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งานวิจัยนี้ศึกษาการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจที่ไดรับรางวัลจากตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  วัตถุประสงคของการศึกษา คือ (1) เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด  คํานิยาม 
ของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจที่ไดรับรางวัล CSR Awards จากตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาการดําเนินงานและปญหาจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ขององคการดังกลาว  และ (3)  เพื่อนําผลการศึกษามาเสนอแนะเปนแนวทางในการดําเนินงานดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ รวมทั้งเปนขอมูล ความรูใหกับผูที่ตองการศึกษาเกี่ยวกับ 
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารงาน 
ดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของส่ีองคการชั้นนําโดยใชแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง และ 
ขอมูลจากเอกสาร และเว็บไซตที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการศึกษาพบวา (1) การดําเนินงานดาน CSR ของส่ีองคการเปนสวนหนึ่งของหลักการกํากับ 
ดูแลกิจการ  เพื่อดูแลผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย (2) ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ กรรมการ 
ผูจัดการใหญ/คณะกรรมการบริษัท/ธนาคาร  เปนผูผลักดันการดําเนินงานดาน CSR  สวนปญหา 
จากการดําเนินงาน  CSR  หลักๆ คือ  ความไมเพียงพอของงบประมาณ  การขาดการมีสวนรวมของ 
พนักงาน  การส่ือสารที่ขาดประสิทธิภาพ  และ (3) แนวทางการดําเนินงานดาน CSR ขององคการชั้นนํา 
คือ การกําหนดนโยบาย CSR ซึ่งบูรณาการเขากับวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ  ผูบริหารมีพันธะ 
ผูกพันในการดําเนินงาน CSR  โดยใหพนักงานมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม CSR  รวมทั้งมี 
การสํารวจความตองการของคนในชุมชนหรือพื้นที่ เปาหมายกอนดําเนินงานดาน CSR  สําหรับ 
ขอเสนอแนะจากการวิจัยในการจัดการงานดาน CSR คือ ควรใชการส่ือสารเปนเครื่องมือในการสราง 
จิตสํานึกในการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม CSR  ไมใชเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธภาพลักษณ 
องคการ
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This research studied  focused on  managing Corporate Social Responsibility (CSR) 
in four  Stock Exchange of Thailand (SET) award-winning companies. The objectives of  this 
research was (1) to study principles, concepts, definitions of corporate social responsibility 
in  four  SET  award-winning  companies;  (2)  to  examine  the  CSR  implementation  of    these 
companies and problems arising from it; and (3) to recommend methods of  implementing 
CSR effectively. The data was collected by interviewing CSR managers in  these  companies 
well known for their best  practices. Additional data was also taken from selected documents 
and websites and underwent  Content Analysis. 

The  results  of  the  study  was  as  follows:  (1)  CSR  implementation  of  all  the  four 
companies  was  part  of  good  corporate  governance  for  the  benefits  of  stakeholders; 
(2) the main  factor contributing  to  the  implementation success was top-down support,  i.e., 
President/Committee  of  Corporation/Bank  spearheaded  the  CSR  project.  The  major 
problems  for  implementation  were  lack  of  budget,  lack  of  employees’  participation,  and 
inefficiency  in  communication;  and  (3)  for  CSR  implementation  to  be  successful,  it  was 
recommended that  the CSR policy was set up, which  integrated the vision and mission of 
the  corporation.  The  top  management  were  committed  to  CSR  implementation  by 
encouraging  employees  to  participate  in CSR  implementation  activities.  Also,  a  survey  of 
needs of community  people in the target area was conducted before CSR implementation. 
To run CSR projects  efficiently, It is recommended that communication should be used as
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a  tool  for  increasing    participation  in  CSR  activities,  not  for  advertising    the  corporate 
image.
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1  ที่มาและความสําคัญของการศึกษา 

ปจจุบัน “ความรับผิดชอบตอสังคม”  เปนหัวขอที่ไดรับความสนใจจากทุกกลุมในสังคม 
มากขึ้น โดยเฉพาะภาคธุรกิจเนื่องจากธุรกิจเปนแหลงที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษยใน 
การผลิตสินคาและบริการ กอใหเกิดการจางแรงงาน รวมถึงเปนแหลงรายไดของภาครัฐ ดังนั้นจึง 
เปนการสมควรที่องคการธุรกิจจะตองรับผิดชอบตอสังคม  Frederick, Post และ Davis (1992: 56) 
อธิบายวา สังคมมีความคาดหวังวาองคการธุรกิจควรจะมีผลการปฏิบัติงานที่มีจริยธรรมและ 
รับผิดชอบตอสังคมในระดับที่สูง  องคการธุรกิจควรปรับคานิยมและพฤติกรรมใหตรงกับ 
ความคาดหมาย  ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทาง 
ธุรกิจ ไดแก  ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา ชุมชนและสังคม (CSRnetwork, 
2008)  แนวความคิดดานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เปน 
เรื่องเกี่ยวกับบทบาทของภาคธุรกิจที่มีตอสังคมและความคาดหวังของสังคมที่มีตอองคการธุรกิจ 
ดังนั้นภาคธุรกิจตองทําดวยความสมัครใจ (CSR  in  SMEs,  2008) เพื่อประโยชนกับผูมีสวนได 
สวนเสียทั้งหมด ตลอดจนชุมชนและสังคมที่องคการตั้งดําเนินกิจการอยู  ภายใตการตอบสนองตอ 
สามดานหลักๆ คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และดานสังคม (WBCSD, 1998: 3; CBSR, 
2008; CSR Asia, 2008; Industry Canada, 2008b) 

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ดังเชน เหตุการณการเสียชีวิตของเด็กสองคน สาเหตุ 
จากของเลนเด็ก ผูบริหารของบริษัท Parker  Brothers  บริษัทผลิตของเลนเด็กในสหรัฐอเมริกา 
ปกปองชีวิตเด็กโดยตัดสินใจจายเงินมูลคา 10  ลานดอลลาร  เพื่อเก็บสินคาในตลาดที่มีสวน 
เกี่ยวของกับการเสียชีวิตของเด็กสองคนคืน ตามที่ลูกคา และสาธารณะชนคาดหวัง แตถาผูบริหาร 
ของบริษัท Parker Brothers ไมตัดสินใจทําอยางนี้ การจําหนายผลิตภัณฑอ่ืนของบริษัทอาจไดรับ 
ผลกระทบจากการตอตานของผูบริโภค (สุภาพร พิศาลบุตร, 2545: 84)  ภาคธุรกิจถูกมองวาไมให 
ความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมเทาที่ควร  ถูกกลาวหาวาเปนผูสรางมลพิษและทําลาย 
สิ่งแวดลอม  ดังเชน กรณีการรั่วไหลของกาซเมทิลไอโซไซยาเนต (Methyl Isocyanate) ที่บริษัท
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Union Carbide ในเมืองโบปาล ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2527 เปนผลทําใหมี 
ผูเสียชีวิตมากกวา 2,000 คน และบาดเจ็บกวา 200,000 คน (Carroll & Buchholtz, 2006: 304- 
305) จากหลายๆ เหตุการณนํามาสูการเรียกรองใหองคการธุรกิจมีความรับผิดชอบตอผูมีสวน 
เกี่ยวของและสังคมมากขึ้น  องคการธุรกิจในประเทศไทยก็ตองตระหนักถึงสภาพแวดลอม 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมอันสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับองคการทั้งหลาย 
(จินตนา บุญบงการ, 2542:  40-41)  ดังเชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (2551ก) จัด 
โครงการ  “K SME Care” (โครงการสงเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (2551ก) มีโครงการ “รักษปา สรางคน แปดสิบ 
สี่ตําบล วิถีพอเพียง” บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (2551ก)  จัดโครงการ “SCG รักษน้ํา... 
เพื่ออนาคต”  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (2551ก) มีโครงการ “รับซื้อน้ํามันพืชใช 
แลวเพื่อผลิตไบโอดีเซล” และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2551) มีโครงการ  "สงหนังสือ สื่อ 
ความรู สูหองสมุด" เปนตน 

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ไมใชการทําใหกิจการถูกกฎหมาย หรือถูกตองแตเพยีง 
อยางเดียว  แตทวาเปนการลงทุนในมนุษย สิ่งแวดลอม รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกับองคการ 
ซึ่งนําไปสูความสามารถในการแขงขันที่เพิ่มขึ้นตามทันคูแขง (CSRnetwork & Yeldar, 2004; BSD 
Global,  2007)  เนื่องจากคุณภาพและความสามารถในการผลิตที่ เพิ่มขึ้น ชวยลดตนทุน 
การดําเนินงาน (Kotler & Lee, 2005: 11; Hawkins, 2006: 191; BSD Global, 2007; CBSR, 
2008) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Singapore Compact for CSR, 2005)  ลูกคาภักดีตอตราสินคา 
เพิ่มขึ้น  (BSD Global, 2007; CBSR, 2008; Enact Consulting, 2008)  สงผลใหธุรกิจมีกําไรเพิ่มขึ้น 
จากการขาย ผลประกอบการดานการเงินเพิ่มขึ้น สิ่งสําคัญคือ เพิ่มความสามารถในการดึงดูดและ 
รักษาพนักงาน (Kotler & Lee, 2005: 10-11; BSD Global,  2007; Business Link, 2008; CBSR, 
2008;  Industry  Canada,  2008a)  ทําใหองคการธุรกิจเริ่มสนใจเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม 
มากขึ้น ในการดําเนินงานระยะยาวนั้นความรับผิดชอบตอสังคมถือเปนการจัดการเชิงกลยุทธเปน 
ประโยชนกับภาคธุรกิจ คือ ธุรกิจเติบโตและคงอยูอยางยั่งยืน ควบคูกับการชวยสนบัสนนุใหสงัคมที่ 
องคการธุรกิจอยูนั้นดีขึ้น 

งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงคศึกษาการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทชั้นนําใน 
ประเทศไทย  เพื่อศึกษาวาบริษัทชั้นนําที่ศึกษา มีหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
ขององคการ  คํานิยามความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ  การดําเนินงานและปญหาจาก 
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานดาน
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ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ  โดยบริษัทชั้นนําของประเทศไทยที่เลือกศึกษาในงานวจิยันีเ้ปน 
สี่บริษัทที่ไดรับรางวัลดีเดนดานการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2549 จาก 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยนี้คือ  จะไดทราบถึงความเปนมาของ 
แนวคิด  และคําจํากัดความของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ  ผลการศึกษาที่ไดอาจใชเปน 
ตัวอยางในการจัดการดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการใหกับองคการอ่ืนๆ ที่เริ่มดําเนินงาน 
หรือคิดจะดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมจะไดเห็นขอดีและปญหาในการดําเนินงานดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคม 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด คํานยิาม ของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ธุรกิจที่ไดรับรางวัล CSR Awards จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1.2.2  เพื่อศึกษาการดําเนินงานและปญหาจากการดําเนนิงานดานความรับผิดชอบตอ 
สังคมขององคการดังกลาว 

1.2.3  เพื่อนําผลการศึกษามาเสนอแนะเปนแนวทางในการดําเนินงานดานความรับ 
ผิดชอบตอสังคมขององคการตางๆ  รวมทั้งเปนขอมูล ความรูใหกับผูที่ตองการศกึษาเกี่ยวกบั 
การดําเนนิงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 

1.3  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

งานวิจัยนี้ศึกษาการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจที่ไดรับรางวัลจาก 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (องคการฯ)  มีกรอบแนวคิดโดยแยกเปนสองสวนคือ สวนแรก เปน 
ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานดาน CSR  ขององคการ ซึ่งประกอบดวย ปจจัยภายนอกองคการ 
ไดแก โลกาภิวัตน  เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  กฎหมาย ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคการ  และปจจัย 
ภายในองคการ  ไดแก  ผูบริหาร  ทรัพยากรทางดานการเงิน  และผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคการ 
สวนที่สองเปนการศึกษาหลักการการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ โดย 
ศึกษาในดานนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม  และผล 
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม  (ภาพที่ 1.1)
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ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

1.4  คําถามการวิจัย 

1.4.1  หลักการและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจอยางรบัผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกจิ 
ที่ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย (องคการฯ ) คืออะไร 

1.4.2  คํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ขององคการฯ คืออะไร 
1.4.3  ฝายงานหลักทีท่ําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ คือ 

ฝายใด 
1.4.4  กระบวนการในการจัดการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ เปน 

อยางไร 
1.4.5  การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ มีกิจกรรมใดบาง 
1.4.6  ปญหาในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ มีอะไรบาง 
1.4.7  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผดิชอบตอสังคมขององคการฯ คืออะไร 
1.4.8  แนวโนมงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในอนาคตขององคการฯ จะเปนอยางไร 

ปจจัยภายนอก 
องคการ 

-  โลกาภิวัตน 
-  เศรษฐกิจ 
-  เทคโนโลยี 
-  กฎหมาย 
-  ผูมีสวนไดสวนเสีย 

นโยบายความ 
รับผิดชอบ 
ตอสังคม ปจจัยภายใน 

องคการ 
-  ผูบริหารองคการ 
-  ทรัพยากรทางดาน 
การเงิน 

-  ผูมีสวนไดสวนเสีย 

กิจกรรม 
ความรับผิด 
ชอบตอ 
สังคม 

ผลการ 
ดําเนินงาน 
ดานความ 
รับผิดชอบตอ 

สังคม
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1.5  ขอบเขตการศึกษา 

งานวิจัยนี้ ศึกษาเรื่องการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจ  องคการที่ 
ศึกษาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ไดรับรางวัลดีเดนดานการดําเนิน 
ธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2549  Best  Corporate  Social  Responsibility  (CSR) 
มีสี่องคการประกอบดวย  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด  (มหาชน) (BCP)  บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน)  (PTT)  บริษัท  ปูนซิเมนตไทย  จํากัด  (มหาชน)  (SCG)  และธนาคารกสิกรไทย  จํากัด 
(มหาชน) (KBANK)  งานวิจัยนี้ศึกษาหลักการและแนวคิดในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ 
สังคมขององคการ  คํานิยามความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ  การดําเนินงานและปญหาจาก 
การดําเนินงานและแนวทางในการแกปญหา  ขอดีของการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
เพื่อใหการจัดการดานความรับผิดชอบตอสังคมสามารถนําไปใชในการดําเนินธุรกิจไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

1.6  วิธีการศึกษา 

1.6.1  ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ วารสารตางๆ ที่เกี่ยวกับความรับผดิชอบตอ 
สังคม  ขอมูลเบื้องตนขององคการ จากเอกสารที่องคการเผยแพร เว็บไซตขององคการที่ศึกษา 

1.6.2  ศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางผูบริหาร 
งานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่ศึกษา 

1.7  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.7.1  องคการที่สนใจจะพัฒนางานดาน CSR จะไดทราบถึงความเปนมาของแนวคิด 
และคําจํากัดความของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 

1.7.2  เปนขอมูลแสดงตัวอยางในการจดัการดานความรบัผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ใหกบัองคการอ่ืนๆ ที่เร่ิมดําเนนิงานหรือคิดจะดําเนินงานดานความรับผดิชอบตอสังคม
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1.8  ขอจํากัดของงานวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้มุ งศึกษาเฉพาะองคการธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ไดรับ 
รางวัลดีเดนดานการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม Best Corporate Social Responsibility 
(CSR) ประจําป 2549 ประกอบดวย บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) (PTT) บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCG) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) (KBANK) ซึ่งกลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนบริษัทที่จดทะเทียนในตลาดหลักทรัพยเทานั้น ไม 
ครอบคลุมไปยังองคการธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ ปรัชญา 
นโยบาย ขนาดองคการ และผลกําไรจากการประกอบการที่แตกตางกันมาก 

1.9  คํานิยามศัพท 

1.9.1  ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง ความรับผิดชอบตอสังคมในนโยบาย กิจกรรม 
ตางๆ ที่แสดงถึงความรับผดิชอบตอสังคมอยางเปนรูปธรรม ที่องคการภาคธุรกิจไดจัดขึ้นเพื่อ 
ชวยเหลือ ปรับปรุง สงเสริมผูมีสวนไดสวนเสียใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

1.9.2  องคการ หมายถึง บริษทัจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ไดรับ 
รางวัล Set Awards ประจําป 2549 ดาน Best Corporate Social Responsibility (CSR) 
ประกอบดวย  บริษทั บางจากปโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) (BCP) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
(PTT) บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCG) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
(KBANK) 

1.9.3  ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง บุคคลและหรือนิตบิุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับ 
การดําเนนิธุรกิจขององคการ รวมถึง ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา ชุมชน 
และสังคมสวนรวม



บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

บทนี้ รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี ดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจ จากตํารา 
วารสาร เว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของใน 
ประเทศไทย เพื่อเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดงานวิจัย โดยจะนําเสนอในหัวขอตางๆ 
ตามลําดับดังนี้คือ 

2.1  ความหมายและความเปนมาของความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate  Social 
Responsibility: CSR) 

2.2  แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม 
2.3  ประเภทของความรับผิดชอบตอสังคม 
2.4  การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
2.5  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
2.6  ผลของการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการในตางประเทศ 
2.7  รางวัล CSR ในประเทศไทย 
2.8  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศไทย 

2.1  ความหมายและความเปนมาของความรับผิดชอบตอสังคม 

2.1.1  ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 
ความรับผิดชอบตอสังคม เปนเงื่อนไขทางธุรกิจที่พึงปฏิบัติตอสังคมเพื่อธํารงรักษาสังคม 

ไว และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหแกคนในสังคมนั้นๆ นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจใหบรรลุ 
เปาหมายขององคการเพียงอยางเดียว  ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมที่เขียนโดย 
นักวิชาการตางๆ  (ตารางที่ 2.1)
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ตารางท่ี 2.1  ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 

ที่มา  ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 
วิทยา  ดานธํารงกุล 
(2546: 98) 

ความผูกพัน (obligation) ของผูบริหารในการที่จะตัดสินใจและกระทําการใดๆ 
ที่จะสรางประโยชนใหกับทั้งองคการและสังคมสวนรวมไปพรอมๆ กัน 

เสนาะ ติเยาว 
(2544: 36) 

ภาระของบริษัทที่มีตอสังคมหรือกลาวคือภาระที่บริษัทจะตองดําเนินงานที่ 
กอใหเกิดประโยชนตอทั้งผูถือหุนหรือเจาของบริษัท และตอชุมชนภายนอก 

Canadian Business for 
Social Responsibility 
(CBSR) (2008) 

พันธะผูกพัน (Commitment)ขององคการในการดาํเนินงานทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ 
ส่ิงแวดลอม แบบยั่งยนื รวมทั้งผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวยนัก 
ลงทุน ลูกคา พนักงาน หุนสวนทางธุรกิจ ชมุชนทองถิ่น ส่ิงแวดลอมและสังคมโดยรวม 

Carroll (1991: 43)  ความรบัผิดชอบดานเศรษฐกจิ  ดานกฎหมาย ดานจรรยาบรรณ และการกุศล 
ในรูปแบบตางๆ  กลาวอกีนัยหนึง่ CSR หมายถงึ การดําเนินกิจกรรมที่จะนํามา 
ซึ่งผลกําไร โดยถูกตองตามกฎหมาย ตามหลักจรรยาบรรณและการชวยเหลือ 
สังคม 

Corporate Social 
Responsibility in Asia 
(CSR Asia) (2008) 

พันธะผูกพัน (Commitment) ขององคการที่จะดําเนินงานในดานเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ดวยวิธีการสรางสมดุลระหวางผลประโยชน 
ที่หลากหลายของผูมีสวนไดสวนเสีย 

Corporate Social 
Responsibility in SMEs 
(CSR in SMEs) (2008) 

การบูรณาการดานสังคม และส่ิงแวดลอมเขากับการดําเนินธุรกิจขององคการ 
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธกับกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของบนพื้นฐานความสมัครใจ 

CSRnetwork (2008)  วิธีการที่ธุรกิจปรับคานิยมและพฤติกรรมใหสอดคลองกับความคาดหวังของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมเพียงแตลูกคาและผูลงทุน แตรวมถึงพนักงาน  ผูผลิต 
ชุมชน  หนวยงานรัฐที่กํากับดูแล และกลุมผลประโยชนเฉพาะ รวมถึงสังคม 
โดยรวม  กลาวคือ พันธะผูกพันที่จะรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

Davis (1975: 20)  การตัดสินใจหรือการกระทําของผูบริหารเพื่อใหไดประโยชนกับธุรกิจ  ในขณะเดียวกัน 
ก็จําเปนตองปกปองและเอื้อประโยชนใหสังคมดวยเชนกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ 
คนในสังคมใหไดมากที่สุด ไมวาสังคมนั้นจะนิยามคุณภาพชีวิตวาอยางไรก็ตาม 

Emirates 
Environmental Group 
(EEG) (2008) 

การจัดการธุรกิจ แบบมีปฏิสัมพันธระหวางคน สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ หมายถึง 
การมีสวนชวยใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมโดยการปกปอง 
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเคารพสิทธิของแตละบุคคล
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ตารางท่ี 2.1  ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม (ตอ) 

ที่มา  ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 
Griffin (2008: 97)  ความผูกพันและหนาทีข่ององคการในการปกปองและใหประโยชนตอสังคม 

International 
Organization for 
Standardization (ISO) 
(2007b: 3) 

ความรับผิดชอบตอผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคการที่สงผลตอ 
สังคมและส่ิงแวดลอม ดวยพฤติกรรมที่โปรงใสและมีจริยธรรม มีความสอดคลองกับ 
การพัฒนาอยางยั่งยืนและสวัสดิภาพของสังคม และความคาดหวังของผูมีสวนได 
สวนเสีย การปฏิบัติตามกฎหมาย และบรรทัดฐานของพฤติกรรมองคการระดับสากล 
และตองมีการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดทั่วทั้งองคการ 

Kotler & Lee (2005: 3)  พันธะผูกพัน (Commitment) ในการปรับปรุงชุมชนใหดีขึ้น โดยผานดุลยพินิจ 
ในการดําเนินธุรกิจ และการบริจาคทรัพยากรขององคการเทาที่จะทําได 

Mondy & Premeaux 
(1995: 76) 

พันธะผูกพันของผูบริหาร ในการหาวิธีการที่จะรักษาหรือปกปองผลประโยชน 
สวนรวมมากกวาผลประโยชนขององคการเพียงอยางเดียว 

SU CSR (2008)  ความสมัครใจขององคการทีจ่ะทาํกิจกรรมบางอยางเพือ่ตอบแทนสังคม ทั้งใน 
ดานสังคม ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจ  โดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียและ 
ชุมชนอยางมจีรรยาบรรณทางธุรกจิและมีความรับผิดชอบไมวาจะเปน 
การตัดสินใจหรอืการดําเนนิงาน 

World Business 
Council for Sustainable 
Development 
(WBCSD) (2008) 

ความมุงมั่นอยางตอเนื่องขององคการธุรกิจที่จะมีจริยธรรม มีสวนชวยใน 
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็พยายามปรับปรุง 
คุณภาพชีวิตของพนักงาน ครอบครัวพนักงาน ตลอดจนชุมชนและสังคม 

การศึกษานี้สรุปคําจํากัดความของความรับผิดชอบตอสังคม คือ พันธะผูกพัน หนาที่ของ 
องคการที่สมัครใจจะประกอบธุรกิจดวยการมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยใหสอดคลองกับ 
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2.1.2  ความเปนมาของความรับผิดชอบตอสังคม 
จุดเริ่มตนของแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมยังไมมีขอสรุปที่แนชัด จากการศึกษาของ 

Zenisek (1979: 359-368) พบวา พัฒนาการแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคการมี 4 ชวง คือ 
ชวงแรก ป 1850-1910 มีการเรียกรองทางสังคมตอเจาของหรือผูบริหารกิจการ ภายใตกรอบของ
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กฎหมาย ใชนโยบายดานการเงินเปนหลัก มีการบริหารจัดการโดยการมุงผลกําไรสูงสุด (Profit 
Maximizing Management) ซึ่งไดรับแนวคิดมาจาก Adam Smith (Hay & Gray, 1974: 135)  ชวงที่สอง 
ระหวางป 1900-1950 Zenisek  พบวา มีสหภาพแรงงานเกิดขึ้น ผลกําไรจึงแบงกันทั้งเจาของหรือ 
ผูบริหารกิจการและพนักงาน  โดยเนนนโยบายทั้งทางดานอุตสาหกรรมและนโยบายดานการเงิน  ชวงที่ 
สาม ระหวางป 1945-1965มีแนวคิดทางการตลาดวาองคการไมสามารถขายทุกอยางที่องคการผลิตได 
ผลกําไรแบงกันทั้งผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคการ คือ เจาของ ผูบริหาร พนักงาน  และผูมีสวนได 
สวนเสียภายนอกองคการ เชน  ผูผลิต  ผูจัดจําหนาย เจาหนี้ เปนตน โดยใหความสําคัญกับนโยบาย 
ดานอุตสาหกรรม การเงิน และการตลาด  และชวงที่สี่ ตั้งแตป 1960 เปนตนไป มีการกดดันใหองคการ 
ธุรกิจตองนําเรื่องเศรษฐกิจและสังคมภายนอกมาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจดวย ผลกําไรแบงกัน 
ทั้งผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคการและภายนอกองคการ โดยมุงเนนทั้งนโยบายดานอุตสาหกรรม 
การเงิน การตลาด และสังคม 

ยุคหลังสงครามโลก องคการเปลี่ยนจากแนวคิดการมุงผลกําไรระยะสั้นเปนกลยุทธ 
การมุงผลกําไรระยะยาว (Luthans, Hodgetts, & Thompson, 1980: 63) แนวคิดความรับผิดชอบตอ 
สังคมสมัยใหมเริ่มตั้งแตทศวรรษ 1950 (Carroll, 1999: 269; Liliana, 2007)  ในทศวรรษ 1960 และ 
1970  เกิดการโตแยงประเด็นจริยธรรมทางธุรกิจขึ้น มีการสรางเครื่องมือ CSR  สมัยใหม 
“การตรวจสอบทางสังคม” (Social Audit) (Liliana, 2007) องคการธุรกิจและสังคมเริ่มใหความสําคัญ 
กับแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมในป  1970 (Frederick,  1994:  150)  ตอมาในทศวรรษ 1980 
ไดเกิดแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและในทศวรรษ 1990 แนวคิดการเปนพลเมืองที่ดีขององคการ 
(Corporate Citizenship) หรือแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม เริ่มเปนที่รูจัก โดยประเทศอังกฤษเปน 
ผูบุกเบิกการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (Liliana,  2007) หลังจากนั้นในป 1992 
มีการจัดการประชุมสิ่งแวดลอมโลกขึ้นที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร (Rio de Janeiro) (International Institute 
for  Sustainable  Development  (IISD),  2008)  เปนตน  ซึ่งนอกจากจะเนนการพัฒนาอยางยั่งยืน 
แลวยังเนนการลดปญหาความยากจนและการพัฒนาสังคมดวย 

แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา  เริ่มในตอนตนของศตวรรษที่ 20 
ขณะนั้นองคการธุรกิจถูกกลาวหาวามีอิทธิพลหรือมีอํานาจมากเกินไป ปราศจากความรับผิดชอบตอ 
สังคม ผูวิจารณพยายามควบคุมอํานาจขององคการธุรกิจผานกฎหมายตางๆ จากการตอตานของสังคม 
ทําใหผูบริหารที่มองการณไกล ไดแนะใหองคการใชอํานาจและอิทธิพลเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนของ 
สังคมในวงกวาง แทนที่จะมุงผลกําไรสูงสุดเพียงอยางเดียว (Frederick,  Post,  & Davis,  1992:  33; 
Lawrence & Weber, 2008: 48)  ขณะที่ Frederick, Post และ Davis (1992: 34-35), Lawrence และ
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Weber  (2008:  48-49)  อธิบายวาแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจ 
ประกอบดวย 2หลักการ คือ หลักการความชวยเหลือในรูปการกุศล (The Charity Principle) และหลักการ 
ของผูพิทักษ (The  Stewardship  Principle) หรือการจัดการแบบผูพิทักษหรือผูดูแล (Trusteeship 
Management) โดยหลักการแรกเนนวาสังคมควรใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ผูที่มีฐานะดีกวาควร 
ชวยเหลือผูที่ดอยโอกาสในสังคม (Lawrence & Weber, 2008: 48) เชนผูนําธุรกิจ “กําหนดแผนบํานาญ 
พนักงานมีสิทธิถือหุน โครงการประกันชีวิต กองทุนสําหรับการวางงาน  การสรางวัด โรงเรียน หองสมุด 
และการชวยเหลือการกุศลตางๆ”  (Mitchell, 1989: 3) สวนหลักการของผูพิทักษหรือการจัดการแบบ 
ผูพิทักษหรือผูดูแล  ในทศวรรษ 1920 และ 1930  เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทั้งสถาบันธุรกิจและ 
สังคม ผูบริหารองคการไมเพียงรับผิดชอบเพื่อใหผูถือหุนไดกําไรสูงสุด  แตตองรักษาผลประโยชนของ 
ลูกคา พนักงาน ผูผลิต  เจาหนี้ และชุมชนใหดีเทากับผูถือหุน (Hay & Gray, 1974: 136-137) 

2.2  แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม 

แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจ ซึ่งมีทั้งขอสนับสนุนและ 
ขอโตแยงเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้ 

2.2.1  ขอสนับสนุนแนวคดิความรับผิดชอบตอสังคม 
เหตุผลที่สนับสนุนแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม  ไดแก  ความรับผิดชอบตอสังคมเกิด 

จากองคการธุรกิจมีอํานาจหรืออิทธิพลตอสังคมมาก (Davis,  1975:  20) ซึ่ง Keith  Davis  และ 
Robert L. Blomstrom เรียกวา กฎเหล็กแหงความรับผิดชอบ หากธุรกิจตองการที่จะคงไวซึ่งสถานะ 
และผลประโยชนที่ไดจากสังคม  ธุรกิจก็ตองมีความรับผิดชอบและใสใจตอสังคมดวย “ในระยะยาว 
องคการที่ไมใชอํานาจที่มีในการดูแลและใสใจกับสังคมจะตองสูญเสียอํานาจนั้นในที่สุด” (Davis & 
Blomstrom, 1966: 174) ดังนั้นองคการธุรกิจตองสรางสมดุลระหวางอํานาจและความรับผิดชอบตอ 
สังคมในดานตางๆ (Post,  Lawrence,  &  Weber,  2005:  51) และการแสวงหากําไรอยางมี 
ความรับผิดชอบโดยคํานึงถึงประโยชนของทุกฝายซึ่งจะทําใหประเทศชาติมีความมั่งคั่งสูงสุด (Ryan, 
1975: 91) องคการธุรกิจมีทรัพยากร ทั้งทรัพยากรเกี่ยวกับการจัดการ ทรัพยากรทางดานเทคนิค และ 
ทรัพยากรทางการเงิน (Davis, Frederick, & Blomstrom, 1980: 32) องคการธุรกิจควรมีผูตรวจสอบ 
อิสระจากภายนอกมาทําการตรวจสอบผลการดําเนินงานเพื่อใหทราบวาสังคมมองธุรกิจของ 
องคการอยางไร (Bowen, 1953: 155-156; Davis, 1975: 21) และการแสดงความรับผิดชอบตอ 
สังคมถือเปนการทําหนาที่พลเมืองที่ดีในสังคม (Davis, 1975: 23)
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2.2.2  ขอโตแยงแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม 
มีผูคัดคานการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการคือ Milton  Friedman 

ในป 1970  ไดกลาววา หนาที่ความรับผิดชอบของธุรกิจคือตองใชทรัพยากรหรือทํากิจกรรมใดก็ตาม 
เพื่อใหเพิ่มผลกําไร  จากการสํารวจในป 2006  พบวา มีเพียงรอยละ 16 ของผูบริหารสูงสุดขององคการ 
เทานั้นที่เห็นดวยกับแนวคิดของ Friedman  (Lawrence &Weber, 2008: 53)  สวน  Davis, Frederick 
และ Blomstrom (1980:  38),  Freeman และ Liedtka (1991:  94), Lawrence และ Weber (2008: 54) 
เห็นวา CSR ทําใหผูบริหารตองตัดสินใจในประเด็นที่นอกเหนือความเชี่ยวชาญของตนอีกทั้งตอกย้ําวา 
ผูบริหารและอาจารยที่สอนดานธุรกิจมองวาอะไรเปนความสามารถที่เหมาะสมและแทจริงของผูบริหาร 
ในการจัดการกับปญหาสังคม 

2.3  ประเภทของความรับผิดชอบตอสังคม 

นักวิชาการและกลุมองคการตางๆ  ทั้ งในประเทศและตางประเทศ  ไดแบงประเภทของ 
ความรับผิดชอบตอสังคมไวหลายประเภท  ตัวอยางเชน Carroll  และ Buchholtz  (2009:  57-58)  โมเดล 
ผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม  (ดูภาพที่ 2.1) แบงความรับผิดชอบตอสังคมไวสามมิติ 
คือ  มิติดานปรัชญาหรือรูปแบบของการตอบสนองทางสังคม ประกอบดวย การดําเนินงานแบบเชิงรุก 
การดําเนินงานแบบปรับตัว การดําเนินงานแบบปองกัน และการดําเนินงานแบบเชิงตั้งรับ มิติดานประเด็นที่ 
เกี่ยวของทางดานสังคมหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดแก   ผูถือหุน  ความปลอดภัยในการทํางาน 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ  การเลือกปฏิบัติ  สิ่งแวดลอม  และลัทธิผูบริโภคนิยม  และมิติดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคม  ประกอบดวย  ความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจ (Economic 
Responsibilities)  การผลิตสินคาตามความตองการของผูบริ โภค เพื่ อกํ าไรของเจาของบริษัท 
ความรับผิดชอบตอสังคมดานกฎหมาย (Legal  Responsibilities)  การปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพกฎ 
ขอบังคับตางๆ  “พันธะสัญญาทางสังคม”  (Social  Contract)  ธุรกิจถูกคาดหวังใหดําเนินงานเพื่อบรรลุ 
ภารกิจดานเศรษฐกิจภายในกรอบขอกําหนดของกฎหมาย ความรับผิดชอบตอสังคมดานจริยธรรม (Ethical 
Responsibilities)ชวยตัดสินวาอะไรคือความถูกตองสิ่งที่ควรปฏิบัติ และความรับผิดชอบดานมนุษยธรรม 
หรือความรับผิดชอบตอสังคมดานจิตสํานึก (Philanthropy/Discretionary  Responsibilities) ถือเปน 
ความสมัครใจ  การตัดสินใจและ การเลือกของแตละบุคคล ซึ่งในมิติดานความรับผิดชอบตอสังคมนั้น 
สอดคลองกับ Bovee,  Thill, Wood และDovel (1993:  104) (ดูภาพที่ 2.2) แบงความรับผิดชอบออกเปน 
สี่ประเภท คือ ความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจ  ความรับผิดชอบตอสังคมดานกฎหมาย 
ความรับผิดชอบตอสังคมดานจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมดานจิตสํานึก และสถาบันธุรกิจเพื่อ
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สังคม (2551:  7) (ดูภาพที่ 2.3) แบงความรับผิดชอบตอสังคมไวสี่ประเภท คือ ขอกําหนดทางกฎหมาย 
ประโยชนทางเศรษฐกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ  และความสมัครใจ สวนPost, LawrenceและWeber (2005: 
55-56) (ดูภาพที่ 2.4) แบงประเภทความรับผิดชอบตอสังคมไวสามดาน คือ ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ 
ความรับผิดชอบดานกฎหมาย และความรับผิดชอบดานสังคมซึ่งจะอธิบายไดชัดเจนมากขึ้น (ตารางที่ 2.2) 

ภาพที่ 2.1  ความรับผิดชอบตอสังคมดวยปรามิดของคารรอล (Carroll’s Pyramid) 
แหลงท่ีมา:  Carroll, A.B.  (1979).  A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate 

Performance.  Academy of Management Review, 4(4), 503. 

ภาพที่ 2.2  ความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวคิดของ Bovee และคณะ 
แหลงท่ีมา:  Bovee, C.L., Thill, J.V., Wood, M.B., & Dovel, G.P.  (1993).  Management. 

New York: McGraw-Hill.  p. 105. 

ส่ิงแวดลอม 
การเลือกปฏิบัติ 

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 

ผูถือหุน 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

ความรับผิดชอบดานจริยธรรม 

ปรัชญา (รูปแบบ) ของการตอบสนองทางสังคม 
เชิงรุก 

ปรับตัว ปองกัน 
เชิงรับ 

ความรับผิดชอบดานมนุษยธรรม 

ความปลอดภัยในการทํางาน 

ประเด็นที่เกี่ยวของทางดานสังคม 
(ผูมีสวนไดสวนเสีย) 

ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ 

ลัทธิบริโภคนิยม 

ความรับผิดชอบดานกฎหมาย 

ความรับผิดชอบดานกฎหมาย 

ความรับผิดชอบดานจริยธรรม 

Discretionary Responsibilities 

Ethical Responsibilities 

Economic Responsibilities 

Legal Responsibilities 

ความรับผิดชอบดานจิตสํานกึ 

ความรับผิดชอบดานเศรษฐกจิ
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ภาพที่ 2.3  ความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวคิดของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม 
แหลงท่ีมา:  สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม.  (2551).  เข็มทิศธรุกิจเพื่อสังคม.  คนวันที่ 5 มิถุนายน 

2551 จาก http://www.sec.or.th/infocenter/th/pub/other/CSR.pdf.  หนา 7. 

ภาพที่ 2.4  ความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวคิดของ Post และคณะ 
แหลงท่ีมา:  Post, J.E., Lawrence, A.T., & Weber, J.  (2005).  Business and Society: 

Corporate Strategy, Public Policy, Ethics.  Boston: McGraw- Hill/Irwin. 
p. 56. 

ขอกําหนดทางกฎหมาย 

จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

ประโยชนทางเศรษฐกิจ 

ความสมัครใจ 

ความรับผิดชอบ 
ดานกฎหมาย 

ความรับผิดชอบ 
ดานสังคม 

ความรับผิดชอบ 
ดานเศรษฐกจิ 

Legal Responsibility 

Social Responsibility 

Economic Responsibility

http://www.sec.or.th/infocenter/th/pub/other/CSR.pdf
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ตารางท่ี2.2 สวนของสังคมท่ีเก่ียวของกับ“ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ” 

ท่ีมา  เศรษฐกิจ  กฎหมาย  จริยธรรม  มนุษยธรรม  สังคม 

สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม(2551: 7)  √  √  √  √  - 

Bovee, Thill , Wood, & Dovel 

(1993: 104) 

√  √  √  √  - 

Carroll & Buchholtz 

(2009: 57-58) 

√  √  √  √  - 

Post, Lawrence, & Weber 

(2005: 55-56) 

√  √  -  -  √ 

สรุปBovee, Thill, WoodและDovel (1993: 104) สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม(2551) และ 

CarrollและBuchholtz (2009: 57-58 )ไดแบงสวนของสังคมท่ีเก่ียวของกับ “ความรับผิดชอบตอ 

สังคมขององคการ” ไวส่ีดานประกอบดวยความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบ 

ตอสังคมดานกฎหมาย ความรับผิดชอบตอสังคมดานจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมดาน 

มนุษยธรรมหรือดานจิตสํานึก สวนPost, LawrenceและWeber (2005: 55-56) ไดแบงสวนของ 

สังคมท่ีเก่ียวของกับ “ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ”ไวสามดาน คือ ความรับผิดชอบดาน 

เศรษฐกิจ ความรับผิดชอบดานกฎหมาย และความรับผิดชอบดานสังคม 

2.4 การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 

2.4.1 ปจจัยขับเคล่ือนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 

ปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวย 

หลายปจจัย ไดแก(ก)ผูบริหารระดับสูงคานิยมของผูบริหารมีอิทธิพลตอการดําเนินงานดานCSR 

(Waldmanet al.,2006: 835) ผูนําในองคการมีอิทธิพลตอการดําเนินงานดานCSRการศึกษาของ 

Lee พบวา พันธะผูกพันของผูบริหารระดับสูงมีความสําคัญตอความสําเร็จของกลยุทธ 

การตอบสนองความรับผิดชอบตอสังคม(Lee, 2007:229)น่ันคือการตัดสินใจการเลือก“ทําใน 

ส่ิงท่ีถูกตอง”(Communication & Information Resource Centre Administrator(CIRCA), 2004a: 

8)คานิยมของผูบริหารมีความสัมพันธกับการประเมินความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคม 

ในดานเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และการบริจาค(Sharfman, Pinkston,&Sigerstad,2000:
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144)  และการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมจะเปนเรื่องที่ยากสําหรับผูบริหารระดับ 
ปฏิบัติ ในการประสานการดําเนินงานกับเพื่อนรวมงานเพื่อดําเนินการดาน CSR  ถาปราศจาก 
การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง (Yanti,  2007:  8) (ข) ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถจําแนก 
ผูมีสวนไดสวนเสียเปนสองกลุม คือ ผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคการ ไดแก  ผูถือหุนและ 
นักลงทุน พนักงาน ลูกคา ผูผลิต ฝายปกครองและชุมชน  และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคการ 
ไดแก ส่ือและกลุมผลประโยชนเฉพาะตางๆ (Clarkson, 1995: 106-107) โดยการดําเนินงานดังกลาว 
องคการตองตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจาก ลูกคา พนักงาน ชุมชน และ 
ผูถือหุน (McWilliams  &  Siegel,  2001:  125) ซึ่งการวิเคราะหความตองการและผลประโยชนของ 
ผูมีสวนไดสวนเสียชวยใหองคการสามารถจัดอันดับการสนองความตองการกอนหลังไดดีข้ึน 
(Businessballs, 2008)  รวมถึงแรงกดดันจากภายนอก ไดแก นักลงทุน ความคาดหวังจากผูบริโภค 
และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ที่ตองการใหองคการคํานึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอมในการบริหารงานของ 
องคการเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล (Business for Social Responsibility (BSR), 2007: 4-5) 
และการศึกษาของ Edelman  Public  Relations  APAC  (2004)  พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียให 
ความสําคัญตอการศึกษาดานความรับผิดชอบตอสังคมมากกวารอยละ 20  เมื่อพิจารณาถึง 
ความสัมพันธระหวางลูกคากับองคการระยะยาว เม่ือถามวาทําไมความรับผิดชอบตอสังคมเปนเรื่อง 
ที่ไดรับความสนใจเพิ่มข้ึน รอยละ 65 ของผูตอบอางวาองคการตองการทําเพื่อ “รับผิดชอบตอสังคม 
หรือใสใจตอสังคม”  ซึ่งเดิมมีเพียงรอยละ 35  เทานั้นในป 2003 ที่ใหความสําคัญในเรื่องนี้ 
(ค)  ทรัพยากรดานการเงิน  ลูกคาและนักลงทุนตางใหความสนใจตอการดําเนินธุรกิจอยาง 
รับผิดชอบตอสังคมเพิ่มข้ึน และตองการขอมูลวาองคการจัดการกับปญหาความเส่ียงและโอกาสที่ 
เกี่ยวของกับสังคมและส่ิงแวดลอมอยางไร (IISD,  2007:  7) ซึ่ง Scholtens  (2006:  28)  ก็กลาววา 
การเงินมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและตอการดําเนินงานดาน CSR เพราะกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและการพัฒนาดานการเงินมีการผูกพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก 
(ก) โลกาภิวัตน  บริษัททั่วโลกตางตองการรักษาความสามารถทางการแขงขันและอันดับทาง 
การตลาดระดับโลกไว เนื่องจากโลกาภิวัตนสนับสนุนการคาเสรี การจัดสง และการผลิตไปทั่วโลกเปน 
ความทาทายใหองคการมีพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรม โดยการนําการจัดการ 
เชิงกลยุทธและนโยบายดาน CSR ที่มีประสิทธิผลมาใช (Panapanaan, Linnanen, Karvonen, & 
Phan, 2003: 138)  โดยเฉพาะกลุมองคการธุรกิจที่เนนการสงออกในประเทศที่เพิ่งเกิดใหม (IISD, 
2007: 7)  (ข) เศรษฐกิจ ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบมุงการสงออกจะตกอยูภายใตอิทธิพลจาก 
ตลาดโลก  โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมมากดังนั้นประเทศตางๆ
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รวมถึงประเทศไทยจําเปนตองนํา CSR  มาใชเพื่อรักษาและเพิ่มสวนแบงทางการตลาด เพื่อให 
เศรษฐกิจอยูรอดและแขงขันในดานการคาระหวางประเทศได  สําหรับประเทศไทยชวงการเกิดวิกฤต 
ทางการเงินในเอเชียป พ.ศ. 2540  ทําใหไทยหันมาใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแนวคิด CSR เองก็ 
เปนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตการพัฒนาอยางยั่งยืน (International  Institute for 
Trade  and  Development  (ITD),  2008)  (ค) เทคโนโลยี  การปฏิวัติทางดานเทคโนโลยี 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การส่ือสารไรพรมแดน  ระบบการส่ือสารที่มีการสงขอมูลถึง 
กันทั่วโลกทําให CSR ยิ่งมีความสําคัญสําหรับธุรกิจปจจุบันมากข้ึน เพราะผูมีสวนไดสวนเสียตางก็อยู 
ในบริบทของส่ิงแวดลอมทางธุรกิจของโลก (Werther & Chandler, 2006: 4)  ทําใหหลายบริษัทมี 
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและการหาขอมูลของผูผลิตโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมและทําให 
ขอมูลนี้เปนสินทรัพยเชิงกลยุทธ (BSR, 2007: 4) (ง) กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ที่กําหนด 
โดยรัฐบาล (Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), 2005: 3) องคการเผชิญกับกฎเกณฑ 
ทางดานสังคมและส่ิงแวดลอมที่เพ่ิมข้ึนซึ่งสงผลตอความสามารถในการผลิตสินคาที่จะจําหนายไป 
ทั่วโลก (BSR, 2007: 4)  เชน มาตรฐานกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ 
ประกอบอาชีพของสหรัฐอเมริกา (Occupational  Safety  and  Health  Administration:  OHSA) 
(Bateman & Snell, 2004: 43) และมาตรฐานสิ่งแวดลอมสากลที่นิยมใชเปนหลักในการปฏิบัติ  อาทิ 
เชน  GRI, AA1000 และ ISO 26000 (CSR Quest, 2008b) 

ปจจัยผลักดันใหเกิดการดําเนินงานดาน CSR ของ DFID (2008: 6)  พบวา ปจจัยภายใน  ไดแก 
สถานที่ทํางาน (พนักงานและคณะกรรมการบริหาร)  และปจจัยภายนอก ไดแก บรรยากาศการลงทุน 
(กฎระเบียบขอบังคับจากรัฐบาล)  ตลาด (ลูกคา นักลงทุน คูแขง)  และประชาสังคม (องคกรพัฒนา 
เอกชน ชุมชนทองถิ่น และส่ือ)  (ดูภาพที่ 2.5)  สวน APEC  (2005:  49)  ประกอบดวย ปจจัยภายใน 
ไดแก พฤติกรรมการบริหารจัดการของแตละบุคคล ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และกลยุทธหรือ 
โอกาสทางธุรกิจ  สวนปจจัยภายนอก ไดแก กฎหมายและกฎขอบังคับ แรงผลักดันทางการตลาด 
(Market  Forces) และความตองการทางสังคม  ในขณะที่ CSR  Quest  (2008a)  ปจจัยภายนอก 
ไดแก  ความตองการของนักลงทุน  การลงทุนที่รับผิดชอบตอสังคม  (Social  Responsibility 
Investment:  SRI)  ความตองการของลูกคา ในการซื้อสินคาที่รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม (Green 
Buying) แรงกดดันจากรัฐบาลในการออกกฎระเบียบขอบังคับตางๆ และแรงกดดันจากสาธารณชน 
ความวางใจจากสาธารณชน  (ดูภาพที่ 2.6)
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ภาพที่ 2.5  ปจจยัที่มีผลตอการดําเนนิงานดานความรับผดิชอบตอสังคมของ DFID 
แหลงท่ีมา:  Department for International Development (DFID).  (2008).  DFID and 

Corporate Social Responsibility.  Retrieved November 19, 2008 from 
http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/corporate-social-resp.pdf.  p. 6. 

