป็นการแสดงให้เห็น
ว่าการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ กบัชุมชนนั้นได้บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
 

5.2  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  
ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาตามองคป์ระกอบต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 
 5.2.1  ด้านการบริหารจัดการ 
 ปัญหาอุปสรรคดา้นการบริหารจดัการ ท่ีพบคือ 1) การแจง้ขอ้มูลข่าวสารเม่ือเกิดเหตุการณ์
ไม่ปกติ และการให้ขอ้มูลข่าวสารอย่างไม่โปร่งใส จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียพบวา่ยงั
ไม่ไดรั้บการแจง้ขอ้มูลข่าวสารในกรณีฉุกเฉินและการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีได้รับแจง้มานั้นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียคิดว่ายงัไม่โปร่งใสเท่าท่ีควร 2) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน และการลดขอ้
กงัวลของประชาชน จากการสัมภาษณ์พบว่ายงัมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียบางส่วนท่ียงัไม่พึงพอใจใน
ส่วนน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่สามารถท าให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมัน่ใจไดว้่าผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะ
ไม่มีความกงัวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติจากภายในบริษทัฯ 3) มีโรงงานในเขตประกอบการ IRPC 
หลายโรงงาน แต่มีทีม CSR ทีมเดียว โดยยงัมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีขอ้สงสัยว่าท าไมบริษทัฯ ถึงมี
ทีมงานการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงทีมเดียวจากท่ีมีโรงงานในเขตประกอบการไอ
อาร์พีซีหลายโรงงาน และ 4) ชุมชนท่ีอยูติ่ดโรงงานไม่ไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควร เน่ืองจากมีผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียส่วนหน่ึงกล่าวว่าชุมชนของตนนั้นอยูใ่กลก้บับริษทัฯ แต่ยงัไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่
จากบริษทัฯ อยา่งท่ีควรจะเป็น 
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ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ปัญหาและอุปสรรคดา้นการบริหารจดัการท่ีจะท าให้การด าเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ประสบความส าเร็จ ก็คือ ชุมชนท่ีอยู่ติดโรงงานไม่ได้รับการดูแล
เท่าท่ีควร ท าให้มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส่วนหน่ึงยงัไม่พึงพอใจในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษทัฯ 
 
 5.2.2  ด้านงบประมาณ 
 ปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ ท่ีพบคือ การเปล่ียนแปลงเกณฑ์การของบประมาณ
สนบัสนุนจากชุมชน เน่ืองจากบริษทัฯ มีการปรับเปล่ียนการสนบัสนุนงบประมาณไปยงัชุมชน จาก
ท่ีก าหนดงบประมาณแลว้น าไปสนบัสนุนชุมชนในทุกปี แต่ปัจจุบนัเป็นการให้ชุมชนคิดโครงการ
ท่ีต้องการให้สนับสนุนแล้วจึงส่งโครงการนั้นไปทางบริษทัฯ รวมถึงการปรับลดงบประมาณ
สนับสนุนชุมชนเพื่อน างบประมาณไปท ากิจกรรมอย่างอ่ืน เน่ืองจากบริษัทฯ มีการตัดลด
งบประมาณสนับสนุนของชุมชนในบางกิจกรรมเพื่อน างบประมาณในส่วนนั้นไปสนับสนุน
กิจกรรมอ่ืนแทน 

ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ปัญหาและอุปสรรคดา้นงบประมาณท่ีจะท าให้การด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมไม่ประสบความส าเร็จ ก็คือ การปรับลดงบประมาณสนบัสนุนชุมชนเพื่อน า
งบประมาณไปท ากิจกรรมอยา่งอ่ืน ท าให้ชุมชนท่ีถูกปรับลดงบประมาณสนบัสนุนเกิดขอ้สงสัยวา่
ท าไมบริษทัฯ ถึงมีการปรับลดงบประมาณสนบัสนุนของชุมชน รวมถึงการเปล่ียนแปลงเกณฑก์าร
ของบประมาณสนบัสนุนจากชุมชน จากเดิมท่ีเคยก าหนดงบประมาณเพื่อน าไปสนบัสนุนชุมชน 
แต่ปัจจุบนับริษทัฯ มีการปรับเปล่ียนการสนบัสนุนงบประมาณเป็นให้ชุมชนจดัท าโครงการเขา้มา
ทางบริษทัฯ แลว้บริษทัฯ ถึงจะสนบัสนุนงบประมาณในส่วนท่ีชุมชนตอ้งการ 
 
 5.2.3  ด้านการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ปัญหาอุปสรรคด้านผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีพบคือ มีผูเ้ข้าร่วมประชุมบางท่านไม่เข้าใจ
ค าศพัทจ์ากโรงงาน เน่ืองจากเวลาบริษทัฯ มีการประชุมร่วมกบัชุมชนรอบเขตประกอบการแล้วมี
การอธิบายถึงการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้ชุมชนไดรั้บฟัง แต่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมบางส่วนซ่ึงเป็น
ชาวบา้นในชุมชนท่ียงัไม่เขา้ใจถึงค าศพัทท่ี์บริษทัฯ ไดอ้ธิบายมา 

ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ปัญหาและอุปสรรคดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีจะท าให้การด าเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ประสบความส าเร็จ ก็คือ การใช้ค  าศพัท์เฉพาะในการอธิบายการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ให้กบัชาวบา้นจากชุมชนฟังในการประชุมร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ กบั
ชุมชนรอบเขตประกอบการ จึงอาจท าใหก้ารท าความเขา้ใจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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 5.2.4  ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 
 ปัญหาอุปสรรคด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ท่ีพบคือ การก าหนดรัศมีของมลภาวะจาก
โรงไฟฟ้าของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ มีการก าหนดรัศมีจากโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ออกไปเป็น
ระยะ 3 กิโลเมตรส าหรับชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากบริษัทฯ จะได้ค่าช่วยเหลือชดเชยจาก
โรงไฟฟ้า ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีรัฐบาลเป็นผูก้  าหนด  แต่มีชุมชนหน่ึงท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นรัศมี 3 กิโลเมตร แต่
ไดรั้บผลกระทบจากกล่ินจากการด าเนินงานโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ เช่นกนั 

ดังนั้ น อาจกล่าวได้ว่าปัญหาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ท่ีจะท าให้การ
ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมไม่ประสบความส าเร็จ ก็คือ การท่ีบริษทัฯ ก าหนดรัศมีท่ีวดัจาก
โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ออกไปเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตรถึงชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ โดยชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจะไดรั้บค่าชดเชยจากโรงไฟฟ้า แต่มีชุมชน
หน่ึงท่ีไม่ไดอ้ยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรท่ีบริษทัฯ ก าหนด แต่ว่าชุมชนน้ีไดรั้บผลกระทบทางกล่ินจาก
การด าเนินงานจากโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ 
 

5.3  แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  
ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
จากการศึกษาแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  

ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาตามองคป์ระกอบต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 

5.3.1  ด้านการบริหารจัดการ สามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี 
1)  การให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และรวดเร็ว เป็นท่ีแน่นอนวา่ส่ิงท่ีผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียตอ้งการคือขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถน าไปบริหารจดัการต่อไดย้ามเกิดเหตุการณ์ทั้งปกติและ
ไม่ปกติข้ึน เพื่อท่ีจะไดมี้การประสานงานต่อไดอ้ยา่งชดัเจน 

2)  การแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน และการลดขอ้กงัวลของประชาชน เพื่อเป็น
การท าให้ชุมชนรอบเขตประกอบการรู้สึกปลอดภยัหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ และท าให้ประชาชน
คลายกงัวลวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ส่งผลกระทบกบัชุมชนท่ีอยูอ่าศยั 

3)  บริษทัฯ ควรรับฟังขอ้เสนอจากหน่วยงานราชการ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานกลางท่ี
ไม่ไดมี้ผลประโยชน์แก่ตนเองและมีโอกาสไดพ้บเจอประชาชนในทอ้งถ่ินจ านวนมาก ท าให้ทราบ
ถึงความคิดเห็นและความตอ้งการของชุมชน รวมถึงข้ึนช่ือว่าเป็นหน่วยงานราชการ ถา้หากมีการ
ร้องเรียนหรือร้องขอไปทางบริษทัฯ และได้รับสนับสนุนมาจะได้น าการสนับสนุนส่วนนั้นมา
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บริหารจดัการภายในต าบลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่ท่ีบริษทัฯ จะให้สนบัสนุนไปทางชุมชน
โดยตรง 

4)  การดูแลชุมชนท่ีอยู่ใกล้เขตประกอบการ เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีอยู่ใกล้ชิดกบัเขต
ประกอบการ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น มีสารเคมีร่ัวไหลออกมาจากโรงงาน ชุมชนท่ีอาศยัใกล้
โรงงานจะเป็นผูไ้ด้รับผลกระทบก่อน บริษทัฯ จึงควรด าเนินการเข้าดูแลชุมชนท่ีอาศยัอยู่ใกล้
โรงงานเป็นล าดบัตน้ๆ 

5)  การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการดูแลเอา
ใจใส่และเขา้ถึงปัญหาของชุมชน การท านโยบายเชิงรุกถือเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมอยา่งเขา้ถึงและเขา้ใจชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

6)  การจดัและร่วมกิจกรรมกบัทุกชุมชนรอบเขตประกอบการ แมจ้ะมีบางชุมชนท่ียงัไม่
ยอมรับเม่ือเห็นช่ือของบริษทัฯ แต่การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมจ าเป็นท่ีบริษทัฯ จะตอ้ง
เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกชุมชน หากชุมชนใดมีทัศนคติทางด้านลบต่อบริษัทฯ จึงควรจัดให้มี
หน่วยงานกลางเขา้ไปเป็นตวักลางในการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชนนั้นๆ ดว้ย 
 

5.3.2  ประเด็นด้านงบประมาณ มีดงัต่อไปน้ี 
การสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชน บริษทัฯ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการ

ช่วยเหลือชุมชนโดยบริษทัฯ ควรก าหนดไปเลยวา่จะมีการสนบัสนุนอยา่งไร โดยใหส้ามารถติดตาม
ตรวจสอบได ้หรือให้ชุมชนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนส่งรายงานค่าใชจ่้ายวา่ไดน้ างบสนบัสนุนนั้นไป
ใชอ้ยา่งไรบา้ง 
 

