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บทที ่1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 องค์กรธุรกิจทั้งหลายในปัจจุบนัน้ี ต่างพยายามท่ีจะใช้กลยุทธ์ในการทาํการตลาดเพื่อ

ดึงดูดผูบ้ริโภคไวใ้ห้มากท่ีสุด ทั้งน้ีกระบวนการส่ือสารการตลาดต่างๆ ไดถู้กนาํข้ึนมาใช้เพื่อให้

ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ จดจาํ และบริโภคสินคา้ อนัจะนาํมาซ่ึงผลกาํไรขององคก์รซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมาย

สาํคญัของการประกอบธุรกิจ กลยุทธ์ในการประชาสัมพนัธ์ขององคก์รธุรกิจจึงไดถู้กนาํมาใช้ใน

การส่ือสารการตลาดเพิ่มมากข้ึน และหน่ึงในวิธีการประชาสัมพนัธ์ขององค์กรท่ีไดรั้บความนิยม

เป็นอยา่งมากในปัจจุบนั คือการทาํการตลาดโดยใช้แนวคิดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

หรือซี เอส อาร์ ท่ีย่อมาจาก Corporate Social Responsibility ซ่ึงเป็นแนวคิดทางธุรกิจท่ีกาํลงั

กลายเป็นกระแสไปทัว่โลก การดาํเนินธุรกิจโดยใชแ้นวคิดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น 

เป็นเร่ืองของการท่ีองคก์รตอบสนองต่อประเด็น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งท่ีการ

ใหป้ระโยชน์กบั คน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น ยงัเป็นเร่ืองของบทบาท ขององค์กรธุรกิจใน

สังคม และความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ การทาํกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กร ไม่เพียงแต่ถูกนาํเป็นเคร่ืองมือที่สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่องคก์ร แต่กิจกรรม

เพื่อช่วยเหลือสังคมท่ีทาํดว้ยความจริงใจต่อผูบ้ริโภค ให้เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจขององคก์ร จะก่อให้เกิดการประเมินภาพรวมขององค์กรท่ีสะทอ้นมาจากมุมมองของบุคคลอื่น

ในทางท่ีดีซ่ึงเป็นแนวโนม้ท่ีตลาดต่างประเทศให้ความสําคญัและถือเป็นขอ้บงัคบัของการทาํธุรกิจ 

โดยเฉพาะกบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(นิสากร โลกสุทธิ 2551) 

 ในการประชุมระดบัโลก  (Earth Summit)  คร้ังแรกท่ีกรุงริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 

ในปี ค.ศ.1992 ประเทศต่างๆ ทัว่โลกต่างก็เร่ิมต่ืนตวักบัทิศทางใหม่ของการพฒันา นัน่คือ การพฒันาท่ี

ย ัง่ยืน  (Sustainable Development)  นอกจากประเด็นในทางดา้นเศรษฐกิจแลว้ ยงัตอ้งใส่ใจในเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้มและในประเด็นต่าง ๆ ทางดา้นสังคมดว้ย โดยเร่ิมให้มีขอ้เรียกร้องมากดดนัองค์กรธุรกิจ

ใหค้าํนึงถึงปัญหาสังคมและปัญหาส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่นกนั (สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์2550 : 2) 
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 โดยเร่ิมให้มีข้อเรียกร้องมากดดันองค์กรธุรกิจให้คาํนึงถึงปัญหาสังคมและปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มด้วยเช่นกนั โดยมีคาํที่ใช้เรียกกนั คือ “Corporate Citizenship” หรือ “Responsible 

Corporate Citizenship” หรือ “Corporate Social Responsibility” แปลเป็นไทยได้ว่า “ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร” หรือเรียกโดยยอ่วา่ “CSR” ซ่ึงแนวคิด ความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กร ไดถู้กผลกัดนัโดยองค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999) ในการประชุม 

World Economic Forum นาํโดยนายโคฟ่ี อนันนั  (Kofee Annan) เลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติ 

(UN) ร่วมกบั 5 หน่วยงานของ UN (ILO, UNDP, UNEP, UNCHR, UNIDO) และภาคธุรกิจ ได้

เรียกร้องใหอ้งคก์รธุรกิจในทุกประเทศเป็นพลเมืองท่ีดีของโลก เสนอบญัญติั 9 ประการ ที่เรียกว่า 

The UN Global Compact โดยเฉพาะธุรกิจขา้มชาติ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 หมวดหลกั คือ หมวดสิทธิ

มนุษยชน มาตรฐานแรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม และต่อมาไดเ้พิ่มบญัญตัิที่ 10 คือ หมวดการต่อตา้น   

การคอรัปชัน่  

 การกาํหนด ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เขา้ไวใ้นวาระของสหประชาชาติ

สะทอ้นให้เห็นความสําคญัอยา่งเป็นสากลของ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร และในปี

ต่อมาองคก์รความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) ก็ไดบ้รรจุเร่ืองความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรไวใ้นแนวทางปฏิบติัสาํหรับบรรษทัขา้มชาติ โดยไม่เพียงแต่เสนอแนะให้บรรษทั

ข้ามชาติคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรเองแล้ว ยงัเสนอให้องค์กรธุรกิจเหล่าน้ี

ติดต่อคา้ขายกบัเฉพาะคู่คา้ ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เช่นเดียวกนั ปี พ.ศ. 2545 

(ค.ศ. 2002)  UN World Summit on Sustainable Development ท่ีเมืองโจฮนัเนสเบิร์กนั้นก็เป็นจุด

ท่ีเกิดขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีก่อให้เกิดความเช่ือมโยงอยา่งชดัเจนของความรับผิดชอบของภาคธุรกิจต่อ

สังคมและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีมีหลกัการท่ีวา่การตอบสนองความตอ้งการของคนยุคน้ีตอ้งไม่ไป

ทาํลายโอกาสของคนรุ่นหลงัในการตอบสนองความตอ้งการของตน (CSR History 2554) 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร กาํลงัจะเป็นประเด็นอนัเก่ียวเน่ืองกบัมาตรฐานโลก 

International Organization for Standardization (ISO) ไดต้กลงร่วมกนัที่จะเตรียมร่างมาตรฐาน 

“ISO-Social Responsibility” เพื่อให้การรับรององคก์รธุรกิจท่ีสามารถปฏิบติัตามแนวคิด ISO ใน

หรัส ISO 26000 ซ่ึงเป็นมาตรฐานดา้น ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร โดยเฉพาะ อยา่งไรก็

ตาม มาตรฐานน้ีไม่ใช่มาตรฐานท่ีบงัคบัใช้ เช่น ISO 9001 (มาตรฐานระบบคุณภาพ) หรือ ISO 

14000 (ระบบจดัการส่ิงแวดลอ้ม) แต่เป็นมาตรฐานท่ี “แนะนาํ”  ให้ใช้เป็นสําคญั  โดยมาตรฐาน 

ISO 26000 ประกาศใช้ใน พ.ศ. 2553 ไดก้าํหนดประเด็นหลกัของความรับผิดชอบต่อสังคมไว ้ 7 

ประการ ซ่ึงองค์กรต่างๆสามารถนาํไปประยุกต์ ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 

(Community involvement and development) 2. การกาํกบัดูแลองคก์ร (Organizational governance) 
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3. สิทธิมนุษยชน (Human rights) 4. การปฏิบติัดา้นแรงงาน (Labour practices) 5. ส่ิงแวดลอ้ม 

(Environment) 6. การดาํเนินกิจกรรมอยา่งเป็นธรรม (Fair operating practices) 7. ประเด็นเก่ียวกบั

ผูบ้ริโภค (Consumer issues)  (วารสารส่ือพลงั 2554) 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในเมืองไทย ไดเ้ร่ิมเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมในปี 

พ.ศ. 2549 และไดถู้กบรรจุเป็นแนวปฏิบติัท่ีผนวกเขา้กบัการดาํเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากการ

ดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบท่ีอยูน่อกกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การบริจาค หรือ

การอาสาช่วยเหลือสังคมเช่นท่ีผา่นมา  เหตุการณ์สําคญัๆ ท่ีเป็นเคร่ืองช้ีถึงกระแสความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมขององคก์รในปี พ.ศ. 2550 ไม่ไดม้ีเฉพาะในภาคเอกชน แต่ยงัรวมถึงภาครัฐและหน่วย

ราชการต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมปลูกกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่การจดัตั้ ง

สถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาถึงการตั้งคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ท่ีประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก 7 กระทรวง   5 สมาคม และ 

12 ผูเ้ช่ียวชาญไปจนถึงการตั้งศูนยส่์งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ในกระทรวงการพฒันาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์รวมทั้งการเป็นแม่งานของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย ในการจดัสัมมนาเร่ือง “ซีเอสอาร์” ในเวทีสําคญัต่างๆ (สํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดทรัพย,์ คณะทาํงานส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ

บริษทัจดทะเบียน 2550 : 2) 

 ในประเทศไทย กระแสของความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร ในประเทศไทย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสําหรับปี พ.ศ. 2551 ไดเ้ห็นกิจกรรมต่างๆเก่ียวกบักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กร ปรากฏออกมาอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปรับตวั 

ปรับแนวคิด ให้มุ่งไปสู่องค์กรท่ีมีส่วนต่อความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากการแสวงหา

ผลกาํไรอนัเป็นวตัถุประสงค์หลกัขององค์กรธุรกิจโดยทัว่ๆ ไป โดยรวมนบัว่ากระแสท่ีเกิดข้ึนน้ี 

ถือว่าเป็นส่ิงท่ีดี เท่ากบัว่าตอนน้ีทุกคนเห็นพอ้งตอ้งกนัในเร่ืองของการดูแลรับผิดชอบสังคมว่า

เป็นหน้าที่ของทุกคนทุกภาคส่วน ไม่ใช่เร่ืองของคนใดคนหน่ึง แนวคิดที่ว่าน้ีจึงควรไดรั้บการ

สนบัสนุนส่งเสริมให้กลายเป็นค่านิยมหลกัของสังคมไม่ใช่เพียงแค่กระแสความนิยมท่ีผา่นมาแลว้

ก็ผ่านไป ประเด็นสาํคญัต่อมาก็คือ การสร้างความรู้ ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบักิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร ให้เกิดข้ึน เพราะกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม ไม่ควรจะเป็น

เพียงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการสร้างสีสันเพื่อการประชาสัมพนัธ์ขององคก์ร โดยมีการบริจาค

เป็นส่วนประกอบเพียงเท่านั้น จริงอยู่กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บางรูปแบบ

หมายรวมถึงการบริจาค การกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากสังคม แมต้วักิจกรรมจะมีลกัษณะท่ี

คลา้ยกนั แต่กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มาจากแนวคิดที่เกิดข้ึนจากภายใน
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องค์กร มีการกาํหนด นโยบาย กลยุทธ์และแผนงานท่ีชดัเจนย่อมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ท่ีแตกต่างกบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ท่ีเป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาว รวมถึงการเช่ือมโยงกบัค่านิยมและความสามารถหลกัขององคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หรือ เอไอเอส ดาํเนินธุรกิจการ

ให้บริการส่ือสารไร้สายมากกว่า 19 ปี และมีความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง มีการ

กาํหนดนโยบายและแผนการดาํเนินธุรกิจและกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร 

โดยคาํนึงถึงการดาํเนินธุรกิจหลกัและจรรยาบรรณทางธุรกิจขององคก์ร ผลกระทบของการดาํเนิน

ธุรกิจต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัธุรกิจโดยตรง เช่น ลูกคา้ คู่คา้ ผูส่้งมอบ พนกังานและครอบครัว 

ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ชุมชนรองท่ีตั้งธุรกิจ ฯลฯ ผลกระทบของการดาํเนินธุรกิจต่อส่ิงแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้แม่นํ้ า อากาศ ระบบนิเวศน์ เป็นตน้ และส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม เป็นตน้ โดยจดัทาํโครงการเพื่อลูกคา้ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ตวัอยา่งเช่น การผลิตรายการสารคดีชีวติ “สานรัก คนเก่งหวัใจแกร่ง” เพื่อนาํเสนอเร่ืองราวการต่อสู้

ชีวิตของเยาวชน เพื่อยกย่องและเชิดชูการทาํความดี และเพื่อเป็นกาํลงัใจให้กบัหลายคนท่ีกาํลงั

ทอ้แทใ้นชีวติ ใหมี้กาํลงัใจท่ีจะต่อสู้กบัอุปสรรคในชีวติ โครงการถงันํ้าใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาด

นํ้ า การจดัทาํถงัเก็บนํ้ าขนาด 2,200 ลิตร พร้อมสร้างฐานวางถงัเก็บนํ้ า เพื่อนาํไปมอบและติดตั้ง

ให้กบัชุมชนในพื้นท่ีทุรกนัดารท่ีประสบภยัแล้ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ผูป้ระสบภยัแลง้ทัว่ประเทศ เป็นตน้ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, สถาบนักองทุนเพื่อพฒันา

ตลาดทุน, ฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน 2552) 

 ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร เอ้ือให้ภาพลกัษณ์ทางสังคมขององคก์รดีข้ึน แถม

ยงัใชทุ้นและเงินนอ้ยกวา่การทาํแผนโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพราะสามารถดึงกลุ่มลูกคา้และไม่ใช่

ลูกคา้ เขา้มาร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมไดด้ว้ย ในแง่ของประโยชน์ทางตรง ท่ีสามารถสัมผสัจบัตอ้งได ้

ของการทาํ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือ พนกังาน เกิดความภาคภูมิใจในการทาํงาน

ร่วมกบัองคก์ร ขณะเดียวกนั ก็สามารถดึงดูดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ใหเ้ขา้มาทาํงานกบัองคก์รได ้และ

ยงัทาํใหอ้งคก์รสามารถสร้างรายไดแ้ละส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน เพราะแนวโนม้ลูกคา้ท่ีให้ความสําคญั

กบัการซ้ือสินคา้และบริการจากองคก์รท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมมีจาํนวนเพิ่มข้ึน ส่วนประโยชน์ท่ี

เป็นนามธรรมไม่สามารถจบัตอ้งได ้คือทาํให้ลูกคา้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้โดยการทาํกิจกรรม 