ภาพท่ี 2.6  ปจจัยที่มีผลตอการดําเนนิงานดานความรับผดิชอบตอสังคมของ CSR Quest 
แหลงท่ีมา:  CSR Quest.  (2008a). Corporate Responsibility Drivers.  Retrieved November 19, 

2008 from 
http://www.csrquest.net/?articleID=13133&heading=The%204CR%20Framework. 

การลงทุนที่รับ 
ผิดชอบตอ 
สังคม 

การซ้ือสินคาที่ 
รับผิดชอบตอ 
สิ่งแวดลอม 

กฎระเบียบ 
ขอบังคับ 

ความวางใจจาก 
สาธารณชน 

ความตองการของลูกคา  แรงกดดันจากสาธารณชน 

แรงกดดันจากรัฐบาล ความตองการของนักลงทุน 

ความรับผิดชอบ 
และความยั่งยืน 
ขององคการ 

ธุรกิจ 

สถานที่ทํางาน  ประชาสังคม 

บรรยากาศ 
การลงทนุ 

รัฐบาล 

พนักงาน  คณะกรรมการบริหาร  องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชนทองถ่ิน สื่อ 

ตลาด 

ลูกคา นักลงทุน คูแขง

http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/corporate-social-resp.pdf
http://www.csrquest.net/?articleID=13133&heading=The%204CR%20Framework
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2.4.2  หลักการความรับผิดชอบตอสังคม 
Sullivan  (2005) ไดสรางหลักการที่เรียกวา  The  Global  Sullivan  Principles  ขึ้น เพื่อ 

สงเสริมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและความยุติธรรมทางการเมืองที่องคการตั้งดําเนินธุรกิจอยู 
รวมทั้งการเคารพสิทธิมนุษยชนและโอกาสการทํางานที่เทาเทียมกัน  โดยหลักการประกอบดวย 
การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล  การสนับสนุนโอกาสความเทาเทียมสําหรับพนักงาน 
ทุกระดับขององคการ การเคารพตอเสรีภาพของพนักงานในองคการ  การใหคาตอบแทนเพื่อสนอง 
ความตองการข้ันพื้นฐานของพนักงาน  การจัดอบรมทักษะความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสทางดาน 
สังคม และทางดานเศรษฐกิจ การจัดสถานที่ทํางานใหถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การสงเสริม 
การพัฒนาอยางยั่งยืน  การสงเสริมการแขงขันที่ยุติธรรม  การเคารพสิทธิทางปญญาและทรัพยสิน 
อ่ืนๆ และการไมเสนอหรือรับสินบน  รวมทั้งการทํางานกับรัฐบาลและชุมชนที่องคการดําเนินธุรกิจ 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

สวน Caux Round Table (2003)  มีหลักการ CRT เปนหลักการที่แสดงถึงวิสัยทัศนทาง 
จริยธรรมและความรับผิดชอบของธุรกิจทั่วโลก มีรากฐานมาจากแนวคิดพื้นฐานทางจริยธรรมและ 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human  Dignity)  เปนแนวคิดของญี่ปุนที่เรียกวา Kyosei  หมายถึง 
การมีชีวิตอยูและทํางานรวมกันเพื่อประโยชนสุขของสวนรวม  และหลักการของ  Export 
Development  Canada (EDC)  (2004:  3)  ที่อธิบายถึง การดําเนินงานดาน CSR หาประการ 
ประกอบดวย  จริยธรรมทางธุรกิจ  การดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยและความยุติธรรม 
สิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ 
ความโปรงใส  การรักษาดุลยภาพระหวางหนาที่ความรับผิดชอบตอสาธารณชนและความใสใจใน 
ความสัมพันธกับลูกคา  การลงทุนในชุมชน  การลงทุนและสงเสริมใหพนักงานกระตือรือรนใน 
การติดตอกับชุมชน  ตลอดจนสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยองคการพยายามสรางบรรยากาศ 
ที่กระตุนและสงเสริมการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (ภาพที่ 2.7 )
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ภาพที่ 2.7  หาหลักการของการดําเนินงานดาน CSR ของ EDC 
แหลงท่ีมา:  Export Development Canada (EDC).  (2004).  Corporate  Social 

Responsibility Report 2004.  Retrieved January 10, 2009  from 
http://www.edc.ca/english/docs/csr_annualreport_2004_e.pdf.  p. 3. 

2.4.3  นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 
องคการธุ รกิจในตางประเทศและในประเทศไทยมีการกําหนดนโยบายดาน 

ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอสงัคมดงัตอไปนี ้คอื 
1)  นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมในตางประเทศ 
China Mobile Limited (2007: 6) พยายามที่จะรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอมอยางสมบูรณดวยความซื่อสัตยและจริงใจ  ดังนี้คือ ความรับผิดชอบดาน 
เศรษฐกิจ การใชความซื่อสัตยและมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงเปนแนวทางในการดําเนนิธรุกจิ 
พยายามพัฒนาวิธีการที่สอดคลองกันและยั่งยืน  ความรับผิดชอบดานสังคม โดยการจัดตั้ง 
เครือขายขอมูลและโครงการที่จะสนับสนุนผูที่ตองการความชวยเหลือ จึงแนใจไดวาธุรกิจเติบโตไป 
ในทิศทางที่สอดคลองกับสังคม  และความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม พยายามเติบโตให 
สอดคลองกับสิ่งแวดลอม โดยการใชพลังงานอยางมีเหตุผลและสงเสริมการนํากลับมาใชใหม 
สวน Itochu Corporation (2007: 54) นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ 

จริยธรรมทางธุรกิจ 
คานิยมหลกั 

วิสัยทัศน 

หลักการดําเนินงาน CSR 

สิ่งแวดลอม 

ความโปรงใส 

การลงทุนในชุมชน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน

http://www.edc.ca/english/docs/csr_annualreport_2004_e.pdf
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การติดตอสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย  ทําใหมั่นใจเพิ่มขึ้นในเรื่องความปลอดภัยในสินคาและ 
บริการ และอ่ืนๆ  การสงเสริมการเรียนรูและความกระจางเกี่ยวกับกิจกรรม CSR และการขยาย 
ขอบเขตกิจกรรม CSR  เปนตน 

2)  นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมในประเทศไทย 
บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (2551) สวนหนึ่งของนโยบาย 

ความรับผิดชอบตอสังคม  คือ จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอประเทศชาติทัง้ทางดานเศรษฐกจิและ 
สังคม การดูแลอนุรักษสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย  ยึดมั่นปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีที่พรอมจะให 
ความรวมมือกับทุกองคกรทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม...เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ของทองถิ่นและประเทศชาติตามลําดับ  สวนนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บานปู 
จํากัด (มหาชน) คือ เคารพในชุมชนและสภาพแวดลอมของทุกประเทศที่บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
เขาไปดําเนินกิจการ ใสใจและปฏิบัติตามกฎหมายและประเพณีของทองถิ่นนั้นๆ โดยไมเพียงแตจะ 
พยายามควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจใหเหลือนอยที่สุดเทานั้น และ 
ยังตองการสรางประโยชนที่แทจริงใหกับชุมชนโดยรอบ  ตามแนวคิดในการสรางประโยชนใหเกิดกับ 
ทุกฝายอยางเที่ยงธรรม (บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน), 2549ข)  เปนตน 

2.4.4  คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคม 
คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมของหอการคาในประเทศโปแลนด มีภารกิจคือ 

สนับสนุนอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจกับสมาชิกหอการคา สนับสนุนสมาชิกใหปรับปรุง 
คุณภาพและประสิทธิผลของโครงการและการดําเนินงานดาน CSR และคณะกรรมการสงเสริมพันธะ 
ผูกพันดาน CSR ใหผูวางนโยบายดาน CSR (American Chamber of commerce in Poland, 2009) 
สวนหอการคาในประเทศจีน วัตถุประสงคเบื้องตนของคณะกรรมการ CSR คือ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม 
CSRของสมาชิกหอการคาในประเทศจีน (American Chamber of Commerce People’s Republic of 
China,  2008)  ในฮองกง เชน คณะกรรมการบริหารของ  Hong  Kong  Exchanges  and  Clearing 
Limited ไดมอบหมายความรับผิดชอบตอสังคมใหกับคณะกรรมการ CSR โดยมีผูบริหารสูงสุดเปน 
ประธาน  และสมาชิกอีก 5 คน ซึ่งเปนผูบริหารอาวุโสจากฝายตางๆ ของบริษัทดังนี้คือ หัวหนา 
ฝายกลยุทธ  หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  หัวหนาฝายการบริหาร หัวหนาฝายทรัพยากรมนุษย 
และหัวหนาฝายงานเลขานุการ  คณะกรรมการ CSR ตองรายงานตอคณะกรรมการเปนประจํา ซึ่ง 
คณะกรรมการชุดนี้เปนกลไกที่มีประสิทธิผลชวยใหความรับผิดชอบตอสังคมประสบความสําเร็จ 
(Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, 2009) ซึ่งคณะกรรมการ CSR มีหนาที่รางขอบเขต 
งาน เสนอแนะการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนตอคณะกรรมการบริหาร พิจารณาและกําหนดกลยุทธ
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วิสัยทัศน หลักการ กรอบการดําเนินงานและนโยบายของบริษัทในเครือ รับนโยบายและการดําเนินการ 
ตามความคิดริเริ่มเพื่อสงเสริม CSR สําหรับบริษัทในเครือ  กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายของบริษัท 
รวมทั้งตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และมาตรการเพื่อดําเนินงานตามลําดับกอนหลังใหเหมาะสม  ควบคุม 
ความกาวหนาในการดําเนินนโยบายและการดําเนินงานดาน CSR ทบทวนประสิทธิภาพเพื่อการบรรลุ 
จุดประสงคและเปาหมายของ CSR  รวมทั้งเสนอแนะการเพิ่มการดําเนินงานดาน CSR  ตาม 
ความเหมาะสม  กําหนดและทบทวนระบบการบริหารดาน CSR  ควบคุมและสนองตอบตอประเด็นดาน 
CSRที่เกิดขึ้นพรอมเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับพันธกิจตอไปดานCSRของบรษิทัในเครอื 
ทบทวนและลงนามในรายงานประจําปดาน CSR เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เปนตน 
(Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, 2008: 1) 

ในยุโรป  คณะกรรมการ CSR  กอตั้งในป 2006 เพื่อชวยใหสมาชิกเขาใจการดําเนินธุรกิจที่ 
จําเปนตองพิจารณาการทําความดีใหชุมชนที่ดําเนินธุรกิจอยู  คณะกรรมการ CSR ของสมาคมธุรกิจ 
ยุโรป มีหนาที่สงเสริม CSR ใหกวางขึ้นในบรรดาสมาชิกสมาคมธุรกิจยุโรป และธุรกิจชุมชนในยูเครน 
แลกเปลี่ยนประสบการณที่ดีที่สุดในการดําเนินงานทางสังคม  พัฒนาและสงเสริมมาตรฐาน 
การดําเนินงานดาน CSR  ใหความรูที่ถูกตองกับบริษัทในการสงเสริม CSR  ระบุปญหาและเอาชนะ 
กฎระเบียบตางๆ ในยูเครน  และชวยสมาชิกในการหาหุนสวนที่ไวใจไดเพื่อคิดริเริ่ม CSR  เปนตน 
(European Business Association (EBA), 2009) 

ในองคการตางประเทศ อาทิ บริษัท โตโต ซึ่งแตงตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคม 
ขึ้นในป 2004 (ภาพที่ 2.8) โครงสรางความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ประกอบดวย ประธานบริษัท 
เปนประธานคณะกรรมการ  และอนุกรรมการจํานวน 16 คน จากแผนกตางๆ เพื่อดําเนินการวางแผน 
รายงานความกาวหนา  การพิจารณา  การตรวจสอบ และการดําเนินการในประเด็นที่เกี่ยวของกับ 
ความรับผิดชอบตอสังคมในแตละสาขายอยของบริษัท โดยแบงเปนสามฝาย คือ สังคมและ 
การจัดการ  การสงวนรักษาสิ่งแวดลอมทั่วโลกและการกํากับดูแลกิจการ  ในแตละฝายทุกแผนกจะมี 
อนุกรรมการ  โดยมีสํานักงานธุรกิจเปนฝายสงเสริม CSR (Toto Limited, 2005: 30)  อีกตัวอยาง 
ไดแก บริษัท China  Mobile  หนาที่ของคณะกรรมการบริหารความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท คือ 
การตัดสินใจในโครงการที่สําคัญ การทบทวนและการอนุมัตินโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวของกบัCSR 
การทบทวนและการปรับปรุงกลยุทธ CSR การวางแผน แผนงานประจําปและโครงการหลักของ CSR 
การทบทวนและการปรับปรุง  การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีตอเปาหมายกลยุทธ แผนงานประจําปหรือ 
โครงการหลักของ CSR  การทบทวนและการปรับปรุงรายงานความรับผิดชอบตอสังคมประจําป 
รวมทั้งการอภิปรายและการตัดสินโครงการหลัก CSR อ่ืนๆ  (China Mobile Limited, 2007: 8)  เปนตน
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ภาพที่ 2.8  โครงสรางคณะกรรมการสนับสนุนงานดาน CSR ของ Toto Limited 
แหลงท่ีมา:  Toto Limited.  (2005).  Annual Report  2005  Corporate Social Responsibility 

2005.  Retrieved January 10, 2009 from 
http://www.toto.co.jp/en/about/annu2005/pdf/annu2005.pdf.  p. 30. 

คณะกรรมการ CSR 
(ประธานบรษิัท เปนประธาน) 

(สํานักงานธุรกิจ) 
ฝายสงเสริม CSR 

สังคม และการจัดการ 

ความพึงพอใจของลูกคา 

การสงเสริม 
การออกแบบสากล 

การจัดการหวงโซอุปทาน 

การจัดการการขาย 

อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

การจัดการบคุคล 

การชวยเหลือสังคมและ 
ชุมชนทองถิน่ 

อนุกรรมการจํานวน 7 คน 

การสงวนรักษา 
สิ่งแวดลอมทั่วโลก 

การกํากับดูแลกจิการ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ 

การจัดจําหนายและ 
บรรจุภัณฑ 

การกําจัดของเสยี 

มาตรการพลังงาน 

การปกปองสิ่งแวดลอม 

อนุกรรมการจํานวน 5 คน 

การจัดการกลุม 

การจัดการความเสี่ยง 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

การส่ือสาร 

อนุกรรมการจํานวน 4 คน

http://www.toto.co.jp/en/about/annu2005/pdf/annu2005.pdf
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สวนคณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมในประเทศไทย  ตัวอยาง บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด 
(มหาชน) (2550) คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและ 
สิ่งแวดลอม (คณะกรรมการ CSR)  ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 5คน มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 
คณะกรรมการCSRมีหนาที่และความรับผิดชอบคือ พิจารณากลั่นกรองกิจกรรมและนโยบายเพื่อสังคม 
และสิ่งแวดลอมของกลุม บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา 
และใหความเห็นชอบกลยุทธและกิจกรรมตาง ๆ   เพื่อใหบรรลุเปาหมายและนโยบายดานCSRพิจารณา 
กลั่นกรองแผนงานและงบประมาณประจําปสําหรับการดําเนินการดาน CSR  เพื่อนําเสนอตอ 
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและติดตามความกาวหนาการดําเนินการดานCSR 
ประเมินผลความสําเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการ CSR เปนตน 

2.4.5  การนํานโยบายความรับผิดชอบตอสังคมไปสูการปฏิบตัิ 
กอนที่จะมีการนํานโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมไปดําเนินการนั้น องคการจําเปนตองมี 

การวางแผนกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อกําหนดวิธีการที่จะทําใหองคการบรรลุกิจกรรมดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคม  การวางแผนกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมนั้นเกี่ยวของกับการวางแผน 
ทั้งหมดขององคการ  และกําหนดวิธีการที่จะนํานโยบายความรับผิดชอบตอสังคมไปสูการปฏิบัติ และ 
การทํานายสภาพแวดลอม อันไดแก  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี  ซึ่งมีอิทธิพลตอการพัฒนา 
แผนระยะยาวและแผนระยะสั้นขององคการ (Certo, 2006: 60)  (ภาพที่ 2.9) 

ภาพที่ 2.9  ภาพรวมของกระบวนการวางแผนของ  Certo 
แหลงท่ีมา: Certo, S.C.  (2006). Modern Management.  Upper Saddle River, N.J.:Prentice Hall. p. 60. 

Certo (1997: 61-63) อธิบายวานโยบายเปนเครื่องมือทางการจัดการ เปนแนวทางสําหรับความคิดใน 
การจัดการในทิศทางเฉพาะที่ถูกตอง ผูบริหารควรตั้งนโยบายขององคการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 

การทํานาย 
สภาพแวดลอม 
สังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง  เทคโนโลยี 

แผนระยะยาว  แผนระยะสั้น  การบริหาร 
การดําเนินงาน 

ขอมูลตอบกลับ
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เชนเดียวกับที่ตั้งนโยบายเกี่ยวกับการจางงาน การเลื่อนตําแหนง และการหยุดงาน เพือ่ทาํใหเกดิประสทิธผิล 
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมตองทําใหเกิดการปฏิบัติอยางเหมาะสม (ตารางที่ 2.3)การเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดจากบุคคล 3 ฝาย ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ  เริ่มจาก ผูบริหารระดับสูงตระหนัก รับรูเกี่ยวกับ 
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมที่องคการตองกระทํา ตั้งนโยบายเกี่ยวกับภาระหนาที่และทาํการสือ่สาร 
ไปยังสมาชิกขององคการ  ขั้นตอมา ผูบริหารระดับสูงและผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารระดับสูงรวบรวมขอมูล 
เกี่ยวกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมตามขั้นตอนที่หนึ่ง ผูเชี่ยวชาญเปนผูใหคําแนะนําเทคนิคซึ่ง 
สอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบทางสังคม  และขั้นสุดทาย ผูจัดการระดับสูง ผูเชี่ยวชาญ และ 
ผูจัดการแผนก  โดยขั้นตอนนี้ผูจัดการระดับสูงพยายามจะบรรลุขอตกลงของสมาชิกในองคการเกี่ยวกับ 
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคม ผูเชี่ยวชาญจะกระตุนการตอบสนองภายในองคการซึ่งจําเปนตองเขา 
กับภาระหนาที่ทางสังคมอยางเหมาะสม และผูจัดการแผนก จัดการทรัพยากรและปรับปรุงการดําเนินงาน 
เพื่อใหเขากับกิจกรรมทางสังคมและการปฏิบัติภายในองคการ ผลคือ ทําใหเกิดการตอบสนองมากยิ่งขึ้น 

ตารางท่ี 2.3  การนํานโยบายความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดการปฏิบัติ 

ข้ันตอน  ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียดการมีสวนรวม 

ประเด็น  การปฏิบัติ  ผลที่ไดรับ 
หนึ่ง  ผูบริหาร  การกําหนดนโยบาย  การระบุและสื่อสารจุดยืน 

ขององคการ 
การมีจุดประสงคที่ชัดเจนใน 
การเพิ่มความใสใจเรื่องนี้ 

สอง  ผูบริหาร  การรับความรู  การเพิ่มผูเชี่ยวชาญ 
ดานสังคม 

- 

ผูเชี่ยวชาญ  การดูแลดานเทคนิค  การออกแบบระบบขอมูลและ 
การตีความเรื่องสิ่งแวดลอม 

การไดรับความรู ทั้งทาง 
เทคนิคและทักษะที่จําเปน 

สาม  ผูบริหาร  การรับความมุงม่ันของ 
องคการ 

-  - 

ผูเชี่ยวชาญ  การกระตุนเร่ืองการตอบ 
สนองทางสังคมจากหนวย 
การปฏิบัติการดานสังคม 

การปรับใชระบบขอมูลกับ 
การวัดผลการปฏิบัติงาน 

- 

ผูจัดการแผนก  การจัดการ  การจัดสรรทรัพยากรและ 
การปรับกระบวนการ 

การเพิ่มการตอบสนองตอ 
สังคม 

แหลงท่ีมา:  Ackerman, R.W.  (1975).  The Social Challenge to Business.  Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press.  pp. 82-83.
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2.4.6  กระบวนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจในตางประเทศ ไมมีวิธีการที่ 

เหมาะสมที่สุดเพียงวิธีเดียว (no one-size-fits-all) (Stigson, 2003; Waddock & Bodwell, 2004: 30; 
IISD,  2007:  18; Nichola,  2007)  แนวทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม คือ เริ่มจาก 
การวางแผนการดําเนินงาน การประเมินและการพัฒนากลยุทธการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ 
สังคม  รวบรวมทีมผูรับผิดชอบงานดาน CSR  ตอมา การดําเนินงานหรือการปฏิบัติตามแผนงานที่ 
กําหนดไว  โดยพัฒนา CSR  ใหเปนพันธะสัญญา เปนสวนหนึ่งของโครงสรางกระบวนการตัดสินใจ 
ปรับปรุงและดําเนินงานดาน  CSR  ใหอยูในแผนการดําเนินธุรกิจ  กําหนดเปาหมายที่สามารถวัดได 
หลังจากนั้นทําการตรวจสอบพิสูจนขอเท็จจริงประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน 
ดานความรับผิดชอบตอสังคม  โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงาน 
นั้น  และสุดทาย เปนการทบทวนเพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานใหมถาพบปญหา 
(NEC Electronics, 2005: 7; IISD, 2007: 18-20; Itochu Corporation, 2007: 54)  (ภาพที่ 2.10) 

ภาพท่ี 2.10  วงจรการบริหารงาน CSR ของ NEC Electronics 
แหลงท่ีมา:  NEC Electronics.  (2005). CSR Management System.  Retrieved June 21, 2008 

From  http://www.necel.com/csr/en/pdf_2005/2005_03e.pdf.  p. 7. 

การลงมือปฏิบัติ 

ทุกแผนก/ฝาย/สวนงาน 

การกําหนดแผนการดําเนิน 
งานที่เปนรูปธรรมและ 
การปฏิบัติตามแผน 

ทุกแผนก/ฝาย/สวนงาน 

คณะกรรมการ 
สงเสริมCSR 

การพัฒนานโยบาย CSR 
ขั้นพื้นฐาน 

การวางแผน 

การลงมือปฏิบัติ 

การบริหารงานทุกระดับ 

การตรวจสอบ 

ทบทวนแผนและศึกษา 
มาตรการการปรับปรุง 

คุณภาพ 

การตรวจสอบและการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

http://www.necel.com/csr/en/pdf_2005/2005_03e.pdf
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การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจในประเทศไทย  เริ่มจาก 
ผูบริหารระดับสูงกําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมไวเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศน 
พันธกิจ  นโยบาย  และยุทธศาสตรขององคการ  กําหนดโครงสรางหนาที่ผูรับผิดชอบที่ชัดเจนใน 
การดําเนินงาน  จากนั้นจัดทําแผนงาน  กําหนดเปาหมายและวิธีการปฏิบัติใหเหมาะสมกับ 
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของแตละองคการ แลวทําความเขาใจ ทบทวนเบื้องตนเกี่ยวกับประเด็น 
ความรับผิดชอบตอสังคมที่องคการดําเนินการโดยใหมีความเกี่ยวของเหมาะสมกับธุรกิจ  รวมถึง 
อาจจําเปนตองพิจารณาประเด็นเพิ่มเติมเพื่อใหการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
องคการสอดคลองกับประเด็นดานความรับผิดชอบตอสังคมที่เปนมาตรฐานสากล  ดังเชน ISO 
26000 เปนตน  ตอมากําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย  วิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เลือกประเด็นทางสังคมหรือเลือกวิธีการทํากิจกรรม CSR  ใหสอดคลองกับความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งจะชวยสรางคุณคาใหทั้งองคการและผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนกลุมเปาหมาย 
ขององคการ  กําหนดงบประมาณ  และเพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตองมีการติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อสะทอนปญหา 
อุปสรรคในการดําเนินงาน  และรายงานผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหทั้ง 
ภายในและภายนอกองคการทราบ  (Kotler  &  Lee,  2005: 18-21;  สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี, 
สุธี  สมุทระประภูต, จณิน  เอี่ยมสอาด และอโณทัย  สังขทอง, 2550: 38-52; อนันตชัย  ยูรประถม, 
2550: 26-29)  (ภาพที่ 2.11)
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ภาพท่ี 2.11  กระบวนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
แหลงท่ีมา:  สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี, สุธี สมุทระประภูต, จณิน เอ่ียมสอาด และอโณทัย สังขทอง. 

(2550).  ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR): เกื้อกูล ผูกพัน มั่นคง และยั่งยืน. 
นนทบุรี: สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย.  หนา 39. 

2.4.7  ปญหา อปุสรรคจากการดาํเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ปญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยทั่วไป องคการไมไดนํา 

กลยุทธ CSR  มาใชอยางเต็มที่และไมไดบูรณาการเขากับการดําเนินงานและกลยุทธขององคการ 
เนื่องจากการขาดความสามารถทักษะเกี่ยวกับการจัดการการนําไปปฏิบัติ  และการขาดทรัพยากร 
อันไดแก คน  เงินทุนงบประมาณ  ทําใหไมประสบความสําเร็จ (Communication  &  Information 
Resource Centre Administrator (CIRCA), 2004b: 8)  เชนเดียวกับ Business in the Community 
(2003)  ที่พบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีปญหาดานตนทุน เวลาและทรัพยากร 
ในการดําเนินงานและการดําเนินงานแบบราชการ และ GreenBiz  (2005) จากการสํารวจของ 
สภาหอการคาสหรัฐอเมริกา พบวา รอยละ  54 ของผูบริหารระดับสูงรายงานวาอุปสรรคที่พบมาก 

กําหนดเปนนโยบายของ 
องคการ 

กําหนดโครงสราง 
หนาที่ผูรับผิดชอบ 

ทําความเขาใจบริบทของ 
CSR และการทบทวนเบื้องตน 

บูรณาการเขากับวิสัยทัศน 
พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ 

ขององคการ 

พัฒนาแผนจัดการและ 
แผนปฏิบัติการ 

ปฏิบัติตามแผนงาน การติดตามผล 
ประเมินผล 

การปรับเปลี่ยน 
แผนงาน 

การสื่อสารและประสาน 
งานกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

การรายงานผล
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ที่สุด คือ การขาดทรัพยากร  ขณะที่  World Bank (2006: 32-33) กลาวถึงปญหาที่สําคัญในการรับ 
CSR  มาใชวาเกิดจากการขาดการมีสวนรวมของรัฐบาล  ขาดสถาบันที่เหมาะสม งบประมาณ 
เปาหมาย การดําเนินงานเนนผลกําไรระยะสั้น ขาดการเชื่อมโยงกับความสําเร็จทางดานการเงิน 
สวนการขาดความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายของรัฐบาล  อุปสรรคที่เกี่ยวของกับ 
ทรัพยากรมนุษย อาทิ การขาดสิ่งจูงใจสําหรับคณะทํางาน (ผูบริหารระดับกลาง) ความแตกตางดาน 
วัฒนธรรม การตอตานของพนักงานและผูบริหารมีความสําคัญเปนลําดับสุดทาย   ดาน World Bank 
(2003:  25)  ผูผลิตใหความเห็นวา  อุปสรรค คือ การขาดการสื่อสารทางตรงหรือการใหคําแนะนํา 
ปรึกษาโดยตรงกับผูซื้อเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน  ในขณะที่ Yanti (2007: 10)  การขาดคํานิยาม 
ความรับผิดชอบตอสังคมเปนอุปสรรคที่จะตองสรางความเขาใจระหวาง ธุรกิจ รัฐบาลและประชา 
สังคม  จําเปนตองใหการอบรมผูนําธุรกิจ  พนักงาน และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ  อุปสรรคจาก 
ภายนอก ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวกับรัฐบาล (กฎหมาย ภาษี และการปกครอง) พฤติกรรมของลูกคาและ 
ชุมชน อิทธิพลขององคการประชาสังคม  สวนปจจัยภายใน คือ การขาดความเชี่ยวชาญและ 
โครงสรางการบริหารจัดการในพื้นที่ที่ไมไดรับการสนับสนุน ตลอดจนปญหาดานมาตรฐาน 
การดําเนินงานที่สํานักงานใหญนํามาใช  สําหรับในประเทศไทยปญหาการดําเนินงานดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคม  APEC (2005: 20) พบวา มีสี่สาเหตุหลักๆ ที่ทาทายความสามารถนั่นคือ 
ผูนําหลายคนมีความเห็นวา CSR  เปนเพียงกิจกรรมที่ใหเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยซึ่งอยูใน 
ความรับผิดชอบของฝายงานประชาสัมพันธ  บางคนเห็นวา CSR เปนสิ่งคุกคามดานเศรษฐกิจ และ 
การมีทัศนะเชิงลบวา CSR เปนรูปแบบของการกีดกันทางการคาประเภทหนึ่ง (Trade Barries) 

2.4.8  ปจจัยท่ีทําใหการดาํเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมประสบผลสําเร็จ 
George  (1998:  282)  ไดวิเคราะหปจจัยสําคัญที่ทําใหการจัดการคุณภาพประสบ 

ความสําเร็จ คือ พันธะผูกพัน (Commitment) ของผูบริหาร วัฒนธรรม (ครอบคลุมความรับผิดชอบ 
ตอสังคมและวัฒนธรรมขององคการในการทําส่ิงที่ถูกตอง)  และตนทุน  ซึ่งมีสวนที่สอดคลองกับ 
งานวิจัย ของ  Meehan,  Meehan  และ  Richards  (2006:  392)  พบวาแนวคิดความรับผิดชอบตอ 
สังคมขององคการในการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลนั้นจะตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 
สามประการ คือ  ความมุงมั่น  ความเชื่อมโยง  และความสม่ําเสมอ  (ภาพที่ 2.12)
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ภาพที่ 2.12  โมเดล 3C-SR  ของ Meehan และคณะ 
แหลงท่ีมา:  Meehan, J., Meehan, K., & Richards, A.  (2006).  Corporate Social 

Responsibility: The 3C-SR Model.  International Journal of Social Economics, 
33(5/6), 392. 

2.4.9  แนวโนมการดาํเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
Forum  CSR  International  -  Solutions  Now  Instead  of  Utopias  Tomorrow  (2008) 

อธิบายวา CSR มีผลกระทบตอการแขงขันสงเสริมนวัตกรรมใหมที่เกี่ยวของกับความยั่งยืนและงาย 
ตอการทําใหเกิดตัวแบบทางธุรกิจใหมๆ แนวโนมความรับผิดชอบตอสังคมในป 2015 ประกอบดวย 
3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคมและดานสิ่งแวดลอม เชน  พลังงาน  ทรัพยากร ภาวะโลกรอน 
และมลภาวะสิ่งแวดลอม เปนตน  เชนเดียวกับ Coro  Strandberg  of  Strandberg  Consulting 
(2002)  ซึ่งระบุวาในอนาคตองคการทั้งหลายจะดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยาง 
ตอเนื่องมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสิ่งแวดลอมซึ่งมีผลกระทบตอสังคมในปริมาณที่เพิ่มขึ้น 
และ Grayson (2007) กลาววา ธุรกิจจําเปนตองจัดการกับผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมให 
ดีมากขึ้นกวานี้ โดยนํา CSR ไปเปนวัตถุประสงคและกลยุทธทางธุรกิจดวย  สวน African Institute of 
Corporate Citizenship (AICC) (2005) แนวโนมหลักสําคัญ คือ การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ 
ตอสังคมที่มีผลดีตอคุณภาพชีวิตของชุมชนอยางยั่งยืน 

Commitment 

Connection  Consistency 

ประสิทธิผลของความรับผิดชอบตอสังคม 
(Effective Corporate Citizenship) 

ความมุงมั่น 
พันธะผูกพัน 

ความเชื่อมโยง  ความตอเนือ่ง 

สาเหตุที่1: ระบบการจดั 
การและมาตรฐานการ 
ประกันคณุภาพทีอ่อนแอ 
มีผลตอความบกพรองของ 
พฤติกรรมทางสังคม 

สาเหตุที่3:  การมุงผลกําไรแบบแคบๆ ทาํใหเกิดความบกพรองดานความรับผิดชอบตอสังคม 

สาเหตุที่2: การมุงเนนการดาํเนิน 
งานที่แคบทาํใหมีผูถอืหุนไมมาก
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2.5  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 

การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมนั้น นักวิชาการ องคการทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศไดแบงกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมไวหลายดาน โดยงานวิจัยนี้แบงเปนกิจกรรม 
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการในตางประเทศ และกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ 
องคการในประเทศไทย ตามลําดับคือ 

2.5.1  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการในตางประเทศ 
การดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการระดับสากล นักวิชาการและ 

องคการในตางประเทศไดแบงประเภทกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมไวหลายดาน (ตารางที่ 2.4) 

ตารางท่ี 2.4  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการในตางประเทศ 

ที่มา 
. 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
Bovee, Thill, 
Wood, & Dovel 
(1993: 109-112) 

ชุมชน  (The Community) 
สุขภาพและสวัสดิการ  (Health and Welfare) 
การศึกษา  (Education) 
ชุมชน  (The Community) 
สุขภาพและสวัสดิการ  (Health and Welfare) 
สิทธิมนุษยชน  (Human Rights) 

Hodgetts & 
Kuratko (1991: 
670) 

ส่ิงแวดลอม (Environment) การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
พลังงาน (Energy) การอนุรักษพลังงานในกระบวนการผลิต 
การดําเนินธุรกิจอยางตรงไปตรงมา (Fair Business Practice) 
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource) การพัฒนาฝกอบรมพนักงาน 
ความสัมพันธกับชุมชน (Community Involvement) การสนับสนุนการศึกษาและศิลปะ 
ผลิตภัณฑ (Product)  การเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 

Business for 
Social 
Responsibility 
(BSR) (2009) 

ส่ิงแวดลอม  (Environmental ) 
สิทธิมนุษยชน  (Human Rights) 
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ (Economic  Development) 
การกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตามหนาที่  (Governance and Accountability)
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ตารางท่ี 2.4  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการในตางประเทศ (ตอ) 

ที่มา  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
European 
Commission 
(2008) 

วัฒนธรรม  (Culture) 
การศึกษา การฝกอบรม และเยาวชน  (Education, Training and Youth) 
การจางงานและงานทางดานสังคม  (Employment and Social Affairs) 
ส่ิงแวดลอม  (Environment) 
เสรีภาพ ความปลอดภัยและความยุติธรรม  (Freedom, Security and Justice) 
ผูบริโภค (Consumers) 
สิทธิมนุษยชน  (Human Rights) 
การวิจัยและนวัตกรรม  (Research and Innovation) 
การกีฬา  (Sport) 

Global 
Responsibility 
Initiative (GRI) 
(2006: 25-35) 

เศรษฐกิจ  (Economic) 
ส่ิงแวดลอม  (Environmental) 
การปฏิบัติตอแรงงาน  (Labor Practices and Decent Work) 
สิทธิมนุษยชน  (Human Rights) 
ผลิตภัณฑที่รับผิดชอบตอลูกคา สังคม และส่ิงแวดลอม (Product Responsibility) 
สังคม  (Society) 

International 
Organization for 
Standardization 
(ISO) (2007a; 
2007b: 12) 

การกํากับดูแลกิจการ  (Organization Governance) 
สิทธิมนุษยชน  (Human Rights) 
การปฏิบัติตอพนักงาน  (Labor Practices) 
ส่ิงแวดลอม  (Environment) 
การปฏิบัติอยางเปนธรรม  (Fair Operating Practices) 
ผูบริโภค  (Consumer  Issues) 
การพัฒนาชุมชนและสังคม  (Community Involvement/ Social Development) 

United Nations  สิทธิมนุษยชน  (Human Rights) 
Global Compact  มาตรฐานแรงงาน  (Labour Standards) 
(2008)  ส่ิงแวดลอม  (Environment) 

การตอตานการทุจริต  (Anti-corruption)
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ตารางท่ี 2.4  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการในตางประเทศ (ตอ) 

ที่มา  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
World Bank 
(2008) 

เอดส  (HIV / AIDS) 
การตอตานการทุจริต  (Anti-corruption) 
เด็กและเยาวชน  (Children & Youth) 
การศึกษา  (Education) 
การลดความยากจน  (Poverty Reduction) 
ส่ิงแวดลอม  (Environment) 
สุขภาพ โภชนาการ และประชากร  (Health, Nutrition and Population) 
การพัฒนาสังคม  (Social Development) 

World Economic 
Forum (2008) 

ศิลปะและวัฒนธรรม  (Arts and Culture) 
เศรษฐกิจ  (Economy) 
ส่ิงแวดลอม  (Environment) 

ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการในตางประเทศ  พบวา นักวิชาการ 
เชน  Bovee,  Thill, Wood และ Dovel  (1993: 109-112)  แบงกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมไว 
คือ  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดาน  สังคม  สิ่งแวดลอม  สิทธิมนุษยชน  และสิทธิผูบริโภค 
สวน Hodgetts  และ Kuratko  (1991:  670)  แบงกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเปนกิจกรรม 
ความรับผิดชอบตอสังคมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธกับชุมชน  และ 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ  และตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในตางประเทศที่แบง 
โดยสถาบันตางๆ  มีสวนที่เหมือนและแตกตางกันไป  ดังนี้คือ Global  Responsibility  Initiative 
(GRI)  (2006: 25-35),  World  Economic  Forum  (2008), BSR  (2009)  มีกิจกรรม CSR  ดาน 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม  ดาน United Nations Global Compact (2008), World Bank (2008) 
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการตอตานการทุจริต  ซึ่งคลายกับ  ISO (2007a; 2007b: 12), 
BSR  (2009)  ในเรื่องการกํากับดูแลกิจการ  สวน  ISO  (2007a; 2007b: 12), GRI  (2006:  25-35) 
ยังมีกิจกรรม CSR ดานสิทธิมนุษยชน และสิทธิผูบริโภค  ในขณะที่ European Commission (2008) 
มีกิจกรรม CSR ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เปนตน
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2.5.2  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการในประเทศไทย 
องคการธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดดําเนินกิจกรรมที่แสดงถึง 

ความรับผิดชอบตอสังคมไวหลายดาน  (ตารางที่ 2.5) 

ตารางท่ี 2.5  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการในประเทศไทย 

ท่ีมา  กิจกรรมความรบัผดิชอบตอสงัคม 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  การศึกษา  สังคม 
(2551)  กีฬา  ศิลปวัฒนธรรม 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  การศึกษา  สังคมและส่ิงแวดลอม 
(2551)  กีฬา  ศิลปวัฒนธรรม 
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (2550)  ทรัพยากรมนุษย  ศิลปวัฒนธรรม 

ส่ิงแวดลอม 
บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)  การศึกษา  สังคม 
(2551)  ส่ิงแวดลอม 
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
(2551) 

การศึกษา  สังคม 
คุณธรรมจริยธรรม  การบริการเพื่อสาธารณประโยชน 

บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 
(2551) 

การศึกษา  สังคมและสาธารณกุศล 
ศาสนา 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) (ดีแทค) (2551) 

สังคม   การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การชวยเหลือผูประสบภัย 

การทํากิจกรรมเพื่อสังคมควบคู 
กิจกรรมทางการตลาด 

บริษัท  ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
(2551) 

การศึกษา 
ส่ิงแวดลอม 

สังคม 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (2549ก)  การศึกษา  เยาวชน 
ส่ิงแวดลอม  การพัฒนาอาชีพ 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
(2551) 

เศรษฐกิจ  สังคม 
ส่ิงแวดลอม 

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 
(2551) 

การศึกษา  สังคมและสาธารณกุศล 
กีฬา  ส่ิงแวดลอม
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ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการในประเทศไทย แบงเปนกิจกรรม 
ความรับผิดชอบตอสังคมดานสังคม  ดานสิ่งแวดลอม  ดานเศรษฐกิจ  ดานทรัพยากรมนุษย และ 
ดานการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งพบวา  ทุกบริษัทตางมีกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานการศึกษา 
และดานสังคม  มีเพียงบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (2551) ที่มีกิจกรรมความรับผิดชอบตอ 
สังคมดานเศรษฐกิจ  บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (2551)  มีกิจกรรม CSR  ดานคุณธรรม 
จริยธรรม  ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (2550) มีกิจกรรม CSR ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
และบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (2549ก)  มีกิจกรรม CSR ดานการพัฒนาอาชีพ  เปนตน 

2.5.3  แนวทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
Kotler  และ Lee  (2005:  22-24)  ไดเสนอแนวทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ 

สังคม ไว 6 แนวทาง คือ  การสงเสริมใหรับรูในวงกวาง (Cause Promotions)  เปนการรณรงคเกี่ยวกับ 
ปญหาสังคมหรือองคกรสาธารณกุศลมูลนิธิตางๆ  การเชื่อมโยงกับการทําการตลาด (Cause-Related 
Marketing)  คือ การนํารายไดหรือกําไรจากการดําเนินงานไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศล  การใช 
การตลาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคม (Corporate  Social  Marketing)  องคการธุรกิจใช 
ความสามารถทางการตลาดเปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม  การบริจาค 
การใหในรูปแบบตางๆ (Corporate Philanthropy)  โดยการชวยเหลือดานทรัพยากรทั้งเงิน  อุปกรณ 
หรือสิ่งของตางๆ รวมทําบุญ  การอาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering)  เพื่อสราง 
ความสัมพันธที่ดีระหวางองคการและผูมีสวนไดสวนเสีย  และการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ 
ตอสังคม (Socially Responsible Business Practice) 