5.3.3  ประเด็นด้านกฎระเบียบข้อบังคับ มีดงัต่อไปน้ี 
การก าหนดรัศมีของมลภาวะท่ีออกจากโรงงาน ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ไดก้ าหนดรัศมีโดยรอบเขตประกอบเป็นระยะ 5 กิโลเมตรส าหรับผลกระทบท่ีออกจากโรงงานไป
ยงัชุมชนรอบเขตประกอบการ แลว้จะไดรั้บค่าชดเชยส าหรับผลกระทบนั้นจากรัฐบาล แต่บริษทัฯ 
ไดก้ าหนดรัศมีเพียง 3 กิโลเมตร จึงท าให้ไม่ครอบคลุมถึงชุมชนท่ีได้รับผลกระทบและไม่ได้รับ
ค่าชดเชย บริษทัฯ จึงควรเพิ่มรัศมีส าหรับชุมชนท่ีได้รับผลกระทบและควรดูจากทิศทางลมท่ี
ผลกระทบท่ีออกจากโรงงานว่าไปในทิศทางใด แลว้ก าหนดให้ชุมชนท่ีทิศทางลมนั้นผ่านไปเป็น
ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งแทจ้ริง 
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5.3.4  ประเด็นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีดงัน้ี 
การสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัชุมชน บริษทัฯ ควรมีการใหพ้นกังานมวลชนสัมพนัธ์ไป

ให้ค  าแนะน าวิธีการป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู ้อ่ืนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ชุมชนรอบเขต
ประกอบการ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้ขตประกอบการจะไดมี้การป้องกนัตนเอง 
ไม่ต่ืนตระหนกตกใจและเอาตวัรอดไดโ้ดยไม่ไดรั้บอนัตราย 

 
5.3.5  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนรอบเขตประกอบการ  สามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ได้

ดงัน้ี 
1)  การรับประชาชนในพื้นท่ีมาท าหน้าท่ีพนักงานมวลชนสัมพันธ์  เน่ืองจาก

ประชาชนในชุมชนจะเขา้ถึงสมาชิกในชุมชน และทราบถึงความตอ้งการและสภาพแวดลอ้มของ
ชุมชนเป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้ บริษทัฯ จึงควรมีนโยบายท่ีจะรับประชาชนในชุมชนรอบเขตประกอบการ
ไปท าหน้าท่ีพนกังานมวลชนสัมพนัธ์ในบริษทัฯ เพื่อท่ีบริษทัฯ จะไดท้ราบถึงชุมชนอย่างแทจ้ริง
และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ในขณะเดียวกนัประชาชนในชุมชนก็จะไดมี้การอาชีพท่ีสุจริตอีก
ดว้ย 

2)  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนมีอาชีพท่ี
สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ประจ าชุมชนออกวางขายสู่ทอ้งตลาดได ้บริษทัฯ ควรส่งเสริมดา้นอาชีพแก่
ชุมชนรอบเขตประกอบการ ซ่ึงหากมีการส่งเสริมท่ีดีและผลิตภณัฑ์มีคุณภาพดีแล้ว ก็สามารถ
พฒันาสู่หน่ึงชุมชนหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) เพื่อท่ีจะสามารถพฒันาต่อไปเป็นอาชีพท่ีมีความย ัง่ยนื
แก่ชุมชนนั้นๆ เป็นช่ือเสียงแก่ชุมชน ซ่ึงจะส่ือถึงบริษทัฯ และจงัหวดัต่อไป 

ทั้ งน้ีแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 5.1 และแนวทางในการพฒันาการด าเนินงาน
ความรับผดิชอบต่อสังคมส าหรับองคก์รอ่ืนๆ สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 5.2



 

 แนวทางในการพฒันาการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบ
ข้อบังคบั 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

-  บริษัทฯ ควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารท่ี

ถูกตอ้ง ชดัเจน และรวดเร็ว 

- บริษทัฯ ควรมีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนใน
กรณีฉุกเฉิน และลดขอ้กงัวลของประชาชน 
- บริษทัฯ ควรท านโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเชิงรุก เพ่ือเป็นการแสดงออกถึง
การดูแลเอาใจใส่และเขา้ถึงปัญหาของชุมชน 
- บริษทัฯ ควรรับฟังขอ้เสนอจากหน่วยงาน
ราชการ เพราะเป็นหน่วยงานกลางและมี
โอกาสติดต่อประสานงานกับชุมชนอยู่
บ่อยคร้ัง 
- บริษทัฯ ตอ้งให้การดูแลชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้ขต
ประกอบการเป็นล าดบัแรก 
- บริษทัฯ ควรการจดัและร่วมกิจกรรมกบัทุก
ชุมชนรอบเขตประกอบการ ไม่ว่าชุมชนนั้น
จะมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อบริษทัฯ 

- บริษัทฯ ควรสนับสนุน
งบประมาณแก่ชุมชนใน
จ านวน ท่ี เหมาะสมกับ
ความต้องการของชุมชน
และสามารถตรวจสอบการ
ใชง้บประมาณได ้

- บริษทัฯ ควรมีการก าหนดรัศมีมลภาวะท่ี
ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน
จาก 3 กิโลเมตร เป็น 5 กิโลเมตร หรือดูจาก
ทิศทางลมว่าไปในทิศทางใด และสร้าง
ผลกระทบกับชุมชนใดท่ีทิศทางลมได้พดั
ผา่นบา้ง 

