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ช่ือเร่ือง     การศึกษาประสิทธิผลกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจใน 

      เขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด  เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
ผูวิจัย     กัญญรัตน   หงสวรนันท  สถาบัน     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ปท่ีพิมพ   พ.ศ.2554                      สถานที่พิมพ     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
แหลงท่ีเก็บรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  ศูนยวิจัย    มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
จํานวนหนางานวิจยั      128  หนา               ลิขสิทธ์ิ     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย        
        

บทคัดยอ 
การวิจยัศึกษาเร่ือง  “ประสิทธิผลกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

ธุรกิจในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด  เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม”          
มีวัตถุประสงคการวิจยั    เพือ่ศึกษาถึงการกําหนดกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรธุรกิจในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด    และเพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลกลยุทธภาพลักษณ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด  เปนการวิจยัเชิง
ปริมาณ(Quantitative Research) ประกอบดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการเก็บ
แบบสอบถาม (Questionnaire)  ปรากฏผลการศึกษา เร่ืองการกําหนดกลยุทธภาพลักษณความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร   ดังน้ี 

บริษัท เอสซีจี จํากัด (มหาชน) หรือเอสซีจี  มุงกําหนดวิสัยทัศนองคกรเปนตนแบบผูนํา
ธุรกิจอยางยั่งยนืในระดับอาเซียน (ASEAN sustainable Business leader 2006 – 2016)   ภายใตกรอบ
ของการพัฒนาสรางความสมดุล 3 ดาน  คือ เศรษฐกิจ ,สังคม , ส่ิงแวดลอม ดวยหลักการกํากับดแูล
แบบบรรษัทภบิาล ใหเปนองคกรตนแบบการทํางานอยางมีความสุข  บริษัทไดกําหนดอุดมการณและ
แนวปฏิบัตใิหคณะกรรมการบริษัท   และพนักงานทุกระดับยดึถือเปนหลักปฏิบัติ  (SCG Code of 
conduct) 4 ดาน คือ  ตั้งม่ันในความเปนธรรม ,  มุงม่ันในความเปนเลิศ , เช่ือม่ันในคุณคาของคน, ถือ
ม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม 

เอสซีจีมีการกาํหนดอยางชัดเจนวา กลุมธุรกิจท้ัง 5 กลุม ตองดูแลการดาํเนินกจิการควบคูไป
กับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม แตงต้ังใหกรรมการผูจัดการทุกกลุมธุรกิจตองเปนประธาน
คณะกรรมการในการดแูลเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม  รวมถึงแตงต้ังคณะกรรมการการพัฒนา
อยางยั่งยืน  ประกอบดวย คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคม คณะทํางานจดัหาที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม  คณะทํางานจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม  คณะกรรมการความปลอดภยั ฯลฯ 

เอสซีจีมีนโยบายในการดําเนนิงานความรับผิดชอบตอสังคม  ตั้งแตระดับความรับผิดชอบ
ทางกฎหมาย ใหเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส  ระดับความรับผิดชอบข้ันเศรษฐกจิ  เพิ่มมูลคาผล
ประกอบการ และกระจายรายไดยังผูมีสวนเกี่ยวของ  จนถึงระดับความรับผิดชอบข้ันจรรยาบรรณ
โดยความสมัครใจ   ดวยโครงการที่มุงสรางจิตอาสาใหกับพนกังานทุกระดับ  ประกอบดวย  ดาน
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การศึกษา / วฒันธรรม / สังคม / ชุมชน / ความปลอดภัย / ส่ิงแวดลอม / สิทธิมนุษยชน / สิทธิ
ผูบริโภค  และกอต้ังมูลนิธิซิเมนตไทย 

ทีมงานซีเอสอาร เอสซีจี เคมิคอลส มาบตาพุด นํานโยบายจากเอสซีจีสวนกลางมาดาํเนินงาน
ดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใหกับชุมชนในพื้นท่ีมาบตาพุด แบงเปนดานตางๆ 5 ดาน
ดังนี้ ดานคุณภาพชีวติ / ดานพัฒนาสังคมและชุมชน / ดานการศึกษา  / ดานวัฒนธรรมและศาสนา  / 
ดานความปลอดภัย  และดานส่ิงแวดลอม โดยเนนการส่ือสารภาพลักษณผานส่ือมวลชนทองถ่ินทุก
ชองทาง   ท้ังส่ือส่ิงพิมพทองถ่ิน วิทยุชุมชน เคเบิลทองถ่ิน รวมถึงการส่ือสารผานชองทางจากบริษทั
ดําเนินการ  ท้ังวารสาร  เว็ปไซด   Facebook   จดหมายขาว   รถกระจายขาว  และการลงพื้นท่ีเขาถึง
ชุมชน 

ผลการศึกษา  ประสิทธิผลกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจใน
เขตพ้ืนท่ี เทศบาลเมืองมาบตาพุด  ดังนี ้กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงในชวงระดับอาย ุ  31-40 
ป การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา   ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย และระดับรายไดราว 
5,000 – 10,000 บาท  

การรับรูของประชาชนตอโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีเคมิคอลส  
มาบตาพุด  สูงถึงระดับรอยละ 98.46   โดยมีการรับรู 3 ลําดับแรก คือ เร่ืองการจัดใหมีหนวยแพทย
เคล่ือนท่ีออกตรวจสุขภาพฟรี   เร่ืองการจัดใหมีลานกีฬาเพื่อสนับสนุนการออกกําลังกาย และเร่ือง
การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในวันสําคัญตาง ๆ อาทิ  วันสงกรานต  วันออกพรรษา  ทอดผาปา  โดย
รับรูนอยท่ีสุด  เร่ืองมอบทุนการศึกษาแกบุคลากรการแพทย  
  ดานความคิดเห็นท่ีกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  เร่ืองการจัดหนวย
แพทยเคล่ือนท่ีใหบริการฟรี   เร่ืองการใหการสนับสนนุและรวมกิจกรรมในวนัสําคัญกับชุมชน   และ
เอสซีจีมีการดําเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน  เพื่อการอยูรวมกันมาโดยตลอด     

  
************************* 
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ABSTRACT 

 
The purpose of the research study, “The Effectiveness Study of Image Strategy towards Corporate Social 
and Environmental Responsibility in Maptaphut Municipality”, is to analyze and strategize the corporate 
image thru Quantitative Research methodology by utilizing In-Depth Interview technique, content 
analysis   and Statistic Questionnaire method.   The study result of the Image Strategy towards Corporate 
Social and Environmental Responsibility is shown below. 
 
The SCG Limited (PLC) or SCG visualizes itself to be a leader in sustainable business in ASEAN 
(ASEAN sustainable business leader 2006-2016). Under the framework of a balanced development, the 
aspect of Economy, Society and Environment are being focused as the foundation of the development.  
With that, the foundation of SCG’s role model of Good Governance and Sustainable Development is 
constructed and practiced by all levels in the corporation including its Board of Directors and the 
employees, adheres to the Code Number 4 (SCG Code of Conduct): commitment to fairness, commitment 
to excellence, belief in people value, and commitment to social responsibility. 
 
SGC clearly defines that all five business groups must oversee the business operation complied with 
dedication to social responsibility.  The managing directors of each business group must become the 
Chairman of the Board that is responsible for social responsibility awareness within his/her territory, 
including setting up a committee to handle the sustainable development of social responsibility by 
assigning various groups to provide a human-friendly environment, waste management, safety and etc. to 
local communities. 
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SCG’s agenda to social responsibility commitment begin from legal aspect (Disclosure and 
Transparency), economy aspect (Direct Economic Value Generation), and income distribution to 
stakeholders (Economic Value Distribution), down to local level of volunteering with setting up various 
programs for employee to voluntarily participate in education / cultural / social / community / safety / 
environmental / human rights / consumer rights or even the creation of  SCG Foundation. 
 
CSR team in SCG Chemical Maptaphut adopts the SCG’s Image Strategy towards Corporate Social and 
Environmental Responsibility policies. The focus  policies are divided into five important aspects: quality 
of life, social & community development, education, cultural & religion, and security & environment.  
The communication messages are spread through media images from local broadcast media, printed 
media,  radio, satellite TV, as well as other mediums including magazines, websites, Facebook, 
newsletters and on-site activities 
 
The Effectiveness  Study of Image Strategy towards Corporate Social Responsibility have shown the 
results as follows:  

• The majority sample group mainly consists of female, 31-40 years old, elementary educational 

level, sales and self-employed profession, and average income of 5,000 – 10,000 Baht. 

• The level of program awareness rises in the excess of 61.85 % to 98.46 %.   

• The first three recognized programs are the free service mobile medical clinic project, the support 

to recreational park, and the participation in major community events such as Loy Kra Tong Day, 

etc.   

• The first three highly satisfied projects are the free service mobile medical clinic, the participation 

in major community events, and the initial outreach of corporate social & environment 

responsibility program.   

********************* 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจยัฉบับนี้ไดรับทุนสงเสริมจากมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    จึงขอขอบคุณผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยฯ  ท่ีมีนโยบายการสนับสนุนและใหโอกาสนักวจิัยไดสรางผลงานทางวิชาการใน
การพัฒนาความรูตอตนเอง   ท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและตอสังคมในเชิงลึก    

ท้ังนี้ขอขอบพระคุณคุณวีนัส  อัศวสิทธิถาวร  ผูอํานวยการสํานักงานส่ือสารองคกร  บริษัท 
เอสซีจี จํากัด (มหาชน)  และคุณเทวณิฑร  สมงาม   ผูจัดการฝายซี เอสอาร บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส 
จํากัด   รวมถึงผูดูแลประสานงานของเอสซีจีทุกทานท่ีกรุณาสละเวลา   เพื่อใหขอมูลในการสัมภาษณ  
จัดเตรียมเอกสารและคําอธิบาย เพิ่มเติมในรายละเอียดจนครบถวน   และขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุก
ทานท่ีไดใหคําแนะนํา  และชวยอนเุคราะหตรวจทานงานวิจยัช้ินนี้จนเสร็จสมบูรณ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณ อาจารยเกยีรติศักดิ์  พาชิยานกุุล  รองผูอํานวยการศูนยวจิัย  ท่ีใหการ
แนะนําอันเปนประโยชนอยางยิ่ง   รวมถึงคําปรึกษาท่ีชวยสงเสริมแกไขงานวิจยัอยางรอบคอบมา 
โดยตลอด    
 
       กัญญรัตน   หงสวรนันท 
       ตุลาคม  2554 
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โครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงานเอสซีจีเคมิคอลส มาบตาพุด 
5 คาสถิติทดสอบการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นเกีย่วกับการดําเนินโครงการ            81 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีเคมิคอลส มาบตาพุด จาํแนกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน 

5.1.1 เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคดิเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศตอโครงการ                82 
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงานเอสซีจีเคมิคอล มาบตาพุดในดานตาง ๆ 

5.1.2     เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุตอโครงการ                 82 
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงานเอสซีจีเคมิคอล มาบตาพุดในดานตาง ๆ 

5.1.3 เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคดิเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา                 83 
ตอโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงานเอสซีจีเคมิคอล มาบตาพุด 
ในดานตาง ๆ 

5.1.4 เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคดิเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับรายได                     84 
ตอโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงานเอสซีจีเคมิคอลส มาบตาพุด 
ในดานตาง ๆ 

6 คาสถิติทดสอบการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ                  85 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีเคมิคอลส มาบตาพุด จาํแนกตาม  
ลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน 

6.1.1     เปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศตอโครงการ               86 
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงานเอสซีจีเคมิคอลส มาบตาพุดในดานตาง ๆ 

6.1.2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียความพงึพอใจของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา               86 
ตอโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงานเอสซีจีเคมิคอลส มาบตาพุด 
ในดานตาง ๆ 

 

DPU



1 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ปจจุบันนี้แนวคิดการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานเรื่องผลกําไรสูงสุด   จนละเลยความรับผิดชอบตอ

สังคมและส่ิงแวดลอมเร่ิมไมเปนที่ยอมรับจากประชาชน     โดยเฉพาะกลุมธุรกิจที่มีรายไดจากการเอารัด

เอาเปรียบแรงงาน  ผูบริโภค ขาดจรรยาบรรณและศีลธรรมในการบริหารงาน    กําลังไดรับการตอตาน

จากชุมชนและสังคมโลก   จนยากที่จะดําเนินธุรกิจอยางราบร่ืนได  ถายังไมคิดเปลี่ยนแปลงวิถีแบบเดิม   

ซ่ึงกระแสที่กําลังเขามาแทนท่ี  คือ  การพัฒนาท่ียั่งยืนของธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ   ไมควรมีเพียง

ความ “เกง” จากผลประกอบการท่ีเติบโตอยางเดียว  จะตองมีความ “ดี” ควบคูกัน    ความสําเร็จของธุรกจิ

ไมควรวัดจากผลกําไรสูงสุดเพียงอยางเดียว    ธุรกิจท่ีจะประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน (sustainability)   

ควรพัฒนาการดําเนินงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบที่สามารถตอบสนองตอความคาดหวังของสังคมที่มี

ตอองคกรได  (วรทัย  ราวินิจ, 2549) 

แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  (Corporate Social Responsibility: CSR)  เริ่มมา

จากประเทศที่พัฒนาแลว  กําลังนํามาเปนเงื่อนไขใหมในการทําการคากับประเทศอ่ืน ๆ ในโลก  ซ่ึงอาจ

เปนมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีรูปแบบหน่ึง  หากองคกรธุรกิจไทยไมเรงปรับตัวใหเขากับ

แนวคิดดังกลาว   อาจถูกปฏิเสธ  การทําธุรกรรมดานการคา  การลงทุนกับคูคาในอนาคตได (สถาบัน

ไทยพัฒน , 2550 ) 

  CSR เปนทิศทางใหมในการดําเนินธุรกิจที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  และจะสงผลในระยะยาว  

เน่ืองจากบทบาทของรัฐบาลอาจไมเพียงพอตอการแกปญหาสังคมที่มีมากข้ึน   องคกรธุรกิจถูกมองวา   มี

ศักยภาพในการเขามารวมดูแล  และแกไขปญหาสังคมใหเกิดเปนรูปธรรมในระยะยาวได    รวมถึงความ

ตองการของสังคมที่มีการเรียกรองใหองคกรธุรกิจขนาดใหญที่มีผลกําไรมาก  ควรมีความรับผิดชอบตอ

สังคม   และองคกรธุรกิจจะตองแสดงผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับสังคมและส่ิงแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

(สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี, 25223)    
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 การท่ีแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR)   ไดรับการตอบรับจากองคกรทั่วโลก   

เพราะสังคมคาดหวังวา  จะเปนเครื่องมือท่ีชวยสามารถสรางกลไกเพ่ือควบคุมการดําเนินงาน  โดยมี

เปาหมายอยูที่การรักษาสมดุลระหวางผลกําไร  (profit) ประชาชน  (people) และโลก (planet)   สงผลให 

แนวคิดดังกลาว   ไดรับการพัฒนาเปนขอกําหนดทางการคายุคใหม   ที่ทําใหองคกรธุรกิจเกิดการต่ืนตัว

อยางมาก  เพราะตัวแปรดานราคา  ปริมาณ  หรือคุณภาพผลิตภัณฑ / บริการ  ไมใชตัวกําหนดความ

ไดเปรียบทางธุรกิจอีกตอไป   แตประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม  ส่ิงแวดลอม  และการสรางความเปน

ธรรม   คือ โอกาสในการทําธุรกิจอยางยั่งยืนในอนาคต     (http://csr-faq.blogspot.com/2006/01/blog-

post.html )           

สําหรับท่ีมาของแนวคดิความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร   ยอนไปชวงระยะเวลายุคการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2343 (ค.ศ.1800)  วถิีชีวิตของคนเปลีย่นจากยุคเกษตรกรรมเขาสูยุค
อุตสาหกรรมนํามาซ่ึงการผลิตสินคาไดจํานวนมากแตราคาถูกลง   ยิ่งลดตนทุนไดมากเทาไร   หมายถึง
ผลกําไรที่เพิ่มข้ึน   ทําใหนายทุนไมสนใจถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม    ซ่ึงประชาชนรวมถึง
รัฐบาลก็ไมใสใจกับปญหามลพิษทีเ่ปนผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม    เพราะวา   ขอดีของการ
ผลิตสินคารูปแบบอุตสาหกรรมมีมากกวารูปแบบดั้งเดิม       จนกระท่ังเกิดประเด็นผลกระทบเร่ือง
ส่ิงแวดลอม    ในชวงทศวรรษท่ี 70   จึงเขาสูยุคเริ่มตนการทําธุรกิจที่ตองคํานึงถึงส่ิงแวดลอมและชุมชน   
จนไดมกีารพัฒนาแนวคิด CSR อยางตอเนื่อง      
            ตอมาเปนยุคไดอยางเสียอยาง   หรือถาอยากชวยส่ิงแวดลอมและชุมชุม  ก็ตองยอมเสียผลกําไร 
ผลหลงัจากการปฏวิัติอุตสาหกรรมไดนํามาสูปญหาส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง   กอใหเกิดมลพิษทางน้ํา 
ทางอากาศแผขยายไปทัว่  เพราะนักธรุกจิมุงแตแสวงผลกําไร  ใชแนวคิดในการจัดการโรงงาน คือ       
เอา, สราง,  เสีย  (take, make, waste)    ลวงมาจนกระท่ังป พ.ศ.2513  (ค.ศ.1970)   ปญหาส่ิงแวดลอมท่ี
เกิดจากของเสียและมลพิษอุตสาหกรรมสงผลกระทบอยางรุนแรงตอส่ิงแวดลอม   ทางภาครฐัตองออก
มาตรการบังคับภาคธรุกจิเกีย่วกับมาตรฐานโรงงาน และการปลอยสารพิษตาง ๆ ภาคธุรกิจจึงจําตองทํา
ตามเพื่อความอยูรอด   อันนําไปสูการคอรรัปช่ันและติดสินบนเจาหนาที่รัฐบาลมากมาย    

ดังนั้นการดําเนินธรุกิจโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอมและสังคม   ในชวงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม    จึง
เปนไปอยางจาํยอม  ขาดการจัดการที่ดี   ทําใหธุรกิจตองมีภาระลงทุนสูงแตไดผลตอบแทนต่ํา   บรรดา
นักธรุกิจจึงเกดิคานิยมท่ีวา   อยากชวยส่ิงแวดลอมและชุมชุม ก็ตองยอมเสียผลกําไร   หรือ  ไดอยางเสีย
อยาง   กระนัน้ก็ตามสังคมก็ยังมีภาคธรุกจิที่มีจรรยาบรรณอยูบางท่ีใหการชวยเหลอืและบริจาคเปนหลัก  
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          เมื่อเขาสูยุคปฏิวัติการจัดการเชิงคุณภาพ    ในชวงทศวรรษที่ 80  เกิดการเปลีย่นแปลงครั้งใหญอีก 
คือ  วงการอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุนไดพัฒนาแนวคิด   เรื่องปฏิบัติการจัดการเชิงคุณภาพ  (qualities 
management) คือ การจัดการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหเกิดของเสียนอยที่สุดหรือไมมีเลย 
โดยมีกระบวนการตรวจสอบทุกข้ันตอน  ซ่ึงชาวญี่ปุนเรยีกวากระบวนการจัดการการผลิตแบบน้ีวา 
KAIZEN process เพ่ือใหเกิดคุณภาพการจัดการ 100% (Total Quality Management :TQM )    

            การดําเนินงานที่สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคาท่ีสุด    เกิดของเสียและความผิดพลาดนอยที่สุด   
ยอมนํามาสูการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพสูงในตนทุนท่ีต่ํากวาเดิม  ซ่ึงผลพลอยไดท่ีเกิดขึ้น  คือ  การไมทิ้ง
ขยะ/สารพิษ กลับสูส่ิงแวดลอม  เพราะทรพัยากรถูกนํามาใชอยางเกิดประโยชนสูงสุด ใชแลวนํากลับมา
ใชอีก น่ีคือเหตุผลทีทํ่าใหเศรษฐกิจญี่ปุนในทศวรรษนัน้เจรญิเติบโตอยางรวดเรว็    สามารถแซงหนา
สหรัฐอเมรกิาและยุโรป     อีกทั้งยังไดภาพลักษณขององคกรทีใ่สใจส่ิงแวดลอมและสังคม  ไดรับช่ือ 
เสียงและแรงสนับสนุนจากสังคมโลกเปนอยางมาก 
          ความสําเร็จอยางงดงามจากอุตสาหกรรมญี่ปุน    ทําใหประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก เปลี่ยนมุมมอง  CSR 
จากไดอยางเสียอยาง   พัฒนามาเปนการดําเนินธุรกิจกับกจิกรรมดานส่ิงแวดลอมเปนส่ิงที่ดําเนินควบคู
ไปดวยกนัได และทําใหองคกรธรุกิจทัว่โลก  หันมาใชการจัดการเชิงคณุภาพตามแบบอยางประเทศญี่ปุน    
จนพัฒนามาเปนมาตรฐานอุตสาหกรรม  ISO14000          
           ในขณะเดยีวกันหนวยงานรัฐบาลประเทศตาง ๆ เริ่มเปลี่ยนมุมมองจากการเขาไปควบคุมดวย
ขอบังคับและกฎระเบียบ   มาเปนการสรางความรวมมอืดวยความสมัครใจ  ดังในกรณีที่องคกรธรุกจิ
สมัครใจทํารายงานการปลอยสารพษิออกสูส่ิงแวดลอมประจําป    และมีการจัดลําดบัองคกรที่ปลอย
สารพิษสูส่ิงแวดลอมจากนอยไปมากออกสูสายตาสาธารณชน   เปรียบเสมือนการประชาสัมพันธและ
เปดเผยขอมลูใหโลกรับรู      ถาองคกรใดใหความใสใจตอส่ิงแวดลอมมาก  ยอมไดแรงสนับสนุนจาก
ประชาชนดวยการใชสินคา/บริการเพ่ิมข้ึน   ทําใหองคกรธรุกิจที่เห็นประโยชนเกิดการแขงขันและ
พยายามทีจ่ะลดการทําลายส่ิงแวดลอมขององคกรใหมากข้ึน    อยางไรก็ตามก็ยงัเปนประเด็นการแสดง
ความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจทีจํ่ากัดอยูในดานส่ิงแวดลอมเปนหลกั 

การเกิดข้ึนของยุคแหงการรบัผิดชอบที่มากกวาดานส่ิงแวดลอม     เริ่มข้ึนในทศวรรษท่ี 90 
เพราะธุรกิจเริม่ประสบปญหาดานกําลังซ้ือ  การทีก่ําลังซ้ือมีจํานวนจํากัดราว 12 % จากประชากรท้ังโลก     
ทําใหธุรกิจเริม่เบนทิศทางไปสูลูกคากลุมใหมประมาณ  61 %  แตเปนกลุมประชากรยากจนท่ีเปนคน
สวนใหญของโลก    ถงึแมวาตลาดกลุมนี้จะมีกําลังซ้ือนอยกวา   แตขนาดที่มีมากเทากับโอกาสการเพ่ิม
กําลังซ้ือในอนาคต    ทําใหธุรกิจหันมาพฒันาตลาดฐานปรามดิที่เรียกวา  แนวคิดการขยายฐานลกูคาแบบ  
Bottom Up Strategy:  BOP Strategy  โดยกลยุทธท่ีมุงพัฒนาคนกลุมนีไ้มใชเรื่องงาย    เพราะเปนตลาด
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ใหมที่รายไดนอยและยึดติดกบัประเพณีคานิยมทองถิ่น  ไมไววางใจนกัธรุกจิ การท่ีจะเขาไปสราง
ความคุนเคยหรือความไวเนือ้เช่ือใจ  ตองอาศัยแนวคิด CSR เพ่ือองคกรธรุกิจจะไดรับความไววางใจจาก
ชุมชน  ในฐานะผูเขามามีสวนรวมพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน  มิไดหวงัแตประโยชนสวนตัว  องคกรจึง
ไมสามารถดําเนินการแตลําพัง   เพราะอาจขาดความนาเช่ือถือ  ดังน้ันองคกรจึงตองเขามามีสวนรวมกับ
หนวยงานทองถิ่น     เพื่อชวยสงเสริมใหชุมชนมีความเปนอยูที่ดีข้ึน เปนการสรางฐานลูกคาของตนใน
อนาคต ใหเกดิความย่ังยืนในการพัฒนาคณุภาพชวีิต  

พอล  วเิดล็  กรรมการอํานวยการสถาบันคีนันแหงเอเชีย  เสนอแนวคิดวา  “การท่ีองคกรจะ

แสดงความรับผิดชอบตอสังคม  องคกรตองมีความเขมแข็งกอน เริ่มจากผูมีสวนไดสวนเสียใหนโยบายที่

ชัดเจนแกพนักงาน  เพื่อสรางความรวมมือและถาตองการประสบความสําเร็จในระยะยาว  ควรประกอบ

ไปดวย CSCS คือ ความเขาใจถึงแกนของแนวคิดความรบัผิดชอบตอสังคมขององคกร  (comprehension) 

การสรางกลยทุธในระยะยาว (strategy) การส่ือสารที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองคกร 

(communication) และความเปนระบบตอมมุมองเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (system)           

จากปรากฏการณดานเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดข้ึน   ทําใหแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรเปนที่ยอมรับในระดับโลก   และกอใหเกิดความตื่นตัวตอองคกรธรุกิจไทย   โดยเฉพาะองคกร

ธุรกิจขนาดใหญของไทยท่ีตองติดตอกับธรุกจิระดับประเทศ   จึงไดมกีารกําหนดนโยบายและการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวคิด CSR ดังกลาว   ผูวจิยัจึงสนใจศึกษาการกําหนดนโยบายและกลยุทธ

การบริหารจัดการ  และรูปแบบการส่ือสารทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร   ทีใ่ชแนวคิด CSR เพ่ือ

สรางการรับรูและทัศนคติใหเกิดขึ้นตามที่มุงหวัง  จนไดผลตอบรับหรือประสิทธผิลกลยุทธภาพลักษณ

องคกรเรื่อง CSR  จะสามารถเปนท่ียอมรบัของชุมชนพื้นท่ีเทศบาลเมอืงมาบตาพุดหรือไม  ตลอดจน

สามารถสรางความยั่งยืนแกองคกรและสังคมในระยะยาวไดอยางไร 

     1.2   วัตถุประสงค 
1.เพื่อศึกษาถึงการกําหนดกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองมาบตาพุด  เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  

2. เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองมาบตาพุด   เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
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     1.3  สมมุติฐาน 
ความแตกตางของประชากรในเขตอุตสาหกรรม   มีผลตอการรับรูและประสิทธิผลภาพลักษณความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ในเขตพ้ืนที่

เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 

1.4 นิยามศัพท  
    ภาพลกัษณ  (Image)  หมายถึง  ความคิดหรือภาพท่ีเกดิข้ึนในใจของบุคคลที่มีตอกิจกรรมหรือ

การดําเนนิงานขององคกร   ซ่ึงไดมาจากท้ังประสบการณตรง  คือ  การเขาไปรวมกจิกรรมที่องคกรจัดขึน้  

หรือประสบการณทางออม คือ  ไดรับการบอกเลาจากส่ือหรือคนใกลชิดท่ีเคยเขารวมมากอน  จนสามารถ

ทําใหเกิดความเช่ือถือและความไวเน้ือเช่ือใจ   ซ่ึงการยอมรับอาจเกิดทัง้ในดานบวกหรือดานลบตอ

องคกร   

ประสิทธิผล  (Effectiveness) หมายถึง  การรับรูและความคิดเห็นของชุมชนในเชิงบวกตอ

องคกร   ที่เกดิจากการเปดรบัขอมูลที่องคกรส่ือสารประชาสัมพันธ  รวมถึงการดําเนนิงานกิจกรรม CSR

ใหกับชุมชน    จนทําใหเกดิการยอมรับและตระหนักถึงภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

      ความรบัผดิชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR) หมายถึง  
การที่องคกรตอบสนองตอประเด็น ดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม โดยมุงใหประโยชนกบัคน
และชุมชนบริเวณรอบพ้ืนทีอ่งคกรเปนสําคัญ   รวมถึงการดําเนนิกิจกรรมท่ีคํานึงถงึสังคมทั้งระดบัใกล
และระดับไกล ดวยการใชทรพัยากรภายในและภายนอกองคกร เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของสังคม    
อันท่ีจะไปสูการพัฒนาและอยูรวมกนัไดอยางยั่งยืน  

  องคกรธุรกิจ (Business Organization)   หมายถึง   ผูประกอบการทางธุรกิจ  ในนามบริษัท 
เอสซีจี จํากัด (มหาชน)  และ บริษัท เอสซีจีเคมิคอลส จํากัด (มาบตาพุด) ที่มีกระบวนการดําเนินกิจการ
ทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธเปนระบบอยางตอเน่ือง โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะไดกําไรหรือภาพลักษณ
ความรับผิดชอบตอสังคมจากกิจกรรมน้ัน   
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1.5  ขอบเขตของการวิจัย   
          การศึกษาประสิทธิผลกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในเขต
พ้ืนที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม   โดยผูวิจัยเลือกบริษัท 
เอสซีจี จํากัด (มหาชน )  และบริษัท เอสซีจีเคมิคอลส จํากัด  (มาบตาพุด)  เปนตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้  
เพราะเปนองคกรธุรกิจขนาดใหญระดับประเทศท่ีมีมูลคาการคาระดับเกิน 10,000 ลานบาท   และมี
สัดสวนการถือหุนรวมกับบริษัทอ่ืนๆ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก   ซ่ึงเปนองคกรขนาด
ใหญติดอันดับ 1 ใน 5 ธุรกิจหลักในพ้ืนที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด   ทําใหการดําเนนิงานขององคกร   ยอม
กอใหเกิดผลกระทบโดยตรงกับชุมชนในพื้นที่   จนตองมีการดําเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรอยางชัดเจนและตอเนื่อง 
 

1.6   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.ทําใหทราบถึงนโยบายการกําหนดกลยุทธ   รวมถึงกระบวนการส่ือสารภาพลักษณความรับผิดชอบตอ

สังคมของเอสซีจี และเอสซีจี เคมิคอลส มาบตาพุด  เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด  

2. ทําใหทราบถึงการรับรูและความคิดเห็นของประชาชนในเขตอุตสาหกรรมท่ีมีความแตกตางกับ

ประชาชนในพื้นที่อ่ืน    และผลตอบรับที่แสดงถึงประสิทธิผลกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอ

สังคมของเอสซีจีและเอสซีจี เคมิคอลส  มาบตาพุด  ในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม   

3.เพ่ือนําผลท่ีไดไปพัฒนาและปรัปปรุงกลยุทธการส่ือสารแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี 

ใหเปนท่ียอมรับจากชุมชนยิ่งข้ึน   และสามารถนําไปเปนตนแบบการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม

ใหกับองคกรธุรกิจอ่ืน  นําไปปรัปใชใหเหมาะสมกับชุมชนและสังคมไดตอไป DPU
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

งานวิจัยเรื่อง  การศึกษาประสิทธิผลกลยุทธภาพลกัษณความรับผดิชอบตอสังคมขององคกรธรุกิจใน
เขตพ้ืนที่มาบตาพุด   เพื่อแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี   และงาน 
วิจัยทีเ่กีย่วของดังนี้           

2.1 แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility)                                               
2.2 แนวคิดการสรางภาพลักษณองคกร (Corporate Image) 
2.3 แนวคิดการส่ือสารองคกร (Corporate Communication) 

2.4 ทฤษฎีกระบวนการเลือกรับรูสารตามความสนใจ  (Selective Processes)   
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  (Corporate Social Responsibility : CSR) 

             ความหมายและคําจํากัดความของ     ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ   Corporate Social 

Responsibility  (CSR) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรที่คํานงึถึงผลกระทบตอสังคม

ทั้งในระดับใกลและไกล ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรพัยากรจากภายนอกองคกร ในอันที่จะ

ทําใหอยูรวมกนัในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 

          หากพิจารณาแยกเปนรายคําศพัท    คําวา Corporate   หมายถึงกิจการทีด่ําเนนิไปเพ่ือแสวงหาผลกําไร 

สวนคําวา Social  หมายถึง    กลุมคนท่ีมีความสัมพันธกนัหรือมีวถิรีวมกันทั้งโดยธรรมชาติ   หรือโดยเจตนา 

รวมถึงส่ิงมีชีวติอ่ืนและส่ิงแวดลอมที่อยูรายรอบประกอบ   และคําวา Responsibility   หมายถึงการยอมรับทั้ง

ผลทีไ่มดแีละผลทีด่ีในกิจการที่ไดทําลงไปหรือที่ อยูในความดแูลของกิจการนั้น ๆ ตลอดจนการรับภาระหรือ

เปนธรุะดําเนินการปองกันและปรับปรุงแกไขผลทีไ่มดี รวมถึงการสรางสรรคและบํารุงรกัษาผลท่ีดีซ่ึงสง

กระทบไปยังผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ   ซ่ึงมีการใหความหมายตามหนวยงานตาง ๆ ดังนี้          

United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

          “CSR  คือ การที่บริษทัเขาไปเกีย่วของ   และมีผลกระทบเชิงบวกตอความตองการและเปาหมายของ

สังคมเปนแนวคิดท่ีบริษัทจะบูรณาการงานดานสังคมและส่ิงแวดลอมเขาไปในกิจการของประเทศและการ

ปฏิสัมพันธของผูเกีย่วของ (Stakeholder) โดยสมัครใจ”  
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World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) 

          “CSR คือ  ความมุงม่ันหรือพันธะสัญญาขององคกรธุรกิจ  ในการมีสวนรวมอยางตอเนื่องในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ  โดยยึดหลักจริยธรรมในการบริหารองคกร  ทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใช

แรงงาน  อันจะสงผลดีตอสวัสดิภาพ     โดยรวมของครอบครัวผูใชแรงงาน  รวมถงึการมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนทองถิ่นและสังคมในวงกวาง  การปฎิบัติตามแนวคิดนี้  จึงครอบคลุมทั้งการพิทักษส่ิงแวดลอม  

การสนับสนนุเสรีภาพของแรงงาน  และการเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน” 

International Organization for Standardization (ISO)  

          “CSR เปนเรื่องของการท่ีองคกรตอบสนองตอประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม โดยมุงที่

การใหประโยชนกับคน ชุมชนและสังคม นอกจากนั้น  ยังเปนเรื่องของบทบาทขององคกรธรุกิจในสังคมและ

ความคาดหวังของสังคมท่ีมีตอองคกรธรุกจิ โดยจะตองทําดวยความสมัครใจ และผูบริหารจะตองมีบทบาท

เกี่ยวของกับกจิกรรมตาง ๆ โดยสามารถวดัผลไดใน 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดลอม 

นําไปสูการพัฒนาอยางยัง่ยนื ” 

            ริกกี้  ดับเบิลยู  กริฟฟน  (Griffin, 1973)  ไดใหความหมายความรับผิดชอบตอสังคมไววา เปนขอ

ผูกพนัและเปนหนาที่ขององคกรที่มีหนาที่ในการปกปองและใหผลประโยชนตอสภาพแวดลอมรอบขาง 

อาร เวน มอนดี้ (Mondy, 1998) กลาววา  ความรับผิดชอบตอสังคมหมายถึง  ขอผูกมัดของผูบริหาร  

ในการหาวธิีทีจ่ะรักษาหรือปกปองผลประโยชนของสวนรวม  มากกวาผลประโยชนขององคกรอยางเดียว            

ฟลลิป คอทเลอร และแนนซ่ี ลี (Kotler and Lee, 2005) ใหความหมายความรับผดิชอบตอสังคมวา  

ความรับผิดชอบในการปรบัปรุงความเปนอยูที่ดีข้ึนของสังคมจากการดําเนินธรุกิจ  รวมถึงการอุทิศทรัพยากร

ของบริษัทใหโดยความสมัครใจ  ไมไดถกูควบคุมโดยกฎหมาย  หรือขอบังคับใด ๆ ก็ตาม  ซ่ึงรวมถึงสภาพ

ความเปนอยูของมนุษยและสิ่งแวดลอม  เปนกิจกรรมหลักที่ดําเนินการโดยบรษิัท  เพ่ือสนับสนุนประเด็นทาง

สังคม  และทําใหพันธะสัญญาในความรับผิดชอบสังคมของบริษัท    

ที่มาแนวคิดความรับผดิชอบตอสังคมขององคกร (CSR)  แบงเปน 4  ยุคได ดังนี้  

1. CSR จากกระแสเรียกรองของประชาชน 

          การทํา CSR   มีมานานกวา 200 ปแลว ราวพ.ศ. 2333 (ค.ศ. 1790) แตยังไมมีการนยิามคําวา CSR ข้ึนมา
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อยางเปนทางการ   อาทิ  บรษิัท อีสท อินเดีย  จํากัด  ทีถ่กูคว่ําบาตรจากประชาชนในประเทศอังกฤษ   

เน่ืองจากพบวาบริษัทใชแรงงานทาสในอินเดีย   จึงทําใหบริษัทจําเปนตองหันมาใสใจกับสวัสดกิารแรงงาน

และสิทธิมนษุยชนมาก ข้ึน   และตัวอยางการทํา  CSR  อ่ืน ๆ ในยุคแรกเร่ิม  คือ  บริษัท เบียรกินเนส  จํากัด 

ประเทศไอรแลนด บรษิัท เฮิรซทเลย  จํากดั ประเทศสหรัฐอเมริกา   หรือแมแต ทาทากรุป บริษัทยักษใหญ ท่ี

เปนเจาของธุรกิจเกือบทุกประเภทในประเทศอินเดีย              

          ในป พ.ศ. 2527 (ค.ศ.1984)  บรษิัท เนสเล  จํากัด (Nestle)   ผูผลติและจําหนายผลิตภณัฑนม ไดมี

กิจกรรมรณรงคใหเด็กทารกดื่มนม เนสเล แทนนมแม กอใหเกิดความไมพอใจอยางมากจากประชาชน จน

เกิดการรวมตัวคว่ําบาตรสินคาของ เนสเล ซ่ึงถือวาเปนครั้งแรกที่ประชาชนรวมตัวกนัเปนจํานวนมาก   เพื่อ

บีบใหองคกรยักษใหญอยางเนสเลเปลีย่นนโยบายซ่ึงกไ็ดรับผลดี           

          ถึงแมวาการทํา CSR ในยุคแรกๆ นัน้ ไมไดเกิดข้ึนจากเจตนารมยท่ีดีขององคกรเอง   เพราะพบวา   

หลายบรษิัทมักจะรอใหเกิดปญหากอน  อาทิ  การประทวงเรื่องแรงงาน ส่ิงแวดลอม ฯลฯ แลวจึงคอยหันมา

ใสใจประเด็นเหลานี้   สวนใหญจะเกิดปญหา แลว   จึงมาแกไขดวยการทํา  CSR ทีหลัง    แตน่ันนบัเปน

จุดเริ่มตน  การดําเนินกจิกรรม CSR ข้ึนในสังคม  ที่ควรจะเปนฝายรกุ หันมาดําเนนิธรุกจิที่มีความรับผิดชอบ

ตอสังคม  แสดงตนวาเปนสวนหนึ่งของสังคม และมีความปรารถนาท่ีจะทําส่ิงดีดีตอบแทนสังคมท่ีตนอยู 

(Corporate Citizenship)           

          แตจะอยางไร ธรุกิจกคื็อธุรกิจ การรักษาผลประโยชน  หรือผลกําไร   ยอมเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดในสายตา

ของผูถือหุน ซ่ึงการนําสวนหนึ่งของผลกําไรทีผู่ถือหุนควรจะไดรับแบบเต็มเม็ดเต็มหนวย ไปลงทุนในการทํา  

CSR   ซ่ึงไมสามารถเห็นผลไดชัดเจนในระยะส้ัน ๆ   ยอมเกิดความไมพอใจตอหลายฝายทีรู่สึกวาตนเสีย

ผลประโยชน                

          การดําเนินงานดาน   CSR   ควรสามารถผสานประโยชนทั้งภายนอกและภายในองคกรได   ถึงแมวา

องคกรจะตองใชงบประมาณจํานวนไมนอยในการทํา CSR     แตในขณะเดียวกนั องคกรที่ทํา CSR   จะสราง

ความรูสึกดีของประชาชน ตอองคกร   สงผลใหเลือกท่ีจะบรโิภคผลิตภัณฑและ/หรอื บริการขององคกรน้ันๆ 

แทนที่จะไปใชของคูแขง ท่ีไมไดทํา CSR สรางความจงรักภักดีในตราสินคา   (Brand Royalty)   ทําใหรายได

ขององคกรเพิม่ขึ้นอยางยั่งยนื    และนัน่ก็เปรียบเสมือน "License to Operate" ในเชิงสัญลกัษณ เม่ือประชาชน

สนับสนุนองคกร ก็เปรียบเสมือนการอนญุาตใหองคกรดาํเนินธุรกิจอยูในสังคมของชุมชนนั้น     ในทาง

กลับกนั หากองคกรที่ไรจรรยาบรรณ ถึงจะเปดกิจการอยางถกูตองตามกฎหมายหากประชาชนไมสนับสนุน 
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หรือคว่ําบาตรสินคาขององคกรนั้น ๆ ธรุกจิก็คงดําเนินตอไปไมได 

            จากการทํา CSR แบบตกกระไดพลอยโจนในอดีต พัฒนามาสู แนวคิดทีว่า "ทุกองคกร ควรมีสวนรวม

ในการชวยเหลือและพัฒนาสังคม" โดยเฉพาะภาคธรุกจิ  ที่มีทั้งกําลังทรัพยและความสามารถในการจัดการ

บริหารตาง ๆ จนเกดิขอถกเถียงในปจจุบนัวา อันท่ีจริงแลว "ใคร" กันแนที่มีหนาทีใ่นการทํา CSR โดยตรง 

เพราะแตเดิมหนาที่น้ีเปนของภาครัฐบาลและ NGO   แตแทจริงมันควรเปนหนาท่ีของทุกคน ทุกองคกร ท่ี