2.6  ผลของการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการในตางประเทศ 

จากการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการในตางประเทศ ไดมี 
การกลาวถึงผลของการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมไว ดังนี้คือ ผลประกอบการ 
การเงินและกําไรขององคการเพิ่มขึ้น (Hawkins, 2006: 191; BSD Global, 2007; CSRnetwork, 2008; 
Industry Canada, 2008a)  เนื่องจากความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนใหเขามาลงทุน (Business 
Link, 2008)  ประมาณรอยละ 71 ของนักลงทุนในกองทุนรวม “จะไมลงทุนโดยตรงในบริษัทที่เปน 
แหลงสรางมลภาวะอันนําไปสูภาวะโลกรอนไมวาเกิดจากการดําเนินงานหรือเกิดจากผลิตภัณฑที่ 
บริษัทผลิตขึ้น”  (Ceres  Advancing  Sustainable  Prosperity,  2006)  ดานการตลาด เพิ่ม 
ความสามารถทางการแขงขัน (CSRnetwork & Yeldar, 2004; BSD Global, 2007)  ยอดขายและ
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สวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้น (Hawkins,  2006:  191) ลูกคาภักดีตอตราสินคาเพิ่มขึ้น  (BSD 
Global, 2007; CBSR, 2008; Enact Consulting, 2008) รวมถึงชวยสรางภาพลักษณ ชื่อเสียง 
(Biondi,  Frey,  &  Iraldo,  2000:  63)  จากการสํารวจ ของ  Society  for  Human  Resource 
Management (SHRM) (2007: 27) พบวา ในประเทศบราซิล รอยละ 81 ของผูตอบแบบสอบถาม 
เห็นวาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหองคการ  และ 
ผูบริโภค รอยละ 86 มองวาองคการใดก็ตามที่ทําใหโลกสวยงามนาอยูมากขึ้น เปนองคการที่มี 
ภาพลักษณที่ดี (Our Community, 2008) 

ดานพนักงาน  พบวา สรางความสามารถในการดึงดูด รักษา จูงใจพนักงานเพิ่มขึ้น (Kotler 
& Lee, 2005: 11; BSD Global, 2007; Business Link, 2008; CBSR, 2008; Industry Canada, 
2008a) การที่องคการมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดีมีสวนชวยดึงดูด  รักษาและพัฒนาทรัพยากร 
มนุษยใหอยูกับองคการ (Singapore Compact for CSR, 2005) จากการศึกษาของ SHRM  (2007: 
27)  พบวาใน ประเทศแมกซิโก รอยละ 32  เห็นวา การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ชวยรักษาพนักงานใหอยูกับองคการเพิ่มขึ้น  ดานผูบริโภค  การซื้อสินคาของผูบริโภค รอยละ 46 
ใหความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และรอยละ 92 พิจารณาวาบริษัทมีความรบัผดิชอบ 
มากนอยเพียงใด (Bright, Egginton, Hopcraft, Lipsey, & Rales, 2005: 10-12) จากการสํารวจ 
ความคิดเห็นของผูบริโภคในป 2007 พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับเรื่องการพิทักษสิ่งแวดลอม 
ขององคการมาก รอยละ 11 ในป 2006 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 16 ในป 2007 (Fleishman-Hillard 
Inc., 2007: 5)  ชวยสรางความความสัมพันธที่ดีกับชุมชนทองถิ่น  (Business Link, 2008)  รวมถึง 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Singapore Compact for CSR, 2005) สามารถลดตนทุน 
จากการดําเนินงาน  (Kotler & Lee, 2005: 11; Hawkins, 2006: 191; BSD Global, 2007; CBSR, 
2008)  โดยความรับผิดชอบตอสังคมเปนเครื่องมือในการลดตนทุน (Industry  Canada,  2008a) 
ซึ่ งการลดปริมาณของเสียที่ เกิดจากกระบวนการดําเนินธุรกิจมีสวนชวยในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและชวยประหยัดตนทุนขององคการดวย (Business Link, 2008) 

2.7  รางวัล CSR ในประเทศไทย 

2.7.1  รางวัล CSR จากสถาบันตางๆ 
รางวัล CSR-DIW (Corporate Social Responsibility Department of Industrial Works: 

CSR-DIW)  ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  (2551)  เพื่อสงเสริมความรับผิดชอบของโรงงาน
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อุตสาหกรรมที่ผานเกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม 
(Standard Corporate Social Responsibility: CSR-DIW) 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ Bai Pho Business Awards ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (2551) รางวัลดังกลาวเกิดจากการนําตราสัญลักษณของ 
ธนาคารไทยพาณิชย รวมเขากับนามของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร เปนรางวัลที่สําคัญที่ 
ขับเคลื่อน สงเสริมการพัฒนาธุรกิจ SME ไทยใหเติบโตอยางตอเนื่อง ภายใตการบริหารจัดการ 
ทีมงาน  การสรางความเขาใจตอความตองการของลูกคา และสรางความสามารถในการขยาย 
ธุรกิจควบคูไปกับการรับผิดชอบตอสังคม  โดยบริษัทที่ไดรับรางวัล Bai Pho Business Awards 
ครั้งที่หนึ่ง ประกอบดวย บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด 
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดักส จํากัด (มหาชน)  บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ จํากัด และบริษัท 
ออฟฟศเมท จํากัด 

2.7.2  รางวัล CSR จากตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 
รางวัลความรับผิดชอบตอสังคมในประเทศไทย  เกิดจากการตองพึ่งพาการลงทุนทั้งทางตรง 

และทางออมจากนักลงทุนในตางประเทศ  ซึ่งนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตางใหความสําคัญ 
กับการกํากับดูแลกิจการ (CG)  และความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)  มาก และจากการกอตั้ง 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หลายๆ ชวงรัฐบาลสงเสริมการลงทุนโดยบริษัทที่จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะไดรับสิทธิพิเศษ  คือ  เสียภาษีนิติบุคคลนอยกวาบริษัทที่ไมได 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําใหบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย  เริ่มสนใจ CSR  มากขึ้น เพื่อตอบแทนตอผูมีสวนไดสวนเสีย และเพื่อเพิ่มมูลคา 
หลักทรัพยตามราคาตลาด  (Market  Cap) นํามาซึ่งความสามารถในการระดมทุน  กอนหนานี้ 
การดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมตางคนตางคิดตางทํา  ทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
ไทย  จึงมีแนวคิดทําใหเปนรูปธรรมมากขึ้น ดวยการใหรางวัลบริษัทตางๆ เพื่อสงเสริมใหทํา CSR 
เพิ่มมากขึ้น (ปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา, 2551) 

รางวัล CSR เปนรางวัลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมอบใหกับบริษัทจดทะเบียนที่มี 
ความโดดเดนในการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
เพื่อยกยอง สงเสริม สนับสนุน และเผยแพรเกียรติคุณของบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักถึงความสาํคญั 
ของการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมควบคูกับการประกอบธุรกิจขององคการใหเติบโต 
มั่นคงและเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจไปพรอมๆ กัน ซึ่งในป 2549 บริษัทจดทะเบยีนใน
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ไดรับรางวัลมีสี่บริษัท คือ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร 
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2549; วันวิสาข พันธุดา, 2551; จิวัสสา 
ติปยานนท, 2551) สําหรับรายละเอียดการใหรางวัล CSR ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(Set Awards) ประจําป 2549 (ดูภาคผนวก ก) 

2.8  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศไทย 

จากการรวบรวมผลงานวิจัยทั้งวารสาร และวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยตางๆ  ทั้งใน 
ประเทศและตางประเทศที่ เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการภาคธุรกิจใน 
ประเทศไทย มีดังนี้  จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี ระยะเวลาในการกอตั้งและรายไดตอปของบริษัทมี 
ความสัมพันธกับความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจ  (มนตรี เลิศสกุลเจริญ,  2547:  51-111) 
จากการศึกษา  เรื่องความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจในยุโรป อเมริกาเหนือและเอเชีย 
พบวา ในเอเชีย ประเทศไทยมีความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคการมากที่สุดในดานโอกาส 
ความเทาเทียมกันและการไมเลือกปฏิบัติ  และดานความรับผิดชอบตอสังคมภายนอกองคการ 
มากที่ สุดในดานการรับผิดชอบของผูผลิต  (Welford,  2005:  46-47)  ในการศึกษาเรื่อง 
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการภาคธุ รกิจในกรณี โรงงานอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร  บัณฑิตา ทรัพยกมล  (2544: 81-83)  พบวา ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอสังคม 
ภายในองคการ โดยไดจัดสวัสดิการดานตางๆ ใหแกลูกจางมากที่สุด และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
ภายนอกองคการโดยมีความซื่อสัตยตอผูบริโภคมากที่สุด  สําหรับการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอ 
สังคม พบวา องคการมีการจัดกิจกรรมการผลิตสินคาที่ดีมีคุณภาพมากที่สุด ในทางตรงกันขาม 
องคการสวนใหญไมมีการจัดกิจกรรมดานการจัดใหมีทุนสนับสนุนงานวิจัย  และองคการที่มีการจัด 
กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมมีแนวโนมที่จะจัดตอไปในอนาคต 

จากการสํารวจพฤติกรรม  ทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของ 
องคการธุรกิจในประเทศไทย  พบวา พฤติกรรมสวนใหญของคนกรุงเทพมหานคร รอยละ 50 เลือก 
ซื้อสินคาหรือบริการขององคการธุรกิจที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมแมวาราคาสินคาหรือบริการจะแพงกวา 
ราคาทั่วไปบาง ซึ่งปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการสวนใหญพิจารณาจากราคาและ 
คุณภาพเปนหลัก (วรุณพันธ คงสม, 2549: 51)  และธัญมณัสธนัญญ  พาณิภัค (2549: บทคัดยอ)
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ไดศึกษาเรื่อง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเชิงธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม  ผลการศกึษา 
พบวา  การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกิดจาก 
การทําดวยความสมัครใจจากภายในสูภายนอก ประโยชนของการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ 
สังคมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม คือ 
สามารถลดตนทุน เพิ่มความเชื่อมั่นและสรางความภูมิใจใหเกิดกับลูกคาและพนักงาน รวมถึง 
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเกิดจากการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ซึ่ง 
สอดคลองกับ Kraisornsuthasinee และ Swierczek (2006: 58) ที่ศึกษาเรื่องการแปลความของ 
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทในประเทศไทย พบวา แรงจูงใจภายในในการดําเนินงานดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคม เกิดจากการไดรับการกระตุนจากผูบริหาร สวน Grant Thronton (2008: 
6, 10) พบวา ปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ธุรกิจไทย รอยละ 94 ตองการทําเพื่อลดหยอนภาษี (Tax Relief)  และจากการสํารวจทั้งหมด 34 
ประเทศ ประเทศไทยจัดอยูลําดับสุดทาย ในเรื่องความหลากหลายและความเทาเทียมในสถานที่ 
ทํางานความยืดหยุนในการทํางาน



บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจที่ไดรับรางวัลจากตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) แบบกรณีศึกษา (Case 
Study) ซึ่งมีวิธีการศึกษาสองวิธี คือ การศึกษาคนควาจากเอกสารตาง  ๆที่เกี่ยวของ  และการศึกษาจาก 
การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ซึ่ง 
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนํามาวิเคราะหและสรุปผลตามประเด็นคําถามในการศึกษา  โดยนําเสนอ 
หัวขอตามลําดับดังนี้ 

3.1  รูปแบบการศึกษา 
3.2  องคการที่ศึกษา 
3.3  วิธีการศึกษา 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 

3.1  รูปแบบการศึกษา 

การศึกษานี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการศึกษาแบบ 
กรณีศึกษา (Case Study) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ไดรับรางวัลดีเดน 
ดานการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมประจําป 2549 

3.2  องคการท่ีศึกษา 

องคการที่ศึกษาครั้งนี้เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ไดรับรางวัล 
ดีเดนดานการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2549 ประกอบดวย 4 บริษัทคือ บริษัท 
บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนองคการดานพลังงานและ 
สาธารณูปโภค สวนบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) จัดอยูในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
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และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  จัดอยูในกลุมธุรกิจการเงินการธนาคาร ดังรายละเอียดขอมูล 
ทั่วไปขององคการที่ศึกษา (ตารางที่ 3.1 และภาคผนวก จ) 

ตารางท่ี 3.1  ขอมูลทั่วไปขององคการที่ศึกษา 

องคการที่ 
ศึกษา 

ประเภทธุรกิจ  ป พ.ศ. 
ที่กอตั้ง 

ผลประกอบการ 
(ลานบาท) 

จํานวนบริษัทใน 
เครือ (บริษัท) 

จํานวน 
พนักงาน 
(คน) 

บางจาก 
ปโตรเลียม (1) 

พลังงานและ 
สาธารณูปโภค 

2528  1,764  2  850 

ปตท. (2)  พลังงานและ 
สาธารณูปโภค 

2521  97,804  46  3,288 

ปูนซิเมนต 
ไทย (3) 

อสังหาริมทรัพย 
และกอสราง 

2456  30,352  มากกวา 100  25,000 

ธนาคาร 
กสิกรไทย (4) 

การเงิน 
การธนาคาร 

2488  15,005  6  12,320 

แหลงท่ีมา:  (1)  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน).  (2550).  รายงานประจาํป 2550. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน). 

(2)  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน).  (2550).  รายงานประจําป 2550. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน). 

(3)  บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน).  (2550).  รายงานประจาํป 2550. 
กรุงเทพมหานคร: เครือซเิมนตไทย. 

(4)  ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน).  (2550).  รายงานประจําป 2550. 
กรุงเทพมหานคร: เครือธนาคารกสิกรไทย. 

หมายเหต:ุ  ขอมูลที่นําเสนอเปนขอมูล ณ ป พ.ศ. 2550
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3.3  วิธีการศึกษา 

3.3.1  การเกบ็รวบรวมขอมลู 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลมี 2 วิธี คือ วิธีแรก ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ วารสาร 

ตางๆ  ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม  ขอมูลเบื้องตนขององคการ จากเอกสารที่องคการ 
เผยแพร เว็บไซตขององคการที่ศึกษา  และวิธีที่สอง ศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวย 
การสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสราง (Semi-Structure Interview) จากผูบริหารงานระดับกลาง 
ดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่ศึกษา 

3.3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเพื่อการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ แบบกึ่งมีโครงสราง 

(Semi-Structured Interview)  (ภาคผนวก ข) โดยแบงแบบสัมภาษณออกเปนสามสวน ไดแก 
สวนท่ีหน่ึง  ขอมูลทั่วไปขององคการ ไดแก  ประเภทขององคการธุรกิจ  กลุมเจาของ 

องคการธุรกิจ  ผลประกอบการขององคการ (ลานบาท/ป)  จํานวนพนักงาน (คน)  ระยะเวลาใน 
การดําเนินธุรกิจ (ป)  ระยะเวลาที่องคการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (ป) 

สวนท่ีสอง  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก เพศ  อายุ (ป)  ระดับ 
การศึกษา ตําแหนงปจจุบัน และระยะเวลาที่ทานทํางานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (ป) 

ผูบริหารระดับกลางที่รับผิดชอบงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ ไดแก 
ผูจัดการอาวุโสสวนประชาสัมพันธบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  ผูจัดการสวน 
แผนพัฒนากิจการเพื่อสังคม  ฝายกิจการเพื่อสังคมบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ผูชวยผูจัดการ 
สื่อสารองคการบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  และรองผูอํานวยการฝายองคการสัมพันธ 
สวนกิจกรรมสัมพันธธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  (ตารางที่ 3.2)
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ตารางท่ี 3.2  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ 

องคการที่ 
ศึกษา 

ผูใหสมัภาษณ 
(ลําดับท่ี) 

เพศ  อายุ
(ป) 

ระดับ 
การศึกษา 

ตําแหนง 

บางจาก 
ปโตรเลียม 

1  หญิง  51  ปริญญาโท  ผูจัดการอาวุโส 
สวนประชาสัมพันธ 

ปตท.  2  หญิง  48  ปริญญาตรี  ผูจัดการสวนแผนพฒันากิจการ 
เพื่อสงัคม  ฝายกจิการเพื่อสงัคม 

ปูนซิเมนต 
ไทย 

3  ชาย  34  ปริญญาตรี  ผูชวยผูจัดการสื่อสารองคการ 

ธนาคาร 
กสิกรไทย 

4  หญิง  40  ปริญญาโท  รองผูอาํนวยการฝายองคการ 
สัมพันธ  สวนกิจกรรมสัมพันธ 

สวนท่ีสาม  คําถามงานวจิัย ประกอบดวย คําถามในการวิจัย จํานวน 8 ขอ และคําถาม 
ในการสัมภาษณ จํานวน 15 ขอ  ดังนี้คือ 

คําถามการวิจัย จํานวน 8 ขอ ประกอบดวย หลักการและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจอยาง 
รับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจที่ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (องคการฯ) 
คืออะไร  คํานิยาม ของ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ขององคการฯ คืออะไร  ฝายงานหลักที่ทําหนาที่ 
ดูแลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ คือฝายใด  กระบวนการในการจัดการงานดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ  เปนอยางไร  การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ 
องคการฯ มีกิจกรรมใดบาง  ปญหาในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
มีอะไรบาง  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ  คืออะไร  และ 
แนวโนมงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในอนาคตขององคการฯ  จะเปนอยางไร ตามลําดับ 
(ตารางที่ 3.3)
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ตารางท่ี 3.3  คําถามการวิจัย 

คําถามในการวิจัย  คําถามในการสัมภาษณ 
1  หลักการและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ 
อยางรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ธุรกิจที่ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย (องคการ ฯ)  คืออะไร 

1.1  ที่มาของหลักการของงานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
องคการทานเกิดขึ้นไดอยางไร 

1.2  สาเหตุที่องคการทานสรางสรรคงานCSRในองคการคืออะไร 
1.3  องคการทานมีนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม 

อยางไร 

2  คํานิยามของ  “ความรับผิดชอบตอสังคม” 
ขององคการฯ คืออะไร 

2.1  “ความรับผิดชอบตอสังคม” ในองคการของทาน 
หมายถึงอะไร 

3  ฝายงานหลักที่ทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับ 
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
คือฝายใด 

3.1  ฝายงานหลักที่ทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
ตอสังคมขององคการทานคือหนวยงานใด 

3.2  หนาที่หลักของฝายที่ทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับความรับผิด 
ชอบตอสังคมขององคการทานมีอะไรบาง 

4  กระบวนการในการจัดการงานดานความรับ 
ผิดชอบตอสังคมขององคการฯ เปนอยางไร 

4.1  การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใน 
องคการของทานมีกระบวนการอยางไร 

5  การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
ขององคการฯ มีกิจกรรมใดบาง 

5.1  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการทาน 
ประกอบดวยกิจกรรมดานใดบาง 

5.2  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดาน 
มีอะไรบาง 

5.3  องคการของทานมีการจัดการดานเงินทุนในการดําเนิน 
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเปนเทาไร 

6  ปญหาในการดําเนินงานดานความรับผิด 
ชอบตอสังคมขององคการฯ มีอะไรบาง 

6.1  ปญหาที่ทานพบจากการดําเนินงานดานความรับผิด 
ชอบตอสังคมในองคการมีอะไรบาง 

6.2  จากปญหาที่ทานพบดังกลาวนั้นทานมีวิธีการบริหาร 
จัดการกับปญหาเหลานั้นอยางไร 

7  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานดานความรับ 
ผิดชอบตอสังคมขององคการฯ คืออะไร 

7.1  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ 
สังคมขององคการของทานคืออะไร 

8  แนวโนมงานดานความรับผิดชอบตอ 
สังคมในอนาคตขององคการฯ จะเปน 
อยางไร 

8.1  แนวโนมของงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ใน 3-5  ปขางหนาจะเปนอยางไร 

8.2  แนวโนมของงานความรับผิดชอบตอสังคมโดยทั่วไปใน 
สังคม 3-5 ปขางหนาจะเปนอยางไร
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3.3.3  การทดสอบเคร่ืองมือ 
แบบสัมภาษณ สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นนําแบบ 

สัมภาษณที่สรางมาหาความแมนตรงดานเนื้อหา (Content Validity) โดยนําเสนออาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ ประธานวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาความถูกตองทางดาน 
ภาษาที่ใช ความครอบคลุมดานเนื้อหา ตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับคําถามของการศึกษา 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก ผูบรหิารงานดานความรับผดิชอบ 
ตอสังคมขององคการธุรกิจที่ศึกษา  โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้คือ 

3.4.1  นําขอมูลจากการสัมภาษณมารวบรวม เรียบเรยีง และนําเสนอเปนผลของ 
การศึกษาในลักษณะของขอมูลเชิงพรรณนาในบทที่ 4 

3.4.2  วิเคราะหขอมูล โดยนําผลการศึกษาในบทที่ 4 มาเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดของ 
การศึกษา ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอในบทที่ 5



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

บทนี้ เปนการนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง การจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ธุรกิจที่ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ 
ผูรับผิดชอบงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ และการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ รวมถึงเว็บไซตขององคการที่ศึกษา เพื่อ 
ตอบคําถามในการศึกษาที่ไดกําหนดไว 8 ขอ คือ 

4.1  หลักการและแนวคิดในการดําเนินธุรกจิอยางรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจที่ 
ไดรับรางวัลจากตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (องคการฯ ) คืออะไร 

4.2  คํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ขององคการฯ คืออะไร 
4.3  ฝายงานหลักที่ทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ คือฝาย 

ใด 
4.4  กระบวนการในการจัดการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ เปน 

อยางไร 
4.5  การจัดกจิกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ มีกิจกรรมใดบาง 
4.6  ปญหาในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ มีอะไรบาง 
4.7  ผลที่ไดรับจากการดําเนนิงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ คืออะไร 
4.8  แนวโนมงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในอนาคตขององคการฯ จะเปนอยางไร 

4.1  หลักการและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ธุรกิจที่ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (องคการฯ) คืออะไร 

4.1.1  ท่ีมาของหลักการงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
จากการศึกษา  พบวา ที่มาของหลักการการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 

ทั้งสี่องคการมีความเหมือนและความตางกัน ตามเหตุผลในการกอตั้งองคการ  ดังนี้คือ
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บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต 
ไทย จํากัด (มหาชน) ทั้งสามองคการกอตั้งขึ้นจากสาเหตุที่คลายคลึงกัน เพียงแตแตกตางกันในชวงเวลา 
นั่นคือ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) กอตั้ งขึ้นในป 2456  ตามพระบรมราชโองการของ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ทรงมีพระราชดําริวา ประเทศไทยมีวัตถุดิบสําหรับ 
การผลิตปูนซิเมนตอยูแลว ควรที่จะมีโรงงานผลิตปูนซิเมนตเพื่อไมตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ 
และภายใตอุดมการณของเครือซิเมนตไทย “…ถือมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม...”  (ผูใหสัมภาษณคนที่ 
สาม)  สวนบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ตั้งขึ้นในป 2521 รัฐบาลภายใตการนําของ ฯพณฯ พลเอกเกรียง 
ศักดิ์ ชมะนันทน  ซึ่งเปนชวงที่  “…เกิดวิกฤติดานพลังงานน้ํามันโลกครั้งที่สอง...” (ผูใหสัมภาษณคนที่สอง) 

ตอมาในป 2528  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ถือกําเนิดขึ้นจากการที่กิจการ 
โรงกลั่นน้ํามันเกิดภาวะขาดดุลสะสมจากการบริหารจัดการของบริษัทตางชาติที่ไดรับสัมปทานจาก 
รัฐบาล ซึ่งตอมารัฐบาลในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท  ไดยึดสัมปทานคืนจากบริษัทตางชาติ 
และมีมติใหตั้งบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ขึ้นเพื่อทําหนาที่ “…ดูแลความมั่นคงดาน 
พลังงาน...”  (ผูใหสัมภาษณคนที่หนึ่ง)  สวนธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) ผูบริหารของธนาคารได 
กําหนดเปนวิสัยทัศนและภารกิจของเครือธนาคารกสิกรไทย  ตั้งแตกอตั้งธนาคารในป 2488  วา  “... 
กระทําทุกวิถีทางเพื่อเปนกลุมธุรกิจทางการเงินไทยที่ใหบริการอยางดีที่สุดแกลูกคา...สรางความเปน 
ธรรมตอผูถือหุน  ลูกคา  พนักงาน...” (ผูใหสัมภาษณคนที่สี่)  (ตารางที่ 4.1) 

ตารางท่ี 4.1  ที่มาของหลักการของงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 

องคการที่ศึกษา  ท่ีมาของหลักการเกี่ยวกบัความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
บางจากปโตรเลียม  รัฐบาลมีมตใิหกอต้ังบริษทั บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ในป  2528 

เพื่อลดปญหาการขาดทุนสะสม และดูแลรักษาพลังงานของทัง้ประเทศ 

ปตท.  รัฐบาลมีมตใิหกอต้ังบริษัท ปตท. ขึ้นในป 2521  เพื่อลดปญหาวิกฤติพลังงานโลก 
ครั้งที่สอง อันเปนภารกิจที่สําคัญเพื่อรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 

ปูนซิเมนตไทย  ผูบริหารระดบัสงูขององคการไดกอตัง้บริษทั ปูนซิเมนตไทยขึน้ในป 2456 
ตามพระบรมราชโองการของรชักาลที่ 6 เพื่อลดการนาํเขาปูนซิเมนตจาก 
ตางประเทศและแสดงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทัง้หมด 

ธนาคารกสิกรไทย  ผูบริหารของธนาคารกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ ตั้งแตกอตัง้ในป 2488 วาจะ 
ดําเนินธุรกิจเพือ่สรางความเปนธรรมตอผูถอืหุน  ลูกคา  พนักงาน
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การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของทั้งสี่องคการ  เกิดจากผูบริหารระดับสูง 
ขององคการ  กําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมไวเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศน  ภารกิจ 
หรือพันธกิจในการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม  และบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 
(มหาชน) ยังระบุไวในอุดมการณเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
และจากการกอตั้งบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด  (มหาชน)  เพื่อลดปญหาการขาดแคลนพลังงานและซิเมนต 
ลดการนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งถือเปนภารกิจที่สําคัญของสามองคการ  แมวาธนาคาร 
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ไมไดกอตั้งในชวงวิกฤตการณ  แตจากการที่เครือกสิกรไทยเปนองคการ 
ธุรกิจ ถือเปนหนาที่ที่ตองดูแลผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงเกิดจากความสมัครใจของผูบริหารเครือ 
กสิกรไทยที่จะดําเนินธุรกิจควบคูกับการรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งทั้งสี่องคการไดระบุไวชัดเจนใน 
นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม 

4.1.2  สาเหตุท่ีองคการสรางสรรคงาน CSR ในองคการฯ 
จากการสัมภาษณ  ขอมูลจากเอกสาร และเว็บไซตขององคการที่ศึกษา พบวาสาเหตุของ 

การสรางสรรคงาน CSR ของทั้งสี่องคการ  สามารถแบงไดเปน 2 ปจจัย คือ  ปจจัยภายในและปจจัย 
ภายนอกองคการ ดังนี้คือ  ปจจัยภายใน  ไดแก  ผูนําประเทศหรือผูบริหารองคการ  ทรัพยากรทางดาน 
การเงิน  และผูมีสวนไดสวนเสีย  และปจจัยภายนอกองคการ  ไดแก  โลกาภิวัตน  สภาพเศรษฐกิจ 
กฎหมาย  และเทคโนโลยี  (ตารางที่ 4.2) 

ตารางท่ี 4.2  สาเหตุที่องคการสรางสรรคงาน CSR ขององคการฯ 

สาเหตุที่องคการสรางสรรคงาน CSR 
บางจากปโตรเลียม 
นโยบายผูนํา 
องคการ 

เพื่อพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้นของสังคมไทย  สรางสรรคธุรกิจดานพลังงานที่เปนมิตร 
กับส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ทรัพยากรทางการเงิน  มีกําไรมากพอที่จะจัดสรรเงินเพื่อดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

สหภาพแรงงาน องคกรนักศึกษาเรียกรองใหรัฐบาลดําเนินกิจการเอง 
พนักงานตองการคุณภาพชีวิตที่ดี 
ลูกคาตองการสินคาและบริการที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย 
ผูถือหุนตองการผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม
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ตารางท่ี 4.2  สาเหตุที่องคการสรางสรรคงาน CSR ขององคการฯ  (ตอ) 

สาเหตุที่องคการสรางสรรคงาน CSR 
บางจากปโตรเลียม 
โลกาภิวัตน  ตองสรางความสามารถทางการแขงขันในระดับประเทศ 
วิกฤตเศรษฐกิจ  แกปญหาภาวะขาดดุลสะสมและดูแลความมั่นคงดานพลังงาน และสาธารณูปโภคของ 

สังคมไทย 
กฎหมาย  ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเรื่อง  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

(Safety  Health  Environment  and  Energy Management: SHEEM)  รวมทั้งมาตรฐาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมระดับสากล  (ISO 26000) 

ความกาวหนาทาง 
เทคโนโลยี 

นําเทคโนโลยี  Hydrocracking  ที่ทันสมัยของสหรัฐอเมริกามาใชในการผลิตน้ํามันดีเซล 
และเบนซิน  สงผลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และนํารายไดสวนหนึ่งมาใชในการทํากิจกรรมเพื่อคืน 
กําไรใหกับสังคมไทย 

ปตท. 
นโยบายผูนํา 
องคการ 

เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานในระยะยาว จัดหาพลังงานที่มีคณุภาพ มาตรฐาน 
และราคาเปนธรรม 

ทรัพยากรทางการเงิน  มีกําไรมากพอที่จะจัดสรรเงินเพื่อดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

พนักงานตองการสุขภาพอนามัยที่ดี 
ลูกคาตองการสินคาและบริการที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย 
ผูถือหุนตองการผลตอบแทนที่คุมคา 

โลกาภิวัตน  ตองสรางความสามารถทางการแขงขันในระดับนานาชาติ 
วิกฤตเศรษฐกิจ  ตองจัดหาปโตรเลียมจากแหลงอื่น ลดการสูญเสียเงินตราใหตางประเทศ ดูแลกิจการ 

ดานพลังงานและสาธารณูปโภคใหคนไทยใชพลังงานในราคาที่เปนธรรม 
กฎหมาย  การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ดาน การบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม (Quality Safety Health and Environment: QSHE)  และ 
มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม  (ISO 26000) 

ความกาวหนาทาง 
เทคโนโลยี 

การนําเทคโนโลยี  Pinch Analysis มาใชในโรงแยกกาซธรรมชาติระยองเพื่อลดตนทุน 
การใชพลังงานทําใหมีเวลาเหลือที่จะทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม
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ตารางท่ี 4.2  สาเหตุที่องคการสรางสรรคงาน CSR ขององคการฯ (ตอ) 
สาเหตุที่องคการสรางสรรคงาน CSR 
ปูนซิเมนตไทย 
นโยบายผูนําองคการ  ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความถูกตอง ความเปนธรรม หนาที่และความรับผิดชอบตอ 

สังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ทรัพยากรทางการเงิน  มีกําไรพอที่จะจัดสรรเงินเพื่อดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

พนักงานตองการคุณภาพชีวิตที่ดี 
ลูกคาตองการสินคาและบริการที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย 
ผูถือหุนตองการผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม 

โลกาภิวัตน  ตองสรางความสามารถทางการแขงขันในระดับอาเซียน 
วิกฤตเศรษฐกิจ  เพื่อดูแลกิจการดานปูนซิเมนตใหคนไทยมีปูนซิเมนตใชและใชทรัพยากรอยางคุมคา 

ไมตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ ใหประชาชนไดซ้ือปูนซิเมนตในราคาถูก 
กฎหมาย  ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ เรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (Occupational 

Health & Safety: OHS)  และมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม  (ISO 26000) 
ความกาวหนาทาง 
เทคโนโลยี 

การนําระบบ Radio Frequency Identification (RFID) มาใชรวมกับระบบ Global 
Positioning System (GPS) เพื่อติดตามสถานะการขนสง  ชวยประหยัดเวลาและ 
ลดตนทุนการดําเนินงาน  ทําใหมีการทํากิจกรรมเพื่อใหสังคมนาอยูขึ้น 

ธนาคารกสิกรไทย 
นโยบายผูนําองคการ  ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม ดูแลผูมีสวนไดสวนเสีย มีความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ทรัพยากรทางการเงิน  มีกําไรพอที่จะจัดสรรเงินเพื่อดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

พนักงานตองการพัฒนาความสามารถ ไดรับเงินเดือนและผลประโยชนอื่นๆ เทียบเทากับ 
บริษัทชั้นนํา 
ลูกคาตองการสินคาที่มีคุณภาพ และบริการที่เปนเลิศ 
ผูถือหุนตองการผลตอบแทนที่คุมคาจากการลงทุน 

โลกาภิวัตน  ตองสรางความสามารถทางการแขงขันสูระดับสากล 
เศรษฐกิจ  เปนแหลงกูเงินลงทุนของภาคธุรกิจ  เพื่อขับเคล่ือนและกระตุนการเติบโตทางดาน 

เศรษฐกิจของประเทศไทย 
กฎหมาย  ปฏิบัติตามกฎหมาย ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม  และมาตรฐาน 

ความรับผิดชอบตอสังคม  (ISO 26000) 
ความกาวหนาทาง 
เทคโนโลยี 

การนําเคร่ืองถอนเงิน ฝากเงินสดอัตโนมัติ  และเคร่ืองปรับรายการสมุดเงินฝาก 
อัตโนมัติมาใชซึ่งทุกธนาคารทําเหมือนกันหมด  จําเปนตองทํากิจกรรมอื่น เพื่อสราง 
ความประทับใจใหลูกคา โดยการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม
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สาเหตุที่ทั้งสี่องคการมีการสรางสรรคงาน CSR เกิดจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคการ 
ดังนี้คือ ปจจัยภายใน  ไดแก  ผูนํา ผูนําประเทศเปนผูกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจดานความรับผิดชอบ 
ตอสังคมของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวน 
ผูนําหรือผูบริหารของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปน 
ผูกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม โดยผูนําประเทศ 
ผูบริหารองคการไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรวาจะดําเนินธุรกิจควบคูกับการรบัผดิชอบตอสงัคม 

ปจจัยตอมา คือ ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย  อันไดแก  ผูถือหุนตองการผลตอบแทนที่ 
เหมาะสม ในป 2550กระทรวงการคลังมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
รอยละ 24 และสัดสวนการถือหุนในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  รอยละ 51.81 ดานบริษัท ปูนซิเมนต 
ไทย จํากัด (มหาชน)  สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยมีการถือหุนของบริษัท ปูนซิเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) รอยละ 30 ในป 2550สวนผูถือหุนของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  นั้นสวนใหญ 
เปนบริษัทเอกชน  เชน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  มีสัดสวนการถือหุน รอยละ 10 ซึ่งตางจาก 
สามองคการที่มีองคการภาครัฐเปนหนึ่งในผูถือหุนขององคการ  พนักงานของทั้งสี่องคการตองการที่จะ 
ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมเทาเทียมกันดานคาตอบแทน สวัสดิการ  การพัฒนาความสามารถใน 
การทํางาน  และความปลอดภัยในการทํางาน  ลูกคาทั้งสี่องคการมีความตองการสินคาที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และไมทําลายสิ่งแวดลอม และการมีผลกําไรจากการประกอบการ  ตั้งแตป 2549 ถึงป 2550 
พบวา ทั้งสี่องคการมีกําไรจากการประกอบธุรกิจ และมีการจัดสรรกําไรจากการประกอบการมาใชเพื่อ 
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 

และปจจัยภายนอก  คือ  โลกาภิวัตน  การแขงขันทางการคาแบบเสรี  สงผลใหทั้งสี่องคการ 
ตองมีการพัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มความสามารถทางการแขงขันใหตามทันคูแขง  เพื่อกาวสู 
การเปนผูนําทางธุรกิจอยางยั่งยืน  ดังนี้คือ  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  ตองการเปน 
ผูนําภายในประเทศ   ดานบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) การเปนผูนําระดับอาเซียน  สวนบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน)  และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ตองการเปนผูนําในระดับสากลหรือ 
ระดับนานาชาติ  ดานกฎหมาย ทั้งสี่องคการดําเนินธุรกิจอยูภายใตกรอบของกฎหมายขอบังคับตางๆ 
โดยมีการจัดการเรื่องอาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  และมาตรฐานระดับสากล  ตามที่ 
องคการมาตรฐานสากลหรือองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO)  ไดกําหนดมาตรฐาน 
ความรับผิดชอบตอสังคม  ISO  26000  ซึ่งสงผลใหทั้งสี่องคการตองเพิ่มการดําเนินงานดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคม  รวมทั้งผลจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วทําให 
ทั้งสี่องคการมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาใชในกระบวนการดาํเนนิธรุกจิซึง่ชวย
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ประหยัดเวลา  ลดตนทุนการดําเนินงาน  สงผลใหมีกําไรมากขึ้นและกําไรกลับคืนสูสังคมผานการทํา 
กิจกรรมตางๆ ใหสังคม  และปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  เพื่อลดปญหาการขาดสภาพคลองทางดาน 
เศรษฐกิจในชวงการกอตั้ง บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ที่กําลังประสบภาวะขาดทุนสะสม 
และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ชวงกอตั้งบริษัท ปตท. นั้นเกิดวิกฤตการณน้ํามันโลกครั้งที่สอง 
ในขณะที่บริษัท ปูนซิเมนตไทย  จํากัด (มหาชน)  ตองการลดการนําเขาผลิตภัณฑปูนซิเมนต 
สวนธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) นั้นเปนทั้งหนาที่และความสมัครใจของผูนําที่จะดําเนินงานดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคม  ซึ่งถือเปนภารกิจหนึ่งที่สําคัญของทั้งสี่องคการที่จะตองดําเนินธุรกิจอยาง 
รับผิดชอบตอสังคมเพื่อคนไทย 

4.1.3  นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
ผลการศึกษา  พบวา  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ไดรับรางวัล 

CSR Awards จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 
ไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษร เปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศน ภารกิจ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนิน 
ธุรกิจตั้งแตเริ่มกอตั้งดําเนินกิจการ  และยังพบวานโยบายความรับผิดชอบตอสังคมเปนสวนหนึ่งของ 
นโยบาย การกํากับดูแลกิจการขององคการเพื่อใหพนักงานทุกระดับสามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง 
เหมาะสม  (ตารางที่ 4.3) 

ตารางท่ี 4.3  นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 

องคการที่ศึกษา  นโยบายดานความรบัผดิชอบตอสงัคม 
บางจากปโตรเลียม  เปนบริษทัไทยชั้นนําที่ดําเนนิธุรกิจพลงังานและธุรกิจตอเนื่องเพื่อสราง 

ผลตอบแทนทางธุรกจิที่เปนธรรมอยางยัง่ยืนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

ปตท.  ปตท. มุงสู...องคกรไทยในเวทีสากล และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
ทั้งหมด  มุงดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม  และยึดหลักการกํากับ 
ดูแลกิจการที่ดี เปนวัฒนธรรมและคานิยมหลักของปตท. 