-  บริษัทฯ ควรมีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับ
ชุมชน ในการป้องกนัตนเอง
และช่วยเหลือคนรอบข้าง
หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
เช่น มีสารเคมีร่ัวไหลออก
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ให้กบัประชาชนรอบเขต

ประกอบการ 

- บริษทัฯ ควรมีการรับประชาชนใน
พ้ืนท่ีมาท าหน้าท่ีพนักงานมวลชน
สัมพนัธ์ให้มากข้ึน เพราะคนในชุมชน
จ ะท ร าบ ถึ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ
สภาพแวดล้อมภายในชุมชนของ
ตนเองมากท่ีสุด 

- บริษทัฯ ควรการให้การส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในชุมชน โดยเป็นการสนบัสนุน
ให้ชุมชนมีอาชีพเป็นของตนเอง 

ภาพที ่5.1 แนวทางในการพฒันาการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
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แนวทางในการพฒันาการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมส าหรับองค์กรอ่ืนๆ 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

-  ควร มีก ารก าหนดนโยบายด้ านก าร

ด า เ นินงานความรับผิดชอบต่อสังคมท่ี
ชดัเจน 

- ควรมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

และมีจ านวนท่ีเพียงพอเหมาะสมต่อการ

ด าเนินงาน 
- ควรมีการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อ

การด าเนินงาน 

-  ค วร มีก าร ติดต าม  ตรวจสอบ  และ

ประเมินผลการด าเนินงานความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานว่าครอบคลุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

หรือไม่อยา่งไร 

 

-  ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมกบักิจกรรมท่ีองค์กรจดัข้ึน 
และองค์กรควรเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมท่ีชุมชนจดัข้ึน
เช่นกนั 
- ควรมีการสร้างความรู้ความ
เขา้ใจให้กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานขององคก์ร 

ภาพที ่5.2 แนวทางในการพฒันาการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมส าหรับองคก์รอ่ืนๆ 
 

ด้านการเรียนรู้และ
พฒันาหน่วยงาน 

- ควรมีการฝึกอบรมความรู้ด้าน
การด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสั งคมทั้ ง ภ าคทฤษ ฎีและ
ภาคปฏิบติั 

- ควรมีการพฒันาและปรับปรุง
การด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมอยูเ่สมอ 

- ควรมีการน าเทคโนโลยีท่ีใหม่
และทันสมัยมาประยุกต์ใช้การ
ท างานด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

-  ควรมีการด า เ นินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้มีความ
ครอบคลุมกับผู ้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม 

-  ค ว ร มี ก า ร ติ ดต ามผลก าร
ด า เ นินงานทุกค ร้ังเ พ่ือน ามา
พัฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนินงาน 

-  ค ว ร มี ก า ร ค า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสียได้รับว่ามีความทั่วถึงและ
เท่าเทียมกนัหรือไม่ 

ด้านประสิทธิผล 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม: กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ดงันั้นในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการ
ท ากรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนๆ ท่ีมีการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
เช่นเดียวกนั นอกจากน้ีควรมีการศึกษาตวัช้ีวดัในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติม 
เพื่อพฒันาการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รใหมี้ประสิทธิภาพใหม้ากข้ึน
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ภาคผนวก 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์เร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 

ความรับผดิชอบต่อสังคม: กรณศึีกษา บริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
 



 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ ส าหรับเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม: 

กรณศึีกษา บริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
 

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์                                          

ส่วนที ่2 ขอ้มูลการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

ส่วนที ่3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

       (นายวาทิต ส่องศิริ) 

     นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

   คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ……………………………………………..……………………………….……….. 
ต าแหน่ง…………………………………………………..…………………….……………...……. 
หน่วยงาน……………………………………………...……..……………………………………… 
วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสัมภาษณ์………………………………… 
สถานท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………………….……… 
ผูส้ัมภาษณ์……………………………………………………….……………………………..…… 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. เพศ 

 ชาย      หญิง 
2. อาย ุ

 ต ่ากวา่ 20 ปี     20-30 
 31-40      41-50 
 51-60      60 ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

4. ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในจงัหวดัระยอง 
 ต  ่ากวา่ 5 ปี      5 – 15 ปี 
 16 – 25 ปี      26 – 35 ปี 
 มากกวา่ 35 ปี 

 

ค าถามทัว่ไป 

1. เพราะเหตุใดบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ตอ้งมีการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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2. บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นระยะเวลา
เท่าไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. หลกัการการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมในบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีลกัษณะ
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
อยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. นโยบายจากหน่วยราชการส่วนกลางหรือรัฐบาลมีผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม
ในบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. นโยบายและการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลต่อการด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมในบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
7. กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานราชการส่วนกลางและทอ้งถ่ิน มีผลต่อการ
ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมในบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
8. นอกเหนือจากกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีมาจากภาครัฐ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด 
(มหาชน) ต้องปฏิบติัตามกฎอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมจาก
หน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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9. ชุมชนมีบทบาทและมีผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั 
(มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
10. คู่ค้าของท่านมีผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในบริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด 
(มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
11. สภาพเศรษฐกิจส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั 
(มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
12. การแข่งขนัทางธุรกิจส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในบริษทั ไออาร์พีซี 
จ  ากดั (มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. ด้านการบริหารจัดการ 
 1.1 นโยบาย 