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร ร่วมกบัการทาํตลาด  

 ในการศึกษา สุเมธ  กาญจนพนัธ์ุ (2551) พบวา่ ปัจจุบนัองคก์รธุรกิจในประเทศไทยได้

มีการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการจดัการเชิงกลยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์การบริหารจดัการด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมในลกัษณะท่ีเป็นเชิงกลยุทธ์มากข้ึน โดยการใช้การวิเคราะห์ปัจจยัทั้ง
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ภายในและภายนอกองค์กรประกอบการวางแผนการดาํเนินงานเพื่อให้การดาํเนินงานดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคมมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 2) ปัจจุบนัองค์กรธุรกิจมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกต้อง

เก่ียวกับกบัการดาํเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจวา่จะเป็นวิธีการท่ีจะ

ขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื แต่อยา่งไรก็ตามองคก์รธุรกิจบางองคก์รก็ยงัไม่ไดมี้การ

ดาํเนินงานในดา้นที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสังคม และมิติดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม โดยจะมุ่งเนน้ใน 2 มิติเป็นหลกั คือมิติดา้นสังคม และส่ิงแวดลอ้ม และถึงแมว้า่องคก์ร

ธุรกิจจะมีความรู้ความเขา้ใจดา้นการรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจแลว้ก็ตาม แต่ในดา้นการ

ส่ือสารประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานนั้น องค์กรธุรกิจยงัมีความรู้ความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง 3) สําหรับ

แนวโนม้ในการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมนั้นในอนาคตองคก์รธุรกิจจะให้ความสําคญั

ในการดาํเนินงานมากยิง่ข้ึน โดยจะมีการจดัการท่ีเป็นเชิงกลยุทธ์มากยิ่งข้ึน มีการจดัตั้งหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบการดาํเนินงานดา้นน้ีโดยเฉพาะ มีการมุ่งเนน้การเขา้มามีส่วนร่วมของพนกังาน คู่คา้ มากข้ึน 

และจะมีการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

โดยเฉพาะ 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจในการให้ที่มาของความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) โดยเร่ิมจาก

แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐาน ความรู้ความเขา้ใจวา่เพราะเหตุใดองคก์รจึงตอ้งมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมในดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากการสร้างกาํไรและปฏิบติัตามกฏหมาย จากนั้นก็กาํหนดพื้นท่ี

ทางสังคมเพื่อดูว่าใครเป็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์รของเราบา้ง เพื่อท่ีจะไดก้าํหนดประเด็นทาง

สังคมท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ จึงนาํประเด็นนั้นไปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ี

เหมาะสมต่อไป ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นแหล่งขอ้มูลและแนวทางสําหรับผูที้่สนใจที่ให้

ความสําคญักบัการพฒันาองคก์ร ทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นกรณีศึกษาสําหรับหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการส่งเสริมแนวคิดการดาํเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนให้เกิดรูปแบบ

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในประเทศไทย อยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

การพฒันาองคก์ร ท่ีจะสามารถเปรียบเทียบและพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนาํไปประยุกตใ์ช้

ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทขององคก์รใหย้ ัง่ยนืไดต่้อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1 เพื่อศึกษาการให้ความหมายและท่ีมาของความหมายของ “ความรับผดิชอบต่อสังคม

ขององคก์ร” ของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2.2 เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาํเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ

สร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

 

3. ขอบเขตของการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาการให้ท่ีมาของความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์ ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Method) โดยมีขอบเขตของการศึกษาดงัน้ี 

 3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หาของการศึกษา 

  เป็นการศึกษานโยบาย และการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงแบ่งรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม ออกเป็น 3 กลุ่มกิจกรรม ไดแ้ก่ 1) การสนบัสนุนสถาบนัครอบครัว 2) การเป็น

แบบอย่างท่ีดีในสังคม 3) การเปิดโอกาส และช่วยเหลือสังคม ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารต่างๆ 

(Documentary Research) ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความ วารสาร เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง และเวบ็ไซตข์ององค์กร ประกอบกบัการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interviews) 

เจา้หน้าที่ผูร้ับผิดชอบและชุมชน ตาํบลนางแกว้ ตาํบลเขาชะงุม้ ตาํบลบางโตนด อ.โพธาราม 

จงัหวดั ราชบุรี  

 3.2 ขอบเขตด้านประชากร 

  เป็นการศึกษาโดยกาํหนดจาํนวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ประชากรท่ีใชชี้วติ

อยูใ่น 3 ตาํบล ประกอบดว้ย ตาํบลนางแกว้ ตาํบลเขาชะงุม้ ตาํบลบางโตนด 

 3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลเพื่อใช้ในการศึกษา ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

โดยเร่ิมตน้ตัง่แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2554 จนถึงวนัท่ีส้ินสุดการเก็บขอ้มูลวนัท่ี 10 ตุลาคม 2554 

 3.4 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 

  เป็นการศึกษาโครงการถงันํ้ าใจ เอไอเอส ใน หมู่บา้นท่ีประสบปัญหาขาดแคลนนํ้ า

อยา่งหนกัเน่ืองจากห่างไกลจากแหล่งนํ้าธรรมชาติจาํนวน 10 หมู่บา้น  3 ตาํบล ประกอบดว้ย ตาํบล

นางแกว้ ตาํบลเขาชะงุม้ ตาํบลบางโตนด อ.โพธาราม จงัหวดั ราชบุรี 

 

4. กรอบแนวคิด 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาถึงการให้ที่มาของความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์ ความ

รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งเนน้ท่ีจะทาํการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ศึกษาถึงการประชาสัมพนัธ์องคก์ร (Corporate Public Relations : CPR) ในเชิงรุก รวมถึงการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํผลการศึกษามาสรุปเป็นขอ้มูลในการนาํไปพฒันา ปรับปรุงการ

ดาํเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

 

5. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 5.1 ไดท้ราบถึงการใหค้วามหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รของบริษทั 

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน)  

 5.2 ไดท้ราบถึงรูปแบบและกลยุทธ์การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์แก่นกัประชาสัมพนัธ์และ

ผูบ้ริหารองคก์รในการนาํกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์และวางแผนพฒันารูปแบบ

การดาํเนินงานของคก์ร เพื่อสร้างภาพลกัษณ์องคก์รในอนาคต 

 5.3 ไดท้ราบถึงผลตอบรับของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จากการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ พนกังาน   

ผูถื้อหุ้น คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐและชุมชน โดยบริษทัมีภาระรับผดิชอบท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการ

ใหแ้ก่กลุ่มผูมี้ส่วนส่วนไดส่้วนเสียของตนเอง 

 5.4 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบ กลยทุธ์และการดาํเนินกิจกรรมในลกัษณะ

ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในกระบวนการวางแผนประชาสัมพนัธ์เพื่อการสร้าง

ภาพลกัษณ์ขององคก์รและตราสินคา้ ภาพพจน์ท่ีเป็นมิตรกบัชุมชนและสังคม 

 5.5 เพื่อเป็นแนวทางและพื้นฐานสาํหรับนกัวชิาการและผูท่ี้สนใจ ในการศึกษาเก่ียวกบั

เร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร ในแง่มุมอ่ืน ๆ ต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเร่ือง การให้ท่ีมาของความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์ ความ

รับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ไดศึ้กษาจากเอกสารต่างๆ 

วรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษา เพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการศึกษา สามารถ

สรุปสาระสาํคญัของเอกสารคน้ควา้ไดด้งัน้ี 

 1. แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร 

 2. แนวคิดจริยธรรมและจริยธรรมในทางธุรกิจ 

 3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์  

 4. ทฤษฎีและแนวคิดความตระหนกัรู้ และการมีส่วนร่วม 

 5. ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน)  

 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 

 1.1 คําจํากดัความของความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 

  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ ซีเอสอาร์ เป็นคาํเรียกยอ่ของ  Corporate 

Social Responsibility หรือสามารถแปลตามอกัษรไดว้่าความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม แต่

การตีความหมายของคาํว่า “ความรับผิดชอบ” ในที่น้ียงัมีความหลากหลายอยู่มาก ในปัจจุบนัจึง

ยงัไม่มีคาํนิยามท่ีเป็นท่ีกาํหนดชดัเจนและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปของความรับผิดชอบต่อสังคม

และองค์กรโดยมีองค์กร สถาบนั และผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้

ความหมายไวม้ากมาย เช่น 

  คอตเลอร์ และลี (Kotler and Lee 2005) ไดใ้ห้นิยามความหมายของความรับผิดชอบ

ต่อสังคม หรือ บรรษทับริบาล ไวว้า่ คือการยอมรับพนัธกิจวา่จะปรับปรุงความเป็นอยูข่องชุมชนให้

ดีข้ึนโดยอาศยัดุลยพินิจอยา่งอิสระในการเลือกแนวปฏิบติัทางธุรกิจและการใช้ทรัพยากรขององค์กร

โดยเป็นพนัธกิจท่ีองคก์รธุรกิจ “สมคัรใจ” เลือกและนาํมาปฏิบติัรวมไปถึงวิธีการมีส่วนร่วมพนัธกิจ

ท่ีกล่าวน้ี จะตอ้งมีการแสดงออกเพื่อท่ีบริษทัจะไดก้ารยอมรับว่าเป็นผูรั้บผิดชอบต่อสังคม พนัธกิจ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ท่ีวา่น้ีจะทาํใหส้าํเร็จไดโ้ดยการใชแ้นวปฏิบติัใหม่ๆทางธุรกิจและ/หรือวีธีการมีส่วนร่วม ทั้งเป็นตวัเงิน

และไม่ใช่ตวัเงิน 

  World Business Council for Sustainable Development : WBCSD หรือ สภาธุรกิจ

ของโลกเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (2004) ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ความ

มุ่งมัน่หรือพนัธะสัญญาท่ีธุรกิจมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองในการท่ีจะประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม และมี

ส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ ดว้ยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานตลอดจนครอบครัว

ของเขาเหล่านั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและสังคมในวงกวา้ง 

  Thai Corporate Social Responsibility (2553) ซีเอสอาร์ เป็นคาํยอ่จากภาษาองักฤษ

วา่  Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษทับริบาล หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมภายใน

และภายนอกองคก์ร ท่ีคาํนึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดบัใกลแ้ละไกล ดว้ยการใช้ทรัพยากรท่ีมี

อยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอนัท่ีจะทาํให้อยู่ร่วมกนัในสังคมไดอ้ย่างเป็น

ปกติสุข 

  The European commission หรือ คณะกรรมาธิการยุโรป (2001) ไดใ้ห้ความหมาย

ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ว่าเป็นแนวคิดท่ีบริษทัจะบูรณาการ งานด้านสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในกิจกรรมของประเทศ และการปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้ก่ียวขอ้ง (Stakeholder) โดย

สมคัรใจ 

  ISO 26000 ซีเอสอาร์ เป็นเร่ืองของการท่ีองค์กรตอบสนองต่อประเด็นเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กบัคน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยงัเป็น

เร่ืองของบทบาทขององคก์รธุรกิจในสังคม และความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อบทบาทเก่ียวขอ้งกบั

กิจกรรมต่างๆ โดยสามารถวดัผลได้ใน 3 มิติ คือ การวดัผลทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

อนัจะนาํไปสู่การพฒันา อยา่งย ัง่ยนื  

  จากความหมายต่างๆ ขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้่า ในการดาํเนินธุรกิจไปพร้อมกบัการ

ใชกิ้จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รนั้น ควรมีองคป์ระกอบหลกั 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี       

  1. ไม่กระทาํการท่ีเป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม 

  2. องคก์รควรทาํส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม    

  3. องคก์รควรมีการพฒันาใหมี้การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

  โดยกิจกรรมทั้งหมดตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ มิไดม้าจากกฏหมาย หรือระเบียบ

ขอ้บงัคบัใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

10 

 

  รูปแบบกิจกรรมท่ีแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 

  1. การเป็นผูส้นบัสนุนการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือตวัองคก์ร (Cause Promotions) 

โดยการมอบเงินเพื่อสังคม หรือมีการสนบัสนุนทรัพยากรของบริษทัเพื่อเพิ่มการตระหนกัรู้และแสดง

ความห่วงใยเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็นประเด็นปัญหาทางสังคม 

  2. การบริจาคเงินจากส่วนแบ่งการขายสินคา้หรือบริการขององคก์รภายในช่วงเวลาท่ี

กาํหนดให้กบัองค์กรต่างๆในสังคม (Cause-related Marketing) โดยองค์กรมีพนัธสัญญาท่ีให้เงิน

ช่วยเหลือ หรือบริจาคเงินส่วนหน่ึงท่ีไดจ้ากรายไดใ้นการขายสินคา้หรือบริการในช่วงเวลาใดเวลา

หน่ึงท่ีกาํหนดข้ึนเป็นพิเศษ เพื่อบริจาคเงินให้กบัหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงองคก์ร

มกัจะร่วมกบัหน่วยงานท่ีมิไดมุ้่งหวงักาํไร (Nonprofit Organization) เพื่อผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 

  3. การสนบัสนุนโครงการหรือกิจกรรมท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

เพื่อก่อให้เกิดต่อ ประโยชน์สังคมโดยรวม (Corporates Social Marketing : CSM) โดยองค์กร

สนบัสนุนโครงการท่ีรณรงคใ์ห้เกิดการพฒันา เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในดา้นต่างๆ เช่น 

ดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือปัญหาต่างๆท่ีกระทบต่อความเป็นอยู่ท่ีดี

ของคนในสังคมเป็นตน้ 

  4. การบริจาคเงินให้กับมูลนิธิหรือหน่วยงานองค์กรสาธารณกุศล (Corporate 

Philanthropy) โดยให้ความช่วยเหลือไปยงัหน่วยงานการกุศลโดยตรง ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบของการ

มอบเงินช่วยเหลือ หรือการบริจาค การให้ทุนการศึกษา การมอบสินคา้และบริการของบริษทั จดัหา

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคนิคเพื่อใหค้วามรู้ หรืออาจจะเป็นการอาํนวยความสะดวกโดยการอนุญาตให้

ใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษทัซ่ึงจะสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์

หรือเป้าหมายของบริษทั 

  5. การสนบัสนุนให้พนกังานของบริษทัเป็นอาสาสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม

กบัชุมชน (Community Volunteering) โดยสละเวลาของตนเองเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนและ

สนองตอบต่อประเด็นสังคม กิจกรรมน้ีอาจะเป็นกิจกรรมเด่ียวๆ หรืออาจจดัทาํโดยจบัมือกบั

พนัธมิตรกบัองคก์รไม่แสวงผลกาํไร กิจกรรมอาสาอาจเป็นกิจกรรมท่ีจดัโดยองคก์ร หรือพนกังาน

อาจเลือกกิจกรรมของตนเองและขอการสนบัสนุนจากบริษทัโดยการอนุญาตให้ลาไปหรือการสร้าง

ฐานขอ้มูลพนกังานเหล่าน้ีเพื่อตอบแทนดว้ยโครงการเพื่อพนกังานอ่ืนๆ 

  6. การเพิ่มเงินลงทุนเพื่อการเปล่ียนแปลงแนวทางการดาํเนินงานของบริษทัเพื่อสังคม 

(Social Responsible Business Practices) องค์กรอาจมีการปรับเปล่ียนการดาํเนินการบางอย่างของ

บริษทั และการลงทุนเพื่อให้บริษทักลายเป็นบริษทัท่ีมีส่วนในการพฒันาให้เกิดความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน

ของชุมชน 
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  7. การพฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการตามกาํลงัซ้ือของคนในระดบัฐานราก 

(Developing and Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใชก้ระบวนการทางธุรกิจ

ในการผลิตและจาํหน่ายสินคา้และบริการสู่ตลาดที่เรียกว่า The Bottom of the Pyramid (BoP) 

ในราคาท่ีไม่แพงเหมาะกบักาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในระดบัฐากรากให้สามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการ 

เพ่ือการพฒันาคุณภาพชีวิต พร้อมกนักบัเป็นโอกาสสําหรับ ธุรกิจในการเขา้ถึงตลาด ปริมาณมหาศาล 

  กรอบการดาํเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรช่วยให้

องค์กรทราบถึงกรอบของการทาํกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซ่ึง

แบ่งเป็น 3 ส่วนหลกัได้แก่ ปัจจยัเบ้ืองตน้ ผลลพัธ์ภายในและผลลพัธ์ภายนอก โดยองค์ประกอบต่างๆ 

มีกระบวนการ ดงัน้ี (Bhattcharya and Sen 2004) 

  1. ปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input : CSR Activities) 

   มีการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลไวใ้นหนงัสือช่ือ Socrates: The Corporate Social 

Rating Monitor ซ่ึงไดท้าํการรวบรวม ติดตาม และรายงานในเร่ืองของการจดัอนัดบั 600 บริษทั ท่ีมี

การดาํเนินกิจกรรมท่ีแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม พบวา่ ประเด็นท่ีองคก์รสามารถนาํมาพิจารณาเพื่อ

เลือกแนวทางในการทาํกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในมุมมองต่างๆ ซ่ึงสามารถนาํมา

จดัหมวดหมู่กิจกรรมออกไดเ้ป็น 6 ดา้นใหญ่ ไดแ้ก่ 

   1.1 การทาํกิจกรรมท่ีส่งเสริมชุมชน (Community Support) เช่น การสนับสนุน

กิจกรรมต่าง ๆ ใน ดา้นศิลปะ, สุขอนามยั, การศึกษา, ท่ีอยูอ่าศยัสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส และการถ่ายทอด

ความรู้ดา้นนวตักรรมขององคก์รสู่สังคมเป็นตน้ 

   1.2 การทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายทางดา้นลกัษณะทางประชากร 

(Diversity) เช่น กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเพศ เช้ือชาติ ครอบครัว ความสนใจท่ีแตกต่างกนัของแต่ละเพศ     

เป็นตน้ 

   1.3 การสนบัสนุนพนกังานในดา้นต่างๆ (Employee Support) เช่นการใหค้วามสาํคญั

กบัเร่ืองความปลอดภยั การประกันการว่างงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรกบัสหภาพแรงงาน

และการใหโ้อกาสการมีส่วนร่วมของพนกังาน (Bhattcharya and Sen 2004) 

   1.4 ประเด็นทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) เช่น องคก์รผลิตสินคา้และบริการ

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม, การจดัการของเสียท่ีเป็นอนัตราย, การลดการใช้สารเคมีท่ีทาํลายชั้น

บรรยากาศและการนาํสัตวม์าใชใ้นการทดลองผลิตภณัฑ,์ การลดมลภาวะในส่ิงแวดลอ้ม และการนาํ

วสัดุเหลือใชก้ลบัมาใชใ้หม่ เป็นตน้ 
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   1.5 การทาํกิจกรรมท่ีอยู่ภายนอกประเทศ (Non-U.S. Operations) ซ่ึงได้แก่ 

การปฏิบติัตนขององคก์ร ต่อแรงงานต่อชาติ และการจดับริหารจดัการเก่ียวกบัดา้นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในแต่ละประเทศ เป็นตน้ 

   1.6 กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์(Product) ในเร่ืองความปลอดภยัของสินคา้, การ

วิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ, เร่ืองประเด็นเก่ียวกบัการผูกขาดทางการคา้ เป็นตน้ ซ่ึงองคก์ร

สามารถพิจารณาเลือกกิจกรรมต่างๆได้หลากหลายตามหัวขอ้ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงประเด็นท่ีทา้ทาย

องคก์รคือ องคก์รตอ้งพยายามเลือกประเด็นใหช้ดัเจน โดยพิจารณาท่ีผูบ้ริโภคเป็นหลกั และเลือก

ประเด็นท่ีองคก์รสามารถใชท้รัพยากรขององคก์ร เช่น เงิน สินคา้ เวลา บุคคล เพื่อดาํเนินกิจกรรมได ้

(Bhattcharya and Sen 2004) 

  2. ผลลพัธ์ภายใน (Internal Outcomes: Consumer and Issue) 

   ผลลพัธ์ภายในท่ีเก่ียวกบัองคก์รเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองต่างๆดงัน้ี 

   2.1 การตระหนกัรู้ (Awareness) ที่ผูบ้ริโภคมีต่อองค์กร ซ่ึงการตระหนักรู้เป็น

ปัจจยัสําคญัที่จะเกิดข้ึนก่อนปฏิกิริยาในทางบวกที่ผูบ้ริโภคมีต่อกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีองคก์รได้

ดาํเนินการ การตระหนักรู้ของผูบ้ริโภคแต่ละคนแตกต่างกนัไป บางคร้ังผูบ้ริโภคไม่เคยรู้ว ่า

องค์กรได้กาํลงัทาํกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดงันั้นการตระหนกัรู้กิจกรรมของ

องคก์รในเชิงบวกเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งสร้างให้เกิดข้ึนก่อน เพื่อท่ีจะนาํไปสู่ความช่ืนชอบ ทศันคติ 

และพฤติกรรมท่ีมุ่งหวงั 

   2.2 การเกิดทศันคติ (Attitude) องคก์รท่ีมีการทาํกิจกรรมเพื่อสังคม ผูบ้ริโภคจะ

เกิดความช่ืนชอบและทศันคติท่ีดีต่อองคก์รท่ีทีการทาํกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม 

   2.3 ความรู้สึกร่วมและผูกพนัธ์องค์กร (Attachment) ความช่ืนชอบต่อองค์กร

จะนาํไปสู่ความภกัดีต่อองค์กรและการบอกต่อในทางท่ีดีดว้ย ผูบ้ริโภคจะเกิดการรับรู้เอกลกัษณ์

องค์กรท่ีแสดงถึงตวัตนของตนเอง ดงันั้นองค์กรท่ีทาํกิจกรรมท่ีดี (Do Good) ก็จะยิ่งสร้างให้

ผูบ้ริโภคเกิดการตอบรับต่อกิจกรรมขององคก์รในทางท่ีดีมากข้ึนเท่านั้น (Bhattcharya and Sen 2004) 

   2.4 ความเป็นอยู่ท่ีดี (Well-Being) หมายถึงการทาํกิจกรรมเพื่อแสดงความ

รับผดิชอบต่อสังคมท่ีองคก์รไดท้าํข้ึนนั้นส่งผลต่อความรู้สึกของบริโภคท่ีรู้สึกวา่ตนเองไดรั้บความ

เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและนาํไปสู่พฤติกรรมท่ีมีต่อองค์กรด้วย ซ่ึงผลลพัธ์ในด้านน้ีแมว้่าจะไม่ได้เป็นผล

ท่ีได้โดยตรงกบัองคก์รแต่องค์กรก็ยงัคงตอ้งทาํเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมใหดี้ท่ีสุด เพื่อ

สร้างใหเ้กิดความรู้ การรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายในระยะยาวและจะส่งผลกลบัมายงัองคก์รในภายหลงั 

   2.5 การรับรู้ (Awareness) มีการพบว่าเม่ือองค์กรได้ทาํกิจกรรมเพื่อแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมไปแล้ว และได้ทาํการโฆษณาและส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกับกิจกรรม
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ดงักล่าวไปแลว้ดว้ย ก็จะมีส่วนทาํใหส้ังคมเกิดการตระหนกัรู้เก่ียวกบัประเด็นปัญหานั้นมากข้ึน นัน่

คือ เม่ือองคก์รไดด้าํเนินงานและสนบัสนุนการทาํกิจกรรมเพื่อสังคมแลว้ จะมีผลนาํไปสู่การเกิด

ทศันคติท่ีดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อประเด็นทางสังคมนั้นๆ (Bhattcharya and Sen 2004) 

  3. ผลลพัธ์จากภายนอก (External Outcomes: Consumer and Issue) 

   ผลลพัธ์ภายนอกท่ีมีต่อองคก์รแบ่งเป็นดา้นต่างๆไดแ้ก่ 

   3.1 ดา้นพฤติกรรมการซ้ือ (Purchase) กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีองค์กรได้ทาํไปนั้น 

มีผลกระทบในแง่ท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์รแต่ในเร่ืองการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

เองก็ยงัคาํนึงถึงประเด็นหลกัในเร่ืองของคุณภาพและราคาของสินคา้ท่ีพวกเขายอมรับไดม้ากกวา่ 

อยา่งไรก็ตามองค์กรยงัตอ้งให้ความสําคญักบัการทาํกิจกรรมเพื่อสังคม เพราะผูบ้ริโภคเองมีความ

อ่อนไหวและไวต่อการรับรู้ในเร่ืองของความไม่รับผิดชอบต่อองคก์ร (Irresponsible) มากกว่า

พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นั่นคือส่ิงท่ีองค์กรทาํไม่ดี หรือ “Do Bad” นั้น

กระทบต่อผูบ้ริโภคมากกวา่ส่ิงท่ีองคก์รทาํดี หรือ “Do Good” (Bhattcharya and  Sen 2004) 

   3.2 การบอกต่อ (Word of Mouth) การบอกต่อเก่ียวกบักิจกรรมเพื่อแสดงความ

รับผดิชอบต่อสังคมท่ีดีขององคก์รไปยงัเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงจากการวิจยัพบวา่ คน

กลุ่มต่างๆน้ีมีส่วนก่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอีกดว้ย ดงันั้น การท่ีองค์กรได้รับการ

บอกต่อในทางท่ีดีก็จะก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ไปในทางท่ีดีดว้ย 

   3.3 ความสามารถในการตั้งราคาระดบัสูง (Price Premium) ในเร่ืองของราคานั้น 

พบวา่ในขณะที่ผูบ้ริโภคส่วนมากให้ความเห็นวา่ พวกเขาไม่เต็มใจที่จ่ายในราคาที่สูงกวา่สําหรับ

สินคา้ขององคก์รท่ีมีการทาํกิจกรรมเพื่อสังคม แต่ก็มีผูบ้ริโภคบางกลุ่มท่ีให้การสนบัสนุนกิจกรรม

ขององคก์รเม่ือพวกเขารับรู้การทาํกิจกรรมท่ีดีดงักล่าว และมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์รและการทาํกิจกรรม

เพื่อสังคมขององคก์ร ทาํใหพ้วกเขาเต็มใจจ่ายหากพวกเขาคิดวา่การท่ีเขาจ่ายเงินนั้นเพื่อนาํไปใชใ้น

กิจกรรมเพื่อสังคมและรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ ให้กบัสังคม ซ่ึง

องค์กรเองอาจมีการดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเพื่อสังคม เช่น องคก์รจะ

แบ่งสัดส่วนจากยอดขายเพื่อไปบริจาคใหก้บัองคก์รการกุศลต่างๆ (Bhattcharya and Sen 2004) 

   3.4 การปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Behavior Modification) การมุ่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของผู ้บริโภคจะข้ึนอยู่ก ับระดับของความมีส่วนร่วมขององค์กรต่อกิจกรรมเพื่อ

สังคมท่ีองคก์รไดด้าํเนินการดว้ย นัน่คือ องคก์รเองก็ตอ้งมีช่ือเสียงท่ีดีในดา้นการให้ความร่วมมือและ

สนับสนุนกิจกรรมท่ีดีด้วย ซ่ึงกิจกรรมท่ีองค์กรได้ทาํข้ึนเพื่อให้มีผลต่อผูบ้ริโภคโดยตรงก็จะมี

ส่วนในการปรับพฤติกรรมบางอย่างของผูบ้ริโภคไปดว้ย เช่น องค์กรที่ทาํธุรกิจเกี่ยวกบัอาหาร
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เพื่อสุขภาพ ก็จะมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในเร่ืองการเพิ่มสัดส่วนในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมาก

ข้ึน โดยเฉพาะเพื่อการช่วยลดนํ้าหนกั เป็นตน้ 

   3.5 การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม (Support Behavior) จากการวิจยัพบวา่ความ

ช่ืนชอบในกิจกรรมที่องค์กรไดท้าํนั้น ส่งผลให้เกิดความสนบัสนุนจากผูบ้ริโภคเก่ียวกบัปัญหา

ประเด็นนั้นๆ ผูบ้ริโภคเองเต็มใจท่ีจะสนบัสนุนการทาํกิจกรรมขององคก์รท่ีทาํดว้ยความจริงใจ ไม่

หวงัผลกาํไร โดยเร่ืองของช่ือเสียงองค์กรและความเหมาะสมของกิจกรรมที่องค์กรทาํก็มีผลใน