ปูนซิเมนตไทย  มุงสรางความเจริญอยางยัง่ยืนใหกับชุมชนและประเทศในอาเซียนท่ีเครือ 
ซิเมนตไทยเขาไปดําเนนิธุรกิจใหครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 

ธนาคารกสิกรไทย  การดําเนนิธุรกิจอยางมีคุณธรรมควบคูกับการดแูลผูมีสวนไดสวนเสีย
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ทั้งสี่องคการใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม  โดย 
กําหนดไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร วาจะดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอผูมีสวนได 
สวนเสียอยางเปนธรรม  กลาวคือ  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มุงสูการเปนบริษัท 
ไทยชั้นนําที่จะดําเนินธุรกิจเพื่อสรางผลตอบแทนทางธุรกิจอยางเปนธรรมและยั่งยืนตอผูมีสวนได 
สวนเสีย  อันไดแก  ผูถือหุน  พนักงาน  ลูกคาและประชาชน  ชุมชนและสังคม  สวน บริษัท ปูนซิ 
เมนตไทย จํากัด (มหาชน) มุงสรางความเจริญอยางยั่งยืนใหกับชุมชนและประเทศในอาเซียน 
ที่เครือซิเมนตไทยเขาไปดําเนินธุรกิจครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดแก  กรรมการบริษัท 
พนักงาน ผูถือหุน  คูสัญญา  ผูรับเหมา  ผูเกี่ยวของทางธุรกิจ  เจาหนี้  ลูกคา  สังคม ชุมชน 
รอบโรงงาน  เปนตน  ในขณะที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มุงสูการเปนองคการไทยระดับสากล 
และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย ผูถือหุน พนักงาน คูคา คูแขง เจาหนี้ ลูกคา 
ชุมชนและสังคม 

และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  มุงเนนการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม ดูแล 
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก  ผูถือหุน คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
ภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา  คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐ และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตลอดจน ชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวม ซึ่งการกําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมที่ชัดเจนนี้ถือ 
เปนแนวทางกลยุทธที่ชวยใหองคการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ ดานความรับผิดชอบตอสังคมทั้ง 
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อันนําไปสูการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 

4.2  คํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ขององคการฯ คืออะไร 

คํานิยามของ  “ความรับผิดชอบตอสังคม” ในองคการฯ 
จากการศึกษา พบวา  ทั้งสี่องคการไดมีการกําหนดคําจํากัดความของ “ความรับผิดชอบ 

ตอสังคม”  ไว  ซึ่งคํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ของแตละองคการมีความเหมือนและ 
ความแตกตางกันในรายละเอียด (ตารางที่ 4.4)
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ตารางท่ี 4.4  คํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ขององคการฯ 

องคการที่ศึกษา  คํานิยามของ “ความรบัผดิชอบตอสังคม” 
บางจากปโตรเลียม  การบริหารกิจการใหสมดุลระหวาง “คุณคา” และ “มูลคา” เพื่อชุมชน สังคม 

ปตท.  การดําเนนิธุรกิจโดยรบัผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ 
ปูนซิเมนตไทย  การดําเนนิธุรกิจโดยคํานึงถงึหนาที่ความรับผิดชอบ การเปนพลเมืองดี 

ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดใีนการดําเนินกจิกรรมเพือ่สงัคมอยางยั่งยืน 
ธนาคารกสิกรไทย  การแสดงความรับผิดชอบ ชวยเหลอื สนับสนนุ โดยไมหวังผลตอบแทน 

จากทุกสายงานธุรกิจของเครอืกสิกรไทย 

จากการศึกษา พบวา ทั้งสี่องคการไดมีการกําหนดคํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอ 
สังคม” ไวเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ ดังนี้คือ 
บริษัท  บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  นิยามวา “กิจกรรม การทําธุรกิจที่ทําแลวไมทําใหเกิด 
ความเดือดรอน  คนทั้งองคกรไดทําประโยชนรวมกันจริงๆ และประโยชนก็เกิดกับชุมชน สังคม 
ตองบริหารกิจการใหสมดุล...“  (ผูใหสัมภาษณคนที่หนึ่ง)  ดานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
นิยามวา “การดําเนินธุรกิจตลอดหวงโซแหงการสรางคุณคา (Value  Chain)  โดยรับผิดชอบตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ”  (ผูใหสัมภาษณคนที่สอง)  สวนบริษัท ปูนซิเมนตไทย  จํากัด 
(มหาชน) ใหคําจํากัดความวา “การดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบโดยการเปน 
พลเมืองดีที่อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิทําประโยชนใหแกสังคมและทุกชุมชนที่ 
เครือซิเมนตไทยดําเนินธุรกิจอยู การใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ตลอดจนการเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอยาง 
ยั่งยืน” (ผูใหสัมภาษณคนที่สาม)  และธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน)  นิยามวา “การแสดง 
ความรับผิดชอบอยางสมัครใจดวยทรัพยากรที่มีการแสดงถึงความรับผิดชอบดวยการชวยเหลือ 
การสนับสนุน โดยไมหวังผลตอบแทนทั้งดานแรงกาย การวางแผน ปจจัยจากทุกสายงานธุรกิจของ 
เครือกสิกรไทย”  (ผูใหสัมภาษณคนที่สี่)
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4.3  ฝายงานหลักท่ีทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของ 
องคการฯ คือฝายใด 

4.3.1  ฝายงานหลกัท่ีทําหนาท่ีดแูลเกีย่วกบัความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
จากการศึกษา  (ตารางที่ 4.5  และภาคผนวก ช)  พบวา  ทั้งสี่องคการใหความสําคัญกบั 

ภารกิจดานความรับผิดชอบตอสังคมจึงกําหนดคณะกรรมการดําเนนิงานดานความรับผิดชอบตอ 
สังคม  ซึ่งแตละองคการมชีื่อเรียกแตกตางกันไป  ดังตอไปนี้ 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) กรรมการผูจัดการใหญบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  แตงตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ (ภาพที่ 4.1)  จํานวน 9 คน  โดย 
มีรองกรรมการผูจัดการใหญสายงานดานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนประธาน และ 
ผูจัดการสวนสิ่งแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ  ขณะที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน)  แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมกลุม ปตท. (ภาพที่ 4.2) จํานวน 10 คน  โดยมีผูชวยกรรรมการผูจัดการ 
ใหญสื่อสารองคกรและกิจการเพื่อสังคมเปนประธาน  และผูจัดการฝายกิจการเพื่อสังคมเปน 
กรรมการและเลขานุการ 

สวนบริษัท ปูนซิเมนตไทย  จํากัด (มหาชน)  กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ปูนซิเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน)  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสูความยั่งยืนของเครือซิเมนตไทย  (ภาพที่ 4.3) 
จํานวน 7 คน  โดยมีกรรมการผูจัดการใหญของธุรกิจซิเมนตเปนประธาน และผูอํานวยการศูนย 
สงเสริมคุณภาพงานเปนกรรมการและเลขานุการ  ในขณะที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการธนาคารแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  จํานวน 4 คน  (ภาพที่ 4.4)  โดยมี 
รองประธานกรรมการธนาคารเปนประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ  และผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการเปนเลขานุการ
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ภาพที่ 4.1  คณะกรรมการชุมชนสัมพันธบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

ภาพที่ 4.2  คณะกรรมการนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมกลุม ปตท. 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญส่ือสารองคกรและกิจการเพือ่สังคม (ประธาน) 

กรรมการ 
1.  ผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญ 
2.  ผูจัดการฝายกลยุทธการลงทนุ 
3.  ผูจัดการฝายพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล 
4.  ผูจัดการฝายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
5.  ผูจัดการฝายสื่อสารองคกร 
6.  ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกจิหนวยธุรกจิน้ํามัน 
7.  ผูจัดการฝายสนับสนนุโครงการหนวยธุรกจิกาซธรรมชาติ 
8.  ผูจัดการฝายกลยุทธและงบประมาณหนวยธุรกจิปโตรเคมีและการกลัน่ 
9.  ผูจัดการฝายกิจการเพื่อสังคม  (กรรมการและเลขานุการ) 

รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานดานบรหิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ประธาน) 

กรรมการ 
1.  ผูอํานวยการอาวโุสสายตลาดอุตสาหกรรมและน้าํมันหลอล่ืน 
2.  ผูอํานวยการอาวโุสสายตลาดคาปลีก 
3.  ผูอํานวยการโครงการพิเศษ 
4.  ผูจัดการอาวุโสสํานกัการพนักงานและบรหิารกลาง 
5.  ผูจัดการอาวุโสกิจการสัมพันธ 
6.  ผูจัดการธุรกจิสัมพันธ 
7.  ผูจัดการสวนประชาสัมพันธ 
8.  ผูจัดการสวนสิ่งแวดลอม (กรรมการและเลขานกุาร)
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ภาพที่ 4.3  คณะกรรมการพัฒนาสูความยั่งยนืเครือซิเมนตไทย (SCG) 

ภาพที่ 4.4  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

จากการศึกษา พบวา ผูบริหารระดับสูงของทั้งสี่องคการเปนประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดาน CSR ดังนี้คือ  รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานดานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ  ผูชวย 
กรรมการผูจัดการใหญสื่อสารองคกรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนประธาน 
คณะกรรมการนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม  กรรมการผูจัดการใหญของธุรกิจซิเมนต 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนประธานคณะกรรมการพัฒนาสูความยั่งยืนเครือซิเมนตไทย 
และรองประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการกํากับ 
ดูแลกิจการ  โดยที่ฝายประชาสัมพันธของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน)  และบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  ทําหนาที่เปนหนึ่งในคณะกรรมการ 

รองประธานกรรมการธนาคาร  (ประธาน) 

กรรมการธนาคาร  2 คน  (กรรมการ) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ  (เลขานุการ) 

กรรมการ 
กรรมการผูจัดการใหญของธุรกิจเคมีภัณฑ 
กรรมการผูจัดการใหญของธุรกิจกระดาษ 
กรรมการผูจัดการใหญของธุรกิจผลติภัณฑกอสราง 
กรรมการผูจัดการใหญของธุรกิจจัดจําหนาย 
ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคการ 
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมคณุภาพงาน  (กรรมการและเลขานุการ) 

กรรมการผูจัดการใหญของธุรกิจซิเมนต (ประธาน)
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ดําเนินงานดาน CSR และมีสวนงานที่ทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ ดังนี้คือ บริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  ผูจัดการสวนสิ่งแวดลอม  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ผูจัดการฝาย 
กิจการเพื่อสังคม  และบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมคุณภาพงาน 
คณะกรรมการดําเนินงานดาน CSR  ของสามองคการมีประมาณ 7-10 คน สวนคณะกรรมการ 
ดําเนินงานดาน  CSR  ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  มีจํานวน 4 คน  โดยฝายองคการ 
สัมพันธเปนเพียงฝายสนับสนุนงานดานCSR ไมไดเขารวมเปนหนึ่งในคณะกรรมการที่รับผิดชอบงาน 
ดาน CSR ดังเชนสามองคการ  และมีผูชวยกรรมการผูจัดการทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
กํากับดูแลกิจการ 

4.3.2  หนาท่ีหลักของฝายท่ีทําหนาท่ีดูแลเกี่ยวกบัความรับผิดตอสังคมขององคการฯ 
จากการศึกษา พบวา  กรรมการผูจัดการใหญ/คณะกรรมการธนาคารของสี่องคการมีหนาที่ 

กําหนดคณะกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
ความรับผิดชอบตอสังคม  โดยแตละองคการมีชื่อเรียกแตกตางกันไป (ตารางที่ 4.5 และภาคผนวก ช) 

ตารางท่ี 4.5  หนาทีห่ลักของฝายงานหลักที่ดูแลงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 

องคการที่ 
ศึกษา 

ฝายกําหนด 
นโยบาย CSR 

ฝายสนับสนุน  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

บางจาก 
ปโตรเลียม 

คณะกรรมการชุมชน 
สัมพันธ 

สวนประชาสัมพันธ  สนับสนุนเผยแพรกิจกรรม 
CSR 

สวนกิจกรรมสัมพันธ  สนับสนุนเยาวชนเรียนรู 
พลังงาน 

สวนส่ิงแวดลอม  ดูแลส่ิงแวดลอมรอบโรงกล่ัน 
ปตท.  คณะกรรมการนโยบาย 

ความรับผิดชอบตอสังคม 
กลุม ปตท. 

ฝายส่ือสารองคกร  ส่ือสาร ประชาสัมพันธ 
เผยแพรขอมูล CSR 

ฝายกิจการเพื่อสังคม  จัดทํากิจกรรมเพื่อสังคม 
ปูนซิเมนตไทย  คณะกรรมการการพัฒนาสู 

ความยั่งยืนเครือซิเมนตไทย 
ฝายส่ือสารองคกร  จัดรณรงค เผยแพรขาวสาร 

CSR 
ศูนยสงเสริมคุณภาพงาน  ดูแลดานส่ิงแวดลอมและ 

ความปลอดภัย 
ธนาคารกสิกรไทย  คณะกรรมการกํากับดูแล 

กิจการ 
ฝายองคการสัมพันธ 
สวนกิจกรรมสัมพันธ 

ประสานงาน เผยแพร ดูแล 
งาน CSR
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ทั้งสี่องคการมีคณะกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ทําหนาที่กําหนด 
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม  พิจารณา ดูแล  ติดตาม การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ 
สังคม  ซึ่งคณะกรรมการของแตละองคการมีชื่อแตกตางกันไป  ดังนี้คือ บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ ดานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการนโยบาย 
ความรับผิดชอบตอสังคมกลุม ปตท. ดานบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  คณะกรรมการพัฒนา 
สูความยั่งยืนเครือซิเมนตไทย  และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
ซึ่งทั้งสี่องคการมีสวนประชาสัมพันธหรือฝายสื่อสารองคกรเปนฝายสนับสนุน ทําหนาที่เผยแพรขอมูล 
CSR ใหทั้งภายในและภายนอกองคการทราบรวมถึงชวยประสานงาน  นําเสนอโครงการ  CSR  และ 
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม CSR ไปยังคณะกรรมการดูแลงานดานความรับผิดชอบตอสังคม  ดังนี้ 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  “สวนประชาสัมพันธ”  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
“ฝายสื่อสารองคกร”  บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  “สํานักงานสื่อสารองคกร” และธนาคาร 
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) “ฝายองคการสัมพันธ สวนกิจกรรมสัมพันธ” 

และยังพบวา บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) สามองคการ ยังมีหนวยงานเฉพาะที่รับผิดชอบคดิโครงการหรอื 
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมโดยตรงนั่นคือ  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
สวนประชาสัมพันธ รับผิดชอบจัดกิจกรรมงานวันเด็ก  สวนสิ่งแวดลอม ฝายผลิตโรงกลั่น  คิดและ 
กําหนดโครงการประจําปดานสิ่งแวดลอม และชุมชนรอบโรงกลั่น และสวนกิจการสัมพันธดูแลกาํหนด 
เฉพาะกิจกรรมดานพลังงาน  สนับสนุนเยาวชนเรียนรูพลังงานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ)  ดานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ฝายสื่อสารองคกรเปนกรรมการ 
ฝายกิจการเพื่อสังคมทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบตอ 
สังคม และจัดกิจกรรมเพื่อสังคม  เชน  จัดโครงการ “รักษปา สรางคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง”  ซึ่งเปน 
โครงการที่เนนการสรางองคความรูจากการมีสวนรวมของชุมชน  และศูนยสงเสริมคุณภาพงานของ 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย  จํากัด (มหาชน)  ทําหนาที่ดูแลดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

4.4  กระบวนการในการจัดการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
เปนอยางไร 

การดาํเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในองคการฯ 
กระบวนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของทั้งสี่องคการ  เริ่มจากกรรมการผูจัดการ 

ใหญ/คณะกรรมการบริษัท/ธนาคาร  กําหนดคณะกรรมการดําเนินงานดาน CSR  เพื่อใหคณะกรรมการ
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ดําเนินงานดาน CSR กําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อใหทุกฝายหรือสายงานนํานโยบาย 
ดาน CSR  ไปปฏิบัติ  โดยเริ่มจากการวางแผน การปฏิบัติตามแผน  การติดตามประเมินผล  และ 
การปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงาน (ตารางที่ 4.6) 

ตารางท่ี 4.6  กระบวนการในการจัดการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 

กระบวนการดําเนินงาน CSR  ผูรับผิดชอบ  หนาที่ความรับผิดชอบ 
บางจากปโตรเลียม 
การกําหนดผูรับผิดชอบงานCSR  กรรมการผูจัดการใหญ  กําหนดผูรับผิดชอบงานดาน CSR 
การกําหนดนโยบาย CSR  คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ  กําหนดนโยบายดาน CSR 
การวางแผน  ทุกสายงานรับผิดชอบโครงการ 

CSR 
กําหนดพื้นที่เปาหมาย  วิเคราะห 
สภาพแวดลอม ความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

การปฏิบัติตามแผน  ทุกสายงานรับผิดชอบโครงการCSR  ดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว 
การติดตาม ประเมินผล 
รายงานผล 

หัวหนาโครงการ CSR  รายงานตอคณะกรรมการชุมชน 
สัมพันธ ผานสวนประชาสัมพันธ 

การปรับเปล่ียนแผน 
การดําเนินงาน 

คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ  พิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมา 

ปตท. 
การกําหนดผูรับผิดชอบงาน 
CSR 

กรรมการผูจัดการใหญ  กําหนดผูรับผิดชอบงานดาน CSR 

การกําหนดนโยบาย CSR  คณะกรรมการนโยบาย 
ความรับผิดชอบตอสังคมกลุม 
ปตท. 

กําหนดนโยบาย CSR  พิจารณา 
ภาพรวมของการดําเนินงานดาน CSR 
ของกลุม ปตท. 

การวางแผน  ทุกสายงานรับผิดชอบโครงการCSR  สํารวจความตองการของกลุมผูมีสวนได 
สวนเสีย 

การปฏิบัติตามแผน  ทุกสายงานที่รับผิดชอบโครงการ 
CSR 

ทําโครงการใหเกิดเปนรูปธรรม 

การติดตามประเมินผล 
รายงานผล 

หัวหนาโครงการ CSR  รายงานตอคณะกรรมการนโยบาย 
ความรับผิดชอบตอสังคมผานฝายส่ือสาร 
องคการ  และการตรวจสอบจากภายนอก 

การปรับเปล่ียนแผน 
การดําเนินงาน 

คณะกรรมการนโยบาย 
ความรับผิดชอบตอสังคม 

พิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมา



61 

ตารางท่ี 4.6  กระบวนการในการจัดการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ (ตอ) 

กระบวนการดําเนินงาน CSR  ผูรับผิดชอบ  หนาที่ความรับผิดชอบ 
ปูนซิเมนตไทย 
การกําหนดผูรับผิดชอบงานCSR  คณะกรรมการบริษัท  กําหนดผูรับผิดชอบงานดาน CSR 
การกําหนดนโยบายดาน CSR  คณะกรรมการพัฒนาสู 

ความยั่งยืนเครือซิเมนตไทย 
กําหนดนโยบายดาน CSR  และพิจารณา 
ภาพรวมเพื่อกล่ันกรองกิจกรรม CSR 

การวางแผน  ทุกสายงานที่รับผิดชอบ 
โครงการ CSR 

สํารวจพื้นที่  กําหนดกลุมเปาหมาย 

การปฏิบัติตามแผน  ทุกสายงานที่รับผิดชอบ 
โครงการ CSR 

นําแผนการดําเนินงานที่กําหนดไวไป 
ปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม 

การติดตาม ประเมินผล 
รายงานผล 

หัวหนาโครงการ CSR  รายงานตอคณะกรรมการพัฒนาสู 
ความย่ังยืนผานสวนประชาสัมพันธ 

การปรับเปล่ียนแผน 
การดําเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาสู 
ความย่ังยืน 

พิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมา 

ธนาคารกสิกรไทย 
การกําหนดผูรับผิดชอบงาน CSR  คณะกรรมการจัดการของ 

ธนาคารกสิกรไทย 
กําหนดผูรับผิดชอบงานดาน CSR 

การกําหนดนโยบายดาน CSR  คณะกรรมการกํากับดูแล 
กิจการ 

กําหนดนโยบายดาน CSR 

การวางแผน  ทุกสายงานที่รับผิดชอบ 
โครงการ  CSR 

การสํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย 

การปฏิบัติตามแผน  ทุกสายงานและโครงการ 
จากภายนอก 

ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวใหเกิดเปน 
รูปธรรม 

การติดตามประเมินผล  หัวหนาโครงการ  รายงานตอคณะกรรมการกํากับดูแล 
กิจการ ผานสวนประชาสัมพันธ 

การปรับเปล่ียนแผน 
การดําเนินงาน 

คณะกรรมการกํากับดูแล 
กิจการ 

พิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมา 

ทั้งสี่องคการใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม  กรรมการ 
ผูจัดการใหญ  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  และบริษัท 
ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  กําหนดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
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ดังนี้คือ คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ  คณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม  และ 
คณะกรรมการพัฒนาสูความยั่ งยืน ตามลําดับ สวนธนาคารกสิกรไทย จํากัด  (มหาชน) 
คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  กําหนดใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทํา 
หนาที่กําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม  โดยทั้งสี่องคการไดกําหนดนโยบายดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมใหมีทิศทางสอดคลองกับวิสัยทัศน  ภารกิจขององคการ และเปนสวน 
หนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  เพื่อเปนหลักปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 
เพื่อใหการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเปนไปอยางตอเนื่องโดยมีสวนประชาสัมพันธ 
หรือฝายสื่อสารองคการ  ทําหนาที่เผยแพรกิจกรรม ความรูดาน CSR ใหทั้งภายในและภายนอก 
องคการทราบ  และถายทอดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมใหฝายงานตางๆ  ในองคการ 
ทราบ  จากนั้นฝายงานตางๆ  จะคิดโครงการดาน CSR และใหพนักงานทุกคนเขามามีสวนรวมใน 
การดําเนินโครงการใหเกิดเปนรูปธรรม  และการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการความรับผิดชอบตอ 
สังคมของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) นั้นยังพบวา  โครงการความรับผิดชอบตอสังคมเกิด 
จากหนวยงานและบุคคลภายนอกเปนผูริเริ่ม  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนเพียงผูมีสวน 
รวมกิจกรรมเทานั้น  และพบวา การรายงานผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต 
ไทย จํากัด (มหาชน) มีการรายงานการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมไวในรายงาน 
การพัฒนาอยางยั่งยืน  สวนธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ยังไมมีการจัดทํารายงานดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมหรือรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยรวมไวในรายงานประจําปของ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

4.5  การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ มีกิจกรรมใดบาง 

4.5.1  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
จากการสัมภาษณ พบวา ทั้งสี่องคการมีการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมจํานวนมาก 

โดยกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการชั้นนําที่ศึกษาแบงไดดังนี้คือ ดานสิ่งแวดลอม 
ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจชุมชน  ดานการศึกษา  ดานบรรษัทภิบาล  ดานพนักงาน  และดานลูกคา 
(ตารางที่ 4.7)
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ตารางท่ี 4.7  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานตางๆ ขององคการฯ 

องคการที่ศึกษา  กิจกรรมความรบัผดิชอบตอสงัคมดานตางๆ 
บางจากปโตรเลียม  ส่ิงแวดลอม  คุณภาพชีวิตกับสังคม  เศรษฐกิจชุมชน 
ปตท.  ส่ิงแวดลอม  การศึกษา (การศึกษา กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม)  สังคมและชุมชน 
ปูนซิเมนตไทย  ส่ิงแวดลอม  สังคม  บรรษัทภิบาล  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ธนาคารกสิกรไทย  ส่ิงแวดลอม  สังคม  ลูกคา  พนักงาน 

ทั้งสี่องคการมีการแบงกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานสังคม  และดานสิ่งแวดลอม 
มีเพียงบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  ที่มีการแบงกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดาน 
เศรษฐกิจชุมชน  สวนอีกสามองคการไมไดกลาวถึง  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีเพียงบริษัท 
ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีการแบงไวอยางชัดเจน  โดยกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดาน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย  จํากัด (มหาชน) ครอบคลุมทั้งภายในองคการ 
(พนักงาน) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายนอกองคการ (การใหโอกาสทางการศึกษา การพัฒนา 
ศักยภาพของเยาวชนไทย)  สวนธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) แบงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ภายในองคการไวในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานพนักงาน  ในขณะที่บริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไมไดแบงกิจกรรมความรับผิดชอบตอ 
สังคมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคการไวอยางชัดเจน แตในการดําเนินงานพบวา 
ทุกองคการใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเนื่องจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปน “องคกร 
แหงความเปนเลิศ” และบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  มีการสรางวัฒนธรรมองคการให 
เปน “องคกรแหงการเรียนรู” 

สวนกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายนอกองคการนั้น 
พบวาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  แยกกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษยภายนอกองคการไวในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานการศึกษา  โดยครอบคลุมถึงประเด็น 
ดานการศึกษา การกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม  ในขณะที่บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)และ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ไดจัดไวในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานสังคม  ซึ่งพบวา 
ทั้งสี่องคการมีการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานการศึกษาเหมือนกันเพียงแตสามองคการ 
ไมไดแยกกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานการศึกษาเหมือนกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

มีเพียงบริษัท ปูนซิเมนตไทย  จํากัด (มหาชน)  ที่แบงกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดาน 
บรรษัทภิบาล  มีเพียงบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่แบงกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดาน
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การศึกษาแยกออกจากกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในดานสังคม ซึ่งแบงตามโครงสราง 
การบริหารงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และมีเพียงธนาคาร 
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ที่มีการแบงกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานลูกคา 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่ไดรับรางวัลความรับผิดชอบตอสังคมจาก 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ประกอบดวยกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในดานสังคม 
ดานสิ่งแวดลอม  ดานการศึกษา  ดานเศรษฐกิจชุมชน  ดานบรรษัทภิบาล  ดานการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย  และดานลูกคา  ซึ่งกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานพบวามีความแตกตางกัน 
ไปขึ้นอยูกับลักษณะ ประเภทของการดําเนินธุรกิจ  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ 
องคการฯ ในแตละดาน  (ตารางที่ 4.8  ตารางที่ 4.9  และภาคผนวก ง) 

ตารางท่ี 4.8  ตัวอยางกจิกรรมความรบัผิดชอบตอสังคมดานสังคมและดานสิ่งแวดลอมขององคการฯ 

องคการ 
ที่ศึกษา 

ตัวอยางกิจกรรม CSR ดานสังคมและดานสิ่งแวดลอม 
ดานสิ่งแวดลอม  ดานสังคม 

บางจาก 
ปโตรเลียม 

-  โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือก 
-  “บางจากรักษเจาพระยา” 
-  โครงการหัวใจใบไม 

-  ทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก 
-  โครงการแวนแกว 
-  โครงการ  “บางจากหวงใยปลอดภัยใน 
ชุมชน” 

ปตท.  -  โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือก 
-  โครงการคายเยาวชน ปตท. อนุรักษ 
ทะเลไทย 

-  โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว 

-  มอบทุนการศึกษา อุปกรณการเรียนการสอน 
-  โครงการแกปญหาเรงดวนจากภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติ 

-  โครงการ PTT Engine Tune Up 
ปูนซิเมนต 
ไทย 

-  ผลิตกระแสไฟฟาจากความรอนเหลือ 
ทิ้งในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต 

-  ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
-  โครงการ SCG รักษน้ํา...เพื่ออนาคต 

-  มอบทุนการศึกษา  SCG 
-  โครงการ  Professional  Driver 
-  โครงการคายอาสาพัฒนา 

ธนาคาร 
กสิกรไทย 

-  โครงการ K Email Statement 
-  โครงการน้ําใสทั่วไทยดุจน้ําพระทัย 

พระราชินี 
-  โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

ครองราชย 50 ป 

-  โครงการมอบทุนการศึกษาแกเยาวชน 
นิสิต นักศึกษา 

-  โครงการแวนแกว 
-  โครงการชวยเหลือผูประสบภัยสินามิ
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ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของสี่องคการทางดานสิ่งแวดลอม และดานสังคม 
ดังนี้คือ 

ดานสิ่งแวดลอม ภายในกระบวนการดําเนินธุรกิจ  พบวาทั้งสี่องคการมีกิจกรรมดาน 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม รวมถึงการมีกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่แสดง 
ถึงการใสใจตอสภาพแวดลอมภายในกระบวนการดําเนินธุรกิจ ดังนี้คือ บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน)  และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีโครงการพัฒนาพลังงานทางเลือก ผลิตภัณฑ 
แกสโซฮอล บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑกระดาษถายเอกสารที่เปนมิตรตอ 
สิ่งแวดลอม  และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โครงการ K Email Statement เปนตน 

ดานสิ่งแวดลอม ภายนอกกระบวนการดําเนินธุรกิจ  พบวา ทั้งสี่องคการมีโครงการ 
เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรน้ํา  และพบวาสามองคการ คือ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีโครงการเกี่ยวกับ 
การอนุรักษทรัพยากรปาไม  เปนตน  การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอม 
ของทั้งสี่องคการ  ครอบคลุมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมทั้งภายในและภายนอกกระบวนการ 
ดําเนินธุรกิจ

ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมทางดานสังคม ซึ่ งแบงเปน ดานการศึกษา 
ดานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  ดานศาสนา  ดานศิลปะ ดานการกีฬา และดานสาธารณภัย  ดังนี้ 

ดานการศึกษา  พบวาทั้งสี่องคการมีการมอบทุนการศึกษา สิ่งของ อุปกรณการเรียนใหกับเด็ก 
และเยาวชน  เชน บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีโครงการโรงเรียนของหนู สวนบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) มีโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน  (แบงไวในดานการศึกษา)  บริษัท ปูนซิเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาของ SCG  (แบงไวในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย)  และธนาคาร 
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา  เปนตน 

ดานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  บริษัท  บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จัดโครงการ 
“บางจากหวงใย ปลอดภัยในชุมชน” บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  “โครงการ  PTT  Engine  Tune  up” 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) “โครงการ Professional Driver”  เปนตน และพบวา บริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  และธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน)  มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กและ 
มีโครงการ “แวนแกว” เหมือนกัน 

ดานศาสนา  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  ทอดผาปา ปลูกปารักษาตนน้ํา 
และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  โครงการเว็บไซตเมตตาธรรม  เปนตน
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ดานศิลปะ  บริษัท  ปตท. จํากัด (มหาชน)  จัดประกวดและแสดงผลงาน  “ศิลปกรรม ปตท.” 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  จัดการประกวดรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย  และธนาคาร 
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  โครงการจัดประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
80พรรษา และมีเพียงบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สนับสนุนการอนุรักษประเพณีตีกลองปูจา เขลางค 
นครรวมกับชาวลําปาง  เปนตน 

ดานสาธารณภัย  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โครงการแกปญหาเรงดวนจากภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติ  บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) โครงการชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน  และ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีการชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ  เปนตน 

ตารางท่ี 4.9  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ  ดานเศรษฐกิจ 
ดานการศึกษา  ดานบรรษัทภิบาล  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และดานลูกคา 

องคการที่ศึกษา  ตัวอยางกิจกรรม CSR ดานอื่นๆ 
บางจากปโตรเลียม 
ดานเศรษฐกิจชุมชน  โครงการปมชุมชนบางจาก  เหนื่อยนักพักนวด 
ปตท. 
ดานการศึกษา  โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จัดประกวดและแสดงผลงาน “ศิลปกรรมปตท.” 

โครงการปตท. (5 ส) สูโรงเรียน  โครงการสนับสนุนกองทุนพัฒนาการกีฬา แหงชาติ 
ปูนซิเมนตไทย 
ดานบรรษัทภิบาล  โครงการฝกงานภาคฤดูรอนสําหรับ 

นิสิตนักศึกษา 
จัดรณรงคบรรษัทภิบาล 

ดานการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาความรูตามหลักสูตร 

ธนาคารกสิกรไทย 
ดานลูกคา  โครงการสงเสริมการจัดการที่ยั่งยืน 

ของผูประกอบการ SMEs 

ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ ในดานอ่ืนๆ ไดแก ดานเศรษฐกิจ 
ชุมชน  ดานการศึกษา  ดานบรรษัทภิบาล  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และดานลูกคา 
ดังนี้คือ
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ดานเศรษฐกิจชุมชน  มีเพียงบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ที่มีการจัด 
กิจกรรมดานเศรษฐกิจชุมชน ไดแก โครงการปมชุมชนบางจาก  เหนื่อยนักพักนวด  เปนตน 

ดานการศึกษา  มีเพียงบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ที่แบงกิจกรรมความรับผิดชอบตอ 
สังคมดานการศึกษา โดยครอบคลุมเรื่องการศึกษา การกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมไวชัดเจน เชน 
โครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน โครงการปตท. (5 ส) สูโรงเรียน เปนตน ในขณะที่บริษัท 
บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  และธนาคารกสิกรไทย จํากัด  (มหาชน) จัดกิจกรรม 
ความรับผิดชอบตอสังคมดานการศึกษาไวในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานสังคม 
สวนบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) รวมไวในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดาน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ดานบรรษัทภิบาล  มี เพียงบริษัท ปูนซิ เมนตไทย จํากัด  (มหาชน)  ที่ มีกิ จกรรม 
ความรับผิดชอบตอสังคมดานบรรษัทภิบาล  ไดแก โครงการฝกงานภาคฤดูรอน สําหรับนิสิตนักศึกษา 
(SCG Excellence Internship Program)  และการจัดรณรงคเรื่องบรรษัทภิบาล 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ทั้งสี่องคการมีกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดาน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคการเหมือนกัน เพียงแตไมไดแบงไวชัดเจนดังเชน บริษัท 
ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) มีเพียงบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ที่แบงกิจกรรม 
ความรับผิดชอบตอสังคมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวชัดเจนครอบคลุมการพัฒนาทรพัยากร 
มนุษยทั้งภายในและภายนอกองคการ  โดยมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักสูตรที่เครือซิ 
เมนตไทยไดจัดไวใหกับพนักงานในระดับตางๆ ซึ่งทุกองคการถือวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เปนสวนหนึ่งของกลยุทธของแตละองคการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายนอกกระบวนการ 
ดําเนินธุรกิจ พบวา บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โครงการทุนการศึกษาเยาวชน 
บางจาก  ดานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  โครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน  สวนบริษัท 
ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาของ SCG  และธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) มอบทุนการศึกษาแกเยาวชน นิสิต นักศึกษา เปนตน ซึ่งทั้งสี่องคการมีการมอบ 
ทุนการศึกษา สิ่งของ อุปกรณการเรียนใหกับเด็กและเยาวชนเหมือนกัน 

ดานลูกคา  มีเพียงธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่จัด “โครงการสงเสริมการจัดการ 
ที่ยั่งยืนของผูประกอบการ SMEs”  จัดทําเว็บไซต K SME Care เปนตน
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4.5.2  การจัดการดานเงินทุนในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
จากการศึกษา พบวา  บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน)  มีการกําหนดเงินงบประมาณเพื่อดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมไว 
ชัดเจน  สวนบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไมได 
กําหนดงบประมาณการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมไวชัดเจน (ตารางที่ 4.10 และ 
ภาคผนวก ค) 

ตารางท่ี 4.10  สรุปกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 

องคการ 
ที่ศึกษา 

การแบงกิจกรรม 
ความรับผิดชอบ 
ตอสังคม (ดาน) 

ตัวอยางกิจกรรม CSR 
(โครงการ) 

งบประมาณการดําเนิน 
งานดานกิจกรรม CSR 

(ลานบาท) 
บางจาก 
ปโตรเลียม 

เศรษฐกิจชุมชน   สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

ภายในและภายนอก 
กระบวนการดําเนินธุรกิจ 

ไมกําหนดไวชัดเจน 
(พิจารณาตามความจําเปน) 

ปตท.  การศึกษา (การศึกษา  ศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม) 
สังคม  และส่ิงแวดลอม 

ภายในและภายนอก 
กระบวนการดําเนินธุรกิจ 

ไมกําหนดชัดเจนประมาณ 550 
(ไมรวมการพยุงราคาน้ํามัน) 

ปูนซิเมนต 
ไทย 

บรรษัทภิบาล  การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย  สังคม 

และส่ิงแวดลอม 

ภายในและภายนอก 
กระบวนการดําเนินธุรกิจ 

700 

ธนาคาร 
กสิกรไทย 

ลูกคา  พนักงาน  สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

ภายในและภายนอก 
กระบวนการดําเนินธุรกิจ 

225 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ใชเงินทุนในการดําเนินงานประมาณ 700 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 3.4  ของผลกําไร และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประมาณ 225 
ลานบาท หรือไมต่ํากวารอยละ 1.5 ของรายได  โดยทั้งสององคการกําหนดเงินงบประมาณสําหรับ 
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมไวชัดเจนจากผลกําไรขององคการ  สวนบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน)  และบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไมไดกําหนดไวชัดเจนวาเปน 
กี่เปอรเซ็นของผลกําไร  ป 2550  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใชเงินงบประมาณ 550  ลานบาท 
ไมรวมการพยุงราคาน้ํามันและโครงการใหญๆ  ถารวมความรับผิดชอบตอสังคมภายในกระบวนการ 
ดําเนินธุรกิจ การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมประมาณ 10,000  ลานบาทตอป และบริษัท บางจาก
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ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  ใชเงินเทาที่จําเปนตามความเหมาะสมไมไดบอกตัวเลขงบประมาณใน 
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมไวชัดเจนเนื่องจาก บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  ใชทรัพยากรที่มีอยูแลวไมเนนการจัดสรรเงินในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ 
สังคม 

4.6 ปญหาในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ มีอะไรบาง 

4.6.1  ปญหาท่ีพบจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในองคการฯ 
นับตั้งแตองคการฯ เริ่มมีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม  พบวา ปญหา 

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของทั้งสี่องคการ มีความเหมือนและความแตกตาง 
กัน (ตารางที่ 4.11 และภาคผนวก ค) 

ตารางท่ี 4.11  ปญหาที่พบจากการดาํเนินงานดานกจิกรรมความรับผดิชอบตอสงัคมขององคการฯ 

องคการที่ศึกษา  ปญหาจากการดําเนินงานดาน CSR 
บางจากปโตรเลียม  การขาดการมีสวนรวมของพนักงาน 
ปตท.  ความไมเพียงพอของงบประมาณ 
ปูนซิเมนตไทย  การขาดการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
ธนาคารกสิกรไทย  ความไมเพียงพอของงบประมาณ 

ปญหาจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการในบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน)  และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เกิดจากความไมเพียงพอของงบประมาณใน 
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม สวนบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ปญหา 
เกิดจากการขาดการมีสวนรวมของพนักงาน  และบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  มีปญหาใน 
เรื่องการขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

4 .6.2  วิธีการบริหารจดัการกบัปญหาท่ีพบ 
จากปญหาที่พบในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของสี่องคการมี 

ความเหมือนและความแตกตางกัน  ดังนั้นทั้งสี่องคการจึงมีวิธีการบริหารจัดการกับปญหาที่เหมือน 
และแตกตางกันดวย  (ตารางที่ 4.12)
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ตารางท่ี 4.12  สรุปปญหาทีพ่บและวิธีการบริหารจัดการกับปญหาขององคการฯ 

องคการที่ศึกษา  ปญหาจากการดําเนิน 
งานดาน CSR 

วิธีการบริหารจัดการกับปญหา 

บางจากปโตรเลียม  การขาดการมีสวนรวม 
ของพนักงาน 

ใชการวัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลเปนเคร่ืองมือ 
สรางวัฒนธรรมการดําเนินงานดาน CSR 

ปตท.  ความไมเพียงพอของ 
งบประมาณ 

พิจารณาเฉพาะโครงการที่จําเปนจริงๆ เทาที่ชวยได 

ปูนซิเมนตไทย  การขาดการส่ือสารที่มี 
ประสิทธิภาพ 

เนนการส่ือสารขอมูลที่ถูกตองกอนการดําเนินงาน  รวมทั้ง 
มีการถายทอดแลกเปล่ียนความรูประสบการณการทํางาน 
รวมกัน 

ธนาคารกสิกรไทย  ความไมเพียงพอของ 
งบประมาณ 

จัดลําดับความสําคัญของโครงการโดยยึดตามนโยบาย 
CSR 

สําหรับปญหาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ พบวา บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เกิดจากความไมเพียงพอของ 
งบประมาณในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม  โดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
ใชวิธีการพิจารณาโครงการที่มีความสําคัญเทาที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จะใหความชวยเหลอื 
ได  ซึ่งคลายกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมเพียงแตธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะใชวิธีการพิจารณาตาม 
นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมเปนหลัก บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ปญหา 
คือ การขาดการมีสวนรวมของพนักงานทําใหบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) กําหนด 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ขึ้นเพื่อกระตุนใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบ 
ตอสังคม  และบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
เครือซิเมนตไทยจะเนนการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันรวมถึงมี 
การแลกเปลี่ยนถายทอดความรูรวมกันกอนเริ่มดําเนินงาน
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4.7  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
คืออะไร 

ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
จากการศึกษา พบวา  ผูใหสัมภาษณทั้งสี่คนเชื่อวาการดําเนินงานดานความรับผดิชอบ 

ตอสังคมยอมนํามาซึ่งผลประโยชนตอองคการทั้งทางตรงและทางออม  (ตารางที่ 4.13) 

ตารางท่ี 4.13  ผลที่ไดรับจากการดําเนนิงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 

องคการที่ศึกษา  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
บางจากปโตรเลียม  สรางภาพลักษณชื่อเสียงที่ดีขึ้น  ลูกคาภักดีตอตราสินคาบางจากปโตรเลียม 

ปตท.  เพิ่มภาพลักษณชื่อเสียง  ความนาเชื่อถือใหบริษัท ปตท.  ตราสินคาของปตท. เปนที่ 
ยอมรับ  และสรางความสัมพันธที่ดีกับคนในชุมชน  สังคม 

ปูนซิเมนตไทย  สรางความนาเชื่อถือใหกับนกัลงทุน  สรางภาพลักษณชื่อเสียงของบริษัท ปนูซิเมนตไทย 
ชวยในการสรรหาบุคลากรและรักษาพนักงานใหทาํงานกับบริษัท ปนูซิเมนตไทย  ทําให 
ลูกคามีความภักดีตอตราสินคาของเครือซเิมนตไทยเพิ่มขึน้  และชวยสรางความสัมพันธ 
ที่ดีกับชุมชน 

ธนาคารกสิกรไทย  สรางภาพลักษณช่ือเสียงใหกับธนาคารกสิกรไทย 

ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ คือ 
ทั้งสี่องคการมีความเห็นสอดคลองกันวาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมชวยสราง 
ภาพลักษณชื่อเสียงความนาเชื่อถือใหกับทั้งสี่องคการ  มีเพียงสามองคการ คือ บริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 
(มหาชน) ที่เห็นวา การดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมนั้นชวยใหลูกคาภักดตีอตราสนิคาของ 
องคการ  และมีสององคการ  คือ  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  และบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 
(มหาชน) ที่เห็นวา  การดําเนินงานดาน CSR ชวยทําใหองคการมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและ 
สังคมเพิ่มขึ้น  และมีเพียงองคการเดียว คือ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น ที่มองวา 
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมชวยเพิ่มความสามารถในการสรรหาและรักษา 
พนักงานใหทํางานกับองคการ
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4.8  แนวโนมงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในอนาคตขององคการฯ จะเปน 
อยางไร 

4.8.1 แนวโนมของงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ ใน 3-5 ปขางหนา 
จากการศึกษา  พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมเปนประเด็นที่ทั่วโลกตางใหความสนใจ ซึ่ง 

องคการชั้นนําในประเทศไทยมีแนวโนมวาในอนาคตจะยังคงใหความสําคัญกับการดําเนินงานดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมตอไปและจะทําเพิ่มขึ้นดวย (ตารางที่ 4.14 และภาคผนวก ค) 

ตารางท่ี 4.14  แนวโนมของงานดานความรบัผิดชอบตอสังคมขององคการฯ ใน 3-5 ปขางหนา 

องคการที่ศึกษา  แนวโนมการดําเนินงานดาน CSR ใน 3-5 ปขางหนา 
บางจาก 
ปโตรเลียม 

คงเดิม  ที่ผานมาการดําเนินงานดาน CSR มีความเหมาะสมกับบางจากปโตรเลียม 
แลวถาจะปรับเปล่ียนคงตองพิจารณาจากแนวทางการดําเนนิงานของ ISO 26000 

ปตท.  กําลังปรับเปล่ียนการดําเนินงานดาน CSR ใหเปนไปตามหลักสากลมากขึ้น 

ปูนซิเมนตไทย  เพิ่มการดําเนินงานดาน CSR  โดยเนนกิจกรรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนจริงๆ 
เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนเทียบเทาองคการระดับสากล 

ธนาคารกสิกรไทย  คงเดิม ยึดตามนโยบายของเครือกสิกรไทยภายใน 3-5 ป เนนการชวยเหลือเด็กและ 
เยาวชน 

แนวโนมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคการในอีก 3-5 ปขางหนา 
พบวาทั้งสี่องคการยังคงมีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมตอไป คือ บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ไมวาความรับผิดชอบตอสังคมจะเรียกวาอะไรก็ตามจะยังคงมุงมั่นในการดําเนินงานดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคม เพราะเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศน  ภารกิจในการดําเนินงานทั้งดานธุรกิจ และ 
ดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําลังอยูระหวางการปรับเปลี่ยนกรอบ 
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหมีทิศทางสอดคลองกับ ISO  26000  ในขณะที่บริษัท 
ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  มีแนวโนมจะดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มขึ้นโดย 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เนนการใหความสําคัญกับกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชน 
จริงๆ  ใหมีมาตรฐานการดําเนินงานเทียบเทาองคการระดับสากลเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

สวนบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ยังไมมีการปรับแผนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม  กลาวคือ บริษัท บางจากปโตรเลียม
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จํากัด (มหาชน)  ดวยเหตุที่วาบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มองวาการดําเนินงานดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมที่ทํานั้นมีความเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะการดําเนินธุรกิจอยูแลวถาจะ 
ปรับก็คงปรับตามกรอบของ ISO 26000 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น เชนเดียวกับ ธนาคาร 
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่ยังคงชวยเหลือ แสดงความรับผิดชอบตอสังคมดวยการสงเสริมเด็กและ 
เยาวชนใหไดรับโอกาสทางดานการศึกษา  ซึ่งถือเปนนโยบายของเครือกสิกรไทยภายใน 3-5 ปนี้  และ 
ถาจะมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานดานCSRก็ตอเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณที่ทําใหตองเปลีย่น 

4.8.2  แนวโนมของงานความรับผิดชอบตอสังคมโดยท่ัวไปในสังคม 3-5 ป 
ขางหนา 

เมื่อถามเกี่ยวกับแนวโนมของการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยทั่วไปใน 
สังคม 3-5 ปขางหนา ทั้ งสี่องคการเห็นวาทุกองคการภาคธุ รกิจควรที่จะดําเนินงานดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคม  (ตารางที่ 4.15 และภาคผนวก ค) 

ตารางท่ี 4.15  แนวโนมของงานดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยทั่วไปในสังคม 3-5 ปขางหนา 

องคการที่ศึกษา  แนวโนมการดําเนินงานดาน CSR ในสังคม 
บางจากปโตรเลียม  องคการภาคธุรกิจทํา CSR  เพิ่มขึ้น  ปญหาโลกรอนเปนเร่ืองที่ตองใหความสําคัญ 

ปตท.  องคการธุรกิจดําเนินงานดาน CSR เพิ่มขึ้น องคการที่ไมทํา CSR สังคมจะตอตาน 

ปูนซิเมนตไทย  สังคมใหความสําคัญกับการดําเนินงานCSR เพิ่มขึ้น  ถาไมทําอาจถูกตอตานจากสังคม 

ธนาคารกสิกรไทย  ภาคเอกชนมีบทบาทดาน CSR มากขึ้น  ปญหาโลกรอนและโรคเอดสไดรับ 
ความสนใจเพิ่มขึ้น 

ทั้งสี่องคการ  เห็นวา แนวโนมในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยทั่วไปใน 
3-5 ปขางหนา องคการภาคธุรกิจจะมีการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มขึ้น  บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ถาองคการใดไมทํา CSR ในอนาคตอาจ 
ถูกตอตานจากสังคม  สวนบริษัท  บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย  จํากัด 
(มหาชน)  ยังเห็นวาโดยเฉพาะองคการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะตองมีการดําเนินธุรกิจ 
อยางรับผิดชอบตอสังคม และปญหาเรื่องโลกรอนจะไดรับความสนใจเพิ่มขึ้น  และธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน)  ยังเห็นเพิ่มเติมวา โรคเอดสเปนปญหาที่สังคมตระหนักใหความสําคัญเพิ่มมากขึ้น



บทที่ 5 

การอภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

บทนี้  เปนการอภิปรายผลการศึกษา เรื่องการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ธุรกิจที่ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของที่ได 
จากการทบทวนวรรณกรรม  จากนั้นเปนขอเสนอแนะสําหรับองคการ  ตลอดจนขอเสนอแนะสําหรับ 
การศึกษาครั้งตอไป  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1  การอภิปรายผลการศึกษา 

องคการทั้งสี่แหงที่ไดรับรางวัลในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมมีหลักการและแนวทาง 
การดําเนินงานดังนี้ 

5.1.1  หลักการและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมของ 
องคการธุรกิจท่ีไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (องคการฯ) 

หลักการและแนวคิดในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของทั้งสี่องคการ 
เกิดจากผูบริหารหรือผูนําประเทศมีวิสัยทัศนที่จะดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมตั้งแต 
การกอตั้งองคการ  ซึ่งเปนไปตามผลการวิจัยของ Kraisornsuthasinee และ Swierczek (2006: 58) 
และธัญมณัสธนัญญ พาณิภัค  (2549: 253) ที่พบวา แรงจูงใจภายในการดําเนินงานดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมเกิดจากการไดรับการกระตุนจากผูบริหารซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอ 
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) รวมทั้งทรัพยากรทางดานการเงิน และผูมีสวน 
ไดสวนเสีย (พนักงาน ลูกคา  ผูถือหุน  สังคม) โลกาภิวัตน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎระเบียบขอบังคับ 
ของรัฐบาลและมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมระดับสากล  (ISO 26000)  สงผลใหทั้งสี่องคการ 
มีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม  โดยกําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมไว 
อยางชัดเจนวาจะรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย  ถือเปนหนาที่ของพลเมืองที่ดีของสังคม ที่จะ 
ดําเนินธุรกิจควบคูกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  และนโยบายดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ 
หลักการกํากับดูแลกิจการ  มีทิศทางสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ องคการ เพื่อเปนมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  และแนวทางในการดําเนินธุรกิจเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการ ซึ่งหลักการ
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ดําเนินงานดาน CSR  ของสี่องคการเปนหลักการที่ใกลเคียงกับหลักการของ  Caux  Round  Table 
(2003), Export Development Canada (EDC) (2004: 3), Sullivan (2005) ที่อธิบายวาการดําเนินงาน 
ดาน CSR  ตั้งอยูบนพื้นฐานจริยธรรมทางธุรกิจ 

5.1.2  คํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ขององคการฯ 
การกําหนดคํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอสังคม”  แตกตางกันไปบางเล็กนอยตามประเภท 

องคการธุรกิจ คือ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนธุรกิจการผลิตมีผลกระทบตอตอชุมชน สังคม สิ่งแวดลอมโดยตรงจึง 
มีการกําหนดคํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ที่ชัดเจน สวนธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ใหคํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ไวอยางหลวมๆ เนื่องจากธุรกิจการบริการดานการเงินไม 
สงผลกระทบตอชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอมโดยตรง ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  จึงมองไปที่ 
การรับผิดชอบตอสังคมภายนอกกระบวนการดําเนินธุรกิจเทานั้น แตพบวาที่จริงแลวทางธนาคารกสิกร 
ไทย  จํากัด (มหาชน)  มีการรับผิดชอบตอสังคมภายในกระบวนการดําเนินธุรกิจทางออม  โดยการใช 
ความรับผิดชอบตอสังคมเปนมาตรการหนึ่งในการปลอยสินเชื่อใหกับลูกคาของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน)  ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งในการทํา CSR  เปนจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code  of  Conduct) และ 
การกํากับดูแลกิจการ คํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ของสี่องคการมีความคลายคลึงกันคือ 
เปนความสมัครใจและการทําตามหนาที่ขององคการที่จะแสดงถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
อยางเปนธรรม เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังเชน คํานิยาม “ความรับผิดชอบตอสังคม” ของ ISO 
(2007b: 3), CBSR (2008), CSR Asia  (2008), WBCSD  (2008) นั่นคือ การแสดงความรับผิดชอบตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

5.1.3  ฝายงานหลักท่ีทําหนาท่ีดูแลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
ทั้งสี่องคการมีคณะกรรมการดูแลงานดาน CSR ทําหนาที่พิจารณา ทบทวน กําหนดนโยบาย 

ดาน CSR  ดูแลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม มีชื่อเรียกแตกตางกันไป ซึ่งการที่ทั้ง 
สี่องคการมีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลงานดานCSR นั้นเนื่องจากปจจุบันทั่วโลกใหความสนใจในเรื่อง 
CSRและองคการชั้นนําของโลก อาทิ  American Chamber of Commerce People’s Republic of China 
(2008), American Chamber of Commerce in Poland (2009), Hong Kong Exchanges and Clearing 
Limited (2009) ไดจัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมอยางเปนทางการ  คณะกรรมการดูแล 
งานดานCSR ของสี่องคการทําหนาที่กําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม  พิจารณา ดูแล ติดตาม 
การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม  เชนเดียวกับหนวยงานในตางประเทศ  Hong  Kong
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Exchanges and Clearing Limited (2008)นั่นคือการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบายดานCSRถือเปน 
หนึ่งในหนาที่ของคณะกรรมการCSR และทั้งสี่องคการมีสวนงานประชาสัมพันธหรือฝายสื่อสารองคการ 
ทําหนาที่สื่อสารประชาสัมพันธ สนับสนุน ประสานงาน และเผยแพรขอมูล  กิจกรรมความรับผิดชอบตอ 
สังคมใหทั้งภายในและภายนอกองคการทราบ  โดยที่ฝายประชาสัมพันธของบริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่เปน 
หนึ่งในคณะกรรมการดําเนินงานดาน CSR  ในขณะที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ฝายองคการ 
สัมพันธเปนเพียงฝายสนับสนุนงานดานCSR ไมไดเปนหนึ่งในคณะกรรมการCSR 

และยังพบวาสามองคการดังกลาว  มีสวนงานหรือฝายงานที่รับผิดชอบในการกําหนดโครงการ 
ดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยตรง นั่นคือ  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  ไดแก สวน 
ประชาสัมพันธ ดูแลรับผิดชอบจัดกิจกรรมงานวันเด็ก  สวนสิ่งแวดลอม กําหนดโครงการหรือกิจกรรมCSR 
ในแตละป และสวนกิจการสัมพันธ ดูแลเฉพาะกิจกรรมดานพลังงาน ดานบริษัท  ปตท. จํากัด (มหาชน) 
ฝายกิจการเพื่อสังคมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม  และบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ศูนยสงเสริม 
คุณภาพงานดูแลดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  เปนตน สําหรับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
งาน CSR  เปนงานภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  เนื่องจากธุรกิจการเงิน 
การธนาคารไมไดเปนธุรกิจที่กอใหเกิดความเสียหายตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยตรง 

5.1.4  กระบวนการในการจัดการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
กระบวนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของทั้งสี่องคการมีกรรมการผูจัดการ 

ใหญ/ คณะกรรมการบริษัท/ธนาคาร  แตงตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานดาน CSR  เพื่อกําหนด 
นโยบายCSR ใหมีทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน ภารกิจขององคการ  เปนสวนหนึ่งของนโยบายการกํากับ 
ดูแลกิจการ  และจริยธรรมทางธุรกิจ  โดยมีฝายสื่อสารองคการเปนฝายสนับสนุน  สื่อสารนโยบาย 
กิจกรรม และรายงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหคณะกรรมการดูแลงานดาน CSR  รวมถึงให 
บุคลากรภายในและภายนอกองคการทราบ  การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของทั้ง 
สี่องคการเริ่มจาก  การกําหนดแผน การดําเนินงาน  การปฏิบัติตามแผน  การติดตามประเมินผลและ 
การรายงานผลการดําเนินงาน  และการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงาน  ซึ่งกระบวนการดําเนินงานดาน 
CSR ของสี่องคการมีการรับแนวคิดมาจากองคการในตางประเทศ ดังเชน IISD (2007: 18-20) เปนตน 

5.1.5  การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของทั้งสี่องคการ พบวา มีการจัดกิจกรรม CSR ดาน 

สังคม และดานสิ่งแวดลอมเหมือนกัน  สวนกิจกรรมดานอ่ืนมีความแตกตางกันไปตามลักษณะ ประเภท
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ขององคการธุรกิจ  แนวทางการดําเนินกิจกรรม CSR ของทั้งสี่องคการครอบคลุมทั้งสวนทีเ่กีย่วของ 
และไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ  ตามแนวคิดของ Kotler และ Lee (2005: 22-24)  ที่จําแนก 
แนวทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมไว 6 แนวทาง คือ การสงเสริมใหรับรูใน 
วงกวาง  การเชื่อมโยงกับการทําการตลาด  การใชการตลาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคม 
การบริจาคในรูปแบบตางๆ  การอาสาสมัครชวยเหลือชุมชน และการดําเนินธุรกิจดวย 
ความรับผิดชอบตอสังคม  ดานการจัดงบประมาณสําหรับกิจกรรม  CSR พบวา บริษัท ปูนซิเมนต 
ไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีการกําหนดงบประมาณ CSR ไว 
ชัดเจน โดยคิดเปนเปอรเซ็นตของรายได  สวนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  ไมไดกําหนดไวชัดเจนวาเปนกี่เปอรเซ็นของผลกําไร 

5.1.6  ปญหาในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
ปญหาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ พบวา ปญหาที่เกิดขึ้น 

ในบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เกิดจากการมีงบประมาณ 
ไมเพียงพอตอการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม  ซึ่งหลายองคการในตางประเทศก็ 
เผชิญกับปญหาการขาดแคลนทรัพยากรดานเงินทุนงบประมาณ  เชน Business  in  the 
Community (2003), CIRCA (2004b: 8), GreenBiz (2005), World Bank (2006: 32-33)  บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน)  ใชวิธีการพิจารณาตามความสําคัญของโครงการหรือการจัดลําดับ 
ความสําคัญของโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งเปนวิธีการแกปญหาเดียวกับธนาคาร 
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพียงแตธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะใชวิธีการพิจารณาตาม 
นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมเปนหลัก 

ดานบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  ปญหาที่พบคือ การขาดสิ่งจูงใจให 
พนักงานและผูบริหารรวมกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่ง World Bank (2006: 32-33) 
ไดมีการกลาวถึงปญหาการขาดสิ่งจูงใจสําหรับคณะทํางานไวในรายงานของธนาคารโลกดวย 
เชนกัน  จากปญหาดังกลาวทําใหบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) กําหนดตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงาน (KPIs)  ขึ้นเพื่อกระตุนใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอ 
สังคม  สวนบริษัท ปูนซิเมนตไทย  จํากัด  (มหาชน)  เผชิญกับปญหาดานการสื่อสารที่ขาด 
ประสิทธิภาพ  ซึ่ง World Bank (2003: 25)  เองก็มีปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารในการดําเนินงาน 
CSR เชนกัน  ดังนั้นกอนเริ่มดําเนินงานเครือซิเมนตไทยจะเนนการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย 
รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนถายทอดความรูรวมกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
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5.1.7  ผลท่ีไดรับจากการดาํเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
ผลการศึกษา พบวา ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 

แบงไดสี่ประการ คือ ภาพลักษณชื่อเสียงการยอมรับความนาเชื่อถือขององคการ ลูกคามีความภักดีตอ 
ตราสินคาขององคการ สรางความสัมพันธที่ดีใหกับชุมชนสังคมที่องคการตั้งดําเนินธุรกิจ  และเพิ่ม 
ความสามารถในการสรรหาและรักษาพนักงานใหทํางานกับองคการ  ทั้งสี่องคการมีความเห็นสอดคลอง 
กันวาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมชวยสรางภาพลักษณชื่อเสียง ความนาเชื่อถือใหกับ 
องคการฯ  ซึ่งหนวยงานในตางประเทศ เชน Society  for  Human  Resource  Management  (SHRM) 
(2007:  27)  ไดมีการสํารวจ พบวา ในประเทศบราซิล รอยละ 81 ของผูตอบแบบสอบถามเห็นวา 
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมชวยสรางภาพลักษณ  และจากการศึกษาของ Biondi, Frey 
และ  Iraldo  (2000:  63)  ชวยสนับสนุนวาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมมีสวนชวย 
สรางภาพลักษณชื่อเสียงใหกับองคการ 

สามองคการ  คือ  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด  (มหาชน)  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  เห็นวาการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมนั้นชวยให 
ลูกคาภักดีตอตราสินคาขององคการ  เชนเดียวกับ BSD Global  (2007), CBSR (2008)  สององคการ 
คือ  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  เห็นวาชวยทําใหองคการ 
มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและสังคมเพิ่มขึ้น (Business Link, 2008) และมีเพียงบริษัท ปูนซิเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) เทานั้นที่มองวาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมชวยเพิ่มความสามารถใน 
การสรรหาและรักษาพนักงานใหทํางานกับองคการ  โดยผลการศึกษาของ  SHRM (2007: 27) ยืนยันวา 
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมชวยรักษาพนักงานใหอยูกับองคการมากขึ้น  ในทาง 
ตรงกันขามการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของทั้งสี่องคการไมเปนไปตามผลการสํารวจ 
องคการสวนใหญในประเทศไทยของ Grant  Thornton  (2008:  6)  ที่พบวาการดําเนินงานดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมมีวัตถุประสงคเพื่อตองการลดหยอนภาษี (Tax Relief) 

5.1.8  แนวโนมงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในอนาคตขององคการฯ 
แนวโนมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคการ  พบวา ทั้งสี่องคการ 

ยังคงมีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมตอไป  เชนเดียวกับแนวโนมของหนวยงานใน 
ตางประเทศ  เชน Coro  Strandberg  of  Strandberg  Consulting  (2002)  อธิบายวา ในอนาคต 
องคการตางๆ จะดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยใหมีความตอเนื่องมากขึ้น  และ 
ทั้งสี่องคการจะมีการปรับทิศทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหเทียบเทา
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มาตรฐานสากล  ดังเชน มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของ  ISO  26000 โดยมุงเนน 
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืน  ซึ่งการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ 
สังคมอยางยั่งยืนเปนแนวโนมที่หนวยงานในตางประเทศตางใหความสําคัญ อาทิ African Institute 
of Corporate Citizenship (AICC) (2005)  เปนตน 

สําหรับแนวโนมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยทั่วไปในสังคมทั้ง 
สี่องคการใหความเห็นวา องคการภาคธุรกิจจะมีการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มขึ้น 
โดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) มีความเหน็เพิม่เตมิวา 
ถาองคการใดไมทํา CSR  ในอนาคตอาจถูกตอตานจากสังคม ซึ่งเปนไปตามผลการวิจัยของ 
วรุณพันธ คงสม  (2549: 51) ที่พบวา พฤติกรรมของคนกรุงเทพมหานคร สวนใหญรอยละ 50 เลือก 
ซื้อสินคาหรือบริการขององคการธุรกิจที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมแมวาราคาสินคาหรือบริการจะแพง 
กวาราคาทั่วไปบาง สวนบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน)  เห็นวาโดยเฉพาะองคการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยจะตองมกีารดาํเนนิธรุกจิอยาง 
รับผิดชอบตอสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งควรใหความสําคัญกับปญหาเรื่องโลกรอนเพิ่มขึ้น  ซึ่งใน 
ตางประเทศ  ดังเชน Forum CSR International - Solutions Now Instead of Utopias Tomorrow 
(2008), Grayson (2007) เห็นวา ภาวะโลกรอนและมลภาวะสิ่งแวดลอมเรื่องที่สําคัญอันดับตนๆ 
ทางดานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ยังเห็นวาปญหาโรคเอดสเปนอีกเรื่องหนึ่งที่สังคม 
ตระหนักใหความสําคัญเพิ่มมากขึ้น 

5.2  ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการงานดาน CSR ขององคการ 

จากการศึกษาการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจที่ไดรับรางวัลจาก 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (องคการฯ)  พบวาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ขององคการฯ มีแนวทางที่องคการธุรกิจที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสามารถนําไปปฏิบตัิ 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ 
สังคมดังนี้คือ 

1)  องคการควรมีวิธีการส่ือสาร กลยุทธ เปาหมาย การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ 
สังคมใหทั้งภายในและภายนอกองคการทราบตามความเปนจริง และสามารถตรวจสอบได ควรใช 
การส่ือสารเปนเคร่ืองมือในการสรางจิตสํานกึ การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม CSR ไมใชเพื่อ 
โฆษณาประชาสัมพันธภาพลักษณองคการ
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2)  องคการควรสงเสริมการเรยีนรู การแลกเปลีย่น ถายทอด การดําเนินงานดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ในการดําเนินงานดานความรับผดิชอบ 
ตอสังคม 

3)  องคการควรดําเนนิงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึง 
ผลระยะยาว ใหความสําคญักับการพัฒนาอยางยัง่ยืนทั้งดาน เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม 
(Triple Bottom Line) 

5.3  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเฉพาะองคการธุรกิจที่ไดรับรางวัลจาก 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้นไมครอบคลุมไปยังองคการอ่ืนๆ  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี 
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้ 

1)  การศึกษาวิจยัครั้งนีเ้ปนการศึกษามุมมองขององคการเพียงอยางเดียว ควรการศกึษา 
ใหครอบคลุมมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสยีอื่นๆ  อันไดแก ผูถือหุน พนกังาน ลูกคา  ชมุชนและ 
สังคม เปนตน 

2)  เนื่องจาก ผลการดําเนนิงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของสี่องคการ คือ ชวยสราง 
ภาพลักษณชื่อเสียง  ดังนั้นจึงควรทําการศกึษาเปรียบเทยีบระหวางองคการธุรกจิที่มีการจัดการ 
ดานความรับผิดชอบตอสังคมกับองคการธุรกจิที่ไมมีการจัดการงานดานคามรับผิดชอบตอสังคม 
ในดานดังกลาว และดานอื่นๆ  เชน การสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน  การดึงดูดและรักษา 
พนักงาน เปนตน 

3)  ควรทําการศึกษาเปรียบเทยีบกบัองคการธุรกจิอ่ืนๆ เชน เปรียบเทียบการดําเนนิงาน 
ดานความรับผิดชอบตอสังคมระหวางบรษิัทของคนไทยกบับริษัทขามชาติ และควรศึกษาทั้ง 
เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ 

4)  การศึกษาวิจยันี้เปนการศกึษาภาพกวางของการดําเนนิงานดานความรับผิดชอบตอ 
สังคม ควรมีการศึกษาในเชิงลกึ เรื่องใดเรื่องหนึ่งของกจิกรรมความรับผิดชอบตอสังคม เชน เรื่อง 
สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม สังคม เปนตน 

5)  ควรศึกษาเพื่อหาตัวชี้วัดประโยชนที่องคการไดรับจากการดําเนนิงานดานความรับผิด 
ชอบตอสังคม เชน การเพิ่มขึ้นของผลประกอบการ พันธะผูกพันของผูมีสวนไดสวนเสีย การสรรหา 
และรักษาพนักงานใหอยูกับองคการ เปนตน
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แบบสัมภาษณการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



แบบสัมภาษณการวิจัยเรื่อง 
การจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจที่ไดรับรางวัล 

จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สวนท่ีหน่ึง ขอมูลทั่วไปขององคการ 
ประเภทขององคการธุรกจิ……………………  กลุมเจาขององคการธุรกิจ............................. 
ผลประกอบการขององคการ………(ลานบาท/ป)  จํานวนพนักงาน………………………..คน 
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ...................ป 
ระยะเวลาที่องคการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม……………ป 

สวนท่ีสอง ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
เพศ………………………………………..  อายุ…………ป 
ระดับการศึกษา.......................................  ตําแหนงปจจบุัน............................................ 
ระยะเวลาทีท่านทํางานเกีย่วกับความรับผดิชอบตอสังคม……………ป 

สวนท่ีสาม  คําถามการวิจยั ประกอบดวย คําถามการวิจยัจํานวน 8 ขอ และคําถามใน 
การสัมภาษณ 15 ขอ 

คําถามขอที่ 1:  หลักการและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ 
สังคมขององคการธุรกิจที่ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย (องคการฯ ) คืออะไร 

1.1  ที่มาของหลักการของงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการทานเกิดขึ้นอยางไร 
.................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………… 

1.2  สาเหตุที่องคการทานสรางสรรคงาน CSR ในองคการคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………
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1.3  องคการทานมีนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางไร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

คําถามขอที่ 2:  คํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ขององคการฯ 
คอือะไร 

2.1  “ความรับผิดชอบตอสังคม” ในองคการของทานหมายถึงอะไร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

คําถามขอที่ 3:  ฝายงานหลักท่ีทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
ขององคการฯ คือฝายใด 

3.1  ฝายงานหลักที่ทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการทานคือ 
หนวยงานใด 

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

3.2  หนาที่หลักของฝายทีท่ําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับความรับผดิชอบตอสังคมขององคการ 
ทานมีอะไรบาง 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
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คําถามขอที่ 4:  กระบวนการในการจัดการงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ขององคการฯ เปนอยางไร 

4.1  การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในองคการของทานมีกระบวนการอยางไร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

คําถามขอที่ 5:  การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ มี 
กิจกรรมใดบาง 

5.1 กิจกรรมความรบัผิดชอบตอสังคมขององคการทานประกอบดวยกจิกรรมดานใดบาง 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

5.2  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานมีอะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

5.3  องคการของทานมีการจดัการดานเงินทุนในการดําเนนิกิจกรรมความรับผิดชอบตอ 
สังคมเปนเทาไร 

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

คําถามขอที่ 6:  ปญหาในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
องคการฯ มีอะไรบาง 

6.1  ปญหาทีท่านพบจากการดําเนนิงานดานความรบัผิดชอบตอสังคมในองคการมีอะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
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6.2  จากปญหาที่ทานพบดังกลาวนั้นทานมีวิธีการบริหารจัดการกับปญหาเหลานั้น 
อยางไร 

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

คําถามขอที่ 7:  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
องคการฯ คืออะไร 

7.1  ผลที่ไดรบัจากการดําเนินงานดานความรบัผิดชอบตอสงัคมขององคการของทานคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

คําถามขอที่ 8:  แนวโนมงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในอนาคตของ 
องคการฯ จะเปนอยางไร 

8.1  แนวโนมของงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการใน 3-5  ปขางหนาจะเปน 
อยางไร 

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

8.2  แนวโนมของงานความรับผิดชอบตอสังคมโดยทั่วไปในสังคม 3-5 ปขางหนาจะเปน 
อยางไร 

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

***** ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบคําถาม*****
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สรุปการสัมภาษณองคการที่ศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการสัมภาษณ 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน):  ผูใหสัมภาษณคนท่ี 1 

ตารางท่ี ค.1  ขอมูลทั่วไปบริษทั บางจากปโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 

ขอมูลองคการ  รายละเอียด 
ประเภทขององคการธุรกิจ  พลังงานและสาธารณูปโภค 
กลุมเจาขององคการธุรกิจ  เจาของธุรกิจ  รอยละ 

กระทรวงการคลัง  24 
บริษัท ปตท.  จํากัด (มหาชน)  35 
ประชาชนทั่วไป  41 

ผลประกอบการขององคการ (ลานบาท/ป)  1,764 (ณ 31 ธันวาคม 2550) 
จํานวนพนักงาน  (คน)  850 (ณ 31 ธันวาคม 2550) 

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ (ป)  23 (กอตั้ง  เมษายน 2528) 

ระยะเวลาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ 
สังคม (ป) 

23 (ตั้งแตกอตั้ง) 

ตารางท่ี ค.2  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด  (มหาชน) 

ขอมูลผูใหสัมภาษณ  รายละเอียด 
เพศ  หญิง 
อายุ (ป)  51 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 
ตําแหนงในปจจุบัน  ผูจัดการอาวุโสสวนประชาสัมพันธ 
ระยะเวลาที่ทานทํางานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ 
สังคม (ป) 

23  ประมาณ
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สวนท่ีสาม  คําถามการวิจยั ประกอบดวย คําถามการวิจยัจํานวน 8 ขอ และคําถามใน 
การสัมภาษณ 15 ขอ 

1.  หลักการและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ธุรกิจที่ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (องคการฯ) คืออะไร 

1.1  ท่ีมาของหลักการของงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการทานเกดิขึ้น 
ไดอยางไร 

วิสัยทัศนของผูนําประเทศในสมัย ฯพณฯ  พลเอกเปรม ติณสูลานนท  ที่กอตั้ง บริษัท 
บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เพื่อเขาดําเนินงานกิจการโรงกลั่นบางจากที่ประสบภาวะ 
ขาดทุนสะสม  และมอบหมายภารกิจสําคัญในการดูแลความมั่นคงดานพลังงานเปนเครื่องมือ 
ทํางานเพื่อประโยชนของคนไทย  โดยบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดกําหนด 
ความมุงหมายไวอยางชัดเจนวา “เปนบริษัทไทยที่มั่นคงในการดําเนนิธรุกจิปโตรเลยีมสอดคลองกบั 
ประโยชนสวนรวมและเปนบริษัทที่มีสวนรวมในการพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้นของสังคมไทย” 
ถือเปนจุดเริ่มตนของวัฒนธรรม CSR ของบริษัท บางจาก 

1.2  สาเหตุที่องคการทานสรางสรรคงาน CSR ในองคการคืออะไร 
เกิดขึ้นจากภารกิจในการกอตั้ง บริษัท บางจากปโตรเลียม มีความสําคัญตอประเทศชาติ 

ผูบริหารประเทศกําหนดวิสัยทัศนไวชัดเจนวา บริษัท บางจากปโตรเลียม "เปนบริษัทไทยชั้นนําใน 
การดําเนินธุรกิจดานพลังงานและธุรกิจตอเนื่องที่สรางผลตอบเเทนทางธุรกจิทีเ่ปนธรรมอยางยัง่ยนื 
มีสํานึกตอสิ่งแวดลอมและสังคมมีการจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลดวยบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถสูง" จากคานิยมของบริษัท "การพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม" 
เปนวัฒนธรรมองคการที่ทุกคนตองยึดถือปฏิบัติรวมกัน ยึดมั่นในหลักการบริหารและการทํางานที่ 
เนนประโยชนตอสังคม รวมสรางกิจการที่มั่นคงและกาวหนาดวยแนวคิดการพึ่งพาตนเองตลอดจน 
สรางสรรควัฒนธรรมของบริษัท บางจากปโตรเลียม ปลูกฝงเปนวัฒนธรรมที่พนักงานทุกคนตอง 
ปฏิบัติรวมกัน "เปนคนดี มีความรู และเปนประโยชนตอผูอ่ืน" 

1.3  องคการทานมีนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางไร 
นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมระบุรวมไวในวิสัยทัศน (เปนบริษัทไทยชั้นนํา 

ดําเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจตอเนื่องที่สรางผลตอบแทนทางธุรกิจที่ เปนธรรมอยางยั่งยืน
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มีสํานึกตอสิ่งแวดลอมและสังคม โดยมีการจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล ดวยบุคลากรที่มี 
ความรูความสามารถสูง) ภารกิจ (การดูแลความมั่นคงดานการพลังงานเปนเครื่องมือทํางานเพื่อ 
ประโยชนของคนไทย) และความมุงหมาย และวัฒนธรรมของบางจาก (เปนบริษัทไทยที่มั่นคงใน 
การดําเนินธุรกิจปโตรเลียม สอดคลองกับประโยชนสวนรวม และมีสวนรวมในการพัฒนา 
ความเปนอยูที่ดีขึ้นของสังคมไทย) และวัฒนธรรมของบางจาก ซึ่งแบงเปนวัฒนธรรมของบริษัท 
"พัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนกับสิ่งแวดลอมและสังคม" และวัฒนธรรมของพนักงาน  "เปนคนดี 
มีความรู เปนประโยชนตอผูอ่ืน" 

2.  คํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ขององคการฯ คืออะไร 

“ความรับผิดชอบตอสังคม” ในองคการของทานหมายถึงอะไร 
กิจกรรม การทําธุรกิจที่ทําแลวไมทําใหเกิดความเดือดรอน คนทั้งองคกรไดทําประโยชน 

รวมกันจริงๆ และประโยชนก็เกิดกับชุมชน สังคม ตองบริหารกิจการใหสมดุลระหวาง “คุณคา” 
และ “มูลคา” 

3.  ฝายงานหลักท่ีทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
คือฝายใด 

3.1  ฝายงานหลกัท่ีทําหนาท่ีดูแลเกี่ยวกบัความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ทานคือหนวยงานใด 

คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ ประกอบดวยสวนสิ่งแวดลอม กิจการสัมพนัธ และสวน 
ประชาสัมพันธ 

3.2  หนาท่ีหลักของฝายที่ทําหนาท่ีดูแลเกี่ยวกับงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ขององคการทานมีอะไรบาง 

ฝายที่ทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม คือ คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ ทําหนาที่กําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 
สวนสิ่งแวดลอม ดูแลสิ่งแวดลอม และชุมชนรอบโรงกลั่น ไดแก ชุมชน โรงเรียน วัด ทําหนาที่ใน 
การวางแผน วิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินประโยชน ผลกระทบ และกําหนดแผน กิจกรรม โครงการ 
ที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงค และเปาหมายของแผนที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลใหชัดเจน
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รวมถึงมอบหมายผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนดังกลาว  สวนกิจการสัมพันธ สนับสนุน 
เยาวชนเรียนรูพลังงาน รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จัดโครงการ 
ประกวดสุดยอดผูนําพลังงาน รับซื้อน้ํามันพืชใชแลว  สวนประชาสัมพันธสนับสนุนใหพนักงาน 
ทุกคนไดมีสวนรวมในการสรางสรรคชุมชนใหนาอยูและยั่งยืนเสมือนหนึ่งเปนคนในครอบครัว 
เดียวกันและเผยแพรกิจกรรม CSR  ทั้งภายในและภายนอกองคการ  รวมถึงรับผิดชอบจัดงาน 
วันเด็ก 

4.  กระบวนการในการจัดการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
เปนอยางไร 

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในองคการของทานมกีระบวนการอยางไร 
คณะกรรมการชุมชนสัมพันธกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บางจาก 

ปโตรเลียม นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมถูกถายทอดไปสูสวนงานสิ่งแวดลอมสวนกจิการสมัพนัธ 
และสวนประชาสัมพันธ โดยสวนงานสิ่งแวดลอมเปนผูกําหนดกิจกรรมหรือโครงการโดยมีการทบทวน 
จากบทสรุปปที่ผานมาโดยประเมินผลจากแบบสอบถามจากพนักงานและคนในชุมชนควบคูกับ 
การกําหนดแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม กําหนดขอบเขต 
พื้นที่ เปาหมาย วิเคราะหสภาพแวดลอม ปญหา ความตองการของชุมชน จากนั้นเสนอตอ 
คณะกรรมการชุมชนสัมพันธเพื่อพิจารณาโครงการ โครงการที่ผานการพิจารณาแลวจะมีการแจงให 
พนักงานทราบผานชองทางการสื่อสารทั้งแผนพับ และชองทาง Outlook  โดยสวนประชาสัมพันธทํา 
หนาที่สนับสนุน สงเสริมกระตุนรณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ใหทุก 
สวนงานและพนักงานทุกคนทราบเพื่อเลือกที่จะเขารวมกิจกรรมที่บริษัท บางจากปโตรเลยีมกาํหนดไว 
ซึ่งการรวมกิจกรรม CSR ถือเปนสวนหนึ่งของการวัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล (Individual Key 
Performance Indicators: Individual  KPIs) ทางบริษัทกําหนด KPIs ในหนึ่งปพนักงานแตละคนตอง 
เขารวมกิจกรรม CSR ไมต่ํากวา 5 กิจกรรม (เฉพาะกิจกรรมรณรงคนําน้ํามันพืชใชแลวมาผลิตไบโอ 
ดีเซลตองเขารวม 3ครั้งตอคนตอป) เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีผลตอการปรับ 
เงินเดือน การจายเงินรางวัลจูงใจ (Incentive) เพื่อใหพนักงานตระหนักถึงการมีสวนรวมในกิจกรรม 
ความรับผิดชอบตอสังคม สรางเปนวัฒนธรรมองคการ กอนวันที่จะทํากิจกรรมหรือโครงการดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมจะมีการรณรงคกอน และเนนการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมใน 
วันเสาร เนื่องจากเปนวันหยุด เวลาบางจากทํา CSR ไมเนนเงินเปนตัวตั้ง แตบางจากใชสินทรัพย
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(Asset) ที่มีอยูคอยๆ สอนปลูกฝงบริษัท บางจากปโตรเลียม อยากให CSRอยูในกระแสเลือดไมอยาก 
ใหเปนแฟชั่นอยากใหเปนวัฒนธรรมเปนสิ่งที่สืบทอดกันดวยใจ 

5.  การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ มีกิจกรรมใดบาง 

5.1  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการทานประกอบดวยกิจกรรม 
ดานใดบาง 

โครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัท บางจากปโตรเลียม แบง 
ออกเปนสามดาน คือ ดานเศรษฐกิจชุมชน ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ภายในบริษัทมี 
สภาพแวดลอมที่รมรื่น มีกระบวนการผลิตที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ผลิตภัณฑที่เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม รวมถึงใสใจตอสภาพแวดลอมภายนอก และดานสังคมและคุณภาพชีวิต เคารพสิทธิ 
มนุษยชน มีการดูแลสวัสดิการความเปนอยูของพนักงานเทียบเคียงบริษัทอื่นได การฝกอบรมพัฒนา 
พนักงานทั้งความสามารถหลักที่พนักงานทุกคนตองมี (Core  Competency)  และความสามารถ 
ทางอาชีพในงานทางเทคนิคเฉพาะทางที่ตองมีตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ (Functional 
Competency) เพื่อลดชองวาง (Gap) ใหกับพนักงาน เพื่อสรางองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรูและ 
การพัฒนาชุมชนสังคมใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นทั้งคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ความปลอดภัย 
และสาธารณประโยชน 

5.2  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานมีอะไรบาง 
ดานเศรษฐกิจชุมชน 
โครงการปมชุมชนบางจาก บริษัท บางจากปโตรเลียม ทําเรื่องเศรษฐกิจชุมชนเพื่อใหชมุชนมี 

ฐานะความเปนอยูที่ดีข้ึน สนับสนุนใหกลุมเกษตรกรมีปมเปนของตนเอง ซึ่งเปนกลยุทธแบบชนะ-ชนะ 
(win-win) ในทางธุรกิจ เกษตรกรไมไดมาพึ่งบริษัท บางจากปโตรเลียม และบริษัท บางจากปโตรเลียม 
ก็ไมไดไปเอารัดเอาเปรียบกลุมเกษตรกร บริษัท บางจากปโตรเลียม ใหกลุมเกษตรกรมีรายไดมีชีวิต 
ความเปนอยูที่ดีข้ึนมีเงินมากข้ึนดวยการใชสินทรัพยที่กลุมเกษตรกรมีอยูใหเกิดประโยชน โดยทีบ่รษิทั 
บางจากปโตรเลียม มีโรงกล่ันอยูแลวแตตองการขยายตลาดตองการมลูีกคาทีแ่นนอนซึง่ปจจบุนับรษิทั 
บางจากปโตรเลียม มีปมทั่วประเทศพันกวาแหง มีปมชุมชน 537 แหง 

การนําสินคาชุมชน/สินคาเกษตรมาเปนของสมนาคุณที่สถานีบริการบางจาก  เรื่อง 
เศรษฐกิจชุมชนที่ปมบางจากทําในขณะที่ปมอ่ืนไมไดทํามากนัก คือ การเอาสินคาชุมชนมาเปน 
สินคาโปรโมชั่น เชน น้ําตาลออย ชวงนั้นออยลนตลาด บริษัท บางจากปโตรเลียม ใหเกษตรกร
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รวมกลุมทําน้ําตาลออย ลูกคาเติมน้ํามันที่ปมบางจากครบ 400 บาท  จะไดรับน้ําตาลออย 1 มัด 
หรือไดรับเมล็ดทานตะวันอาหารเพื่อสุขภาพเปนของสมนาคุณ ในชวงสับปะรดลนตลาดก็สงเสริม 
ใหเกษตรกรรวมกลุมกันนําสับปะรดมากวน โดยสวนสงเสริมการขาย บริษัท บางจากปโตรเลียม 
ทํางานรวมกับชาวบานคอยควบคุม เรื่องคุณภาพ  การออกแบบบรรจุภัณฑ (Packaging Design) 
ใหลูกคารับประทานสะดวกขึ้น  ของที่นํามาสมนาคุณอื่นๆ ไดแก  กลวยหอมทองกวน จากจังหวัด 
กําแพงเพชร  ไขไก  มะนาว  ในชวงป 2540 ที่มีการแกไขรางรัฐธรรมนูญไดแจกรางรัฐธรรมนูญ 
และบริษัท  บางจากปโตรเลียม ไดรวมกับชุมชนเปดบริษัทเล็กๆ ตั้งแตรัฐบาลยังไมไดตั้งโครงการ 
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ที่ชุมชนคีรีวงษ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการปลูกมังคุดมากจึง 
นําเปลือกมังคุดมาทําสบู  โดยบริษัท บางจากปโตรเลียม สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนดวยการรับซื้อสบู 
เปลือกมังคุดเปนลานๆ กอน  จากเดิมที่ไมเคยขายไดมาก กลุมเกษตรกรตองซื้อเครื่องจักรใน 
การผลิตใหมทําใหชุมชนคีรีวงษมีรายไดมีงานทําเปนการสรางงานใหกับชุมชน เปนตน 

บริการจากชุมชนที่ปมบางจาก ไดแก  “เหนื่อยนักพักนวด” ชวงเทศกาลบางจากปโตรเลยีม 
จัดบริการนวด โดยชาวบานที่เรียนนวดแผนไทยกับกรมพัฒนาแพทยแผนไทยและการแพทย 
ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข ที่ปมบางจากบนถนนทางหลวงสายหลักจะมีศาลานวด บริการ 
ขอมูลเกี่ยวกับความรูดานการดูแลสุขภาพระหวางขับรถซึ่งชวยใหชาวบานมีรายไดเพิ่มขึ้น และ 
“แนะถิ่น  กินเที่ยว”  ตามปมหัวเมืองใหญๆ ที่เปนแหลงทองเที่ยว มีการแนะถิ่นกินเที่ยว ถาตองการ 
ดูวาจังหวัดที่ไปเที่ยวมีอาหารที่ไหนอรอย มีสถานที่ทองเที่ยวที่ไหน สามารถขับรถเขาปมบางจากดู 
คอมพิวเตอร โครงการนี้ยังมีไมมากเฉพาะปมตามทางหลวงสายหลัก 

ดานสิ่งแวดลอม 
การผลิตกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมโดยการดําเนินนโยบายอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และพลังงาน การลดการนําเขาน้ํามันดิบจากตางประเทศ ในป 2550 
ลดการนําเขา MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) สารเพิ่มออกซิเจนในน้ํามันเบนซินชวยลด 
การสูญเสียเงินตราตางประเทศ  เพิ่มสัดสวนการนําน้ํามันดิบภายในประเทศโดยการนําเอทานอล 
และไบโอดีเซลมาใชในกระบวนการผลิตแกสโซฮอลและน้ํามันดีเซล  การนําเทคโนโลยี Reverse 
Osmosis มาใชซึ่งระบบนี้สามารถนําน้ําทิ้งมาใชซ้ําเพื่อลดการใชน้ําประปาหรือการนําน้ําทิ้งหลัง 
บําบัดมารดตนไมดวยกระบวนการผลิตน้ําปราศจากแรธาตุ  (Demineralized  Water)  รวมถึง 
การลงทุนติดตั้งระบบ COD  Online เพื่อติดตามคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา  การตรวจวัด 
สภาพแวดลอมในการทํางานและตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณรอบโรงกลั่นซึ่งผลการตรวจวัด
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ดีกวาคามาตรฐานกําหนด  และกระดาษที่ใชแลวจะนํากลับมาใชใหมใหครบทั้งสองหนาแลวนําไป 
บริจาคใหโรงเรียนคนตาบอดเพื่อทําเปนหนาที่สาม 

โครงการหัวใจใบไม การปลูกปารักษาน้ําบริษัท บางจากปโตรเลยีมทาํตางจากบรษิทัอ่ืนนดิ 
หนึ่ง คือ สงเสริมใหเด็กนักเรียนในชุมชนทั้งเอกชน และสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถงึเดก็ในจงัหวดั 
ชัยภูมิชวยกันเพาะกลาไม  แลวบริษัท บางจากปโตรเลียม รับซื้อเอาไปปลูกที่จังหวัดชัยภูมิ  การให 
เด็กในทองถิ่นชัยภูมิเพาะกลาไม แลวบริษัท บางจากปโตรเลียม รับซื้อเพื่อใหเด็กไดเรียนรูและ 
ชวยกันรักษาตนไมดวย ซึ่งทําตอเนื่องมา 4 ป ประกอบดวย กิจกรรม “เพาะกลา คืนปาใหภูหลง” ใน 
โครงการความรวมมือ เพื่อการฟนฟูตนน้ําลําปะทาว (ภูหลง) และกิจกรรมทอดผาปารักษาตนน้ําและ 
โครงการโรงกลั่นในสวนสวย 

กิจกรรมดูนกนับตั้งแตเขามาที่บริษัทบางจากปโตรเลียมจะเห็นบรรยากาศรมรื่น ถัดออกไปติด 
กับแมน้ําเจาพระยาเลยออกไปเปนปากอาวเปนแหลงอาหารของนก มีนกประมาณกวา 500 ชนิด  การมี 
นกที่โรงกลั่นเปนการพิสูจนใหเห็นวาสิ่งแวดลอมของบริษัท บางจากปโตรเลียม ดี  ทางบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม มีนกอยูในบริเวณรอบโรงกลั่นจึงจัดกิจกรรมดูนก  โดยชมรมดูนกอยูในสังกัดสโมสรพนักงาน 
ไดเขารวมบําเพ็ญประโยชนนับนกกับสมาคมนกหรือวาตอนนั้นทางตํารวจนครบาลจัดโครงการรณรงค 
เรื่องยาเสพยติดในชวงปดเทอม พยายามไมใหเด็กไปหมกมุนกับยาเสพยติด โดยขอความรวมมือให 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จัดกิจกรรมดูนกขึ้น  ชวงเชาสอนเรื่องทฤษฎี ชวงบายใหดูนกที่รอบ  ๆโรงกลั่น 
รวมทั้งเปดโอกาสใหคนในชุมชน  โรงเรียนรอบๆ โรงกลั่นเขามาดูนกที่รอบโรงกลั่นได  การดูนกที่บางจาก 
สะทอนใหเห็นวาสภาพแวดลอมที่นี่ยังดีอยู เด็กที่มาดูนกก็จะรักธรรมชาติเกิดความหวงแหนชวยกัน 
รักษาธรรมชาติเปนการสอนไปในตัว 

โครงการเปดโลกการเรียนรูกับบางจาก บริษัท บางจากปโตรเลียม รวมกับคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการสนุกกับวิทยาศาสตรน้ํามัน จัดสื่อการเรียนรู นิทรรศการ ละคร 
วิทยาศาสตรพลังงานทดแทนเปนแหลงการเรียนรูใหเด็กไดมาเรียนรูวาน้ํามันดิบเกิดจากอะไร 
ขุดออกมาเปนน้ํามันดิบกลั่นแลวไดผลิตภัณฑอะไรบาง เชน เปนน้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามันเตา 
เปนตน นอกจากนั้นยังเปนแหลงเรียนรูสําหรับเด็ก สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนตางมา 
ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการภายใน 

“บางจากรักษเจาพระยา” บริษัท บางจากปโตรเลียม รวมกับสํานักงานเขตพระโขนงและ 
ชุมชนรอบขางโรงกลั่นเก็บขยะในคลองบางจาก 

โครงการรับซื้อน้ํามันพืชใชแลวเพื่อผลิตเปนไบโอดีเซล บริษัท บางจากปโตรเลียม รวมกับ 
ทางกรุงเทพมหานคร  และบริษัท IBM ไดนําน้ํามันพืชใชแลวมาขายใหบริษัท บางจากปโตรเลียม
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รวมถึงบริษัท บางจากปโตรเลียม จัดกิจกรรมรณรงคตามตลาดตางๆ ประมาณ 150 กวาตลาด 
ในชวงวันเสารซึ่งพนักงานทุกสวนงานจะตองไปรวมรณรงค ไมไดทําเชิงธุรกิจแตทําเชิงรณรงควา 
น้ํามันพืชที่ใชแลวอยาทิ้งเพราะจะทําใหเกิดปญหามลภาวะ หรือถาใชซ้ําก็ทําใหเกิดมะเร็งใหนาํมา 
ขายที่ปมบางจากซึ่งมี 27 แหงที่รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 25 บาท 

กิจกรรมปลูกจิตสํานึกเยาวชนดานพลังงานทดแทน พี่ไบโอ-นองแกสซี่ ใหเยาวชนตระหนกั 
เรื่องพลังงาน โดยนองๆ ที่ชนะการประกวดจะไปรวมรณรงคในโครงการรับซื้อน้ํามันพืชที่ใชแลวมา 
ผลิตเปนไบโอดีเซลดวย 