 1) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ 
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

1.2 แผนงาน 
 1) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีแผนงานในการด าเนินงานความรับผิดชอบ

ต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 2) บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) มีรูปแบบหรือวิธีการด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.3 บุคลากร 

 1) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีจ านวนบุคลากรในการด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 2) บุคลากรท่ีด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้และความสามารถ
เพียงพอในการด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

1.4 งบประมาณ 
  1) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีการจดัสรรงบประมาณในหน่วยงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) งบประมาณท่ีได้รับเพื่อใช้ในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีความเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  3) มีงบประมาณต่อเน่ืองในส่วนของกิจกรรมท่ีด าเนินงานไปแลว้หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.5 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
  1) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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  2) หลงัจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไดมี้การน าผลท่ีไดม้าปรับปรุง
แกไ้ขการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

2. ด้านผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (เช่น ประชาชน หน่วยงานราชการ พนักงานในองค์กร) 
 2.1 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการด าเนินงาน 
  1) บุคลากรในหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมมีความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีแนวทางการด าเนินงานความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มา 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.3 ความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีวิธีการรับทราบความพึงพอใจจากผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) ผลตอบรับของการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
เป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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3. ด้านการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน 
 3.1 การพฒันาบุคลากรทีรั่บผดิชอบ 
  1) การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
ท าให้เกิดการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม
หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 2) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากร 
ในหน่วยงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
  1) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) มีการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
ในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมแก่พนกังานในองคก์รหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.3 การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
  1) บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) มีแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) ในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมมีส่วนใดท่ีตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข
หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 3.4 การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน (เช่น การติดตั้งระบบหอเผาก๊าซ โครงการน าก๊าซ
ธรรมชาติมาใช้เป็นเช้ือเพลิงแทนน ้ามันเตา การติดตั้งเคร่ืองก าจัดกลิ่น หรือติดตั้งแนวป้องกันลม 
ฯลฯ) 
  1) การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
ท าใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยใีนการด าเนินงานดา้นใดบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) สามารถส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนใหก้บัองคก์รหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  3) เทคโนโลยี ท่ีใช้ในการด า เ นินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถ 
ลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดจ้ริงหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  4) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยใีนการด าเนินงานใหชุ้มชนโดยรอบหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

4. ด้านประสิทธิผล 
 4.1 การบรรลุตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายทีต่ั้งไว้ 
  1) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีการก าหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมายการ
ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) ท่านคิดวา่การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั 
(มหาชน) ประสบความส าเร็จมากข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมาหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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  3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) กบัชุมชนภายหลงัจาก
การด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมร่วมกนัเป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที ่3 ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน 
 1. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
มีอะไรบา้ง อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2. ปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวส่งผลต่อด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3. ท่านมีการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

ขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์



 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ ส าหรับผู้บริหารหน่วยงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม:  
กรณศึีกษา บริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

 

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์                                          

ส่วนที ่2 ขอ้มูลการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

ส่วนที ่3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

       (นายวาทิต ส่องศิริ) 

     นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

   คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ……………………………………………..……………………………….……….. 
ต าแหน่ง…………………………………………………..…………………….……………...……. 
หน่วยงาน……………………………………………...……..……………………………………… 
วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสัมภาษณ์………………………………… 
สถานท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………………….……… 
ผูส้ัมภาษณ์……………………………………………………….……………………………..…… 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. เพศ 

 ชาย      หญิง 
2. อาย ุ

 ต ่ากวา่ 20 ปี     20-30 
 31-40      41-50 
 51-60      60 ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

4. ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในจงัหวดัระยอง 
 ต  ่ากวา่ 5 ปี      5 – 15 ปี 
 16 – 25 ปี      26 – 35 ปี 
 มากกวา่ 35 ปี 

 

ค าถามทัว่ไป 

1. เพราะเหตุใดบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ตอ้งมีการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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2. บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นระยะเวลา
เท่าไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
อยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. นโยบายจากหน่วยราชการส่วนกลางหรือรัฐบาลมีผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม
ของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานราชการส่วนกลางและทอ้งถ่ิน มีผลต่อการ
ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมในบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. นอกเหนือจากกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีมาจากภาครัฐ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด 
(มหาชน) ต้องปฏิบติัตามกฎอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมจาก
หน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
7. ชุมชนมีบทบาทและมีผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั 
(มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
8. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ในบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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9. คู่ค้าของท่านมีผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในบริษัท ไออาร์พีซี  จ  ากัด 
(มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
10. สภาพเศรษฐกิจส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั 
(มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
11. การแข่งขนัทางธุรกิจส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในบริษทั ไออาร์พีซี 
จ  ากดั (มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. ด้านการบริหารจัดการ 
 1.1 นโยบาย 

 1) ท่านมีแนวทางก าหนดนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) ท่านมีวิสัยทศัน์ และนโยบายในการส่งเสริมการด าเนินงานความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.2 บุคลากร 