จะตองชวยเหลือซ่ึงกันและกันใหสังคมอยูไดอยางเสมอภาคและย่ังยนื 

               2.  CSR จากกลุมนักลงทุน 

             ในราวป พ.ศ. 2471 ( ค.ศ.1928 )  เริ่มมีแนวทางการลงทุนธุรกิจเพื่อสังคมแนวใหมข้ึน หรือท่ีเรยีกวา 

"Social Responsibility Investment: SRI”  ในปจจุบัน  คือการจัดต้ังกองทุนเพ่ือไปลงทุนในบรษิัททีม่ีความ

รับผิดชอบตอสังคม  ซ่ึงถือวาเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการทํา CSR   เพราะนักลงทุนมีบทบาทตอการผลกัดัน

ใหธุรกิจที่ตนเองถือหุน   หรอืลงทุนอยูมีความรับผดิชอบตอสังคมมากข้ึน   โดยมพีฒันาการดังน้ี 

         2.1 Pioneer Fund   จัดต้ังข้ึนโดยกลุมนักลงทุนผูนบัถือศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแทนท โดยใชหลักคํา

สอนของศาสนาเขามาวดัความชอบธรรมในการดําเนินธรุกจิ โดยจะลงทุนในกลุมธรุกิจที่มีความรบัผิดชอบ

ตอสังคมไมดําเนินธุรกิจ ที่เกีย่วของกับอบายมุขทั้งหลาย เชน สุรา  อาวธุ   ยาเสพตดิ ฯลฯ  

         2.2 Green Fund กองทุนท่ีเนนลงทุนในธรุกิจที่ไมทําลายส่ิงแวดลอม 

         2.3 Social Responsible Investment หรือ Social Responsible Funds เปนกองทนุที่ลงทุนในองคกรที่มี

ความรับผิดชอบตอสังคมในหลาย ๆ ดาน  ในขอบเขตที่ไกลออกไป ต้ังแตเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน 

สวัสดิการของคนและสัตว หวงใยชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม   

3. CSR จากมุมมองนักวิชาการ 
          ป พ.ศ.2483 (ค.ศ.1940)  ศาสตราจารย ธโีอดอร เครปส  ( Professor Theodor J. Kreps)  จากสแตนด
ฟอรด บิสสิเนส สคูล เสนอคําวา   “Social Audit”   เปนครั้งแรก ซ่ึงกลาววาองคกรธุรกิจควรมีการทํารายงาน
การกระทําทีแ่สดงความรับผดิชอบตอ สังคม แตทวากระแสเรื่อง CSR ก็ยังไมไดรับความสนใจเทาใดนัก 
          ป พ.ศ.2496 (ค.ศ.1953) หนังสือเรื่อง “Social Responsibilities of Business Man” โดย โฮเวิรด โบเวนด 
(Howard Bowen)กลาวถึง ความรับผดิชอบตอสังคมของนักธรุกิจ            
          ป พ.ศ.2503 (ค.ศ.1960) หนังสือเรื่อง “The Responsible Corporation” หรือความรับผิดชอบตอสังคม
โดยนักธรุกจิ โดย จอรจ กอยเดอร (George Goyder) ไดพัฒนาแนวคิดการทํา CSR อยางชัดเจนข้ึนมาในป
เดียวกัน เปนชวงที่ผลพวงจากการใช       “ DDT” ซ่ึงอเมริกาเปนผูผลิตและสงออก อยางไมคํานึงถงึ
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ผลกระทบดานลบที่เกิดจากการใช DDT เปนผลใหสภาพแวดลอมปนเปอนสารพษิ นําไปสูกระแสเรียกรอง
ดานส่ิงแวดลอม  
          4. CSR  จากกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 
         พ.ศ.2515 (ค.ศ.1972) มีการประชุม UN Conference on the Human Environment ที่ Stockholm Sweden 
ที่นํามาสู “Stockholm Declaration on the Human Environment” ซ่ึงเปนท่ีมาของการกอตั้ง UNEP: United 
Nation Environment Program ข้ึน โดยเปนหนวยงานท่ีดูแลส่ิงแวดลอม ในภาคตาง ๆ รวมถึงภาคธุรกิจ 
          พ.ศ.2519 (ค.ศ.1976) กลุมประเทศพฒันา OECD ต้ัง Guideline for Multinational Enterprises เพ่ือเปน
แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนระหวาง ประเทศ   ใหดําเนินธรุกิจโดยมีความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงไดรับการตอบรับจากบรษัิทตาง ๆ ดีมาก แตกย็ังจํากดัอยูเฉพาะในกลุมประเทศ
ที่พัฒนาแลว นําไปสูการปรบัปรุง Guideline อีก   ในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) เกิดเปนกระแสการทํา CSR 
ระหวางประเทศ เพราะเนนการนําไป ปฏบิัติจริง ในทุกประเทศ ไมจํากัดเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิก 
OECD            
           พ.ศ.2530 (ค.ศ.1987) UN Brundtland Commission ผลิตเอกสารสําคัญสูการพฒันาท่ียั่งยืน โดยนิยาม
คําวา “การพัฒนาท่ียั่งยนื คือ การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของคนยุคปจจุบันได โดยไมทําให
ความตองการของคนยุคตอมาเกิดปญหา” โดยต้ังช่ือใหกับเอกสารน้ีวา   “Our Common Future”           
          พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989) หลังจากเหตุการณ เรือบรรทกุน้ํามันดิบของ Exxon Waldez ลมบริเวณทะเลอ
ลาสกา   ซ่ึงกอผลกระทบอยางรนุแรงตอส่ิงแวดลอม และสัตวน้ําแถบทะเลอลาสกาเปนจํานวนมาก    กลุม
ธุรกิจ SRI (social Responsible Investment) ซ่ึง Exxon เปนหนึ่งในน้ันจึงรวมกนับัญญัติกฎ 10 ประการท่ี
เรยีกวา “Waldez Principle” ซ่ึงกําหนดความประพฤติ ขององคกรใหมีความรับผดิชอบตอส่ิงแวดลอม ตอมา
ไดเปลี่ยนช่ือบญัญัติ เปน CERES Principle   
         พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) มีการประชุม UN Earth Summit ที่ รโิอ เดอ จาเดโร ประเทศบราซิล เกิด RIO 
Declaration ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้ึน            
         พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) มีการประชุม UN World Summit for Social Development ที่โคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารก ซ่ึงสาระสําคัญของการประชุมเนน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไป โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องแรงงาน ที่ควรไดรับการจางงานเต็มอัตรา มกีารพฒันาคุณภาพชีวติพนกังาน ตามกฎขององคกร
แรงงานระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (ILO)  
          พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) ผลจาก Rio Summit  นํามาสูการเกิดมาตรฐาน ISO :  14000 ซ่ึงเนนดานการ
จัดการส่ิงแวดลอม ซ่ึงทั่วโลกนําไปใช เพื่อใหเกิดมาตรฐานของธุรกิจรวมกัน    มีองคกรธรุกิจ กวา 50,000 
องคกร ทัว่โลกที่ไดรับมาตรฐาน ISO 14000 แลว และกวา 500,000 รายที่ไดรับมาตรฐาน ISO :  9001 ซ่ึงเนน
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ดานสิทธแิละสวัสดิการแรงงาน 
         พ.ศ. 2524-2534  (ชวงปลายทศวรรษ 90)  เกิดแนวคิด   GRI: Global Reporting Initiative ซ่ึงมุงหา
มาตรฐานการรายงานผลการดําเนินงานของธุรกิจ ทั้ง 3มิติ คือ การวัดผลทางดานเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและ
สังคม เพ่ือท่ีจะใหแตละองคกรธรุกิจรายงานผล ที่เปนจรงิในทุกมิติ   และสามารถทําไดจริง  ซ่ึงมีบริษัทขนาด
ใหญกวา 400 บริษัทท่ีนําหลกัการนี้ไปใช 
          พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) การประชุม World Economic Forum นําโดยนายโคฟ อันนัน เลขาธิการองคการ
สหประชาชาติ (UN) รวมกับ 5 หนวยงานของ UN (ILO, UNDP,UNEP, UNCHR, UNIDO) และภาคธุรกิจ 
ไดเสนอ “UN Global Compact” หรือหลัก 9 ประการท่ีบริษัทในโลก โดยเฉพาะธุรกจิขามชาติ ใหทํา CSR   
โดยรวมเอาแนวคิดเรื่อง Corporate Citizenship  สิทธิมนุษยชน สิทธแิรงงาน การพฒันาสังคมและ
ส่ิงแวดลอม ที่กระจัดกระจายจากหลาย ๆ แนวคิดเขาดวยกัน เปนบรรทัดฐานการทํา CSR ขององคกรธรุกิจที่
ชัดเจนท่ีสุด ตอมา OEDC จึงไดปรับแผนการดําเนนิงานในกลุมประเทศสมาชิกของตนใหสอบคลองกับ “UN 
Global Compact”  
          พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) UN World Summit on Sustainable Development   ณ  เมืองโจฮันเนสเบิรก    
กอใหเกิดจุดเช่ือมโยงอยางชัดเจน    ดานความรับผิดชอบภาคธุรกจิตอสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยนื   ดวย
หลักการท่ีวา  “การตอบสนองความตองการของคนยุคนี ้ตองไมไปทําลายโอกาสของคนรุนหลังในการ
ตอบสนองความตองการของตน”  www.idis.ru.ac.th 
 
           การแบงลําดับชั้นของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับ CSR   
          สังคมในความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  CSR  มุงไปท่ีผูมีสวนไดเสียนอกองคกร  
ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก สังคมใกล และสังคมไกล  
          สังคมใกล คือ ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของใกลชิดกับองคกรโดยตรง ไดแก ลูกคา คูคา ครอบครวัของพนักงาน 
ชุมชนที่องคกรต้ังอยู ซ่ึงรวมถึงส่ิงแวดลอมหรือระบบนิเวศ 
          สังคมไกล คือ ผูที่เกี่ยวของกับองคกรโดยออม ไดแก คูแขงขันทางธรุกิจ ประชาชนท่ัวไป เปนตน 
         ระดับของลูกคา    ไดแก การสรางผลติภัณฑที่เนนคุณคามากกวามูลคา    ความรบัผิดชอบในผลิตภณัฑ
ตอผูบริโภค การใหขอมูลขององคกรและตัวผลิตภัณฑอยางเพียงพอและอยางถูกตองเที่ยงตรง มีการ
ใหบริการลูกคาอยางตรงไปตรงมา เปนตน 
         ระดับของคูคา  ไดแก การแบงปนหรอืการใชทรพัยากรรวมกันหรอืการรวมกลุมดวยความรอบคอบ 
และระมัดระวงัในการผสานประโยชนอยางเปนธรรม  ไมเอารัดเอาเปรยีบตอคูคา เปนตน 
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          ระดับของชุมชนและสภาพแวดลอม  ไดแก การสงเคราะหเกื้อกูลชุมชนท่ีองคกรต้ังอยู การสงเสริม
แรงงานทองถิน่ใหมีโอกาสในตําแหนงงานตาง ๆ ในองคกร  การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการ
ดําเนินงานท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวด ลอม การเปดเผยขอมูลการดําเนินงานท่ีอาจสงผลกระทบตอชุมชนท่ี
องคกรต้ังอยู และการเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นเพ่ือการอยูรวมกนัอยางปกติสุข เปนตน 
          ระดับของประชาสังคม   ไดแก การสรางความรวมมือระหวางกลุมหรือเครือขายอื่น ๆ ในการพัฒนา
สังคม การตรวจตราดแูลมิใหกิจการเขาไปมีสวนเกีย่วของกับการลวงละเมิดสิทธ ิมนุษยชน การรบัฟงขอมูล
หรือทําประชาพิจารณตอการดําเนินกิจการที่สงผลกระทบตอสังคม    และการทําหนาที่ในการเสียภาษีอากร
ใหรัฐอยางตรงไปตรงมา   เปนตน 
          ระดับของคูแขงขันทางธุรกจิ  ไดแก การดูแลกิจการมิใหมีสวนเก่ียวของกับการแขงขันดวยวิธีการทุม
ตลาด การดําเนินงานในทางตอตานการทุจริต รวมท้ังการกรรโชก และการใหสินบนในทุกรูปแบบ เปนตน 
 

                             
                             ที่มา :  สถาบันไทยพัฒน  มูลนิธิบรูณะชนบทแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

  ขอบเขตของความรับผดิชอบตอสังคม  จําแนกเปน 7 ประการ 

1.ดานชุมชน (The Community) องคกรจะตองสรางจุดเดนขึ้นในชุมชน  โดยเปนผูนําในการชวยเหลือ

และรวมแกปญหาใหกับชุมชนและสังคม 
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2.ดานสุขภาพและสวัสดิการ (Health and Welfare)  องคกรเชื่อวา  การลงทุนในสุขภาพและสวัสดกิาร

ใหกับชุมชนเปนความรับผดิชอบที่มีคุณคาและความจําเปนในการสรางภาพลกัษณท่ีดีใหกับองคกร 

3.ดานการศึกษา (Education) องคกรสวนใหญสนใจในความรับผดิชอบดานการศึกษา  ทั้งดานการ

บริจาค สนับสนุนอุปกรณตาง ๆ แกเยาวชนทุกระดบั 

4.ดานสิทธิมนษุยชน (Human Rights)  องคกรใหความสําคัญกับความเทาเทียมกนัของมนุษย  ไมมีการ

กระทําที่แบงแยกตอกนั 

5. ดานส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ (The Natural Environment) องคกรสวนใหญสนใจแกปญหา

ส่ิงแวดลอม  การอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ  และการสรางจิตสํานกึในการรักษาสภาพแวดลอม 

6.ดานสิทธิของผูบริโภค (Consumer Rights) องคกรเนนในเรื่องการดูแลผลประโยชนผูบรโิภค เชน 

การคํานงึถึงผลิตภณัฑที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย  และไมใชการโฆษณาท่ีเกินจริง 

7.ดานวัฒนธรรม (Culture) องคกรใหความสําคัญกับการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม สงเสริมการรูจัก

และสรางทัศนคติที่ดี แกบริษทั   ซ่ึงถือเปนการลงทุนที่สรางคุณภาพชีวติที่ดีข้ึนแกชุมชนทองถิ่น 

ขอบเขตโดยกระบวนการ  (process)    จําแนกเปน 3 จําพวก (division) 

                 1. CSR-in-process คือ การดําเนินความรับผดิชอบตอสังคมท่ีอยูในกระบวนการทํางานหลักของ

กิจการ หรือเปนการทําธรุกิจที่หากําไรอยางมีความรับผิดชอบ                                                                                                            

                 2.  CSR-after-process คือ การดาํเนินกจิกรรมของหนวยงาน เพื่อสรางใหเกิดประโยชนแกสังคมใน

ดานตาง ๆ โดยกิจกรรมทีด่ําเนินการ  มักแยกตางหากจากการดําเนินธรุกจิที่เปนกระบวนการหลกัของกิจการ 

และเกดิข้ึนภายหลัง   

             3.  CSR-as-process คือ การดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรที่ดําเนินงานโดยไมแสวงหา

กําไร  กลาวอีกนัยหน่ึงคือเปนหนวยงานท่ีกอตั้งข้ึนเพ่ือยังประโยชนใหแกสังคมในทุกกระบวนการของ

องคกร  

            ขอบเขตโดยเจตนารมณ (spirit)  จําแนกเปน 2 ระดับช้ัน (Class)          

           1.CSR ระดับพื้นฐาน    ซ่ึงเปนการดาํเนินกจิกรรมท่ีเกิดจาก ความจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติตามหนาที่ 

หรือตามระเบียบขอบังคับทางกฎหมาย                                                                                                                                           

          2.CSR  ระดับกาวหนา ซ่ึงเปนการดําเนินกจิกรรมทีเ่กิดจากการอาสาหรือสมัครใจยินด ี  ดําเนิน

กิจกรรมดวยตัวเอง มิใชเกิดจากความจําเปนที่จะตองปฏบัิติตามหนาท่ีหรือตามกฎหมาย 
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          ขอบเขตตามทรัพยากร (resource)  จําแนกเปน 2 จําพวก (order)          

1. Corporate-driven  CSR  คือ  การดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรทีม่ีอยูภายในองคกรเปนหลัก                     

2. Social-driven CSR คือ การดําเนินกิจกรรมโดยใชทรพัยากรนอกองคกรหรือจากสังคมเปนหลัก 

          ขอบเขตตามผลประโยชน (benefit)  จําแนกกิจกรรมเปน 2 พันธุ (variety)    

1. CSR แท   เปนการดําเนินกิจกรรมโดยคํานึงถึงประโยชนตอสังคมเปนที่ต้ัง                                                      

2. CSR เทียม  เปนการดําเนนิกิจกรรมโดยคํานึงถึงประโยชนตอองคกรเปนที่ต้ัง 

ประโยชนของ CSR   

          พิพัฒน ยอดพฤติการ ผูอํานวยการสถาบันไทยพัฒน   หัวหนาโครงการศึกษาวจัิยเพื่อออกแบบและ

พัฒนากิจกรรมซีเอสอาร   ในกระบวนการบริหารจัดการองคกรธุรกิจที่สอดคลองกบับริบทของสังคมไทย 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กลาววา  “ประโยชนของซีเอสอารที่มีตอองคกรธรุกิจน้ันมีหลาย

อยาง   ทั้งการสรางรายไดและสวนแบงตลาดเพ่ิมข้ึน จากการท่ีลกูคาพจิารณาเลือกซ้ือสินคาและบริการจาก

องคกรที่มีความรับผิด ชอบตอสังคม และไมทําลายส่ิงแวดลอม เชน การสงเสริมการขายดวยการบริจาค

รายไดสวนหน่ึงตอทุกๆ การซ้ือผลิตภณัฑในแตละครั้ง ใหแกหนวยงานหรือมูลนิธิท่ีชวยเหลือสังคมในดาน

ตางๆ หรือการไดรับประโยชนจากการวางตําแหนงตราผลิตภัณฑ (Brand Positioning) ใหอยูในใจของลูกคา

เปนอันดับตนๆ ในประเภทสินคาหรือบรกิารนั้นๆ โดยการดําเนินกิจกรรมซีเอสอารรวมกับการทาํตลาด

ผลิตภณัฑ เชน รานกาแฟทีร่ับซ้ือเมลด็กาแฟในทองถิ่นหรือจากไรกาแฟท่ีใชเกษตรอินทรยี เปนตน 

                   นอกจากนี ้องคกรยังสามารถที่จะลดรายจายของกิจการจากการดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร เชน การ

ที่โรงไฟฟารณรงคใหประชาชนประหยดัพลังงานเพ่ือที่จะไดไมตองลงทุน สรางโรงไฟฟาหรือหาแหลง

พลังงานทดแทนแหงใหม หรือ การลดงบประมาณใชจายดานโฆษณาในการเปดตัวสินคาแปรรูปของบรษัิท

แหงหนึ่ง ที่มีสวนชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับความเดือดรอนจากผลผลติท่ีลนตลาด   โดยไดรับการสนับสนุน

ดานประชาสัมพันธจากหลายภาคสวนในสังคม เปรียบเทียบกับงบโฆษณาสินคาที่ไมมีสวนผสมของซี

เอสอารของบริษัทแหงเดียวกัน  “ในแงของพนักงานองคกร ก็เกดิความภาคภูมใิจในการทํางานรวมกับองคกร

ที่มีซีเอสอาร นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตัวเงิน ทําใหองคกรสามารถท่ีจะรกัษาพนักงานที่มี

ความสามารถไว ขณะเดียวกนัก็สามารถชักชวนบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีตองการ ใหเขามาทํางานกับ

องคกรได” 
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          CSR เปนกลยุทธทางธุรกิจ   เพื่อตอบสนองสังคมและองคกรใหเปนไปในลักษณะไดรับ

ประโยชนรวมกัน ( win-win )    นับเปนแนวโนมสําคัญทีอ่งคกรหลายแหงไดนําไปปฏิบัติใชและกอใหเกิด

ผลลัพธ ท่ีนาพึงพอใจ ซ่ึงประโยชนแบงไดเปน  ทั้งในสวนรูปธรรมทีจั่บตองได (Tangible)  และในสวน

นามธรรมท่ีจับตองไมได (Intangible) ดังนี้  

1.ประโยชนที่เปนรูปธรรม (Tangible) 

          ดานผูถอืหุนหรือเจาของกิจการ   ราคาหุนที่มีเสถียรภาพและมีมูลคาหุนในอัตราท่ีสูงกวาเกณฑเฉลี่ยเปน

ที่ตองการของนักลงทุน    ขณะน้ีเงินลงทนุในกองทุนธรุกจิที่มี CSR  หรือ  SRI (Social Responsibility 

Investing)   มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ เปนโอกาสที่องคกรสามารถเขาถึงแหลงทุนไดเพิ่มมากข้ึน    ซ่ึงจะ

ทําใหตนทุนทางการเงินมีแนวโนมที่ตํ่ากวาเกณฑปกติของตลาด 

          ดานพนกังาน เกดิความภาคภูมใิจในการทํางานรวมกับองคกร ไดรับความสุขจากการปฏิบัติงานใน

หนาที่ นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตัวเงิน   ทําใหองคกรสามารถท่ีจะรักษาพนกังานที่มีความสามารถไว    

ในขณะเดียวกนัสามารถท่ีจะชักชวนบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีตองการ   ใหเขามาทํางานกับองคกรได 

          ดานลกูคา  มักพิจารณาเลือกซ้ือสินคาและบริการจากองคกรทีม่ีความรับผดิชอบตอสังคม และไมทําลาย

ส่ิงแวดลอม เชน การสงเสริมการขายดวยการบริจาครายไดสวนหนึ่งตอทุกๆ การซ้ือผลิตภณัฑแตละครั้ง   

ใหแกหนวยงานหรือมูลนิธิทีช่วยเหลือสังคมในดานตางๆ   ฯลฯ ทําใหองคกรสามารถสรางรายไดและสวน

แบงตลาดเพ่ิมข้ึน 

          ดานการลดคาใชจาย    องคกรสามารถท่ีจะลดรายจายของกิจการ  จากการดําเนนิกิจกรรม CSR  เชน 

โรงไฟฟารณรงคใหประชาชนประหยัดพลงังาน   เพื่อที่จะไดไมตองลงทุนสรางโรง ไฟฟาหรือหาแหลง

พลังงานทดแทนแหงใหม  

          2. ประโยชนที่เปนนามธรรม (Intangible) 

          ดานการวางตําแหนงตราผลิตภณัฑ (Brand Positioning) ใหอยูในใจของลกูคาเปนอันดับตนๆ  สินคา

หรือบริการทีด่ําเนินกิจกรรม CSR  รวมกบัการทําตลาดผลิตภัณฑ เชน รานกาแฟท่ีรับซ้ือเมลด็กาแฟใน

ทองถิ่นหรือจากไรกาแฟท่ีใชเกษตรอินทรยี เปนตน  ยอมเพิ่มประโยชนกับองคกรในระยะยาว 

         องคกรท่ีมิไดใชตราผลติภัณฑเปนช่ือขององคกร หรือองคกรมีหลายตราผลิตภณัฑ สามารถดําเนิน

กิจกรรมCSR ที่เสริมภาพลักษณองคกร (Corporate Image) นอกเหนือจากการวางตําแหนงตราผลิตภัณฑ โดย
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การสรางธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจที่อํานวยประโยชนตอสังคมโดยสมัครใจ   มากกวาเปนเพยีงการปฏิบัติ

ตามระเบียบขอบังคับในอุตสาหกรรมหรอืกฎหมายบาน เมือง   เชน การจัดหาและดูแลระบบบําบัดของเสีย

จากโรงงานใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มากกวาเกณฑข้ันตํ่าของกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ    หรอืมากกวาการ

มีระบบไวเพียงเพ่ือใหผานการตรวจสอบตามเกณฑ แตมิไดเปดใชงาน เปนตน 

          นอกจากนี้ องคกรยังสามารถจัดทํารายงานของกจิการที่เรียกวา Sustainability Report ซ่ึงหนวยงาน 

Global Reporting Initiative (GRI) เปนผูวางกรอบและแนวทางไว เพื่อใชเผยแพรกิจกรรมท้ังในมิติเศรษฐกจิ 

สังคม และส่ิงแวดลอมขององคกร โดยในปจจุบัน มีองคกรธรุกิจทีจั่ดทํารายงานดังกลาวนีแ้ลวนับพันแหงท่ัว

โลก http://csr-faq.blogspot.com/2006/01/blog-post_30.html 

บริษัทที่ปรึกษาช้ันนําของโลก Arther  D. Little พบวา การทํา CSR มีผลดีตอธรุกิจถึง 8 ประการ คือ   

          1. การบริหารความนาเช่ือถือ     

          การบริหารความนาเช่ือถือเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จในธุรกจิ จากการสํารวจการทํา CSR ใน

หลายประเทศพบวา CSR เปนสินทรัพยที่จับตองไมได  (Intangible Asset) ที่สําคัญท่ีสุดอันหน่ึง ในชวงเวลา

เพียง 10 ป จากทศวรรษ 80-90 พบวามลูคาของ Intangible Asset เปนตัวขับเคลื่อนมูลคาของบริษัท จาก 17% 

ในทศวรรษ 80 เพ่ิมข้ึนเปน 71% ในทศวรรษ 90 ซ่ึงความนาเช่ือถือของบริษัทถูกกําหนดดวยความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวน เสียในบริษัท (Stakeholder) และยังมีการศึกษาอีกมากมายท้ังในกลุม บรษัิทที่ปรึกษา

กันเอง และมหาวิทยาลยัฮารวารด ใชเวลากวา 41 ป คนพบวา มีความเช่ือมโยงทีแ่ข็งแรงมากระหวางความ

นาเช่ือถือและความสามารถในการประกอบการของบริษัท (Financial Performance) ซ่ึงพบวาบริษัทที่

สามารถจัดการความสัมพันธและความคาดหวังของผูมสีวนได สวนเสียอยางเปนองครวมไดน้ันจะสงผลตอ

ยอดขายมากข้ึนถึง 4 เทา และการเจรญิเติบโตของการจางงานมากข้ึนถึง 8 เทาเม่ือเทียบกับ บรษัิททีมุ่ง

ตอบสนองความตองการของผูถือหุนแตเพยีงอยางเดียว    นิตยสาร Fortune พบวาความนาเช่ือถือของบริษัท

ชวยเพ่ิมระยะเวลาที่บรษิัทจะสามารถสรางผลตอบแทนทางการเงินท่ีสูงกวาคาเฉลีย่ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ได

อยางตอเนื่อง  

               หลายบรษิัท โดยเฉพาะเส้ือผาช่ือดังในสหรัฐอเมริกาทีถู่กประทวงเรื่อง  การกดคาแรงงานและ ใช

แรงงานเด็กจากโรงงานผูผลติในประเทศกาํลังพัฒนา  CEO ของบริษัทฯ จึงทําการ Re-brand และพฒันา

กิจกรรมที่เนนดาน CSR อยางตอเนื่องเพื่อแกไขปญหาภาพลักษณ 
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          2. ประโยชนในการจัดการความเส่ียง 

          ความซับซอนของเศรษฐกิจสมัยใหมนําไปสูความเส่ียงใหม ๆ ที่ยากจะคาดเดา ดังน้ันการจัดการดาน

สังคมและส่ิงแวดลอมและธรรมมาภิบาล จงึมีความสําคัญมาก ในการปองกันปญหาอันอาจเกิดจากความเสี่ยง

ที่ควบคุมไดยาก ในสหรัฐอเมริกา  (ปค.ศ.1995)  ไดทําการสํารวจบรษิทัใหญ ๆ กวา 300 บริษัทท่ี

ประกอบการดานอุตสาหกรรม พบวา บริษทัท่ีไดลงทุนดานการจัดการส่ิงแวดลอม สามารถลดความเส่ียง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งความเส่ียงที่เกิดจากการคาดการณของนักลงทนุ ทําใหมูลคาในตลาดหุนของบริษทัน้ัน ๆ 

เพ่ิมข้ึนถึง 5% และมีการศึกษาอ่ืน ๆ ที่แสดงวา บรษิัทที่ทาํ CSR มักไดกาํไรสูงกวา บรษิัทที่ไมไดทํา 

        3. ประโยชนดานการคัดเลือกและสรางแรงจูงใจในการทํางานและรักษาพนักงานดี ๆ ใหอยูกบับริษัท 

         ในป ค.ศ. 1997  ประเทศสหรัฐอเมรกิามีผลการวจัิยท่ีพบวา 42% ของผูตอบแบบสอบถามจะพิจารณา

ประเด็นดานความรับผดิชอบตอสังคมของบริษัท   ตอการเลือกสมัครเขาทํางาน  และพนกังานในบริษัทก็ให

ความสนใจดานการรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท และใชเปนตัวตัดสินใจในการเลอืกท่ีจะทํา   หรือ

เปลี่ยนไปทํากบับริษัทอ่ืนท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมมากกวา   ตัวอยาง    บรษิัทคานํ้ามันรายใหญแหงหนึ่ง

ของโลกที่เสียช่ือเสียงจากการ จัดการดานส่ิงแวดลอมท่ีไมดี หลังจากเกิดวกิฤต ปรากฎวาหลังจากนั้นบริษัท

ไมสามารถดึงดูดใหผูจบการศึกษาใหม ๆ ที่มีความสามารถเขามาทํางานกับบริษัทได เนื่องจากความผิดพลาด

ในการจัดการดานส่ิงแวดลอมของบริษัทเอง    

         4. ประโยชนดานความสัมพันธของนกัลงทุนและการเขาถึงเงินทนุ 

          เดิมนักลงทุนมักจะถกูมองวาไมมีศีลธรรม    ไมสนใจส่ิงแวดลอมและสังคม แตจากการวิจัยพบวาไม

จริงเสียทั้งหมด    งานวิจัยของ James C. Collins. & Jerry J. Porras   ในหนังสือ  “Built to Last”   เม่ือเทียบ 

18 บริษัทที่ประสบความสําเร็จอยางสูง  ในระยะ 50 ปท่ีผานมา  พบวาส่ิงท่ีเปนปจจยัหลักในการแยกความ

แตกตางระหวางกลุมที่ประสบความสําเรจ็สูง และตอเน่ืองยาวนานกับ     บริษัทท่ีประสบความสําเร็จบางเปน

บางครั้งบางครา คือการท่ีบริษัทเหลานี้มีเปาหมายที่ไกลกวาการมุงแสวงหากําไรอยางเปนรูปธรรม    หรือมี

นโยบายท่ีชัดเจนดานการแสดงความรับผดิชอบตอสังคม ซ่ึงสามารถนํามาเปรยีบเทียบในเชิงมูลคาได   คือ

เงินมูลคา 1 ดอลลารสหรัฐ ในป 1926 บรษิัทที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมนาํมาสูผลตอบแทนมหาศาลถึง 6,356 

ดอลลารสหรฐัในป 1990   ขณะบริษัทที่มุงเนนกําไรเปนหลักจะมีสถิติความสําเรจ็แบบข้ึน ๆ ลง ๆ และไม

ประสบผลสําเร็จในเชิงรายไดสูงเทากับบรษัิทกลุมแรก คือ 1 ดอลลารสหรัฐ ในป1926 นํามาสูผลตอบแทน 

955 ดอลลารสหรัฐในป 1990        
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         5. การเรยีนรูและนวัตกรรม 

          บริษัททีม่ีความรับผิดชอบตอสังคม     สามารถใชเปาหมายดังกลาว   สงเสริมความคิดสรางสรรคและ

นวัตกรรมในแนวคิดท่ียั่งยืนได เ ชน     กลุมบริษัทดานเคมี รวมมือกับกลุมบริษัทดานเกษตรอุตสาหกรรม ใน

การพฒันาไฟเบอรท่ีเกดิจากการใชพลังงานท่ีนํามา   Renewable    หรือทําใหม/ใชใหมได      นําไปสูการพัม

นา โพลีเมอรใหม ๆ ที่เกิดจากอุตสาหกรรมเกษตร ไปจนถึงการผลิตเสนใย และเฟอรนิเจอรตาง ๆ ซ่ึง

ผลิตภณัฑดังกลาวสามารถลดการใชพลังงานฟอสซิล     และลดการปลอยสารคารบอนไดออกไซดสู

ส่ิงแวดลอมไดถึง 20-50% เม่ือเทียบกับวิธกีารผลิตแบบเดิม ๆ    นอกจากน้ันยังสามารถลดตนทุนการผลิต

สินคาประเภทดังกลาวใหตํ่าลงมาก   ขณะที่คุณภาพสินคาเพิ่มขึ้น นําไปสูความสามารถในการแขงขันและผล

กําไรที่เพิ่มข้ึนดวย 

        6. ความสามารถทางการแขงขันและจุดยนืในตลาด (Market Positioning) 

          ในประเทศอังกฤษ 92% ของผูบรโิภค เช่ือวาบรษัิทควรมีมาตรฐานแรงงานสําหรับซัพพลายเอร  14% 

เช่ือวาความรบัผิดชอบตอสังคมของบริษทันําไปสูการตัดสินใจซ้ือสินคา ซ่ึงแนวคิดเชนน้ีกําลังแผขยายไปท่ัว

โลก ในการวจัิยดานทัศนคตขิองผูบรโิภคตอการรับผิดชอบตอสังคม ไดทําการวจัิยกลุมคนกวา 25,000 คนใน 

26 ประเทศ พบวาผูบรโิภคสวนใหญพัฒนาความคาดหวังและความประทับใจตอบริษัทตาง ๆ โดยมาจาก

ปจจัยดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท  มากกวาการสรางตราสินคา หรือความสําเร็จทางการเงินของ

บริษัทนั้น ๆ 

         7. ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operational Efficiency) 

          คือการมุงเนนดานความรับผิดชอบตอสังคมที่จะนําไปสูความสําเร็จดานการเงิน ดวยการลดการใช

วัตถดุิบ ลดการเกดิของเสียในกระบวนการผลิต ซ่ึงจะนาํไปสูการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย  

         8. การยอมรับของสังคมตอการดําเนินงานของบริษัท (License to Operate) 

          ความคาดหวังหรือทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสยี   ตอการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท    

มีผลอยางมากตอการยอมรับใหบริษัทดําเนนิธรุกจิในสังคมได    แตบรษัิทที่ดําเนินกจิการโดยไมใสใจสังคม

และส่ิงแวดลอม มักจะพบปญหา ความขัดแยงอยูเสมอ ๆ จากประชาชน และกลุมตอตานตาง ๆ อยางไรก็ตาม

พบวา เม่ือบรษิัทยอมรับฟงเสียงจากประชาชน อันนําไปสูการเจรจาและปรับปรุงนโยบายของบริษัท     มักจะ

ไดรับโอกาสจากประชาชน   ซ่ึงบริษัทที่ดําเนินกจิการโดยใสใจสังคมและส่ิงแวดลอมเสมอมา    แตตอง

ประสบภาวะวิกฤตรายแรง    บริษัทยังคงไดรับโอกาสแกตัวจากประชาชนเชนกนั 
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ชนิดของกิจกรรมซีเอสอาร  
          ฟลิป คอตเลอร และแนนซ่ี ล ี ( Philip Kotler and  Nancy Lee,  2005,)  จําแนก CSR  เปน 7 ชนิด
กิจกรรม  (type) ไดแก 

1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) เปนการจัดหาเงนิทุน วัสดุ
ส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององคกร เพ่ือขยายการรับรูและความหวงใยตอประเด็นปญหาทางสังคมน้ัน 
ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวนรวม หรือการเฟนหาอาสาสมัครเพ่ือการดังกลาว องคกรธรุกิจอาจ
ริเริ่มและบริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด หรอืกับหลายๆ องคกรก็ได 
            2. การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปนการอุดหนุนหรือการ
บริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภณัฑเพื่อชวย เหลือหรือรวมแกไขประเด็นปญหาทางสังคมจําเพาะ
หนึ่งๆ ซ่ึงมักมีชวงเวลาที่จํากดัแนนอน หรอืดําเนินการแบบจําเพาะผลติภัณฑ หรือใหแกการกุศลท่ีระบไุว
เทานั้น กจิกรรมซีเอสอารชนิดนี ้องคกรธุรกิจมักรวมมือกับองคกรท่ีไมมีวัตถุประสงคหากําไรเพ่ือสราง 
สัมพันธภาพในประโยชนรวมกัน ดวยวธิกีารเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ เพื่อนําเงินรายไดไปสนับสนุนกิจกรรม
การกุศลน้ันๆ ในขณะเดยีวกนัก็เปนการเปดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมสีวนรวมในการชวย เหลือการกุศลผาน
ทางการซ้ือผลติภัณฑโดยไมตองเสียคาใชจายอ่ืนใดเพิ่ม เติม 
           3. การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เปนการสนับสนุนการพัฒนาหรือ
การทําใหเกิดผลจากการรณรงคเพื่อเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในดานสาธารณสุข ดานความปลอดภยั ดาน
ส่ิงแวดลอม หรือดานสุขภาวะ ความแตกตางสําคัญระหวางการตลาดเพือ่มุงแกไขปญหาสังคมกับการสงเสริม
การ รับรูประเด็นปญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคมจะเนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(Behavior Change) เปนหลกั ในขณะท่ีการสงเสริมการรบัรูประเด็นปญหาทางสังคมจะเนนที่การสรางความ
ตระหนกั (Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรดานทุนและอาสาสมัครเพือ่ใหรับรูถึงประเด็น
ปญหาดังกลาว 
          4. การบริจาคเพ่ือการกศุล (Corporate Philanthropy) เปนการชวยเหลือไปที่ประเด็นปญหาทางสังคม
โดยตรง ในรปูของการบริจาคเงินหรือวัตถุส่ิงของ เปนกิจกรรมซีเอสอารที่พบเห็นในแทบทุกองคกรธรุกิจ 
และโดยมากมักจะเปนไปตามกระแสความตองการจากภายนอกหรือมผีูเสนอใหทํา มากกวาจะเกิดจากการ
วางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคกรเอง ทําใหไมเกิดการเช่ือมโยงเขากบัเปาหมายหรอืพันธกิจ
ขององคกรเทาใดนกั 

5. การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูงใจใหพนักงาน คู
คารวมสละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนที่องคกรต้ังอยูและเพื่อ ตอบสนองตอประเด็นปญหา
ทางสังคมท่ีองคกรใหความสนใจหรือหวงใย องคกรธรุกจิอาจเปนผูดําเนนิการเองโดยลําพัง หรือรวมมือกับ
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องคกรหน่ึงองคกรใด และอาจเปนผูกําหนดกิจกรรมอาสาดังกลาวนัน้เอง หรือใหพนักงานเปนผูคัดเลือก
กิจกรรมแลวนาํเสนอตอองคกรเพื่อพิจารณาให การสนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถไดรับการชดเชยในรูป
ของวันหยุดหรือวนัลาเพ่ิมเติม 
             6. การประกอบธรุกจิอยางรับผดิชอบตอสังคม (Socially Responsible Business Practices) เปนการ
ดําเนินกิจกรรมทางธรุกิจอยางพินิจพิเคราะหทั้งในเชิงปองกันดวยการ หลีกเลีย่งการกอใหเกิดปญหาทาง
สังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยาปญหาทางสังคมนั้นๆ ดวยกระบวนการทางธรุกิจ 
เพ่ือการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทกัษส่ิงแวดลอม โดยท่ีองคกรธรุกิจสามารถทีจ่ะดาํเนินการเอง 
หรือเลือกทีจ่ะรวมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได 
            7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภณัฑและบริการตามกําลังซ้ือของคนในระดบัฐานราก (Developing and 
Delivering Affordable Products and Services) เปนการใชกระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและจําหนาย
สินคาและบรกิารสูตลาดท่ี เรียกวา The Bottom of the Pyramid (BOP) ในราคาที่ไมแพง เหมาะกับกําลังซ้ือ
ของผูบรโิภคในระดับฐานราก ใหสามารถเขาถึงสินคาและบรกิารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พรอมกันกับ
เปนโอกาสสําหรับธรุกจิในการเขาถึงตลาดปริมาณมหาศาล   ( Philip Kotler and Nancy Lee, Up and Out of 
Poverty,  2009) 
             การจําแนกกิจกรรมซีเอสอารขางตน หากพิจารณาจะพบวากิจกรรม 3 ชนิดแรก เกี่ยวของกบั
พฤติกรรมทางการพดู หรือกลาวอกีนัยหนึ่งวาเปนการส่ือสารการตลาดท่ีเขาขายการดําเนินกิจกรรม โดยใช
ทรัพยากรนอกองคกรเปนหลัก (Social-driven CSR) สวนกิจกรรม 4 ชนิดหลัง เกีย่วของกับพฤติกรรม
ทางการกระทํา หรือเปนการดําเนินกิจกรรมขององคกรโดยใชทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรเปนหลกั 
(Corporate-driven CSR)     www.thaicsr.com 
            องคประกอบของ CSR  
            การทํา  CSR  เปนเรือ่งท่ีคอนขางซับซอนและไมมีมาตรฐานตายตัว   อยางไรก็ตามในการประยุกต 
CSR เขากับธุรกิจอยางเปนรปูธรรม    ไมวาจะเปนธรุกจิขนาดเลก็ กลางใหญ หรือระหวางประเทศ    ไดมีการ
รวบรวมลกัษณะรูปธรรมในการดําเนินการดาน CSR ไว โดยเฉพาะจาก European commission on CSR ซ่ึง
กลาววา CSR นั้นมีอยูสองมติิหลัก ๆ ก็คือมิติภายในอันเปนการดูแลกิจกรรมตางๆทีธุ่รกิจดําเนนิการอยูและ
จัดการไดโดยตรง  และมิติภายนอกซ่ึงเกี่ยวของกับกจิกรรมทางธุรกิจทีบ่ริษัทอาจจะควบคุมไมได โดยตรง
เชนการดแูลลกูคา การรับผดิชอบตอคูคา   และการสนับสนุนกิจกรรมดานการพัฒนาสังคมเปนตน  

มิติภายใน 

            1. การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม                                                                                

ปจจุบันความทาทายขององคกรที่ตองการดึงพนักงานทีม่ีความสามารถ   ธุรกิจฯ จึงสงเสริมการจัดการ
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ทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบ เชน ดานการเรยีนรูตลอดชีวติ  (Life-long learning)   การใหขอมูลที่