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน บางจากน้ํามันเพาเวอรดี B5 มาตรฐาน EURO4 
มาตรฐานที่รถในยุโรปใชกันเกี่ยวกับการกําหนดการปลอยกํามะถันไดไมเกิน 50 ppm ซึ่งชวยลด 
มลพิษจากการเผาไหมถึง 7 เทา มาตรฐาน EURO 4 ประเทศไทยกฎหมายบังคับวาตองไมเกิน 350 
ppm มีผลบังคับใชในป 2555 แตบริษัทบางจากปโตรเลียม เปดตัวไปเมื่อสองสัปดาหที่แลวบริษัท 
บางจากปโตรเลียม สามารถทําไดกอนกฎหมายกําหนด 4 ป 

“โครงการโรงกลัน่ในสวนสวย” พนักงานบางจากชวยกันปลกูตนไมภายในโรงกลั่น 
เวบ็ไซตลดภาวะโลกรอน บรษิัท บางจากปโตรเลียม รวมกบั กรุงเทพมหานคร กรมควบคุม 

มลพษิกรมโรงงานอตุสาหกรรม  รณรงคลดการใชถงุพลาสติก โดยทาํถุงผาแจกใหกบัชุมชนและ 
พนกังาน 

ดานสังคมและคุณภาพชีวิต: คุณภาพชีวิต 
การพัฒนาและสงเสริมความรูแกบุคลากร จัดการฝกอบรมและการพัฒนา (Training and 

Education) ความรู ทักษะ ทั้งความสามารถหลักที่ทุกคนตองมีรวมกัน (Core Competency) และ 
ความสามารถทางอาชีพในงานทางเทคนิค เฉพาะทางที่ตองมีตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ 
(Functional  Competency)  ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายของบริษัทจัดทําหองสมุด 
ออนไลด (e-Library) เพื่อใชเปนแหลงคนควาขอมูลไดทุกที่ทุกเวลาเพื่อการเรยีนรูพฒันาดวยตนเอง 
เปนวัฒนธรรมของบริษัทบางจาก “องคการแหงการเรียนรู” 

กิจกรรมวันเกิด ชวงวันเกิดของพนักงานบริษัท บางจากปโตรเลียม ใหพนักงานลาหยุด ซึ่ง 
ฝายทรัพยากรมนุษย จะจัดงานวันเกิดใหพนักงาน สองเดือนจัด  1 ครั้ง โดยเลี้ยงอาหารกลางวัน 
ชวงบายใหบําเพ็ญประโยชนรอบโรงกลั่น  เปนกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับพนักงาน และ 
ชุมชน และกิจกรรมอ่ืนๆ  เชน  กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมทอดผาปาสามัคคี  กิจกรรมรดน้ําดําหัว 
วันสงกรานต  กิจกรรมวันครอบครัวบางจาก เปนตน
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โครงการอาหารกลางวัน บริษัท บางจากปโตรเลียม หักเงินเดือนพนักงานตามความสมัคร 
ใจเปนประจําทุกเดือนเพื่อใหเด็กที่ขาดแคลนไดมีอาหารกลางวันทาน ตอนนี้กองทุนมีเงินเปนลาน 
แตไมคอยเพียงพอเทาไร เนื่องจากปจจุบันราคาอาหารแพงข้ึน 

โครงการแวนแกว  บริษัทไดรวมกับการไฟฟาฝายผลิต รับบริจาคแวนตามือสองเพื่อ 
ชวยเหลือผูสูงอายุที่สายตาสั้นไมคอยมีฐานะใหมาวัดสายตา โดยบริษัท บางจากปโตรเลียม 
ตัดเลนสให 

โครงการครอบครัวเดียวกัน บริษัท บางจากปโตรเลียม จัดกิจกรรมรวมกับบานเดี่ยวใหคน 
ในครอบครัวมารวมเลนเกมส 

โครงการสานสัมพันธ ในโอกาสวันสําคัญตางๆ พนักงานบริษัท บางจากปโตรเลียม นํา 
ของขวัญไปเยี่ยม อวยพร พี่ปา นา อา ถึงบาน 

งานวันเด็ก เด็กในชุมชนมีมากถึง 5,000–6,000  คน  โดยสวนประชาสัมพันธบริษัท 
บางจากปโตรเลียม จัดงานวันเด็กใหทุกป 

ดานสังคมและคุณภาพชีวิต: การศึกษา 
โครงการโรงเรียนของหนู ประกอบดวย กิจกรรมพี่บางจากสอนนอง  บริษัท บางจาก 

ปโตรเลียม มีรถรับสงใหพนักงานที่มีความรู ความสามารถ ไปชวยสอนการบานใหสอนนองๆ โดย 
เนนคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย สังคม และจริยธรรมโดยใชเวลากอนเลิกงาน 1 ชั่วโมง 

คายเยาวชนบางจาก (Summer Camp) เปนกิจกรรมที่จัดในชวงปดเทอมใหนองๆ รวมสนกุ 
กับกีฬา สันทนาการ ความรูเรื่องพลังงานรวมถึงการไดเพื่อนใหม 

โครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก บริษัท บางจากปโตรเลียม มอบโอกาสทาง 
การศึกษาใหกับเด็กและเยาวชน ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรีโดยจัดพิธีมอบทุนให 
วันเสารเพื่อใหเด็กไมตองขาดเรียน 

ดานสังคมและคุณภาพชีวิต: การกีฬา 
คายฟุตซอลเยาวชนบางจาก กิจกรรมจัดในชวงปดเทอม เพื่อใหเด็กไดเรียนรูทักษะการเลนฟุตซอล 
สโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก บริษัท บางจากปโตรเลียม สนับสนุนชุดและอุปกรณกีฬาโดยผู 

ฝกสอนเปนอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย 
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต: ความปลอดภัย 
โครงการ “บางจากหวงใย ปลอดภัยในชุมชน” ใหความรูเรื่องการปองกันการเกิดอัคคีภัย 

ฝกสอนวิธีการใชถังดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงเบื้องตนใหแกผูที่อาศัยในชุมชน รอบโรงกลั่นน้ํามัน 
บางจาก  กิจกรรมอบรมดับแพลิงขั้นตน ณ ศูนยจายน้ํามันบางปะอิน  รวมถึงบริการเติมสารเคมีและ 
มอบถังดับเพลิง
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ดานสังคมและคุณภาพชีวิต: สาธารณประโยชน 
โครงการบําเพ็ญประโยชน และทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม เชน การบริจาคโลหิต 

บริจาคส่ิงของและทุนทรัพยแกผูดอยโอกาสอยูเปนประจํา สืบสานพระพุทธศาสนา โดยรวมมือกับ 
ชุมชนเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี 

จัดสรางศูนยการเรียนรูในชุมชน บริษัท บางจากปโตรเลียม สรางศูนยการเรียนรูและศูนย 
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชุมชน สนับสนุนอุปกรณ สรางศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 

5.3  องคการของทานมกีารจดัการดานเงินทุนในการดําเนินกจิกรรมความรับผิด 
ชอบตอสังคมเปนเทาไร 

ไมไดกําหนดงบประมาณในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมไวตายตัววาตอง 
คิดกี่เปอรเซ็นตของรายไดหรือผลกําไร เรื่อง CSR บริษัท บางจากปโตรเลียม ไมใชเงินเปนตัวตั้ง ใช 
สินทรัพยที่บริษัท บางจากปโตรเลียม ทั้งคน ทรัพยสินที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ดูตาม 
ความจําเปนที่ตองใช การทํางานเนนทุกคนตองพึ่งพาตนเองได บริษัท บางจากปโตรเลียม ไมไดใช 
นโยบายประชานิยม ไมเอาอะไรไปใหเหมือน “ไมใหปลา แตใหเบ็ด” ทําอะไรใหเด็กๆ มากกวาใหเปน 
ความรูใหเปนการที่เขาไดพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน เชน ปมชุมชน เรียกวาเปนการพัฒนาสังคม 
(Social Development)  เปนตัวอยางที่ดีมากระหวางบริษัท บางจากปโตรเลียม ชุมชนและสังคมหรือ 
การดูนกก็ไมจําเปนตองเสียเงิน บริษัท บางจากปโตรเลียม มีนกมีตนไมมาก โดยบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม ลงทุนซื้อกลองเทานั้น ตอนนี้มีกระแสเหมือนการทําบุญทํา 10 บาท  โฆษณา 100 บาท ทํา 
CSR ไมเทาไรแตโฆษณาเปนรอยๆ ลาน ถามวาบริษัท บางจากปโตรเลียม อยากทําไหมถาเปนพี่ใน 
ฐานะคนทํางานก็อยากทําเพราะสังคมไทยเขาถึงสื่อทีวีไดมากที่สุด ถาถามวาใครทํา  CSR  มาก 
คนอาจตอบองคการที่เขาเห็นทางทีวีก็ได แตถาไมมีโฆษณาเลยคนในสังคมก็ไมไดรับรูในสิ่งทีอ่งคการ 
ตางๆ ไดทํา CSR มีโฆษณาบางเพื่อใหภาพลักษณดีขึ้น  เพียงแตตองดูใหเหมาะสม 

6.  ปญหาในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ มีอะไรบาง 

6.1  ปญหาท่ีทานพบจากการดาํเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในองคการ 
มีอะไรบาง 

สวนมากพบทางดานบวกมากกวา ปญหาที่ เกิดขึ้นคือ CSR  ที่กําหนดเปนตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติงานระดับบุคคล (Individual KPIs) บางทีเปรียบเหมือนเหรียญสองดาน ดานหนึ่งใหเพราะ 
เปนรางวัลจูงใจ (Incentive) พนักงานจะไดรวมเรียนรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม บางคนอาจ
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มาจากฐานะที่แตกตางกัน บางคนไมเคยสนใจเรื่องเหลานี้ แตพอมาอยูในกรอบวัฒนธรรมของบริษัท 
บางจากปโตรเลียม ที่มีการกําหนด Individual KPIs ก็เพื่อตองการใหพนักงานไดเขามามีบทบาทมี 
สวนรวมกับบริษัท เมื่อพนักงานไดเห็นไดสัมผัสทําใหพนักงานมีความสนใจสังคมมากขึ้น เสียสละ 
อุทิศตนเพื่อประโยชนตอสังคม และอีกประการหนึ่ง คือ สวนสิ่งแวดลอมมีกําลังคนนอยแค 5-6 คน 
คิดโครงการมากมายทั้งป แลวจะเอากําลังคนที่ไหนไปทํากิจกรรมเพื่อสังคม จึงกําหนดเปน 
Individual  KPIs  ไดคนมาชวยเพิ่ม กิจกรรมที่ทําอยางกิจกรรมวันเด็ก  มีเด็ก 5,000-6,000  คน 
พนักงานที่มาชวยก็ใหเปน Individual KPIs ไป 

6.2  จากปญหาท่ีทานพบดงักลาวน้ันทานมีวธิกีารบริหารจัดการกบัปญหาเหลาน้ัน 
อยางไร 

พยายามสรางจิตสํานึก บางครั้งหามไมใหคนเห็นกับผลประโยชนตนเองไมได แตพยายาม 
สรางจิตสํานึกวา  สิ่งที่ทําเปนสิ่งดีตอตนเอง บริษัท  ประเทศชาติ  ตอสังคมโดยรวมพยายาม 
ปลูกฝงแตอาจทําไดนอย เนื่องจากบางคนอาจทําเพราะรักษา KPIs แตก็ไมเปนไรเพียงใหพนักงาน 
ไดรับรูไดเห็นอยูๆ ไปบังคับพนักงานเลยก็ไมได บริษัท บางจากปโตรเลียม จึงใชวิธีการกึ่งจูงใจกึ่ง 
บังคับ ถาไมมี  Individual  KPIs คนทํางานก็หนาเดิมๆ  จึงเริ่มกําหนด Individual  KPIs ตั้งแตป 
2549 เนื่องจากกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บางจากปโตรเลียม ขยายมากขึ้น 
คนที่ตองเขาไปเกี่ยวของมากขึ้น เพราะฉะนั้นกําลังคนทํางานไมเพียงพอ  การกําหนด Individual 
KPIs ผลที่ไดรับคือ พนักงานเขารวมกิจกรรม CSR มากขึ้น แตอาจไมไดมาจากใจแตก็ไมไดเปน 
ปญหาตอการทํางานเปนเพียงขอสังเกต แลวแตมุมมองของแตละคนและองคการ การใช 
Individual  KPIs  เปนเครื่องมือในการสรางวัฒนธรรมบางจากปโตรเลียม ซึ่งบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม ทราบดีวาการนําเครื่องมือดังกลาวมาใชเปนเสมือนเหรียญสองดาน 

7.  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
คืออะไร 

ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการของทานคืออะไร 
บริษัทบางจากปโตรเลียมมีคุณคาตอสังคมไทย มีภาพลักษณที่ดีแลวคนอาจเลือกเติมน้ํามันกับ 

ปมบางจากปโตรเลียม อยางนอยก็เปนบริษัทที่ทําเพื่อสังคม บางครั้งอาจไดลูกคาที่มีความภักดีใน 
ตราสินคา (Brand Royalty)กับบริษัทบางจากปโตรเลียม ถาหากบริษัทบางจากปโตรเลียม เปนบริษัทที่มี 
คุณคากับสังคมลูกคาก็ยอมรับบริษัท  บางจากปโตรเลียม การมีภาพลักษณที่ดีทุกอยางก็คืนกลับสู
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บริษัท ในตางประเทศเรื่องCSRไดรับความสนใจมากนักลงทุนเวลาที่จะเขามาซื้อหุนในบริษัทจดทะเบียน 
นอกจากพิจารณาผลกําไรที่ดีแลวก็ดูวาบริษัทใหความสนใจเรื่องสังคมและสิ่งแวดลอมหรือเปลา CSR เปน 
ปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อหุน ซึ่งทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดสงเสริมและนําเรื่อง CSR เขา 
มาเปนปจจัยใหบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทํา 

8.  แนวโนมงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในอนาคตขององคการฯ จะเปน 
อยางไร 

8.1  แนวโนมของงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการใน 3-5 ปขางหนา 
จะเปนอยางไร 

เปนบริษัทไทยที่มั่นคงดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในวิสัยทัศนของบริษัท  บางจากปโตรเลียม 
“เปนบริษัทไทยชั้นนําดําเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจตอเนื่องที่สรางผลตอบแทนทางธุรกิจที่เปน 
ธรรมอยางยั่งยืนมีสํานึกตอสิ่งแวดลอมและสังคมโดยมีการจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลดวย 
บุคลากรที่มีความรูความสามารถสูง” การทํา CSR ในอนาคตของบริษัท บางจากปโตรเลียม  ยังไม 
มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสิ่งที่ทําตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีความเหมาะสมบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม ทําตั้งแตยังไมมีคําวา  “CSR”  พอเจาะเลือดคนบางจากปโตรเลียม DNA ก็มี CSR เลย 
ถาจะปรับเปลี่ยนก็มีแนวโนมปรับโดยยึดมาตรฐาน ISO  26000  ซึ่งCSR ที่บริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม ทําก็สอดคลองกับ  ISO 26000  อยูแลวเพียงแตตองทําใหเขมขนมากขึ้น 

8.2  แนวโนมของงานความรับผิดชอบตอสังคมโดยทัว่ไปในสังคม 3-5 ปขางหนา 
จะเปนอยางไร 

บริษัทขนาดใหญ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตอไปตองใสใจและทํา CSR ให 
มากขึ้นและเขมขนมากขึ้น จริงๆ แลว CSR  เปนแนวโนมของโลก ตอไปบริษัทที่ทําธุรกิจ ไมได 
คํานึงถึงแตผลกําไร แตตองคํานึงถึงสังคม และส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะสิ่งแวดลอม เรื่องภาวะโลก 
รอน (Global Warming) เปนเรื่องที่ไดรับความสนใจ (Hot Issue) ในระดับโลก
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บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน): ผูใหสัมภาษณคนท่ี 2 

ตารางท่ี ค.3  ขอมูลทั่วไปบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ขอมูลองคการ  รายละเอียด 
ประเภทขององคการธุรกิจ  พลังงานและสาธารณูปโภค 
กลุมเจาขององคการธุรกิจ  เจาของธุรกิจ  รอยละ 

กระทรวงการคลัง  67.85 
สถาบันธุรกิจและนักลงทุนทั่วไป  32.15 

ผลประกอบการขององคการ (ลานบาท/ป)  97,804  (ณ 31 ธันวาคม 2550) 
จํานวนพนักงาน  (คน)  3,288  (ณ 31 ธันวาคม 2550) (รวมบริษัทในเครือ 

10,630 คน) 

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ (ป)  30 (กอตั้ง  ธันวาคม  2521) 

ระยะเวลาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ 
สังคม (ป) 

30  (ตั้งแตกอตั้ง) 

ตารางท่ี ค.4  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ขอมูลผูใหสัมภาษณ  รายละเอียด 
เพศ  หญิง 
อายุ (ป)  48 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 
ตําแหนงในปจจุบัน  ผูจัดการสวนแผนพัฒนากิจการเพื่อสังคม ฝายกิจการเพื่อสังคม 
ระยะเวลาที่ทานทํางานเกี่ยวกับความ 
รับผิดชอบตอสังคม (ป) 

23  ประมาณ
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สวนท่ีสาม  คําถามการวิจยั ประกอบดวย คําถามการวิจยัจํานวน 8 ขอ และคําถามใน 
การสัมภาษณ 15 ขอ 

1.  หลักการและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ธุรกิจที่ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (องคการฯ) คืออะไร 

1.1  ท่ีมาของหลักการของงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการทานเกดิขึ้น 
ไดอยางไร 

เกิดขึ้นจากวิสัยทัศนของผูบริหารประเทศในยุคสมัยนั้นภายใตการนําของ ฯพณฯ 
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทร นายกรัฐมนตรี ที่มองเห็นประโยชนดานพลังงานจึงมีมติใหกอตั้ง 
บริษัท ปตท. ขึ้นในวันที่ 29  ธันวาคม พ.ศ. 2521  เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ํามันในชวง 
วิกฤตการณน้ํามันโลกครั้งที่สอง ผูบริหารรัฐบาล มองวาธุรกิจพลังงานเปนธุรกิจหลักสําคัญ ตอง 
ทําใหสามารถดูแลตัวเองไดตลอดกระบวนการนับตั้งแต การสํารวจ ขุดเจาะ ขนสง รูวิธีคาขาย 
การนําเขาน้ํามันดิบมาแลวเก็บอยางไร แจกจาย จําหนาย กลั่นอยางไร การขนสงการสั่งสินคาทาน 
มองวาตองบูรณาการกันทั้งระบบ 

1.2  สาเหตุที่องคการทานสรางสรรคงาน CSR ในองคการคืออะไร 
เกิดจากภารกิจที่ตองรับผิดชอบ บริษัท ปตท. เปนองคการของคนไทยตองดูแลคนไทย 

ดวยกันใหไดใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ใหไดรับสิ่งที่ดีที่สุดที่ ปตท. จะใหได  ลักษณะผลิตภัณฑของ 
ปตท. เปนผลิตภัณฑไวไฟ จะตองรับผิดชอบทุกขั้นตอน ไมเชนนั้นจะกอความเสียหายทั้งธุรกิจของ 
ปตท. และคนรอบขางจึงเกิดการเขมงวดทุกกระบวนการของการดําเนินงาน โดยนํามาตรฐานตางๆ 
ไมวาระบบบริหารคุณภาพ (ISO)  รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand  Quality  Awards:  TQA) 
การบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (Quality  Safety  Healthy  & 
Environment: QSHE)  หรือ ISO 26000 ที่จะเริ่มใชในป 2010 มาใช เปนตน 

1.3  องคการทานมีนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางไร 
นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม ระบุรวมไวในวิสัยทัศนของบริษัท ปตท. “มุงสู... องคกร 

ไทยในเวทีสากล” ตลอดจนตองดําเนินงานใหดีที่สุด และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 
วิสัยทัศนและพันธกิจของปตท. “การเติบโต:  พลังงานและปโตรเคมีครบวงจรโดยมีฐานธุรกิจที่ 
แข็งแกรงภายในประเทศ”  “คุณลักษณะขององคการ: ประสบความสําเร็จมีผลงานเลิศดวยการบริหาร
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ทรัพยากรทุนอยางมีประสิทธิภาพภายใตพลังรวมของกลุมและทีมงานที่มีภาวะผูนํา”    “คานิยม: 
มุงมั่นดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม และยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนวัฒนธรรม 
และคานิยมหลักขององคการ” 

2.  คํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ขององคการฯ คืออะไร 

“ความรับผิดชอบตอสังคม” ในองคการของทานหมายถึงอะไร 
การดําเนนิธุรกิจตลอดหวงโซแหงการสรางคณุคา (Value Chain) โดยรับผิดชอบตอ 

ผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ 

3.  ฝายงานหลักท่ีทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
คือฝายใด 

3.1  ฝายงานหลกัท่ีทําหนาท่ีดูแลเกี่ยวกบัความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ทานคือหนวยงานใด 

คณะกรรมการนโยบายความรับผดิชอบตอสังคม ประกอบดวย ฝายสื่อสารองคกรและ 
ฝายกิจการเพื่อสังคม 

3.2  หนาท่ีหลักของฝายที่ทําหนาท่ีดูแลเกี่ยวกับงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ขององคการทานมีอะไรบาง 

คณะกรรมการนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม ดูแลนโยบายงานดาน CSR ของบริษัท 
ปตท. ใหเทียบเทาธุรกิจประเภทเดียวกัน (ESSO) ใหมีมาตรฐานเทียบเทานานาชาติ เชน OECD 
GRI  ISO 26000 เปนตน ซึ่งเปนแนวทางในการพิจารณาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ใหครอบคลุมมากที่สุด ฝายสื่อสารองคกร เปนผูชวยคณะกรรมการนโยบายดานความรับผิดชอบตอ 
สังคม และสื่อสารประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ฝายกิจการเพื่อสังคม ทําหนาที่เปนเลขาคณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม และจัดทํา 
กิจกรรมเพื่อสังคม
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4.  กระบวนการในการจัดการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
เปนอยางไร 

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในองคการของทานมีกระบวนการอยางไร 
ฝายบริหารของแตละสวนงานมีหนาที่นํานโยบายหลักดาน CSR  ของบริษัท ปตท. (ที่มี 

การเทียบกับมาตรฐานองคการธุรกิจประเภทเดียวกันในระดับสากล ดังเชน บริษัท ESSO  เปนตน 
เพิ่มในสวนที่ยังขาดและรักษาในสวนที่ดีอยูแลว) ไปดําเนินการซึ่งผูบริหารของแตละฝายจะเปน 
ผูกําหนดนโยบาย เชน สวนงานดาน HR  ดานการเงิน  ดานการผลิต เปนตน โดยมีการตั้งเปาหมาย 
การปฏิบัติ และวิธีการในการดําเนินงานโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับนโยบายหลักตามที่ 
คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมเปนผูกําหนดไว  ขั้นตอนการดําเนินโครงการดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคม เบื้องตนตองมีการสํารวจความคิดเห็นความตองการของพื้นที่หรือชุมชน 
กลุมเปาหมาย ผูมีสวนไดสวนเสีย (เก็บขอมูล)  กอนการดําเนินงาน ถาพื้นที่หรือชุมชน ผูมีสวนได 
สวนเสียไมตองการ บริษัท ปตท. จะไมดําเนินโครงการนั้น  วิธีการการดําเนินงานไมมีรูปแบบตายตัว 
เนนการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และการชวยเหลือแบบยั่งยืน โดยการกระตุนให 
ชุมชนหรือคนในพื้นที่มีจิตสํานึกตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
เนื่องจากชุมชนตองดูแลสานตอโครงการที่ทางบริษัท ปตท. เขาไปดําเนินงานไว รวมถึงการชวยเหลือ 
สนับสนุนดานเงินทุนงบประมาณ  เปนตน 

ทุกสวนงานจะมีการบริหารความเสี่ยงขององคการ และสํานักตรวจสอบภายในจะทําหนาที่ 
สุมตรวจสอบวามีจุดบอดตรงไหน เพื่อปองกันและลดความเสี่ยง  การประเมินผลการดําเนินงานมี 
การประเมินผลทั้งภายในและภายนอกองคการ ภายในองคการประเมินโดยสํานักงานตรวจสอบ 
ภายใน  สวนภายนอกองคการประเมินโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง และ 
ทริส การรายงานผลไปยังคณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (รายงานตรงตามสาย 
การบังคับบัญชา) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมนําผลการดําเนินงานมา 
ปรับปรุงตอไป  การรายงานผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม บริษัท ปตท. จัดทํา 
เผยแพรไวใน “รายงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”  ซึ่งรายงานครอบคลุมการดําเนินงานดาน 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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5.  การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ มีกิจกรรมใดบาง 

5.1  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการทานประกอบดวยกิจกรรม 
ดานใดบาง 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท. แบงตามโครงสรางของฝายกิจการเพื่อ 
สังคม คือ ดานการศึกษา (รวมกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม)  ดานสังคม ครอบคลุมการจางงาน ไมมี 
การกีดกันทางเพศ  เคารพสิทธิมนุษยชน  พัฒนาพนักงานใหเปนคนเกงและคนดีเพื่อพัฒนาองคกร 
ไปสูองคกรแหงความเปนเลิศ  (High Performance Organization)  มีการสํารวจความพึงพอใจของ 
พนักงาน  รวมถึงใหพนักงานมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม และดานสิ่งแวดลอม  มุงสราง 
ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม มีการบริหารจัดการภายในองคกรใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 
มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและพลังงานทางเลือก โดยตั้ง “สถาบันวิจัย 
เทคโนโลยี ปตท.” 

5.2  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานมีอะไรบาง 
การศกึษา: การศึกษา 
โครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน ปตท. ไดรับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปน 

“โรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน” 
โครงการ  ปตท.  (5  ส)  สูโรงเรียน  บริษัท  ปตท.  สงเสริมและเผยแพรการทํา  5  ส  โดยจัด 

ประกวดสรางเครือขายโรงเรียน 5 ส 
โครงการกอสรางอาคารเรียนและอาคารหองสมุด ปตท. มอบอาคารเรียนแหงที่ 14 อาคาร 

หองสมุด “พลังไทย เพื่อไทย” แหงที่ 20 ที่จังหวัดสุราษฎรธานี และหองเรียนพลังงานใหกับโรงเรียน 
ขอนแกนพัฒนศึกษา เปนตน 

โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ปตท. รวมกอตั้งสถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) รวมกบั 
15 สถาบันการศึกษา ในป 2550 ขยายหลักสูตรเพิ่มครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทัว่ประเทศ 
11 แหง 

มอบทุนการศึกษา อุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณ กีฬา เชน ปตท. สนับสนุนทุนจุฬาฯ 
ดุษฎีภิพรรธน ใหนิสิตจุฬาศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกในทางวิชาการ และสนับสนุนอุปกรณ 
ปรับแตงรถยนตกับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
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โครงการความรวมมือพัฒนาวิชาชีพชางเทคนิค เมื่อ ป 2550  ปตท. รวมกับสํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการฯ โดยตั้งศูนยฝกอบรม ปตท. ที่ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

โครงการรถนิทรรศการเคลื่อนที่ “เปดโลกกาซธรรมชาติ”  จัดตั้งป 2543 เพื่อสงเสริมให 
เยาวชนมีความรูเขาใจกาซธรรมชาติขึ้นใน  17 จังหวัด ในเขตเมืองจะมีรถนิทรรศการเคลื่อนที่ 
(Gassy Energy) 

โครงการคายเยาวชนอนุรักษพลังงาน Generation  P ภายใตแนวคิด “รณรงคอนุรักษ 
พลังงานเชื้อเพลิงและสงเสริมพลังงานทดแทนจากโรงเรียนสูชุมชน” และคายเยาวชน ปตท.อนรุกัษ 
ทะเลไทยและโครงการมัธยมรักษสิ่งแวดลอม 

โครงการปตท. รวมสรางฝนวันนักประดิษฐใชพลังงานอยางยั่งยืน ป 2550 ปตท. ไดสงเสรมิ 
ใหประชาชนและเยาวชนประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่ออนุรักษพลังงาน 

โครงการแขงขัน Money  Management  Award  2006  (MM  Award) รวมกับตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหความรูดานการบริหารการเงินและการลงทุนใหกบัเยาวชนคนรุน 
ใหม 

สนับสนุนการแขงขันแผนธุรกิจ Thammasat Asia Moot Corp 2007 เปดโอกาสใหศึกษา 
ปริญญาโททางธุรกิจนําเสนอแผนธุรกิจที่สรางข้ึนใหมกับนักธุรกิจ นักลงทุนที่มีประสบการณชัน้นาํ 
ระดับเอเชียและระดับโลก 

สนับสนุนโครงการประกวดแผนธุรกิจใหมแหงชาติ ครั้งที่ 3 คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อเปดโอกาสสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษา 
ทั่วประเทศไดนําเสนอแนวคิดทางธุรกิจ 

การศึกษา: กีฬา 
สนับสนุนกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ มอบเงินสนับสนนุสมาคมฟตุบอลแหงประเทศไทยใน 

พระบรมราชูปถัมภ  สมาคมมวยปล้ําสมัครเลนแหงประเทศไทย และสมาคมยกน้ําหนักสมัครเลน 
แหงประเทศไทย 

สนับสนุนการจัดการแขงขันเทนนิสเยาวชนและอาชีพระดับโลกในประเทศไทย เพื่อพัฒนา 
นักกีฬาเทนนิสไทยกาวสูนักกีฬาเทนนิสอาชีพ 

สนับสนุนการจัดการแขงขัน  “จัดขอนแกนมาราธอนนานาชาติ” ครั้งที่สี่ เพื่อเตรียม 
ความพรอมใหกับนักกีฬาไทยในการแขงขันระดับโลก
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สนับสนุนกอลฟการกุศล หารายไดสมทบทุนในการฝกอาชีพใหประชาชนผูดอยโอกาสใน 
ภาคตะวันออก 

สนับสนุนการจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพเพื่อสราง 
ภาพลักษณที่ดีใหประเทศ 

สนับสนุนการแขงขันเจ็ทสกีนานาชาติ  เพื่อชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว (King’s Cup) 

การศึกษา: ศิลปะและวัฒนธรรม 
จัดประกวดและแสดงผลงาน “ศิลปกรรม ปตท.” เพื่อใหเยาวชนและประชาชนทุกภาคได 

รวมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 
พรรษา 

สนับสนุนการอนุรักษประเพณีตีกลองปูจา เขลางคนครรวมกับชาวลําปางรวมถึงจัด “คาย 
เยาวชนอนุรักษประเพณีกลองปูจา” เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม 

สังคมและชุมชน 
สนับสนุนมูลนิธิกองทุนระยองแข็งแรงบริษัท ปตท. ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาก 

ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด ระยอง 10 ลานบาท 
โครงการปนน้ําใจสูชุมชน  ตั้งแตป 2547  ปตท. เปดคลินิกรักษาพยาบาลฟรีแกชุมชนที่ 

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง 
โครงการแกปญหาเรงดวนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เขารวมโครงการ  “กรมทรัพยฯ - 

กฟฝ.-ปตท.-กปภ.-ทบ. รวมใจสูภัยแลง”  โครงการ “ปตท. รวมใจชวยภัยหนาว” และการมอบสิง่ของ 
ชวยเหลือผูประสบอุทุกภัย 

สนับสนุนเพื่อสังคมสวนรวม เชน การสนับสนุนสภากาชาดไทยจัดหาเครื่องมือแพทยให 
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ 

โครงการ PTT Engine Tune Up ใหบริการตรวจสภาพเครื่องยนตฟรี ณ สถานีบริการน้ํามัน 
ปตท. และสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 

โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจรกับ ปตท. บริษัท ปตท. รวมกับกรมขนสงทางบก 
จัดอบรมใหผูขับขี่มีวินัย จิตสํานึกความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ และโครงการ 
สนับสนุนการแกไขปญหาจราจร ปตท. ดวยการสนับสนุนกรวยยางจราจร
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สิ่งแวดลอม 
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ มาบตาพุด กลุม ปตท. รวมสนับสนุนการสราง 

สวนสาธารณะเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงเจรญิ 
พระชนมายุครบ 80 พรรษา และเปนแหลงเรียนรู พักผอนแกประชาชนทั่วไป 

โครงการระยองเมืองสีเขียว  ปตท. รวมกับเทศบาลเมืองบานฉางปลูกตนไมในพื้นที่ 
สาธารณะ ชุมชนและบริเวณโรงงาน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

สนับสนุนมูลนิธิกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมชุมชนเมอืงมาบตาพดุ และ 
บานฉาง จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. บริจาคเงินสมทบกองทุนจํานวน 10 ลานบาท 

สนับสนุนการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาเขตโปงสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบุรี  เพื่อเปนศูนยปลูกปาสาธิตการฟนฟูปาเสื่อมโทรมตามแนวพระราชดําริ และเปนแหลง 
เรียนรูสําหรับนักศึกษา 

โครงการทองผาภูมิตะวันตก บริษัท ปตท. รวมกับโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษา 
นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชีวภาพในประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชมุชนดวย 
การนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจมาใช 

จัดทํา “งานวิจัยโครงการจัดการทรัพยากรชีวภาพชายฝงทะเลถึงยอดเขา พื้นที่หาดขนอน- 
เขานัน”  บริษัท ปตท. รวมกับโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากร 
ชีวภาพแหงประเทศไทยวิจัยระบบนิเวศแบบองครวม สนับสนุนงานวิจัยและวิทยานิพนธรวมทั้งสิ้น 
25 โครงการ 

โครงการคายเยาวชน บริษัท ปตท. อนุรักษทะเลไทย ปตท. รวมกับโครงการพัฒนา 
องคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชีวภาพแหงประเทศไทยจดัคายใหเยาวชน 
เรียนรูทรัพยากรทองถิ่นและปลูกฝงจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสทรงครองราชยสมบัติครบ 60 ป 
ปตท. รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จัดกิจกรรมปลูกหญาแฝกสงเสริม และประชาสัมพันธใหชุมชนใช 
ประโยชนจากหญาแฝก 

โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ลานไร 
โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ตองการสนับสนุนสงเสริมใหกําลังใจกับผลงานที่มีการอนุรักษ 

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งระดับบุคคล ชุมชนเยาวชน งานเขียนเรียงความเยาวชน 
สื่อมวลชน เปนตน ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจากโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ
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โครงการ “รักษปา สรางคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง” เปนการนอมนําแนวพระราชดําริเรื่อง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมในตําบลตางๆ ซึ่งเปนโครงการที่สานตอ 
โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ลานไร 

โครงการดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 
การพัฒนาพลังงานทางเลือกและผลิตภัณฑ บริการสีเขียว ไดแก กาซธรรมชาติสําหรับ 

ยานยนต (NGV)  แกสโซฮอล (พีทีที แกสโซฮอล 95 พลัสและพีทีทีแกสโซฮอล 91 พลัส)  ไบโอดีเซล 
ทําการวิจัย “โครงการพัฒนาปรับปรุงเครื่องยนตคารบิวเรเตอรของรถยนตน้ํามันแกสโซฮอล” 

ใหกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
งานวิจัยมลภาวะทางอากาศ ทางดิน และคุณภาพน้ําทิ้ง เพื่อปองกันผลกระทบตอชุมชน 

และสิ่งแวดลอมจากการดําเนินธุรกิจของปตท. 
โครงการนํากาซธรรมชาติมาใชในการผลิตไฟฟาและน้ําเย็น เพื่อตอบสนองนโยบาย 

การประหยัดและลดการสูญเสียพลังงานจากระบบสายสง ดําเนินงานในพื้นที่ตางๆ เชน สนามบิน 
สุวรรณภูมิเปนโครงการผลิตไฟฟาและน้ําเย็นแบบ District Cooling 

5.3  องคการของทานมีการจัดการดานเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมความรับผิด 
ชอบตอสังคมเปนเทาไร 

งบประมาณของบริษัท ปตท. ทั้งหมด ยังไมมีการแยกบัญชีดานความรับผิดชอบตอสังคม 
โดยตรง  งบประมาณดานความรับผิดชอบตอสังคมแบงเปนสองสวน คือ งบประมาณเฉพาะกิจกรรม 
เพื่อสังคม (ไมรวมโครงการใหญๆ และการพยุงราคาน้ํามัน) ปละไมต่ํากวา 500  ลานบาท  และ 
งบประมาณในสวนที่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบตอสังคมดานการดูแลงานดานการรักษา 
สิ่งแวดลอม กระบวนการดําเนินธุรกิจ ประมาณ 10,000 ลานบาทตอป พิจารณาตามความเหมาะสม 
ไมไดกําหนดวาตองเปนกี่เปอรเซ็นของผลกําไรตายตัว 

6.  ปญหาในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ มีอะไรบาง 

6.1  ปญหาท่ีทานพบจากการดาํเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในองคการ 
มีอะไรบาง 

สวนมากบริษัท ปตท. ไมคอยพบปญหาในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
เนื่องจากเวลาทําโครงการปญหาแรกที่เจอคือ ความเขาใจโครงการ ปตท.มีการพูดคุยกอนการเริ่มงาน 
ไมปลอยใหเปนปญหามีการพูดคุยกอนทํางานในระยะแรกอาจเหนื่อยหนอยที่ตองไปชี้แจงพูดคุยให
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เขาใจ แตถามวาเปนปญหาหรือไมก็อาจไมใชเพราะเปนเรื่องที่ตองทําอยูแลวเปนปญหาปกติของ 
การดําเนินงาน บริษัท ปตท. ถือคติวา ทําโครงการดวยกัน  ตามแนวคิด “พลังงานไทย เพื่อไทย” โดย 
ยึดหลักการดําเนินงานทําไปดวยกันซึ่งอาจตองใชเวลาหนอยชวงแรก แตไมอยากเรียกวาปญหา 
โครงการที่ ปตท. ทําสวนมากเปนโครงการตอเนื่อง ถาปญหาสวนใหญที่พบจริงๆ คือ ผูมีสวนได 
สวนเสียมีความคาดหวังตอบริษัท ปตท. มาก 

6.2  จากปญหาท่ีทานพบดังกลาวน้ันทานมีวิธกีารบริหารจัดการกบัปญหาเหลา 
น้ันอยางไร 

บริษัท ปตท. พยายามไมใหเกิดปญหา กอนทํางานมีการวางแผนกอน รวมถึงมีการสอบถาม 
ความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสงัคมเปนการปองกนัไมใหเกดิ 
ปญหา  แตถาพบปญหาจริงๆ บริษัท ปตท.ใชวิธีการแกไขโดยการหาสาเหตุของปญหาเพื่อแกไข 
ปญหานั้น  สวนใหญปญหาที่พบ คือ ผูมีสวนไดสวนเสียมีความคาดหวังสูงกับบริษัท ปตท. ทําให 
บริษัท ปตท. ตองพิจารณาเฉพาะปญหาที่สําคัญและจําเปนจริงๆ เทาที่บริษัท ปตท. ชวยได โดยมุง 
โครงการที่รวมมือกับภาครัฐบาล และโครงการที่ทางบริษัท ปตท. ริเริ่มโครงการเอง 

7.  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
คืออะไร 

ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการของทานคืออะไร 
ผลการดําเนินงานสามารถทําใหการดําเนินงาน และผลิตภัณฑ บริษัท ปตท. เปนที่ยอมรับ 

สวนเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมเปนสวนเกื้อหนุนบริษัท ปตท. ทางออม ชวยสรางพันธมิตร สรางความรู 
ความเขาใจกับองคการ กระบวนการทํางานใครมาตรวจสอบก็เปนที่ยอมรับ  ถาตอบงายๆ บริษัท 
ปตท. เปนที่ยอมรับ สินคาดีลูกคาก็อยากซื้อสินคา นอกจากชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
แลวยังชวยใหประชาชนเขาใจ บริษัท ปตท. มากขึ้นเมื่อเขาใจก็จะสนับสนุนสิ่งที่ บริษัท ปตท. ทํามาก 
ขึ้น ไดรับความรวมมือเชื่อถือกับบริษัทตางชาติที่บริษัท ปตท. ทําธุรกิจดวยก็เชื่อเครดิต บริษัท ปตท.
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8.  แนวโนมงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในอนาคตขององคการฯ จะเปน 
อยางไร 

8.1 แนวโนมของงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการใน3-5ปขางหนาจะเปน 
อยางไร 

แนวโนมบริษัท ปตท. ตองทําใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งกําลังจะปรับโครงสราง และ 
กรอบการทํางานดาน CSR มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ในรูปของคณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม โดยยึดตามแนวทางขององคการใน 
ตางประเทศ เชน OECD  GRI  ISO 26000 เปนตน แลวนํามาปรับใหเหมาะสมกับบริบทของ ปตท. 
10 ประเด็น คือ การบริหารที่ เพิ่มมูลคาใหกับองคการ (Value  Corporate  and  Governance) 
กฎระเบียบและการควบคุม (Regulation and Controls)  การดําเนินธุรกิจ (Business Operation) 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการเปดเผยขอมูล (Accountability in Disclosure)  ผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอม (Impact  on  Environment)  ความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety  and  Health) 
สิทธิของพนักงาน (Employee Rights) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การมีสวนรวมในชุมชนและ 
สังคม (Community and Society Involvement) และผลิตภัณฑและบริการ (Product and Service) 
บริษัท ปตท. ยังคงทํา CSR ตอไปเรื่อยๆ ไมวาจะเรียกวาวาอะไรก็ตาม  ถาบริษัท ปตท. ไมแข็งแรง 
ก็ลงไปดูแลคนอ่ืนไมได ตองเติบโตพัฒนาไปพรอมๆ กัน “ปตท. ไปคนเดียวคนอ่ืนลําบากอยูไมได” 

8.2  แนวโนมของงานความรับผิดชอบตอสังคมโดยทัว่ไปในสังคม 3-5 ปขางหนา 
จะเปนอยางไร 

ใครที่ทําอะไรแลวไมรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง จะถูกเพิกเฉยในรูปแบบตางๆ 
ถูกมองเปนคนราย  ถาหากคุณไมสามารถอธิบายได ทําทุกอยางใหเกิดผลกระทบนอยที่สุดหรือถา 
จําเปนตองเกิดผลกระทบจริงๆ ตองหาวิธีปองกันแกไข จัดการใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด ไมวา 
ธุรกิจอะไรในสังคมโลกตอนนี้ ควรรูวา ISO 26000 ที่จะนํามาใชนั้นเพื่อใหสังคมลงโทษมากกวาจะ 
ออกเปนขอกําหนด เชน การไมซื้อสินคา เปนตน และแนวโนมมีการปรับตัวไปเรื่อยๆ บอกไมไดวา 
CSR เปนคําตอบสุดทายอาจตองมีมาตรการอ่ืนๆ ออกมาอีกก็ได
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บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน): ผูใหสัมภาษณคนท่ี 3 

ตารางท่ี ค.5  ขอมูลทั่วไปบริษัท ปนูซเิมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

ขอมูลองคการ  รายละเอียด 
ประเภทขององคการธุรกิจ  อสังหาริมทรัพยและกอสราง 
กลุมเจาขององคการธุรกิจ  เจาของธุรกิจ  รอยละ 

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  30 
สถาบันและนักลงทุนทั่วไป  70 

ผลประกอบการขององคการ (ลานบาท/ป)  30,352  (ณ 31 ธันวาคม 2550) 
จํานวนพนักงาน  (คน)  25,000  (ณ 31 ธันวาคม 2550) 
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ (ป)  95 

ระยะเวลาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ 
สังคม (ป) 

13  (ความจริงดําเนินงานมาต้ังแตกอตั้ง SCG แต 
จะใหงายนับตั้งแตการกอตั้งสํานักงานส่ือสารองคกร) 

ตารางท่ี ค.6  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

ขอมูลผูใหสัมภาษณ  รายละเอียด 
เพศ  ชาย 
อายุ (ป)  34 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 
ตําแหนงในปจจุบัน  ผูชวยผูจัดการส่ือสารองคกร 
ระยะเวลาที่ทานทํางานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ 
สังคม (ป) 

13  ประมาณ
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สวนท่ีสาม  คําถามการวิจยั ประกอบดวย คําถามการวิจยัจํานวน 8 ขอ และคําถามใน 
การสัมภาษณ 15 ขอ 

1.  หลักการและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ธุรกิจที่ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (องคการฯ) คืออะไร 

1.1  ท่ีมาของหลักการของงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการทานเกดิขึ้น 
ไดอยางไร 