 1) ท่านมีการจดัโครงสร้างองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน
ความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 2) บริษัท ไออาร์พีซี  จ  ากัด (มหาชน) มีจ านวนบุคลากรในการด าเนินงาน 
ความรับผดิชอบต่อสังคมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 3) ท่านมีการบริหารบุคลากรอย่างไร เพื่อให้บุคลากรของท่านสามารถใช้ความรู้
ความสามารถไดเ้ตม็ท่ีในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

1.3 งบประมาณ 
  1) บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) มีการจัดสรรงบประมาณในหน่วยงาน 
ความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) งบประมาณในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี 
จ  ากดั (มหาชน) มีความเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  3) ท่านคิดวา่ในอนาคตจะมีการบริหารจดัการงบประมาณ เก่ียวกบัการด าเนินงาน
ความรับผดิชอบต่อสังคมเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนือยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
  1) ท่านมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) หลงัจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไดมี้การน าผลท่ีไดม้าปรับปรุง
แกไ้ขการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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2. ด้านผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (เช่น ประชาชน หน่วยงานราชการ พนักงานในองค์กร) 
 2.1 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการด าเนินงาน 
  1) ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นคณะท างานในหน่วยงานการด าเนินงาน
ความรับผดิชอบต่อสังคม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) ท่านทราบถึงความดาดหวงั ความตอ้งการ และความวิตกกงัวลดา้นสุขภาพของ
คนในชุมชน ต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่างไร มีวิธีการไดม้าซ่ึงขอ้มูล
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.3 ความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1) ท่านมีวิธีการตรวจสอบผลการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการวดั
ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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3. ด้านการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน 
 3.1 การพฒันาบุคลากรทีรั่บผดิชอบ 
  1) การด า เ นินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ท าให้ เ กิดการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
  1) ท่านมีแนวทางในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้แก่พนักงาน 
ในหน่วยงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.3 การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
  1) บริษัท ไออาร์พีซี  จ  ากัด (มหาชน) ได้มีการปรับปรุง แก้ไข และป้องกัน
ขอ้ผดิพลาดของการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.4 การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน (เช่น การติดตั้งระบบหอเผาก๊าซ โครงการน าก๊าซ
ธรรมชาติมาใช้เป็นเช้ือเพลิงแทนน ้ามันเตา การติดตั้งเคร่ืองก าจัดกลิ่น หรือติดตั้งแนวป้องกันลม 
ฯลฯ) 
  1) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีแนวคิด กระบวนการ หรือนวตักรรมใหม่ๆ 
ในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนในด้านส่ิงแวดล้อมท่ีท าให้บริษทั ไออาร์พีซี 
จ  ากดั (มหาชน) ตอ้งพฒันาเทคโนโลยใีนการด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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4. ด้านประสิทธิผล 
 4.1 การบรรลุตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายทีต่ั้งไว้ 
  1) ท่านมีแนวทางการก าหนดวตัถุประสงค์ และเป้าหมายในการด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสังคมอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) ท่านได้น าปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนโดยรอบบริษัทและชุมชนเพื่อน ามา
พิจารณาก าหนดวตัถุประสงค์ และเป้าหมายในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ 
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  3) หากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด 
(มหาชน) ไม่สามารถบรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ท่านมีวธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  4) การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
ประสบความส าเร็จมากข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมาหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  5) ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) กบัชุมชนภายหลงัจาก
การด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมร่วมกนัเป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที ่3 ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน 
 1. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
มีอะไรบา้ง อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 2. ปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวส่งผลต่อด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3. ท่านมีการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

ขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์



 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ ส าหรับผู้น าชุมชน ประชาชน 
เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม:  

กรณศึีกษา บริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
 

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ส่วนที ่2 ขอ้มูลการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

ส่วนที ่3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

       (นายวาทิต ส่องศิริ) 

     นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

   คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ……………………………………………..……………………………….……….. 
ต าแหน่ง…………………………………………………..…………………….……………...……. 
หน่วยงาน……………………………………………...……..……………………………………… 
วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสัมภาษณ์………………………………… 
สถานท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………………….……… 
ผูส้ัมภาษณ์……………………………………………………….……………………………..…… 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. เพศ 

 ชาย      หญิง 
2. อาย ุ

 ต ่ากวา่ 20 ปี     20-30 
 31-40      41-50 
 51-60      60 ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

4. ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในจงัหวดัระยอง 
 ต  ่ากวา่ 5 ปี      5 – 15 ปี 
 16 – 25 ปี      26 – 35 ปี 
 มากกวา่ 35 ปี 

 

ค าถามทัว่ไป 

1. ท่านทราบหรือไม่วา่บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการประเภทใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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2. ท่านทราบถึงการด าเนินงานความรับผิดชอบของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) หรือไม่ 
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ท่านทราบหรือไม่วา่บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีกิจกรรมอะไรบา้งท่ีท าร่วมกบัชุมชน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. ท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) จดัข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. ท่านเคยพบปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของท่านหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. ท่านเคยร้องเรียนปัญหาส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีให้บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) รับทราบ
หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. ด้านการบริหารจัดการ 
 1.1 นโยบาย 
  1) ท่านทราบถึงนโยบายการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม ่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.2 บุคลากร 