การให้ความสนบัสนุนของผูบ้ริโภค โดยอาจจะสนบัสนุนทั้งในดา้นตวัเงิน หรือการสละเวลาใน

การไปร่วมเป็นอาสาสมคัรในกิจกรรม (Volunteering) และการช่วยบอกต่อในทางท่ีดี (Bhattcharya 

and Sen 2004) 

  ส่ิงท่ีจะทาํใหอ้งคก์รธุรกิจอยูไ่ดอ้ยา่งมัง่คง และสามารถแข่งขนัไดใ้นยุคปัจจุบนั นอกจาก

เป้าหมายท่ีจะตอ้งพฒันาสินคา้และบริการขององค์กรให้มีความก้าวหน้าแล้ว องค์กรควรมุ่งพฒันา

ตนเองให้เป็นองคก์รท่ี “ดี” มีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อสร้างความย ัง่ยืนให้กบั

ธุรกิจ ซ่ึงภายใตส้ภาวะการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงข้ึน องคก์รไม่สามารถจะอยูไ่ดโ้ดยลาํพงัโดยไม่

ใส่ใจสังคม เน่ืองจากความสามารถทางการแข่งขนัขององค์กรในปัจจุบนัยงัข้ึนอยู่กบัการที่องค์กร

ใส่ใจดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนโดยรอบท่ีองคก์รดาํเนินงานอยู ่(Porter and Kramer 2002, 

cited in Kotler and Lee 2005) ซ่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจ

ได ้การท่ีองค์กรไดด้าํเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ยงันาํไปสู่การเกิดช่ือเสียง

องคก์รตามมา ซ่ึงองคก์รท่ีมีช่ือเสียงท่ีดีในดา้นการเป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ยงัช่วย

เพิ่มความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างองค์กรกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ผูบ้ริโภค นักลงทุน นายธนาคาร 

ผูป้ระกอบการ และคู่แข่งทางธุรกิจอีกดว้ย (Branco and Rodrigues 2006) ซ่ึงประโยชน์ท่ีองคก์รจะ

ไดรั้บในการเป็นองคก์รท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมอาจกล่าวไดด้งัน้ี 

  1. องค์กรสามารถสร้างช่ือเสียงองค์กรท่ีแข็งแกร่ง (Build a Strong Corporate 

Reputation)  ผา่นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งดาํเนินธุรกิจท่ีแสดงถึงการเป็นองค์กรท่ีเป็น 

พลเมืองดี ของสังคมรวมถึงทาํให้องค์กรสามารถรักษาภาพลกัษณ์องค์กรใหดู้ดีในสายตาสังคมและสร้าง 

ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งองคก์รและชุมชน ซ่ึง Roberts และ Dowling (2002 , cited by Branco and 

Rodrigues 2006) ไดก้ล่าววา่ คุณลกัษณะขององคก์รจะสะทอ้นไปถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร 

ในการท่ีจะมองวา่องคก์รนั้นเป็นองค์กรท่ี “ดี” หรือ “ไม่เลว” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแมจ้ะจบัตอ้งไม่ไดแ้ต่มี

ความสาํคญัท่ีจะสนับสนุนให้องค์กรมีความได้เปรียบคู่แข่งอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงในหลายๆการศึกษายงั

พบความเก่ียวพนัระหวา่งความสัมพนัธ์ในเชิงบวกองคก์รท่ีมีช่ือเสียงกบัผลประกอบการดา้นการเงิน
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ของบริษทัอีกดว้ย อีกทั้งเร่ืองของช่ือเสียงขององคก์รเป็นส่ิงท่ีตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาและสร้างข้ึน

และข้ึนอยูก่บัการท่ีองคก์รไดล้งทุนในการสร้างข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง (Kotler and Lee 2005) 

  2. องคก์รยงัไดรั้บประโยชน์จากการสร้างความแข็งแกร่งในการวางตาํแหน่งตราผลิตภณัฑ ์

(Strengthened Brand Positioning) ให้ประเภทสินคา้และบริการนั้นๆอยูใ่นใจของลูกคา้ โดยการ

ดาํเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกบัการทาํตลาดผลิตภณัฑ์ขององคก์ร ทั้งน้ีองคก์ร

ยงัสามารถสร้างธรรมเนียมปฏิบติัทางธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสมคัรใจ โดยมิได้

เป็นเพียงการปฏิบติัตามกฏหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัในการดาํเนินธุรกิจในอุตสาหรรม (Kotler 

and Lee 2005) 

  3. องคก์รสามารถสร้างรายได ้ยอดขาย และส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มข้ึน (Increase 

Sales and Market Share) เน่ืองจากลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้และบริการจากองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

รับผิดชอบ ต่อสังคม และมีกระบวนการผลิตท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดล้อม โดยกิจกรรมท่ีทาํนั้นตอ้งมี

ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์างการตลาดดว้ย เช่น การเขา้สู่ตลาดใหม่ของสินคา้ การดึงดูดและ

การหาลูกคา้ใหม่ให้ตดัสินใจเลือกสินคา้และบริการขององคก์ร (Kelvin 1990, cited by Kotler and 

Lee 2005) ยกตวัอยา่งผลการวิจยัท่ีพบว่า 75% ของผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือโดยพิจารณาจากช่ือเสียง

ขององค์กรในดา้นการเอาใจใส่ในเร่ืองส่ิงแวดล้อมและยินดีที่จะจ่ายมากข้ึนในเร่ืองของสินคา้

และบริการท่ีมีการดาํเนินการ อย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจะเห็นไดว้่า การท่ีองค์กรมีการ

ดาํเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น มีส่วนช่วยสร้างให้เกิดยอดขายและส่วน

แบ่งการตลาดท่ีเพิ่มมากข้ึน (Kotler and Lee 2005) 

  4. สร้างความช่ืนชมในตราสินคา้ต่อกลุ่มเป้าหมาย (Creates Brand Perference with 

Target Market) โดยสินคา้ท่ีผลิตจากองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีก

หน่ึงท่ีผูบ้ริโภคจะนาํมาพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ 

  5. ในแง่ของการสร้างพนกังาน ผูบ้ริหาร และผูท่ี้อยูใ่นองคก์รเกิดความภาคภูมิใจใน

การทาํงานร่วมกบัองค์กร (Increase Ability to Attract, Motivate, and Retain Employee)ไดรั้บ

ความสุขและความภาคภูมิใจในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี ในองคก์รท่ีมีจริยธรรมและมีสภาพแวดลอ้ม

ท่ีดี และการท่ีองค์กรเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนที่ตน

อาศยัดาํรงอยู ่ทาํให้องคก์รสามารถท่ีจะลดรายจ่ายดาํเนินกิจการจากการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มี

ความสามารถจากภายนอกที่เป็นที่ตอ้งการขององค์กรให้อยากเขา้มาทาํงานร่วมกบัองคก์รดว้ย 

(Kotler and Lee 2005) 

  นอกจากน้ี ประโยชน์ของการเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ยงัสามารถ

เพิ่มความดึงดูดใจในการเขา้มาลงทุนทางดา้นการเงินกบัองคก์ร (Increased Appeal to Investors and 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

16 

 

Financial Analysis) โดยดึงดูดให้บุคคลากรภายนอกท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์ร ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน 

และนกัวเิคราะห์ เกิดความเช่ือมัน่ในธุรกิจ 

  จากท่ีไดก้ล่าวมา เห็นไดว้่า การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นส่ิง

สําคญัและมีบทบาทในการสร้างให้เกิดช่ือเสียงขององคก์รท่ีแข็งแกร่ง ในปัจจุบนัท่ีธุรกิจการคา้มีการ

แข่งขนักนัอยา่งรุนแรง จนทาํให้ความแตกต่างดา้นคุณภาพ ราคา และการให้บริการไม่ไดเ้ป็นปัจจยั

ท่ีจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กบัองค์กรได้แล้ว ดงันั้น หากองค์กรตอ้งการสร้างให้เกิดความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และสามารถจดัการกบัภาวะวิกฤติต่างๆได ้ก็จะตอ้งหันมาให้ความสนใจ

ในเร่ืองของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากข้ึน และส่ือสารการทาํกิจกรรมขององค์กรให้

ผูบ้ริโภคเกิดความตระหนกัรู้ และรับรู้ในส่ิงท่ีองคก์รดาํเนินการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

และเม่ือผูบ้ริโภคเกิดการประเมินภาพลกัษณ์ในทางบวกขององคก์รโดยรวมแลว้ จะนาํไปสู่ช่ือเสียง

ขององคก์รในทางบวกต่อไป  

  กล่าวโดยสรุปในเร่ืองแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่นาํมาใช้

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เพื่อนาํมาวิเคราะห์การให้ความหมายและที่มาของความหมาย แนวคิด 

นโยบาย รวมถึงรูปแบบและกลยุทธ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และจากการวิจยัพบว่า โครงการที่เกิดข้ึนในชุมชนที่เป็นพื้นที่ของการ

วิจยั รวมถึงกิจกรรมหรือโครงการอ่ืนๆ ท่ีทาง บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

จดัทาํข้ึนนั้น มีความสอดคลอ้งต่อแนวความคิดน้ี และยงัส่งผลถึงสินคา้และบริการของบริษทั ทาํให้

สังคมใหก้ารสนบัสนุนและยอมรับเพิ่มมากข้ึน 

 

2. แนวคิดจริยธรรมและจริยธรรมในทางธุรกจิ 

 2.1  ความหมายของจริยธรรม 

  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของจริยธรรม 

ในฐาน ะเป็น คาํนามว ่า หมายถึง ธรรมที่เป็นขอ้ประพฤติปฏิบตัิ ศีลธรรม หรือกฏศีลธรรม 

(ราชบณัฑิตยสถาน 2542 : 10)                           

  ชินโอสถ  หศับาํเรอ ไดใ้ห้ความหมาย จริยธรรมวา่ เป็นความประพฤติหรือการปฏิบติั

ท่ีถูกตอ้ง หรือสอดคลอ้งตามความเป็นจริงอนัเป็นไปตามธรรมชาติ โดยวเิคราะห์มาจากรากศพัท ์

  คาํวา่ จริยธรรม มาจากคาํวา่ จริย + ธรรม 

  จริยะ หมายถึง ความประพฤติหรือการปฏิบติัตน 

  ธรรม หมายถึง ความจริงอนัเป็นไปตามธรรมชาติ (ชินโอสถ หศับาํเรอ ม.ป.ป.) 

   ส
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  ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน (2524 : 2) กล่าววา่ จริยธรรม หมายถึง ลกัษณะทางสังคม

หลายลกัษณะของมนุษยแ์ละมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสัมคมประเภทต่าง ๆ ดว้ยลกัษณะและ

พฤติกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบั  จริยธรรมจะมีคุณสมบตัิประเภทใดประเภทหน่ีงในสองประเภท คือ 

เป็นลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการให้มีอยู่ในสมาชิกในสังคมนั้น คือ เป็นพฤติกรรมท่ีสังคมนิยมชมชอบ 

ใหก้ารสนบัสนุน และผูก้ระทาํส่วนมากเกิดความพอใจวา่การกระทาํนั้นเป็นส่ิงที่ถูกตอ้งเหมาะสม 

ส่วนอีกประเภทหน่ึง คือ ลกัษณะท่ีสังคมไม่ตอ้งการให้มีอยู่ในสมาชิกในสังคมเป็นการกระทาํท่ี

สังคมลงโทษหรือพยายามกาํจดั และผูก้ระทาํพฤติกรรมนั้นส่วนมากรู้สึกว่าเป็นส่ิงที่ไม่ถูกตอ้ง

และไม่สมควร ฉะนั้นผูท่ี้มีจริยธรรมสูง คือ ผูท่ี้มีลักษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมากและ

ประเภทหลงันอ้ย 

  ลาํดวน  ศรีมณี (2538 : 1)  ไดใ้หค้วามหมายของจริยธรรมไวว้า่ จริยธรรม หมายถึง 

กฏ ระเบียบท่ีเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัของมนุษยใ์นโลก โดยกฏระเบียบนั้นๆ จะตอ้ง

เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความสงบของคนหมู่มาก 

  ธีระพร  อุวรรณโณ (2530)  ไดนิ้ยามจริยธรรมไว ้3 แนว คือ แนวแรกเนน้วา่จริยธรรม 

เป็นเร่ืองท่ีวา่ดว้ยหลกัการ กฏเกณฑ ์มาตรฐานและแนวทางในการประพฤติปฏิบติั แนวท่ีสองเนน้วา่ 

จริยธรรมเป็นเร่ืองของการประพฤติ การปฏิบติัและการกระทาํเองมากกว่าจะเป็นเร่ืองของกฏเกณฑ์ 

และแนวท่ีสามก็เนน้โดยการผนวกสองแนวแรกเขา้ดว้ยกนั เป็นทั้งเร่ืองกฏเกณฑ์และการประพฤติ

ปฏิบติัในเวลาเดียวกนั 

  จริยธรรมในฐานะระบบของกฏเกณฑจึ์งเปรียบไดก้บัศีลธรรม กฏหมายและจารีตประเพณี 

ซ่ึงต่างก็เป็นระบบของกฏเกณฑ์ดว้ยกนั และมีความคาบเก่ียวซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีเพราะมีกฏเกณฑ์

บางอย่างจากศีลธรรม กฏหมายหรือจารีตประเพณีที่บุคคลหรือสังคมอาจยึดถือมาเป็นกฏเกณฑ์

หรือจารีตประเพณี กฏเกณฑ์ส่วนน้ีเรียกวา่ มโนธรรม ซ่ึงหมายถึง กฏเกณฑ์ที่บุคคลมีอยูใ่นใจเป็น

ของตนเอง 

  เม่ือพิจารณาวา่จริยธรรมเป็นระบบของกฏเกณฑ ์ การสร้างเสริมจริยธรรมจึงหมายถึง 

การสร้างเสริมให้คนได้รู้กฏเกณฑ์ในการจาํแนกการกระทาํ และปฏับัติตามกฏเกณฑ์นั้ นๆ 

ทาํนองเดียวกบัการแผยแพร่ใหค้นรู้กฏหมายและก็คาดหวงัใหค้นทาํตามกฏหมายดว้ย เพราะการรู้เพียง 

กฏเกณฑอ์ยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอท่ีจะทาํใหส้ังคมสงบสุขได ้ หากผูท่ี้รู้กฏเกณฑน์ั้นๆ ไม่ปฏิบติัตาม