SCG  ตั้งมากวา 90  ป ตั้งแตรัชกาลที่ 6  มีอุดมการณ 4  ขอ คือ ตั้งมั่นในความเปนธรรม 
มุงมั่นในความเปนเลิศ เชื่อมั่นในคุณคาของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งเห็นวาขอ 
สุดทายคือ ถือมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม SCG ดําเนินงานมาตั้งแตยังไมมีคําวา CSR ทําโดยไม 
มีการบอกกลาวตามกระแสตองบอกกลาวเพราะคนอ่ืนไมรูวาคุณทํา ผลประโยชนของชาติและสังคม 
เหนือผลประโยชนการคาทั้งปวง เปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนที่มุงมั่นสรางความเจริญอยางยั่งยืน 
ใหกับชุมชน และประเทศในอาเซียนที่ SCG เขาไปดําเนินธุรกิจ SCG ทํา CSR ไมใชแคกระแส CSR 
เขาไปอยูในธุรกิจเปนสวนหนึ่งของนโยบายคณะจัดการที่ถือวา CSR  เปนสวนหนึ่งในปจจัย 
ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1.2  สาเหตุที่องคการทานสรางสรรคงาน CSR ในองคการคืออะไร 
เหมือนที่มาของการดําเนินงานดาน CSR คือ เกิดจากอุดมการณของเครือซิเมนตไทยที่ 

ยึดถือผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและสังคม วิสัยทัศนของเครือซิเมนตไทยที่มุงสราง 
ความเจริญอยางยั่งยืนใหกับชุมชน รวมถึงประเทศในอาเซียนที่เครือซิเมนตไทยเขาไปดําเนินธุรกิจ 
และนโยบายคณะจัดการที่ถือวา CSR เปนสวนหนึ่งในปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ตางๆ 

1.3  องคการทานมีนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางไร 
“เครือซิเมนตไทย”  ดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดความยั่งยืนอยางแทจริง กําหนดแนวทาง 

การปฏิบัติใหทุกธุรกิจนําไปดําเนินการ โดยคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอประเทศชาติและ 
สังคมสวนรวม ถือผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติอยูเหนือผลประโยชนจากการคา และ 
มุงปลูกฝงและพัฒนาจิตสํานึกพนักงานทุกระดับ ใหเกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของเครือซิเมนตไทยสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ
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ตอสังคมที่ระบุไวใน วิสัยทัศน  “มุงสรางความเจริญอยางยั่งยืนใหกับชุมชน และประเทศในอาเซียนที่ 
เครือซิเมนตไทยเขาไปดําเนินธุรกิจ”  วิสัยทัศนของ บริษัท ปูนซิเมนตไทย  แยกเปนสองสวน คือ สวน 
ธุรกิจ เนนมูลคาตางๆ การพัฒนาสินคา ลูกคา พนักงานไปสูผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด และระดับ 
บุคคลมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสูความยั่งยืน SCG และเนนปลูกฝงจิตสํานึกพนักงานทุก 
ระดับใหตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและอุดมการณของเครือซิเมนตไทย  “ตั้งมั่นใน 
ความเปนธรรม มุงมั่นในความเปนเลิศ เชื่อมั่นในคุณคาของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบตอ 
สังคม” 

2.  คํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ขององคการฯ คืออะไร 

“ความรับผิดชอบตอสังคม” ในองคการของทานหมายถึงอะไร 
การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่พึงมีตอประเทศชาติและสังคม 

สวนรวม การเปนพลเมืองดีที่อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ การทําประโยชนใหแก 
สังคมและทุกชุมชนที่เครือซิเมนตไทยดําเนินธุรกิจอยู การใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ตลอดจนการเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินกิจกรรม 
เพื่อสังคมอยางยั่งยืน 

3.  ฝายงานหลักท่ีทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
คือฝายใด 

3.1  ฝายงานหลกัท่ีทําหนาท่ีดูแลเกี่ยวกบัความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ทานคือหนวยงานใด 

SCG  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสูความยั่งยืนขึ้น ทั้งในระดับเครือซิเมนตไทย 
ระดับบริษัท เพื่อใหมั่นใจวานโยบายและแผนงานการดําเนินงานตางๆ มีการนําไปปฏิบัติอยางมี 
ประสิทธิผลโดยมีศูนยสงเสริมคุณภาพงาน มีนักวิชาการผูเชี่ยวชาญแตละดานเปนที่ปรึกษา 
คณะกรรมการการพัฒนาสูความยั่งยืน มีกรรมการผูจัดการใหญของธุรกิจซิเมนตเปนประธาน และ 
กรรมการผูจัดการใหญของทุกธุรกิจเปนกรรมการ  ระดับธุรกิจ กรรมการผูจัดการใหญของธุรกิจ 
เปนประธาน กรรมการผูจัดการของทุกบริษัทเปนกรรมการ และระดับบริษัท กรรมการผูจัดการ 
บริษัทเปนประธาน ผูอํานวยการฝาย/สวน และสํานักงานสื่อสารองคกรเปนกรรมการ  ศูนยสงเสริม 
คุณภาพงานเปนกรรมการและเลขานุการ
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3.2  หนาท่ีหลักของฝายที่ทําหนาท่ีดูแลเกี่ยวกับงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ขององคการทานมีอะไรบาง 

คณะกรรมการการพัฒนาสูความยั่งยืน  ดูแลการบริหารจัดการใหเปนไปในแนวทาง 
เดียวกัน (มีในทุกระดับตั้งแตระดับเครือซิเมนตไทย ระดับธุรกิจ และระดับบริษัท) สํานักงานสื่อสาร 
องคกรสื่อสาร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ CSR ทั้งภายในและภายนอกองคการ และจัดกิจกรรมที่เปน 
การรณรงค  เผยแพรขอมูลขาวสารดาน CSR ศูนยสงเสริมคุณภาพงานของบริษัท ปูนซิเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่ดูแลดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

4.  กระบวนการในการจัดการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
เปนอยางไร 

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในองคการของทานมกีระบวนการอยางไร 
เครือซิเมนตไทย ดําเนินงานโดยให CSR  เขามาอยูในกระบวนการดําเนินธุรกิจเนน 

การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยกําหนดแนวทางการดําเนินการ “แนวปฏิบัติการพัฒนาสูความยั่งยืน 
SCG”  สรางความรูความเขาใจในระดับผูบริหารใหสามารถถายทอดไปยังผูใตบังคับบัญชานําไป 
ปฏิบัติไดถูกตองตรงกัน เริ่มจากระดับเครือซิเมนตไทย (กําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอ 
สังคม) วางนโยบายไวแบบกลางๆ ใหทุกระดับสามารถนําไปปฏิบัติได ถายทอดสูระดับธุรกิจ และ 
ระดับบริษัทในรูปแบบการบริหารจัดการแบบคณะกรรมการ ที่เรียกวา “คณะกรรมการพัฒนาสู 
ความยั่งยืน”  การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมมีโครงการ และวิธีการที่แตกตางกันไป 
ขึ้นอยูกับผูบริหารของแตละระดับ 

การดําเนินงานจะยึดตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของเครือซิ เมนตไทย 
การปฏิบัติเริ่มจากการวางแผน  การสํารวจความตองการของชุมชน กลุมเปาหมาย พื้นที่โดยดูวา 
ปญหาของพื้นที่หรือชุมชนคืออะไร (ชุมชนเปนผูหาวาปญหาเกิดจากอะไร) ปญหาที่พบสวนมาก เชน 
ปญหาการขาดแคลนความรูวิธีการ การขาดเงินทุน เปนตน บางครั้งปญหาเหมือนกัน วิธีการ 
ชวยเหลืออาจแตกตางกันไปตามลักษณะทางกายภาพของแตละพื้นที่  เชน  การทําฝายชะลอน้ําใน 
พื้นที่จังหวัดระยอง ชุมชนเปนแกนกลางทําเอง เพียงแตตองการการสนับสนุนดานเงินทุน 
เปนตน วิธีการใหความชวยเหลือของเครือซิเมนตไทย เนนการใหแบบมีสวนรวม กลาวคือใหชุมชน 
รูสึกเปนสวนหนึ่งของโครงการ โดยใชการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันวา 
ไมใชการจางงาน หลังจากโครงการเสร็จสิ้นลงจะมีการติดตามผลการดําเนินงานในแตละโครงการ 
ซึ่งเครือซิเมนตไทยมุงผลประโยชนระยะยาวเพื่อชุมชน สังคม ใหคนในชุมชนไดดูแลรักษาในสิ่งที่
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เครือซิเมนตไทยสรางสรรคไวเพื่อความยั่งยืน การรายงานผลการดําเนินงาน  ผูรับผิดชอบโครงการจะ 
รายงานผลการดําเนินงานผานสํานักงานสื่อสารองคกร และสํานักงานสื่อสารองคกรจะเปนผูรายงาน 
ตรงตอคณะกรรมการพัฒนาสูความยั่งยืน เพื่อนํามาทบทวน ปรับปรุงในการวางนโยบายดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมตอไป 

5.  การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ มีกิจกรรมใดบาง 

5.1  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการทานประกอบดวยกิจกรรม 
ดานใดบาง 

ความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคการ เริ่มตั้งแตกระบวนการดําเนินธุรกิจมีการพัฒนา 
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  รวมมือกับผูขายวัตถุดิบที่เปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม ลดของเสียจากกระบวนการผลิตใหเหลือนอยที่สุด และถาสามารถนํามาใชใหมใหนํา 
กลับมาใช  เพื่อลดการใชพลังงาน ทรัพยากร และลดตนทุน ธุรกิจที่ใชน้ําในการผลิตมีการจัดการโดย 
ใชหลักการ 3R (Reduce, Reuse/Recycle & Replenish) ตั้งแตตนทางจนกระทั่งปลายทางใหมีน้ําเสีย 
นอยที่สุด  SCG  ตั้งเปาหมายใหไมมีของเสีย (Zero  Waste)  ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
รวมถึงการดูแลพนักงานทุกคนอยางทั่วถึงและเปนธรรม บริหารคาจางและผลตอบแทนโดยยึดหลัก 
ความเปนธรรมความเหมาะสม มีการปรับปรุงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และความจําเปนของธุรกิจ เคารพสิทธิมนุษยชน เชน การไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนมี 
การพัฒนาความรูอยางเพียงพอตอเนื่อง สงเสริมใหพนักงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

สําหรับกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมของ SCG แบงเปน 4 ดาน คือ บรรษัทภิบาล 
“การดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล  เพื่อเปนแบบอยางดานการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม 
ตามหลักบรรษัทภิบาล และเผยแพรแนวคิดเพื่อจุดประกายใหสังคมนําไปใชอยางกวางขวางเปน 
รูปธรรม”  สิ่งแวดลอม “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”  สังคม 
“สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและสรางสรรคคุณภาพชีวิตของคนไทยใหดี 
ขึ้น”  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร “ครอบคลุมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของกับองคกรทั้งภายในและ 
ภายนอก โดยการสงเสริมและใหโอกาส เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในดานตางๆ ทั้งดาน 
การศึกษา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ”
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5.2  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานมีอะไรบาง 
บรรษัทภิบาล 
รณรงคเรื่องบรรษัทภิบาล เครือซิเมนตไทยไดทําตั้งแตป 2550 จัดทําสื่อโฆษณาเพื่อ 

ชี้ใหเห็นวาบรรษัทภิบาลเปนหนาที่ของทุกคน ตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับประเทศ สวนมากเปน 
การกระตุนมากกวา 

โครงการฝกงานภาคฤดูรอน สําหรับนิสิตนักศึกษา (SCG Excellence Internship Program) 
สําหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร บัญชี และการตลาด จากทุกสถาบัน 
ทั่วประเทศ 

สิ่งแวดลอม 
SCG  รักษน้ํา... เพื่ออนาคต ไดแก การมอบถังเก็บน้ํา 6,000 ถัง ตั้งแตป 2547 ใหกับ 25 

จังหวัด  โครงการสนับสนุนชุมชนสรางฝายชะลอน้ํา ตั้งแตป 2546 โดยมีเปาหมาย 10,000 ฝาย  ในป 
2552  นอมเกลาถวายที่ดินจังหวัด สระบุรี 900  ไร เปนพื้นที่ใชทําแกมลิง  ฟนฟูบึงโจดใหเปน 
สวนสาธารณะของชาวจังหวัดขอนแกน  ทํารณรงคโฆษณา “รักษน้ําเพื่ออนาคต” สนับสนุนใหชุมชน 
สรางฝาย 10,000 ฝาย ทําภาพยนตรโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ เพื่อกระตุนจิตสํานึกอนุรักษน้ํากับประชาชน 
ทั่วไป  ทําสารคดีเลาเรื่องพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องการจัดการน้ําทาง 
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 และจัดทําคูมือวีซีดีสรางฝายชะลอน้ําแจกใหผูสนใจสรางฝายชะลอน้ํา 

ติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากความรอนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต 
(Waste-Heat  Power  Generation)  เพื่อลดตนทุนดานพลังงานในระยะยาวที่โรงงานปูนซีเมนต 
ทุกแหง เปนโครงการตอเนื่องจากป 2549 และจะเสร็จทุกโรงงานภายในป 2552 

การรณรงคสรางจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการ 3R ในกลุมพนักงาน (SCG 
Do it Green) 

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ธุรกิจเคมีภัณฑ สามารถพัฒนาเม็ดพลาสติกสําหรับ 
ผลิตขวดที่มีน้ําหนักเบาและใชเม็ดพลาสติกนอยลงในการขึ้นรูปโดยคงคุณสมบัติตาง  ๆไวเพือ่ลดภาระ 
การขนสง ประหยัดพลังงาน  พัฒนาทอใหมีพื้นผิวขรุขระดานนอกเพิ่มความยืดหยุนลดคาใชจายใน 
การขนสงของลูกคาลงไดและชวยประหยัดพลังงาน  ธุรกิจกระดาษ ผลิตเฝอกกระดาษนวัตกรรม 
เพื่อการปฐมพยาบาลสําหรับผูที่กระดูกแขนขาหัก ราคาถูก ปลอดภัย ลดการนําเขาจากตางประเทศ 
เปนตน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก Think Safe Work Safe (คิดกอนทํา 
เราปลอดภัย)  ปลูกฝงจิตสํานึกความปลอดภัยใหผูปฏิบัติงานคิดถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หาก 
พบวาไมปลอดภัยใหทําการแกไขปรับปรุงกอน และมีการตรวจสุขภาพประจําป เปนตน
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การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
มอบทุนการศึกษาของเครือซิ เมนตไทย  (SCG  Scholarship)  แบงเปน 2 ระดับคือ 

ทุนการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีแตขาดแคลนทุนทรัพยและมุงมั่นที่จะศึกษา 
ตอโดยไมมีขอผูกมัดใดๆ  และทุนเรียนดีเยี่ยม 

โครงการคายวิทยาศาสตร (SCG–Sci Camp) ใหนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 เขาคาย 6 วัน 
ใหเด็กคิดวาตอไปจะเลือกเรียนสายวิทยหรือสายศิลป สวนมากใหเรียนรูเรื่องดิน น้ํา ปาไม ลาสุดที่ 
ผานมาคายวิทยาศาสตรจัดเรื่องธรณีพิบัติ ปรับใหทันสมัยมากขึ้น 

การพัฒนาเยาวชนระดบัเดก็เลก็ (Early Child Development) ไดแก  โครงการเทศกาล 
นิทานในสวนและโครงการตนแบบเพื่อการพัฒนาเดก็ปฐมวัยดวยหนงัสือ 

จัดแขงขันประกวดหุนยนตกูภัย (SCG Thailand Rescue Robot Championship) จดัมา4 
ปแลว เพื่อเปนทางเลือกใหนองอาชีวศึกษา อุดมศึกษาผลิตหุนยนตมีที่สงเขาประกวด นองๆ ที่ 
ชนะเลิศจะสงไปแขงระดับโลก อยางเทคโนพระจอมเกลาปราจีนบุรีไดแชมป 3 ป ปแรกแขงที่ญี่ปุน 
ไดเขารอบ 12 ทีมสุดทาย ปที่สองแขงที่เยอรมันไดแชมป  ปที่สามแขงที่อเมริกาไดแชมป โดยมี 
แผนวาเดือน กรกฎาคม 2551 จะสงไปแขงที่จีน 

สนับสนุนกีฬาแบตมินตัน (SCG Badminton) กิจกรรมไดแก การเปนเจาภาพการแขงขัน 
แบตมินตันระดับเยาวชน (SCG Junior Badminton) การแขงขันชิงชนะเลิศแบตมนิตนัแหงประเทศ 
ไทย (SCG All Thailand) และการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกรังดปรีซเซอรกิตโลก (SCG Thailand 
Open) 

จัดการประกวดรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย (Young  Thai  Artist  Award)  สนับสนุน 
ความสามารถดานศิลปะใน 5  สาขา ไดแก จิตรกรรมและภาพพิมพ ประติมากรรม วรรณกรรม 
ดุริยกวี ภาพยนต และภาพถาย SCG จะนําผลงานที่ไดรับรางวัลจัดแสดงนิทรรศการใหเทานั้น 
สวนเรื่องการขายนองๆ จัดการเอง 

การพัฒนาความรูความสามารถ ประกอบดวยหลักสูตรการฝกอบรมตามหนาที่ (Functional 
Training)  พัฒนาทักษะความรูความสามารถหลักขององคการ (Core Competency) ซึ่งแบงเปน 3 
ระดับ  ไดแก ระดับตน  (Basic)  ระดับกลาง (Intermediate)  และระดับสูง (Advance  Programs) 
การบริหารธุรกิจและการพัฒนาภาวะผูนํา (Business Management & Leadership Development) 
หลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับพนักงานที่จะไปปฏิบัติงานตางประเทศ  (Oversea 
Expansion  Program)  และหลักสูตรเพื่อเสริมสรางใหพนักงานมีความคิดสรางสรรคสามารถหา 
แนวทางและกระบวนการในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Valued Innovation Program)
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โครงการพัฒนาจิตสํานึกตอการพัฒนาสูความยั่งยืน จัดโครงการ Young Talent Manager 
จัดตอเนื่องมาตั้งแตป 2548 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับกลุมผูบริหารระดับตนที่จะเปนผูบริหาร 
ระดับสูงในอนาคต 

สภากิจกรรมพนักงาน SCG เพื่อใหพนักงานทุกระดับไดมีโอกาสรวมทํากิจกรรมตางๆ นอก 
เวลางาน เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ทําประโยชนใหแกสังคม และสงเสริมใหพนักงาน 
ทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 

SCG  วาดอนาคต มอบเงินทุนสนับสนุนมูลนิธิและองคกรสาธารณกุศล เพื่อคืนกําไร 
สูสังคม ตามอุดมการณของเครือซิเมนตไทย  “ถือม่ันในความรับผิดชอบตอสังคมไทย” 

สังคม 
โครงการรวมกับองคกร และสื่อมวลชนเพื่อชวยเหลือสังคม ดังเชน การชวยเหลือ 

ผูประสบภัยแลงภัยหนาว อุทกภัย หรือวาตภัย รวมกับชอง 7 และวิทยุรวมดวยชวยกัน โครงการ 
สรางอาคารเรียนไทยรัฐวิทยา  โครงการ I SEE YOU รวมกับมติชน มุมหนังสือเครือซิเมนตไทย- 
เครือเดอะเนชั่น  โครงการ SCG-เดลินิวส ประกวดเจาความคิด  SCG-Bangkok Post Smart Kids 
English Camp ฯลฯ 

โครงการชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน เชน การชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิโดย 
จัดตั้ง “กองทุนเครือซิเมนตไทยฟนฟูผูประสบภัยคลื่นยักษ” สรางอูตอเรือ ใหกองทนุกูยมืตอเรอืซอม 
เรือและตอมาพัฒนาทําเฟอรนิเจอร เปนอาชีพเสริมสามารถพึ่งพาตนเองไดชวยพัฒนาเศรษฐกิจ 
ชุมชน  "เครือซิเมนตไทยชวยภัยแลง" เปนตน 

โครงการ One Cell One Project กิจกรรมชวยเหลือชุมชนจัดโดยพนักงานทุกคนของธุรกิจ 
ซิเมนต 

โครงการรักษบึงโจด กําจัดผักตบชวา สงเสริมการนําผักตบชวามาทําเครื่องจักรสาร 
โครงการ Professional Driver อบรมมารยาทการขนสงสินคา การพูด การรับสงเอกสารมี 

จุดพักรถใหบริษัท SCG Logistics เปนผูดูแล พนักงานสามารถพักนอนมีหองพักผอน มีหองนอน 
และทีวีให  โดยใชระบบ GPS ปองกันปญหาการขนสง การอบรมใหความรูใหกับผูรับเหมาเพื่อเปน 
มืออาชีพดานการขนสง 

สนับสนุนชุมชนสรางฝายชะลอน้ํา พนักงานโรงงานปูนซิเมนต ลําปาง และพนักงานจาก 
ทุกกลุมธุรกิจรวมกันสรางฝายชะลอน้ําที่จังหวัดลําปาง 

โครงการคายอาสาพัฒนา พนักงานเครือซิเมนตไทย สละเวลาวันหยุดพักผอนประจําป 
ทํากิจกรรมสาธารณประโยชนดานการศึกษาโดยกอสรางอาคารเรียนใหโรงเรียนทองถิ่นทุรกันดาร
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5.3  องคการของทานมีการจัดการดานเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมความรับ 
ผิดชอบตอสังคมเปนเทาไร 

งบประมาณของเครือซิเมนตไทยทั้งหมดประมาณ ปละ 700 ลานบาท หรือประมาณ 
รอยละ 3.4 ของผลกําไร 

6.  ปญหาในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ มีอะไรบาง 

6.1  ปญหาท่ีทานพบจากการดาํเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในองคการ 
มีอะไรบาง 

ความเขาใจกิจกรรมCSRของคนภายในและภายนอก SCGที่มีตอนโยบายหลักของ CSR ทํา 
อยางไรใหเขาใจตรงกัน อยางเรื่องฝายชะลอน้ําที่ทําใหคนสวนมากเขาใจผิดวาเปนการทําเพื่อเก็บน้ํา 
เพื่อการเกษตร แตจริง  ๆแลวเปนฝายที่ชวยอุมน้ําทําใหเกิดความชุมชื้นในพื้นที่ที่น้ําไหลผานเพิ่มมาก 
ขึ้น อาจเปนเพราะ SCGนําภาพฝายชะลอน้ําที่ทํามาแลว 3-4 ป ไปเผยแพรทําใหคนเขาใจผิด เขาใจไม 
ตรงกัน 

6.2  จากปญหาท่ีทานพบดังกลาวน้ันทานมีวิธกีารบริหารจัดการกบัปญหาเหลา 
น้ันอยางไร 

สรางความเขาใจใหถูกตอง การใหเห็นของจริง แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน โดยฝายสื่อสารองคกรจะ 
รับผิดชอบในการแกปญหา การทําเชิงรณรงคที่ออกมาเพื่อกระตุนและใหความรู เชน โฆษณาชุด “คน 
ตนน้ํา ปลายน้ํา” คนทั้งภายในและภายนอก SCG ไดรับรู  เรื่องการอนุรักษน้ําโดยการใชถังดักไขมัน ซึ่ง 
ขอขอมูลจากการไฟฟาฝายผลิต การประปานครหลวง สถาบันที่ทําวิจัยเรื่องนี้แลวนํามาเผยแพรให 
ความรู จัดทําเปนเอกสาร เนนทําจริงและเผยแพรใหไดรับขอมูลที่ถูกตองใหเกิดกิจกรรมความรวมมือ 
กัน 

7.  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
คืออะไร 

ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการของทานคืออะไร 
เวลาทําอะไรแลวคิดถึงสังคม การแบงปนผูถือหุน  นักลงทุนก็อยากเขามาลงทุน ผูถือหุนเวลา 

ชี้แจงการแบงปนหุนไดรับรูวาเงินสวนหนึ่งตองจัดสรรใหกับสังคมดวย สรางความนาเชื่อถือใหกับ
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องคกรพนักงานไดรับ สังคมไดรับจริงๆ สรุปก็คือ ชวยสรางภาพลักษณ สรางความนาเชื่อถือใหองคกร 
เพิ่มความสัมพันธกับชุมชน กลุมนักลงทุน  ความสามารถในการสรรหาและรักษาพนักงาน  ความภักดี 
ของลูกคา ตามที่ คุณกานต ตระกูลฮุน ไดกลาวไววา “SCG  เราอยูไมไดถาสังคมอยูไมได ถาสังคม 
โดยรวมอยูไดดี เราก็อยูไดดวย”  และเพิ่มจุดแข็งทางดานการเงิน  เพิ่มความรับผิดชอบและ 
ความนาเชื่อถือระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย 

8.  แนวโนมงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในอนาคตขององคการฯ จะเปน 
อยางไร 

8.1  แนวโนมของงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการใน 3-5 ปขางหนาจะเปน 
อยางไร 

ทํา CSRมากกวาเดิม โครงการที่เปนประโยชนจริงๆ กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนจริงๆให 
ทุกคนมีสวนรวม  โดย SCG  ตั้งเปาหมายวา จะเปนผูนํา เติบโตทางธุรกิจและสรางประโยชนกับ 
ทองถิ่นชุมชนที่ไปลงทุน ตามวิสัยทัศนของเครือซิเมนตไทย  “มุงสรางความเจริญอยางยั่งยืนใหกับ 
ชุมชน และประเทศในอาเซียนที่เครือซิเมนตไทยเขาไปดําเนินธุรกิจ” ทั้งในประเทศและตางประเทศที่ 
SCG เขาไปลงทุน 

8.2  แนวโนมของงานความรับผิดชอบตอสังคมโดยทัว่ไปในสังคม 3-5 ปขางหนา 
จะเปนอยางไร 

คนทํา CSR มากขึ้น ไมวา CSR แทหรือ CSR เทียม (ดีกวาคนไมทํา) คิดวาแนวโนมคนสนใจ 
CSR  มากขึ้น สําหรับในประเทศไทยชากวาตางประเทศ  คนเขาใจวาการทําบุญบริจาคคือ CSR 
กระแสโลกไมใชแค CSR แลว  ในสังคมไทยนาจะมีคนทํา CSR มากขึ้น เพราะตางชาติไปไกลกวานี้ 
แลว  บริษัทที่จะกาวเขาสูเวทีระดับโลกตองมีการทํา CSR มากขึ้น  ทุกบริษัทตางทํา CSR ไมวาจะ 
มากหรือนอยก็ตาม ซึ่ง CSR  เปนแนวโนมหรือกระแสที่รุนแรงมากขึ้น ถาไมทําอาจถูกตอตานจาก 
สังคมดวยซ้ําไป CSR เปนรากฐานของสังคม ชุมชน และองคกร เพื่อใหเติบโตอยางยั่งยืนไปพรอมกัน
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ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน): ผูใหสัมภาษณคนท่ี 4 

ตารางท่ี ค.7  ขอมูลทั่วไปธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ขอมูลองคการ  รายละเอียด 
ประเภทขององคการธุรกิจ  พลังงาน 
กลุมเจาขององคการธุรกิจ  เจาของธุรกิจ  รอยละ 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  10 
State Street Bank and Trust Company  6.990 
Chase Nominees Limited 42  4.310 
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES 
PTE LTD 

2.922 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  2.843 
NORTRUST NOMINEES LTD.  2.342 
STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY FOR AUSTRALIA 

1.581 

MELLON BANK, N.A.  1.558 
N.C.B. TRUST LIMITED-RBS AS DEP 
FOR FS 

1.497 

CHASE NOMINEES LIMITED 1  1.434 
ผูถือหุนอื่น  64.523 

ผลประกอบการขององคการ (ลานบาท/ป)  15,005  (ณ 31 ธันวาคม 2550) 
จํานวนพนักงาน  (คน)  11,219  (ณ 31 ธันวาคม 2550) (รวมบริษัทในเครือ 

10,630 คน) 

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ (ป)  63 (กอตั้ง  เมษายน 2528) 

ระยะเวลาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ 
ตอสังคม (ป) 

50  (ตั้งแตกอตั้ง)
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ตารางท่ี ค.8  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ขอมูลผูใหสัมภาษณ  รายละเอียด 
เพศ  หญิง 
อายุ (ป)  40 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท 
ตําแหนงในปจจุบัน  รองผูอํานวยการฝายองคการสัมพนัธ  สวนกิจกรรม 

สัมพันธ 
ระยะเวลาที่ทานทํางานเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
ตอสังคม (ป) 

2 

สวนท่ีสาม  คําถามการวิจยั ประกอบดวย คําถามการวิจยัจํานวน 8 ขอ และคําถามใน 
การสัมภาษณ 15 ขอ 

1.  หลักการและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ธุรกิจที่ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (องคการฯ) คืออะไร 

1.1  ท่ีมาของหลักการของงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการทานเกดิขึ้นได 
อยางไร 

เกิดจาก ภารกิจ “มุงมั่นในการเปนกลุมธุรกิจทางการเงินไทยที่แข็งแกรง สามารถ ตอบสนอง 
ความตองการของลูกคาดวยบริการดานการเงินที่หลากหลาย ครบถวน ในคุณภาพมาตรฐานสากล 
โดยผสมผสานการใชเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุผลที่ดีและเปนธรรมตอ 
ลูกคา ผูถือหุน พนักงาน และประเทศไทย”  และวิสัยทัศนของเครือธนาคารกสิกรไทย “เครือ 
ธนาคารกสิกรไทย มุงมั่นเปนกลุมธุรกิจทางการเงินที่มั่นคงที่สุดที่ริเริ่มในสิ่งใหม และกระทํา 
ทุกวิถีทางเพื่อเปนกลุมธุรกิจทางการเงินไทยที่ใหบริการอยางดีที่สุดแกลูกคา”
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1.2  สาเหตุที่องคการทานสรางสรรคงาน CSR ในองคการคืออะไร 
เปนองคการของคนไทย พูดงายๆ คนไทยสวนมากชอบทําบุญ คนมีฐานะทางการเงินที่ดี 

สวนใหญชอบทําบุญซึ่งผูบริหารเครือกสิกรไทยตองการทําบุญ ไมไดเกิดจากเครือกสิกรไทยมี 
ปญหากับชุมชนหรือสิ่งแวดลอม  การทําบุญไมไดมองวาสรางภาพ  เครือกสิกรไทยทํามานานแลว 
กอนที่จะมีการเรียก “CSR” เปนภารกิจและวิสัยทัศนของเครือกสิกรไทย 

1.3  องคการทานมีนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางไร 
การดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมควบคูกับการมีสวนรวมดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมบุคลากร 

ทุกระดับยึดถือจรรยาบรรณอยางเครงครัดในการปฏิบัติงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และ 
คํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม การดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน สังคมและสิ่งแวดลอม 
ครอบคลุมการดูแลผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  การจัดการสภาพแวดลอมในสถานที่ปฏิบัติงานโดย 
คํานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และการอํานวยความสะดวกแกพนักงาน และ 
ลูกคา การสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการไมใหการสนับสนุนสินเชื่อแกโครงการที่ฝาฝน 
กฎหมายดานสิ่งแวดลอมของประเทศ 

2.  คํานิยามของ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ขององคการฯ คืออะไร 

“ความรับผิดชอบตอสังคม” ในองคการของทานหมายถึงอะไร 
การแสดงถึงความรับผิดชอบ ดวยการชวยเหลือ การสนับสนุน โดยไมหวังผลตอบแทนทั้ง 

ดานแรงกาย การวางแผน ปจจัย จากทุกสายงานธุรกิจของเครือกสิกรไทย 

3.  ฝายงานหลักท่ีทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
คือฝายใด 

3.1  ฝายงานหลกัท่ีทําหนาท่ีดูแลเกี่ยวกบัความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 
ทานคือหนวยงานใด 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย ฝายกิจกรรมสัมพันธ
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3.2  หนาท่ีหลักของฝายที่ทําหนาท่ีดูแลเกี่ยวกบังานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ขององคการทานมีอะไรบาง 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  กําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม 
สวนองคการสัมพันธ โดยฝายกิจกรรมสัมพันธทําหนาที่ประสานงานและดูแลงานดาน CSR  ของ 
เครือกสิกรไทย 6 สายงานธุรกิจ ไดแก K-Lising  การจัดการสินเชื่อรถยนต K-Securities  เทรดหุน 
K-Asset หลักทรัพยจัดการกองทุน  K-Factoring  สินเชื่อโรงงาน อุตสาหกรรม และ K-Bank  ธนาคาร 
กสิกรไทย รวมถึงการติดตามความเคลื่อนไหวและเผยแพรกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมใหทั้ง 
องคการปฏิบัติตาม 

4.  กระบวนการในการจัดการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
เปนอยางไร 

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในองคการของทานมีกระบวนการอยางไร 
ทุกสายงานธุรกิจของเครือกสิกรไทยจะเปนผูวางแผนการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ 

ตอสังคมตามนโยบายของเครือกสิกรไทย  จัดงบประมาณ  เตรียมปฏิบัติตามแผน  กอนปฏิบัติสง 
แผนงานที่แตละสายงานคิดไวใหฝายกิจกรรมสัมพันธดูวาเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการ 
กํากับดูแลกิจการ  (Board  Corporate  Governance)  หรือไม  ซึ่งอาจเปนแผนระยะสั้น เชน 
การชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ ชวยแลวคาดวาจะจบไป หรือแผนระยะยาว เชน การให 
ทุนการศึกษา เปนตน  ถาไมมีอะไรติดขัดกับสิ่งที่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเคยใหนโยบายไว 
แตละสายงานก็สามารถนําไปปฏิบัติไดเลยตามชวงเวลาที่กําหนดไวใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
ที่ทํา CSR ตอจากนั้นแตละสายงานจะใหขอมูลยอนกลับ  แจงความคืบหนาในการทําโครงการ 
CSR กับลูกคา หรือโครงการ CSR กับชุมชนวามีผลอยางไรบาง โดยมีหนวยงานกิจกรรมสัมพันธ 
เปนผูนําเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ CSR ของเครือกสิกรไทยกระจายทุกสายงานทุกคน 
มีสวนรวมทํา CSR ใหแตละสวนงานรับผิดชอบอยูจะสะดวกกวาเพราะแตละสายงานจะรูวากลุม 
ลูกคาที่ดูแลอยูตองการอะไร เนื่องจากเครือกสิกรเปนหนวยงานขนาดใหญถารวมทุกอยางเปน 
ศูนยกลางหมดจะไมสามารถเขาถึงคนทุกกลุมทุกเพศทุกวัย 

การนําไปปฏิบัติแตละสายงานนําไปปฎิบัติเอง รับผิดชอบงานที่ตางกันใหคนที่รับผิดชอบ 
คิดโครงการเองดีกวา อยางคนที่เชียงราย ที่หาดใหญอาจเหมาะกับการทํากิจกรรมกับชาวบาน 
หรือหางราน ในแตละที่ไมเหมือนกัน บางจังหวัดอาจขออนุเคราะหเต็นท  น้ําดื่ม  หรือการชวย 
อบต. ใหความอนุเคราะหทํากิจกรรมที่ไมใชการหาเสียง สวนมากเครือกสิกรไทยเนนโครงการแจก
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สิ่งของ ไมไดดําเนินการเอง เปนลักษณะของการรวมดวยชวยกันไมใชเจาของโครงการโดยตรง 
ผูเสนอโครงการ เชน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียน 
โครงการมาขอความชวยเหลือสนับสนุนดานเงินทุนในการออกคายตางๆ โดยมีรายละเอียด 
โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา พื้นที่ชัดเจน  ฝายกิจกรรมสัมพันธเครือกสิกรไทยจะพิจารณา 
ขอเสนอโครงการและสงขอเสนอโครงการใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการอนุมัติ ถาโครงการ 
นาสนใจเปนประโยชนตอสวนรวมจะผานการอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ฝาย 
กิจกรรมสัมพันธเครือกสิกรไทยจะพิจารณาวาโครงการดังกลาวอยูในเขตพื้นที่สาขาใดของธนาคาร 
และจะแจงใหเจาหนาที่ของธนาคารในสาขานั้นทราบและรับผิดชอบในการรวมกิจกรรมหรือ 
โครงการดังกลาวกับนักศึกษา รวมถึงการชักชวนกลุมลูกคาในพื้นที่ใหมารวมทํากิจกรรมกับ 
นักศึกษาดวย  (เปนแนวทางการดําเนินงานของเครือกสิกรไทย) สวนการดําเนินกิจกรรม 
ความรับผิดชอบตอสังคมที่ทางเครือกสิกรไทยดําเนินงานเองนั้นจะเนนเรื่องที่ฉุกเฉินจริงๆ เชน 
การชวยเหลือเหตุการณสึนามิ ชวงนั้นขาดแคลนบุคลากร เครือกสิกรไทยมีพนักงานมากจึงให 
พนักงานไปชวยคียขอมูลและเปนลาม เปนตน เมื่อโครงการเสร็จสิ้นลงผูเสนอโครงการจะตองให 
ขอมูลยอนกลับวาทําแลวไดผลหรือไมไดผลตอฝายกิจกรรมสัมพันธในการรายงานตอ 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อทางคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะทบทวนเพื่อปรับปรุง 
แผนการดําเนินงานตอไป 

5.  การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ มีกิจกรรมใดบาง 

5.1  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการทานประกอบดวยกิจกรรม 
ดานใดบาง 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของเครือกสิกรไทย แบงเปน 4 ดาน คือ สังคม (รวม 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา การทํานุบํารุงศาสนา การสาธารณสุข การบรรเทา 
สาธารณภัย และการพัฒนาชุมชน)  โดยรวมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน)  ลูกคา ปจจุบัน 
การแขงขันมีมากขึ้น เครือกสิกรไทยสงเสริมผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมให 
สามารถเติบโตไดในอนาคต  พนักงาน เครือกสิกรไทยใหความสําคัญกับบุคลากร ทั้งการจาย 
คาตอบแทนมีการสํารวจผลตอบแทนใหเหมาะสมกับสถานการณในตลาด มีระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลตอบแทน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทั้งดานความรู ความสามารถ 
ทักษะใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร แผนธุรกิจของเครือธนาคารกสิกรไทย ทั้งอบรมภายใน 
ภายนอก และแบบออนไลน และสิ่งแวดลอม เครือกสิกรไทยใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมทั้ง
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ภายในธนาคารกสิกรไทยและภายนอกชุมชนสังคม  ตั้งแตอาคารสํานักงานใหญมีสภาพแวดลอม 
ที่รมรื่น ติดตั้งเครื่องกรองกําจัดกลิ่น ควัน เสียง ไมใหรบกวนชุมชน มีระบบบําบัดน้ําเสียกอนทิ้งลง 
แมน้ําเจาพระยาและน้ําเสียมาบําบัดใชรดน้ําตนไม และสงเสริมการใชกระดาษที่แปรสภาพจาก 
กระดาษใชแลวอยางตอเนื่อง 

5.2  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานมีอะไรบาง 
สังคม: การศึกษา 
โครงการสัมมนา “การพัฒนาพลังแหงเยาวชน:  สรางพื้นฐานคุณภาพชีวิตรวมกันเพื่อ 

อนาคต” ธนาคารกสิกรไทยรวมกับสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
กุมารี และสมาพันธยุวชนแหงชาติจีน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรง 
บรรยายเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” 

โครงการมุมหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ธนาคารกสิกรไทยรวมกับธนาคารแหงประเทศไทย 
มอบมุมหนังสือเฉลิมพระเกียรติใหโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศจํานวน 104 โรงเรียน ในป 2550 เพื่อ 
สรางโอกาสใหเด็กในชนบทไดอานหนังสือมากขึ้น 

โครงการมอบทุนการศึกษา แกเยาวชนนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนและความประพฤตดิี 
แตขาดแคลนทุนทรัพยและทุนทําวิทยานิพนธกับมหาวิทยาลัยตางๆ เชน ระดับปริญญาโท 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 1 ทุน สมทบทุนอุปกรณการศึกษาใหกับ 
คณะทันตแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน 

มอบของขวัญวันเด็ก ธนาคารกสิกรไดจัดทําสมุดปกออนและอุปกรณการเรยีนมอบใหเดก็ๆ 
ที่มารวมงานวันเด็กที่อาคารพหลโยธิน 

โครงการแคมปเยาวชน เลี้ยงปใหมและพาเด็กดอยโอกาสเที่ยวทะเลธนาคารสงเสริมให 
เด็กๆ ไดรวมกิจกรรมที่ดีๆ 

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนผูพิการ เพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอนของทาง 
โรงเรียนจํานวน 21 แหงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่รับเด็กพิการเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ 

โครงการบัตรเครดิตรวมกับสถาบัน/สมาคม/มูลนิธิการกุศลเพื่อสนับสนุนการศึกษา ธนาคาร 
จะมอบเงินบริจาคซึ่งคํานวณจากยอดใชจายผานบัตรเครดิตกลับคืนใหกับสถาบันการศึกษาตางๆ 
เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาใหดียิ่งขึ้นตอไป 

กิจกรรมและโครงการดานการสงเสริม เผยแพรและพัฒนาองคความรูธนาคารกสกิรรวมมอื 
กับองคกรและหนวยงานภายนอกตางๆ พัฒนาความรูมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจโดยกรรมการ
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ธนาคาร เจาหนาที่ระดับสูงและพนักงานของธนาคารรวมเปนวิทยากรบรรยายพิเศษกับหนวยงาน 
ตางๆ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนตน 

สนับสนุนโครงการ “ศิลปะบนผืนผา เพื่อสัตวปา เพื่อคน” จัดโดยมูลนิธิปาเขตรอน 
สังคม: ศิลปวัฒนธรรม 
โครงการจัดประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา 

ภายใตแนวคิดที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรงมีตอพสกนิกรไทย 
โครงการ “จากฮวงโหสูเจาพระยา” เพื่อกระชับความสัมพันธและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

ระหวางไทย-จีน 
ใหการสนับสนุนการจัดแสดงงาน Bangkok’s  7 th  International  Festival  of  Dance  & 

Music 
สังคม: ศาสนา 
โครงการกองทุนปลูกรากแกวศาสนทายาทกฐิน ธนาคารไดถวายทุนเพื่อการศึกษาแด 

พระภิกษุสงฆ สามเณร ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
กฐินธนาคาร ธนาคารจัดถวายผากฐินทุกป 
โครงการเว็บไซตเมตตาธรรม ธนาคารกสิกรไทยเปนสื่อกลางในการรับบริจาคสิ่งของให 

ผูดอยโอกาส เด็ก คนพิการ และคนชราผานเว็บไซตเมตตาธรรม 
การพัฒนาชองทางการรับเงินบริจาคผานระบบอิเล็กทรอนิกสแบงกกิ้งแบบครบวงจรโดย 

ธนาคารรวมกับมูลนิธิธนาคารบุญเจาคุณอลงกต วัดพระบาทน้ําพุเปดชองทางการทําบุญที่ผสาน 
นวัตกรรมทางการเงิน รับบริจาคสมทบทุนธนาคารบุญผานชองทางอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร 
โดยไมเสียคาธรรมเนียม 

สังคม: การพัฒนาชุมชน 
การสนับสนุนมูลนิธิการกุศลเพื่อชวยเหลือสังคมในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคาร 

ใหบริการทางการเงินควบคูกับการชวยเหลือสังคมโดยยกเวนคาธรรมเนียมรานคาที่รับบัตรเครดิต 
สําหรับองคกรและมูลนิธิการกุศลตางๆ เชน ศูนยศิลปาชีพบางไทร เปนตน 

ธนาคารมอบเงินสมทบทุนโครงการประทีปสองทางแสงสวางแหงชวีติกอสรางเสาไฟฟารอบ 
บึงตาหลั่ว 

ใหการอนุเคราะหโครงการคายอาสาพัฒนาจุฬาฯ-ชนบท และโครงการคายอาสาพัฒนา 
ชนบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

โครงการนาฬิกา K Excellence เพื่อมอบใหโรงเรียน ชุมชนวัด สถานที่ราชการตางๆ
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โครงการถวายกังหันน้ําชัยพัฒนา ดวยความรวมมือของสมาคมธนาคารไทยทาํกงัหนัน้าํชยั 
พัฒนาเพื่อนอมเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

การสนับสนุนโครงการออกคายอาสาพัฒนาชนบท ชวยเหลือโรงเรียนในถิ่นกันดาร สราง 
อาคารเรียน มอบอุปกรณเพื่อการศึกษา รวมถึงใหความรูกับชาวบานดานตางๆ 

สังคม: สาธารณสุข 
โครงการรับบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย ธนาคารเชิญชวนใหพนักงานรวมบริจาค 

โลหิตทุก 3-4 เดือน 
โครงการบัตรเครดิตรวมกับสภากาชาดไทย 
โครงการ “แวนแกว” ธนาคารรวมกับชมรมประชาสัมพันธธนาคารรับบริจาคแวนตาและ 

เลนสที่ใชแลวเพื่อมอบใหกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สังคม: สาธารณภัย 
การชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ  พนักงานเครือกสิกรไทย กวา 1,000 คน สละเวลาชวง 