โปรงใสกับพนักงานในทุก ๆ ดาน การใหความสมดุลระหวางงาน ชีวิตครอบครวั และการพักผอน การปฏิบัติ

อยางเทาเทยีมทั้งดาน การคัดเลือกเขาทํางาน รายไดและความกาวหนาทางการงาน  โดยเฉพาะกับผูหญิงและผู

พิการ การดูแลเอาใจใสพนักงานโดยเฉพาะที่ไดรับบาดเจ็บ และ/หรือ เกิดปญหาสุขภาพจากการงาน 

นอกจากนั้นในดานการเรยีนรูตลอดชวีิต ธุรกิจควรท่ีจะใหความสําคัญกับการฝกอบรมในระดับตาง ๆ หรือ

แมแตการมีนโยบายสงเสริมการเรยีนรูที่สรางสรรค เชน การสนับสนนุ ชวงตอระหวางโรงเรียนมาสูพนักงาน

สําหรับคนรุนใหม โดยการใหการฝกอบรมพิเศษสําหรบัคนกลุมน้ี นอกจากที่สําคัญที่สุด  คือ   การสราง

สภาพแวดลอมการเรยีนรูใหม ๆ ใหเกิดข้ึนในที่ทํางานใหได 

            2. สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน                                                                                                            

แมวาจะมีกฎหมายควบคุมดูแลดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน   แตวิธกีารกระจายงานไปสู 

Supplier ทําใหบริษัทควบคุมไมทั่วถึง จึงเปนประเดน็ทีน่าสนใจที่ควรจะชวยกนัดูแล หรือต้ังเปนนโยบาย

ขององคกรฯ เชน เลือกรวมทําธรุกิจ หรือเลือกใช Supplier ที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ตอพนักงาน เพื่อเปน

การควบคุมดูและอีกทางหนึ่ง อีกท้ังยังเปนการบังคับทางออม    ใหบรษิัทอ่ืน ๆ ท่ีตองการจะทําธรุกิจรวมตอง

พัฒนาตนเองตามไปดวย  หากเกิดกรณีผลรายจากการใช Supplier ที่ไมใสใจสุขภาพ และความปลอดภัยใน

การทํางานของลูกจาง  ภาพลักษณที่ไมดีกจ็ะกลับข้ึนมาถึง บริษัทผูวาจางเชนกนั 

            3. การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการบริหารองคกร                                               

นโยบายท่ีจะรับผิดชอบพนักงาน     ในกรณีท่ีเกดิวกิฤตทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง หรือแมแตการ

ปรับโครงสรางภายในขององคกร     โดยเฉพาะการควบรวมกิจการตาง ๆ ซ่ึงมักจะนํามาสูการเลิกจาง

พนักงานจํานวนมาก   มักไมสงผลดตีอองคกร นอกเสียจากจะสุดวิสัยจริง ๆ เพราะทาํใหความเช่ือถือ 

ไววางใจ และความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดยีวกับองคกร ฯ ตองเสียไป ทั้งนี้ในชวงท่ีเกิดวกิฤตในองคกรฯ น้ัน 

ๆ การปรึกษาหารือ และสรางความรวมมือกันในกลุมผูที่เกี่ยวของกับบริษัท ไมวาจะเปนนกัลงทุน ผูบริหาร 

พนักงาน หรือแมแตลูกคา ยอมนํามาซ่ึงการแกปญหาอยางมีประสิทธภิาพและยั่งยืนมากกวา 

 4. การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในองคกร                                                                                                  

การลดการใชทรัพยากรหรือการปลอยสารพิษ/ของเสีย    เพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมยอมเปนผลดีตอ

องคกร  ในอันที่จะจดัการการผลิตสินคา/บริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   และยังเปนการลดตนทนุดาน
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พลังงาน  การจัดการของเสียตาง ๆ   ซ่ึงนําไปสูผลกําไรทีเ่พ่ิมข้ึน  ความสามารถในการแขงขันในตลาดท่ี

เพ่ิมข้ึน และทีสํ่าคัญ   นับเปนการสรางภาพลักษณใหกบับริษัท ถือวาไดประโยชนตอทุกฝาย (Win-Win) 

            5. บรรษัทภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินกิจการ                                                                                         

ความเช่ือมั่นท่ีมีตอองคกรนับเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด   โดยเฉพาะบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย   ดังนัน้

ความโปรงใส และข้ันตอนการตัดสินใจตาง ๆ ที่มีความชัดเจน ตรวจสอบได จึงมีความสําคัญอยางยิง่ยวดทั้ง

ตอความม่ันคงขององคกรในมุมมองของนักลงทนุ และความมั่นคงในสังคม   ทั้งนี้เพราะ    การบริหารจัดการ

ที่มีความโปรงใส ทางบัญชี และกระบวนการตัดสินใจในทุกระดบัน้ันยอมนําไปสูขอมูลที่มีความชัดเจน    ซ่ึง

นําไปสูสังคมที่มีความย่ังยืนและแข็งแรงทางเศรษฐกิจ 

            มิติภายนอก 

            1. การจัดการกับ Supplier และหุนสวนทางธรุกิจ (Partners)                                                                             

การเลือก Supplier และหุนสวนทางธรุกิจ (Partners) ควรคํานึงถึงบทบาทการรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

น้ัน    เพื่อเปนการขยายความรับผิดชอบตอสังคม  จากองคกรของตนเองไปสูองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของและ

ปองกันปญหาที่อาจจะตามจากความซับซอนของระบบธุรกิจสมัยใหม   ที่ยากตอการควบคุมใหครอบคลุม   

ซ่ึงอาจจะมีนโยบายหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมประเด็นเหลานี้ อาทิ สงเสรมิผูประกอบการใหม ๆ ทีจ่ะเขามาเปน 

Supplier ดวยการสงที่ปรึกษาไปชวยพัฒนาระบบการทาํงานใหมีความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน 

            2.การดูแลผูบรโิภค ผูบริโภคหรือผูซ้ือสินคา / บริการขององคกร                                                                                       

การมีระบบดูแลผูบรโิภคในทุก ๆ กระบวนการของสินคา/บริการ   ต้ังแตการผลิต การขาย ไปจนถึงการทิ้ง 

ใหปลอดภยั มปีระสิทธิภาพทั้งในเชิงคุณภาพ    ราคา   และจรยิธรรม    นอกจากนั้นยังสามารถแสดงความ

รับผิดชอบตอผูบริโภคดวยการ เลือกผลิต/จําหนาย สินคา/บริการเฉพาะดานใหเหมาะสมกับกลุมผูบรโิภค 

หรือแมแตการออกแบบผลิตภัณฑใหสามารถใชไดกับทกุกลุม ท่ีรวมถงึผูพิการดวย (Design for All) เชน

เครื่องใชไฟฟาที่มีอักษรเบลล และ/หรือ ส่ังการดวยเสียง สําหรับคนปกติและคนตาบอดใชได 

            3.ความรับผิดชอบตอชุมชนใกลเคียง (Local Communities)                                                                                

ตามปกติองคกรตาง ๆ จะมุงสรางประโยชนตอชุมชนเปนหลัก   เชน มีการจางแรงงานชุมชน    เพื่อนํารายได

สูชุมชน และรายไดภาษีพ้ืนที่   ซ่ึงนําไปสูทุนสาธารณท่ีสามารถนํามาสรางประโยชนแกชุมชนได    รวมถึง

การมีสวนชวยเหลือท้ังดานสุขภาพ และส่ิงแวดลอมชุมชมผานการบริจาค    หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน

ใด ๆ ที่จะชวยพัฒนาชุมชน   นําไปสูความแข็งแรงของชุมชน   ซ่ึงผลตอบแทนท่ีองคกรไดรับ คือภาพลักษณ
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ที่ดี นําไปสูความรวมมือและพรอมจะชวยเหลือตอไป  

            4.ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม                                                                                                                      

องคกรที่อยูในเมืองหรือมีสาขามากมายทัว่ประเทศ  ทั่วโลก อาจไมไดมีความเกีย่วของโดยตรงกับพื้นที่ใน

บริเวณนั้น ๆ เทาใด จึงควรแสดงความรับผดิชอบตอสังคมในวงกวาง   โดยการบริจาค ทํากิจกรรม หรือ

สนับสนุนในรปูแบบตาง ๆ เพื่อแกไข และพัฒนาสังคม   ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ  เพื่อแสดงบทบาทผูนําทาง

ธุรกิจการสรางความเปลีย่นแปลงตอสังคมอยางชัดเจน  องคกร จึงจําเปนทีจะตองมีการวางแผน    และการหา

พันธมิตรในการปฏบิัติงานที่ดี ซ่ึงจะนํามาสูภาพลกัษณท่ีดี   (Corporate Citizenship)      ซ่ึงเปนรากฐาน

สําคัญในการสรางความไววางใจและคุณคาขององคกรในมุมมองของผูบริโภคและหนวยงานท่ีเกีย่วของ 

            5.การรับผิดชอบตอโลก                                                                                                                                         

ในมิติตาง ๆ เชน ส่ิงแวดลอม สิทธิมนุษยชน และประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ ในระดับภูมภิาค และ/หรือ ระดับโลก 

ตามความเหมาะสม องคกรสามารถรวมมือกับทุกภาคสวน  ไมวาจะเปน รัฐบาล  เอ็นจีโอ   สถาบันการศึกษา  

องคกรธรุกิจอืน่ ๆ เพื่อสรางความรวมมือกัน      http://www.nesac.go.th/ 

2.2 แนวคิดการสรางภาพลกัษณองคกร   (Corporate Image) 

 ในปจจุบนัคําวา “ภาพลกัษณ” ไดมีการกลาวถึงกนัอยางแพรหลายในวงกวาง เชน ภาพลักษณองคกร 

(Corporate Image) ภาพลกัษณตราสินคา (Brand Image) ภาพลกัษณของผูบริหาร หรือแมกระท่ังภาพลักษณ

ของบุคคล (Personal Image)สงผลใหบุคคลเกิดพฤติกรรมตอบสนองตอส่ิงตางๆ ตามภาพลักษณทีเ่กิดขึ้น จึง

อาจกลาวไดวา ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดความคิดของปจเจกบุคคลในการมองหรือ

ตันสินใจตางๆรอบตัว ดังน้ัน องคกร บริษัทและหนวยงานตางๆ จําเปนตองใหความสําคัญกับการสราง

ภาพลักษณที่ดใีหเกิดข้ึนในสายตาของประชาชน นอกเหนือไปจากการบริหารงานในสวนตางๆใหมีความ

ราบรื่น 

 คําวา “ภาพลักษณ” มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษวา Image ซ่ึงตามพจนานกุรม หมายถึงภาพที่เห็น

ในกระจกเงา ภาพทีผ่านจากกลองสอง หรือภาพที่อยูในความนกึคิด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานจึง

กําหนดใหใชคําวา “ภาพลกัษณ” หรือ “จินตภาพ” ท้ังนี้ในชวงระยะเวลาหน่ึง คําวา “ภาพพจน” ไดถูก

นํามาใชในความหมายของคําวา “ภาพลักษณ” กันอยางกวางขวาง แตแทท่ีจริงแลวคําวา “ภาพพจน” นั้นตรง
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กับภาษาอังกฤษคําวา “Figure of speech” หมายถึง การพูดที่เปนสํานวนโวหาร ทําใหนึกเห็นเปนภาพ  

อยางไรก็ตามปจจุบันเริ่มมีการใชคําวา “ภาพลักษณ” ไดอยางถกูตองมากข้ึน 

ความหมายของภาพลักษณ  

  ”ภาพลกัษณ” หมายถึงภาพของส่ิงตางๆหรือความคิดรวบยอดท่ีวาบข้ึนในความคิด (Image is a picture 

formed in the mind) ภาพทีเ่กิดข้ึนในจิตใจของบุคคลตามความรูสึกนกึคิดที่มีตอองคกร สถาบัน บุคคลหรือ

ดําเนินงาน ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจอาจจะเปนผลมาจากไดรับประสบการณทางตรง (Direct experience) เชน 

การประสบมาดวยตนเอง หรือประสบการณทางออม (Indirect experience) ที่บุคคลนั้นรบัรูมา เชนไดยินได

ฟงมาจากคําบอกเลาของผูอ่ืน เปนตน   นอกจากนี้ยังมีนกัวิชาการตางๆ ไดใหคําจํากัดความของคําวา”

ภาพลักษณ” ไวอยางหลายหลาย 

 คลอดค โรบินสัน และ วอลเทอร บารโลว (Claude Robinson and Walter Barlow, 1959) ใหคําจํากัด

ความของคําวา  ภาพลักษณ คือ ภาพท่ีข้ึนในจิตใจของบคุคลที่มีความรูสึกนกึคิดตอองคกร สถาบัน และภาพ

ในใจนั้นๆ อาจจะมาจากท้ังประสบการณตรงและประสบการณออม 

 เดเนยีล เจ บวัรสไตน (Dannial J. Boorstein, 1970 ) กลาววา  ปจจุบันภาพลักษณเขามาแทนท่ีอุดมคติ 

(Ideal) ซ่ึงเปนการพยายามสรางภาพในความนึกคิด  ใหสามารถปรากฏออกมา ตามรูปแบบจากความคิดนั้น  

ภาพลักษณอาจนํามาทําใหมองเห็นได  โดยการใชลักษณะของภาพลกัษณองคกร (Corporate Image) เปนการ

สรางภาพลักษณโดยรวมของหนวยงานในเชิงบวก  ใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอองคกรทามกลางสายตาของ

สาธารณชน  อยางไรก็ตามการพยายามสรางภาพลกัษณเชิงบวกขององคกร  เปรียบเสมือนดาบสองคม  หาก

นํามาใชมากจนเปนอันตรายมากกวาผลดีในระยะยาว  ควรใชภาพลักษณขององคกรท่ีเปนกลาง (Neutral 

Corporate Image) คือ การพยายามสรางภาพลักษณขององคกรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม  ตามความ

ตองการของสาธารณชน  โดยใหประชาชนเปนผูเลือกและติดสินวาภาพลักษณขององคกรจะอยูในรูปแบบใด 

เคนเนธ อี โบลด้ิง (Kenneth E. Boulding, 1975) ใหคําจํากัดความไววา ภาพลักษณหมายถึง

ความรูสึกของคนเราที่มีตอส่ิงตางๆ โดยเฉพาะความรูนั้นเปนความรูท่ีเราสรางข้ึนมาเองเฉพาะตนเปนความรู

เชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) ซ่ึงประกอบดวย “ขอเท็จจริง” คุณคาที่เราเปนผูกําหนด โดยแตละบุคคล

จะเก็บสะสมความรูเชิงอัตวสัิยเกี่ยวกับส่ิงตางๆรอบตัว ที่ไดประสบและมีความเช่ือวาจริง เนื่องจากคนเราไม
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สามารถรับรู และทําความเขาใจกับทกุส่ิงไดครบถวนเสมอไปเรามักจะไดพบเฉพาะบางสวน หรือลักษณะ

กวางๆของส่ิงเหลาน้ัน ซ่ึงอาจไมชัดเจนแนนอนเพียงพอ มักตีความหมาย (Interpret) หรือใหความหลายแกส่ิง

น้ันๆดวยตัวเราเอง ความรูเชิงอัตวิสัยน้ี จะประกอบกันเปนภาพลักษณของส่ิงตางๆท่ีอยูในโลกตามทัศนะของ

เรา และพฤติกรรมที่เราแสดงออกก็จะข้ึนอยูกับ ภาพลักษณของส่ิงตางๆท่ีอยูในโลกตามทัศนะของเรา และ

พฤติกรรมท่ีเราแสดงออกกจ็ะขึ้นอยูกับภาพลักษณของส่ิงนั้นๆท่ีเรามีอยูในสมองดวย  

ฟลิป คอทเลอร (Philip kotler, 1996) อธิบายความหมายของภาพลกัษณวา หมายถึงองครวมของ

ความเช่ือ ความคิด และความประทับใจทีม่ีบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงทัศนคติและการกระทําใดๆที่คนเรามี

ตอส่ิงนั้นจะมีความเกีย่วพันอยางยิ่งกับภาพลักษณของสิง่น้ันๆ เราเกดิภาพลักษณของส่ิงตางๆท่ีแวดลอมเรา

ไดจากการที่เรากอภาพ(form)ข้ึนในความคิดของเราจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือการไดเห็น (Seeing) การได

ยิน (hearing) การลิ้มรส (tasting) การดมกล่ิน (smelling) และการสัมผัส (touching) เราอาจจะกอภาพใน

ความคิดของเราจากการท่ีไดสัมผัส กับประสาทสัมผสัอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายๆอยางในเวลาเดียวกันก็

ไดดังนัน้ภาพลักษณที่เกิดข้ึนในใจของแตละคนจึงมองไมเหมือนกัน หรือแมวาการไดสัมผสัในลกัษณะ

เดียวกัน   ก็สามารถกอภาพลกัษณในใจทีแ่ตกตางกันข้ึนไดในแตละปจเจกบุคคล 

 พงษเทพ วรกจิโภคาทร, 2536 อธิบายถึง การเกิดภาพลกัษณในแงของปจเจกบุคคลไววาเม่ือประชาชน

เปดรับขาวสารมากข้ึน ยอมมีภาพลักษณองคกรที่ดีข้ึน เพราะการเปดรบัขาวสาร ก็เทากับทําใหมีชองทางการ

ส่ือสาร (Communication  Channel) มาสูผูรับสารได ซ่ึงเม่ือประชาชนไดรับขาวสาร ก็จะมีภาพลักษณตามมา 

อาจกลาวไดวา “ภาพลักษณ” เปนการรบัรู (Perception) ซ่ึงเปนผลมาจากโครงสรางทาง ความคิด อัน

ประกอบดวยความรู คานิยม ความเช่ือ รวมถึงประสบการณที่แตละบุคคลนํามาใชในการตีความหมายของส่ิง

ใดส่ิงหน่ึง ภาพลักษณจึงไมใชความเปนจริงเสมอไป 

ลักษณะของภาพลักษณ  

 เสรี วงษมณฑา, 2549 กลาววา  ลกัษณะของภาพลักษณ (Image) คือองคประกอบระหวางขอเท็จจริง 

(Objective facts) กับการประเมินสวนตัว (Personal judgment) ของใครคนใดคนหนึง่ กลายเปนความจริงแหง

การรับรู (Perceptual) ของบุคคล ไมใชขอเท็จจริงท่ีปราศจากอคติใดๆ (Factual reality) ซ่ึงสามารถอธิบาย

ลักษณะของภาพลักษณ   ดังรูปแบบดังนี้  
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ในทางทฤษฏ ี ทุกหนวยงาน องคกร สินคาและ/หรือบริการ ลวนแลวแตตองการภาพลักษณที่ดเีทานั้น 

แตในทางปฏิบัตินั้นเปนไปไดยาก การท่ีองคกรหรอืหนวยงานตางๆ จะมีเพยีงภาพลักษณที่ดีในสายตา

ประชาชนเทานั้นเกือบจะเปนไปไมไดเลย ทั้งนี้ เพราะประชาชน แตละคน แตละกลุม มีพ้ืนฐานทางความคิด 

ความรูความเช่ือ หรือประสบการณที่แตกตางกันไป การตีความหมายส่ิงที่องคกรกระทํายอมมีความแตกตาง

กัน ภาพลกัษณที่ดี จึงตองเปนภาพลักษณที่อยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริงและสอดคลองกับความคิด ความ

เช่ือของประชาชนเปาหมาย ซ่ึงหมายถึงประชาชนใหการยอมรับในภาพลักษณที่มีขององคกร และมองวาเปน

ภาพลักษณที่เหมาะสม 

 เดเนยีล เจ บวัรสไตน, 1970   กลาวถึง การสรางภาพลักษณองคกร (Corporate Image) วาเปนการสราง

พฤติกรรมใหปรากฏออกมาในทิศทางเดียวกันอยางเดนชัด เพ่ือใหภาพลกัษณขององคกรโดยรวมเปน

ภาพลักษณเชิงบวก หรือเปนภาพลักษณที่ดทีามกลางสายตาของสาธารณชน  ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

โดยใหประชาชนเปนผูเลือกและตัดสินวา  ภาพลักษณขององคกรควรจะอยูในรูปแบบใด  ภาพลักษณตาม

แนวคิดของ บวัรสไตน  จึงมีคุณลกัษณะท่ีสําคัญ 6 ประการ ไดแก 

1.An image is synthetic  ภาพลักษณเปนการสังเคราะหหรือสรางข้ึนโดยการวางแผนไวลวงหนา 

โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน   ในการสรางภาพลักษณ  คือภาพที่สรางหรือปรุงแตงข้ึนอยางต้ังใจ  

เพ่ือใหผูรับสารเปาหมาย  เกดิความรูสึกนึกคิดตามที่องคกรตองการใหเกิดข้ึน  

ภาพลกัษณ  

(Image)

การประเมินสวนตัว 

(Personal  Judgement) 

ขอเท็จจริง 

(Objective Facts)

ภาพลกัษณเปนเร่ืองของการรับรูซ่ึงเปนความคดิเห็นคํานึงมากกวาความจริง 

(Image is perceptual reality, not factual reality) 
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2. An image is believable ภาพลักษณสรางข้ึนอยางนาเช่ือถือ ภาพลักษณที่เกิดข้ึนนัน้จะตองมีความ

นาเช่ือถือ  เขาใจงาย ไมเกนิความเปนจริงและเปนท่ียอมรับของผูรับสาร                                                                             

3. An image is passive  ภาพลักษณเปนลักษณะเชิงรับ  ภาพลักษณที่ตองการสรางใหเกิดข้ึนน้ันอยู

ในใจผูรับสารเพ่ือยืนยันความจริงที่มีอยู ควรจะมีพื้นฐานและสอดคลองกับความจรงิท่ีเปนอยูขององคกร หาก

องคกรตองการสรางภาพลักษณวา เปนองคกรที่มีความหวงใยส่ิงแวดลอม องคกรจะตองมีการดําเนินงาน

ส่ิงแวดลอมอยางจริงจังภาพลักษณนัน้จึงจะเกดิข้ึนได นอกจากนี้ภาพลกัษณก็ควรจะสอดคลองกับความ

คาดหวังของผูรับสาร 

 4. An image is vivid and concrete ภาพลกัษณตองเดนชดัและเปนรูปธรรม ภาพลักษณที่สรางข้ึนนัน้

จะตองมีความโดดเดน จึงควรเลือกเฉพาะคุณสมบัติที่โดดเดน เปนท่ีประจักษชัดเจนของผูรับสารเปาหมายมี

ความเปนรูปธรรม คือสามารถเขาใจและเห็นไดชัดเจน ไมเลื่อนลอย ซ่ึงลักษณะดังกลาวน้ีจะทําใหภาพลักษณ

ไดรับการยอมรับโดยงาย  

5. An image is simplified  ภาพลักษณควรเปนส่ิงที่สามารถเขาใจไดงาย เม่ือเห็นแลวเขาใจไดทันที 

ภาพลักษณที่มปีระสิทธิผลควรทําใหงายตอการเขาใจ   แตในขณะเดียวกันจะตองมีเอกลักษณใหจดจําได 

6. An Image is ambiguous  ภาพลักษณเปนส่ิงที่อยูระหวางจินตนาการกับความเปนจริง ภาพลักษณ

ควรจะมีลักษณยดืหยุน ที่จะใหผูรับสารสามารถตีความหมายตามความคาดหวังของตนเองได ภาพลักษณที่มี

ความตายตัวไมสามารถยึดหยุนได จะทําใหประชาชนไมสามารถตีความหมายในทางอ่ืนๆได และอาจเกดิ

ความไมสอดคลองกับความคิดหรือความเช่ือของบุคคล ก็อาจกลายเปนภาพลักษณที่ไมดีหรือไมเปนที่ยอมรับ

ตอความ รูสึกของบุคคลนั้น 

ประเภทของภาพลักษณ 

การแบงประเภทของภาพลกัษณได 2 ลักษณะ  ดังนี้   

1.ภาพลกัษณที่เกี่ยวกับองคกรหรือสถาบนั 

ภาพลักษณองคกร (Corporate Image) เปนภาพลักษณท่ีเกดิข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีตอบริษัท

หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ซ่ึงภาพลักษณนี้จะรวมไปถึงดานการบริหารจัดการ (Management) สินคา
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ผลิตภณัฑและบริการ (Product / Service) ฉะนั้นภาพลกัษณองคกรจงึมีความหมายคอนขางกวางครอบคลุม

ในทุกๆองคประกอบขององคกร  นอกจากน้ีปจจบัุนประชาชนยังใหความสนใจตอ การดําเนนิงานดานการ

แสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร    มิใชเพียงแคสนใจตอองคกร /สินคา / บริการ เหมือนเมื่อกอน 

ถาหากเอกลักษณขององคกร (Corporate Identity) คือภาพสะทอนวาองคกรมีลักษณะอยางไร (how 

company looks)   ภาพลักษณองคกร คือ ภาพขององคกรทีผู่รับสารคิดวาเขาเห็น (corporate image is  what 

audiences think they see) เปนภาพทีผู่รบัสารสรางข้ึนในใจ เพื่อสะทอนลักษณะขององคกร ทั้งน้ี ส่ิงท่ีผูรับ

สารเห็นหรือรบัรูเกีย่วกับองคกร  เกิดจากการส่ือสารขององคกรทั้งวัจนภาษาและอวจันภาษา รูปแบบทางตรง

และทางออม และการส่ือสารที่มาจากการวางแผนและไมไดวางแผน   ยอมสงผลถึงภาพลกัษณขององคกร

ทั้งส้ิน 

ภาพลักษณขององคกร อาจจะมาจากภาพของผูบริหารท่ีปรากฏผานทางสื่อมวลชน หรืออาจเกิดจาก

ภาพการตอนรบัของพนักงานบริษัท รอยย้ิมของพนักงานขาย ความสําเร็จของสินคา ราคาหุนในตลาด

หลักทรพัย หรือแมแตใบเสร็จรับเงนิของบริษัท ก็สามารถสรางภาพลกัษณองคกรไดเชนกนั ทั้งนีจ้ะเห็นไดวา

ภาพลักษณองคกรเกิดจากปจจัยตางๆท่ีมีความเกีย่วของกับองคกร สวนใหญมกัจะเกดิจากส่ิงท่ีไมไดมีการ

วางแผนลวงหนา   

ภาพลักษณ  คือ การรับรู (Perception) ของผูรับสาร ผานการส่ือสารขององคกรทัง้โดยต้ังใจและ

ไมไดต้ังใจ รวมถึงประสบการณที่เขาไดรับ ซ่ึงจะถูกบันทึกไวในใจอยางถาวร ซ่ึงภาพลกัษณองคกรเมื่อถูก

บันทึกในใจผูรับสารแลวจะเปลี่ยนแปลงไดยาก ยกเวนองคกรจะเปลีย่นแปลงการกระทํา และชักจูงใหผูรับ

สารเห็นวาองคกรมีการเปลีย่นแปลงในทางที่แตกตางจากเดิม  หรืออยางนอยก็ดีข้ึน 

องคประกอบของภาพลกัษณองคกร (เสร ีวงษมณฑา, อางแลว)  แบงไดดังนี ้

(1) ผูบริหาร (Executive) องคกรจะดีหรือไมด ี ข้ึนอยูกับผูบริหารซ่ึงตองเปนบุคคลท่ีมคีวาม

ความสามารถ ถาองคกรใดมีผูบริหารที่มคีวามสามารถ มีวิสัยทัศนทีด่ี มีนโยบายการบริหารธุรกจิที่ดี ช่ือสัตย 

ไมเอาเปรยีบลกูคา  องคกรนัน้ก็จะยอมมีภาพลักษณทีด่ ี

(2)  พนกังาน (Employee) คือองคกรที่ดจีะตองมีพนักงานที่มีความสามารถ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มจิีต

วิญญาณในการใหบรกิาร และมีบุคลกิด ี นอกจากน้ีพนักงานทกุคนจะตองตระหนักวาตนเองมีสวนในการ
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สรางหรือทําลายภาพลักษณขององคกร ไมมองวาหนาที่ในการสรางภาพลักษณองคกรเปนของฝายใดฝาย

หนึ่ง หากแตเปนหนาท่ีของทุกคนท่ีตองรวมมือกัน 

(3)  สินคา (Product) ตองเปนสินคาที่ดีมีคุณภาพ คุณสมบัติตรงกับขอความท่ีไดโฆษณาหรือขอมูลที่

ส่ือสารเผยแพรออกไป เพราะถาทําการส่ือสารออกไปวาสินคาขององคกรมีมาตรฐาน แตเม่ือผูรบัสารใช

สินคาแลว  ไดรับประสบการณทีไ่มดี    ยอมสงผลตอองคกรวามีความไมนาเช่ือถือและหลอกลวง  

(4) การดําเนนิธรุกจิ (Business practice) มีการดําเนินงานที่ช่ือสัตยไมเอารัดเอาเปรียบลูกคาหรือ

สังคม นอกจากนี้ ควรมีการคืนกําไรสูสังคม เพ่ือแสดงถงึการเปนองคกรทีด่ีและเปนสวนหนึ่งของสังคม 

(5) กจิกรรมสังคม (Social activities) คือการดูแลเอาใจใสสังคม กิจกรรมการกุศลหรือสราง

ประโยชนใหสังคม 

(6) เครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณในสํานักงาน (Artifacts) ตองมีส่ิงท่ีแสดงสัญลักษณขององคกร 

ไดแก เครื่องมอื เครื่องใช เครื่องแบบพนักงาน วัสดุส้ินเปลือง เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทดั กระดาษ 

เปนตน   เพ่ือสะทอนเอกลกัษณขององคกรและสรางการจดจํา 

2. ภาพลกัษณที่เกี่ยวกับสินคา / บริการขององคกร 

ภาพลักษณของตราสินคา (Brand image) คือภาพที่เกดิข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีตอสินคา (product) 

หรือตราสินคา (Brand) หรือเครื่องหมายการคา (trademark) สวนมากมักอาศัยวิธกีารโฆษณาและการสงเสริม

การขาย เพื่อบงบอกถึงบุคลกิลักษณะของสินคา โดยเนนถึงคุณลกัษณะเฉพาะหรือจุดขาย แมสินคาหลายยี่หอ

จะมาจากบริษทัเดียวกัน แตก็ไมจําเปนตองมีภาพลกัษณเหมือนกัน เน่ืองจากภาพลักษณของสินคา / ตรา

สินคาถือวาเปนส่ิงเฉพาะตวั ขึ้นอยูกับการกําหนดตําแหนงครองใจ (Positioning) ของสินคา  

บรอมเลย (D.B.Bromley,1993) ใหความหมายของภาพลกัษณตราสินคาไว 2 ดาน ไดแก ภาพลักษณ 

อันเกิดจากการตีความตราสินคาตามตัวอักษรโดยตรง (Literal Image)  และภาพลกัษณท่ีเกิดจากการตีความ 

หมายตราสินคา (Brand Image) โดยอาศัยความเช่ือมโยงและเกี่ยวพันกับลกัษณะทางจิตวิทยา เปนภาพลักษณ

ที่ไมไดเกิดข้ึนตามความหมายของช่ือสินคาโดยตรง หากแตเปนภาพสะทอนของตราสินคาในความรูสึกของ

ผูรบัสารตอตราสินคา ดังน้ันภาพลักษณตราสินคาไมใชคุณสมบัติของสินคา แตเปนส่ิงที่บอกวาสินคา/บริการ

มีความหมายอยางไรในสายของผูบรโิภค อาทิ เปนสินคาที่นําสมัยหรือลาสมัย สินคาสําหรับวยัรุนหรือ

ผูสูงอายุ เปนสินคาสําหรับผูหญิงหรือผูชาย เปนตน 
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ภาพลักษณตราสินคา อาจจะสรางใหเกิดขึ้น โดยอาศัยการออกแบบรปูลักษณะสินคาหรือผลติภณัฑ 

รูปแบบหีบหอ  ตราสินคา สัญลกัษณ สีสัน ส่ือที่ใชในการโฆษณา เน้ือหา วิธีการและรูปแบบของการโฆษณา 

เปนตน ทั้งน้ี ภาพลักษณตราสินคา ควรจะมีจุดเดนและมีเอกลกัษณเปนของตนเองทีไ่มเหมือนใครจึงจะทําให

สินคา/บริการอยูเหนือบรษิทัอ่ืนๆ  สามารถอยูในความทรงจําและจิตใจของผูบริโภคไดอยางยาวนาน 

กลุมบุคคลท่ีมคีวามสําคัญในการสรางภาพลักษณองคกร 

การกําหนดกลุมเปาหมายของการสรางภาพลักษณ  สามารถมีไดหลายกลุม (Multiple target) เพราะ

ภาพลักษณที่ดขีององคกร ไมไดสะทอนจากความคิดเห็นของกลุมผูรบัสารเพยีงบางกลุม แตเปนการสะทอน

ความรูสึกของผูรบัสารแตละกลุมท่ีมีตอองคประกอบตางๆขององคกร จึงกลายเปนภาพรวมที่สะทอน

ลักษณะขององคกร  ในความคิดของผูรับสาร  (เสรี วงษมณฑา, อางแลว) แบงไดดงันี้ 

(1) รัฐบาล (Government) รัฐบาลจะเปนผูกําหนดกิจกรรมท่ีสําคัญกับองคกร เปนผูอนุมัติใหทํา

หรือไมทําอะไร ซ่ึงจะมีผลตอการดําเนินธรุกจิ หลายครั้งท่ีเกี่ยวของกับใบอนญุาต เกีย่วของกับโครงสรางภาษี 

เกี่ยวของกับสัมปทาน เกี่ยวของกับการออกและการยกเลิกกฎหมาย ซ่ึงการองคกรมีภาพลักษณทีด่ีในสายตา

ของหนวยงานภาครฐั    ยอมสงผลตอการดาํเนินงานทีเ่กี่ยวของกับภาครฐัใหเปนไปอยางราบรื่น 

(2) ส่ือมวลชน (The Press) กลุมที่มีผลตอการรับรูและความคิดของผูรับสาร เพราะเปน                            

แหลงขาวที่ประชาชนเปดรับขอมูล  เกี่ยวกบัเรื่องตางๆท้ังเรื่องตนเองและสังคม    เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ที่เกี่ยวของในอนาคต 

(3) กลุมกดดัน (Pressure group) กลุมที่มีบทบาทเพิ่มมากข้ึนในปจจุบัน คือ กลุมองคกรพัฒนาเอกชน 

(NGO) กลุมสมัชชาคนจน ที่เรยีกวากลุมกดดัน เพราะวากลุมเหลานีจ้ะใชวธิีการตางๆ มากมายเพ่ือกดดันให

เกิดปรากฏการณบางอยางในส่ิงท่ีกลุมตองการ  สวนใหญมักจะกดดนัรัฐบาล   แตองคกรธรุกจิก็อาจตอง

เผชิญกับกลุมกดดันไดเชนกนั 

(4) กลุมผลประโยชน (Interest group) กลุมท่ีไดหรือเสียผลประโยชนโดยตรงตอส่ิงที่องคกร

ดําเนินการ 

 (5) นักการเมือง (Political man) นักการเมืองมีบทบาทท่ีจะกระทบตอธรุกิจ กลาวคือนักการเมือง

เปนผูนําเสนอการออกกฎหมายและการยกเลกิกฎหมาย ถาหากวาเราไมสรางความเขาใจกับนักการเมืองแลว 

กฎหมายบางฉบับอาจมีผลกระทบดานลบตอธรุกิจของเราได 
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(6) ผูนําทางดานความคิด (Opinion leaders) กลุมบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในกรณีที่เกดิมีประเด็น 

(Issue) ข้ึนในสังคม  ซ่ึงส่ือมวลชนมักจะไปขอความคิดเห็นมานําเสนอ หากบุคคลเหลาน้ีแสดงความคิดเห็น

ตอตานองคกรจะทําใหองคกรดําเนินงานไดยาก  ดังน้ันควรทําความเขาใจกับกลุมบุคคลเหลานี้เพื่อการ

ดําเนินงานทีร่าบร่ืน 

(7) ลูกคา (Customer) การสรางภาพลกัษณองคกร ตองทําใหลูกคามีความเขาใจและรักองคกร ดังคํา

กลาวที่วา “ไมมีใครสามารถสรางความร่ํารวยไดจากลูกคาที่มีความเกลยีดชัง” การอธิบายการกระทําของ

องคกรใหลูกคาเขาใจ   การทําความดีตอสังคม  ยอมทําใหสามารถสรางมูลคาเพิม่ (Value added) ใหกับ

องคกรและสินคาได 

(8) กลุมองคกรไมคากําไร (Non-profit organization) การดําเนินธรุกิจใด ๆ ท่ีเปนประโยชนตอกลุมน้ี 

จะแสดงใหเห็นภาพลักษณในฐานะขององคกรธรุกิจทีใ่หการสนับสนุนสังคมและองคกรจะไดรับความชื่น

ชม  

(9) ชุมชน (Communities) ปจจุบันชุมชนมีบทบาทสําคัญตอการตดัสินใจในการดาํเนินธรุกิจใด ๆ ที่

สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและความเปนอยูของชุมชน ถาองคกรไมสามารถสรางความเขาใจหรือสราง

ประโยชนใหกับชุมชนได ยอมสงกระทบตอการดําเนินธรุกจิ อาจทําใหเกิดการตอตานได ดงัน้ันองคกรจึง

ตองสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีกับชุมชน 

(10) พนักงาน (employee) การสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร  จะตองมาจากภาพสะทอนของ

บุคลากร ถาพนักงานมีความรัก ความภักด ีไมคิดเปนศัตร ูและพรอมที่จะเปนกระบอกเสียงใหกับองคกร การ

ดําเนินงานก็จะมีความราบรืน่ ถาพนักงานโจมตีองคกรตนเอง คนภายนอกมักจะเช่ือถือมากกวาการท่ีองคกร

คูแขงโจมตี  นอกจากนี้  พนกังานคือภาพสะทอนท่ีองคกรตองการนําเสนอตอสาธารณชน 

 (11) ผูถือหุน (Shareholders) ธุรกิจใดท่ีผูบริหารถือหุนไวมากและไมยอมขายหุน ถอืวามีภาพลกัษณ

ที่ดีแตองคกรใดผูบริหารเทขายหุนมาก ราคาหุนจะตกไปเร่ือยๆเพราะมีแตการเทขาย ไมมีการช้ือหุนเขามา

ยอมขาดความนาเช่ือถือในสายตาของนักลงทุน ดังนั้นเมือ่ใดก็ตามท่ีธรุกิจไมสามารถอธิบายใหผูถือหุนเขาใจ 

และยอมรับในความม่ันคงของธุรกิจได ก็จะทําใหภาพลักษณความนาเช่ือถือ และชือ่เสียงทางดานความมั่นคง 

ความกาวหนาองคกรตกตํ่า 

(12) กลุมแวดวงของสถาบันการเงิน (Financial circle) ภาพลักษณที่ดตีอกลุมสถาบนัการเงิน เปน

ปจจัยท่ีสามารถสรางความเช่ือถือดานการเงิน  การลงทุน ซ่ึงจะสงผลตอการใหกูยมืเงินงายข้ึน องคกรที่มี
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ช่ือเสียงไมดีจะกูเงินยาก หรือถาไดกไ็มเต็มจํานวนที่ขอกู และอัตราเบ้ียกจ็ะสูงกวาปกติ การท่ีไดรับอัตรา

ดอกเบี้ยทีตํ่่ากวาถือวาเปนความไดเปรยีบของธุรกิจ เพราะฉะนัน้ ภาพลักษณและชื่อเสียงขององคกรจึงเปน

ปจจัยสําคญัท่ีมีผลตอการขยายธรุกจิในอนาคต 

(13) บุคคลท่ีจะเขามาเปนพนักงานของบรษิัทในอนาคต (Prospective employee) เปนการสราง

ภาพลักษณและช่ือเสียงดานการบริหารบุคคล หากองคกรมีภาพลักษณและช่ือเสียงที่ดี ผูท่ีมีความสามารถ

เรยีนเกง ก็จะเลือกทํางานกับองคกรนัน้เปนแหงแรก ทําใหสามารถระดมสมองและคนเกงเอาไวกบัองคกร ถา

ช่ือเสียงองคกรไมดี  คนเกงจะไปหาองคกรที่ดกีวา  ซ่ึงหมายความวาองคกรอาจจะไดคนไมดีมาทาํงาน    และ

สงผลถึงคุณภาพใหดอยกวาองคกรอ่ืน ๆ 

(14) ผูจัดหาวตัถุดิบหรือกลุมลูกคา (Suppliers) หมายถึงบุคคลที่ขายสินคาใหกับธรุกิจ ถาองคกรมี

ภาพลักษณและช่ือเสียงด ี โดยเฉพาะทางดานความนาเช่ือถือทางการเงิน ตองการหาวัตถุดิบหรอืสินคาที่จะ

นํามาใชในธรุกิจยอมจะไดผูคาท่ีดีเขามาติดตอคาขายดวย ทําใหไดวัตถุดิบที่ด ีมีคุณภาพ สงผลถึงสินคาท่ีผลิต

ออกมายอมดตีามไปดวย 

(15) คูแขงขัน (Competitor) การมีภาพลักษณที่ดใีนสายตาคูแขงขันทางธรุกิจ เปนการปองกนัไมให

เกิดการแขงขันในลักษณะท่ีเปนศัตรูกัน แมจะเปนคูแขงทางการคา แตเม่ือมีความจําเปนตองอาศัยความ

รวมมือทางการคาก็จะสามารถรวมตัวกันเพื่อประโยชนของทุกฝาย 

ความสําคัญของภาพลกัษณ 

ความสําคัญของภาพลักษณสรุปไดเปน 2 ประเด็น (สุทธลิักษณ หวังสันติธรรม, 2548)   คือ 

1. ความสําคัญเชิงจิตวิทยา (Psychological) ภาพลักษณมีความสําคัญตอองคกรสินคาและ/บรกิาร  

เพราะจะสงผลตอารกําหนดแนวโนมพฤติกรรมของบุคคลตอส่ิงรอบตัว  ถาบุคคลมีภาพลักษณทีเ่ปนบวกตอ

ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  มักมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมเชิงบวกตอส่ิงน้ัน  ในทางตรงกนัขาม  ถาหากมีภาพลักษณ