กฏเกณฑด์ว้ย การเสริมสร้างจริยธรรมจึงตอ้งมีเป้าหมายหลกัให้คนไดมี้พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งดีงาม

ตามกฏเกณฑท์างจริยธรรม (ธีระพร  อุวรรณโณ 2526 : 2-3) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

18 

 

  ฉะนั้น คาํวา่ จริยธรรม จึงมีความหมายท่ีกวา้งขวาง เป็นทั้งหลกัการ มาตรฐานของ

การประพฤติปฏิบติั การกระทาํ การแสดงพฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบติั ตลอดจนผลท่ีเกิดข้ึน

จากการปฏิบติันั้น 

  ถ้าหากวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมในแนวกวา้งก็จะได้ความหมายท่ี

แตกต่างออกไปเพราะคาํว่า “ธรรม”  มีความหมายครอบคลุมทั้งตวัธรรมชาติ กฏธรรมชาติ หน้าท่ีท่ี

จะต้องปฏิบติัตามกฏธรรมชาติ และผลจากการปฏิบติัตามกฏธรรมชาติ (พุทธทาส อินทปัญโญ 

ม.ป.ป.) จริยธรรมในลกัษณะเช่นน้ี หมายถึง 

  1. ตวัธรรมชาติท่ีตอ้งประพฤติปฏิบติั                                                                                                        

  2. วธีิการประพฤติปฏิบติัตามกฏธรรมชาติ                                                                                                            

  3. การประพฤติปฏิบติัตามกฏธรรมชาติ                                                                                                      

  4. ผลการประพฤติปฏิบติัตามกฏธรรมชาติ 

  ในกรณีเช่นน้ีจริยธรรมมีความหมายครอบคลุมกิจกรรมทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต

มนุษย ์อนัเป็นกฏเกณฑ ์ขอ้บงัคบั คุณธรรม ประเพณี ค่านิยมในการดาํรงชีวิต วีธีการดาํรงชีวิต การ

ประพฤติปฏิบติั หรือการนาํวธีิการไปใช ้และผลจากการประพฤติปฏิบติันั้น การปลูกฝังพื้นฐานทาง

จริยธรรมจึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิต ความเป็นไปของชีวิต แนวทางในการดาํเนินชีวิต 

ตลอดจนการรู้เหตุรู้ผลของการกระทาํนั้นๆอยา่งถูกตอ้ง 

 2.2 ระดับของจริยธรรม 

  จริยธรรมมีหลายระดบั ตั้งแต่จริยธรรมท่ีเป็นไปตามกฏธรรมชาติ จริยธรรมท่ีพฒันา

โดยสังคมกลุ่มยอ่ยตามความตอ้งการ และจริยธรรมในขั้นสูงสุด อนัเป็นจริยธรรมของอริยบุคคล ซ่ึง

ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ (ชินโอสถ  หศับาํเรอ ม.ป.ป.) 

  1. จริยธรรมขั้นปฐม หมายถึง ความประพฤติหรือการปฏิบติัหรือการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้ง

หรือสอดคลอ้งกบัความจริงอนัเป็นไปตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ กุศลกรรมบถ 10 ประการ                   

  2. จริยธรรมขั้นทุติยะ หมายถึง จริยธรรมท่ีเกิดจากการนาํเอาหลกัการของจริยธรรม

ขั้นปฐมมาประยกุตใ์ช ้หรือจริยธรรมของสังคมกลุ่มยอ่ยท่ีพฒันาข้ึน 

  3. จริยธรรมขั้นตติยะ หมายถึง จริยธรรมในขั้นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา  

  จริยธรรมทั้ง 3 ขั้นดงักล่าว มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนให้

แตกต่างกนัออกไป การท่ีบุคคลจะมีลกัษณะและสภาพอยา่งไร ย่อมข้ึนอยูก่บัการปลูกฝังจริยธรรม

เป็นสําคญั เช่น ถา้ตอ้งการจะเป็นอริยบุคคล ก็จะตอ้งปลูกฝังจริยธรรมขั้นสูงเขา้ไปในตวับุคคลนั้น

ซ่ึงการปลูกฝังจริยธรรมแต่ละระดบัตอ้งอาศยัเทคนิควธีิการท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 

   ส
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 2.3 ความสําคัญของจริยธรรม 

  จริยธรรม เป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัและจาํเป็นสําหรับชีวิตมนุษย ์เพราะเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงอาจจะกระทาํไปในทางที่ดีงาม หรือไม่ถูกตอ้งก็ได้ 

พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมเป็นลกัษณะของการกระทาํที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้น เพราะเป็น

การกระทาํท่ีไม่ขดัต่อสภาพความเป็นอยู่ ความตอ้งการและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลโดยทัว่ไป 

ส่วนการกระทาํท่ีไม่ดี ไม่ถูกตอ้ง ยอ่มทาํใหเ้กิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น เพราะเป็นส่ิงท่ี

สังคมไม่ตอ้งการ ไม่ยอมรับ และเน่ืองจากสังคมประกอบดว้ยบุคคลหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มย่อมมี

กิจกรรมในอาชีพของตนเอง การประกอบกิจกรรมในงานอาชีพ จาํเป็นตอ้งถูกตอ้งตามกฏหมายและ

จริยธรรม หากเป็นงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการแก่คนอ่ืน หรืองานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน

ส่วนมาก หรืองานอาชีพท่ีตอ้งใชว้ชิาชีพขั้นสูง (Professional) ก็จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการควบคุม

งานอาชีพนั้น ทั้งน้ีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสังคม ซ่ึงการควบคุมจะออกมาในรูปแบบจรรยาบรรณใน

อาชีพ เช่น จรรยาแพทย ์จรรยาหนงัสือพิมพ ์และจรรยาครู เป็นตน้ ซ่ึงจรรยาบรรณเหล่าน้ีเป็นเร่ือง

ของคุณธรรมและจริยธรรมนัน่เอง (เกียรติคุณ สิทธชยั 2536 : 104) 

  จริยธรรม จึงเป็นส่ิงสําคัญที่จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคให้กระทาํในส่ิงที่ ดี

งามเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ไม่เบียดเบียนทั้งต่อตวัเองและบุคคลอ่ืน จะเห็นไดว้า่ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน

ในสังคมปัจจุบนั เช่น การเอารัดเอาเปรียบ การทุจริตฉ้อฉล การใช่เล่ห์กล คอรัปชั่น การฆ่าฟัน 

ข่มขืน ชาํเรา ฯลฯ ปัญหาเหล่าน้ีลว้นเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลท่ีไม่มีพื้นฐานทางจริยธรรมทั้งส้ิน 

จริยธรรมจึงเป็นตวัสร้างสรรค์ จรรโลงส่ิงท่ีดีงาม หากบุคคลหรือสังคมใดมีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

หรือมีความสํานึกทางจริยธรรม และกระทาํในส่ิงท่ีดีงามท่ีสังคมยอมรับ บุคคลและสังคมนั้นก็จะมี

แต่ความปกติสุข 

  ดงันั้น ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคธุรกิจ

จึงมกัจะข้ึนอยูก่บัความมีจริยธรรมของผูบ้ริหารวา่จะมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวมมากนอ้ยเพียงใด 

  ซ่ึงได้มีผูใ้ห้ความคิดเห็นในเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจและการบริหารไวว้า่ จริยธรรม 

หมายถึง ความประพฤติท่ีสังคมยอมรับวา่เป็นส่ิงท่ีควรกระทาํ ในทาํนองเดียวกนั อะไรคือการกระทาํท่ี

ผิดจริยธรรม โดยหลกัแลว้เม่ือเราไดเ้ห็นการกระทาํท่ีเบียดเบียนคนอ่ืนจะรู้สึกวา่บุคคลนั้นกระทาํ

ผดิจริยธรรม โดยเราสามารถจาํแนกจริยธรรมในทางธุรกิจออกเป็น 3 ประการ คือ (จินตนา  บุญบงการ 

2541 : 29-30) 

  1. จริยธรรมของบุคลากรในองค์กรเดียวกนั มองไดจ้ากความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน

ร่วมงาน ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ระหวา่งพนกังานของบริษทั การไม่ซ่ือสัตยต่์อ

กิจการจากพนกังาน การทุจริตในดา้นการจดัซ้ือ การฉ้อฉลของพนกังาน โดยทัว่ไปแลว้พนกังาน
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จะไม่มีนิสัยฉ้อโกง แต่จุดเร่ิมตน้จะเกิดข้ึนจากการเอารัดเอาปรียบนายจา้งในส่ิงเล็กนอ้ยก่อน เช่น 

การเรียกคืนค่าเดินทางในขณะท่ีตนไม่ไดเ้ดินทางเลย การพาครอบครัวหรือเพื่อนฝงูไปรับประทาน

อาหารแลว้นาํใบเสร็จมาเบิกคืนค่ารับรองนายจา้ง เม่ือพนกังานเหล่านั้นเร่ิมทาํเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 

เหล่าน้ีโดยไม่มีการทว้งติง พนกังานก็เร่ิมมีความกาํเริบวา่ตนสามารถเอารัดเอาเปรียบนายจา้งไดแ้ลว้ 

ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดความมัน่ใจในตนเองในการเอารัดเอาเปรียบบริษทัต่อไปเป็นจาํนวนท่ีสูงยิง่ข้ึน 

   จริยธรรมของบุคคลท่ีทาํงานในธุรกิจนั้นจึงข้ึนอยู่กบัองค์กรแต่ละแห่งว่าจะใช้

วธีิการอยา่งไร และผูบ้งัคบับญัชาตอ้งทาํเป็นตวัอยา่งใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ห็นถึงความซ่ือสัตยข์อง

ตนดว้ย 

  2. จริยธรรมของบริษทัหรือของกิจการน้ันซ่ึงมีต่อลูกคา้ของตนกบัผูถื้อหุ้น กบัเจา้หนา้ท่ี

การคา้ กบัผูถื้อตัว๋สัญญาใชเ้งิน กบัผูฝ้ากเงินกบัธนาคารหรือต่อรัฐบาล ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีใหญ่ของ

องคก์รทุกๆแห่ง ในดา้นการเก็บภาษีอากร และทา้ยสุด คือ กบัสังคมส่วนรวม 

   การทาํธุรกิจของกิจการต่อบุคคลที่เกี่ยวขอ้งเป็นการกระทาํแบบเสมอภาค

หรือไม่ พิจารณาไดจ้ากการไม่เอารัดเอาเปรียบทางการคา้อยา่งไม่ยติุธรรม ถึงแมก้ฏหมายจะกล่าวไว้

วา่ เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง แต่อาจจะไม่ถูกตอ้งทางดา้นจริยธรรม เช่น การทาํสัญญากบัผูซ้ื้อซ่ึงเป็นลูกคา้

ของบริษัท โดยลูกค้าไม่เข้าใจเง่ือนไข และการผูกมดัในสัญญาเลย ถึงแม้จะถูกต้องตามหลัก

กฏหมาย เพราะผูซ้ื้อได้ลงนามของตนไวแ้ล้ว แต่ก็ผิดในด้านจริยธรรม เพราะเป็นการเอารัดเอา

เปรียบผูบ้ริโภค 

  3. จริยธรรมขององคก์รต่อสังคม องคก์รท่ีชาํระภาษีให้รัฐไม่ครบถว้นก็ถือเป็นการเอา

รัดเอาเปรียบผูท่ี้ชาํระครบถว้น แต่ในปัจจุบนัน้ีมีคาํกล่าวกนัวา่ ผูเ้สียภาษีครบถว้นนั้นเป็นผูท่ี้ฉลาด

นอ้ย เม่ือเปรียบเทียบกบัผูท่ี้หลีกเล่ียงภาษี ความเสมอภาคและความสมดุลจึงขาดไป องค์กร

ทั้งหลายจึงพยายามหาทางเล่ียงภาษี โดยใช้ช่องโหว่ของกฏหมาย อีกทั้งคณะกรรมการและผูถื้อ

หุ้นบางคนใช้วธีิการทางบญัชีฉอ้โกงองคก์รอ่ืนหรือมหาชนโดยส่วนรวม 

 2.4 ขอบข่ายจริยธรรมทางธุรกจิ 

  จริยธรรมทางธุรกิจไม่ไดห้มายความเฉพาะเพียงรายการ ขอ้ห้ามท่ีไม่ควรทาํขององคก์ร

ธุรกิจและผูอ้ยู่ในวงการธุรกิจเท่านั้น แต่ยงัหมายความถึงบทบญัญติัของส่ิงท่ีควรทาํ เพื่อความเป็น

ธรรม และความเจริญรุ่งเรืองของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะความไม่ชอบธรรมนั้น อาจจะเกิดข้ึน

จากกรณีต่อไปน้ี (พรนพ  พุกกะพนัธ์ุ 2546 : 146-147) 

 1.ทาํในส่ิงท่ีไม่ควรทาํ 

 2.ไม่ทาํในส่ิงท่ีควรทาํ 
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  ดงันั้นจริยธรรมทางธุรกิจ จึงมีขอบข่ายท่ีไดบ้ญัญติัทั้งส่ิงท่ีควรทาํและส่ิงท่ีไม่ควรทาํ  

ซ่ึงเม่ือไดจ้าํแนกเป็นรายละเอียดท่ีควรศึกษาแลว้ สรุปสาระสําคญัของจริยธรรมทางธุรกิจมีขอบข่าย

ท่ีควรรู้ดงัต่อไปน้ี 

 1. ศึกษาและกาํหนดมาตรฐานของระบบท่ีเป็นธรรม   

  2. ศึกษาและกาํหนดมาตรฐานของกิจการท่ีเป็นธรรม 

  3. ศึกษาและกาํหนดมาตรฐานของสิทธิและหนา้ท่ีท่ีเป็นธรรม   

  4. ศึกษาและกาํหนดมาตรฐานของโอกาสและการกระจายทรัพยากรท่ีเป็นธรรม 

  โดยสรุป จริยธรรมทางธุรกิจ เป็นมาตรฐานของการประกอบธุรกิจ การผลิตสินคา้ 

การให้บริการ การจดัจาํหน่ายเพื่อไดรั้บผลตอบแทนตามสมควรกบัการลงทุนไปอยา่งเป็นธรรมต่อ

ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลิตหรือผูบ้ริโภค เจา้ของกิจการ ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริการ ผูร่้วมงาน รัฐบาล สังคม 

ซ่ึงต่างมีความสัมพนัธ์เชิงธุรกิจร่วมกนั จริยธรรมทางธุรกิจ จึงเปรียบเสมือนกลไกทุกส่วนที่ให้

ความชอบธรรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจ โดยธุรกิจมีปรัชญาว่าตอ้งการกาํไรสูงสุด แต่

ธุรกิจใดละเลยจริยธรรมก็อยูไ่ม่ไดน้าน แต่หากตอ้งการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืนจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐาน

ของจริยธรรมทางธุรกิจ  

  ผูว้ิจยัเห็นว่าแนวคิดเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบัการศึกษาเร่ือง

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รโดยศีกษาและพบวา่ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั 

(มหาชน) ได้ดาํเนินธุรกิจและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมทาง

ธุรกิจ เพราะแนวคิดน้ีเป็นแนวปฏิบติั ครอบคลุมทั้งค่านิยม ศีลธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ ของ

ธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลใหอ้งคก์รเป็นท่ียอมรับและอยูร่่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

3. แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ 

 3.1 ความหมายของภาพลกัษณ์  

  โดยทัว่ไป “ภาพลกัษณ์” หมายถึง ภาพของส่ิงต่างๆ หรือความคิดรวบยอดท่ีวาดข้ึน

ในความคิด (Image is a picture in your mind) เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคล ตามความรู้สึก

นึกคิดท่ีมีต่อองค์กร สถาบนั บุคคลหรือการดาํเนินงาน ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจน้ี อาจเป็นผลมาจาก

การไดรั้บประสบการณ์ทางตรง (Direct experience)  เช่น ไดพ้บประสบมาดว้ยตนเอง หรือจาก

ประสบการณ์ทางออ้ม (Indirect experience) ท่ีบุคคลนั้นไดรั้บรู้มา เช่น ไดย้ินไดฟั้งมาจากคาํบอกเล่า

ของผูอ่ื้น เป็นตน้ 

  ภาพลกัษณ์ (Image) =  ขอ้เท็จจริง  การประเมินส่วนตวั และเป็นภาพท่ีฝังใจของบุคคล

อยูน่าน โดยภาพลกัษณ์ไม่ใช่เร่ืองของขอ้เทจ็จริง (Reality) แต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ (Perception) 
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  ความหมายของภาพลกัษณ์ยงัไดมี้การจาํกดัความไวอ้ยา่งหลากหลายดงัน้ี 

  Philip  Kotler (1996)  อธิบายความหมายของภาพลกัษณ์วา่ หมายถึง องคร์วมของ

ความเช่ือ ความคิดและความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงทศันคติและการกระทาํใดๆท่ี

คนเรามีต่อส่ิงนั้น จะมีความเก่ียวพนัอย่างยิ่งกบัภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้นๆ เราเกิดภาพลกัษณ์ต่อส่ิง

ต่างๆท่ีแวดลอ้มเราได ้จากการท่ีเราก่อภาพ (Form) ข้ึนในความคิดของเราจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 

คือ การไดเ้ห็น (Seeing) การไดย้นิ (Hearing) การล้ิมรส (Taste) การดมกล่ิน (Smell) และการสัมผสั 

(Touch) เราอาจจะก่อภาพในความคิดของเราจากการท่ีไดส้ัมผสักบัประสาทสัมผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

หรือหลายๆอยา่งในเวลาเดียวกนัก็ได ้ดงันั้น ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนในใจของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกนั 

หรือแมว้่าการไดส้ัมผสัในลกัษณะเดียวกนัก็สามารถก่อภาพลกัษณ์ในใจท่ีแตกต่างกนัข้ึนไดใ้นแต่

ละปัจเจกบุคคล 

  เสรี  วงษม์ณฑา (2546)  กล่าววา่ ภาพลกัษณ์เป็นผลของขอ้เท็จจริง (Objective facts) 

บวกกบัการประเมินส่วนตวั (Peronal judgment) และเป็นภาพท่ีฝังใจ (Perceptual picture) อยูน่าน

แสนนานของบุคคล ซ่ึงอาจจะตรงหรือไม่ตรงกบัสภาพความจริงก็ได ้เพราะภาพลกัษณ์นั้นไม่ใช่

เร่ืองของขอ้เทจ็จริง (Factual reality) แต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ (Perception) 

 3.2 ความสําคัญของภาพลกัษณ์ 

  ภาพลกัษณ์เป็นพื้นฐานท่ีองคก์รขนาดใหญ่ทุกแห่งตอ้งใหค้วามสาํคญั เพราะภาพลกัษณ์

เป็นเร่ืองของการสร้างสรรค ์(Creation) ที่ตอ้งใช้ระยะเวลาในการสร้างอย่างยาวนานและต่อเน่ือง 

เพื่อให้บุคคลเกิด ภาพประทบัใจ จากการรับรู้ ไดเ้ห็น มีประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆแลว้ เก็บสะสม

เป็นภาพท่ีดี ดงันั้นส่ิงท่ีปรากฏให้เห็น จึงเปรียบเสมือนบุคลิกเฉพาะตวัขององคก์ร โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งเม่ือภาพลกัษณ์นั้นจะมีความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองลึกซ้ึงกบัพฤติกรรม อนัส่งผลต่อการบริหาร

การดาํเนินธุรกิจนัน่เอง 

  ดงัท่ีไดก้ล่าวในเบ้ืองตน้ ภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดของบุคคล 

ภาพลกัษณ์จึงเป็นเร่ืองท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดท้ั้งในทางท่ีดีข้ึนและเลวลง การเกิดวิกฤตการณ์ท่ี

ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ขององค์กร และมีผลสะทอ้นไปถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนก็

อาจทาํให้ประชาชนเปล่ียนใจได ้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ

แปลกๆ ของบุคคลก็อาจเปล่ียนแปลงไป การรับรู้ข่าวสารต่างๆ น้ี อาจรับรู้ด้วยประสบการณ์

โดยตรง การไดรู้้ ไดส้ัมผสัจากการบอกเล่าของครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนฝงูท่ีใกลชิ้ด หรือไดรั้บจาก

ส่ือมวลชนก็ได ้

  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รมีหลายประการ (สุพิน ปัญญามาก 2537) 

บางอยา่งเกิดข้ึนจากตวัองคก์รเอง อาทิ 
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  1. ข่าวลือ  เป็นวิกฤตการณ์ท่ีหนกัหน่วงสําหรับองคก์ร โดยเฉพาะข่าวลือในเชิงทาํลาย 

เพราะจะกระพือแพร่สะพดัเร็วมาก คนท่ีจะไดรั้บข่าวต่อก็จะระบายสีเพิ่มเติมจนน่าสะพรึงกลวั และ

คนจาํนวนมากจะไม่เขา้ใจวา่จริงหรือไม่จริง เพราะไม่มีตน้ตอ องคก์รหลายแห่งมกัเกิดวกิฤตการณ์

เพราะข่าวลือ 

  2. พฤติกรรมขององคก์รเชิงลบ เช่น การบริหารงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ บริการ

ไม่สะดวก ไม่รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ฯลฯ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกระทบความรู้สึกของประชาชน หากองคก์ร

ไม่ปรับปรุงแกไ้ข ก็จะเป็นการทาํลายภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รใหย้อ่ยยบัได ้

 3.3 ลกัษณะของภาพลกัษณ์ 

  ลกัษณะของภาพลกัษณ์ คือ องค์ประกอบระหว่าง “ขอ้เท็จจริง” กบั “ การประเมิน

ส่วนตวั” ทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ข้ึน ซ่ึงบุคคลเม่ือได้รับรู้ถึงพฤติกรรม หรือส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สถาบนั องค์กรแล้ว จะกลายเป็นภาพของสถาบนัองค์กรนั้นๆดังนั้น ภาพลักษณ์ ท่ีคิดคาํนึงนั้น 

อาจจะตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้ เพราะในบางคร้ังส่ิงที่บุคคลคิดคาํนึงนั้นเป็นส่ิงท่ี  

ไม่ถูกตอ้งก็มี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  แผนภูมิแสดงลกัษณะของภาพลกัษณ์ เสรี วงษม์ณฑา 

 

 

 

 

 

ภาพลกัษณ์ 

ขอ้เทจ็จริง การประเมินส่วนตวั 

ภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองของการรับรู้ซ่ึงเป็นความคิดคาํนึงมากกวา่ความจริง 
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 3.4 ประเภทของภาพลกัษณ์ 

  ภาพลกัษณ์สามารถจาํแนกออกเป็นประเภทสาํคญัๆ ได ้4 ประเภท ดงัน้ี 

  1. ภาพลกัษณ์ของบริษทั (Corporate Image) 

   คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อบริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใด

แห่งหน่ึง ภาพลกัษณ์ดงักล่าวจะหมายรวมไปถึงดา้นการบริหารหรือการจดัการบริษทัแห่งนั้น รวมถึง

สินคา้ ผลิตภณัฑ ์บริการ ท่ีบริษทันั้นทาํจาํหน่าย ฉะนั้น คาํวา่ ภาพลกัษณ์ของบริษทั จึงมีความหมาย

ค่อนขา้งกวา้งขวางและยงัหมายรวมถึงตวัหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจดัการและสินคา้หรือบริการของ

บริษทัแห่งนั้นดว้ย 

  2. ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์ร (Institutional Image) 

   คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อสถาบนั หรือองคก์ร ซ่ึงโดยมากมกัจะ

เนน้ไปทางดา้นตวัสถาบนั หรือองคก์รเพียงอยา่งเดียว ไม่รวมถึงสินคา้หรือบริการท่ีจาํหน่าย ภาพลกัษณ์

ของสถาบนั หรือองค์กรจึงมีความหมายที่ค่อนขา้งแคบลงมาจากภาพลกัษณ์ของบริษทั เพราะ

หมายถึง สถาบนัและองค์กร ตลอดจนความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ความเป็นสถาบนัที่มัน่คง 

เจริญกา้วหนา้ โดยไม่มุ่งไปในเชิงธุรกิจการคา้ 

  3. ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ (Product/Service Image) 

   คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการของบริษทัเพียงอยา่ง

เดียว ไม่รวมถึงตวัสถาบนั หรือองคก์ร 

  4. ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อสินคา้ตราใดตราหน่ึง (Brand Image) 

   คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้ยี่ห้อหน่ึงหรือตราใดตราหน่ึง 

หรือเคร่ืองหมายการคา้ใดเคร่ืองหมายการคา้หน่ึง ส่วนมากมกัจะใชใ้นดา้นการโฆษณา และการ

ส่งเสริมการขาย เช่น การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงมีมากมายหลายยีห่อ้

วางขายอยูใ่นตลาด ผูซ้ื้อท่ีมี Brand Image  ท่ีดี ต่อยีห่้อใดก็มกัมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือยีห่อ้นั้นๆ 

 3.5 ภาพลกัษณ์ขององค์กร (Corporate Image) 

  ภาพลกัษณ์องคก์ร หมายความถึง ภาพ ท่ีผูรั้บสารมีต่อองคก์ร อนัเกิดจากการสะสม

ของขอ้ความหรือสาร (Messages) ทั้งหมดท่ีผูรั้บสารไดรั้บและยงัหมายถึงทศันคติและพฤติกรรมของ 

บุคคลท่ีมีต่อองคก์รดว้ยโดยภาพลกัษณ์ในทางบวกจะช่วยสนบัสนุนองคก์รและสินคา้หรือบริการของ 

องค์กร (Ind 1997) รวมทั้งยงัเกี่ยวขอ้งกบัการรับรู้เกี่ยวกบัเอกลกัษณ์องค์กรที่สร้างขึ้นในใจของ 

ผูบ้ริโภคซ่ึงมีส่วนช่วยสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้และบริการขององค์กร โดยถา้หากความเช่ือ

และความรู้สึกเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์รตรงกบัคุณค่าในใจของบุคคล ก็จะนาํไปสู่การเกิดช่ือเสียงท่ี
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ดีขององค์กร รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียภายในองค์กร เช่น พนักงาน และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย

ภายนอกองคก์ร เช่น ผูบ้ริโภค 

  ภาพลกัษณ์ขององคก์รนั้น อาจมาจากภาพของผูบ้ริหารท่ีปรากฏสู่สายตาประชาชน

ผา่นทางส่ือมวลชนแขนงต่างๆ หรืออาจเกิดจากการตอ้นรับของพนกังานตอ้นรับของบริษทั รอยยิม้

ของพนกังานขาย ความสําเร็จของสินคา้ ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์หรือแมแ้ต่ใบเสร็จรับเงินท่ี

ซบัซอ้น สร้างความสงสัยให้กบัลูกคา้ ก็สามารถสร้างภาพลกัษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กรได้เช่นกนั จึง

เห็นได้ว่า ภาพลกัษณ์องค์กรนั้นเกิดข้ึนจากปัจจยัต่างๆ ที่มีความเกี่ยวขอ้งกบัองค์กร ดงัที่ได้

กล่าวมาแลว้วา่ ภาพลกัษณ์นั้นเป็นการรับรู้ (Perception) ของประชาชนท่ีเกิดจากการส่ือสารขององคก์ร 

ท ั้งโดย ต ั้งใจและไม่ไดต้ ั้งใจ ภาพขององค์กรที่เกิดขึ้นนั้น จึงกลายเป็นความจริงแห่งการรับรู้ 

หรือที่ประชาชน มองว่าเป็นประสบการณ์ที่เขาไดร้ับเกี่ยวกบัองค์กร ซึ่ งจะถูกบนัทึกไวใ้น 

ความคิดคาํนึงอย่างถาวร 

  Keller (2003) ได้อธิบายถึงภาพลกัษณ์องค์กรว่า คือการเช่ือมโยง (Association) 

คุณสมบตัิที่แตกต่างกนั และเกี่ยวขอ้งกบัองค์กรในระบบความจาํของผูบ้ริโภค โดยแบ่งมิติ 

ภาพลกัษณ์องค์กร (Corporate Image Dimension) ในมุมมองของผูบ้ริโภคไวเ้ป็น 4 มิติ ได้แก่  