วันหยุดสิ้นปเปนอาสาสมัครชวยเหลือสภากาชาดไทย จัดระบบคอมพิวเตอรพรอมพนักงาน เพื่อชวย 
รับเงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานชวยเหลือ 
ผูประสบภัยและชุมชนชายฝงอันดามันที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิเปดบัญชี “น้ําใจไทยชวย 
ผูประสบภัยใต” รับบริจาคเงินผานทุกชองทางของธนาคาร 

สังคม: การกีฬา 
ฟุตบอล: จัดโครงการแขงขันฟุตบอล KBank  Little  League  การแขงขันกีฬาฟุตบอล 

กระชับมิตรระหวางทีมฟุตบอลรักกสิกรไทย กับทีมหอการคาจังหวัดอุดรธานี และอดีตทีมชาติลาว 
ณ นครเวียงจันทนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สนบัสนนุการจดัแขงขนัฟตุบอล 
นัดพิเศษ “Testimonial Match” เปนตน 

กอลฟ: ใหการอนุเคราะหการแขงขัน “กอลฟการกุศลเพื่อสเปเชียลโอลมิปคไทย” สนบัสนนุ 
การแขงขันกอลฟการกุศล ใหกับมหาวิทยาลัย  วิทยาลัย หนวยงานตางๆ เปนตน 

โบวลลิ่ง: ใหการอนุเคราะหการแขงขันโบวลิ่งการกุศลรายไดสมทบทุนประกันภัยสําหรับ 
พนักงานกูภัย-จัดการจราจร-เก็บคาผานทางของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  ใหการอนุเคราะห 
โบวลิ่งการกุศล รายไดสมทบกองทุนมูลนิธิฟนันซา  สนับสนุนการแขงขันโบวลิ่งการกุศล ศศินทร 
ปรินเซสคัพ จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สนับสนุน 
การแขงขัน  ”โบวลิ่งรวมใจภักดิ์รักในหลวง”  จัดโดยสมาคมโบวลิ่งแหงประเทศไทย 

มาราธอน: สนับสนุนการจัดแขงขันขอนแกนมาราธอนนานาชาติ คร้ังที่ 3
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วิ่ง: จัดงาน “เดิน-วิ่ง 60 ป ธนาคารกสิกรไทย มินิมาราธอน”  สนับสนุนกิจกรรมว่ิง UN ซึ่ง 
จัดโดยองคการสหประชาชาติ  สนับสนุนการแขงขัน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล  “วิ่งสูเอดส ครั้งที่ 9” 
จัดโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 

มวย: สนับสนุนการจัดมวยการกุศล โดยกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค  เทนนิส 
สนับสนุนการจัดแขงขันเทนนิส  มิตรภาพระหวางธนาคาร ครั้งที่ 25 ของเทนนิสคลับ ธนาคารกสิกร 
ไทย 

แอรโรบิค: โครงการกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ธนาคารสงเสริมใหพนักงานและชุมชน 
ออกกําลังกายรวมกันเพื่อสุขภาพ 

สังคม: การชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม 
กิจกรรมและโครงการเพื่อผูดอยโอกาสทางสังคมโครงการชวยหนูดวย เปนโครงการรณรงค 

รวบรวมเงินบริจาคใหกับ 10 มูลนิธิ เพื่อใชเปนเงินทุนดําเนินงานใหความชวยเหลือเด็กที่ถูกทารุณ 
กรรมและถูกลวงละเมิดสิทธิ์ โครงการชวยหนูและชางดวย เปนโครงการที่ทําเนื่องจากโครงการ 
“ชวยหนูดวย” เพื่อชวยเหลือเด็กไทยที่ติดเชื้อ HIV และชางไทยที่เจ็บปวย 

สิ่งแวดลอม 
โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติครองราชย 50 ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน 

วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยสมบัติครบ 50 ป  ธนาคารกสิกรไทยรวมกับ 
มูลนิธิสถาบันราชพฤกษธนาคารทหารไทยและสมาคมธนาคารไทยเขารวมโครงการปลูกปาถาวร 
เฉลิมพระเกียรติฯ เปนเวลา 3 ป (2548-2550) 

โครงการ K-eMail Statement ธนาคารกสิกรไดพัฒนานวัตกรรมใหมในการรับรายการเดิน 
บัญชีผานอีเมล (K-email Statement) ลดการใชกระดาษ ลดปญหาโลกรอน 

โครงการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ออกแบบติดตั้งระบบปองกัน 
ระงับอัคคีภัยตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา NFPA  ลานจอดเฮลิคอปเตอรชั้นดาดฟาอาคาร 
จอดรถใหสามารถหนีไฟไดทางอากาศ  แผนฉุกเฉินหลักกรณีเกิดอัคคีภัยมีการซอมหนีไฟประจําป 
ปละครั้ง  ระบบกรองอากาศสองชั้น  อุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน 

โครงการน้ําใสทั่วไทย ดุจน้ําพระทัยพระราชินี ธนาคารกสิกรไทย รวมกับสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั่วประเทศ รวมกลุมเขียนโครงการนําเสนอแนวคิดและวิธีการพัฒนา 
แหลงน้ําธรรมชาติที่อยูใกลโรงเรียนของตน ในรัศมีประมาณ 3 กิโลเมตร ใหกลับใสสะอาดดังเดิม 
โครงการละไมเกิน 50,000 บาท
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ลูกคา 
โครงการสงเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผูประกอบการ SMEs โครงการ  K  SME  Care 

เครือกสิกรไทยรวมกับศูนยบมเพาะธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในสวนภูมิภาคอบรมพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ 
SMEs  ทั่วประเทศโดยไมเสียคาใชจาย 

จัดทําเว็บไซต K SME Care (www.ksmecare.com) เพื่อเปนแหลงความรู ขอมูลขาวสาร 
การทําธุรกิจ บริการใหคําปรึกษา จัดอบรมสัมมนา ที่ธนาคารและหนวยงานพันธมิตร ซึ่งธนาคาร 
ไดรับรางวัลความเปนเลิศในการบริการทางการเงินแก SME ในนิตยสาร The Asian Banker 

โครงการน้ําใจ และความหวงใย จากเครือธนาคารกสิกรไทย ธนาคารจัดเตรียมน้ําดื่ม 
ผาเย็น และถุงยางอนามัยใหลูกคา 

พนักงาน 
โครงการ “KBank One Day Recruitment” การสรรหากลุมพนักงานที่มีความสําคัญทาง 

ยุทธศาสตรและตําแหนงหายากใหเสร็จภายในหนึ่งวัน 
“K Excellence Award” เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 

เยี่ยมและมีความประพฤติดี ซึ่งอาจเปนพนักงานกลุมเปาหมายของธนาคารในอนาคต 
ปรับปรุงความสามารถเฉพาะของกลุมงานบริหารผลิตภัณฑ ประกอบดวยสี่สายงาน คือ 

สายงานบรรษัทธุรกิจ  สายงานธุรกิจตลาดทุน  สายงานธุรกิจลูกคาผูประกอบการ และสายงาน 
ธุรกิจลูกคาบุคคลและเครือขายบริการ หลักสูตรเนนการปฏิบัติจริง ตั้งแตออกแบบจนถงึการตดิตาม 
ประเมินผล 

โปรแกรมการพัฒนาผูบริหาร (Management  Development  Program:  MDP)  แบง 
ออกเปนสี่ระดับ คือ ระดับผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับตน และหัวหนาทีม 
(Executive, Middle Manager, First Line Manager และ Team Leader)  อบรมหลักสูตรภาวะ 
ผูนํา  เปนตน  และในป 2550 มีการนําหลักสูตร KBank eLearning มาใชจํานวน 47 หลักสูตร 

การตรวจสุขภาพประจําป ดวยเครือกสิกรไทยเห็นสุขภาพของพนักงานมคีวามสาํคญัจงึจดั 
ใหมีการตรวจสุขภาพข้ึนทุกป

http://www.ksmecare.com/
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5.3  องคการของทานมีการจัดการดานเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมความรับผิด 
ชอบตอสังคมเปนเทาไร 

เครือกสิกรไทยกําหนดงบประมาณทั้งหมดประมาณ 225 ลานบาทตอป หรือคิดเปนรอย 
ละ 1.5 ของผลกําไรสุทธิ (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2550) งบประมาณสวนนี้ไมรวมงบประมาณ 
ฉุกเฉิน เชน การชวยเหลือเหตุการณสินามิจะมีการขออนุมัติเงินพิเศษ 

6.  ปญหาในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ มีอะไรบาง 

6.1  ปญหาท่ีทานพบจากการดาํเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในองคการ 
มีอะไรบาง 

งบประมาณของเครือกสิกรไทยไมเพียงพอตอความตองการของทุกสายงานธุรกจิที่ตอง 
การดําเนนิการดานความรับผดิชอบตอสังคม 

6.2  จากปญหาท่ีทานพบดังกลาวน้ันทานมีวิธกีารบริหารจัดการกบัปญหาเหลา 
น้ันอยางไร 

เครือกสิกรไทยมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่ขออนุมัติ เพื่อแกปญหาดาน 
งบประมาณไมเพียงพอตอความตองการของการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม โดยให 
ความสําคัญกับเด็กและการศึกษาเปนลําดับแรก เนื่องดวยเครอืกสกิรไทยมองวาเดก็และเยาวชนคอื 
อนาคตของชาติ ประเทศไทยยังมีผูขาดโอกาสทางการศึกษาอีกมาก ถาเปนโครงการที่จําเปนและ 
เรงดวน ดังเชน เหตุการณสึนามิ จะมีการขออนุมัติเงินพิเศษ งบฉุกเฉินเพื่อชวยเหลือ 

7.  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการฯ 
คืออะไร 

ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการของทานคืออะไร 
สรางภาพลักษณ  การกํากับดูแลกิจการที่ดี  ความโปรงใสที่ใหกับสังคม  เปนคนดีของ 

สังคม
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8.  แนวโนมงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในอนาคตขององคการฯ จะเปน 
อยางไร 

8.1  แนวโนมของงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการใน 3-5 ปขางหนา 
จะเปนอยางไร 

เครือกสิกรไทยเนนการชวยเหลือเด็กและการศึกษา มีการกําหนดเปนนโยบายหลักการ 
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและอาจตองพิจารณาถึงวิกฤตการณในชวงนั้นๆ ดวย 

8.2  แนวโนมของงานความรับผิดชอบตอสังคมโดยทัว่ไปในสังคม 3-5 ปขางหนา 
จะเปนอยางไร 

เปนชวงๆ ตอนนี้คนจะเพิ่มความตระหนัก ใหความสําคัญ ความสนใจกับปญหาโรคเอดส 
และปญหาโลกรอน รวมถึงภาคเอกชนมีบทบาทดานความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มขึ้น เนื่องจากรอ 
ภาครัฐไมไหว
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ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่ศึกษา 

ตารางท่ี ง.1  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานของบริษทั บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

ตัวอยางกิจกรรม CSR ในแตละดาน 
คุณภาพชีวิตและชุมชน (สังคม) 
การสงเสริมพัฒนาและสงเสริมความรูแกบุคลากร  โครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก 
คายเยาวชนบางจาก  โครงการโรงเรียนของหนู 
โครงการอาหารกลางวัน 
กิจกรรมวันเกิด  โครงการแวนแกว 
โครงการครอบครัวเดียวกัน  โครงการสานสัมพันธ 
งานวันเด็ก  โครงการ “บางจากหวงใยปลอดภัยในชุมชน” 
คายฟุตบอลเยาวชนบางจาก  โครงการบําเพ็ญประโยชนและทํานุบํารุงศาสนาและ 

วัฒนธรรม 
สโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก  การจัดสรางศูนยการเรียนรูในชุมชน 
สิ่งแวดลอม 
โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือก  “บางจากรักษเจาพระยา” 
การติดตั้งระบบ COD Online เพื่อติดตามคุณภาพน้ําทิ้ง  โครงการหัวใจใบไม 
การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการดําเนินงานและ 
อากาศบริเวณรอบโรงกล่ัน 

กิจกรรมปลูกจิตสํานึกเยาวชนดานพลังงานทดแทน 
พี่ไบโอ-นองแกสซี่ 

โครงการรับซื้อน้ํามันพืชใชแลวเพื่อผลิตเปนไบโอดีเซล  โครงการเปดโลกการเรียนรูกับบางจาก 
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  กิจกรรมดูนก 
โครงการโรงกล่ันในสวนสวย  เว็บไซตลดโลกรอน 
เศรษฐกิจชุมชน 
โครงการปมชุมชนบางจาก  เหนื่อยนักพักนวด 
การนําสินคาชุมชน/สินคาเกษตรมาเปนของสมนาคุณ 
ที่สถานีบริการบางจาก
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ตารางท่ี ง.2  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานของบริษทั ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 

ตัวอยางกิจกรรม CSR ในแตละดาน 
สังคมและชุมชน 
การพัฒนาบุคลากร  มอบทุนการศึกษา อุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณกีฬา 
สนับสนุนมูลนิธิกองทุนระยองแข็งแรง  โครงการปนน้ําใจสูชุมชน 
โครงการ  PTT Engine Tune Up  โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยไปกับ ปตท. 
โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาจราจร  โครงการแกปญหาเรงดวนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

โครงการ “ปตท. รวมใจชวยภัยหนาว” และการมอบ 
ส่ิงของชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

การศึกษา (การศึกษา การกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม) 
การศึกษา 

สนับสนุนทุนจุฬาฯ ดุษฎีภิพรรธน  โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 
โครงการความรวมมือพัฒนาวิชาชีพชางเทคนิค  โครงการกอสรางอาคารเรียนและอาคารหองสมุดปตท. 

“พลังไทย เพื่อไทย” 
สนับสนุนโครงการประกวดแผนธุรกิจใหมแหงชาติ  โครงการคายเยาวชนอนุรักษพลังงาน Generation P 
โครงการรถนิทรรศการเคล่ือนที่ “เปดโลกกาซ 
ธรรมชาติ” 

โครงการปตท. รวมสรางฝนวันนักประดิษฐใชพลังงาน 
อยางยั่งยืน 

โครงการแขงขัน Money Management Award 2007 
(MMA) 

สนับสนุนการแขงขันแผนธุรกิจ Thammasat  Asia 
Moot Corp 2007 

โครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน  โครงการปตท. (5 ส) สูโรงเรียน 
การกีฬา 

สนับสนุนกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ  สนับสนุนการแขงขันเจ็ทสกีนานาชาติ 
สนับสนุนการจัดการแขงขันเทนนิสเยาวชนและอาชีพ 
ระดับโลกในประเทศไทย 

การจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก คร้ังที่ 24 

สนับสนุนกอลฟการกุศล  สนับสนุนการจัดการแขงขัน “จัดขอนแกนมาราธอน 
นานาชาติ” 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
จัดประกวดและแสดงผลงาน “ศิลปกรรม ปตท.”  สนับสนุนการอนุรักษประเพณีตีกลองปูจา เขลางค 

นครรวมกับชาวลําปาง 
สนับสนุนสภากาชาดไทยจัดหาเคร่ืองมือแพทยให 
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ
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ตารางท่ี ง.2  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานของบริษทั ปตท. จํากัด 
(มหาชน) (ตอ) 

ตัวอยางกิจกรรม CSR ในแตละดาน 
สิ่งแวดลอม 
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ มาบตาพุด  โครงการระยองเมืองสีเขียว 
โครงการทองผาภูมิตะวันตก  โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว 
สนับสนุนมูลนิธิกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
ส่ิงแวดลอมชุมชนเมืองมาบตาพุด 

สนับสนุนการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาเขต 
โปรงสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

โครงการรถนิทรรศการเคล่ือนที่ “เปดโลกกาซ 
ธรรมชาติ” 

จัดทํา “งานวิจัยโครงการจัดการทรัพยากรชีวภาพ 
ชายฝงทะเลถึงยอดเขา พื้นที่หาดขนอน-เขานัน” 

โครงการคายเยาวชน ปตท. อนุรักษทะเลไทย  งานวิจัยมลภาวะทางอากาศ ทางดิน และคุณภาพน้ําทิ้ง 
โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 1 ลานไร  โครงการ “รักษปา สรางคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง” 
โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาส 
ทรงครองราชยสมบัติครบ 60 ป 

โครงการดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และส่ิงแวดลอม 

การพัฒนาพลังงานทางเลือกและผลิตภัณฑ บริการสี 
เขียว 

การวิจัย “โครงการพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองยนตคารบิว 
เรเตอรของรถยนตน้ํามันแกสโซฮอล” 

โครงการนํากาซธรรมชาติมาใชในการผลิตไฟฟาและน้ําเย็น 

ตารางท่ี ง.3  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานของบริษทั ปูนซิเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) 

ตัวอยางกิจกรรม CSR ในแตละดาน 
สังคม 
สนับสนุนกีฬาแบตมินตัน  สภากิจกรรมพนักงาน SCG 
โครงการรักษบึงโจด กําจัดผักตบชวา  โครงการ One Cell One Project 
โครงการ Professional Driver  สนับสนุนชุมชนสรางฝายชะลอน้ํา 
โครงการคายอาสาพัฒนา  SCG วาดอนาคต มอบเงินทุนสนับสนุนมูลนิธิและ 

องคกรสาธารณกุศล 
จัดการประกวดรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 
(Young Thai Artist Award) 

โครงการชวยเหลือผูประสบภัยแลง ภัยหนาว อุทกภัย 
หรือวาตภัยรวมกับ ชอง 7 และวิทยุรวมดวยชวยกัน 

โครงการชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ จัด “กองทุนเครือ 
ซิเมนตไทยฟนฟูผูประสบภัยคล่ืนยักษ”
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ตารางท่ี ง.3  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานของบริษทั ปูนซิเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) (ตอ) 

ตัวอยางกิจกรรม CSR ในแตละดาน 
สิ่งแวดลอม 
SCG รักษน้ํา...เพื่ออนาคต  ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ติดตั้งเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟาจากความรอนเหลือทิ้ง 
ในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต 

การรณรงคสรางจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมดวย 
กระบวนการ 3R (SCG Do it Green) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน เชน 
Think Safe Work Safe 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การพัฒนาความรูความสามารถตามหลักสูตร  โครงการคายวิทยาศาสตร (SCG-Sci Camp) 
โครงการพัฒนาจิตสํานึกตอการพัฒนาสูการพัฒนา 
อยางยั่งยืน จัดโครงการ Young Talent Manager 

การพัฒนาเยาวชนระดับเด็กเล็ก (Early Child 
Development) โครงการเทศกาลนิทานในสวน 

จัดแขงขันหุนยนตกูภัย (SCG Thailand Rescue 
Robot Championship) 

ทุนการศึกษาของเครือซิเมนตไทย (SCG 
Scholarship) 

บรรษัทภิบาล 
รณรงคเรื่องบรรษัทภิบาล  โครงการฝกงานภาคฤดูรอน สําหรับนิสิตนักศึกษา 
การนําสินคาชุมชน/สินคาเกษตรมาเปนของสมนาคุณ 
ที่สถานีบริการบางจาก 

ตารางท่ี ง.4  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานของธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) 

ตัวอยางกิจกรรม CSR ในแตละดาน 
สังคม 
โครงการสัมมนา “การพัฒนาพลังแหงเยาวชน: สราง 
พื้นฐานคุณภาพชีวิตรวมกันเพื่ออนาคต” 

โครงการมอบทุนการศึกษาแกเยาวชน นิสิต นักศึกษา 

มอบของขวัญวันเด็ก  โครงการทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนผูพิการ 
โครงการแคมปเยาวชน  โครงการมุมหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการกองทุนปลูกรากแกวศาสนทายาทกฐิน  กฐินธนาคาร 
โครงการ “จากฮวงโหสูเจาพระยา”  โครงการเว็บไซตเมตตาธรรม 
ใหการสนับสนุนโครงการคายอาสาพัฒนาชนบท  โครงการรับบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย
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ตารางท่ี ง.4  ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานของธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) (ตอ) 

ตัวอยางกิจกรรม CSR ในแตละดาน 
สังคม 
โครงการบัตรเครดิตรวมกับสภากาชาดไทย  โครงการ “แวนแกว” 
การชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ  จัดโครงการแขงขันฟุตบอล KBank Little League 
โครงการกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  สนับสนุนการจัดมวยการกุศล 
โครงการบัตรเครดิตรวมกับสถาบัน/ สมาคม/ มูลนิธิ 
การกุศลเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

กิจกรรมและโครงการดานการสงเสริม เผยแพรและ 
พัฒนาองคความรู 

สนับสนุนโครงการ “ศิลปะบนผืนผา เพื่อสัตวปา เพื่อ 
คน” 

โครงการจัดประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา 

สนับสนุนการจัดแสดงงาน Bangkok’s 7 th 

International Festival of Dance & Music 
การพัฒนาชองทางการรับเงินบริจาคผานระบบ 
อิเล็กทรอนิกสแบงกก้ิงแบบครบวงจร 

การสนับสนุนมูลนิธิการกุศลเพื่อชวยเหลือสังคมใน 
การดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

ธนาคารมอบเงินสมทบทุนโครงการประทีปสองทาง 
แสงสวางแหงชีวิต 

ใหการอนุเคราะหการแขงขัน  “กอลฟการกุศลเพื่อ 
สเปเชียลโอลิมปคไทย” 

สนับสนุนการจัดแขงขันขอนแกนมาราธอนนานาชาติ 
คร้ังที่ 3 

จัดงาน “เดิน - วิ่ง 60 ป ธนาคารกสิกรไทย มินิ 
มาราธอน” 

การชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม โครงการชวยหนู 
ดวย 

สิ่งแวดลอม 
โครงการ K-eMail Statement  โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติครองราชย 50 ป 
โครงการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
ส่ิงแวดลอม 

โครงการน้ําใสทั่วไทยดุจน้ําพระทัยพระราชินี 

ลูกคา 
โครงการน้ําใจ และความหวงใย จากเครือกสิกรไทย  จัดทําเว็บไซต K SME Care 
โครงการสงเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผูประกอบการSMEs 
พนักงาน 
โปรแกรมพัฒนาผูบริหาร  “K Excellence Award” 
โครงการ “KBank One Day Recruitment”  การตรวจสุขภาพประจําป 
การปรับปรุงความสามารถเฉพาะของกลุมงานบริหาร 
ผลิตภัณฑ



ภาคผนวก จ   
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ขอมูลองคการท่ีศึกษา 

ตารางท่ี จ.1  ขอมูลบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) 

หัวขอ  รายละเอียด 
ประวัติความเปนมา  กอตั้ง เมษายน พ.ศ. 2528 
ประเภทธุรกจิ  อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณปูโภค 
ผลประกอบการขององคการ  กําไรสุทธิ  ธันวาคม  2550 จํานวน 1,764  ลานบาท 
ผูถือหุน  รายชื่อผูถือหุน 

BCP 
สัดสวนการ 
ถือหุน (%) 

รายชื่อผูถือหุน 
BCP-DR1 

สัดสวนการ 
ถือหุน (%) 

บ. สยามดีอาร จํากัด  47  กระทรวงการคลัง  24 
บมจ. ปตท.  25  บมจ. ปตท.  10 
รายยอย  28  รายยอย  66 

ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ  ธันวาคม 2550 มีระยะเวลาการดําเนินงานรวม 23 ป 
ทุนจดทะเบียน  ทุนจดทะเบียน 1,531,643,461.00 บาท 
บริษัทในเครือ  บริษัท บางจากกรนีเนท จํากดั 

บริษัท ขนสงน้ํามันทางทอ จํากัด 
จํานวนพนักงาน  31 ธันวาคม  2550 บริษัท บางจาก มีพนกังานจํานวน  850 คน 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ  210 สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
อีเมล  www.bangchak.co.th

http://www.bangchak.co.th/
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ตารางท่ี จ.2  ขอมูลบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) 

หัวขอ  รายละเอียด 
ประวัติความเปนมา  กอตั้งวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหง 

ประเทศไทย 
ประเภทธุรกจิ  อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณปูโภค 
ผลประกอบการของ 
องคการ 

พ.ศ. 2550  กําไรสุทธิ  97,804  ลานบาท 
พ.ศ. 2549  กําไรสุทธิ  95,582  ลานบาท 

ผูถือหุน  ผูถือหุน  รอยละ 
กระทรวงการคลัง  51.80 
กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  7.73 
กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ. หลักทรัพยจัดการกองทุน 
กรุงไทย 

7.73 

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  2.09 
CHASE NOMINEES LIMITED 42  1.64 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  1.58 
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  1.51 
NORTRUST NOMINEES LTD.  1.44 
MELLON BANK, N.A.  1.05 
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED  0.95 
HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C  0.75 
สํานักงานประกันสังคม  0.73 
กองทุน บําเหน็จบํานาญขาราชการ  0.65 
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR 
LONDON 

0.57 

GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT 
CORPORATION C 

0.54 

ระยะเวลาการดําเนิน 
ธุรกิจ 

ธันวาคม ป พ.ศ 2550 บริษัท ปตท. มีระยะเวลาการดําเนนิธุรกิจครบ 
29 ป  นับจากการกอตั้งในป พ.ศ.  2521 

ทุนจดทะเบียน  ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 28,572,457,250.00 บาท
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ตารางท่ี จ.2  ขอมูลบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) (ตอ) 

หัวขอ  รายละเอียด 
จํานวนพนักงาน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีพนักงานทั้งหมด 3,288 คน 
บริษัทในเครือ  บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP) 

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาตจิํากัด (PTTNGD) 
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) 
บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) 
บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTT INTER) 
บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT) 
บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากดั (TP) 
บริษัท พีททีี ยูทิลติี้ จํากัด (PTTUT) 
บริษัท ทรานส ไทย - มาเลเซยี (ประเทศไทย) จํากัด (TTM (T)) 
บริษัท ทรานส ไทย - มาเลเซยี (มาเลเซีย) จํากัด (TTM (M)) 
บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น  จํากัด (DCAP) 
บริษัท ราชบุรเีพาเวอร จํากัด (RPCL) 
บริษัท พีททีี โพลีเมอร มารเกต็ติ้ง จํากัด (PTTPM) 
บริษัท พีททีี โพลีเมอร โลจิสตกิส จํากัด (PTTPL) 
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) 
บริษัท สตาร ปโตรเลยีม รีไฟนนิ่ง จํากดั (SPRC) 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  (BCP) 
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) 
บริษัท พีททีี ฟนอล จํากัด (PPCL) 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) 
บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น  จํากัด (มหาชน) (PTTAR) 
บริษัท เอน็พีทซีี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจเินยีริงเซอรวิสเซส จํากัด 
(NPTC) 
บริษัท พีททีี อาซาฮี เคมิคอล จํากดั (PTTAC) 
บริษัท เอช็เอ็มซี โปลีเมอส จํากดั (HMC)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97.%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97.%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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ตารางท่ี จ.2  ขอมูลบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) (ตอ) 

หัวขอ  รายละเอียด 
บริษัทในเครือ  บริษัท ปตท. (กัมพชูา) จํากัด (PTTCL) 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 
บริษัท รีเทล บิซเินส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA) 
บริษัท ปตท. คาสากล  จํากัด (PTTT) 
บริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก  จํากัด (PTTRB) 
บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE) 
บริษัท ไทยลูบเบลน็ดิ้ง  จํากัด (TLBC) 
บริษัท  ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (THAPPLINE) 
บริษัท  ปโตรเอเซยี (ประเทศไทย) จํากัด (PA (Thailand)) 
บริษัท  เวียดนามแอลพีจี จํากัด (VLPG) 
KELOIL - PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 
บริษัท ปโตรเอเซยี (Huizhoul) จํากัด (PA (Huizhoul)) 
บริษัท ปโตรเอเซยี (Shantou) จํากัด (PA (Shantou)) 
บริษัท ปโตรเอเซยี (Moaming) จํากัด (PA (Moaming)) 
บริษัท ปตท. มารท  จํากัด (PTT Mart) 
บริษัท ขนสงน้ํามันทางทอ จํากัด (FPT) 
บริษัท บริการน้ํามันอากาศยาน จํากัด (IPS) 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบนิกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BAFS) 
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ  จํากดั (EnCo) 
บริษัท พีททีี ไอซีที โซลชูั่นส  จํากัด (PTTICT) 
บริษัท ทิพยประกนัภัย  จํากัด (มหาชน) (TIP) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ  555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุักร เขตจตจุักร 
อีเมลล  www. pttplc.com
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ตารางท่ี จ.3  ขอมูลบริษัท ปูนซเิมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCG) 

หัวขอ  รายละเอียด 
ประวัติความเปนมา  กอตั้ง พ.ศ. 2456 
ประเภทธุรกจิ  อสังหาริมทรัพยและกอสราง  (เคมีภัณฑ กระดาษ บรรจุภัณฑ เคมี 

ซิเมนต ผลิตภัณฑกอสราง) 
ผลประกอบการ 
ขององคการ 

ป พ.ศ. 2550 กําไรสุทธิ 30,352 ลานบาท 
ป พ.ศ. 2549 กําไรสุทธิ 29,451 ลานบาท 

ผูถือหุน  สํานักงานทรพัยสินสวนพระมหากษัตริย ถือรอยละ 30 
สถาบันและนกัลงทนุ ถือรอยละ 70 

ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ  ป พ.ศ 2550 ปูนซิเมนตไทยมีระยะเวลาการดําเนินงานครบ 95 ป 
ทุนจดทะเบียน  1,600,000,000.00 บาท 
จํานวนพนักงาน  มีพนักงานประมาณ  25,000 คน ณ 31 ธันวาคม 2550 
บริษัทในเครือ  มีบริษัทในเครือกวา 100 บริษัท 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ  1 ถนนปูนซิเมนตไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
อีเมลล  www.scg.co..th 

ตารางท่ี จ.4  ขอมูลธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK) 

หัวขอ  รายละเอียด 
ประวัติความเปนมา  ผูกอตั้ง 8 มิถุนายน 2488 
ประเภทธุรกจิ  การเงินการธนาคาร 
ผลประกอบการของ 
องคการ 

ไตรมาส 4/2550 กําไรสุทธิ 3,628 ลานบาท 
ไตรมาส 3/2550 กําไรสุทธิ 3,412 ลานบาท 
ไตรมาส 2/2550 กําไรสุทธิ 4,088 ลานบาท 
ไตรมาส 1/2550 กําไรสุทธิ 3,877 ลานบาท 

ผูถือหุน  สัญชาติไทย รอยละ 51.124 
สัญชาติตางดาว รอยละ 48.876

http://www.scg.co..th/


161 

ตารางท่ี จ.4  ขอมูลธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK) (ตอ) 

หัวขอ  รายละเอียด 
ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ  8 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ธนาคารกสกิรไทยมีระยะเวลาดําเนนิงานครบ 

62 ป 
ทุนจดทะเบียน  เริ่มแรก 5 ลานบาท 
จํานวนพนักงาน  ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ธนาคารมีพนักงาน 12,320 คน 
จํานวนสาขา  ธนาคารกสิกรไทย มีสาขาทัง้หมด 604 สาขา ทั่วประเทศ  (ขอมูล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550) 
บริษัทในเครือ  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (K-Bank) 

บริษัท แฟคเตอริ่งกสิกรไทย จํากัด (K-Factoring) 
บริษัท หลกัทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด (K-Asset) 
บริษัท ศูนยวิจยักสิกรไทย จํากัด(มหาชน) (K-Research) 
บริษัท หลกัทรพัย กสิกรไทย จํากัด(มหาชน) (K-Securities) 
บริษัท ลีสซิง่กสิกรไทย จํากัด (K-Leasing) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ  1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎร 
บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

อีเมลล  www.kasikornbank.com

http://www.kasikornbank.com/
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โครงสรางองคการที่ศึกษา 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) 

ภาพที่ ฉ.1  โครงสรางองคการ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
แหลงท่ีมา:  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน).  (2551ข).  โครงสรางการจดัการ. 

คนวันที่ 22 สิงหาคม 2551 จาก 
http://www.bangchak.co.th/aboutManagement.asp 

คณะกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการบรหิาร 
และจัดการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการใหญ 

คณะกรรมการบรหิาร 
ความเสี่ยงทัง้องคกร 

คณะกรรมการสรรหา 
และกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สายงานตรวจสอบภายใน 1/ 

สายงานดาน 
บริหารและ 
เทคโนโลยี 

สายงานดาน 
ธุรกิจ 

การตลาด 

สายงานดาน 
บัญชี 

และการเงิน 

สายงานดาน 
ธุรกิจ 
โรงกล่ัน 

กลยุทธและ 
พัฒนาธุรกิจ 
องคกร
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) 

ภาพที่ ฉ.2  โครงสรางองคการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
แหลงท่ีมา:  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน).  (2551ข).  โครงสรางองคกร.  คนวนัที่ 22 สิงหาคม 

2551 จาก http://www.pttplc.com/Files/Document/50/orgch_t.pdf.  หนา 65. 

รอง กผญ.หนวย 
ธุรกิจการคา 
ระหวางประเทศ 

ผูถือหุน ผูตรวจสอบบัญชี 

คณะกรรมการบรษิัทฯ 
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

ประธานเจาหนาที่บริหารและ 
กรรมการผูจัดการใหญบริหารจัดการ 

ผานคณะกรรมการ 13 คณะ 

ประธานเจาหนาที่บรหิารการเงิน รองกรรมการผูจัดการใหญ 
กลยุทธและพัฒนาองคกร 
รองกรรมการผูจัดการใหญ 

บริหารองคกร 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
กลุมธุรกิจ ปโตรเลียมขัน้ปลาย 

รอง กผญ. หนวย 
ธุรกิจปโตรเคมี 
และการกลั่น 

ผูชวย กผญ. สื่อสารองคกร 
และกิจการเพื่อสังคม (ผสญ.) 

ผูชวย กผญ. สํานกั 
ตรวจสอบภายใน (สตญ.) 

ผูชวย กผญ. สถาบันวิจยัและ 
เทคโนโลยปีตท. (สวญ.) 
ผูจัดการฝายสํานกักรรมการ 
ผูจัดการใหญและเลานุการบรษิัท 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
กลุมธุรกิจปโตรเลียม 

ขั้นตนและกาซธรรมชาติ 
รอง กผญ. 
หนวยธุรกจิ 
น้ํามัน 

รอง กผญ. 
หนวยธุรกจิ 
กาซธรรมชาติ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกจิการที่ดี

http://www.pttplc.com/Files/Document/50/orgch_t.pdf
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บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCG) 

ภาพที่ ฉ.3  โครงสรางองคการ บริษัท ปนูซเิมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
แหลงท่ีมา:  บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน).  (2551ข).  โครงสรางองคกร.  คนวันที่ 

22 สิงหาคม 2551 จาก 
http://www.scg.co.th/th/04investor_governance/07_annual_report_ 
sustainability_report.html.  หนา 6. 

คณะกรรมการ บรษิัทปนูซเิมนตไทย จํากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการพจิารณา 
ผลตอบแทน 

สํานักงานตรวจสอบ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

หนวยงานสวนกลาง 

ธุรกิจผลิตภัณฑกอสราง 

ธุรกิจเคมีภัณฑ 

ธุรกิจกระดาษ 

ธุรกิจซเิมนต 

ธุรกิจจดัจําหนาย 

ธุรกิจการลงทุน

http://www.scg.co.th/th/04investor_governance/07_annual_report_
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ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK) 

ภาพที่ ฉ.4  โครงสรางองคการธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
แหลงท่ีมา:  ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน).  (2550).  รายงานประจาํป 2550. 

กรุงเทพมหานคร: เครือธนาคารกสกิรไทย. หนา 234-235. 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคารที่ปรกึษากฎหมาย 

คณะจัดการ 

ผูตรวจสอบบญัชี  ผูถือหุน 

เลขานุการบริษัท  คณะกรรมการธนาคาร 

กรรมการที่ปรึกษา 
แกคณะจัดการ 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ 
กําหนดอัตราคาตอบแทน 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองคการ 

3.  สายงานกํากบัและตรวจสอบ 
1.  ฝายกาํกับการปฏิบัติงาน 
2.  ฝายตรวจสอบ 

2.  สายงานบรหิาร 
ยทุธศาสตร 
องคการ 

1.  สายงาน 
เลขาธิการ 
องคการ 

4.  สายงานบรรษัทธรุกิจ 1.  ฝายยุทธศาสตร 
องคการ 

2.  ฝายองคการ 
สัมพันธ 

3.  ฝายบริหาร 
สํานักงานตาง 
ประเทศและ 
วิเทศสัมพันธ 

1.  สํานกั 
เลขานุการ 
บริษัท 

6.  สายงานธรุกิจลูกคาบุคคลและเครอืขายบริการ 

5.  สายงานธรุกิจลูกคาผูประกอบการ 

7.  สายงานธรุกิจตลาดทนุ 

8.  สายงานบรหิารเครดิต 

9.  สายงานการเงินและควบคุม 

10.  สายงานระบบ 

11.  สายงานทรัพยากรบุคคล



ภาคผนวก ช   

 

โครงสรางการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่ศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคการท่ีศึกษา 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) 

ภาพที่ ช.1  โครงสรางการจัดการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

แหลงท่ีมา:  บริษัท บางจากปโตรเลยีม จํากดั (มหาชน).  (2551ข).  โครงสรางการจดัการ.  คน 
วันที่ 22 สิงหาคม 2551 จาก http://www.bangchak.co.th/aboutManagement.asp 

คณะกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการบรหิาร 
และจัดการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการใหญ 

คณะกรรมการบรหิาร 
ความเสีย่งทัง้องคกร 

คณะกรรมการสรรหา 
และกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สายงานตรวจสอบภายใน 1/ 

สายงานดาน 
บริหารและ 
เทคโนโลยี 

สายงานดาน 
ธุรกิจ 

การตลาด 

สายงานดาน 
บัญชี 

และการเงิน 

สายงานดาน 
ธุรกิจ 
โรงกล่ัน 

กลยุทธและ 
พัฒนาธุรกิจ 
องคกร 

กิจกรรมสัมพนัธ 

สวนประชาสัมพนัธ 

สวนสิ่งแวดลอม
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) 

ภาพท่ี ช.2  โครงสรางการบริหารงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทปตท.จํากัด (มหาชน) 
แหลงท่ีมา:  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน).  (2551ข).  โครงสรางองคกร.  คนวนัที่ 22 สิงหาคม 

2551 จาก http://www.pttplc.com/Files/Document/50/orgch_t.pdf 

รอง กผญ.หนวย 
ธุรกิจการคา 
ระหวางประเทศ 

ผูถือหุน ผูตรวจสอบบัญชี 

คณะกรรมการบรษิัทฯ 
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

ประธานเจาหนาที่บริหารและ 
กรรมการผูจัดการใหญบริหารจัดการ 

ผานคณะกรรมการ 13 คณะ 

ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน รองกรรมการผูจัดการใหญ 
กลยุทธและพัฒนาองคกร 
รองกรรมการผูจัดการใหญ 

บริหารองคกร 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
กลุมธุรกิจ ปโตรเลียมขัน้ปลาย 

รอง กผญ. หนวย 
ธุรกิจปโตรเคมี 
และการกลั่น 

ผูชวย กผญ. สื่อสารองคกร 
และกิจการเพื่อสังคม 
ผูชวย กผญ. สํานกั 

ตรวจสอบภายใน (สตญ.) 

ผูชวย กผญ. สถาบันวิจยัและ 
เทคโนโลยปีตท. (สวญ.) 
ผูจัดการฝายสํานกักรรมการ 
ผูจัดการใหญและเลานุการบรษิัท 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
กลุมธุรกิจปโตรเลียม 

ขั้นตนและกาซธรรมชาติ 
รอง กผญ. 
หนวยธุรกจิ 
น้ํามัน 

รอง กผญ. 
หนวยธุรกจิ 
กาซธรรมชาติ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกจิการที่ดี
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บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCG) 

ภาพที่ ช.3  โครงสรางการบริหารงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปูนซเิมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) 

แหลงท่ีมา:  บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน).  (2551ข).  โครงสรางองคกร.  คนวันที่ 
22 สิงหาคม 2551 จาก http://www.scg.co.th/th/04investor_governance/07_annual_report_ 
sustainability_report.html 

คณะกรรมการ บรษิัท ปนูซเิมนตไทย จํากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

กรรมการผูจัดการใหญ 

คณะกรรมการสูการพัฒนา 
อยางยืน SCG 

คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานักงานตรวจสอบ 

คณะกรรมการการจัดการ 

คณะกรรมการพัฒนา 
สูความยั่งยืน SCG 

ธุรกิจกระดาษ  ธุรกิจซเิมนต 

คณะกรรมการพัฒนา 
สูความยั่งยืน SCG 

คณะกรรมการพัฒนา 
สูความยั่งยืน SCG 

ธุรกิจเคมีภัณฑ 

ธุรกิจการลงทุน 

ธุรกิจจดัจําหนาย ธุรกิจผลิตภัณฑกอสราง 

คณะกรรมการพัฒนา 
สูความยั่งยืน SCG 

คณะกรรมการพัฒนา 
สูความยั่งยืน SCG

http://www.scg.co.th/th/04investor_governance/07_annual_report_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sustainability_report
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ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK) 

ภาพท่ี ช.4  โครงสรางการบรหิารงานดานความรบัผิดชอบตอสังคมของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

แหลงท่ีมา:  ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน).  (2550).  รายงานประจาํป 2550. 
กรุงเทพมหานคร: เครือธนาคารกสิกรไทย. หนา 234-235. 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคารที่ปรกึษากฎหมาย 

คณะจัดการ 

ผูตรวจสอบบญัชี  ผูถือหุน 

เลขานุการบริษัท  คณะกรรมการธนาคาร 

กรรมการที่ปรึกษา 
แกคณะจัดการ 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ 
กําหนดอัตราคาตอบแทน 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองคการ 

3.  สายงานกํากบัและตรวจสอบ 
1.  ฝายกาํกับการปฏิบัติงาน 
2.  ฝายตรวจสอบ 

2.  สายงานบรหิาร 
ยทุธศาสตร 
องคการ 

1.  สายงาน 
เลขาธิการ 
องคการ 

4.  สายงานบรรษัทธรุกิจ 1.  ฝายยุทธศาสตร 
องคการ 

2.  ฝายองคการ 
สัมพันธ 

3.  ฝายบริหาร 
สํานักงานตาง 
ประเทศและ 
วิเทศสัมพันธ 

1.  สํานัก 
เลขานุการ 
บริษทั 

6.  สายงานธรุกิจลูกคาบุคคลและเครอืขายบริการ 

5.  สายงานธรุกิจลูกคาผูประกอบการ 

7.  สายงานธรุกิจตลาดทนุ 

8.  สายงานบรหิารเครดิต 

9.  สายงานการเงินและควบคุม 

10. สายงานระบบ 

11. สายงานทรัพยากรบุคคล



ภาคผนวก ซ   

 

เว็บไซตขององคการที่ศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เว็บไซตขององคการท่ีศึกษา 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) 

ภาพที่ ซ.1  เว็บไซตบรษิัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
แหลงท่ีมา:  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน).  (2551ค).  เวบ็ไซตบริษัท บางจาก 

ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน).  คนวันที่ 15 เมษายน 2551 จาก 
http://www.bangchak.co.th/th/



174 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) 

ภาพที่ ซ.2  เว็บไซตบรษิัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
แหลงท่ีมา:  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน).  (2551ค).  เวบ็ไซตบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน). 

คนวันที่ 15 เมษายน 2551 จาก http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx
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บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCG) 

ภาพที่ ซ.3  เว็บไซตบรษิัท ปนูซเิมนตไทย จํากดั (มหาชน) 
แหลงท่ีมา:  บริษัท ปนูซเิมนตไทย จํากัด (มหาชน).  (2551ค).  เว็บไซตบริษัท ปูนซิเมนตไทย 

จํากดั (มหาชน).  คนวันที่ 15 เมษายน 2551 จาก http://www.scg.co.th/th/
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ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK) 

ภาพที่ ซ.4  เว็บไซตธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
แหลงท่ีมา:  ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน).  (2551ข).  เว็บไซตธนาคารกสิกรไทย จาํกัด 

(มหาชน).  คนวันที่ 15 เมษายน 2551 จาก 
http://www.kasikornbank.com/portal/site/KBank/

http://www.kasikornbank.com/portal/site/KBank/


ประวัติผูเขียน 

ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวทัศนยี  เหลืองตระกาลกูร 

ประวัตกิารศกึษา  บริหารธุรกิจบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
(เกยีรตินยิมอันดับหนึ่ง) 
ปที่สําเรจ็การศึกษา พ.ศ. 2547 

ประสบการณทํางาน  พ.ศ. 2547 - 2549 
เจาหนาที่ฝายบุคคล บริษทั วายเอ็มพี เพรส 
แอนด ดายส (ไทยแลนด) จํากัด