ที่เปนลบตอส่ิงนั้น  แนวโนมการแสดงพฤติกรรมก็จะเปนลบตอส่ิงน้ัน 

ส่ิงสําคัญ คือ ถาบุคคลมีอคติเปนบวกหรอืลบตอภาพลกัษณขององคกร  ก็จะทําใหเกิดความคิดเห็น

และพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเชิงลบเชนกัน  เพราะภาพลักษณเปนเรือ่งฝงใจท่ียากจะแกไข  เม่ือเกิดข้ึนแลว

จะเปลี่ยนแปลงไดคอนขางยาก  หากไมไดรับขอมลูที่เดนชัด  ซ่ึงหากบุคคลมองวาอะไรเปนส่ิงดี  ทุกส่ิงทุก

อยางที่เกีย่วของกับก็จะถกูมองวาดีไปดวย  แมบางครัง้มีส่ิงที่ไมดี  บุคคลก็อาจจะมองขามหรอืมองวาดีได  
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แตถามองวาอะไรเปนส่ิงไมดีแลว  ทกุส่ิงทุกอยางที่เกี่ยวของจะถูกมองวาไมดไีปหมดเชนกนั   แมแตส่ิงท่ีดีก็

อาจถูกมองดวยความเคลือบแคลง  ไมแนใจวาดจีริงหรือไม   ดังนั้นการที่องคกร สินคา/บริการมีภาพลักษณที่

ดียอมสงผลดีตอธรุกิจโดยตรง   เพราะจะทําใหผูรับสารใหการยอมรับสนับสนุนส่ิงที่องคกรทํา   พรอมทั้งทํา

หนาที่เหมือนตัวแทนองคกร   คอยแกไขความเขาใจผดิท่ีอาจเกิดข้ึนแทนองคกรดวย 

 2. ความสําคัญเชิงธรุกิจ (Commercial)  ภาพลกัษณจะชวยสรางคุณคาเพิ่มใหกบัสินคาและองคกร  

คุณคาเพ่ิมถือวาเปนประโยชนเชิงจิตวิทยา (Psychological benefit) ที่ทําใหสินคามีคุณคามากไปกวา

คุณสมบัติทางกายภาพ  ในสภาพการแขงขันทางการตลาด คุณคาเพ่ิมในสินคายิ่งมีความสําคัญมากข้ึนเปนเงา

ตามตัว  เพราะปกติจะมีสินคาประเภทเดียวกันมากมาย  และมีความทัดเทยีมกนัทางดานคุณสมบัติทาง

กายภาพ   แตภาพลักษณสามารถสรางความแตกตางของสินคาแตละองคกรใหเกิดข้ึนได 

 ภาพลักษณมีความสําคัญตอองคกร จนเปนท่ียอมรับกันวา  การอยูรอดขององคกรข้ึนอยูกับภาพลกัษณ

มิใชนอย  หากองคกรมีภาพลักษณในเชิงบวก ประชาชนก็จะเกดิความเลื่อมใส ศรทัธา ไววางใจ รวมท้ังให

ความสนับสนนุรวมมือ  แตในทางตรงกนัขามหากองคกรมีภาพลกัษณในเชิงลบ   ประชาชนก็จะเกิดความไม

ไววางใจ ไมเช่ือถือ เกิดความระแวงสงสัย  ผลที่ตามมาคือ  องคกรยอมประสบอุปสรรคนานาประการในการ

ดําเนินงาน  หากปลอยท้ิงไวไมแกไขอาจสงผลเสียจนถึงข้ันตองเลกิกิจการก็ได 

2.3 แนวคิดการส่ือสารองคกร (Corporate Communication) 

พอล เอ อารเจนติ (Paul A Argenti :Corporate Communication, 1998) แบงชนดิของการส่ือสาร
องคกรเปน  9 แบบดังน้ี 

1.การสรางภาพลักษณและเอกลักษณองคกร (Image and Identity)  ภาพลักษณ คือ การสะทอนความ 
เปนจริงขององคกร หรือกลาวอีกนยัหน่ึง คือ ภาพขององคกรที่ปรากฏเปนจริงในสายตาของประชาชน   
พรอมกับการสรางเอกลักษณใหองคกร  มีความโดดเดนแตกตางจากองคกรอ่ืน 

2.การโฆษณาและสนับสนนุองคกร (Corporate Advertising and Advocacy) การโฆษณาเพื่อสะทอน 
ภาพลักษณองคกร  แตกตางกับการทําโฆษณาท่ีเจาะจงใหกลุมเปาหมายซ้ือสินคา/บริการ  แตการโฆษณา
องคกรเปนการพยายามทีจ่ะส่ือสารความเปนตัวตนขององคกร  พยายามชี้ใหผูรับสารหรือกลุมเปาหมายรับรู
ถึงประเด็นท่ีองคกรตองการจะส่ือสาร 

3.ส่ือมวลชนสัมพันธ (Media Relations)   การสรางความสัมพันธอันดีกบัส่ือมวลชน  เพ่ือโอกาสใน 
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การเผยแพรขอมูลขาวสารองคกรสูสาธารณะ  ในปจจุบันการดําเนนิงานส่ือสารองคกร ตองดําเนินงานใน
ลักษณะเชิงรุก   ซ่ึงเทคโนโลยีสมัยใหมชวยเพ่ิมชองทางในการติดตอกับส่ือมวลชนอยางสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน 

4.การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) เปนการดําเนินการส่ือสารทางการตลาด  โดย
ใชกิจกรรมทีห่ลากหลาย  มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการขาย และสรางความนาสนใจใหกับสินคา/บริการ  
ประกอบดวยการโฆษณา  การสงเสริมการขาย  การใชพนักงานขาย  การจัดกจิกรรมพิเศษ  การเผยแพร
ขาวสาร  

5.การสรางความสัมพันธกับนักลงทุน (Investor Relations)  หรือการส่ือสารทางการเงิน (Financial  
Communications) หรือการสรางความสัมพันธกับผูถือหุน (Shareholder Relations) คือ การดําเนินการส่ือสาร
กับนักลงทุนและผูถือหุน  เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการลงทุนกับองคกร  โดยสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน
และเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน  โดยเฉพาะบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย จําเปนตองทํา
รายงานงบการเงิน (Financial Statement)  และรายงานประจําป (Annual Report)  เสนอกับผูถือหุนตามที่
กฎหมายกําหนด 

6.พนักงานสัมพันธ (Employee Relations)    การส่ือสารและสรางความสัมพันธกับพนักงานของ 
องคกร  เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานในการทุมเทการทํางานใหกบัองคกร  รวมถึงการดําเนินการส่ือสาร
กับตลาดแรงงาน (Labor Market communication)   ซ่ึงการส่ือสารท่ีดีจะชวยกระตุน และจูงใจใหบุคคลท่ีมี
ศักยภาพ(Prospective Employee) มาสมัครงานกับองคกรในอนาคต    

7.ชุมชนสัมพันธและการบรจิาค (Community Relations and Corporate Philanthropy) การส่ือสาร 
ดานชุมชนสัมพันธ  จําเปนตองดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอตอเน่ือง   เพื่อใหองคกรมีสวนรวมกับชุมชน  ซ่ึง
ตองมีการวางแผน  เพื่อรกัษาความสัมพันธทีด่ีตลอดจนคํานึงถึงผลประโยชนของทั้งสองฝายรวมกัน  การ
สนับสนุนสังคม  คือ  การตอบแทนหรือการคืนกําไรสูสังคม  อาทิ  การบริจาคเงิน  การทํากจิกรรมการกุศล  
การสนับสนนุทุนการศึกษา  เปนตน 
 8.รัฐสัมพันธ (Government Relations) คือ  การทํากิจกรรมรวมกับรฐับาล  เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี
ตอกัน  โดยการสนับสนนุและชวยเหลือสวนราชการตาง ๆ เพราะรฐับาลจะเปนผูกําหนดนโยบาย  เปนผู
อนุญาตใหดําเนินการหรือไมดําเนินการ   ซ่ึงมีผลตอการดําเนินธรุกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจท่ีเกี่ยวกบัสัมปทาน  
ใบอนญุาตตาง ๆ  เพ่ือใหการดําเนินธรุกจิขององคกรผานไปไดดวยด ี
 9. การจัดการภาวะวกิฤต (Crisis Management) คือ การดําเนินการส่ือสารเม่ือเกดิปรากฏการณเชิงลบท่ี
เกิดข้ึนอยางไมคาดคิด จําเปนตองมีการแกไขปญหา  โดยมกีารวางแผนและทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ 
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ขององคกร  จึงจะสามารถรักษาภาพลกัษณขององคกรในระยะยาว  หลักการจัดการ คือ  ตองยึดหลักการ
แกปญหาเฉพาะหนาในเวลาอันรวดเรว็  และใหเกิดผลเสียหายนอยทีสุ่ด 
 
2.4. ทฤษฎีกระบวนการเลือกรับรูสารตามความสนใจ  (Selective Processes  ) 

  ทฤษฎีกระบวนการเลือกสรรสารของผูรับสาร เห็นวา  (Baran S.J. & Davis D.K.,2009 )  ผูรับสาร

สามารถแสวงหาและเลือกเปดรับขาวสารตามความตองการหรือความสนใจของตนเองในแบบ Active 

Audience ซ่ึงมีพัฒนามาจากทฤษฎี  Stimulus   – Response Theory  ซ่ึงเช่ือในพลังอํานาจของการส่ือสารที่ผู

สงสารสามารถทําใหผูรับสารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเนื้อหาสารท่ีสงออกไป   แตตอมามีการวิจัยที่

พบวาอิทธิของการส่ือสารหรือส่ือมวลชนไมไดมีมากเทาที่เช่ือกันมา   จึงมีการนํามาปรับใช   เพราะเห็นวา

แทจริงในระหวาง S – R  มีตัวแปรแทรกกลาง  (Intervention)  ทําใหพลังอํานาจของการส่ือสารไมสามารถพุง

เขาไปมีผลโดยตรงตอผูรับสาร  แตตัวแปรจะทํางานอยูใตหลักการคัดสรรและเลือกรับตามแตความสนใจ

ผูรบัสาร (Active Audience)   โดยมีกระบวนการคัดสรรขาวสารแบงไดดังนี้   คือ 

 1.การเลือกเปดรับตามความสนใจ (Selective exposure)  บุคคลจะเปดรบัสารตามความสนใจของตน 

เปนหลัก   โดยเน้ือหาหรือสารใหมท่ีรับเขามาตองมีความความสอดคลองกับทัศนคติและความเช่ือเดิมท่ีมีอยู 

(consistent with preexisting attitudes and beliefs )  แตถาสารน้ันทําใหเกิดความไมสอดคลองและขัดแยงกับ

ทัศนคติและความเช่ือเดิมทีม่ี  มักจะถูกปฏิเสธท่ีจะเช่ือหรือเปดรับขอมูลเหลานัน้  เชน  คนสวนใหญมักจะรับ

ฟงขอมูลจากการอภิปรายของพรรคการเมืองที่ตนสนใจ  และเลือกท่ีจะเช่ือและชื่นชอบมากกวาขอมูลที่ไดรับ

ฟงจากพรรคการเมืองดานตรงขามที่ตนสนใจ 

2. การเลือกจดจํา (Selective retention) บุคคลจะเลือกจดจาํเฉพาะส่ิงท่ีตนเองสนใจ  ถาเห็นวาขอมูล 

น้ันมีความหมายและสอดคลองกับทัศนคตแิละความเช่ือที่ตนสนใจ   ซ่ึงสวนใหญจะสามารถจดจําได

ยาวนานและชัดเจนกวาขอมลูที่ไมสนใจ (remember best and longest those messages) เชน  นักศึกษาสามารถ

จดช่ืออาจารยท่ีใหเกรด A  ไดแมนยํา แตอาจจําช่ือของอาจารยที่ใหเกรด  C ไมไดแมจะเรียนหลายครั้งก็ตาม 

3. การเลือกรับรู (Selective perception)  บุคคลจะเลือกรบัรูขอมูลตามส่ิงท่ีตนสนใจ  จนเกดิเปน 

ทัศนคติหรือความเช่ือ (meaning of massages become consistent with attitudes and beliefs ) เชน  คนไมสูบ

บุหรี่สวนใหญจะทราบวา  บหุรี่มีองคประกอบของนิโคติน  คารบอนไดออกไซด  เบนซิน  และสารอ่ืน ๆ อีก
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กวา 4,000  ชนิด  ที่อาจทําใหอาจเกิดมะเรง็ โรคถุงลมโปงพอง   แตผูสูบบุหรี่อาจจําไมไดวาองคประกอบ

หลักของบุหรีม่ีอะไรอยูบาง 

ซ่ึงทฤษฎีนีจ้ะอธิบายพฤติกรรมของผูรับสาร  ในฐานะผูกระทํา (Active Audience)  โดยผูรับสารจะ
แสวงหาและเลือกเปดรับขาวสาร    ตามความตองการหรือความสนใจของตนเอง แสดงใหเห็นวาการส่ือสาร
ไมไดทรงพลังอยางที่เคยเช่ือกันกนั  ในทฤษฎีกระสุนมหัศจรรย  (Magic Bullet  Theory) กระบวนการ
เลือกสรรของผูรบัสาร เปรยีบเสมือนเครื่องกรองขาวสาร ซ่ึงประกอบดวย การเลือกเปดรับ การเลือกรับรู และ
การเลือกจดจํา  ท่ีทําใหขาวสารสามารถเขาถึงผูรับสารได 

 
2.5  งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

สําหรับประเทศไทยและตางประเทศ   มีงานวิจยัที่เกีย่วของกับเรื่องการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรอยางหลากหลาย   ซ่ึงมีความสอดคลองและเกีย่วของกับการศึกษา  ดังนี ้

โดยงานวิจัยในประเทศไทยของ  จณิน เอ่ียมสะอาด (2550)   ศึกษาเรื่อง รูปแบบและการส่ือสารการ

ดําเนินธรุกจิอยางรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธรุกิจไทย ใชการสัมภาษณแบบเจาะลกึกับบริษัท บางจาก

ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัทปตท. จาํกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากดั (มหาชน) ซ่ึงวิเคราะห

ขอมูลจําแนกรายละเอียดเปนดานตาง ๆ พบวา องคกรธรุกจิทั้ง 3 แหงมีนโยบายท่ีสอดคลองกับแนวทางการ

ดําเนินธรุกจิอยางรับผิดชอบตอสังคม  โดยกําหนดไวเปนลายลักษณอกัษรอยางชัดเจนและยึดถือปฏิบัติต้ังแต

กอต้ังกิจการ แมจะแตกตางกนัในการกําหนดช่ือเรียก  แตเม่ือพิจารณาในเนื้อหาปรากฏวา มีความหมาย

สอดคลองกับการดําเนินธรุกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม  ที่ใหความสําคัญทั้งดานสังคมและส่ิงแวดลอม  

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งตอองคกรและสังคมโดยรวม 

งานวิจัยของ  มนตรี  เลิศสกลุเจรญิ (2547)  ศึกษาเรื่อง  แนวทางการพฒันาความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจังหวดันนทบุรี  ใชการเก็บแบบสอบถามพบวา  องคกรธรุกิจสวนใหญ

จัดกิจกรรมหรอืบริการเพื่อสังคม  ในดานการบรจิาคเงินหรือส่ิงของในงานสาธารณกุศล  โดยภาพรวม

ผูบริหารองคกรมีความเห็นดวยกับแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม  ทางดานเศรษฐกิจ  กฎหมาย  จริยธรรม  

และการใชดุลพินิจท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก  โดยมีความเห็นดวยตอการจัดกจิกรรมหรือบริการที่สะทอนถึง

ความรับผิดชอบตอสังคมทั้ง 6 ดาน คือ ดานสุขภาพอนามัย  ดานส่ิงแวดลอม  ดานสิทธิผูบรโิภค  และดาน

วัฒนธรรมในระดับมาก  สวนดานพัฒนาชุมชนและการศึกษาอยูในระดบัปานกลาง  
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งานวิจัยของ  วรทัย ราวนิิจ (2549) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการใชแนวคิดความรับผดิชอบตอ

สังคมในการสรางภาพลกัษณของ บรษิทั เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด  ใชการสัมภาษณเจาะลกึและเก็บ

แบบสอบถาม  พบวา  ประชาชนสวนใหญเปดรับส่ือประชาสัมพันธของ เครือเจรญิโภคภัณฑ อยูในระดับตํ่า  

แตรับรูภาพลกัษณของบรษิทัในเกณฑดี  โดยเฉพาะรับรูกจิกรรมและโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม

ของบริษัทไดมาก  ซ่ึงการรับรูภาพลกัษณมีความสัมพันธกับการติดสินใจซ้ือสินคาและบริการของบริษัท 

เครือเจรญิโภคภัณฑ 

งานวิจัยของ วมิล  จันทร (2552)  ศึกษาเรือ่ง  ความคิดเห็นของพนักงานตอกิจกรรมความรับผิดชอบ

ตอสังคมบริษัท แปลน  ครีเอช่ันส จํากัด  ใชการเก็บแบบสอบถามจาก   พนักงานทีป่ฏิบติังานทั้งในสวนกลาง 

และสวนภูมภิาค พบวา  ระดับความรูของพนักงานตอแนวคิดความรบัผิดชอบตอสังคมภาพรวมอยูในระดับ

มาก  พนกังานสวนใหญมคีวามตระหนกัถึงความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมมากท่ีสุด  กิจกรรม

ภายในองคกรที่พนักงานเห็นดวยมากที่สุด คือ กิจกรรมโครงการโรงอาหารสีเขียว  เห็นดวยนอยที่สุด  คือ  

โครงการพนักงานเปรยีบ เสมือนครอบครัวเดยีวกัน   ในสวนกจิกรรมภายนอกเห็นดวยมากที่สุด  คือ 

กิจกรรมโครงการวัตถุดิบสีเขียว เห็นดวยนอยที่สุด คือ โครงการอนรุกัษพลังงาน  โดยภาพรวมพนักงานสวน

ใหญจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมตอการดําเนินโครงการมากทีสุ่ด 

 บทความของ สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี  และเฟรดรกิ  วิลเลีย่ม  สเวยีรเช็ค (Kraisornsuthasinee and 

Fredric William Swierczek, 2006) ศึกษาเรื่อง  ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมในองคกรธุรกิจไทย 

(Interpretation of CSR in Thai Companies)  พบวา  ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม  มีความสัมพันธกับ

ความเปนบรรษัทภิบาลขององคกร  และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  เปนตัวบงช้ีสําคัญที่สุดที่บง

บอกถึงความเปนบรรษัทภิบาลขององคกร  ซ่ึงมีผลตอองคกรทั้งในระดบันโยบายและวิธกีารดําเนินงาน 

สําหรับงานวิจยัตางประเทศของ  Wenlong Yuan, Yongijian Bao, Alain Verbeke (2011)              
ศึกษาเรื่อง  Intergrating  CSR Initiative in Business : An Organizing Framework  เพื่อศึกษาวา  ปจจุบัน  

CSR   นับเปนความทาทายของการดําเนินธุรกิจ  เพราะผูถือหุนมีความคาดหวังถึงผลกําไรที่เติบโตเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง   และมีความคาดหวังถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกร   โดยศึกษาหาความ

เช่ือมโยงระหวางการแสวงหาผลกําไรกับการดําเนนิกิจกรรม CSR  วาผลกําไรและการเริ่มตนกิจกรรม CSR 
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ไปดวยกนัหรอืไม   และเพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดขององคกรในการประยุกต CSR กับการดําเนนิธรุกิจ      

โดยเลือกศึกษาตาม  7  หัวขอหลักของการดําเนินกิจกรรม CSR  ประกอบดวย 1.ความรับผิดชอบตอสังคมท่ี

ตรวจสอบได (accountability)  2. ความโปรงใส (transparency)  3. ความมีจรยิธรรม (ethical)  4. การรับฟงผู

ที่มีสวนไดสวนเสียจากทุก  ๆ ฝาย (respect for considering of Stakeholder interests)  5.การปฎิบัติตาม

กฎหมาย  / กฎระเบียบ  (respect for ruler law)  6. การยอมรับในมาตรฐานสากล (respect for international 

norms) 7. การเคารพในหลักมนุษยสิทธิชน (respect for human rights)  

ผลท่ีไดพบวา กิจกรรม CSR  ยังไมสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธการดําเนินธรุกิจที่แสดงถึงผลกําไร ท่ี

เพ่ิมข้ึนได   และก็ยังไมเห็นถึงความคุมคาเชิงสังคม   แตมีแนวโนมวาอาจเปนไปไดในระยะยาว  ถาดําเนิน

กิจกรรม CSR อยางตอเนื่องและยาวนานเพียงพอ   องคกรธรุกิจจะไดรับความนาเช่ือถือท้ังจากนักลงทุน   

และประโยชนทางสังคมจากการดําเนนิกิจกรรมดังกลาว   

งานวิจยัของ  Philipp Schrecke (2011)   ศึกษาเรื่อง  Reviewing the Business Case of Corporate Social 

Responsibility : New Evidence and Analysis  เพ่ือศึกษาวา CSR สามารถแสดงถึงการดําเนินธรุกจิท่ีมีความ

รับผิดชอบตอสังคม สามารถไดรับประโยชนดวยกนัไดทั้ง 2 ดานหรือไม  ระหวางผลกําไรและผลทางสังคม     

ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดพบวา    มีความสัมพันธเชิงเหตุและผลท่ีสําคัญ   ซ่ึงเช่ือมโยงระหวางการใช CSR และการ

จัดการดานการเงิน   โดยการดําเนินกจิกรรม CSR สามารถสรางความคุมคาใหกับการบริหารจัดการขององคกรได   

โดยไมสงผลกระทบที่ทําใหเกิดการสูญเสียทางดานการเงิน 

งานวิจยัของ Sharon C. Bolton, Rebecca Chung-hee Kim, Kevin D. O’Gorman (2011)  ศึกษาเรื่อง  

Corporate Social Responsibility as a Dynamic Internal Organizational process : A Case Study, 2011   เพื่อ

ศึกษาวา    การดําเนินกิจกรรม CSR ตามกระบวนการบรหิารจัดการภายในองคกรทีเ่นนพนักงานเปนสําคัญ     

(as in process)  โดยใชกรณีศึกษากับกลุมธรุกจิพลังงาน   มุงศึกษาการส่ือสารภายในองคกร และแนวคิดที่เกดิ

จากการดําเนินกิจกรรม CSR ภายในกระบวนการบริหารจดัการอยางเปนรูปธรรม   ในสวนที่เกีย่วของพนักงาน  

คูคา  และผูถือหุน   แรงจูงใจที่จะทําใหพนกังานดําเนินกจิกรรม CSR ดวยความสมัครใจ  และปจจัยทีท่ําใหการ

ดําเนินกิจกรรม CSR ประสบความสําเรจ็  และศึกษาถึงความแตกตางของการดําเนินกิจกรรม CSR ในแตละ

ระดับ   ผลการศึกษาพบวา  การตอบรับตอพนักงานตอแนวคิด CSR ข้ึนอยูกับการใหความสําคัญของระดับ
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บริหาร  และความตอเน่ืองของนโยบาย CSR ขององคกร   รวมไปถึงผูมีสวนไดสวนเสียและผูถือหุน และ

พนักงานจะมีแนวคดิเชิงบวกตอองคกรเพ่ิมข้ึน  เมื่อมีการดําเนินกจิกรรม CSR เพ่ิมข้ึนในแตละระดับของ

กระบวนการบริหารจดัการ 

งานวิจยัของ Stefan Tengblad, Claes Ohlsson (2009)   ศึกษาเรื่อง  The Framing of CSR and 

Globalization of National Business Systems : A Longitudinal Case Study   เพื่อศึกษาวา ระบบเศรษฐกิจในยุค

โลกาภิวัฒนมอิีทธิพลตอแนวคิดการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเพียงใด  โดยใชการศึกษา

วิเคราะหจากบทนําแสดงวสัิยทัศนผูบริหารระดับสูง (CEO)  ที่เสนอผานรายงานประจําป  (annual report)  

จํานวน 15 บรษิัทในประเทศสวีเดน เปนระยะเวลา 10 ปตอเน่ือง    ผลการศึกษาพบวา  การวิเคราะหบทนํา

รายงานประจําป  แสดงใหเห็นวา   องคกรธรุกจิท่ีเนนความสําคัญเรื่องการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม   ท้ัง

ในระดบัองคกรและระดับประเทศ  ไดมกีารเพิ่มแนวคิด CSR ในการดาํเนินงานมิติตาง ๆขององคกร  และแสดง

ถึงกิจกรรม CSR ที่เพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัดในรอบ 10 ปท่ีผานมา  ไดรับผลตอบรับเชิงบวกจากสังคมและสงผล

ตอเนื่องไปถงึข้ันที่วา    สังคมมีความคาดหวังตอองคกรอ่ืน ๆ จะมีการใช CSR และเนนการใชจรยิธรรมในการ

ดําเนินธรุกจิเปนเปาหมายสําคัญ 

งานวิจยัของ  Marion Samy, Godwin Odemillin, Robert  Bampton (2009)  ศึกษาเรื่อง       CSR : A 

Strategy for sustainable business success. An analysis of 20 selected British companies  เพ่ือศึกษาวา กลยุทธ

การลงทุนในกจิกรรมการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมจะสามารถสรางผลกําไรสูงสุด  โดยสงผลตอสังคม

และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน   และเพื่อสรางความพึงพอใจที่คุมคาแกผูถอืหุนไดหรือไม   โดยศึกษาจากองคกร

ธุรกิจที่มกีารดําเนินกจิกรรม CSR  20 แหงในประเทศอังกฤษ  จากการศึกษาเอกสาร global reporting initiative 
(GRI)  และการสัมภาษณผูบริหาร   ซ่ึงผลการศกึษาพบวา   ยังไมเห็นความชัดเจนจากกลุมตัวอยาง คือ องคกร

ธุรกิจที่ศึกษา 20 แหง   ที่จะแสดงถึงการคุมคาในการลงทุนตอกลยุทธ CSR    แตสังคมมีความเขาใจถึง

ความสัมพันธระหวางการลงทุนขององคกรตอสภาพแวดลอมในระยะยาว   โดยผูวิจัยเสนอใหศึกษากลุม

ตัวอยางเพิ่มมากกวานี้   เพราะมีแนวโนมท่ีจะสามารถเห็นถึงความเกีย่วของในประเด็นดังกลาวได 

งานวิจยัของ Mehdi Kazemi, Sadaf Estanesti (2011)    ศึกษาเรื่อง   Investigation of the Corporate 

Social Responsibility (CSR) Dimension in Private Financial Institutes (Case Study : Two Iranian Private 
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Banks)  เพ่ือศกึษามุมมองและความสําคัญของแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร   จากกรณีศึกษา

ธนาคารเอกชน 2 แหงในประเทศอิหราน   ตามมุมมองของผูบริหารกลุมธรุกิจธนาคาร  ใชการสัมภาษณกลุม

ตัวอยาง 2 ระดับคือ  ระดับผูบริหารธนาคารเอกชนประเทศอิหราน และระดับผูจดัการธนาคาร  ผลการศึกษา

แสดงใหเห็นวา  วิสัยทัศนของผูนําองคกร  คือประเด็นสําคัญของการทํา CSR  ท่ีจะทาํใหแนวคิด CSR  สามารถ

สงตอไปยังหนวยงานระดับลาง  ซ่ึงมีความสัมพันธต้ังแต   สถานที่ทํางาน , ความรับผิดชอบตอชุมชน, 

ความสัมพันธกับชุมชน  นอกจากน้ันยังมกีารศึกษาเปรียบเทียบกับมุมมองดานจริยธรรมในการดําเนินงาน      

กลยุทธการบรหิาร  

 งานวิจัยของ  Ravi Kiran, Anupam Sharma  ศึกษาเรื่อง  Corporate Social Responsibility: A 

Corporate Strategy for new Business Opportunities  (2011)  เพื่อศึกษาวา  การลงทุนประเภทใดท่ีสามารถ
สรางการเติบโตอยางยั่งยืนใหกับธุรกิจในระดับโลก  และการดําเนินกจิกรรม CSR จะสามารถสรางการจดจํา

และใหประโยชนที่คุมคาตอการลงทุนขององคกรธรุกิจรุนใหมไดหรือไม  ซ่ึงใชการศึกษาดวยการสัมภาษณ

เปรยีบเทียบระหวางประเทศตะวันตกที่เปนตนแบบแนวคิด CSR คือ Nestle กับกลุมประเทศในเอเชีย ไดแก  

อินเดีย, จีน, ญีปุ่น (CSR and Multinationals)  ผลการศึกษาพบวา องคกรธรุกิจรุนใหมมีโอกาสไดรับ

ประโยชนจากการดําเนินกิจกรรม CSR เพราะสามารถสรางการจดจําตอผูบริโภค  ดวยภาพลักษณขององคกรที่

มีช่ือเสียงดานการลงทุนเพ่ือสังคม   รวมถงึสรางโอกาสในการไดผลกาํไรท่ีเพิ่มข้ึนใหกับกลุมธุรกจิใหมได  

ยิ่งกวานั้นสามารถสรางความสัมพันธใหกบัผูสวนไดสวนเสียขององคกรเปนอยางด ี

     จากการศึกษางานวจัิยท้ังของประเทศไทยและตางประเทศท่ีเกีย่วของกับ  ความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR) แมจะมีมุมองที่แตกตางกันในหลายประเด็น  แตอาจสรุป

ไดวา  องคกรธรุกิจขนาดใหญ  มีนโยบายท่ีสอดคลองกับแนวทางการดําเนินธรุกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม  

โดยกําหนดไวเปนลายลกัษณอักษรและยึดถือปฏิบัติอยางชัดเจน  ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงานหรือกิจกรรม 

ในรูปแบบผสมผสานประโยชนระหวางธุรกิจกับการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมไปในทิศทางเดียวกัน  

เพ่ือที่จะสามารถกอใหเกดิประโยชนตอองคกร สังคมและชุมชน โดยไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   

ดานการส่ือสารเพื่อสรางภาพลักษณองคกร  ก็มีปจจัยท่ีเกี่ยวของหลายดาน  ต้ังแตดานนโยบาย  

สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมถึงลักษณะทางประชากรท่ีแตกตาง  ซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรูและ

ความคิดเห็นทีม่ีตอการส่ือสารภาพลกัษณความรับผดิชอบตอสังคมขององคกร 
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ทั้งน้ีผลการศึกษาหรือขอคนพบ  (Findings)  พบวา แนวคิดดาน CSR ที่นํามาเปนนโยบายในการ

บริหารจัดการภายในองคกร  และกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัดในรอบ 

10 ปที่ผานมาอยางตอเน่ืองในทุกระดบั  ท้ังระดับประเทศและระดับโลก   จนทําใหชุมชนและสังคมมีมุมมอง

ที่ดีข้ึน    รวมถึงทําใหเกดิการยอมรับและความคาดหวังของสังคมท่ีมีตอองคกรธรุกจิ   ในอันทีจ่ะดําเนิน

กิจกรรม CSR  และจริยธรรมทางธรุกิจใหกบัสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน  
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บทที่ 3  
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
          งานวิจยัเร่ือง    การศึกษาประสิทธิผลกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด     เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม   เปน     
การวิจยัเชิงปริมาณ(quantitative research)  แบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ีหนึ่ง  ทําการรวบรวมขอมูลโดย      
การสัมภาษณเชิงลึก  (in-depth interview)  และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  สวนท่ีสองทําการ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (questionnaire)      
 
3.1 ประชากร                                                                                                                 
             ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  กําหนดเลือกจากประชาชนท่ีมีภูมิลําเนา  หรือทํางานในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลมาบตาพุด  ซ่ึงเปนพื้นท่ีบริษัทเอสซีจี เคมิคอล จํากัด ดําเนินการอยู มีจํานวนประชากร 43,892 คน 
ในป 2551  เนือ่งจากทราบคา N หรือจํานวนประชากรทีต่องการศึกษา  จึงสามารถกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยาง โดยเทียบจากตารางสําเร็จของ Taro Yamane ท่ีมีระดับความเช่ือม่ัน 95 % ความผิดพลาดไมเกิน 5 %  
และคา Z ท่ีระดับ 1.96  แทนคาไดกลุมตัวอยาง 396 ตัวอยาง ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ใชขนาดของกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 ตวัอยาง  
 

ตารางท่ี 1  จํานวนประชากรเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีประชากรทั้งส้ิน  43,892  คน แบงเปน 

ประชากรและครัวเรือนเทศบาลมาบตาพุด  จํานวน หนวย  

-ชาย 22,133  คน 

- หญิง 21,759   คน  

- จํานวนครัวเรือน 31,531   ครัวเรือน  

- มีความหนาแนนของประชากรประมาณ        261   คน/ตารางกิโลเมตร 

            
             ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
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            ตารางท่ี 2 จํานวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด แบงเปน 5 ตําบล 

ลําดับท่ี  ตําบล  
จํานวน  
ครัวเรือน  

จํานวนประชากร  
รอยละของ  
ครัวเรือน
ท้ังหมด  

รอยละของ
ประชากร
ท้ังหมด  

1  มาบตาพุด 14,002  19,289  44.41  43.95  

2  หวยโปง 9,229  13,621  29.27  31.03  

3  เนินพระ 5,497 7,814  17.43  17.80  

4  ทับมา 1,049  1,209  3.33  2.76  

5  มาบขา 1,754  1,959  5.56  4.46  

รวม  31,531  43,892  100  100  

           ท่ีมา :   งานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 

ประชากรที่ใชศึกษา  กําหนดเลือกจากบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานนโยบายและการดําเนินงานเพื่อให
ไดมาซ่ึงภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ท่ีไดกําหนดตามกลยุทธของบริษัท เอสซีจี จํากัด 
(มหาชน)  บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด   ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ  ไดแก 

3.1.1     ระดับนโยบาย คุณวีนัส    อัศวสิทธิถาวร 
        ผูอํานวยการสํานักงานส่ือสารองคกร บริษัท เอสซีจี จํากัด (มหาชน) 

3.1.2 ระดับปฏิบัติการ คุณเทวณิฑร สมงาม 
       ผูจัดการฝาย CSR บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด 
 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
  เคร่ืองมือท่ีใชศึกษาสวนท่ี 1  คือ  การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  และการสัมภาษณแบบ
อิงโครงสราง (structural interviews)  จากบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานนโยบายและกลยุทธ  เพื่อใหไดมา    
ซ่ึงภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท เอสซีจี จํากัด (มหาชน)  และและระดับปฏิบัตกิาร  
เพื่อใหไดการดําเนินงานตามกลยุทธท่ีกําหนด  บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด  ตามประเด็นคําถาม   ดังนี ้

1.ท่ีมาแนวคิดในการกําหนดนโยบายภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี   
2.เปาหมายในการกําหนดนโยบายการส่ือสารภาพลักษณแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี 
3.แผนผังโครงสรางระดับบริหารในการดูแลนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี 
4. ขอบเขตการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีในแตละดาน  
5.นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอระดับความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีในแตละข้ัน 
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           6.นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความรับผิดชอบตอสังคมท้ัง 2 มิติของเอสซีจี 
7.ประสิทธิผลกลยุทธการส่ือสารภาพลักษณแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี               

โดยการประเมินผลที่ผานการรับรองจากหนวยงานภายนอกท่ีเช่ือถือได 
8.การนํานโยบายกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี   มาดําเนินการใน        

พื้นที่เขตเทศบาลมาบตาพุด   
9.วิธีการและชองทางการดําเนินโครงการและกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี 

ในพื้นท่ีเขตเทศบาลมาบตาพุด 
            10. กลยุทธการส่ือสารภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลมาบตาพุด                 
            11.ปญหาและอุปสรรคในการส่ือสารภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีกับชุมชนใน
พื้นที่เขตเทศบาลมาบตาพุด 

12.เปาหมายการรับรูภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี 
 
เคร่ืองมือท่ีใชศึกษาสวนท่ี 2  คือ  แบบสอบถาม (questionnaire) โดยผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม

แบบปลายปด และแบบปลายเปด นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด  เพื่อตรวจสอบความเท่ียง
และความเช่ือถือได   ซ่ึงกลุมตัวอยาง คือตัวแทนประชากรในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลมาบตาพุด จํานวน 400 คน  
ซ่ึงแบงคําถามเปน 4 ตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนท่ี 1  ลักษณะทางประชากรศาสตร  ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา  รายได    
ตอนท่ี 2  การรับรูกิจกรรม/โครงการเพ่ือแสดงถึงภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจกิจกรรม/โครงการเพ่ือแสดงถึงภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอภาพลักษณเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
(คําถามปลายเปด) 
 

ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 
ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย  สามารถแจกแจงตามสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้  ประชากรในเขต
อุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะแตกตางกันทางประชากรศาสตร   มีผลตอการรับรูและประสิทธิผลภาพลักษณ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ  เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
 
ตัวแปรอิสระคือ  เพศ  อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษา  และรายได   
ตัวแปรตาม  คือ  การรับรูความคิดเห็นและความพึงพอใจตอภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
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การวัดคาตัวแปร  และเกณฑการวัดคาเฉล่ียความคิดเหน็ 
เกณฑการวดัคาตัวแปรมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบบลิเคิรต (Likert) 
 แบงเปน 5 ระดับ  และใหระดับชวงคะแนนเปนดังนี ้

 
ชวงคะแนน ความหมาย 

5 เห็นดวยอยางมาก 
4 เห็นดวย 
3 เฉย ๆ 
2 ไมคอยเหน็ดวย 
1 ไมเห็นดวยอยางมาก 

  
 
  เกณฑการวัดระดับคาเฉล่ียความคิดเห็นและความพึงพอใจดานภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

ระดับคาเฉล่ีย ความหมาย 
 4.20 – 5.00
  

มีความคิดเหน็และความพึงพอใจภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกร      เห็นดวยอยางมาก 

 3.40 – 4.19
  

มีความคิดเหน็และความพึงพอใจภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกร      เห็นดวย 

 2.60 – 3.39
  

มีความคิดเหน็และความพึงพอใจภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกร      เฉย ๆ  

 1.80 – 2.59
  

มีความคิดเหน็และความพึงพอใจภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกร      ไมคอยเหน็ดวย 

 1.00 – 1.79
  

มีความคิดเหน็และความพึงพอใจภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกร      ไมเห็นดวยอยางมาก 
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  กลุมตัวอยางท่ีเก็บรวมรวมขอมูลในคร้ังนี้  ประกอบดวย 2 กลุม คือ  กลุมท่ีเก็บขอมูลจากฝาย
องคกรธุรกิจ   โดยการศึกษาเน้ือหาและการสัมภาษณระดับนโยบายและกลยุทธ  กับคุณวีนัส  อัศวสิทธิถาวร  
ผูอํานวยการสํานักงานส่ือสารองคกร  บริษัท เอสซีจี จํากดั (มหาชน)  และระดับปฏิบัติการ  กับคุณเทวิณฑร  
สมงาม  ผูจัดการฝาย CSR บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด  กลุมท่ีสอง ท่ีเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางฝาย
ประชากร  คือ ประชากรในพื้นท่ีเทศบาลมาบตาพุด  จํานวน 400 คน ดวยเคร่ืองมือแบบสอบถาม  ใชรูปแบบ
การสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (probability sampling)  โดยมีการสุมตัวอยางแบบจัดสัดสวน 
(stratified random sampling)  
 

          ตารางท่ี 3 การกําหนดสัดสวนจํานวนกลุมตัวอยางแบงลําดับช้ัน  จํานวน 400 ชุด 

ลําดับท่ี  ตําบล  
จํานวน  
ครัวเรือน  

จํานวนประชากร  
รอยละของ  
ครัวเรือน
ท้ังหมด  

รอยละของ
ประชากร
ท้ังหมด  

จํานวนกลุม
กลุมตัวอยาง/

ชุด 

1  มาบตาพุด 14,002  19,289  44.41  43.95  175 

2  หวยโปง 9,229  13,621  29.27  31.03  124 

3  เนินพระ 5,497 7,814  17.43  17.80  72 

4  ทับมา 1,049  1,209  3.33  2.76  12 

5  มาบขา 1,754  1,959  5.56  4.46  17 

รวม  31,531  43,892  100  100  400 

           ท่ีมา :   งานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 

  3.4 การวิเคราะหขอมูล 
หลังการเก็บรวบรวมขอมูลและไดรับแบบสอบถามครบตามจํานวนดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดงันี้ 
1. ขอมูลจากการศึกษาเนื้อหาและการสัมภาษณ  ใชการวิเคราะหขอมูลแบบพรรณนา                                 
       (descriptive analysis)   
2. ขอมูลจากแบบสอบถาม  ผลที่ไดจากการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SPSS)   
       การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) ใชการบรรยายขอมูลโดยวิธีแจกแจงความถ่ีและ 
      ใชสถิติรอยละ (percentage)  คาเฉล่ีย (mean)   และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อ   
       อธิบายลักษณะขอมูลของกลุมตัวอยาง   การวิเคราะหเชิงอนุมาน (inferential statistics) เพื่อทดสอบ 
       ความแตกตางของกลุมตัวอยางดวยสถิติ  t-test  และ F-test (One-Way ANOVA)             
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง   การศึกษาประสิทธิผลกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

ธุรกิจในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

กรณีศึกษา บริษัท เอสซีจี จํากัด (มหาชน)  แบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีหนึ่งเปน

การศึกษาถึงการกําหนดกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีในเขตพื้นท่ีเทศบาล

เมืองมาบตาพุด    โดยเก็บรวมรวมขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของ  และสวนท่ีสอง

เปนการศึกษาถึงประสิทธิผลกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองมาบตาพุด  โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม  ซ่ึงผลการวิจัยไดนําเสนอเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1    ศึกษาการกําหนดกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ   ในเขต

พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด    

  การศึกษาถึงการกําหนดกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีในเขต

พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด   เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  ผูวิจัยไดศึกษา

จากเอกสาร  และสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของจํานวน 2 ทาน   คือ 

- ระดับการกําหนดนโยบายและกลยุทธ   

คุณวีนัส    อัศวสิทธิถาวร   ผูอํานวยการสํานักงานส่ือสารองคกร บริษัท เอสซีจี จาํกัด (มหาชน)     