คุณสมบตัิ คุณประโยชน์ หรือทศันคติที่มีต่อสินคา้ และบริการ  (Product Attributes, Benefits, 

or Attitudes) พนักงานและการสร้างความสัมพนัธ์ (People and Relationship) คุณค่าและ

โปรแกรมขององค์กร (Values and Programs) และความน่าเช่ือถือขององค์กร (Corporate 

Credibility) โดยแต่ละมิติมีรายละเอียดดงัน้ี  

  คุณสมบติั คุณประโยชน์ หรือทศันคติท่ีมีต่อสินคา้และบริการ (Common Product 

Attributes, Benefits, or Attitudes)  คือ การท่ีตราสินค้าหรือตราสินค้าองค์กรก่อให้เกิดความ

เช่ือมโยงท่ีแข็งแกร่งกบัผูบ้ริโภคเก่ียวกบัคุณประโยชน์และคุณสมบติัของสินคา้ เช่น สามารถสร้าง

ใหเ้กิดการรับรู้วา่ Hershey’s คือ ผลิตภณัฑป์ระเภทช็อคโกแลต, เก่ียวกบัประเภทของผูใ้ชสิ้นคา้ เช่น 

ทาํให้เกิดการรับรู้ภาพลกัษณ์ของผูใ้ช้รถยนต์ BMW ว่าเป็นกลุ่มคนประเภท Yuppies, เกี่ยวกบั 

สถานะการณ์การใชสิ้นคา้ คือ การทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงการไปใชบ้ริการท่ี Club Med  เป็นช่วงเวลา 

แห่งความสนุก, เก่ียวกบั การพิจารณาตราสินคา้ในภาพรวม เช่น Sony กบัภาพลกัษณ์ท่ีถูกรับรู้ดา้น

คุณภาพ เป็นตน้ ซ่ึงภาพลกัษณ์องคก์รถูกเช่ือมโยงกบัประเภทของสินคา้ท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงการ

เช่ือมโยงภาพลกัษณ์องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ (Product-related Corporate Image Association) 

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
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  1. การเช่ือมโยงภาพลกัษณ์องคก์รในดา้นการมีสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ (A High-

quality Corporate Image Association) เก่ียวพนักบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคว่า องคก์รผลิตสินคา้

และบริการท่ีมีคุณภาพสูงซ่ึงถือเป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

  2. การเช่ือมโยงภาพลกัษณ์องคก์รในดา้นการเป็นองคก์รท่ีมีนวตักรรม (An Innovative 

Corporate Association) เก่ียวขอ้งกบัการสร้างการรับรู้ใหผู้บ้ริโภคเก่ียวกบัการพฒันานวตักรรม

ใหม่ๆขององคก์ร การทาํการตลาดท่ีมีเอกลกัษณ์ การปรับปรุงสินคา้และบริการใหมี้ความทนัสมยั มี

การลงทุนในการคน้ควา้วจิยัและพฒันา การปรับปรุงความสามารถในการผลิตท่ีกา้วหนา้ และการ

แนะนาํสินคา้ท่ีมีคุณลกัษณะใหม่ๆเขา้สู่ตลาด ซ่ึงภาพลกัษณ์ดา้นนวตักรรมน้ี ถือเป็นปัจจยัสาํคญัใน

การแข่งขนัขององคก์รในตลาดและในประเทศอ่ืน เช่น ในทวปียุโรป บริษทั Michelin พยายามท่ีจะ

สร้างภาพลกัษณ์ของตนเองในดา้นการ เป็นผูพ้ฒันานวตักรรมและสินคา้ ใหม่ๆ  (Keller 2003) 

  พนักงานและการสร้างความสัมพนัธ์ (People and Relationship) การเช่ือมโยง

ภาพลกัษณ์องค์กรอาจจะสะทอ้นถึงบุคลิกลกัษณะของพนักงานในองค์กรด้วย ดงันั้น การวาง

ตาํแหน่งกลยุทธ์ขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ เช่น สายการบิน, บริษทัรถเช่า, ธุรกิจโรงแรม 

ควรจะมุ่งเน้นท่ีการให้ความสนใจในการสร้างทกัษะการส่ือสารให้กบัพนกังานดว้ย เน่ืองจาก

พฤติกรรมหรือการให้บริการของพนกังานในองคก์รต่อผูบ้ริโภคจะส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้ม

กบัตวัสินคา้ และองคก์รดว้ย ดงันั้น จึงต้องสร้างให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพนักงานของ

องค์กรกับผูบ้ริโภคเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงภาพลกัษณ์องคก์รในดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ (Customer 

Focused Corporate Image Association) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ว่าองคก์รมี

ความเคารพผูบ้ริโภค มีการรับฟังความคิดเห็นและให้ความสนใจผูบ้ริโภค ซ่ึงองคก์รอาจสร้างให้เกิด

การรับรู้และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานในองคก์รกบัผูบ้ริโภคผา่นการทาํการตลาดและ

การส่ือสารการตลาด (Keller 2003) 

  คุณค่าและโปรแกรมขององค์กร (Values and Programs) การเช่ือมโยงภาพลกัษณ์

องคก์รสามารถสะทอ้นถึงคุณค่าและโปรแกรมขององคก์รท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินคา้หรือบริการ 

ซ่ึงอาจแสดงผา่นการส่ือสารการตลาดต่างๆ เช่น ช้ินงานโฆษณาภาพลกัษณ์องคก์ร และกิจกรรมของ

องค์กรท่ีส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภค พนกังานและกลุ่มคนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม

และการส่ือสารท่ีแสดงถึงการเช่ือมโยงภาพลกัษณ์องค์กรในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (A Socially Responsible Corporate Image Association)  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการสร้างให ้

ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ ว่าองค์กรไดพ้ยายามทาํกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ที่มุ ่งปกป้อง 

และพฒันาส่ิงแวดลอ้มให้ดี และการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Keller 

2003) 
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  ความน่าเช่ือถือขององคก์ร (Corporate Credibility) คือ ความเช่ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

องค์กรเก่ียวกบัการท่ีองค์กรจะมีความสามารถในการออกแบบสินคา้และจดัส่งสินคา้และบริการท่ี

ตรงกบัความจาํแป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคซ่ึงในองคก์รท่ีประสบความสําเร็จในตลาดนั้น 

ความน่าเช่ือถือขององคก์รมีความเก่ียวขอ้งกบัช่ือเสียงองคก์ร (Corporate Reputation) ซึ่ งการเชื่อมโยง 

ดา้นความน่าเช่ือถือขององคก์รเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั 3 ส่ิง ไดแ้ก่ 

  1. ความเป็นองคก์รท่ีมีความเช่ียวชาญ (Corporate Expertise) คือ องคก์รแสดงให้

เห็นวา่มีความสามารถในการขายสินคา้และบริการได ้

  2. ความเป็นองคก์รท่ีน่าไวว้างใจ (Corporate Trustworthiness) คือ องคก์รแสดงให้

เห็นวา่ มีความซ่ือสัตย ์วางใจไดแ้ละไวต่อการรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

  3. ความเป็นองคก์รท่ีน่าช่ืนชอบ (Corporate Likeability) คือ การที่องคก์รสามารถ 

ทาํให้ เป็นท่ีช่ืนชอบ ดึงดูดใจ เป็นองคก์รท่ีมีเกียรติมีช่ือเสียงและมีความเป็นองค์กรท่ีมีความเคล่ือนไหว 

อยา่ง ไม่หยดุน่ิง เป็นตน้    

 3.6 การประชาสัมพนัธ์เพือ่องค์กร (Corporate Public Relations : CPR)  

  การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร ในปัจจุบนัมีวิธีการหน่ึงท่ีเรียกวา่ การประชาสัมพนัธ์

เพื่อองค์กร หมายถึงการเผยแพร่ ความรู้ ความเขา้ใจท่ีดีขององคก์ร รวมถึงการทาํประชาสัมพนัธ์ท่ี

มุ่งสร้างภาพลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งองคก์รกบักลุ่ม เป้าหมายและประชาชนโดยทัว่ไป 

โดยการส่งเสริมทศันคติและภาพลกัษณ์อนัดีให้กบัองค์กร โดยคาดหวงัให้กลุ่มเป้าหมาย และ

ประชาชนทัว่ไปเกิดความนิยมเช่ือถือและศรัทธาต่อองคก์ร (รุ่งรัตน์ ชินสาํเร็จ 2554) 

  สําหรับการประชาสัมพนัธ์เพื่อองคก์รแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การประชาสัมพนัธ์ 

เชิงรุก และ การประชาสัมพนัธ์เชิงรับ ซ่ึงทางบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน)  ได้

เลือกใชว้ธีิการในการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก  ซ่ึงมีวธีิการดงัน้ี  

  1. องคก์รตอ้งมีการวางแผนการส่ือสาร เพื่อสร้างใหบุ้คคลภายนอกไดรู้้จกัองคก์รมากข้ึน 

พร้อมทั้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้คนในองคก์รมีจิตสาํนึกเดียวกนั เพื่อสะทอ้นให้เห็นภาพลกัษณ์

ในภาพรวมขององคก์รร่วมกนั 

  2. องค์กรตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็วและ

เลือกใชเ้ทคโนโลยส่ืีอใหม่ (New Media) ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  3. แนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication) 

การติดต่อส่ือสารโดยใช้เคร่ืองมือให้เหมาะสม สอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเพื่อให้ข่าวสาร 

สร้างภาพพจน์และจูงใจผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งองคก์รในทิศทางเดียวกนั (One Voice) 
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  4. องค์กรตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อบ่งบอกถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

ซ่ึงเป็นการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกอยา่งหน่ึง 

  5. องคก์รต้องมีการบริหารจดัการความรู้เพื่อสร้างแนวคิดให้กบัทุกคนในองคก์ร 

(Knowledge Management) 

  วธีิการกาํหนดกลยทุธ์ในงานดา้นประชาสัมพนัธ์ (ชุติมา สุวรรณเพิ่ม 2553) ถูกยอมรับวา่ 

เป็นส่วนผลกัดนัใหก้ารส่ือสารองคก์รใหเ้กิดผลสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ ดว้ยการมีส่วนร่วมในการ 

ตดัสินใจด้านกลยุทธ์ของทุกฝ่าย ทั้งน้ีในการกาํหนดกลยุทธ์ ยงัจาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 

(Critical Success Factors) มาเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์เชิงรูปธรรม ซ่ึงเทคนิคการกาํหนด   

กลยทุธ์ในการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกดว้ยปัจจยัแห่งความสําเร็จ ประกอบดว้ย   

  1. Differentiation คือการสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึนในองคก์รผา่นส่ิงต่างๆ ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลในทางบวกท่ีเป็นจุดแข็งหรือขอ้ไดเ้ปรียบขององค์กร เพื่อสร้างกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์

ท่ีมีเอกลกัษณ์และโดดเด่นจนเป็นท่ีจดจาํได้ถึงส่ิงท่ีองค์กรนั้นๆ กาํลงัอธิบายหรือให้ขอ้มูลเพื่อ

สร้างความเขา้ใจอนัดีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

  2. IMC (Integrated Marketing Communication) คือการผสมผสานแนวคิดการ

ส่ือสารการตลาดทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการบูรณาการส่ือให้

เสนอขอ้มูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกนัแต่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายไดห้ลายกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3. No Free Media คือแนวคิดการประชาสัมพนัธ์ท่ีสะทอ้นถึงความเป็นจริงทางดา้น

การประชาสัมพนัธ์ในยคุทุนนิยมท่ีการใหบ้ริการแบบฟรี หรือข่าวประชาสัมพนัธ์จะลดนอ้ยลง 

  4. Social Marketing หรือการทาํตลาดเพื่อสังคม ท่ีมองวา่การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก

ยงัจะตอ้งมีมุมมองในการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาสังคม ซ่ึงปัจจุบนัส่วนของ

องค์กรธุรกิจก็หันมาให้ความสนใจในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมกันมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงการ

แสดงความรับผดิชอบต่อสังคมก็มีอยูห่ลายวธีิ เช่น การดูแลแหล่งนํ้า การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การ

ปลูกป่าและช่วยเหลือดา้นการศึกษาใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้ 

  5. Creativity การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ ถือเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความสาํคญัในทุกภาค

ส่วนของการบริหารงานองคก์ร โดยเฉพาะการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกท่ีเป็นประตูเปิดทางสู่สาธารณะชน

ท่ีมีหลากหลายความรู้สึกนึกคิดความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นกลยุทธ์ท่ีมีบทบาทในการแกไ้ขวกิฤต

ใหเ้ป็นโอกาส ดงันั้นการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นงานประชาสัมพนัธ์จึงควรเร่ิมจากการระดม

ความคิดจากเวทีการจดัการความรู้และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในองคก์ร 

  6. Marketing Mind การมีแนวความคิดดา้นการตลาดสมยัใหม่ในงานประชาสัมพนัธ์ 

ถึงแมว้ ่า ในบางองค์กรอาจจะมีข้อจาํกดัในการบริหารจดัการ ทั้งปัญหาจากวฒันธรรมองคก์ร 
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โครงสร้างองคก์ร อยา่งเช่นส่วนราชการท่ีมองวา่การทาํหนา้ท่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํตามหนา้ท่ี แต่หากใช้

มุมมองทางการตลาดเขา้มาใชม้ากข้ึน ก็จะทาํใหอ้งคก์รเกิดทิศทางและวฒันธรรมองคก์รใหม่ๆ 

  7. High Technology คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ในงานด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ สามารถสร้างจุดไดเ้ปรียบใหก้บัองคก์รส่งผลใหอ้งคก์รสามารถลดตน้ทุน ลดเวลา

ในการติดต่อส่ือสารส่งเสริมใหเ้กิดการใชง้านทรัพยากรร่วมกนั 

  8. Database การมีฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยัและคล่องตวัในการเรียกใช ้ถือเป็นอีกกลยทุธ์

ท่ีมีความสาํคญัอยา่งมากในงานดา้นประชาสัมพนัธ์ท่ีองคก์รจะตอ้งมีศูนยเ์ก็บ และบญัชาการขอ้มูล

เพื่อใหอ้งคก์รสามารถดึงขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งเดียวกนั 

  9. International PR คือกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ยึดหลกัความเป็นสากล เน่ืองจาก

องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบนัล้วนตกอยู่ในฐานะสมาชิกของพลเมืองในระดบัประเทศ