 1) ท่านคิดวา่บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีจ านวนบุคลากรในการด าเนินงาน
ความรับผดิชอบต่อสังคมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 2) ท่านคิดว่าบุคลากรท่ีด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้และ
ความสามารถเพียงพอในการด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

1.3 งบประมาณ 
  1) ท่านไดรั้บงบประมาณจากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมจากบริษทั 
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม ่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) ท่านไดรั้บงบประมาณในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมจากบริษทั 
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  3) มีงบประมาณต่อเน่ืองในส่วนของกิจกรรมท่ีด าเนินงานไปแลว้หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
  1) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

2. ด้านผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
 2.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1) ท่านรับทราบขอ้มูลกิจกรรมท่ีบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) จะจดัข้ึนได้
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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  2) บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.2 ความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1) บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ท่านมีการแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม ่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

3. ด้านการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน 
 3.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
  1) ท่านคิดว่า บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีการสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนกัในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมต่อผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) จากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด 
(มหาชน) ท่านมีความรู้สึกหรือความตระหนักในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีดีข้ึนหรือไม่ 
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.2 การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
  1) ท่านคิดว่าบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 3.3 การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน (เช่น การติดตั้งระบบหอเผาก๊าซ โครงการน าก๊าซ
ธรรมชาติมาใช้เป็นเช้ือเพลิงแทนน ้ามันเตา การติดตั้งเคร่ืองก าจัดกลิ่น หรือติดตั้งแนวป้องกันลม 
ฯลฯ) 
  1) ท่านทราบหรือไม่ว่าบริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) มีการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยอีะไรบา้งท่ีช่วยลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

4. ด้านประสิทธิผล 
 4.1 การบรรลุตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายทีต่ั้งไว้ 
  1) ท่านคิดวา่การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั 
(มหาชน) มีความครอบคลุมกบัความตอ้งการของท่านหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) ท่านไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม ่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบับริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ภายหลงัจาก
การด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมร่วมกนัเป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

ขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์



 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม:  

กรณศึีกษา บริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
 

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 4 
ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์                                          

ส่วนที ่2 ขอ้มูลการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

ส่วนที ่3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

       (นายวาทิต ส่องศิริ) 

     นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

   คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ……………………………………………..……………………………….……….. 
ต าแหน่ง…………………………………………………..…………………….……………...……. 
หน่วยงาน……………………………………………...……..……………………………………… 
วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสัมภาษณ์………………………………… 
สถานท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………………….……… 
ผูส้ัมภาษณ์……………………………………………………….……………………………..…… 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. เพศ 

 ชาย      หญิง 
2. อาย ุ

 ต ่ากวา่ 20 ปี     20-30 
 31-40      41-50 
 51-60      60 ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

4. ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในจงัหวดัระยอง 
 ต  ่ากวา่ 5 ปี      5 – 15 ปี 
 16 – 25 ปี      26 – 35 ปี 
 มากกวา่ 35 ปี 

 

ค าถามทัว่ไป 

1. ท่านทราบหรือไม่วา่บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการประเภทใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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2. ท่านทราบถึงการด าเนินงานความรับผิดชอบของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) หรือไม่ 
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ท่านทราบหรือไม่วา่บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีกิจกรรมอะไรบา้งท่ีท าร่วมกบัชุมชน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. ท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) จดัข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. ท่านคิดว่านโยบายของรัฐบาลจะมีส่วนช่วยผลักดันให้บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) 
ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. กฎหมายและกฎระเบียบในทอ้งถ่ินมีส่วนช่วยควบคุมหรือกระตุน้ให้บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั 
(มหาชน) ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
7. ในพื้นท่ีของท่านเคยประสบปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
8. ท่านเคยร้องเรียนปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มให้บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) รับทราบหรือไม่ 
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. ด้านการบริหารจัดการ 
 1.1 นโยบาย 
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  1) ท่านทราบถึงนโยบายการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม ่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.2 บุคลากร 

 1) ท่านคิดวา่บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีจ านวนบุคลากรในการด าเนินงาน
ความรับผดิชอบต่อสังคมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 2) ท่านคิดว่าบุคลากรท่ีด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้และ
ความสามารถเพียงพอในการด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