- ระดับการปฎิบัติงาน   

คุณเทวิณฑร  สมงาม ผูจัดการฝาย CSR บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด    โดยผลวิจัยมีดังนี ้  

1.ท่ีมาแนวคิดในการกําหนดนโยบายภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี   

คุณวีนัส    อัศวสิทธิถาวร  ใหขอมูลวา    “นับตั้งแตการเร่ิมกอต้ังเอสซีจี  ในปพ.ศ. 2456 

ขณะน้ีนับได 98 ป (2553)  เร่ิมจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาพระเจาอยูหัวท่ีมี

พระราชดําริ  ตองการพัฒนาใหประเทศมีอุตสาหกรรมซีเมนตเปนของคนไทย  จึงไดหาทําเลที่ตั้ง

บริษัทยานบางซ่ือนี้  เพราะเม่ือสมัยกอนนับวาเปนเขตนอกเมือง  โดยมีการผลิตซีเมนตในพ้ืนท่ีและ

ขนสงสินคาไปทางน้ํา ทางรถไฟ  เพื่อจะไดสะดวกในการสัญจรและไมรบกวนตอชุมชนดวย  

นับเปนแนวคิดท่ีคํานึงถึงชุมชนและสังคม   ตั้งแตจุดเร่ิมตนการกอต้ังเพื่อดําเนินกิจการขององคกร”    
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ปจจุบันบริษัท เอสซีจี จํากัด (มหาชน)  ดําเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน  

มีบริษัทในเครอืกวา 100 บริษัท  พนักงานรวมกวา 30,000 คน   ประกอบดวย  5 กลุมธุรกิจ ดังนี ้

 

 

 

1.1 กลุมธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลล  ผลิตและจําหนายเคมีภณัฑครบวงจรและเม็ดพลาสติกท้ัง 4 

ประเภท เนนการพัฒนาสินคาท่ีมีมูลคาเพิ่มสูงและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  อาทิ เม็ดพลาสติกสําหรับ

ผลิตเวชภัณฑ  และอุปกรณการแพทยตามมาตรฐานสากล มุงพัฒนาผลิตภัณฑรวมไปกบัคูคาธุรกิจทั้ง

หวงโซอุปทาน   

กิจกรรม CSR คือ มีโครงการรวมกับธุรกิจขนาดใหญในพื้นท่ีมาบตาพุดอีก 4 องคกร คือ  

ปตท. บีแอลซีพี เพาเวอรโกลว  ดาวเคมิคอล  จัดต้ังกลุม “เพื่อนชุมชน” เพื่อเปนศูนยกลางเช่ือมโยง

กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใหกับชุมชนแบบบูรณาการและยั่งยืน 

1.2 กลุมธุรกิจเอสซีจี เปเปอร ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑกระดาษครบวงจร  อาทิ  เยื่อ

กระดาษ  กระดาษพิมพ แผนกระดาษลูกฟูก  กระดาษบรรจุภัณฑ  เนนพัฒนาสินคาและบริการท่ีผลิต

จากวัสดใุชแลว  เพื่อชวยลดการใชตนไม  เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และสรางความพึงพอใจแกลูกคา

    กิจกรรม CSR  คือ เอสซีจีรวมเปนสมาชิกหนวยงาน The sustainable Forest Products 

Industry (SFPI)  ซ่ึงดําเนินงานแนวทางของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (World 

1.เอสซีจีเคมิคอลล

3.เอสซีจีซิเมนต

5.เอสซีจีดิสทริ
บิวช่ัน

4.เอสซีจีผลิตภัณฑ
กอสราง

2.เอสซีจีเปเปอร

กลุมธุรกิจเอสซีจี 
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Business Council for sustainable Development: WBCSD) โดยพัฒนาการสรางจิตสํานึกดานการรักษา

ส่ิงแวดลอม  ดวยโครงการ Shared 2 Shared การทําลายขอมูลอยางปลอดภัยควบคูกับการดูแลสังคม

และส่ิงแวดลอม 

1.3 กลุมธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต ผลิตและจําหนายปูนซิเมนตคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนสําเร็จรูป  

ปูนซิเมนตขาว  และวัสดุทนไฟ รวมท้ังในบริการใหคําแนะนําดานเทคนิคแกลูกคา  

กิจกรรม CSR คือ เอสซีจีเปนบริษัทไทยรายเดียวในการเปนสมาชิกกลุมผูผลิตซีเมนตโลก  ท่ี

ใชหลักการพฒันาอยางยัง่ยนื (World Business Council for Sustainable Development-Cement  

Sustainable Initiative: WBCSD-CSI)   และมุงสนับสนุนใหพนกังานดําเนินโครงการเพื่อสังคมใน

รูปแบบตาง ๆ (One cell One Project : OCOP)  เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหเติบโต

อยางยั่งยืน   รวมกับชุมชนท่ีอยูรอบโรงงานปูนซิเมนตทุกพ้ืนท่ี   

1.4 กลุมธุรกิจเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง ผลิตและจําหนายวัสดกุอสรางและตกแตงบาน 

กระเบ้ือง เซรามิก แผนฝาและผนัง  สุขภัณฑและกอกน้ํา  มุงเนนการวิจยัและพฒันานวัตกรรมสินคา

และบริการท่ีใสใจตอส่ิงแวดลอมอยางครบวงจร  

กิจกรรม CSR คือ เนนสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของคูคาทางธุรกิจและกลุม

นักศึกษา   กับโครงการ Home Solution Career Choice  มุงเสริมสมรรถนะทางอาชีพ  จัดอบรมหลัก 

สูตรสาขาวิชาการกอสราง  สาขางานเทคนิคการกอสราง   ใหนกัศึกษาไดฝกงานกับราน Home Mart

ของเอสซีจี   เพื่อสามารถประยุกตการเรียนทฤษฎีคูกับการปฎิบัติจริง 

1.5  กลุมธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน   จัดจาํหนาย สินคาวัสดุกอสรางภายในประเทศผาน

เครือขาย ผูแทนจําหนาย ธุรกิจการคาระหวางประเทศ  รวมท้ังธุรกิจโลจิสติกส และคลังสินคา 

แนวคิด CSR  คือ แมองคกรมีเปาหมายดานเศรษฐกิจเปนหลัก   แตมุงดําเนินธุรกจิภายใต

อุดมการณ   ความยดึม่ันในความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางมีคุณธรรม  เพื่อ

ประโยชนรวมกันอยางยั่งยนื   ซ่ึงบริษัทเช่ือวา   เปาหมายสูงสุดขององคกรไมใชเพยีงกําไร  แตผล

กําไรจากการดาํเนินธุรกิจเปรียบเสมือนทางผานไปสูประโยชนสุขรวมกันของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ       

เอสซีจียึดถือปฏิบัติเร่ืองการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม  เพื่อใหเกิดการฝงรากลึกและเปนหนึ่งใน

วัฒนธรรมขององคกร    
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2.เปาหมายในการกําหนดนโยบายการส่ือสารภาพลักษณแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี 

 เอสซีจี  ดําเนนิกิจการตามแนวทางการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม  กอนที่สังคมโลกจะตื่นตวั

ในเร่ืองการพฒันาสูความยั่งยืน   เพื่อครอบคลุมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนือ่ง   ดวยการใหทุก

หนวยงานท่ีเกีย่วของกําหนดทิศทาง CSR รวมประสานไปพรอมกัน  และสรางความเขาใจใหพนกังาน

เห็นถึงภาพรวมและความเช่ือมโยงของธุรกิจกับสังคม  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล     

โดยเฉพาะเอสซีจีไดจัดทํา “แนวปฎิบตัิการพัฒนาสูความยั่งยืน   SCG Sustainable 

Development Guidelines (SD) เพื่อเปนกรอบของการพัฒนาสูความยั่งยืนครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ  

สังคม  และส่ิงแวดลอม  ที่อยูภายใตหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี  โดยต้ังเปาพัฒนาเปนบริษัทแหงความยั่งยืน   

ทําความสมดลุยใน 3 ดาน คือ เศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดลอม   และเปนกิจการในตลาดหลักทรัพยที่

ทุกคนเปนเจาของ   ถาสังคมไมดีส่ิงแวดลอมไมดี   องคกรก็อยูไมได  ไมรูจะขายของใหใคร ใชแนวคิด 

ภายใตการกํากับดูแลแบบบรรษัทภิบาล(Good Governance)  เพื่อความยั่งยืน  ซ่ีอสัตย  โปรงใส  และ

ตรวจสอบได   

                  

 

 

(กรอบแนวคิดบรรษัทภิบาล : Good Governance)   

Economy

Environ 
ment

Society

Good Governance 
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           เอสซีจีกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน ดวยแนวปฎิบัตกิารพัฒนาสูความยั่งยืน          

            4   ดานหลักดังนี ้

2.1.บรรษัทภบิาล  (Governance) 

     การกํากับดแูลกิจการท่ีด ี(Corporate governance)    การจัดการและบริหารความเส่ียง (Integrated  

     Risk Management)   และการเปดเผยขอมูลและการรายงาน(Disclosure & Reporting) 

2.2.เศรษฐกิจ (Economy) 

มูลคาจากผลประกอบการ (Direct Economic Value Generation)   การกระจายรายได (Economic  

Value Distribution)  

2.3.สังคม (Society) 

     การลงทุนเพ่ือชุมชนและการบริจาค (Community Investment & Donation) มาตรฐานดาน   

      แรงงานและการปฎิบัติ (Labour Standards & Practices)    สิทธิมนุษยชน  (Human Rights) 

              ทรัพยากรบคุคลและการพัฒนาความรู ( Human Capital Development)   สุขภาพอนามยัและความ 

ปลอดภัย  (Occupational health & Safety)   และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย   (Stakeholder  

Engagement) 

2.4.ส่ิงแวดลอม(Environment) 

พลังงาน (Energy)   การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change)    การบริหารจัดการน้ํา 

(Water Management)   การจดัการของเสียและวัสดเุหลือใช  (Waste Management)   ระบบนิเวศ 

และความหลากหลายทางชีวภาพ  (Ecosystem & Biodiversity)  และผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม  (Eco-product) 

การท่ีเอสซีดําเนินธุรกิจภายใตหลักบรรษัทภิบาล  ซ่ึงกรรมการผูจัดการ  คุณกานต  ตระกูล

ฮุน   กําหนดใหมีการจดัพิมพเอกสาร  “SD Guideline”  เพื่อใหพนกังานทุกคนทราบวา  บริษัทตองมี

แนวปฎิบัติอะไรบาง  อาทิ   แนวการปฎิบัติงานเพื่อสังคม,  สิทธิมนุษยชน,  การพัฒนาคน,  สุขภาพ

อนามัยและส่ิงแวดลอม  ท้ังกระบวนการบริหารจัดการแบบร in process & after process   

นอกจากนั้นแนวคิดบรรษัทภิบาล   คือ  บริษัทตองดูแลพนักงานภายใตหลักธรรมาภิบาล  มี

การดูแลอยางซ่ือสัตยสุจริต  เปดเผย โปรงใส  ตรวจสอบได  มีคุณธรรม  โดยจดัพมิพเอกสาร       

“เอสซีจีบรรษัทภิบาล”  รวมถึงปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อใหเหมาะสมกับยุคสมัย  ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ  

คูมือหรือแนวปฎิบัติของพนกังาน  จัดพิมพเอกสาร “SCG Code of conduct”  ระบุวา พนักงานเอสซีจี
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ควรเปนอยางไร   แตไมใชกฎบังคับมุงใหเปนแนวปฎบัิติเพื่อรับมือกับมาตรการตาง ๆ ท่ีเหมาะสมใน

แตละเร่ือง   

สําหรับคนท่ีเขามาเปนพนกังานใหม   จะยังไมทํางานจนกวาจะอบรมและผานการเรียนกอน

เปนเวลา 1 เดอืน  เพื่อปลูกฝงและเตรียมตัว   ใหเขาใจในวัตถุประสงคและอุดมการณ 4  ดานของ   

เอสซีจี     ซ่ึงกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท   ตลอดจนพนักงานทุกระดับ   ไดถือปฏิบัติและให

ความสําคัญถึงคุณธรรมการดําเนินงานตามแนวคิดองคกรตลอดมา  ไดแก 

2.2.1.ตั้งม่ันในความเปนธรรม 

ใหผูใชสินคาและบริการไดรับประโยชนสูงสุดท้ังดานราคาและคุณภาพ 

ใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราท่ีเหมาะสม 

ใหพนกังานไดรับผลประโยชนและมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ใหผูมีสวนไดเสียของเอสซีจีทุกฝายไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม 

2.2.2.มุงม่ันในความเปนเลิศ 

เอสซีจี  มุงกระทําส่ิงท่ีถูกตองดวยความต้ังใจใหเกดิผลในทางท่ีเปนเลิศเสมอ  พนกังานทุกระดบั

และผูมีสวนเกีย่วของทุกคน    ตองทุมเทกาํลังกาย กําลังใจ  ความรู  และความสามารถที่มีอยูใหมาก  

ใฝเรียนรูและศึกษาส่ิงใหมอยูตลอดเวลา  เพื่อฟนฝาอุปสรรคและกาวหนาตอไปดวยความม่ันคงและ

ยั่งยืน  เพื่อผลที่ดีท่ีสุดแกเอสซีจีและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 

2.2.3.เช่ือม่ันในคุณคาของคน 

พนักงานเปนทรัพยากรอันมีคาท่ีสุด  เอสซีจีรุงเรืองมาได เพราะมีคนเกงและด ี  ท่ีมีความรู 

ความสามารถ และคุณธรรมเปนประการสําคัญ  เอสซีจีเลือกสรรแตคนเกงและดีเขามาทํางาน  และ

พัฒนาคนใหพรอมท่ีจะเผชิญสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา  พรอมสรางความม่ันคงและ

ความผูกพันทางใจ  ใหพนกังานรักและมัน่ใจท่ีจะทํางานกับเอสซีจี  เพือ่ความเจริญกาวหนาในอนาคต 

2.2.4.ถือม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม 

เอสซีจีจะดํารงตนเปนพลเมืองท่ีดีในทุกสังคมและทุกชุมชน  ท่ีดําเนนิธุรกิจ  และคํานึงถึงหนาท่ี

และความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคมสวนรวม  รวมท้ังใหความสําคัญ  กับการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
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3.แผนผังโครงสรางระดับบริหารในการดูแลนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี 

เอสซีจีไดแตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  เพือ่กําหนดนโยบายและแนวทางการ

ดําเนินงาน  ไปสูเปาหมายท่ีเปนแบบอยางดานการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการประกอบดวย  

ประธาน คือ กรรมการผูจัดการใหญเอสซีจี,  กรรมการผูจัดการใหญทกุกลุมธุรกิจและผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ  รวมถึงแตงต้ังคณะทํางานอีกหลายคณะ เพื่อรับผิดชอบงานแตละดาน อาทิ คณะทํางาน

จัดหาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  คณะทํางานจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม  ดังภาพแผนนี้

 
4. ขอบเขตการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีในแตละดาน  

เอสซีจีมุงดําเนินธุรกิจตามอุดมการณทั้ง 4 ขององคกร  ควบคูกับแนวคิดเร่ืองการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน  เพื่อสรางสรรคสังคม ดูแลส่ิงแวดลอมและชุมชน  และพัฒนาธุรกิจใหมีความสมดุลภายใตหลัก

บรรษัทภิบาล   จึงไดกําหนดนโยบาย  กลยุทธ  แนวทางการบริหารจัดการตามขอบเขตความ

รับผิดชอบเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม  เพือ่ใหทุกกลุมธุรกิจนําไปจัดทําเแผนปฎิบัติตอไป  ดังนี้  

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม 

เอสซีจี ดําเนินงานครอบคลุมกับทุกชวงอายุ  เร่ิมต้ังแตเดก็ปฐมวยั  เยาวชนระดบัประถม

ศึกษา  มัธยมศึกษา  อุดมศึกษา  วยัทํางานและผูมีความสามารถเฉพาะดาน  ชุมชนและสังคมในวงกวาง  

พรอมท้ังสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมสรางสรรคกับโครงการ  รวมถึงการกอต้ังมูลนิธิซิเมนตไทย  

โดยนําอุดมการณการดําเนินธุรกิจเร่ือง “ถือม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม  และเช่ือม่ันในคุณคาของ

คน”  มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน  เพราะตระหนักวา  สังคมและประเทศจะเขมแข็งตองเร่ิมจาก

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ  คือ  ตองเปนท้ังคนเกงและคนดี    มีการจดัทําโครงการสนับสนุนแนวคิด

ดังกลาวดังนี้      

กรรมการผูจัดการ
ใหญ

คณะกรรมการพัฒนา
อยางยั่งยนื

คณะกรรมการ
พลังงาน

คณะกรรมการความ
ปลอดภัย

คณะกรรมการความ
รับผิดชอบตอสังคม
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โครงการนําหนังสือดีสูเด็กไทยปท่ี 3 

เทศกาลนิทานในสวนปท่ี 7 

มอบทุนการศึกษาในระดับตาง ๆ  

SCG Sharing the Dream  ทุนนักเรียนท่ีขาดแคลนแตมีความกตัญูในประเทศท่ีเขาไปดําเนินธุรกจิ   

คายวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา  (SCG Sci-Camp) 

โครงการอบรมศิลปะแกนักเรียนมัธยมศึกษาและครูผูสอนศิลปะ 

SCG Badminton Academy  สงเสริมนักแบดมินตันเยาวชนไทยกาวสูความเปนเลิศระดับสากล 

โครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย (Young Thai Artist Award) 

โครงการฝกงานภาคฤดูรอนแกนิสิต  นกัศึกษา 

SCG Thailand Rescue Robot Championship   การแขงขันหุนยนตกูภยัเอสซีจี 

Sustainable Design Camp คายฝกอบรมดานการออกแบบท่ีใหความสําคัญตอความยัง่ยืนของโลก 

Artist and Designer’s Creation  นํานักออกแบบช้ันนําเยีย่มชมกระบวนการผลิตเอสซีจี   เพื่อ

สรางสรรคงานศิลปกรรมใหกับนวัตกรรมใหม  และถายทอดประสบการณตอไป 

สนับสนุนทีมฟุตบอล  “เอสซีจี สมุทรสงคราม เอฟซี” 

ดานชุมชนและสังคม 

เอสซีจีมุงสรางความเจริญใหกับทุกชุมชนท่ีเขาไปดําเนินธุรกิจในทุกประเทศ   ใหความ 

สําคัญกับการพัฒนาชุมชนใหเติบโตอยางยั่งยืน   ดวยเหตุผลท่ีวา  “คุณคาความสําเร็จของเอสซีจี อยูท่ี

การมีสวนรวมสรางความเติบโตใหกับชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน”  สนับสนุนใหพนักงานมีสวน

รวมสรางสรรค   ดวยการปลูกฝงจิตสํานึกกับพนักงานและผูเกี่ยวของในทุกธุรกิจของเอสซีจี   

สงเสริมใหเกดิกระบวนการเรียนรู  การจดัการและแกไขปญหารวมกับชุมชน   เพื่อชุมชนสามารถ

ชวยเหลือตนเองได   และนําความรูท่ีไดขยายผลแลกเปล่ียนกับชุมชนอ่ืน ๆ   ประกอบดวยโครงการ

ตาง ๆ ดังนี ้

โครงการเอสซีจีรักษน้ํา เพือ่อนาคต  จัดกจิกรรม “สรางฝายในใจคน สูชุมชนยั่งยืน”  มุง

สรางฝายชะลอน้ําใหครบ 50,000 ฝาย  ในป 2556  ท่ีเอสซีจีครบ 100 ปการกอต้ัง   และถวายเปน

พระราชกุศลแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เพื่อแกปญหาน้ําขาด น้าํเกิน น้ําเสีย ชวยสรางสมดุล

ใหกับระบบนเิวศ  บรรเทาภาวะโลกรอน  คืนคุณภาพชีวติท่ีดี 
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          โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟนฟูพืน้ท่ีดินเค็ม  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 

ลานไร  โดยคิดคนวิธีแกไขพื้นท่ีดินเค็มอยางยั่งยืน  จดัต้ังกลุมเกษตรกรพัฒนาตนเองในรูปวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีพึ่งพากัน  สรางความเข็มแข็งของสังคมเกษตรกรรม  เปนหนทางแกไขปญหาความยากจน 

           โครงการจัดต้ังกลุม  “เพื่อนชุมชน” เปนความรวมมือของผูประกอบการในมาบตาพุด 5 แหง 

คือ เอสซีจี ปตท. บีแอลซีพีเพาเวอร ดาวเคมิคอล  และกลุมโกลวพลังงาน  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

สะอาด เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและอยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน 

            โครงการเอสซีจีคืนชางสูธรรมชาติ  เพื่ออนุรักษและนําชางไทยกลับคืนสูปา  รวมท้ังยังเปน

การฟนฟูระบบนิเวศใหชางและสัตวปาอ่ืน ๆ  ชวยสรางจิตสํานึกความหวงแหนคุณคาสัตวปา 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ   

            โครงการคายอาสาพัฒนาเอสซีจี “ปนโอกาส วาดอนาคต” มูลนิธิซิเมนตไทยสนับสนุน

คาใชจายใหพนักงานรวมกลุมกันต้ังแต 3 คนข้ึนไป  ทําโครงการอาสาบําเพ็ญประโยชนตอสังคมใน

พื้นที่ตาง ๆ ท่ัวประเทศ   และกองทุนเครือซิเมนตไทยฟนฟูผูประสบคล่ืนยักษ 

ดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

 เอสซีจีใหความสําคัญในเร่ืองสิทธิมนุษยชนในทุกกลุมธุรกิจและทุกประเทศท่ีเขาไปลงทุน  

รวมถึงการวาจางคูธุรกิจ  ตองยึดถือตามขอกําหนดตามกฎหมายแรงงานเปนหลัก   มีนโยบายในการ

ดูแลพนกังานในเร่ืองตาง ๆ ใหเหมาะสมและเปนธรรม  ไมวาพนักงานจะเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน

หรือไมก็ตาม  ดังนี ้

              การไมเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination)  ทุกคนควรไดรับการปฏิบัติตามหลักสิทธิ

มนุษยชนอยางเทาเทียมโดยไมมีการแบงแยกสีผิว  เช้ือชาติ  เพศ  ศาสนา  เผาพันธุ  ความพิการ  

รสนิยมทางเพศ ,   การกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และการดําเนนิการเพื่อเปดโอกาใหทุกคนมีสิทธิ

มนุษยชนสวนบุคคล,  การตอบสนอง หรือการแกปญหาดานสิทธิมนุษยชนตองทําดวยความ

ระมัดระวัง ,  พนักงานและผูบังคับบัญชา มีหนาท่ีบริหารงานท่ีรับผิดชอบอยางมีจริยธรรม  เพื่อเปน

แบบอยางท่ีดใีนการปฏิบัติตาม “อุดมการณและจรรยาบรรณ เอสซีจี” 

ดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภยั (Occupational Health & Safety) 

เอสซีจีมุงหวังใหพนกังาน  คูธุรกิจ  และผูเกี่ยวของทุกคนมีความปลอดภัย  ไมเกิดการ

บาดเจ็บและการเจ็บปวยจากการทํางาน  สนับสนุนใหมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
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ปลอดภัยท่ีด ี  ดําเนินการในเชิงรุกเพื่อปองกันอันตรายและการสูญเสีย   สรางวฒันธรรมการทํางานท่ี

ปลอดภัยท้ังองคกร  โดยใชมาตรการนาํระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล มาเปนเคร่ืองมือการ

บริหารงาน,  มีการตรวจสอบติดตามผล วิเคราะห สอบสวนดานความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ,  มีการ

จัดทํามาตรฐานระบบการรับรองความปลอดภัยของผูรับเหมาและคูธุรกิจ, มีการเตรียมพรอมเพื่อ

รองรับสถานการณฉุกเฉิน, มีการจัดการสารเคมีอันตรายอยางเปนระบบ  ปองกันอันตรายจาก

อุปกรณเคร่ืองจักรอ่ืน ๆ 

ดานส่ิงแวดลอม (Environment) 

เอสซีจี มุงม่ันท่ีจะดแูลสภาพแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อใหเกิดความ

สมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน ไดกําหนดเปนแนวปฎิบัติดังนี้ ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ

ผลิต  เคร่ืองจักร เทคโนโลยี และผลิตภัณฑท่ีไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม รวมท้ังลดการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ,   พัฒนาและจัดทําระบบฐานขอมูล  ดัชนีช้ีวดัดานส่ิงแวดลอม เพื่อใชในการ

จัดเก็บ ควบคุม และเปนขอมูลสําหรับการติดตาม วิเคราะห รายงานผล เพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

ควบคุมและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากกระบวนการดําเนนิธุรกิจ อาทิ  มลพิษ ของเสียจาก

กระบวนการผลิต,  ฟนฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อไมใหสงผลกระทบตอระบบนิเวศ  

เม่ือมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชในการผลิตโดยตรง,  สงเสริมใหผูขายและผูใหบริการกับ      

เอสซีจีมีสวนรวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  โดยจัดใหมีเกณฑ

กําหนดการจดัซ้ือผลิตภัณฑ/บริการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม, จัดทําแผนการอนุรักษพลังงานในทุก

กระบวนการ กําหนดเปาหมายในการลดการใชพลังงาน  รวมท้ังกลยุทธการดําเนินงาน ตามแนวคิด 3 

R (Reduce /Recycle / Replenish) สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน  (Alternative Energy)  หรือ

พลังงานสะอาด  ลดการใชเช้ือเพลิงประเภทน้ํามัน,  จัดทํา Protocal ใชในการคํานวณปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจก สอดคลองกับมาตรฐานสากล  และกําหนดเปาหมายในการลดปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจก,  พัฒนาการใชน้ําในกระบวนการผลิต  ลดปริมาณการใชน้ํา  นําเทคโนโลยี

บําบัดน้ํามาใชน้ําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด, พัฒนาและจัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  กําจัดกากของ

เสียใหเหลือนอยท่ีสุดหรือสามารถนําไปใชไดอีก(Zero Waste to Landfill)  จัดระบบแยกชนิดของเสีย  

ท่ีสอดคลองตามกฎหมายและหลักวิชาการ,  จัดทําโครงการสํารวจ  รวบรวมขอมูลและกําหนด

นโยบายดานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy) เพื่อใหทุกธุรกิจนําไปใชเปนแนวทาง

ในการดแูลรักษาความสมบูรณของระบบนเิวศในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง  โดยมีตวัช้ีวดัความสมบูรณของ
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ระบบนิเวศท่ีชัดเจน  และมีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  ตดิตามความ

คืบหนาและกาํหนดแผนฟนฟูพื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบจากการประกอบกจิการดานความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ดานสิทธิผูบริโภค 

เอสซีจี  ศึกษาเทคโนโลยี  นวัตกรรม สนับสนุนการวจิัยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม   ศึกษาและวเิคราะหวงจรชีวิตผลิตภัณฑ  (Life Cycle 

Assessment)   เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  โดยมีการกําหนดเปาหมายการพัฒนา

สินคาและผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  หรือไดรับรองฉลากเขียวเพิ่มข้ึนในทุกป  และจัดซ้ือ

วัตถุดิบและส่ิงของเพ่ือใชในการผลิตตาม “แนวปฎิบัตกิารจัดหาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเอสซีจี”  

และจัดทําฉลากสินคาและคําเตือนท่ีเหมาะสม  รวมไปถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธสินคาใหอยูใน

กรอบจรรยาบรรณ 

5.นโยบายและแนวทางปฎิบตัิระดับความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีในแตละขั้น  

เอสซีจีมีการกาํหนดนโยบาย   และแนวทางปฎิบัติแบงระดับความรับผิดชอบตอสังคมใน

การดําเนนิการ    รวมถึงกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบท่ีบริษัทใหความสําคัญและมุงสรางจิตอาสา

ใหกับพนักงานทุกระดบัอยางชัดเจน  แบงเปนระดับความรับผิดชอบได  ดังนี ้

ระดับความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผูถือหุน  มีบทบาทในการกาํกับดูแลใหฝายจัดการ

ดําเนินธุรกจิดวยความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  มีหนาท่ีเสนอนโยบาย แผน

กลยุทธ  ตลอดจนการประเมินผล  ควบคูไปกับการสรางผลกําไรใหกบับริษัท   หรือสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับผูถือหุน  โดยยดึม่ันในอุดมการณท่ีมีอยู    ซ่ึงรวมเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ท่ี

ถือปฏิบัติมาต้ังแตเร่ิมกอต้ัง  เพื่อใหม่ันใจวารูปแบบการบริหารงานของบริษัทบรรลุเปาหมายท่ีตัง้ไว

อยางมีประสิทธิภาพ  ไดแก 

5.1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) ความเทาเทียมของผูถือหุน (The Equitable 

Treatment of Shareholders)  คือ อํานวยความสะดวกใหไดรับสิทธิพื้นฐานตาง ๆ และสรางความเทา
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เทียมใหผูถือหุนทุกกลุม  ในฐานะนักลงทุนและฐานะเจาของบริษัทดวยมาตรฐานท่ียอมรับและ

เช่ือถือ 

5.2 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) ดําเนนิ

ธุรกิจโดยยดึม่ันในความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกีย่วของทุกฝาย  เพื่อประโยชนรวมกนัอยางยั่งยืน  

บริษัทรับรูสิทธิและกําหนดแนวทางรับผิดชอบดูแลผูมีสวนไดเสียดวยความเสมอภาค  ท้ังผูถือหุน  

พนักงาน ผูใชสินคาและบริการ  และผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ 

    5.3 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) ยึดถือปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีกําหนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย และหนวยงานอ่ืนของรัฐ

อยางเครงครัด  ติดตามแกไขอยางสมํ่าเสมอ  เพื่อใหม่ันใจไดวากฎหมาย กฎเกณฑ  ขอบังคับท่ีบริษัท

ถือปฎิบัติมีความถูกตอง ควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศใหถูกตองตาม

กฎหมายกําหนด  มีสาระครบถวน  เช่ือถือได  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ระดับความรับผิดชอบขั้นเศรษฐกิจ (Economy) 

การดําเนนิธุรกิจของเอสซีจี  สนับสนุนความกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศท้ังทางตรง  

คือ มูลคาจากผลประกอบการ(Direct Economic Value Generation) และทางออม คือ การกระจาย

รายไดยังผูมีสวนเกี่ยวของ  (Economic Value Distribution)   มุงสรางคุณคาใหแกลูกคา พนักงาน 

และผูมีสวนเกีย่วของทุกฝายอยางสมดุล  โดยเปาหมายสูงสุดขององคกรไมใชเพียงผลกําไร  แตกําไร

จากการดําเนินธุรกิจเปรียบเสมือนทางผานไปสูประโยชนสุขรวมกันของทุกฝายท่ีเกีย่วของ 

ระดับความรับผิดชอบขั้นจรรยาบรรณโดยความสมัครใจ 

คณะกรรมการบริษัทไดรวบรวมขอพึงปฏิบัติท่ีเรียกวา “จรรยาบรรณเอสซีจี”  คร้ังแรกเม่ือป 

2530  เพื่อใหมีแนวปฎิบัติท่ีสอดคลองกับอุดมการณในการดําเนนิธุรกิจของเอสซีจี  และไดปรับปรุง

ลาสุดเม่ือป 2550 จัดเปนหมวดหมูใหเขาใจงายและสะดวก อาทิ การปฎิบัติตอกันภายใตสิทธิและ

เสรีภาพ   การรับหรือใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่อาจสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจยางหนึง่

อยางใด  ความขัดแยงทางผลประโยชน  การทําธุรกรรมกับรัฐ  การปฎิบัติตอขอมูลและทรัพยสิน การ

ประกอบธุรกจิในตางประเทศ การปองกนัการฟอกเงิน 

นอกจากการจดัทําคูมือจรรยาบรรณเอสซีจี  คณะกรรมการบริษัทยังมีการรณรงคสราง

จิตสํานึกในการปฎิบัติงานตามแนวจรรยาบรรณเอสซีจี  ผานชองทางวารสาร  ระบบอินทราเน็ต  และ
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ยังมีกระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับขอรองเรียน (Whistleblower Policy)  ตั้งแตการรวบรวม

ขอเท็จจริง  กล่ันกรองขอมูล การคุมครองและใหความเปนธรรม  แกพนักงานที่แจงเบาะแสหรือไม

ปฎิบัติตามกฎหมาย  และพนักงานท่ีมีขอสงสัยสามารถปรึกษากับบุคคลท่ีบริษัทกําหนด ใหมหีนาท่ี

รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฎิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนด เอสซีจีมุงหวังใหพนักงานทุก

ระดับปฎิบัติหนาท่ีดวยคุณธรรมใหเปนหลักประจําใจ 

  

 

          

 6. นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความรับผดิชอบตอสังคมท้ัง 2 มิติของเอสซีจี 

           สําหรับแนวทางการบริหารจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร แบงตามกระบวนการ

บริหารจัดการองคกรไดเปน 2 มิติ    คือ  แนวทางการบริหารจัดการภายในองคกรดวยมิติภายใน        

( in process)  และแนวทางการบริหารจัดการภายนอกองคกรดวยมิติภายนอก  (after process)                  

ซ่ึงเอสซีจีไดดาํเนินการ  ตามแนวทางทั้ง 2 มิติ  แบงไดดังนี้ 

 

ขั้นท่ี 4 ความสมัครใจ Volunteer Action

ขั้นท่ี 3 จรรยาบรรณทางธุรกิจ Business Code of conduct

ขั้นท่ี 2 ประโยชนทางเศรษฐกิจ Economic Profit

ขั้นท่ี 1 ขอกําหนดตามกฎหมาย  Legislation
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6.1 แนวทางการบริหารจัดการดวยมิตภิายใน (in process)  กําหนดไว 3 ดาน ประกอบดวย 

ดานสุขภาพและความปลอดภัย 

เอสซีจีใหความสําคัญกับสุขภาพและความปลอดภัย ในการทํางานของพนักงานและคูคาทาง

ธุรกิจอยางจริงจัง  มุงสรางวัฒนธรรมความปลอดภยัขององคกรใหเกิดข้ึนอยางยั่งยืน  เร่ิมจาก

ผูบริหารในทุกระดับตองเปนตัวอยางและผูนําดานความปลอดภัยท่ีชัดเจน  มีการรณรงคและสงเสริม

ใหพนกังานและคูคาปฏิบัติตามแนวคิด “คิดกอนทํา เราปลอดภัย” และถือวาความปลอดภัยเปนความ

รับผิดชอบของทุกคน  โดยมีโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตาง ๆ   ดังน้ี 

การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย (SCG Safety Performance 

Assessment Program ,SPAP)  ใหสอดคลองตามกรอบแนวทางดําเนินงานดานความปลอดภัยของ

เอสซีจี  ยกระดับการดําเนินงานดานความปลอดภัยใหเทียบเทามาตรฐานสากล,  การรับรองระบบ

ความปลอดภยัคูธุรกิจ (SCG Contractor Safety Certification System , SCS) พัฒนาคูธุรกิจใหมี

ศักยภาพในการบริหารจัดการความปลอดภัยไดดวยตัวเอง  โดยเอสซีจีเปนผูใหคําแนะนําและตรวจ

ประเมินเพื่อรับรองผล,  การดําเนินการตามแนวปฏิบัติของ World Business Council for 

Sustainable Development – Cement Sustainability Initiative WBCSD –CSI  คือ บริหารความ

ปลอดภัยคูธุรกิจผานระบบ  และปองกัน ลดอุบัติเหตุท่ีเกดิข้ึนจากการใชยานพาหนะของบริษัทและ

คูธุรกิจ,  โครงการ Listed Driver สงเสริมพนักงานขับรถใหมีความเปนมืออาชีพ  โดยคัดเลือก

ตัวอยางจากผูท่ีขับรถเชิงปองกันอุบัติเหตุ  มีน้ําใจในการเขาไปชวยเหลือผูประสบภัยโดยไมคํานึง

วาฝายใดเปนฝายผิด  แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมท่ีนายกยอง, โครงการสรางจิตสํานึกการขับ

ข่ีปลอดภัย จดัทําส่ือภาพยนตรท่ีเปนเร่ืองจริงจากพนักงาน  เพื่อใหตระหนกัถึงผลกระทบของ

ผูบาดเจ็บ  ครอบครัวและบุคคลรอบขางท่ีเกิดจาการขับข่ีไมปลอดภัย, โครงการอบรมพนักงานขับ

รถ รวมมือกับสถาบันการศึกษา  พัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยในการขับข่ี  ซ่ึงสามารถอบรม

พนักงานขับรถไดถึง 4800 คน, โครงการสถานีบริการ NGV สดใสและปลอดภัย  คือ สถานีบริการ

กาซเอ็นจวีีท่ีบริษัทไดจดัสรางข้ึนตามมาตรฐานความปลอดภัยจนไดรับรางวัลชนะเลิศ

ระดับประเทศ, โครงการจัดสรางศูนยพักรถ มีหองนอนพัก  เพื่อใชเปนท่ีพักระหวางทางใหกับ

พนักงานขับรถของบริษัทและบุคคลภายนอกท่ัวไป  เพือ่ชวยลดความเมื่อยลาและอุบัติเหตุได 
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ดานทรัพยากรมนุษย   

เอสซีจีดําเนินการดานแรงงานตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎบัตรสากลท่ีเกี่ยวของ  

คํานึงถึงความตองการของพนักงาน  มุงหวงัใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดี  ระหวางพนักงานและองคกร  ซ่ึง

จะกอใหเกิดความภกัดีและประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน  ซ่ึงประกอบดวยการด สรรหา

พนักงานดวยระบบการคัดเลือกท่ีมีประสิทธิภาพและเปนธรรม  เพื่อใหไดพนกังานท่ีเปน “คนเกง

และดี”  ซ่ือสัตยมารวมงาน  โดยมีการดําเนินการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตาง ๆ ดังนี้ 

มุงบริหารคาจางและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเปนธรรม ดูแลพนักงานทุกคนอยางท่ัวถึง 

โดยใชระบบคณะกรรมการ  ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และยดึถือระบบความสามารถเปน

หลัก,   ใหการดูแลพนกังานตามระดับความรับผิดชอบตอพนักงาน  โดยไมตองใชการรองเรียน จดั

กิจกรรมและส่ือขอความกับพนักงานใหเกดิความเขาใจท่ีดีตอเอสซีจีอยางสมํ่าเสมอ,  มีระบบการ

รวบรวมและจัดการขอรองทุกข  หรือขอรองเรียนของพนักงาน  เพื่อสรางความม่ันวาสามารถ

รองเรียนไดอยางเปนความลับ,  ใชการติดตามและประยุกตใชขอปฎิบัติตามกฎบัตรสากลท่ี

เกี่ยวของดานแรงานและสิทธิมนุษยชน,  สนับสนุนเพื่อเสริมสรางการทํางานเปนทีม และสราง

จิตสํานึกใหพนักงานมีวินยัในการปฎิบัติงาน,   มีการจัดสวัสดิการใหเหมาะสมสอดคลองทางสภาพ

สังคมและเศรษฐกิจ  สงเสริมใหทํางานดวยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จัดบรรยากาศและ

ภาวะแวดลอมในสถานท่ีทํางาน,  และมีการกําหนดดัชนช้ีีวัดดานสุขภาพและความพึงพอใจของ

พนักงาน  พรอมสํารวจผลตามดัชนีท่ีกําหนด 

ดานบรรษัทภบิาลและความโปรงใส 

เอสซีจีมีวิสัยทัศนท่ีจะเปนตนแบบของธุรกิจ ในการบริหารงานที่สอดคลองกับหลัก

บรรษัทภิบาล  และการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบใหบรรษัทภิบาล

เอสซีจี  เปนไปอยางสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม  ผานทางคณะกรรมการบรรษัทภิ

บาลและสรรหา  มีหนาท่ีเสนอนโยบาย แผนและกลยุทธในเร่ืองบรรษัทภิบาล  ตลอดจนการ

ประเมินผล เสนอตอคณะกรรมการบริษัททราบ พรอมท้ังเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส  ผานชองทาง

ตาง ๆ อยางหลากหลาย   เพื่อใหม่ันใจไดวารูปแบบการบริหารงานขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีตัง้ไว

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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6.2 แนวทางการบริหารจัดการภายนอกองคกรดวยมิติภายนอก  (after process) ประกอบดวย 

ดานชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม               

เอสซีจีมุงสนับสนุน  เพื่อใหความชวยเหลือท่ีเหมาะสมกับสังคมและชุมชน  โดยเฉพาะท่ีอยู

รอบสถานประกอบการของเอสซีจี,   เอสซีจีสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ  ท่ีมุง

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชน  ท้ังดานการศึกษา  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  กีฬา และ

ศิลปะ  ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหเยาวชนเปนท้ังคนเกงและดี  หลีกเล่ียงการใหทุน

เพื่อนําไปจดัซ้ือส่ิงของ/กอสรางถาวรวัตถุ  เวนในกรณีท่ีจาํเปน,  เอสซีจีสนับสนุนกิจกรรม / 

โครงการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัยเรงดวน รวมท้ังพัฒนาศักยภาพและชีวิต

ความเปนอยูของคนในสังคมใหดีข้ึน  อาทิ  การพัฒนาอาชีพ   การสรางชุมชนเขมแข็ง  เพื่อให

สามารถยืนหยดัและชวยเหลือตนเองไดอยางยั่งยืนในอนาคต เอสซีจีสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ

ดานการแพทยและสาธารณสุข  อาทิ  ทุนเพือ่จัดซ้ืออุปกรณและเคร่ืองมือแพทยท่ีจําเปน  รวมท้ังทุน

คนควาวจิัยดานการแพทยและสาธารณสุข  เพื่อใหคนในชุมชนและสังคมมีสุขอนามันและคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน, เอสซีจีสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปะ  การอนุรักษวฒันธรรม  และการทํานุ

บํารุงศาสนาตามความเหมาะสม  เพื่อใหเกิดการสืบทอดจากรุนสูรุน,  เอสซีจีสนับสนุนมูลนิธิและ

องคกรสาธารณกุศลอ่ืน ๆ เพื่อชวยเหลือและปนโอกาสใหผูดอยโอกาสในสังคมใหมีชีวิตที่ดีข้ึน  

ชวยเหลือตัวเองได  ตลอดจนสนับสนุนองคกรท่ีสรางสรรคกิจกรรมอันเปนประโยชนตอการพัฒนา

คนในสังคม  โดยมีเปาหมายใหสังคมพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืน,  การเปดโอกาสใหชุมชนและผูมี

สวนเกีย่วของ มีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการตาง ๆ รวมท้ังการเสนอความคิดเหน็ตาง ๆ ท่ีเปนผล

มาจากการดําเนินงานของเอสซีจี,  โครงการประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพ Health Impact 

Assessment (HIA)  ดวยความเช่ือม่ันวาชุมชนและอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน  จึง

ใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพของผูมีสวนไดเสียในพื้นท่ี  โดยเชิญผูนําชุมชน  องคกรเอกชน 

หนวยงานราชการ  ส่ือมวลชน นักวิชาการ  และประชาชนมารวมแสดงความคิดเหน็  ขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการศึกษาและประเมินผลกระทบตอสุขภาพของชุมชนท่ีอยูรอบโรงงาน  โดยนําขอมูลมา

กําหนดเปนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน   รวมท้ังจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางสุขภาพ

อนามัย  อาทิ  การออกหนวยแพทยเคล่ือนท่ี  การปองกันอุบัติภัยสารเคมี  การกําหนดกลุมเส่ียงและ

พื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางและการดําเนินงานของโรงงาน 
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7. ประสิทธิผลกลยุทธการส่ือสารภาพลักษณแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี  โดยการ

ประเมินผลที่ผานการรับรองจากหนวยงานภายนอกท่ีเชื่อถือได 

ตามวิสัยทัศนเอสซีจี  ท่ีมุงม่ันเพื่อดําเนินตามแนวทางการพัฒนาอยางยัง่ยืน คือ การเปนผูนํา

ธุรกิจในระดับอาเซียนดวยการพัฒนาแบบยั่งยืน  ( ASEAN sustainable Business leader 2006 – 

2016)  และเปนตนแบบการทํางานท่ีนี่อยางมีความสุข ( Role Model  Good Governance  & 

Sustainable Development )  โดยเฉพาะการดําเนินงานทุกธุรกิจตองการสรางความเช่ือม่ัน (Trust ) 

ใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ตามอุดมการณ 4  คือ ตั้งม่ันในความเปนธรรม  มุงมั่นความเปนเลิศ  

เช่ือม่ันในคุณคาคน  และถือม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม  สงผลใหประสิทธิผลการส่ือสาร

ภาพลักษณการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี    ไดรับการยอมรับท้ังในประเทศและ

ระหวางประเทศ    ซ่ึงการประเมินผลตอบรับการรับรูภาพลักษณพจิารณาจากประเภทและคุณภาพ

รางวัลตาง ๆ  ได ดังนี ้

7.1 รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand 

Corporate Excellence Awards 2009 (TMA) จากสมาคมการจัดการธุรกจิแหงประเทศ

ไทย  และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  ความเปน

เลิศดานการจดัการทรัพยากรบุคคล ติดตอกันเปนปท่ี 9  ความเปนเลิศดานนวัตกรรม

และการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ติดตอกันเปนปท่ี 5  ความเปนเลิศดานความรับผิดชอบ

ตอสังคม  ความเปนเลิศดานสินคาและบริการ 

7.2 รางวัลองคกรตนแบบการพฒันาอยางยัง่ยนืระดับ Gold Class จาก Dow Jones 

Sustainability Indexed (DJSI)  ติดตอกนั 3 ป (ป 2551 – 2553) 

7.3 รางวัลเกียรติยศแหงความสําเร็จดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม SET 

Award of Honorจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ติดตอกัน 3 ป (ป 2551 – 2553) 

7.4 รางวัลบริษัทยอดเยีย่มของประเทศไทยจากการจัดอันดบั Asia’s Top companies 2010 

จากนิตยสาร Finance Asia ในดาน Best Corporate Governance /  Best Corporate 

Social Responsibility 

7.5 รางวัลยอดเยี่ยมจากนิตยสาร Corporate Governance Asia  ในดาน  Asia’s Best CSR 

2010 
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7.6 รางวัลบริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยม Thailand’s Most Innovative company Award 2010 

จากจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

7.7 รางวัลกิตติคุณสัมพันธ “สังขเงิน” ป 2552-2553 จากสํานกันายกรัฐมนตรี กับโครงการ

เอสซีจีรักษน้ํา  เพื่ออนาคต 

8. การนํานโยบายกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซึจี  มาดําเนินการใหพื้นท่ีเขต

เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

        เอสซีจีไดกําหนดวิสัยทัศน คือ  ตนแบบผูนําธุรกิจในระดับอาเซียนดวยการบริหารงานท่ี

สอดคลองกับหลักบรรษัทภบิาลและการพฒันาอยางยัง่ยนื  ( ASEAN sustainable Business leader 

2006 – 2016)  และเปนตนแบบการทํางานอยางมีความสุข ( Role Model  Good Governance  & 

Sustainable Development )  โดยเฉพาะการดําเนินงานทุกธุรกิจตองการสรางความเช่ือม่ัน (Trust ) 

ใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ตามอุดมการณ 4 ดาน คือ ตั้งม่ันในความเปนธรรม  มุงม่ันความเปนเลิศ  

เช่ือม่ันในคุณคาคน  และถือม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม  รวมถึงสนับสนุนใหทุกกลุมธุรกิจสราง

ความรวมมือในการพัฒนาชุมชนสังคมท่ีมีโดยรอบองคกร  จึงไดกําหนดใหเอซีจ ี เคมิคอลส นํา

นโยบายและกลยุทธดังกลาวไปดําเนนิการตอไป 

                        ซ่ึงผูรับผิดชอบนํานโยบายและกลยุทธไปดําเนินงานและปฎิบัติในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมือง               

            มาบตาพุด  คือ  คุณเทวิณฑร สมงาม ผูจัดการฝาย CSR บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด ให  

            ขอมูลวา 

“การนํานโยบายจากสวนกลางมาดําเนินการในพื้นท่ีมาบตาพุด  กอนอ่ืนตองเขาใจถึงความ

แตกตางของพ้ืนท่ีและความแตกตางของธุรกิจ  โรงงานเอสซีจีถือเปนกลุมอุตสาหกรรมเคมีคอล มี

พนักงาน 2,500 คนจากท้ังหมด  13 โรงงาน มีความเกี่ยวของถึง 33 ชุมชน  ซ่ึงภาพรวมคนสวนใหญ

มักจะกลัวอุตสาหกรรมประเภทน้ี  เชน  กลัววาจะทําใหมะเร็ง  อาจจะเกิดการระเบิดอันตรายรายแรง

มาก  ท่ีสําคญัคือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไมไดมีเพียงโรงงานของเอสซีจีแหงเดียว  แตยงัมี

โรงงานอ่ืน ๆ ภายในพ้ืนท่ีมากมาย   โรงงานของไตหวนั อินเดยี โรงงานขนาดเล็ก    ดังนัน้มาตรฐาน

ความปลอดภยัและการดูแลก็ไมเทาเทียมกัน  ถาเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึน   ทุกโรงงานก็ตองรับ

เหมือนกนัหมด  ถามีโรงงานใดในนิคมฯทําไมดี  เอสซีจีก็ยอมโดนไปดวย  จะไปบอกวาไมใชไม

เกี่ยว  เราทําดกีวากไ็มได  เพราะอยูรวมกนั  แตกตางกบัโรงงานพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีตั้งเปนโรงงานเด่ียว  มักจะ

มีความชัดเจน ถาเกิดผลกระทบกับชุมชนกส็ามารถรูไดทันทีวา   โรงงานแหงนั้นทําดหีรือไมด ี
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นิคมมาบตาพุดเปนพืน้ท่ีซ่ึงจายภาษีใหรัฐ   ปละกวา 70,000 ลานบาท  ถือวาหลอเล้ียง

ประเทศทีเดยีว  ดังนั้นถามีอะไรกระทบระบบอุตสาหกรรมก็ลําบาก   มาบตาพุดนับเปนแหลงงาน

ประเภทตาง ๆ ประกอบดวยท้ังแรงงานมีความรู  และแรงงานไมมีความรู    ซ่ึงรายช่ือตามทะเบียน

บานมีประชากรราว     200,000  - 300,000 คนเทานั้น  แตมีประชากรในพ้ืนท่ีจริง ๆ เกือบ 600,000 

คน  ท่ียายเขามาทํางาน    แตไมไดยายทะเบียนบาน    เชน   กลุมคนประเภทเขามาทํางานในโรงงาน   

กลุมคนประเภทประกอบอาชีพรอบ ๆ โรงงาน  เชน คาขาย รับจางซักผา  เม่ือคนจํานวนมากอยู

รวมกันยอมเกดิปญหาตามมา เชน ความปลอดภัย ความคับค่ังของระบบจราจร  ระบบสาธาณูปโภค

ตาง ๆ  ปญหายาเสพตดิ ปญหาอาชญากรรม   ขณะท่ีรัฐเก็บภาษไีดตามตัวเลขสํามะโนประชากร

เทานั้น  แตจํานวนคนท่ีใชบริการมีมากกวาเงินรายไดท่ีไดรับ  ทําใหภาครัฐดูแลไดไมท่ัวถึง   ประเด็น

ท่ีเลามาน้ี     ทําใหเอสซีจีเคมีคอลสเห็นปญหา   และเสนอตัวเขามาใหความสนับสนุนในสวนนี ้

โดยเฉพาะปจจุบันโรงงานอยูใกลกับชุมชนมากข้ึนเร่ือย ๆ พื้นที่กันชน (Buffer Zone)  ซ่ึง

เปนพื้นท่ีกําหนดใหเปนแนวกันชนระหวางโรงงานและชุมชน   ไมใหอยูใกลกันมากจนเกินไป   เร่ิม

หายไปเร่ือย ๆ  เพราะคนอยากมีเล้ียงชีพ  อยากมีรายได   ก็พยายามรุกเขามาอยูใหใกลโรงงานมาก

ท่ีสุด เชน มาเปดรานสมตํา   รานซักผา  บานเชา ตางๆ ทําใหพื้นที่มาบตาพุดจดัเปนพืน้ท่ีมีความ

ออนไหวมาก ๆ ไมเหมือนพื้นท่ีแหงอ่ืนของประเทศ    นอกจากนั้นยังมีกลุมเอ็นจีโอท่ีดแูล

ส่ิงแวดลอม อยากใหเปนเมืองปลอดมลพิษ  ไมอยากใหมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะ  เพราะอาจไป

ทําลายส่ิงแวดลอม  แตโรงงานมาบตาพุดเร่ิมมีมาต้ังแต ปพ.ศ.2524 สมัยเศรษฐกจิรุงเรืองมาคัดคาน

ตอนนี้ก็พดูยาก   ซ่ึงขอเท็จจริงของสังคม    คือ  ประชาชนไมไดรังเกียจโรงงาน แตก็กังวลวาถามี

กรณีฉุกเฉิน เชน ไฟไหม  โรงงานระเบิด  จะเกดิผลกระทบอันตรายมากนอยเพียงใด  ดังนั้น

อุตสาหกรรมก็ตองอยูกับชุมชนใหได  จะหามไมใหเกดิ ไมใหทําเลยก็คงเปนไปไมได  ท้ังเร่ืองภาษี

หรือรายรับของประเทศ  แตอุตสาหกรรมก็ตองดูแลส่ิงแวดลอมรอบดานท่ีโรงงานต้ังอยู    ตองมีวิธี

บริการจัดการเรื่องพวกนีใ้หชัดเจน   สรางความมั่นใจใหกับชุมชน   ทําความเขาใจซ่ึงกันและกันเปน

เร่ืองสําคัญ 
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9. วิธีการและชองทางการดาํเนินโครงการและกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี     

ในพื้นท่ีเขตเทศบาลมาบตาพุด 

จากประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีไดกลาวมาขางตน ในเร่ืองของโรงงานท่ีมีจํานวนมากและมีความ

แตกตางกัน  รวมถึงชุมชนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเอสซีจีตองดูแลถึง 33 ชุมชน  ทีมงานซีเอสอารมาบตาพุดซ่ึง

มีจํานวนประมาณ 10 คน  รวมถึงทีมสนับสนุนประมาณอีก 10 คน ก็ไดรวมกนัดําเนนิการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคมใหกับชุมชน   แบงไดเปนดานตาง ๆ ดังนี ้

ดานคณุภาพชวีิต  

นอกเหนือจากการจางงานเพ่ือเปนพนักงานภายในโรงงาน  ในกรณีท่ีไมสามารถเปน

พนักงานได  เอสซีจีก็ใหการสนับสนุนการสรางรายไดดานอ่ืน   เชน  มีการจางทําอาหารสงพนักงาน 

ซ่ึงมีจํานวนหลักรอยหรือหลักพันคน   การจางทําอาหารท้ังคาวและหวานจากชุมชนทุกคร้ังท่ีเอสซีจี

มีการเล้ียงรับรอง  ซ่ึงรายจายสวนนี้  ปหนึ่งเปนจํานวนถึงเกือบ 10,000,000 บาท  ในกรณีท่ีอาหาร

บางประเภททาํไมเปน  เอสซีจีก็จัดหาวิทยากรมาอบรมสอนทําใหดวย  เพื่อใหมีความหลากหลายใน

ฝมือการทําอาหารเพ่ิมข้ึน  ท่ีจริงโรงงานส่ังจากเอสแอนดพี  ส่ังโลตัสก็ได  แตเอสซีจีก็ยินดีส่ังอาหาร

จากชุมชนมากกกวา    

รวมถึงการจางชุมชนเย็บผาเพื่อใชเช็ดเคร่ืองจักร   งานซักรีด   งานผูรับเหมา  งานทําสวน  

งานแมบาน  เชารถตู  เชาเตนท  ซ่ึงเอสซีจียินดใีชบริการจากคนในชุมชนกอน  เพราะคนในพ้ืนท่ี

สวนใหญไมมีคุณวุฒิเพียงพอท่ีจะทําตําแหนงพนักงานหลักของโรงงานเคมีคอล  จึงเปนลักษณะ

สนับสนุนอาชีพดังกลาวนี้        คนในชุมชนดั้งเดิมก็มักมีรายได  มีท่ีดิน  ก็จะมีวธีิรับงานตางจาก

พื้นที่อ่ืน   เชน การรวมกลุมเปนวิสาหกจิชุมชน  คือ  ชาวบานรวมกลุมอาชีพและบริหารจัดการ

กันเอง  รวบรวมผลิตภัณฑหรือการบริการท่ีโรงงานตองการ   แบงสรรใหชาวบานท่ีมีความพรอมมา

ดําเนินการ  เพราะโรงงานไปจางตรง ๆ กับชาวบานเขามักไมยอมรับ  ไมอยากทํา  จึงใชวิธีผานกลุม

วิสาหกจิชุมชน  เพื่อใหชาวบานดําเนนิการกันเองตามความสมัครใจและความเหมาะสมของชุมชน 

ดานพฒันาสังคมและชุมชน   

เอสซีจีนําชุมชนไปดูกจิกรรมการดําเนนิงานในพ้ืนท่ีอ่ืน  เชน  เอสซีจีเปเปอร  จ.ราชบุรี  

ดําเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอะไรบาง  เพื่อใหชุมชนทราบไดวา  โรงงานให
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ความสําคัญกับชุมชนจริงและไมไดดําเนนิการแตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืน   มาบตาพุดมีกจิกรรมไมนอยไป

กวาพืน้ท่ีอ่ืนเชนกัน   นอกจากนี้เพื่อใหชุมชนต้ังขอสังเกต  จากการดูงานวา   กจิกรรมที่เอสซีจีเคมิ

คอลทําในพื้นท่ีชอบหรือไมชอบ ตองการอะไรเพิ่มเติม    ก็ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอกัน    

ท้ังนี้โดยมีเปาหมายเพื่อใหชุมชนและโรงงานอยูดวยกันอยางราบร่ืนท่ีสุด   

กิจกรรมท่ีไดดาํเนินการเม่ือปท่ีผานมา  อาทิ เด็กๆในชุมชนปดเทอมไมมีอะไรทํา  เอสซีจีจัด

โครงการทีมฟุตบอล  สอนการเลนฟุตบอลใหถูกทักษะ   เพื่อปองกันไมใหเดก็เขาตองไปยุงกับยาเสพ

ติด   โครงการอบรมดีเจนอย   เอสซีจีหาคนมาฝกสอน  การอาน  การออกเสียง  ผลิตรายการ

ออกอากาศจริง   โครงการมัคคุเทศนนอย   ใหนักเรียนมัธยมระดับม 3 – ม 5 มาฝกอบรม  ใหขอมูล

เพื่อนําชมภายในโรงงาน  กระบวนการผลิตเปนอยางไร  การดแูลส่ิงแวดลอมจัดการของเสียทํา

อยางไร  มีหนาท่ีรับแขกบรรยายการเยี่ยมชม  สําหรับนําชมเม่ือชาวบานเขามารับฟงเวลามีกจิกรรม

เปดบานเยี่ยมชมโรงงาน  (Open House)    โครงการอสม.นอย  อบรมเยาวชนใหความรูเร่ืองการดูแล

สุขภาพ  และออกไปเยีย่มเยยีนชุมชน   ท้ังยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางคนตางวยั เชนเด็ก

กลับไปดูแลคนแกท่ีบาน  ใสใจใหความเปนครอบครัวชัดเจนยิ่งข้ึน 

ดานการศึกษา   

การใหทุนการศึกษา แบงเปน 2 แบบ   คือ  การใหทุนแบบตอเนื่องจนจบปริญญาตรี    ทุนนี้

มีจํานวนไมมาก    เพราะใชระยะเวลานานและจํานวนเงินมาก   เง่ือนไขตองเรียนใหไดไมต่ํากวา  2.5  

จนกวาจะจบ  โดยทุนประเภทนี้ตองรอจบกอนถึงจะใหคนใหมได  ตามอัตราจํานวนทุนท่ีกําหนดไว   

ประเภททุนทุกปตอปซ่ึงจะใหทุกชุมชน 20 ทุน 33  ชุมชน ใชงบประมาณ 4 – 5,000,000 บาทตอป  

คือ  ถาชุมชนน้ีใครมีความตองการขอทุนกย็ื่นความจํานงเขามา   ถาปหนาหรือปตอไปไมเดือนรอนก็

ไมจําเปนตองขอทุน   เพื่อใหมีการหมนุเวยีนภายในชุมชน   การคัดเลือกก็ดําเนนิโดยใหประธานแต

ละชุมชนเปนผูคัดเลือกมาเอง   และสงรายช่ือมาใหเอสซีจีเพื่อมอบทุนแกลูกหลานโดยไมมีขอผูกมัด

ใด ๆ        

ดานวัฒนธรรม / ศาสนา   

นับรวมงานประเพณีของชุมชนแทบท้ังหมด  อาทิ  งานกฐิน งานผาปา  งานบวช  งาน

แตงงาน งานศพ  งานสงกรานต  วันสําคัญตาง ๆ ของชุมชน   งานแบบนี้เอสซีจีจะเขาไปรวม
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กิจกรรมตลอด ทุกวนัเสาร-อาทิตยจะมีการลงพื้นท่ีทุกสัปดาหไมมีหยุด  หมุนเวียนกันไปท้ัง 33 

ชุมชน 

ดานความปลอดภัย   

เอสซีจีแบงการดูแลเปน 2 สวน  คือ สวนภายในพื้นท่ีโรงงานท้ังหมด   ใชรูปแบบการจางมือ

อาชีพท่ีไดมาตรฐาน เชน บริษัทดาวนเคมิคอล  บริษัทดูปอง  เขามาบริหารจัดการในการดแูลดาน

ความปลอดภยัใหไดตามมาตรฐานตามกฎหมาย  สวนภายนอกโรงงาน  คือ การดูแลในสวนท่ี

เกี่ยวของกับชุมชน  แบงเปน                                                                                                                                          

ดานความปลอดภัยแกชุมชน   มีการรวมซอมแผนฉุกเฉินกับชุมชน  เร่ิมจากประชุมทําความ

เขาใจสถานการณ  เม่ือเกดิเหตุฉุกเฉินตองดาํเนินการอยางไร เชน  ถาไฟไหมจะอพยพไปเสนทาง

ไหน  ตองติดตอใครบาง  ใหเบอรโทรของผูรับผิดชอบ  เสนทางปลอดภัยมีกี่เสน  เขาออกอยางไร  

ฝกฝนการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหอสพปร.  ถาโดนสารพิษจะแกไขอยางไร  การผายปอดอยาง

ถูกตอง  ใหการสนับสนุนเคร่ืองมือดูแลสุขภาพใหเหมาะสมกับชุมชน   

                  ดานการจัดทีมพนักงานเจาหนาท่ีเทคนิคท่ีมีความเช่ียวชาญลงพ้ืนท่ี   เพือ่ชวยตรวจตรา   

      สภาพความปลอดภัยในครัวเรือน  เชน  ดูระบบไฟฟา น้ําประปา ตาง ๆ  หัวปล๊ักหลวมอาจเกิดไฟฟา 

       ลัดวงจรกเ็ปล่ียนใหใหม   มีรองรอยแกสร่ัวไหม    

               ดานการจัดวิทยากรอบรมดูแลการใชรถมอเตอรไซด  ระบบเคร่ือง  เพื่อความปลอดภัยใน 

    การขับข่ีและใชยานพาหนะอยางถูกตอง   เพราะเปนพาหนะท่ีคนในชุมชนนิยมใชกนัมาก 

ดานส่ิงแวดลอม   

ปจจุบันนีก้ฎหมายมีขอบังคับเร่ือง  protection Stripe  คือ  ใหมีพืน้ท่ีสีเขียวต้ังแตแนวร้ัว

โรงงานเขามาถึงตัวโรงงาน   เพื่อใหเปนแนวกนัชน   โดยกําหนดใหปลูกตนไมปองกันมลพิษ เอสซีจี

ก็ดําเนนิการตามขอกําหนดกฎหมายชัดเจน  สวนเร่ืองคุณภาพน้ําและอากาศก็ตองดูแลใหถูกตองตาม

ขอกําหนด  สวนเร่ืองของเสียท่ีท้ิง (Waste)   ถาตองนําไปท้ิงภายนอกโรงงาน   เอสซีจีกําหนดใหรถ

ทุกคันท่ีขนของเสียออกไปจะตองติดตั้ง GPS เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดทุกคร้ังวา   ขับไปเสนทาง

ใด   ถูกตองท่ีกําหนดไหม  และตองไปสงยังพื้นท่ีกรมโรงงานกําหนดเทานัน้   ไมสามารถแอบไป   

เทท้ิงกลางทางได   
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โครงการมุงเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับชุมชน  เชน  วันรักษโลกปลูกตนไมรวมกับชุมชน   โดย

ชุมชนกําหนดพื้นท่ี   เอสซีจีนําพนกังานและกลาไมไปรวมปลูกกับชุมชน   อาจเปนไมผลท่ีกินได

หรือตนไมขนาดใหญ เพื่อชวยดดูซับคารบอนไดออกไซดและมลพิษ   รวมถึงการจัดอบรมใหความรู

กับชุมชน   กจิกรรมการรีไซเคิลน้ําจากครัวเรือน  โดยเอสซีจีนําวิทยากรไปใหความรู   จัดหาอุปกรณ

ให  เพื่อแนะนําวิธีทําบอบําบัดไขมันและน้ําท้ิงกอนปลอยออกสูน้ําภายนอกชุมชน  มีการพาไปดูงาน

ชุมชนอ่ืน โครงการจักรยานปนเพิ่มออกซิเจนใหแกน้ํา   เพื่อดูแลส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชนตามความ

สมัครใจ 

นอกจากนี้  เอสซีจียังไดใหความสําคัญและดูแลตามแนวทางของจ.ระยอง ท่ีใหความสําคัญ 

3 ดาน  คือ ดานการทองเท่ียว   ดานเกษตร   และดานอุตสาหกรรม     

ดานอุตสาหกรรม คือ  เอสซีจีมุงม่ันเปนโรงงานตนแบบอุตสาหกรรมท่ีดี  ไมกอปญหา ไม

กอมลพิษ  สรางความม่ันใจใหกับชุมชนอยางมีความรับผิดชอบ 

ดานการทองเที่ยว คือ  เอสซีจีจัดโครงการรักษส่ิงแวดลอม  ณ ชายหาด แมรําพึง  ซ่ึงขณะนี้

ไดเร่ิมจากพื้นท่ีนํารอง ณ กนอาว    ทําการรณรงคเก็บขยะจากชายหาดแยกโดยประเภทขยะอยาง

ถูกตอง  จัดใหมีการติดปายท้ิงขยะใหถูกท่ี   จัดหาถังขยะแยกประเภทท้ัง 3 แบบ  อยางเพียงพอแก

ชายหาด  หวังผลักดันใหเปนชาดหาดนาเท่ียวของกรมควบคุมมลพิษของประเทศ   ท้ังนี้เพื่อแสดงให

เห็นวา  อุตสาหกรรมและการทองเท่ียวสามารถอยูรวมกนัไดอยางเหมาะสม  ถาทุกคนรวมใจกันดูแล  

นอกจากนี้ยังผลักดันใหมีการติดต้ังไฟและแสงสวางตามชายหาดสรางความปลอดภยัแกนักทองเท่ียว    

การปลูกตนสารภีทะเลซ่ึงเปนตนไมประจาํจังหวดัระยองใหเต็มพืน้ท่ีชายหาด   การสรางทุนลอยน้ํา

เพื่อกําหนดเขตพ้ืนท่ีปลอดภยัในการเลนน้าํ  และในอนาคตโครงการดังกลาวจะขยายจนดําเนินการ

เต็มท้ังเสนทางของหาดแมรําพึง 

ดานการเกษตร  คือ  โครงการรักษน้ําเพื่ออนาคต  ซ่ึงเปนโครงการหลักของกลุมเอสซีจี   

โดยจัดการรณรงคทําฝายหินท่ีเขายายดา  ณ บานเพ  เพราะพ้ืนท่ีจดุนีต้างจากท่ีอ่ืน   เพื่อเพ่ิมความชุม

ช้ืนแกพืน้ท่ีทําสวนตางๆ ของจังหวดัระยอง    โดยปพศ. 2553 ทําได 1,200 ฝาย  โดยตั้งเปาจะทําให

ครบ 5,000 ฝาย  ในปพศ. 2556   เปนปท่ีกลุมเอสซีจีครบรอบ 100 ป  ซ่ึงนับเปนสวนหนึ่งของ

โครงการ 50,000 ฝายของเครือเอสซีจี   โดยเปนโครงการท่ีเกิดจากความรวมมือระหวางพนกังานและ

ชุมชน      
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10. กลยุทธการส่ือสารภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีในพื้นท่ีมาบตาพุด 

ความรับผิดชอบดานการส่ือสารข้ึนกับแผนก Public Communication โดยแยกเปน 2 สวน 

คือนโยบายกลยุทธการส่ือสารจะกําหนดมาจากสวนกลาง  คือ ฝายส่ือสารองคกร สํานักงานใหญ

รับผิดชอบกับส่ือมวลชนในภาพรวม  และกลยทุธและการส่ือสารดําเนินการภาพลักษณความ

รับผิดชอบตอสังคมในพ้ืนท่ีมาบตาพุด    นําไปปฎิบัติโดยทีมสวนซีเอสอารมาบตาพุดกับส่ือมวลชน

ทองถ่ินหลากหลายชองทาง  ประกอบดวยเคร่ืองมือตาง ๆ ดังนี้ 

ส่ือส่ิงพิมพทองถ่ิน   ประมาณ 30 ฉบับ, วทิยุชุมชนก็ซ้ือเวลารายการใหขอมูลขาวสารความรู

ดานตาง ๆ และรายงานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีโรงงานตองการแจงใหทราบ, เคบิลทองถ่ิน  วีดีโอกิจกรรม

ตาง ๆ ท่ีไดเอสซีจีดําเนินการใหไดรับรู  เชน เนวเิกเตอรรวมกับเอสซีจีทํารายการรวมกัน  ผูกกระชัง

หอยนางรม  ปูไข, วารสาร”เพื่อน”ทุก2 เดอืน คร้ังละ 5,000 เลม แจกท้ัง 33 ชุมชน และโรงเรียนตาง ๆ  

เนื้อหาประกอบดวยกิจกรรมชุมชน  เพื่อนแนะนําบอกตอ  ซุบซิบ  แนะนําขาวสารทัว่ไป,   Facebook / 

CRS News ทุกอาทิตย รายงานความคืบหนาตาง ๆ ของกิจกรรมใหพนักงานไดรับทราบท่ัวกัน, รถ

กระจายขาว  สองแถวติดปาย 2 ดานวิ่งใหขาวเวลากระตุนใหชุมชนเขามารวมกิจกรรม  เชน  จะออก

หนวยแพทยเคล่ือนท่ีถึงแจงใหทราบท่ัวกนั  ซ่ึงส่ือปายกลางแจงไมคอยไดรับความสนใจน่ิงเกินไป   

แตท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุด  คือ การลงพื้นท่ีเขาถึงชุมชนแบบเหน็หนาเห็นตา   Knock 

Door  เอสซีจีจึงไดจดัโครงการ One Manager One Community (OMOC)  คือ ผูบริหารตองลงพื้นท่ี

ไปพบชุมชนอยางนอยปละ 1 คร้ัง  โดยมีทีมซีเอสอารนําไปรวมกิจกรรม  เชน เลนกฬีาและ

รับประทานอาหารรวมกัน  เฉล่ียสัปดาหละคร้ัง  หมุนเวียนใหครบ 33 ชุมชน  และมอบหมายให

พนักงานโรงงานประมาณ 2,500 คน  ทุกคนจะตองรวมกิจกรรมซีเอสอารอยางนอย 1 คร้ังตอป  ทุก

ระดับช้ัน  เม่ือโรงงานจัดกจิกรรมอะไรกต็ามทุกคร้ัง   พนักงานสามารถมาลงทะเบียนเพื่อเขารวม

กิจกรรมเม่ือไรก็ได  นอกจากนี้เอสซีจียายทะเบียนรถท้ังหมด 150 คันใหเปนทะเบียนระยอง  เพื่อเสีย

ภาษีเขาทองถ่ิน ปละ 500,000 บาท  สวน VAT ใหเสียท่ีระยองปละ 500 ลาน  สวนนีก้็เปนการ

อุดหนุนการปกครองทองถ่ินใหมีรายไดเพียงพอตอการดูแลชุมชน 

11. ปญหาและอุปสรรคในการส่ือสารภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีกับชุมชน   ใน

พื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองมาบตาพดุ 

ปญหาอุปสรรคในการส่ือสาร คือ มีการแขงขันสูงของกลุมธุรกิจในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมือง

มาบตาพุด แมส่ือในพื้นท่ีจะมีเยอะก็ตาม แตทุกองคกรก็พยายามดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
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สังคม  ซ่ึงยอมตองการส่ือสารใหประชาชนและชุมชนไดทราบเชนเดยีวกัน  และโครงการสวนใหญก็

เปนกิจกรรมท่ีใกลเคียงกัน ดังนั้นโจทยคือ จะทําอยางไรท่ีจะตองทําใหส่ือสารและสรางชองทางการ

รับรูใหกับประชาชน  และสามารถสรางความแตกตางระหวางเอสซีจีกับองคกรอ่ืน  ดวยรูปแบบ

เนื้อหาและวิธีการท่ีไมเหมือนคนอ่ืน   ทําใหคนตามไมทัน  เพื่อสรางความสนใจและเปดพื้นท่ีขาวให

ไดมากท่ีสุด   

12. เปาหมายการรับรูภาพลักษณความรับผดิชอบตอสังคมของเอสซีจี 

สําหรับเปาหมายการรับรูภาพลักษณ  เอสซีจีมอบใหหนวยงานภายนอกท่ีเปนกลางทําการ

วิจัยและเปนผูประเมินผล   (Third Party)   เพื่อใหไดทราบวา  ผลตอบรับความพึงพอใจจากชุมชน   

ตอเอสซีจีและเอสซีจี เคมิคอลสท่ีไดดําเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง

เปนอยางไรกบัชุมชน   ซ่ึงผลการศึกษาวจิยัพบวา  ชุมชนประเมินผลตอบรับตอเอสซีจีใหระดับ 4 

จาก 5  เพราะชาวบานสามารถโทรหาทีมงานซีเอสอารไดตลอด 24 ช่ัวโมง  ถาเปรียบเทียบก็คือ  ถา

เอสซีจีลงเลือกตั้งในพื้นท่ีมาบตาพุดก็ไดท้ังทีม    

เอสซีจีใหบริษทัวิจัยท่ีเปนกลางเขามาเก็บขอมูล พบวา ดานชุมชนสัมพนัธไดรับการประเมิน  

90 จาก 100  ดานความปลอดภัย 80 จาก 100  ดานส่ิงแวดลอม 85 จาก 100  ดานการส่ือสาร 78 จาก 

100  นอกจากนี้ เอสซีจีเปนบริษัทแรกท่ีไดรับรองตามมาตรฐาน IS0 26000 ในป 2552  การท่ีเอสซีจี 

เคมิคอลส มาบตาพุดใชทีมงานทํางานดานซีเอสอารทีมเดียวท้ัง 13 บริษัท  แบงเปนทีมพนกังาน

ประจํา 10 คน  และทีมสนับสนุนประมาณ 10 คน ขอดี  คือ ความสัมพันธชัดเจน  ทิศทางไปทาง

เดียวกัน  ไมแตกประเด็น  เนื้อหาทีมซีเอสอารประกอบไปดวย 3 ดานท่ีตองดูแล  คือ  ชุมชมสัมพันธ  

การส่ือสาร  รัฐสัมพันธ 

โครงการเพ่ือนชุมชน  ซ่ึงเร่ิมมาต้ังแตป 2553  ตั้งเปาจะพัฒนาเปนสมาคม  จนถึงมูลนิธิข้ัน

ตอไป   เพื่อสามารถจูงใจใหโรงงานตองการเขามาเปนสมาชิกเพิ่มข้ึน  เชน  เม่ือเขามารวมจะไดรับ

มาตรการลดหยอนภาษีในการบริจาค  และเพื่อใหโรงงานตาง ๆ เห็นความสําคัญวา  การเขามาเปน

สวนหนึ่งของสมาคมจะทําใหเกิดความนาเช่ือถือไดมากกวาโรงงานท่ีไมไดเขารวม   โดยเฉพาะ

กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ท่ีเพื่อนชุมชนไดดําเนินการ  โรงงานเล็ก ๆ ท่ีเขามารวมกจ็ะไดช่ือวาเปน

สวนหนึ่งของการดําเนนิการเชนกัน  เพื่อใหทุกโรงงานท่ีเขามาเปนเพื่อนชุมชน  ตองทําใหได

มาตรฐานเดยีวกันตามขอกําหนดของโครงการ 
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สวนท่ี 2  ศึกษาถึงประสิทธิผลกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล    
                เมืองมาบตาพดุ   

ผลการวิจัยนําเสนอตามลําดับ  ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปทางประชากรศาสตร 
ตอนท่ี 2 การรับรูกิจกรรม / โครงการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจกิจกรรม / โครงการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 

 

ตอนท่ี 1  ลักษณะท่ัวไปทางประชากรศาสตร 
ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีไดทําการศึกษา  ไดแก  ขอมูลดานเพศ   อายุ           

ระดับ  การศึกษา  อาชีพ  และรายได   โดยไดขอมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บจากตัวอยางจํานวน 430 ชุด     
ซ่ึงสามารถแจกแจงรายละเอียดไดดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 

ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง รอยละ 

เพศ 
ชาย 45.32 
หญิง 54.68 

อายุ 
 

ต่ํากวา 20 ป 10.34 
21-30  ป 17.24 
31-40 ป 33.00 
41-50  ป 20.20 
51-60  ป 12.81 
มากกวา 60 ป 6.40 

การศึกษา 
 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 37.44 
มัธยมศึกษาตอนตน 27.09 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 22.17 
ปวส./อนุปริญญา 8.37 
ปริญญาตรี 4.93 
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อาชีพ 
 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 1.97 
พนักงานบริษทั 8.87 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 40.89 
เกษตรกร/รับจางท่ัวไป 25.62 
แมบาน/พอบาน 8.87 
ขับรถรับจาง/รถประจําทาง 1.48 
 

รายได 
 

ต่ํากวา 5,000 บาท 16.75 
5,000-10,000 บาท 41.38 
10,000-15,000 บาท 28.08 
15,001-20,000 บาท 7.39 
20,001-25,000 บาท 2.46 
มากกวา 25,001 บาท 3.94 

จํานวนกลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจัย 430 คน 
 
ผลการวิเคราะหตารางที่ 1  ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 430 คนจําแนกไดดังนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิงรอยละ 54.68 และเพศชายรอยละ 45.32  อยูในชวงระดับอายุ  31-40 ปมากท่ีสุดรอยละ 33.00  ชวง
ระดับอายุ 41-50 ปรอยละ 20.20  และชวงระดับอายุ 21-30 ป รอยละ  17.24  โดยมีระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา  รอยละ 37.44   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 27.09  และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. รอยละ22.17   แยกเปนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย  รอยละ 40.89   อาชีพเกษตรกร / รับจาง
ท่ัวไป รอยละ 25.62  อาชีพพนักงานบริษัทและแมบาน/พอบาน  รอยละ 8.87  แบงเปนระดับรายไดอันดับ
สูงสุดท่ี 5,000 – 10,000 บาท  รอยละ 41.38  อันดับท่ี 2 ระดับรายได 10,000 – 15,000 บาท รอยละ 28.08  
และอันดับท่ี 3 ระดับรายไดต่ํากวา 5,000 บาท  รอยละ 16.75    
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ตอนท่ี 2 การรับรูของประชาชนตอโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงานเอสซีจี มาบตาพุด 
 
ตารางท่ี  2  แสดงจํานวนรอยละ การรับรูและไมรูตอการดําเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ของโรงงานเอสซีจีเคมิคอล มาบตาพุด 

การรับรูกิจกรรมการดําเนินงานความรับผดิชอบตอสังคมของโรงงาน รู ไมรู 

                 1.ดานคุณภาพชีวติ / สิทธิผูบริโภค 

มีการจางงานทําเพิ่มมากข้ึน 80.75 19.05 

มีโอกาสเพิ่มรายได เชน การจางงาน 82.81 17.19 

                2.ดานการศึกษา / วัฒนธรรม 

มอบทุนการศึกษาแกนกัเรียนท้ังรายปและระยะยาว 93.43 6.57 

มอบอุปกรณการเรียนแกโรงเรียน/หองสมดุ 90.72 9.28 

อบรมเยาวชนชวงปดเทอม คายฟุตบอล / ดีเจ 82.26 17.74 

            3.ดานสุขภาพ / สวัสดิการ 

จัดใหมีหนวยแพทยเคล่ือนท่ีตรวจสุขภาพฟรี 98.46 1.54 

จัดใหมีลานกีฬาสนับสนุนการออกกําลังกาย 96.88 3.13 

มอบทุนการศึกษาแกบุคลกรการแพทย 200 ทุน 61.85 38.15 

ควบคุมการดําเนินงานโรงงานตามกฎหมาย 77.01 22.99 

                4.ดานสังคม / ชุมชน 

สนับสนุนกิจกรรมชุมชน เชน สงกรานต/ปใหม 94.12 5.88 

แนะนําความรูสรางอาชีพเสริม 83.96 16.04 

ผูบริหารโรงงานพบปะชุมชน 64.29 35.71 

ส่ือสารขอมูลกับชุมชนท้ังวารสาร/เคเบิล/วิทย ุ 90.77 9.23 

            5.ดานส่ิงแวดลอม / ความปลอดภยั 

จัดซอมแผนหนีภัยภาวะฉุกเฉิน 91.79 8.21 

เปดโรงงานใหเยีย่มชม รับขอรองเรียน 66.32 33.68 

สนับสนุนความปลอดภัยในครัวเรือน 67.03 32.97 

อบรมการใชจกัรยานยนตอยางปลอดภัย 71.27 28.73 

โครงการเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวรวมปลูกปากับชุมชน 92.31 7.69 
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ผลการวิเคราะหตารางท่ี 2  พบวา  การรับรูและการไมรับรูของประชาชนตอโครงการแสดงความรับผิดชอบของ
โรงงานเอสซีจีเคมิคอลล  มาบตาพุด  จําแนกไดดังน้ี  ดานคุณภาพชีวิต  เร่ืองการจางงานเพ่ิมข้ึนมีการรับรูรอยละ 80.75 
โดยไมรับรูรอยละ 19.05  และการรับรูเร่ืองมีโอกาสเพิ่มรายไดรอยละ 82.81  โดยไมรับรูรอยละ 17.19   
ดานการศึกษา / วัฒนธรรม มีการรับรูเร่ืองการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนรอยละ 93.43  โดยไมรับรูเพียงรอยละ 6.57  
เร่ืองการมอบอุปกรณการเรียนแกโรงเรียนและหองสมุดมีการรับรูรอยละ 90.72  ไมรับรูรอยละ 9.28 และเร่ืองการจัด
อบรมเยาวชนชวยปดเทอมในการจัดคายฟุตบอล / อบรมดีเจ มีการรับรูรอยละ 82.26  ในสวนไมรับรูมีรอยละ 17.74 
ดานสุขภาพ / สวัสดิการ เร่ืองการจัดใหมีหนวยแพทยเคล่ือนท่ีออกตรวจสุขภาพฟรี  เปนเร่ืองท่ีมีการรับรูมากท่ีสุด  ถึง
รอยละ 98.46  โดยไมรับรูเพียงรอยละ 1.54  เร่ืองการจัดใหมีลานกีฬาเพื่อสนับสนุนการออกกําลังกายมีการับรูรอยละ 
96.88  โดยไมรับรูรอยละ 3.13  แตเร่ืองมอบทุนการศึกษาแกบุคลากรการแพทยมีการรับรูไมมากรอยละ 61.85 โดยไม
รับรูถึงรอยละ 38.15  เร่ืองการควบคุมการดําเนินงานของโรงงานตามกฎหมายมีการรับรูรอยละ 77.01  โดยไมรับรูรอย
ละ 22.99 
ดานสังคม / ชุมชน  เร่ืองการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนมีการรับรูมากถึงรอยละ 94.12  โดยไมรับรูรอยละ 5.88 เร่ืองการ
แนะนําความรูเพ่ือสรางอาชีพเสริมมีการรับรูรอยละ 83.96  ไมรับรูรอยละ 16.04  เร่ืองการท่ีผูบริหารโรงงานออกไป
พบปะกับชุมชนมีการรับรูรอยละ 64.29  โดยไมรับรูรอยละ 35.71  และเร่ืองการส่ือสารเผยแพรขอมูลกับชุมชนผานส่ือ
ตาง ๆ มีการรับรูไดถึงรอยละ 90.77  ไมรับรูรอยละ 9.23 
ดานส่ิงแวดลอม / ความปลอดภัย  เร่ืองการดําเนินจัดซอมแผนหนีภัยในภาวะฉุกเฉินมีการรับรูรอยละ 91.79  โดยไม
รับรูรอยละ 8.21  เร่ืองการเปดโรงงานใหชุมชนมีโอกาสเขาไปเยี่ยมชมประจําปมีการับรูเพียงรอยละ 66.32  ไมรับรูถึง
รอยละ 33.68  เร่ืองการจัดทีมเพื่อทําการสนับสนุนความปลอดภัยในครัวเรือนมีการรับรูรอยละ 67.03  โดยไมรับรูรอย
ละ 32.97  และเร่ืองการจัดอบรมเพื่อการใชจักรยานยนตไดอยางปลอดภัยมีการรับรูรอยละ 71.27  โดยไมสามารถรับรู
รอยละ 28.73 
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ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงานเอสซีจี มาบตาพุด 
 