1.3 งบประมาณ 
  1) ท่านไดรั้บงบประมาณจากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมจากบริษทั 
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม ่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) ท่านไดรั้บงบประมาณในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมจากบริษทั 
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  3) มีงบประมาณต่อเน่ืองในส่วนของกิจกรรมท่ีด าเนินงานไปแลว้หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
  1) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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2. ด้านผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
 2.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1) ท่านหรือองค์กรของท่านได้มีบทบาทในการสนับสนุนให้บริษทั ไออาร์พีซี 
จ  ากดั (มหาชน) ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  3) ท่านรับทราบขอ้มูลกิจกรรมท่ีบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) จะจดัข้ึนได้
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  4) องค์กรของท่านมีการให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมกบัชุมชนหรือไม่ 
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.2 ความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1) บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ท่านมีการแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม ่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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3. ด้านการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน 
 3.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
  1) ท่านคิดว่า บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีการสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนกัในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมต่อผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) จากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด 
(มหาชน) ท่านมีความรู้สึกหรือความตระหนกัในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีดีข้ึนหรือไม่ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.2 การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
  1) ท่านคิดว่าบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.3 การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน (เช่น การติดตั้งระบบหอเผาก๊าซ โครงการน าก๊าซ
ธรรมชาติมาใช้เป็นเช้ือเพลิงแทนน ้ามันเตา การติดตั้งเคร่ืองก าจัดกลิ่น หรือติดตั้งแนวป้องกันลม 
ฯลฯ) 
  1) ท่านทราบหรือไม่ว่าบริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) มีการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยอีะไรบา้งท่ีช่วยลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยใีนการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม ช่วยลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของท่านหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  3) การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในการด าเนินงาน มีส่วนช่วยให้ส่ิงแวดล้อม 
ในพื้นท่ีดีข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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4. ด้านประสิทธิผล 
 4.1 การบรรลุตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายทีต่ั้งไว้ 
  1) ท่านคิดวา่การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั 
(มหาชน) มีความครอบคลุมกบัความตอ้งการของท่านหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) ท่านได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม ่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบับริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ภายหลงัจาก
การด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมร่วมกนัเป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

ขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์



 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ ส าหรับหน่วยงานราชการ 
เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลต่อการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม:  

กรณศึีกษา บริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 
 

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์                                          

ส่วนที ่2 ขอ้มูลการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

ส่วนที ่3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

       (นายวาทิต ส่องศิริ) 

     นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

   คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
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ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ……………………………………………..……………………………….……….. 
ต าแหน่ง…………………………………………………..…………………….……………...……. 
หน่วยงาน……………………………………………...……..……………………………………… 
วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสัมภาษณ์………………………………… 
สถานท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………………….……… 
ผูส้ัมภาษณ์……………………………………………………….……………………………..…… 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. เพศ 

 ชาย      หญิง 
2. อาย ุ

 ต ่ากวา่ 20 ปี     20-30 
 31-40      41-50 
 51-60      60 ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

4. ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในจงัหวดัระยอง 
 ต  ่ากวา่ 5 ปี      5 – 15 ปี 
 16 – 25 ปี      26 – 35 ปี 
 มากกวา่ 35 ปี 

 

ค าถามทัว่ไป 

1. ท่านทราบหรือไม่วา่บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการประเภทใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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2. ท่านทราบถึงการด าเนินงานความรับผิดชอบของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) หรือไม่ 
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ท่านทราบหรือไม่วา่บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) มีกิจกรรมอะไรบา้งท่ีท าร่วมกบัชุมชน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. ท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) จดัข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. ท่านคิดว่านโยบายของรัฐบาลจะมีส่วนช่วยผลักดันให้บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) 
ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. ในพื้นท่ีของท่านเคยประสบปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
7. ท่านเคยร้องเรียนปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มให้บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) รับทราบหรือไม่ 
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. ด้านการบริหารจัดการ 
 1.1 นโยบาย 
  1) ท่านทราบถึงนโยบายการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม ่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 1.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
  1) บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

2. ด้านผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
 2.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1) ท่านหรือองค์กรของท่านได้มีบทบาทในการสนับสนุนให้บริษทั ไออาร์พีซี 
จ  ากดั (มหาชน) ในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  3) ท่านรับทราบขอ้มูลกิจกรรมท่ีบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) จะจดัข้ึนได้
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  4) องค์กรของท่านมีการให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมกบัชุมชนหรือไม่ 
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.2 ความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1) บริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ท่านมีการแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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  2) ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั  
ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) หรือไม ่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

3. ด้านการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน 
 3.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
  1) ท่านคิดว่า บริษัท ไออาร์พีซี  จ  ากัด (มหาชน) มีการสร้างจิตส านึกและ 
ความตระหนกัในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมต่อผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.2 การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
  1) ท่านคิดว่าบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.3 การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน (เช่น การติดตั้งระบบหอเผาก๊าซ โครงการน าก๊าซ
ธรรมชาติมาใช้เป็นเช้ือเพลิงแทนน ้ามันเตา การติดตั้งเคร่ืองก าจัดกลิ่น หรือติดตั้งแนวป้องกันลม 
ฯลฯ) 
  1) ท่านทราบหรือไม่ว่าบริษัท ไออาร์พีซี จ  ากัด (มหาชน) มีการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยอีะไรบา้งท่ีช่วยลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในการด าเนินงาน มีส่วนช่วยให้ส่ิงแวดล้อม 
ในพื้นท่ีดีข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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4. ด้านประสิทธิผล 
 4.1 การบรรลุตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายทีต่ั้งไว้ 
  1) ท่านคิดวา่การด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั 
(มหาชน) มีความครอบคลุมกบัความตอ้งการของท่านหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  2) ท่านไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีบริษทั ไออาร์พีซี 
จ  ากดั (มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

ขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่ รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 

1 เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล คนท่ี 1 
2 เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล คนท่ี 2 
3 เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล คนท่ี 3 
4 เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล คนท่ี 4 
5 เจา้หนา้ท่ีโครงการชลประทาน จงัหวดัระยอง 
6 เจา้หนา้ท่ีส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัระยอง 
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