ตารางท่ี  3  แสดงความคิดเห็นดานความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงาน
เอสซีจีเคมิคอล มาบตาพุด 

ความพึงพอใจจากการรับรู มาก คอนขางมาก 
ปาน

กลาง 

คอนขาง

นอย 
นอย 

คาเฉล่ีย 

(  x  ) 
ลําดับ 

มีการจางงานเพิ่มข้ึน 
มีโอกาสเพิ่มรายได 

19.61 
22.01 

66.01 

62.26 
11.11 
13.21 

1.96 
1.89 

1.31 
0.63 

4.01 
4.03 

17 
15 

มอบทุนการศึกษา 40.00 51.35 8.11 0.54 0 4.31 5 

มอบอุปกรณหองสมุด 36.93 47.16 15.34 0.57 0 4.20 7 

อบรมกิจกรรมเยาวชน 37.25 46.41 15.69 0.65 0 4.20 8 

จัดหนวยแพทยเคล่ือนท่ี 51.04 42.71 6.25 0 0 4.45 2 

จัดใหมีลานกีฬา 44.09 44.62 11.29 0 0 4.33 4 

มอบทุนทางการแพทย 34.58 42.06 22.43 0.93 0 4.10 12 

ควบคุมมาตรฐานตามกม. 38.19 36.11 23.61 2.08 0 4.10 13 
สนับสนุนวันสําคัญกับชุมชน
สงกรานต/ปใหม/ผาปา 

46.02 43.75 9.66 0.57 0 4.35 3 

แนะนําอาชีพเสริม 34.39 50.32 15.29 0 0 4.19 9 

ผูบริหารพบปะชุมชน 36.75 35.04 26.50 1.71 0 4.07 14 

เปดเผยขอมูลดวยการส่ือสาร 
ซอมแผนหนภียัฉุกเฉิน 
เปดโรงงานใหเยีย่มชม 
สนับสนุนความปลอดภัยใน
ครัวเรือน 
อบรมการใชจกัรยานยนต 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ปลูกปา 

37.85 
37.43 
30.16 
27.05 

 
31.01 
59.44 

49.15 
41.90 

38.89 

50.00 

 

51.16 
28.89 

11.86 
20.67 
30.16 
21.31 

 
17.05 
11.11 

1.13 
0 

0.79 
0.82 

 
0.78 
0.56 

0 
0 
0 

0.82 
 

0 
0 

4.24 
4.17 
3.98 
4.02 

 
4.12 
4.47 

6 
10 
18 
16 
 

11 
1 
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ผลการวิเคราะหตารางท่ี 3  พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนจากการรับรูโครงการแสดงความรับผิดชอบของ
โรงงานเอสซีจีเคมิคอลล  มาบตาพุด  ในแตละเร่ืองท่ีมีการแบงเกณฑจากการัดระดับคาเฉล่ีย   ซ่ึงจําแนกไดดังนี้              
                              เห็นดวยอยางมาก                    4.20 – 5.00        คะแนน 
                               เห็นดวย                                   3.40 – 4.19       คะแนน 
                               เฉย ๆ                                       2.60 – 3.39       คะแนน 
                              ไมคอยเหน็ดวย                        1.80 – 2.59        คะแนน 
                             ไมเห็นดวยอยางมาก                 1.00 – 1.79        คะแนน 
พบวา  กลุมตัวอยางมีการรับรูและความพึงพอใจตอกจิกรรมความรับผิดชอบตอสังคม สูงสุด 3 อันดับแรก คือ เห็นดวย
อยางมากเร่ืองการปลูกปาเพือ่เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวรวมกับชุมชน  มีระดับคาเฉล่ีย (    =  4.47  ) รองอันดับตอมา เห็นดวย

อยางมากเร่ืองการจัดหนวยแพทยเคล่ือนท่ีใหบริการฟรีกบัชุมชน มีระดบัคาเฉล่ีย  (     =  4.45 ) ก็เหน็ดวยอยางมาก
เร่ืองการใหความสนับสนุนตอกิจกรรมในวนัสําคัญของชุมชนท้ังวันสงกรานต / วนัปใหม / งานบุญผาปา  มีระดับ 
คาเฉล่ียท่ี   (     =  4.35  )  โดยมีความพึงพอใจตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมนอยทีสุด คือ เห็นดวยกับเร่ือง

การเปดโรงงานใหชุมชนไดเขาเยี่ยมชมประจําป มีระดับคาเฉล่ีย (    =  3.98 )    
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ตารางท่ี  4  แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และลําดับท่ี  ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของโรงงานเอสซีจี เคมิคอล มาบตาพุด 

ความพึงพอใจโครงการ มาก คอนขางมาก 
ปาน

กลาง 

คอนขาง

นอย 
นอย 

คาเฉล่ีย 

(  x  ) 
ลําดับ 

เปดโอกาสใหรวมงาน 40.43 18.09 32.45 3.19 5.85 3.84 5 

สนับสนุนทุนการศึกษา 44.10 24.62 25.64 3.08 2.56 4.05 4 

จัดและปรับปรุงหองสมุด 29.12 27.47 27.47 8.79 7.14 3.63 12 

หนวยแพทยเคล่ือนท่ีทุกเดือน 57.21 15.42 16.42 8.96 1.99 4.17 1 

ใหทุนนักเรียนพยาบาล 40.82 17.69 23.13 13.61 4.76 3.76 9 

อบรมกิจกรรมเยาวชน 38.17 19.89 31.18 6.99 0.88 3.82 6 

จัดใหมีลานกีฬา 40.11 19.25 24.60 9.09 6.95 3.76 10 
สนับสนุนวันสําคัญกับชุมชน
สงกรานต/ปใหม/ผาปา 

55.67 18.04 16.49 6.70 3.09 4.16 2 

พบปะส่ือสารกับชุมชน 37.89 21.58 26.32 8.95 5.26 3.78 7 

จัดหาส่ิงของใหกับเทศบาล 34.44 21.67 25.56 10.56 7.78 3.64 11 

เปดโรงงานใหเขาชม 25.61 18.29 41.46 9.76 4.88 3.50 15 
มีระบบตรวจสอบเฝาระวัง
มลพิษทางน้ํา/อากาศ 

41.03 20.00 22.05 9.74 7.18 3.78 8 

ดูแลความปลอดภัยครัวเรือน 
จัดต้ัง “ศูนยเพือ่นชุมชน” 
เอสซีจีมีโครงการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมตอชุมชน 

30.67 
29.10 
47.98 

19.63 
20.63 
24.75 

31.90 

30.16 
17.17 

9.20 
15.34 
7.58 

8.59 
4.76 
2.53 

3.55 
3.54 
4.08 

13 
14 
3 

 

 
ผลการวิเคราะหตารางท่ี 4   พบวา   กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอกจิกรรมความรับผิดชอบตอสังคม สูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ เห็นดวย  เร่ืองการจดัหนวยแพทยเคล่ือนท่ีใหบริการทุกเดือน  มีระดับคาเฉล่ีย (     =  4.17  ) รองอันดับตอมา 
เห็นดวย  เร่ืองการใหการสนับสนุนและรวมกิจกรรมในวนัสําคัญตาง ๆ ท้ังวันสงกรานต / วันปใหม / งานบุญผาปากับ
ชุมชน  มีระดบัคาเฉล่ีย  (     =  4.16 )   และเหน็ดวย   ในเร่ืองท่ีเอสซีจีมีการดําเนนิโครงการแสดงคามรับผิดชอบตอ

สังคมและตอชุมชน  มีระดบั คาเฉล่ียท่ี   (    =  4.08  )   
 
 
 

DPU



80 
 

 

ตอนท่ี  4   การทดสอบสมมติฐาน 
จากผลการวิจยั ในตอนท่ี 3 สวนของความคิดเห็นเกี่ยวกบัการดําเนนิโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม         ใน
แตละดานของบริษัทฯ พบวาทุกโครงการท่ีไดดําเนินการ   ประชาชนสวนใหญมีความเห็นดวยคอนขางมาก      และ
มาก   ตอโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี  เคมิคอล  โดยเฉพาะกจิกรรมเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว   ปลูกปาท่ี
ใหความคิดเหน็ท่ีเห็นดวยมาก   ( 4.47 ) เพือ่ใหเหน็ภาพไดชัดเจนและลงลึกถึงรายละเอียดเกีย่วกบัลักษณะของ
ประชากรในชุมชน    เกี่ยวกบัความคิดเหน็ของการดําเนนิโครงการตางๆของเอสซีจี เคมิคอล ตามสมมติฐาน   คือ  
ประชากรที่มีลักษณะแตกตางกัน  มีผลตอการรับรูและประสิทธิผลภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจ  เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  ซ่ึงจะทําการทดสอบแตละโครงการกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตรท่ีแตกตางกนั ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได  ซ่ึงมีผลดังตารางตอไปนี้  
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ตารางท่ี  5 คาสถิติทดสอบการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกบักิจกรรมการดําเนินงานความรับผิดชอบตอ
สังคมของบริษัทฯ จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน 
 

การรับรูกิจกรรมการดําเนินงานความรับผิดชอบตอ 

สังคมของบริษัทฯ 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 

t-test F-test F-test F-test F-test 

 1.ดานคุณภาพชีวิต / สิทธิผูบริโภค     
1.1 มีการจางงานทําเพ่ิมมากขึ้น -0.3363 0.3046 0.9401 1.0119 0.2414 

1.2 มีโอกาสเพ่ิมรายได เชน การจางงาน -0.5498 1.0979 3.2220* 0.7578 0.4764 

2.ดานการศึกษา / วัฒนธรรม     
2.1 มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนทั้งรายปและระยะยาว -2.5031* 0.8261 2.2055 0.8337 1.5187 

2.2 มอบอุปกรณการเรียนแกโรงเรียน/หองสมุด -0.8425 1.6075 0.9962 0.6301 2.1705 

2.3 อบรมเยาวชนชวงปดเทอม คายฟุตบอล / ดีเจ -0.6717 1.4801 1.9758 0.9211 1.7438 

3.ดานสุขภาพ / สวัสดิการ     
3.1 จัดใหมีหนวยแพทยเคล่ือนที่ตรวจสุขภาพฟรี -2.4552* 1.1394 2.5793* 0.9178 1.4967 

3.2 จัดใหมีลานกีฬาสนับสนุนการออกกําลังกาย -1.0792 1.5503 3.7353** 0.3132 0.9532 

3.3 มอบทุนการศึกษาแกบุคลกรการแพทย 200 ทุน -0.8909 0.6698 1.1731 1.1071 1.0423 

3.4 ควบคุมการดําเนินงานโรงงานตามกฎหมาย -1.1998 1.5784 4.0720** 1.2391 0.5758 

 4.ดานสังคม / ชุมชน     
4.1 สนับสนุนกิจกรรมชุมชน เชน สงกรานต/ปใหม -0.1067 1.6558 2.0237 0.7080 0.9016 

4.2 แนะนําความรูสรางอาชีพเสริม 0.3821 1.9860 0.2050 2.0800 1.2730 

4.3 ผูบริหารโรงงานพบปะชุมชน 0.3513 1.0660 0.8223 1.1349 1.6771 

4.4 สื่อสารขอมูลกับชุมชนทั้งวารสาร/เคเบิล/วิทยุ -0.1728 1.2634 0.5607 1.2835 1.0309 

 5.ดานสิ่งแวดลอม / ความปลอดภัย     
5.1 จัดซอมแผนหนีภัยภาวะฉุกเฉิน -0.4180 1.2954 0.6325 0.9312 2.4364* 

5.2 เปดโรงงานใหเยี่ยมชม รับขอรองเรียน -0.2691 0.2144 0.8257 1.0702 0.7631 

5.3 สนับสนุนความปลอดภัยในครัวเรือน -0.9111 0.5615 1.0050 0.3155 1.4291 

5.4 อบรมการใชจักรยานยนตอยางปลอดภัย -2.1064* 1.0133 0.5493 0.4974 0.9653 

5.5 โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวรวมปลูกปากับชุมชน -1.0205 1.6950 6.4392*** 1.5236 2.0073 

หมายเหตุ :  *  มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
  **  มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
  ***  มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 
                       ผลตามตารางคาสถิติทดสอบการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการดําเนินงานความรับผิดชอบตอ 
                              สังคมของบริษัทฯ จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน  อยูในภาคผนวก ข 
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ผลจากตารางท่ี 5  การทดสอบคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนนิโครงการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ
เอสซีจีเคมิคอล  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตรพบวา  ลักษณะทางเพศมีความแตกตางกัน 3 ดาน ระดับอายมีุ
ความแตกตางกัน 1 ดาน  ระดับการศึกษามีความแตกตางกัน 5 ดาน  และระดับรายไดมีความแตกตางกัน 1 ดาน  ซ่ึงผล
ท่ีไดมีรายละเอียดดังนี ้
 
ตารางท่ี  5.1.1  เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศตอโครงการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมของโรงงานเอสซีจีเคมิคอล มาบตาพุดในดานตาง ๆ  

การรับรูกิจกรรมการดําเนินงานความรับผดิชอบตอสังคม เพศ x t-test Sig. 

        2.ดานการศึกษา / วัฒนธรรม 
มอบทุนการศึกษาแกนกัเรียนท้ังรายปและระยะยาว ชาย 4.18 -2.503 0.013 

หญิง 4.41 

        3.ดานสุขภาพ / สวัสดิการ 
จัดใหมีหนวยแพทยเคล่ือนท่ีตรวจสุขภาพฟรี ชาย 4.33 -2.455 0.015 

หญิง 4.54 

        5.ดานส่ิงแวดลอม / ความปลอดภัย 
อบรมการใชจกัรยานยนตอยางปลอดภัย ชาย 3.98 -2.106 0.037 

หญิง 4.24 
 

ผลการวิเคราะหตารางท่ี 5.1.1 พบวา  สวนใหญแทบทุกโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรมีความ
คิดเห็นทีไ่มแตกตางกัน  คือ  สวนใหญท้ังเพศชายและเพศหญิงใหความคิดเห็นทีเ่หน็ดวยตอการดาํเนินโครงการยกเวน 
3 โครงการ  คือ  ดานการศึกษา / วัฒนธรรม  เร่ืองการมอบทุนการศึกษาแกนกัเรียนท้ังรายปและระยะยาว          ดาน
สุขภาพ / สวัสดิการ เร่ืองการจัดใหมีหนวยแพทยเคล่ือนท่ีตรวจสุขภาพฟรี และดานส่ิงแวดลอม / ความปลอดภยั เร่ือง
จัดอบรมการใชจักรยานยนตอยางปลอดภยั 
 
ตารางท่ี  5.1.2  เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับอายุตอโครงการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมของโรงงานเอสซีจีเคมิคอล มาบตาพุดในดานตาง ๆ  

การรับรูกิจกรรมCSR อายุ x F-test Sig. 

        4.ดานสังคม / ชุมชน 
แนะนําความรูสรางอาชีพเสริม ต่ํากวา 20 ป 4.39 1.986 0.067 

21 -30 ป 4.25 
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3 1- 40 ป 3.98 
41 - 50 ป 4.16 
51 - 60 ป 4.53 
มากกวา 60 ป 4.25 

 
ผลการวิเคราะหตารางท่ี 5.1.2 พบวา  สวนใหญแทบทุกโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรมีความ
คิดเห็นทีไ่มแตกตางกัน  ยกเวนเพียง 1 โครงการ  คือ  ดานสังคม / ชุมชน  ในเร่ืองการแนะนําใหความรูเพื่อสรางอาชีพ
เสริม 
 
ตารางท่ี  5.1.3  เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษาตอโครงการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมของโรงงานเอสซีจีเคมิคอล มาบตาพุดในดานตาง ๆ  

การรับรูกิจกรรมCSR การศึกษา x F-test Sig. 

        1.ดานคณุภาพชีวิต / สิทธิผูบริโภค 

มีโอกาสเพิ่มรายได เชน ทํารานอาหาร ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 4.05 3.222 0.014 

มัธยมศึกษาตอนตน 4.20 

มัธยมปลาย/ปวช. 3.69 

ปวส./อนุปริญญา 4.13 

ปริญญาตรี 4.25 

       3.ดานสุขภาพ / สวัสดิการ 

หนวยแพทยเคล่ือนท่ีตรวจสุขภาพฟรี ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 4.58 2.579 0.039 

มัธยมศึกษาตอนตน 4.50 

มัธยมปลาย/ปวช. 4.29 

ปวส./อนุปริญญา 4.29 

ปริญญาตรี 4.11 

จัดใหมีลานกีฬาสนับสนุนการออกกําลังกาย ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 4.50 3.735 0.006 

มัธยมศึกษาตอนตน 4.40 

มัธยมปลาย/ปวช. 4.16 

ปวส./อนุปริญญา 3.94 

ปริญญาตรี 4.11 

ควบคุมการดําเนินงานโรงงามตามกฎหมาย ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 4.37 4.072 0.004 
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มัธยมศึกษาตอนตน 4.14 

มัธยมปลาย/ปวช. 3.71 

ปวส./อนุปริญญา 4.10 

ปริญญาตรี 3.75 

    5.ดานส่ิงแวดลอม / ความปลอดภยั 

โครงการเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวปลูกปากับชุมชน ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 4.68 6.439 0.000 

มัธยมศึกษาตอนตน 4.58 

มัธยมปลาย/ปวช. 4.31 

ปวส./อนุปริญญา 3.82 

ปริญญาตรี 4.38 
 
ผลการวิเคราะหตารางท่ี 5.1.3 พบวา  โครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน
บาง  5 โครงการ  คือ  ดานคุณภาพชีวิต / สิทธิผูบริโภค  เร่ืองการมีโอการเพิ่มรายได เชน  เปดรานอาหาร          ราน
ขายของชํา  ดานสุขภาพ / สวสัดิการ  เร่ืองการจัดใหมีหนวยแพทยเคล่ือนท่ีตรวจสุขภาพฟรี   เร่ืองการจัดใหมีลานกีฬา
และสนับสนนุการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ   เร่ืองการควบคุมการดาํเนินงานของโรงงานใหเปนไปตามมาตรฐาน     
ท่ีกฎหมายกําหนด   และดานส่ิงแวดลอม / ความปลอดภัย เร่ืองการเพิม่พื้นท่ีสีเขียวปลูกปาใหกับชุมชน 
 
ตารางท่ี  5.1.4  เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับรายไดตอโครงการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมของโรงงานเอสซีจีเคมิคอล มาบตาพุดในดานตาง ๆ  

การรับรูกิจกรรมCSR การศึกษา x F-test Sig.  
    5.ดานส่ิงแวดลอม / ความปลอดภยั 

จัดซอมแผนหนีภัยภาวะฉุกเฉิน ต่ํากวา 5,000 บาท 4.18 2.436 0.037 

5,000-10,000 บาท 4.16 

10,000-15,000 บาท 4.00 

15,001-20,000 บาท 4.50 

20,001-25,000 บาท 5.00 

มากกวา 25,001 บาท 4.20 
 
ผลการวิเคราะหตารางท่ี 5.1.4 พบวา  สวนใหญแทบทุกโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรมีความ
คิดเห็นทีไ่มแตกตางกัน   ยกเวน 1 โครงการ  คือ  ดานส่ิงแวดลอม / ความปลอดภยั เร่ืองจัดซอมแผนหนภีัยในภาวะ

DPU



85 
 

 

ฉุกเฉิน 
  ตารางท่ี 6  คาสถิติทดสอบการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจในการดําเนนิโครงการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของเอสซีจีเคมิคอล จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน 
 

ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 

t-test F-test F-test F-test F-test 

1.เปดโอกาสใหรวมเขาทํางานกับโรงงาน -1.1636 0.1425 0.2716 0.4368 1.1082 

2.สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณการศึกษา -0.4102 0.3045 0.4919 0.4592 1.4363 

3.จัดและปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนและชุมชน -1.958* 0.7004 0.6879 0.6786 1.2011 

4.จัดใหมีหนวยแพทยเคล่ือนที่บริการฟรี -1.0636 1.0447 4.5015** 1.1098 1.7795 

5.ใหทุนนักเรียนพยาบาล 200 ทุน -1.4006 1.0865 2.8943* 0.9511 0.8364 

6.อบรมกิจกรรมเยาวชนในชุมชนชวงปดเทอม -0.6026 1.3222 1.9273 0.9530 1.0906 

7.จัดใหมีลานกีฬา สนามเด็กเลนกับชุมชน -1.2866 1.0610 1.1802 0.2561 1.5837 

8.สนับสนุนกิจกรรมในวันสําคัญรวมกับกับชุมชน อาทิ 
สงกรานต/ปใหม/ผาปา 

-0.2822 1.5827 3.3609* 0.7965 0.4228 

9.มีการสื่อสารและพบปะรวมกับชุมชน -0.8506 1.1335 1.4461 0.2739 0.5132 

10.จัดหาสิ่งของจําเปนมอบใหกับเทศบาล/ชุมชน -0.2509 2.0725 1.0361 0.3618 0.1293 

11.เปดโรงงานใหชุมชนไดเขาเยี่ยมชม -0.4199 0.9171 0.2954 1.1452 0.9935 

12.มีระบบตรวจสอบเฝาระวังมลพิษทางนํ้า/อากาศ 0.2708 0.6138 0.6256 0.5917 0.8028 

13.สงทีมผูเช่ียวชาญเขาชวยดูแลความปลอดภัยครัวเรือน 
อาทิ ระบบไฟฟา แกส 

-0.5730 0.9321 0.4132 2.0321 0.6366 

14.จัดต้ัง “ศูนยเพ่ือนชุมชน” เปนสื่อกลาง -1.3973 2.0676 1.6955 1.0816 1.3955 

15.เอสซีจีมีโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือ
พัฒนาการอยูรวมกันอยางยั่งยืน 

-2.2839* 0.5651 2.7201* 0.6982 1.0067 

 
หมายเหตุ :  *  มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
  **  มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
  ***  มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 
                              ผลตามตารางคาสถิติทดสอบการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจในการดําเนินโครงการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ 
                              ตอสังคมของเอสซีจีเคมิคอล จาํแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน อยูในภาคผนวก ข 
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 ผลจากตารางท่ี  6  การทดสอบคาเฉล่ียความพึงพอใจในโครงการดําเนนิงานเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ           
สังคมของเอสซีจีเคมิคอล  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตรพบวา  ลักษณะทางเพศมีความแตกตางกัน    
2 ดาน  และระดับการศึกษามีความแตกตางกัน 4 ดาน  ซ่ึงผลท่ีไดมีรายละเอียดดังนี ้
 
ตารางท่ี  6.1.1  เปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศตอโครงการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมของโรงงานเอสซีจีเคมิคอล มาบตาพุดในดานตาง ๆ  

ความพึงพอใจกิจกรรมCSR เพศ x T-test Sig. 

จัดและปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน/ชุมชน ชาย 3.44 -1.958 0.052 

หญิง 3.79 

เอสซีจีเปนบริษัทท่ีทําCSRตอชุมชน ชาย 3.89 -2.284 0.023 

หญิง 4.24 
ผลการวิเคราะหตารางท่ี 6.1.1 พบวา  สวนใหญแทบทุกโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
มีความพึงพอใจท่ีไมแตกตางกัน  ยกเวนเพยีง 2 โครงการ  คือ  เร่ืองการจัดและปรับปรุงหองสมุดใหกับ
โรงเรียนและชุมชน   และเร่ืองเอสซีจีมีโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือพัฒนาการอยูรวมกนั
อยางยั่งยืน 
 
ตารางท่ี  6.1.2  เปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดบัการศึกษาตอโครงการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงานเอสซีจีเคมิคอล มาบตาพุดในดานตาง ๆ  

ความพึงพอใจกิจกรรมCSR การศึกษา x F-test Sig. 

จัดใหมีการบริการหนวยแพทย
เคล่ือนท่ี 3คร้ัง/เดือน ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 4.48 4.502 0.002 

มัธยมศึกษาตอนตน 4.27 

มัธยมปลาย/ปวช. 3.86 

ปวส./อนุปริญญา 3.65 

ปริญญาตรี 3.50 

ใหทุนบุคลากรทางการแพทย ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 4.04 2.894 0.024 

มัธยมศึกษาตอนตน 3.83 

มัธยมปลาย/ปวช. 3.82 

ปวส./อนุปริญญา 3.00 

ปริญญาตรี 3.00 
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สนับสนุนกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ  ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 4.26 3.361 0.011 

มัธยมศึกษาตอนตน 4.37 

มัธยมปลาย/ปวช. 4.14 

ปวส./อนุปริญญา 3.29 

ปริญญาตรี 4.00 
เอสซีจีเปนบริษัทท่ีทําCSRตอ
ชุมชน ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 4.29 2.720 0.031 

มัธยมศึกษาตอนตน 4.16 

มัธยมปลาย/ปวช. 3.93 

ปวส./อนุปริญญา 3.41 

ปริญญาตรี 3.89 
 
ผลการวิเคราะหตารางท่ี 6.1.2 พบวา  สวนใหญของโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรมี
ความพึงพอใจที่ไมแตกตางกนั  คือ  ระดับการศึกษาสวนใหญมีความพงึพอใจตอการดําเนินโครงการ  
ยกเวน 4 โครงการ  คือ   เร่ืองการจัดใหมีหนวยแพทยเคล่ือนท่ีตรวจสุขภาพฟรีทุก 3 เดือน    เร่ืองการใหทุน
บุคลากรทางการแพทย  เร่ืองมีการสนับสนุนกิจกรรมในวนัสําคัญตาง ๆ อาทิ  วันสงกรานต  วันปใหม 
และเร่ืองเอสซีจีมีโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือพัฒนาการอยูรวมกันอยางยั่งยืน 
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง   “การศึกษาประสิทธิผลกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

ธุรกิจในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด  เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม”  มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการกําหนดกลยทุธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ  ใน

เขตพ้ืนท่ี   เทศบาลเมืองมาบตาพุด    และเพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรธุรกิจในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด   

ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณ  มีการเก็บรวมรวมขอมูลแบบผสมผสาน  

ประกอบดวยการใชวิเคราะหเอกสาร (content analysis) และการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) กับ

ผูท่ีมีหนาท่ีดูแลระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการของ  บริษัท เอสซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทเอสซีจี 

เคมิคอลล  จํากัด    โดยในสวนของชุมชนและประชากร     ใชวิ ธี เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

(questionnaire)  ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาเปน 2 สวน  ดังนี้ 

สวนท่ี 1    เพื่อศึกษาการกําหนดกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ  ในเขต

พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด     

 ท่ีมาแนวคิดและเปาหมายการกําหนดนโยบายภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี  

พบวา  บริษัท เอสซีจี จํากัด (มหาชน) หรือเอสซีจี   ตั้งแตการเร่ิมกอต้ังองคกรในป พ.ศ. 2456 ไดใช

แนวคิดการดําเนินกิจการท่ีตองคํานึงถึงชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมมาโดยตลอด นับถึงปจจุบันมีการ

กําหนดวิสัยทัศนองคกรอยางชัดเจน   ท่ีตองการเปนตนแบบผูนําธุรกิจในระดับอาเซียน  ดวยรูปแบบการ

บริหารงานท่ีสอดคลองกับหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอยางยั่งยืน  (ASEAN sustainable Business 

leader 2006 – 2016)   มุงหวังใหเปนองคกรตนแบบการทํางานอยางมีความสุข ( Role Model  Good 

Governance  & Sustainable Development )   

เอสซีจีไดดําเนินตามแนวทางการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม   เนนเร่ืองการพัฒนาสูความยั่งยืน

ใหครอบคลุมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง   โดยพยายามดําเนินการใหท้ัง 5 กลุมธุรกิจและทุก

หนวยงานที่เกี่ยวของประสานไปในทิศทางเดียวกัน  สรางความเขาใจใหพนักงานเห็นถึงภาพรวม  และ

ความเช่ือมโยงของเร่ืองตาง ๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลตามแนวคิดดังกลาว     
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ส่ิงท่ีเปนเคร่ืองยืนยนัท่ีสําคัญ คือ ตั้งแตป พ.ศ. 2530 เอสซีจีจัดทํา “แนวปฎิบัตกิารพัฒนาสูความ

ยั่งยืน  SCG Sustainable Development Guidelines  (SD) เพื่อใหทราบถึงกรอบของการพัฒนาสูความ

ยั่งยืนครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอม  ท่ีอยูภายใตหลักบรรษทัภิบาลที่ดี  ตั้งเปา

พัฒนาเปนบริษัทแหงความยั่งยืนและทําความสมดุลใน 3 ดาน คือ เศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Society)  

และส่ิงแวดลอม (Environment) ภายใตการกํากับดแูลแบบบรรษัทภิบาล (Good Governance) รวมถึง

จัดพิมพหนังสือ  “เอสซีจีบรรษัทภิบาล (SD Guideline)”   เพื่อใหพนกังานทุกคนทราบวา   บริษัทตองมี

แนวปฎิบัติอะไรบางเพื่อพัฒนาไปสูความยัง่ยืน 

สําหรับการดําเนินธุรกิจ 3 ดานภายใตหลักบรรษัทภบิาล เอสซีจีไดกําหนดแนวปฎิบัติของ

พนักงานใหเหน็ทิศทางเปนรูปธรรมอยางชัดเจน  จัดพิมพหนังสือช่ือ  “SCG Code of conduct”   เพื่อ

กําหนดอุดมการณในการดําเนินธุรกิจใหคณะกรรมการบริษัท   และพนักงานทุกระดับยึดถือเปนหลัก

ปฏิบัติ   คือ  

1.ตั้งม่ันในความเปนธรรม 

2.มุงม่ันในความเปนเลิศ 

3.เช่ือม่ันในคุณคาของคน 

4.ถือม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม 

การท่ีเอสซีจีแบงกลุมธุรกิจเปน 5 กลุม จึงไดกําหนดอยางชัดเจนวา  ทุกธุรกิจตองดแูลการดําเนิน

กิจการควบคูไปกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  รวมถึงแตงต้ังใหกรรมการผูจัดการแตละกลุม

ธุรกิจ  ตองเปนประธานคณะกรรมการในการดูแลเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม โดยใหทุกกลุมธรกิจ

จัดทําโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตาง ๆ ดังนี้ 

1.เอสซีจี เคมิคอลล  กลุมธุรกิจผูผลิตและจําหนายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑครบวงจร ซ่ึงได

รวมกับผูประกอบการขนาดใหญในมาบตาพุด 5 องคกรประกอบดวย เอสซีจี  ปตท. บีแอลซีพี  เพาเวอร

โกลว  ดาวเคมิคอล  จัดต้ังกลุม “เพื่อนชุมชน” เปนศูนยกลางเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมในการดําเนิน

โครงการแสดงความรับผิดชอบตอชุมชนรวมกันแบบบูรณาการ    ท้ังดานงบประมาณและกิจกรรม 

2. เอสซีจี เปเปอร   กลุมธุรกิจผูผลิตและจําหนายผลิตภณัฑกระดาษครบวงจร  เปนสมาชิกของ 

(The sustainable Forest Products Industry : SFPI)  ซ่ึงอยูภายใตคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน (World Business Council for sustainable Development : WBCSD) จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึก

ดานการรักษาส่ิงแวดลอม กับโครงการ Shared 2 Shared การทําลายขอมูลอยางปลอดภัยควบคูกับการ

ดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม 
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3. เอสซีจี ซิเมนต  กลุมธุรกิจผูผลิตและจําหนายปูนซิเมนตคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนสําเร็จรูป  เปน

บริษัทไทยรายเดียวท่ีเปนสมาชิกของกลุมผูผลิตซีเมนตโลกท่ีใชหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน World 

Business Council for Sustainable Development-Cement  Sustainable Initiative: WBCSD-CSI  และ

สนับสนุนใหพนักงานรวมกับชุมชนท่ีอยูรอบโรงงานปูนซิเมนต  ทําโครงการเพ่ือสังคมในรูปแบบตาง ๆ 

(One cell One Project: OCOP)  เพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

4. เอสซีจี  กลุมธุรกิจผลิตภัณฑกอสราง   ผูผลิตและจําหนายวัสดุกอสรางและตกแตงบาน สราง

การมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของผูท่ีทํางานดานผลิตภัณฑกอสราง โครงการ Home Solution 

Career Choice เพิ่มเสริมสมรรถนะทางอาชีพ  อบรมเพิ่มเติมหลักสูตรสาขาวิชาการกอสราง สาขางาน

เทคนิคการกอสราง  เนนการเรียนทฤษฎีคูกบัการฝกงานภายใตราน  Home Mart  ของเอสซีจี 

5.เอสซีจีดิสทริบิวช่ัน กลุมธุรกิจท่ีดําเนินธุรกิจการคา จัดจําหนายสินคาวัสดุกอสราง

ภายในประเทศผานเครือขายผูแทนจําหนาย  และธุรกิจการคาระหวางประเทศ  ยึดอุดมการณในการ

ดําเนินธุรกจิอยางมีคุณธรรม   รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายเพื่อประโยชนรวมกันอยางยัง่ยืน    

จะเห็นไดวา  เอสซีจีมีแนวคิดท่ีวา เปาหมายสูงสุดขององคกรไมใชเพยีงการทํากําไรอยางเดยีว  

แตกําไรจากการดําเนินธุรกจิเปรียบเสมือนทางผานไปสูประโยชนสุขรวมกันของทุกฝายท่ีเกีย่วของ  การ

ดูแลสังคมและส่ิงแวดลอมเปนเร่ืองท่ีบริษทัมุงยึดถือปฏิบัติและปลูกฝงใหเปนหนึ่งในวัฒนธรรมหลัก

ขององคกร    

แผนผังโครงสรางระดับบริหารในการดแูลนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี พบวา  
การกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนนิงาน  ท่ีจะนําไปสูเปาหมายที่ตองการเปนแบบอยางธุรกจิดาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน    บริษทัไดแตงต้ังคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบ ดวย  ประธาน
สูงสุดของคณะกรรมการ  คือ กรรมการผูจัดการใหญเอสซีจี   และมอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญ
และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญทุกกลุมธุรกิจเปนกรรมการ   รวมถึงแตงต้ังคณะทํางานอีกหลายคณะ 
เพื่อรับผิดชอบงานแตละดาน อาทิ คณะทํางานจัดหาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  คณะทํางานจดัการกาก
ของเสียอุตสาหกรรม   

ขอบเขตการดาํเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีในแตละดาน พบวา  เอสซีจีกําหนด  
กลยุทธ  แนวทางการบริหารจัดการดวยขอบเขตความรับผิดชอบตามอุดมการณท้ัง 4   เพื่อใหทุกกลุม
ธุรกิจนําไปจดัทําเปนแผนปฎิบัติ    ควบคูไปกับแนวคิดเร่ืองการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดแบงเปน 6 ดาน   
ดังนี้  
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1. ดานการศึกษาและวัฒนธรรม  ดําเนินงานครอบคลุมกับทุกชวงอายุของคนในชุมชน พรอมท้ัง     

สนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมสรางสรรคโครงการ      โดยกอต้ังมูลนิธิซิเมนตไทยเพื่อนําอุดมการณ

การดําเนนิธุรกิจเร่ือง “ถือม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม  และเช่ือม่ันในคุณคาของคน”  มาเปนแนวทาง

ในการดําเนินงาน  เพราะเช่ือวา  สังคมและประเทศจะเขมแข็งตองเร่ิมจากทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ  

คือ  ตองเปนท้ังคนเกงและคนดี    

2. ดานชุมชนและสังคม มุงสรางความเจริญใหกับทุกชุมชนท่ีเขาไปดําเนินธุรกจิในทุก

ประเทศ   ใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนเติบโตอยางยั่งยืนท่ีวา   “คุณคาความสําเร็จของธุรกิจอยูท่ี

การมีสวนรวมสรางความเติบโตใหกับชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน”  สงเสริมใหพนกังานมีสวนรวมมุง

ปลูกฝงจิตสํานึกกับพนักงานและผูเกีย่วของในทุกธุรกิจของเอสซีจี    

3. ดานสิทธิมนุษยชน มุงเนนความสําคัญเร่ืองสิทธิมนุษยชนในทุกธุรกิจและทุกประเทศท่ีเขาไป

ลงทุน  รวมถึงการวาจางคูธุรกิจ   ตองยดึถือตามขอกําหนดตามกฎหมายแรงงานเปนหลัก    

4. ดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย  มุงใหพนักงาน  คูธุรกิจ  และผูเกี่ยวของทุกคนมีความ

ปลอดภัย  ไมเกิดการบาดเจบ็และการเจ็บปวยจากการทาํงาน  สนับสนุนใหมีระบบการจัดการอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัยท่ีดี   

5. ดานส่ิงแวดลอม  ดูแลสภาพแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อใหเกิดความสมดุล

ของระบบนิเวศอยางยั่งยืน  

6.ดานสิทธิผูบริโภค  สนับสนุนการวิจัยพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม   ศึกษาและวิเคราะหวงจรชีวติผลิตภัณฑ   โดยกําหนดเปาหมายการพัฒนาสินคาและ

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม   และจัดทําฉลากสินคาและคําเตือนท่ีเหมาะสม   รวมไปถึงการ

โฆษณา ประชาสัมพันธสินคาใหอยูในกรอบจรรยาบรรณ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติอระดับความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี  พบวา  เอสซีจีมี

นโยบายในการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม  โดยมุงสรางจิตอาสาใหกับพนักงานทุกระดับแบง 

เปนระดับข้ันไดดังนี้      

1. ระดับความรับผิดชอบตามกฎหมาย   คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผูถือหุนกํากับดแูล

ใหดําเนินธุรกจิดวยความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ยึดม่ันในอุดมการณท่ีกาํหนด    

มีการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) ปฏิบัติตามกฎเกณฑขอบังคับท่ี

กําหนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยและหนวยงานของรัฐอยางเครงครัด  ควบคุมและกําหนดมาตรการ
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ในการเปดเผยสารสนเทศใหถูกตองตามกฎหมายกําหนด  มีสาระครบถวน  เช่ือถือได  ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

2.ระดับความรับผิดชอบข้ันเศรษฐกิจ  คณะกรรมการบริษัทมุงสนับสนุนความกาวหนาทาง

เศรษฐกิจของประเทศท้ังทางตรงจากมูลคาจากผลประกอบการ (Direct Economic Value Generation) 

และทางออม คือ การกระจายรายไดยังผูมีสวนเกีย่วของ  (Economic Value Distribution)  โดยเปาหมาย

สูงสุดขององคกรไมใชเพยีงการทํากําไร  แตกําไรจากการดําเนินธุรกจิเปรียบเสมือนทางผานไปสู

ประโยชนสุขรวมกันของทุกฝายท่ีเกีย่วของอยางสมดุล 

3. ระดับความรับผิดชอบข้ันจรรยาบรรณโดยความสมัครใจ   คณะกรรมการบริษัทไดรวบรวม

ขอปฏิบัติท่ีเรียกวา  “จรรยาบรรณเอสซีจี”    ใหมีแนวปฏิบัติท่ีสอดคลองกับอุดมการณในการดําเนนิ

ธุรกิจของบริษัท และมีการรณรงคสรางจิตสํานึกในการปฎิบัติงานตามแนวจรรยาบรรณเอสซีจี  ผาน

ชองทางวารสาร  ระบบอินทราเน็ต  มีกระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน  (Whistleblower 

Policy)  ตั้งแตการรวบรวมขอเท็จจริง  กล่ันกรองขอมูล การคุมครองและใหความเปนธรรมแกพนกังาน 

ท่ีแจงเบาะแสหรือไมปฎิบัตติามกฎหมาย   

นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความรับผิดชอบตอสังคมท้ัง 2 มิติของเอสซีจี พบวา   

เอสซีจีกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความรับผิดชอบตอสังคม  แบงเปน  2  มิติ คือ    

มิติภายใน  และมิติภายนอกองคกร   

1.  มิติภายใน (in process)  ประกอบดวย ดานสุขภาพและความปลอดภัย  มุงสรางวัฒนธรรม

ความปลอดภยัขององคกรในการทํางานของพนักงานและคูคาทางธุรกิจใหเกดิข้ึนอยางยั่งยืน  มีการ

รณรงคและสงเสริมใหพนกังานและคูคาปฏิบัติตามแนวคิด “คิดกอนทํา เราปลอดภัย”   ถือวาความ

ปลอดภัยเปนความรับผิดชอบของทุกคน    

   ดานทรัพยากรมนุษย  ดําเนินการดานแรงงานตามขอกาํหนดของกฎหมายและกฎบัตรสากล ท่ี 

เกี่ยวของ  มีการสรรหาพนักงานดวยระบบการคัดเลือกท่ีมีประสิทธิภาพและเปนธรรม  เพื่อใหได

พนักงานทีเ่ปน “คนเกงและดี”  มีความซ่ือสัตยมารวมงาน 

ดานบรรษัทภบิาลและความโปรงใส  มุงเปนตนแบบของธุรกิจ ในการบริหารงานท่ีสอดคลอง

กับหลักบรรษทัภิบาลและการพัฒนาอยางยัง่ยืน  โดยคณะกรรมการบริษัทตองเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส 
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ผาน ชองทางตาง ๆ ท่ีเขาถึงไดงาย  เพื่อใหม่ันใจไดวารูปแบบการบริหารงานของบริษัทบรรลุเปา หมาย

ท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มิติภายนอก (after process)  ประกอบดวย  ดานชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม  โดยเฉพาะท่ีอยู

รอบสถานประกอบ การของเอสซีจี   สงเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรม/โครงการของเยาวชน  

สนับสนุนกิจกรรม / โครงการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัยเรงดวน  รวมท้ังพัฒนา

ศักยภาพและชวีิตความเปนอยูของคนในสังคมใหดีข้ึน  สนับสนุนกิจกรรม/โครงการดานการแพทย   

สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปะ  การอนุรักษวฒันธรรม  และการทํานุบํารุงศาสนาตามความ

เหมาะสม   

ดานการสนับสนุนมูลนิธิและองคกรสาธารณกุศลอ่ืน ๆ เพื่อชวยเหลือและปนโอกาสใหผูดอย 

โอกาสในสังคมใหมีชีวิตที่ดข้ึีน  ชวยเหลือตัวเองได  การเปดโอกาสใหชุมชนและผูมีสวนเกีย่วของเขามา

มีสวนรวมในกิจกรรม / โครงการตาง ๆ    จัดโครงการประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพ Health Impact 

Assessment (HIA)  เพราะเช่ือวาชุมชนและอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน  ใหความสําคัญ

กับการดูแลสุขภาพของผูมีสวนไดเสีย  

ประสิทธิผลกลยุทธการส่ือสารภาพลักษณแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี  โดยการ

ประเมินผลที่ผานการรับรองจากหนวยงานภายนอกท่ีเช่ือถือได  พบวา การรับรูและผลตอบรับ  เร่ือง

ภาพลักษณการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซี    จีเปนท่ียอมรับของสังคมอยางชัดเจน  โดย

ผานการตรวจสอบประเมินผลจากหนวยงานภายนอกท่ีเปนกลาง   ซ่ึงมีรางวัลรับรองตาง ๆ  ดังนี ้

รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate 

Excellence Awards 2009 (TMA) จากสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย  และสถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจ   ศศินทรแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย   

รางวัลองคกรตนแบบการพฒันาอยางยัง่ยนืระดับ Gold Class จาก Dow Jones Sustainability 

Indexed (DJSI)  ติดตอกนั 3 ป (ป 2551 – 2553) 

รางวัลเกียรติยศแหงความสําเร็จดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม SET Award of 

Honorจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ติดตอกนั 3 ป (ป 2551 – 2553) 

รางวัลบริษัทยอดเยีย่มของประเทศไทยจากการจัดอันดบั Asia’s Top companies 2010 จากนิตยสาร 

Finance Asia ในดาน Best Corporate Governance /  Best Corporate Social Responsibility 

รางวัลยอดเยี่ยมจากนิตยสาร Corporate Governance Asia  ในดาน  Asia’s Best CSR 2010 
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รางวัลบริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยม Thailand’s Most Innovative company Award 2010 จาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รางวัลกิตติคุณสัมพันธ “สังขเงิน” ป 2552-2553 จากสํานกันายกรัฐมนตรี โครงการเอสซีจีรักษน้ํา  

เพื่ออนาคต 

การนํานโยบายกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี   มาดําเนินการในพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลมาบตาพุด  พบวา  จากวิสัยทัศน  เอสซีจีมุงเปนองคกรตนแบบผูนําธุรกิจในระดับอาเซียน  ดวย
แนวคิดการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอยางยั่งยืน  ทําใหเอสซีจี เคมิคอลล   ซ่ึงเปน
กลุมธุรกิจเคมีคอลขนาดใหญอันดับ 1 ใน 5 ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  มีพนักงานราว 2,500 คน
จากท้ังหมด  13 โรงงาน มีความเก่ียวของถึง 33 ชุมชน  ไดนํานโยบายจากสวนกลาง   มาดําเนินงานดาน
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใหกับชุมชน ในพ้ืนท่ีมาบตาพุดแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

ดานคุณภาพชีวิต นอกเหนือจากการจางงานเพ่ือเปนพนักงานภายในโรงงาน  ในกรณีท่ีไม
สามารถเปนพนักงานได  เอสซีจี เคมิคอลลก็ใหการสนบัสนุนการสรางรายไดดานอ่ืน  อาทิ คนสวน  คน
ทําอาหาร 

ดานพัฒนาสังคมและชุมชน  มีการใหขอมูลเพื่อนําชมภายในโรงงาน  กระบวนการผลิตเปน
อยางไร  การดแูลส่ิงแวดลอมจัดการของเสียทําอยางไร  ฝกซอมแผนฉุกเฉินเพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

ดานการศึกษา  มีการใหทุนการศึกษา แบบตอเนื่องจนจบปริญญาตรีในลักษณะปตอป และ
ประเภททุนระยะยาวในอาชีพท่ีจําเปน อาทิ  ทุนพยาบาล  ทุนวิศวกรใหจนจบหลักสูตร แตตองกลับมา
ทํางานในพืน้ท่ีเทานั้น 

ดานวัฒนธรรม / ศาสนา  งานประเพณีของชุมชนแทบท้ังหมด อาทิ วันเขาพรรษา  วันสงกรานต 
หมุนเวียนกันไปท้ัง 33 ชุมชน  ดานความปลอดภัย  ท้ังภายในพืน้ท่ีโรงงานท้ังหมดและภายนอกโรงงาน  
รวมถึงดูแลในสวนท่ีเกีย่วของกับชุมชนรอบโรงงาน  

ดานส่ิงแวดลอม    ซ่ึงเอสซีจี เคมิคอลลมุงดําเนินการตามขอกําหนดกฎหมาย  ท้ังการควบคุม
เร่ืองคุณภาพน้าํ/เสียง/อากาศ    จัดโครงการปลูกปารวมกบักับชุมชนเพือ่เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวโดยรอบ 

นอกจากนี้ เอสซีจีเคมิคอลสยังไดใหความสําคัญท่ีจะดแูลความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ตามแนวทางของนโยบายจังหวัดระยองทีใ่หความสําคัญ 3 ดาน  คือ ดานการทองเท่ียว   ดานเกษตร   และ
ดานอุตสาหกรรม  พัฒนาใหเปนโรงงานตนแบบอุตสาหกรรมท่ีดี  ไมกอปญหา ไมกอมลพิษ  สรางความ
ม่ันใจใหกับชุมชนอยางมีความรับผิดชอบ 
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วิธีการและชองทางการดําเนนิโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในพ้ืนท่ีมาบตาพุด  พบวา  

นโยบายกลยุทธการส่ือสารภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมท่ีกําหนดมาจากสวนกลาง  โดยเอสซีจี  

เคมิคอลล  ดําเนินการใหสอดคลองกับเปาหมายหลัก      มุงเนนส่ือสารภาพลักษณผานส่ือมวลชนทองถ่ิน 

ท่ีมีหลากหลายชองทาง   ท้ังส่ือส่ิงพิมพทองถ่ิน   วิทยุชุมชน  เคเบิลทองถ่ิน   รวมถึงการส่ือสารผาน

ชองทางตาง ๆ ท่ีบริษัทสามารถดําเนินการไดเอง   ท้ังรูปแบบวารสาร “เพื่อน” ทุก 2 เดือน  เว็ปไซด / 

Facebook / จดหมายขาว CRS News  รถกระ จายขาว  และการลงพื้นท่ีเขาถึงชุมชนแบบเหน็หนาเห็นตา   

(Knock Door)  โครงการ One Manager One Community (OMOC)   หมายถึง  ผูบริหารตองลงพื้นท่ีไป

พบชุมชนอยางนอยปละ 1 คร้ัง  หมุนเวยีนใหครบ 33 ชุมชน  และมอบหมายใหพนักงานท่ีมีประมาณ 

2,500 คน  ทุกระดับช้ัน  ทุกคนจะตองรวมกิจกรรม CSR อยางนอย 1 คร้ังตอป   

เปาหมายการรับรูภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี พบวา  การรับรูและผลตอบรับ

ความพึงพอใจจากชุมชน   ในเร่ืองภาพลักษณการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี เคมิคอลล  

ตรวจสอบจากการประเมินวจิัยโดยหนวยงานท่ีเปนกลางภายนอก    พบวา  ชุมชนพงึพอใจในการดําเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทอยูในเกณฑท่ีระดับ 4 จากคะแนนเต็ม  5   

สวนท่ี 2    เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลกลยุทธภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ  ในเขต

พื้นท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด   

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยอยูในชวงระดับอายุ  31-40 ป มี

การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวามากท่ีสุด  มีการประกอบอาชีพหลัก คือ ธุรกิจสวนตัว/

คาขาย   และมีระดับรายไดมากท่ีสุดอยูท่ี  5,000 – 10,000 บาท  

การรับรูของประชาชนตอโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีเคมิคอลล  มาบตา

พุด  เกินกวารอยละ 61.85  จนถึงระดับรอยละ 98.46 โดยมีการรับรูเรียง 3 ลําดับแรกดังนี้  เร่ืองการจัดให

มีหนวยแพทยเคล่ือนท่ีออกตรวจสุขภาพฟรี  รองลงมา คือ   เร่ืองการจัดใหมีลานกีฬาเพื่อสนับสนุนการ

ออกกําลังกาย และเร่ืองการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในวันสําคัญตาง ๆ อาทิ  วันสงกรานต  วันออก

พรรษา  ทอดผาปา  โดยการรับรูเรียงตาม 3 อันดับท่ีนอยท่ีสุด คือ เร่ืองมอบทุนการศึกษาแกบุคลากร

การแพทยจํานวน 200 ทุน รองลงมา คือ เร่ืองผูบริหารโรงงานออกไปพบปะกับชุมชน  และเร่ืองการเปด

โรงงานใหชุมชนมีโอกาสเขาไปเยี่ยมชมประจําป 
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กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ    โครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี เคมิคอลล 

มาบตาพุด  สูงสุด 3 อันดับแรก คือ เห็นดวย   เร่ืองการจัดหนวยแพทยเคล่ือนท่ีใหบริการฟรี     มีระดบั

คาเฉล่ีย           (  =  4.17 ) รองอันดับตอมา เห็นดวย  เร่ืองการใหการสนับสนุนและรวมกิจกรรมในวนั

สําคัญตาง ๆ ท้ังวันสงกรานต / วันปใหม / งานบุญผาปากับชุมชน  มีระดับคาเฉล่ีย  (    =  4.16 )    และ

เห็นดวย    เร่ืองท่ีเอสซีจีดําเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและตอชุมชน  มีระดับคาเฉล่ียท่ี     

(   =  4.08  )   

การทดสอบสมมติฐาน  ความแตกตางของลักษณะประชากรในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม  มีผลตอการรับรู

และความพึงพอใจตอภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

การทดสอบคาเฉล่ียความคดิเห็นตอการรับรู  การดําเนนิโครงการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมของเอสซีจีเคมิคอลส  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร พบวา  สวนใหญเหน็ดวยแทบทุก

โครงการและมีความคิดเหน็ท่ีไมแตกตางกนั  ยกเวน  ลักษณะทางเพศมีความแตกตางกัน 3 ดาน คือ    

ดานการศึกษา / วัฒนธรรม  เร่ืองการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนท้ังรายปและระยะยาว     ดานสุขภาพ / 

สวัสดิการ  เร่ืองการจัดใหมีหนวยแพทยเคล่ือนท่ีตรวจสุขภาพฟรี และดานส่ิงแวดลอม / ความปลอดภัย 

เร่ืองจัดอบรมการใชจักรยานยนตอยางปลอดภัย  ระดับอายุมีความแตกตางกัน 1 ดาน  คือ  ดานสังคม / 

ชุมชน  ในเร่ืองการแนะนําใหความรูเพื่อสรางอาชีพเสริม 

 ระดับการศึกษามีความแตกตางกัน 5 ดาน  คือ  ดานคุณภาพชีวิต / สิทธิผูบริโภค  เร่ืองการมีโอ

การเพิ่มรายได เชน  เปดรานอาหาร          รานขายของชํา  ดานสุขภาพ / สวัสดิการ  เร่ืองการจัดใหมี

หนวยแพทยเคล่ือนท่ีตรวจสุขภาพฟรี   เร่ืองการจัดใหมีลานกีฬาและสนับสนุนการออกกําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอ   เร่ืองการควบคุมการดําเนนิงานของโรงงานใหเปนไปตามมาตรฐาน      ท่ีกฎหมายกําหนด   

และดานส่ิงแวดลอม / ความปลอดภัย เร่ืองการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวปลูกปาใหกับชุมชน และระดับรายไดมี

ความแตกตางกัน 1 ดาน คือ  ดานส่ิงแวดลอม / ความปลอดภัย เร่ืองจัดซอมแผนหนภียัในภาวะฉุกเฉิน 

การทดสอบคาเฉล่ียความพงึพอใจตอการดําเนินโครงการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

ของเอสซีจีเคมิคอลส  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร  พบวา  สวนใหญเหน็ดวยแทบทุกโครงการ

และมีความพึงพอใจท่ีไมแตกตางกัน   ยกเวน ลักษณะทางเพศมีความแตกตางกัน  2 ดาน คือ เร่ืองการจัด

และปรับปรุงหองสมุดใหกบัโรงเรียนและชุมชน   และเร่ืองเอสซีจีมีโครงการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมเพ่ือพัฒนาการอยูรวมกันอยางยั่งยนื   ซ่ึงระดับการศึกษามีความแตกตางกัน 4 ดาน  คือ  เร่ืองการ 

จัดใหมีหนวยแพทยเคล่ือนท่ีตรวจสุขภาพฟรีทุก 3 เดือน   เร่ืองการใหทุนบุคลากรทางการแพทย        
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เร่ืองมีการสนับสนุนกิจกรรมในวนัสําคัญตาง ๆ อาทิ  วันสงกรานต  วนัปใหม   และเร่ืองเอสซีจีมี

โครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือพัฒนาการอยูรวมกนัอยางยั่งยืน 

อภิปรายผล 

    1. นับต้ังแตการเกิดยุคปฏิวตัิอุตสาหกรรม   หลังจากนัน้ไดเกิดการเรียกรองความรับผิดชอบตอ

สังคมมาโดยตลอด   เพราะปญหาท่ีเกิดข้ึน  มักเร่ิมมาจากการเอารัดเอาเปรียบของภาคธุรกิจเปนสําคัญ  

อาทิ ในป ค.ศ. 1790  กรณีบริษัท อีสท อินเดีย จํากัด ท่ีถูกคว่ําบาตรจากประชาชนประเทศอังกฤษ 

เนื่องจากพบวาบริษัทใชแรงงานทาสในการดําเนินงาน จงึทําใหบริษัทจําเปนตองหนัมาใสใจกับ

สวัสดิการแรงงานและสิทธิมนุษยชนมากขึ้น  หรือ ในปค.ศ.1970  ปญหาจากกลุมอุตสาหกรรมของ

ประเทศอังกฤษ  ปลอยของเสียและมลพิษอยางรุนแรง  จนสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   ทําใหเกดิการ

เรียกรองคร้ังใหญจากภาคประชนชน  ตองการใหภาครัฐออกมาตรการมาบังคับภาคธุรกิจ  ดานมาตรฐาน

โรงงานและดูแลการปลอยมลพิษตาง ๆ ตอชุมชน   

ในระยะแรก  แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: 

CSR) มุงเร่ืองการดูแลส่ิงแวดลอมและแรงงานเปนหลัก  ซ่ึงการท่ีภาคธุรกิจจํายอมดาํเนินการ เพื่อความ

อยูรอด  หรือพยายามหลบเลี่ยงภาระความรับผิดชอบตามมาตรการของรัฐ    ดังนั้นการดําเนินธุรกิจโดย

คํานึงถึงส่ิงแวดลอมและสังคมในยุคแรก ๆ จึงเปนไปอยางจํายอม  ขาดการจัดการท่ีดี   เพราะภาคธุรกิจ

เห็นวา  เปนภาระลงทนุสูงแตไดผลตอบแทนต่ํา  บรรดานักธุรกิจจึงเกิดคานิยมท่ีวา “อยากชวย

ส่ิงแวดลอมและชุมชุมก็ตองยอมเสียผลกาํไร / ไดอยางเสียอยาง” ซ่ึงปรากฏการณดังกลาว  ทําใหเกิดการ

เรียกรองจากสังคม ท่ีไมตองการวิธีดําเนนิธุรกิจบนพื้นฐานเร่ืองผลกําไรสูงสุด จนละเลยความรับผิดชอบ

ตอสังคมและส่ิงแวดลอมอีกตอไป   

2. แรงผลักดันยุคตอมา   หลังการเกิดยุคโลกาภวิัฒน   ในป พ.ศ.2503 (ค.ศ.1960)  การประชุม

องคกรธุรกิจโลก (RIO Summit) ไดหยิบยกประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมเขามาในท่ีประชุมฯ   เพื่อใหองคกร

ธุรกิจหันมาใสใจกับส่ิงแวดลอม   แตธุรกิจยังคงตองรักษาผลกําไรขององคกรไวเปนหลัก  จนเกิดแนวคิด

เร่ือง Triples Bottom Line  กลาวคือ การบริหารจัดการที่ใสใจความสมดุลใน 3 ดาน ประกอบ  ดวย  ดาน

กําไร (profit)   ดานสังคม ( people)  และดานส่ิงแวดลอม (planet) ไปพรอม กัน   ทําใหแนวคิดการดําเนิน

ธุรกิจดวยความรับ ผิดชอบตอสังคม    จึงเปนทางออกท่ีดีท่ีสุดที่จะประสานประโยชนท้ัง 3 เขาดวยกันได    

การท่ีองคกรธุรกิจการคาระดับโลก  (World Business Council for Sustainable Development: 

WBCSD)  ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวขององคกรธุรกิจ 170 ประเทศท่ัวโลก  ท่ีมีนโยบายสงเสริมการพัฒนา
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สังคมอยางยั่งยืนควบคูไปกบัการดําเนนิธุรกิจท่ีมุงแสวงหาผลกําไรตามปกติ   ใหความสําคัญกับแนวคิด 

CSR และกําหนดใหความหมายไววา “ CSR หมายถึง ความมุงม่ันหรือพันธะสัญญาขององคกรธุรกิจ  ใน

การมีสวนรวมอยางตอเนื่องในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  โดยยึดหลักจริยธรรมในการบริหาร

องคกร  ท้ังการปรับปรุงคุณภาพชีวติของผูใชแรงงาน  อันจะสงผลดีตอสวัสดิภาพโดยรวมของครอบครัว

ผูใชแรงงาน  รวมถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและสังคม   การปฏิบัติตามแนวคิดนี้  จึง

ครอบคลุมท้ังการพิทักษส่ิงแวดลอม  การสนับสนุนเสรีภาพของแรงงาน  และการเคารพหลักสิทธิ

มนุษยชน”    

  ทําใหกลุมธุรกิจของประเทศท่ีตองการติดตอคาขายกับ  ภาคีประเทศสมาชิกธุรกิจการคาระดับ

โลก   ยอมไมสามารถหลบเล่ียงหรือปฏิเสธวิธีการดําเนินธุรกิจตามแนวคิด CSR ไดตอไป  มิฉะนั้นอาจ

ถูกตอตานจากนานาประเทศ  จนไมเปนท่ียอมรับในระดับเวทีโลกไดอีก  กระแสโลกาภิวัตน  จึงเปนแรง

บีบสําคัญตอภาคธุรกิจท่ีตองแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบตอสังคมอยางเปดเผยในระยะยาว 

3.  ความจําเปนท่ีเกิดจากการคาเสรี   ปจจบัุนธุรกิจระดับโลกเรียกรองใหแตละประเทศเปดเสรี
ทางการคา   เพื่อความเทาเทียมและคลองตัวในการดําเนนิธุรกิจ   แตมาตรฐานดานกฎหมาย  กฎระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ของแตละประเทศยังไมครอบคลุม  ท่ีจะคุมครองใหองคกรธุรกิจดําเนินการอยูภายใต
จรรยาบรรณท่ีดีไดเทาเทียมกนัทุกประเทศ    ดังนั้นหากภาคองคกรธุรกิจมีผูนําท่ีมีความรับผิดชอบตอ
สังคม   ก็จะดาํเนินกจิกรรมตามแนวคิด CSR ได   จนสามารถอุดชองโหวท่ีกฎหมายเขาไปดูแลไมท่ัวถึง    
ซ่ึงสวนใหญเปนธุรกิจจากประเทศอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาแลว   มักดาํเนินกจิการตามแนวคิดความ
รับผิดชอบตอสังคมอยางเปนปกติ  ขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนา  อาจไมสามารถใชแนวคิด CSR ในการ
ดําเนินกิจการไดทุกองคกร  ยังตองใชเวลาปรับตัวอีกระยะหนึ่ง   จึงเกดิขอบังคับระดับประเทศตาม
มาตรฐาน ISO 26000  ท่ีเร่ิมนํามาใชในป 2008   เพื่อใหเกิดความทัดเทียมและเปนธรรมเสมอกันทุก
ประเทศ    

4. อยางไรก็ตามแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ท่ีถายทอดมาจาก

ประเทศพัฒนาแลว  อาจเปนเง่ือนไขการควบคุมโลกจากประเทศฝงตะวันตก   โดยใชเคร่ืองมือมาตรการ

กีดกันทางการคาในการบังคับ    จากมิติดานสังคมแทนมิติดานเศรษฐกิจ   เพื่อสามารถทําใหรูปแบบ

ธุรกิจของตนมีความไดเปรียบมากกวาแบบอ่ืน ๆ    (สถาบันไทยพัฒน , 2550 )      

 จนเปนท่ีมาของแรงกดดันใหเกิดกระแสการดําเนินธุรกิจตามแนวคิดที่วา  ความสําเร็จของธุรกิจ

ไมควรวัดจากผลกําไรสูงสุดเพียงอยางเดียว    ธุรกิจท่ีจะประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน  (Sustainability)   

ควรพัฒนาการดําเนินงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบ  ท่ีสามารถตอบสนองตอความคาดหวังของสังคมท่ี

DPU



99 
 

มีตอองคกรได   หมายความวา  องคกรไมควรมีเพียงความ “เกง” จากผลประกอบการท่ีเติบโตอยางเดียว  

จะตองมีความ “ดี” ควบคูกัน  (วรทัย  ราวินิจ, 2549) 

5. การท่ีแนวคิด CSR ไดรับการตอบรับจากองคกรท่ัวโลก เพราะสังคมคาดหวังวา  จะเปน

เคร่ืองมือท่ีชวยใหองคกรสามารถสรางกลไกเพื่อควบคุมการดําเนนิงาน โดยมีเปาหมายอยูท่ีการรักษา

สมดุลระหวางผลกําไร (Profit) ประชาชน  (People) และโลก (Planet) ได    แนวคิดความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกร   จึงไดรับการพัฒนาเปนขอกําหนดทางการคายุคใหม   ท่ีทําใหภาคธุรกิจเกิดการตื่นตัว

อยางมาก  เพราะตัวแปรดานราคา  ปริมาณ  หรือคุณภาพผลิตภณัฑ / บริการ  ไมใชตัวกําหนดความ

ไดเปรียบทางธุรกิจอีกตอไป   แตประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม  ส่ิงแวดลอม  และการสรางความเปน

ธรรม   คือ โอกาสในการทําธุรกิจอยางยั่งยืนในอนาคต (http://csr-faq.blogspot.com/2006/01/blog-

post.html)            

อยางไรก็ตามหากองคกรธุรกิจไทยใหความสําคัญกับแนวคิด CSR  และการดําเนินธุรกิจตาม
มาตรฐาน ISO 26000   เร่ิมปลูกฝงแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมในการบริหารจดัการองคกร  เพื่อ   
ในอนาคตขางหนาองคกรธุรกิจไทย   จะไดมีมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมในแงนโยบายและการ
ปฏิบัติอยางเปนปกติ   โดยไมตองรูสึกวามีใครมาบังคับใหทําอีกตอไป           

 
ประสิทธิผลกลยุทธภาพลักษณโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี 
 

บริษัท เอสซีจี จํากัด (มหาชน) หรือเอสซีจี   คือ  กลุมธุรกิจขนาดใหญของประเทศไทยท่ีมีรายได

จากผลประกอบการเกิน 10,000 ลานบาทตอป  (ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)  ประกอบดวย

กลุมธุรกิจ 5 ประเภท  คือ  เอสซีจีเคมิคอลล ,  เอสซีจีเปเปอร, เอสซีจีซิเมนต , เอสซีจีผลิตภัณฑการ

กอสราง  และเอสซีจีดิสทริบิวช่ัน    จะเหน็ไดวาแตละกลุมธุรกิจมีการดาํเนินกจิการ  ท่ีสงผลกระทบตอ

สังคมและส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก    

เอสซีจีจึงมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการดําเนนิกิจการท่ีวา  ทุกกลุมธุรกิจตองดูแลการ

ดําเนินกิจการควบคูไปกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  และกําหนดวิสัยทัศนองคกรใหเปน

ตนแบบผูนําธุรกิจในระดับอาเซียน   ในการบริหารงานท่ีสอดคลองกับหลักบรรษัทภบิาลและการพฒันา

อยางยั่งยืน  (ASEAN sustainable Business leader 2006 – 2016)   มุงเปนตนแบบองคกรท่ีทํางานอยางมี

ความสุข ( Role Model  Good Governance  & Sustainable Development )  โดยแตงต้ังใหกรรมการ

ผูจัดการแตละกลุมธุรกิจ  ตองเปนประธานคณะกรรมการในการดูแลเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม   
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ซ่ึงนโยบายของเอสซีจีมีความสอดคลองกับ  International Organization for Standardization 

(ISO) ท่ีนิยามแนวคิด CSR วา  “ CSR เปนเร่ืองขององคกรเพื่อตอบสนองตอประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม

และส่ิงแวดลอม โดยมุงท่ีการใหประโยชนกับคน ชุมชนและสังคม  นอกจากนัน้  ยังเปนเร่ืองของบทบาท

ขององคกรธุรกิจในสังคมและความคาดหวังของสังคมท่ีมีตอองคกรธุรกิจ โดยจะตองทําดวยความสมัคร

ใจ และผูบริหารจะตองมีบทบาทเกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ โดยสามารถวัดผลไดใน 3 มิติ คือ การวัดผล

ทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ” 

ท้ังนี้ในดานการบริหารจัดการและดําเนนิงานของเอสซีจี มุงแปรนโยบายมาเปนแนวปฏิบัติท่ีเปน

รูปธรรม โดยมีการจัดทําคูมือใหบุคลากรทุกระดับมีความเขาใจท่ีตรงกัน ประกอบดวย แนวปฎิบัตขิอง

บรรษัทภิบาลเพื่อการพัฒนาสูความยั่งยนื  (SCG Sustainable Development Guidelines: SD Guideline)  

และคูมือแนวปฎิบัติของพนกังานและคณะกรรมการบริษัท  (SCG Code of conduct) ท่ีกําหนดอุดมการณ

ในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม 4  ดาน  คือ ตั้งม่ันในความเปนธรรม ,  มุงม่ันในความเปนเลิศ ,  

เช่ือม่ันในคุณคาของคน  และถือม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม   

จากนโยบายองคกรทําใหเหน็ไดวา     เปาหมายสูงสุดของเอสซีจีไมใชเพียงการทํากําไรอยาง

เดียว  แตกําไรจากการดําเนินธุรกิจเปรียบเสมือนทางผานไปสูประโยชนสุขรวมกันของทุกฝายท่ีเกีย่วของ  

การดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม  นับเปนประเด็นหลักท่ีเอสซีจียึดถือและปลูกฝงใหเปนหนึ่งในวัฒนธรรม

หลักขององคกร   ทําใหเกิดภาพลักษณขององคกรตอสาธารณชนเพื่อรับรูวา  “เอสซีจีเปนบริษัทตนแบบ

ผูนําธุรกิจในระดับอาเซียน  ในการบริหารงานท่ีสอดคลองกับหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน”  

ฟลิป คอทเลอร (Philip kotler,1996) อธิบายความหมายของภาพลักษณวา หมายถึงองครวมของ

ความเช่ือ ความคิด และความประทับใจท่ีมีบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงทัศนคติและการกระทําใดๆท่ี

คนเรามีตอส่ิงนั้นจะมีความเกี่ยวพันอยางยิง่กับภาพลักษณของส่ิงนั้นๆ เราเกิดภาพลักษณของส่ิงตางๆท่ี

แวดลอมเราไดจากการท่ีเรากอภาพ (form) ข้ึนในความคิดของเราจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือการไดเหน็ 

(Seeing) การไดยิน (hearing) การล้ิมรส (tasting) การดมกล่ิน (smelling) และการสัมผัส (touching) เรา

อาจจะกอภาพในความคิดของเราจากการทีไ่ดสัมผัส กับประสาทสัมผัสอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายๆ

อยางในเวลาเดียวกันก็ไดดังนั้นภาพลักษณท่ีเกดิข้ึนในใจของแตละคนจึงมองไมเหมือนกัน หรือแมวาการ

ไดสัมผัสในลักษณะเดียวกนั   ก็สามารถกอภาพลักษณในใจท่ีแตกตางกันข้ึนไดในแตละปจเจกบุคคล

      จากคํานยิามเร่ืองภาพลักษณ  รวมถึงแนวโนมการดําเนินธุรกิจในระดับโลก    ท่ีแขงขันใน 
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ประเด็นเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม   เอสซีจีไดนํานโยบายมากําหนดเปนกลยุทธการส่ือสารเพื่อสราง

ภาพลักษณองคกรใหสังคมรับรูถึง  ภาพลักษณการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี    ผานการ

ดําเนินโครงการตาง ๆ ประกอบดวย  ดานการศึกษาและวัฒนธรรมผานมูลนิธิซิเมนตไทย   มุงสราง

ทรัพยากรบุคคลคุณภาพท่ีเปนคนเกงและคนดี    ดานชุมชนและสังคม มุงสรางความเจริญใหกับทุกชุมชน

ท่ีเขาไปดําเนนิธุรกิจ ดานสิทธิมนุษยชน  มุงดูแลเร่ืองสิทธิมนุษยชนในทุกธุรกิจและทุกประเทศท่ีเขาไป

ลงทุน   ดานสุขภาพอนามยัและความปลอดภัย  มุงสรางความปลอดภยัตามขอกําหนดตามกฎหมาย

แรงงาน   ดานส่ิงแวดลอม  มุงรักษาสภาพแวดลอม  ใหเกิดความสมดลุของระบบนิเวศอยางยั่งยนื และ

ดานสิทธิผูบริโภค  มุงสนับสนุนวิจยัพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม    

       การกอเกดิภาพลักษณองคกร (Corporate Image) (เสรี วงษมณฑา,2542) กลาววา ภาพลักษณท่ี

เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีตอบริษัท หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เปนภาพท่ีผูรับสารสรางข้ึน

ในใจ   เพื่อสะทอนลักษณะขององคกรเปนอยางไร (how company looks)   ท้ังนี้ส่ิงท่ีผูรับสารเห็นหรือ

รับรูเกี่ยวกับองคกร เกิดจากการส่ือสารขององคกรท้ังวัจนภาษาและอวจันภาษา รูปแบบทางตรงและ

ทางออม    และการส่ือสารท่ีมาจากการวางแผนและไมไดวางแผน    ยอมสงผลถึงภาพลักษณขององคกร

ท้ังส้ิน 

ดังนั้น  การใชกลยุทธส่ือสารภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี เร่ิมจากแนวทางท่ี

กําหนดมาจากสวนกลาง เพือ่หวังผลเดียวกันในทุกพ้ืนท่ีและทุกประเทศ ทําใหเอสซีจีเคมิคอลลมาบตาพุด

ใชนโยบายหลัก  เพื่อนําไปดําเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมท่ีหลายหลาย มีเปาหมายให

สอดคลองตามการบริหารงานดวยหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเลือกใชกลยุทธการ

ส่ือสารภาพลักษณองคกรดวยแนวปฎิบัตแิละชองทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย  

ท้ังนี้ แนวคิดการส่ือสารภาพลักษณองคกร  (Paul A Argenti :Corporate Communication ,1998) 

คือ ภาพขององคกรท่ีปรากฏเปนจริงในสายตาของประชาชน และมีเอกลักษณโดดเดนแตกตางจาก

องคกรอ่ืน  ซ่ึงการส่ือสารภาพลักษณองคกรเร่ืองโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  นับเปนการ

ส่ือสารระหวางองคกรกับผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆท่ีมีความโดดเดน ซ่ึงจะตองใชรูปแบบการส่ือสาร

ท่ีหลากหลาย เพื่อสามารถบรรลุประสิทธิผลการสรางภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  

เอสซีจี เคมิคอลสทําการส่ือสารแนวคิด CSR ผานชองทางส่ือมวลชนเปนหลัก  โดยเนนส่ือสาร

กับส่ือทองถ่ิน ประกอบดวย ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุชุมชน เคเบิลทองถ่ิน และการส่ือสารผานชองทางท่ีบริษัท

สามารถดําเนินการไดเอง  ท้ังวารสาร “เพื่อน” / เว็ปไซด /  Facebook /  จดหมายขาว CRS News / รถ

กระจายขาว  และการลงพื้นท่ีเขาถึงชุมชน (Knock Door)  โครงการ One Manager One Community 
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(OMOC)  ผูบริหารตองลงพื้นท่ีไปพบชุมชนอยางนอยปละ 1 คร้ัง  หมุนเวียนใหครบ 33 ชุมชน  และ

มอบหมายใหพนักงานโรงงานประมาณ 2,500 คน จะตองรวมกิจกรรม CSR อยางนอย 1 คร้ังตอป   

ตามทฤษฎีกระบวนการเลือกสรรสารของผูรับสาร (Baran S.J. & Davis D.K.,2009 )   เห็นวา  

ผูรับสารสามารถแสวงหาและเลือกเปดรับขาวสารตามความตองการ    หรือความสนใจของตนเองใน

แบบ Active Audience  ตามกระบวนการท่ีวา   (Selective exposure)  บุคคลจะเปดรับสารตามความสนใน

เม่ือเนื้อหาหรือสารท่ีรับเขามาใหม   มีความความสอดคลองกับทัศนคติและความเชือ่เดิมท่ีมีอยู   

(Selective retention)  บุคคลจะเลือกจดจําขอมูลในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ   ถาขอมูลนั้นสอด คลองกับ

ทัศนคติและความเช่ือของตน    (Selective perception)  บุคคลจะเลือกรับรูขอมูลท่ีตนสนใจ   จนเกิดเปน

ทัศนคติหรือความเช่ือในระยะยาว 

จากประเด็นและทฤษฎีตาง ๆ นํามาอธิบายและคาดการณ   การศึกษาประสิทธิผลกลยุทธการ

ส่ือสารเพื่อสรางภาพลักษณการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจี  ไดวา   การรับรูของ

ประชาชนตอโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของเอสซีจีเคมิคอลล มาบตาพุด   จะใหความสนใจ

เลือกเปดรับขาวสารเร่ืองใกลตัว   คือ  ประเด็นเร่ืองของความเปนอยู  สุขภาพและความสัมพันธของ

ชุมชน  ซ่ึงผลวิจัยแสดงวา   ชุมชนรับรูการส่ือสารเร่ืองการจัดใหมีหนวยแพทยเคล่ือนท่ีออกตรวจสุขภาพ

ฟรี   มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 98.46   รองลงมา คือ   เร่ืองการจัดใหมีลานกีฬาเพ่ือสนับสนุนการออกกําลัง

กายรอยละ 96.88  และเร่ืองการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในวันสําคัญตาง ๆ อาทิ  วันสงกรานต  วันออก

พรรษา  ทอดผาปา รอยละ 94.12  สอดคลองกับการเลือกจดจําและการเลือกรับรูตามทฤษฎีการเลือก

เปดรับขาวสาร    

ในขณะท่ี   ชุมชนสนใจรับรูเร่ืองมอบทุนการศึกษาแกบุคลากรการแพทยจํานวน 200 ทุน  นอย

ท่ีสุดในระดับรอยละ 61.85   เพราะเปนเร่ืองท่ีตองการความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ไมสอดคลองกับรูปแบบ

การใชชีวิตของชุมชน   แสดงถึงชุมชนเปนผูรับสารรูปแบบเลือกเปดรับตามความสนใจประเภท Active 

Audience  เพราะเอสซีจีทําการเผยแพรขาวสารในแตละดานอยางเทาเทียมกัน ดวยระยะเวลาท่ีไมนอยไป

กวากัน   และผลวิจัยแสดงใหเห็นวา   ประชากรที่มีลักษณะแตกตางกันจะเปดรับขาวสารตามความสนใจ

ท่ีแตกตางกันอยางเห็นไดชัด 

 โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองความพึงพอใจ  ผลการวิจยัแสดงถึง   ชุมชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด    

เร่ืองการจัดหนวยแพทยเคล่ือนท่ีใหบริการฟรี  ระดับรอยละ 57.21  รองลงมา คือ  เร่ืองการสนับสนุน

กิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ท้ังวันสงกรานต / วันปใหม / งานบุญผาปากับชุมชน  และท่ีสําคัญ คือ  ความ
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พึงพอใจตอ  การยอมรับภาพลักษณเอสซีจีเปนองคกรท่ีมีการดําเนนิโครงการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมและตอชุมชนในพืน้ท่ีมาบตาพุด  ระดับรอยละ 47.98    แสดงใหเห็นวา  ถาชุมชนมีการเปดรับ

ขอมูลท่ีสนใจในเชิงบวก  ยอมกอใหเกิดทัศนคติเชิงบวกตอส่ิงท่ีรับรูเชนกัน  สงผลใหชุมชนมีทัศนคติ

และภาพลักษณองคกรของเอสซีจี  เปนไปในทิศทางบวกตามแนวคิดทฤษฎีดังกลาว 

พงษเทพ วรกิจโภคาทร, 2536 อธิบายถึง การเกิดภาพลักษณในแงของปจเจกบุคคลไววาเม่ือ

ประชาชนเปดรับขาวสารมากข้ึน ยอมมีภาพลักษณองคกรท่ีดีข้ึน เพราะการเปดรับขาวสาร ก็เทากบัทําให

มีชองทางการส่ือสาร (Communication  Channel) มาสูผูรับสารได ซ่ึงเม่ือประชาชนไดรับขาวสาร ก็จะมี

ภาพลักษณตามมา อาจกลาวไดวา “ภาพลักษณ” เปนการรับรู (Perception) ซ่ึงเปนผลมาจากโครงสราง

ทาง ความคิด อันประกอบดวยความรู คานิยม ความเชื่อ รวมถึงประสบการณท่ีแตละบุคคลนํามาใชใน

การตีความหมายของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ภาพลักษณจึงไมใชความเปนจริงเสมอไป 

 จากผลการศึกษา   เห็นไดวา  ชุมชนในสังคมไทยใหความสําคัญกับ เร่ืองสุขภาพ ความเปนอยูใน

ชีวิตประจําวัน   และการดํารงไวซ่ึงความสัมพันธของชุมชนและสวนรวมเปนสําคัญ   ซ่ึงหากองคกร

ธุรกิจมีการส่ือสาร   จนทําใหชุมชนเกดิความเช่ือและยอมรับวา   องคกรเห็นคุณคาความเปนมนษุย   

ดําเนินโครงการท่ีสอดคลองกับความตองการชุมชน   มีแนวทางในการสรางความเทาเทียมและเปนธรรม

ใหกับชุมชนและสังคม   ตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR)  ยอมทําใหภาพลักษณ

องคกรท่ีเกิดข้ึนในใจชุมชนเปนภาพลักษณแงบวกตามที่องคกรมุงหวัง    จะไดรับความสําเร็จและเกดิ

ความรวมมือในระยะยาวกับชุมชน  และลดกระแสการตอตานหรือเรียกรองจากชุมชนในอนาคตได     

ถึงอยางไรก็ตาม  แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  จะมีเร่ืองผลประโยชนอ่ืนๆ แอบ

แฝงอยูหรือไมก็ตาม  แตการนําแนวคิด CSR มาใชกับองคกรธุรกิจประเทศไทย  นาจะสรางประโยชน

ใหกับทุกภาคสวนของสังคมมากกวาจะกอใหเกดิผลเชิงลบตอสวนรวม จึงควรท่ีจะทําการส่ือสารเผยแพร  

แนวคิดนี้ตอองคกรธุรกิจ    สนับสนุนใหเกิดการยอมรับขยายขอบเขตการดําเนนิการ และนําไปใชกับ

องคกรธุรกิจไทยใหเพิ่มข้ึนอยางยั่งยืนตอไป  
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ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยตอไป 

ควรมีการวิจยัเปรียบเทียบ การดําเนนิโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ท้ังรูปแบบการ

วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในกลุมธุรกิจประเภทเดียวกัน อาทิ กลุมธุรกิจพลังงาน กลุมธุรกิจกอสราง 

โดยเฉพาะกลุมธุรกิจในลักษณะท่ีดําเนินงานจนสงผลกระทบกับชุมชนและสังคมในวงกวาง เพื่อแสวงหา

รูปแบบการดําเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  รวมถึงรูปแบบการส่ือสาร  ท่ีจะ

ทําใหเกิดประสิทธิผล สอดคลองตามความมุงหวังท้ังดานองคกรและดานชุมชนรวมกัน  ในการสราง

รูปแบบการดําเนินธุรกิจตามแนวคิด CSR ใหสอดคลองกับสังคมไทยในระยะยาว   
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