และระดบัโลกทั้งส้ิน ตอ้งคาํนึงถึงผลสะทอ้นจากประชาคมโลกดว้ยมนุษยชน ส่ิงแวดลอ้ม ศาสนา 

การเมืองต่าง ๆ เป็นตน้ 

  10. Lobbying คือกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ท่ีอาศยัสายสัมพนัธ์ในทางท่ีถูกตอ้งทั้งด้าน      

กฏหมายและจริยธรรม ดว้ยวิธีการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการหรือใช้การส่ือสารระหว่าง บุคคล เพื่อ

สร้างฐานเครือข่ายในงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

  การสร้างให้องคก์รมีความแข็งแกร่งและมีช่ือเสียงที่น่าเช่ือถือในองค์กรและใน

คุณค่าของตวัสินคา้  จะทาํให้องค์กรไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคในตลาด จึงเป็นเร่ืองสาํคญัท่ี

องคก์รจะตอ้งส่ือสาร และประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ขององคก์รให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และเขา้ใจได้

โดยง่าย ซ่ึงความน่าเช่ือถือขององคก์รในระดบัสูงจะช่วยให้บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วยปกป้อง

รักษาความน่าช่ืนชอบให้องค์กร ทั้งยงัช่วยดึงดูดพนักงานท่ีมีคุณภาพ ให้อยากมาเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์รและพนกังานเกิดแรงจูงใจในการทาํงานและเกิดความภกัดีกบัองคก์ร  

  ผูว้ิจ ัยได้นําแนวคิดเร่ืองทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ์มาใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เพื่อ

วิเคราะห์ถึงกิจกรรมต่างๆท่ีทาง บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  จดัทาํข้ึน เช่น 

โครงการถงันํ้าใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดนํ้ า และเป็นการประเมินภาพลกัษณ์ของบริษทัท่ีมีต่อคน

ในชุมชน ต่อโครงการของบริษทั ท่ีเขา้ไปทาํโครงการว่า คนในชุมชนนั้นมี มุมมอง ทศันคติ หรือ

ความรู้สึกอยา่งไรกบัโครงการ เพราะแนวคิดน้ีมีประโยชน์ต่อองคก์รเป็นอยา่งมากเพราะถา้องคก์รมี

ภาพลกัษณ์ท่ีดี เกิดความนิยมเช่ือถือ และศรัทธาต่อองคก์ร ผลต่างๆเหล่าน้ีจะส่งผลกลบัมายงัองคก์ร

ในรูปแบบของความร่วมมือและการสนบัสนุนสินคา้และบริการขององคก์รในท่ีสุด  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

30 

 

4. ทฤษฎีและแนวคิดความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วม 

 4.1 แนวคิดความตระหนักรู้ (Awareness) 

  4.1.1 ความหมายของความตระหนกัรู้ 

    Dagovert D. Runes (1971) ไดใ้ห้ความหมายของความตระหนกัรู้วา่ หมายถึง 

การกระทาํท่ีเกิดจากความสาํนึกในเร่ืองหรือเหตุการณ์นั้น 

    H.J. Etsenck and W. Amold (1972 : 29) ไดอ้ธิบาย ความตระหนกัรู้ในแง่ของ

จิตวทิยาวา่ ความตระหนกัเป็นการกระทาํท่ีเกิดจากความสาํนึก 

    Herbert A. Wolman (1973) ไดใ้ห้ความหมายของความตระหนกัรู้วา่ หมายถึง 

ภาวการณ์ท่ีบุคคลเขา้ใจหรือสํานึกถึงบางส่ิงบางอย่างของเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือวตัถุส่ิงของ

นั้นๆ 

    Carter V. Good (1973) ได้ให้ความหมายของความตระหนักรู้ว ่า หมายถึง 

ความรู้สึกท่ีแสดงถึงการเกิด ความรู้ของบุคคลหรือการท่ีบุคคลแสดงความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหา 

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

    กรมวชิาการเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ (2521) ใหค้วามหมายวา่ ความ

ตระหนกัรู้หมายถึง ความรู้ตวัอยูแ่ลว้ คือการท่ีรู้อยูว่า่มีส่ิงน้ีมีอยูห่รือเป็นอยู ่แต่ไม่รู้อยา่งละเอียดและ

ท่องแท ้

    ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526 : 14) กล่าวว่า ความตระหนกัรู้ หมายถึง การท่ีบุคคล 

ฉุกคิดได ้หรือการเกิดข้ึน ในความรู้สึกว่า มีส่ิงใดส่ิงหน่ึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือ สถานท่ีหน่ึง 

ซ่ึงรู้สึกวา่มี หรือการฉุกคิดถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นความรู้สึกท่ีเกิดในสภาวะของจิตใจแต่ไม่ไดห้มายความ

วา่ บุคคลนั้นสามารถจาํหรือระลึกไดถึ้งลกัษณะบางอยา่งของส่ิงนั้น 

  4.1.2  องคป์ระกอบท่ีทาํให้เกิดความตระหนักรู้มี 3 ประการตามการแบ่งของ H.J. 

Etsenck and W. Arnold (1972) คือ 

    1. ความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component) จะเร่ิมตน้จากระดบัง่ายและมี

การพฒันาเพิ่มข้ึนตามลาํดบั 

    2. อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) เป็นความรู้สึกในด้านทศันคติ 

ค่านิยม ความตระหนกัวา่ ชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เป็นองคป์ระกอบในการประเมินส่ิงเร้าต่างๆ 

    3. พฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นการแสดงออกมาทางวาจา 

กิริยา ท่าทาง ท่ีมีต่อส่ิงเร้าหรือแนวโนม้ท่ีบุคคลจะกระทาํดงันั้นบุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม การ

เรียนรู้และประสบการณ์ จึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกั โดยมีความรู้ ความรู้สึก และ

พฤติกรรม เป็นองคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนกั 
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  4.1.3  การวดัความตระหนกัรู้ 

    ความตระหนกัรู้เป็นพฤติกรรมที่เก่ียวกบัความรู้สํานึกว่ามีส่ิงนั้นอยู่ จาํแนก

และรับรู้ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีละเอียดอ่อนทางดา้นความรู้และอารมณ์ ดงันั้นการท่ีจะวดั และประเมิน

ความตระหนกัจึงตอ้งมีวิธีการ หลกัการ เทคนิคเฉพาะ จึงจะสามารถวดัความรู้สึกและอารมรณ์

ดงักล่าวออกมาใหเ้ท่ียงตรงและน่าเช่ือถือได ้เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความรู้สึกและอารมณ์มีหลายประเภท

ดว้ยกนัคือ 

    1. การสัมภาษณ์ อาจจะเป็นการสัมภาษณ์ชนิดท่ีมีโครงสร้าง โดยสร้างคาํถาม

และมีคาํตอบใหเ้ลือกเหมือนๆกนั แบบสอบถามชนิดเลือกตอบและคาํถามจะตอ้งเรียงลาํดบัก่อนหลงั

ไวใ้หดี้ หรือแบบไม่มีโครงสร้าง ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีแต่หวัขอ้ใหญ่ๆ ใหผู้ต้อบสามารถมีเสรีภาพ

ในการตอบ 

    2. แบบสอบถาม อาจเป็นชนิดท่ีมีปลายเปิด-ปลายปิด หรือจะเป็นแบบผสมระหว่าง  

ปลายเปิด กบัปลายปิดก็ได ้

    3. แบบตรวจสอบรายการ เป็นเคร่ืองวดัชนิดท่ีใหต้รวจสอบวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรือมี/ไม่มี กาํหนดตามรายการ อาจอยูใ่นรูปของการทาํเคร่ืองหมายหรือเลือกวา่ ใช่/ไม่ใช่ ก็ได ้

    4. มาตราวดัอนัดบัคุณภาพ เหมาะสาํหรับวดัอารมณ์และความรู้สึกท่ีตอ้งการ

ทราบความเขม้วา่มีมากนอ้ยเพียงใด 

    ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดเร่ืองความตระหนกัรู้มาใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อวิเคราะห์

ถึงสภาพของชุมชนเป็นการประเมินเบ้ืองตน้ในการเก็บขอ้มูลของผูว้ิจยั เป็นส่วนช่วยในการวิเคราะห์

คนในชุมชนต่อโครงการของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  ท่ีเขา้ไปทาํ

โครงการในชุมชนว่าคนในชุมชนนั้นมีมุมมอง แนวคิด หรือความรู้สึกอย่างไรกับโครงการ ซ่ึง 3 

ส่วนน้ีเป็นส่ิงสําคญั ท่ีชุมชน นาํมาใช้เพื่อกาํหนดความหมายของ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในบริบทของชุมชน 

 4.2 ทฤษฎีและแนวคิดการมีส่วนร่วม 

  4.2.1 ความหมายของทฤษฎีและแนวคิดการมีส่วนร่วม 

    Department of International Economic and Social Affairs (1981) (อา้งใน บุญชยั 

เกิดปัญญาวฒัน์ 2535) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation of the 

Citizens) คือ การท่ีประชาชน หรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของคนในการจดัการและควบคุม

การใช ้และกระจายทรัพยากรและปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูใ่นสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการดาํรงชีพ ทาง

เศรษฐกิจและสังคม ตามความจาํเป็นอยา่งสมศกัด์ิศรีในฐานะสมาชิกสังคมในการมีส่วนร่วม ประชาชน

ไดมี้การพฒันาการรับรู้ และภูมิปัญญาซ่ึงแสดงออกในรูปการตดัสินใจในการกาํหนดชีวิตของตน
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อยา่งเป็นตวัของตวัเองการมีส่วนร่วมของประชาชน จะนาํมาซ่ึงโอกาสท่ีทาํให้สมาชิกชอบชุมชน และ

สังคมสามารถเขา้มามีส่วนร่วม และมีอิทธิพลในกระบวนการพฒันา และในการบ่งสรร ผลของการ

พฒันาอยา่งเป็นธรรม ซ่ึงหมายถึง การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน อยา่งเท่าเทียมกนัในประเด็นของ 

    1. การสนบัสนุนขบวนการพฒันา      

    2. การแบ่งสรรผลประโยชน์ จากการพฒันาอยา่งเป็นธรรม    

    3. การตดัสินใจในรูปของ การกาํหนดเป้าหมาย การวางนโยบาย การวางแผน 

และการปฏิบติัตามแผนทั้งในการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม 

           องค์การสหประชาชาติ (United Nations 1978, อา้งถึงใน ลดาวลัย ์พอใจ 

2536) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะท่ีเป็นกระบวนการ ในการพฒันาวา่ คือ 

การเขา้ร่วมอยา่งกระตืนรือร้น และมีพลงัของประชาชนในระดบัต่างๆคือ 

    1. ในกระบวนการตดัสินใจ เพื่อกาํหนดเป้าหมายของสังคม และการจดัสรร

ทรัพยากรในการใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น 

    2. ในการปฏิบติัตามแผนการหรือโครงการต่าง ๆโดยสมคัรใจ 

    ปรัชญา เวสารัชช์ (2530) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการรักษาสภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาชนบทวา่ หมายถึง การท่ีประชาชน หรือชุมชน หรือ

องค์กรของประชาชน ได้เขา้มามีส่วนร่วมในการรักษาและพฒันา ในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง

หรือทุกขั้นตอน ในรูปแบบท่ีทาํการตดัสินใจดว้ยตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะกระทาํการใหเ้หตุการณ์

หรือสถานการณ์ เป็นไปในทิศทางท่ีดียิง่ข้ึน 

    ทวีทอง หงส์วิวฒัน์ (2527) ไดส้รุปความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า การมี

ส่วนร่วมคือ การท่ีประชาชน หรือชุมชนไดพ้ฒันาขีดความสามารถของตนเอง ในการจดัการหรือ

การควบคุมการใชแ้ละการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพื่อการดาํรงชีพอยา่งเป็นประโยชน์เป็นไปใน

ทิศทางท่ีย ัง่ยนื ในการมีส่วนร่วมของประชาชนไดพ้ฒันาการรับรู้ และแสดงออกทางภูมิปัญญาซ่ึงแสดง

ออกมาผา่นพฤติกรรม ในการตดัสินใจในการกาํหนดการดาํเนินชีวติดว้ยวถีิทางของตนเอง 

    เสน่ห์ จามริก และคณะ (2523) ให้ความหมายของ การมีส่วนร่วมของประชาชน

ไวว้า่ เป็น   การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของทุกฝ่ายท่ีจะนาํพาไปถึงการร่วมมือเพื่อสร้างความเปล่ียนแปลง

ของส่ิงหน่ึงส่ิงใด และการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเร่ิมจากการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตนเองเกี่ยวขอ้ง

เป็นประการแรก และขอ้สาํคญักิจกรรมเหล่านั้นตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ

ของชาวบา้น 

    Rousseau (1975, อา้งถึงใน เยาวลกัษณ์ เธียเชาว ์2535) ไดเ้ขียนทฤษฎีการมี

ส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
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    1. การมีส่วนร่วมตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของเสรีภาพ ในการตดัสินใจวา่จะมีส่วน

ร่วมหรือไม่ 

    2. กระบวนการมีส่วนร่วมนั้น ตอ้งอยูบ่นความเสมอภาคและการพึ่งพาตนเอง

ซ่ึงจะสามารถทาํใหเ้กิดความตระหนกั รับรู้ความสาํคญัของการมีส่วนร่วมของตนเอง 

    สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2525) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมหมายถึง พฤติกรรมอนั

ประกอบไปด้วย การร่วม และการสมยอม ประพฤติตาม พฤติกรรมของกลุ่มทางการและไม่ใช่

ทางการ ดงันั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในความหมายน้ีคือ การท่ีประชาชนก่อให้เกิดส่ิงต่างๆ

ร่วมกนั 

    นิรันดร์ จงวฒิุเวศย ์ (2527) ไดก้ล่าวใหค้วามหมายของประชาชนในดา้นของ 

จิตใจ โดยมองแยกออกเป็น 3 ประการคือ 

    1. การเก่ียวขอ้งในด้านจิตใจและสภาพทางอารมณ์ กล่าวคือ ผูจ้ะมีส่วน

เก่ียวขอ้งทางจิตใจ ไม่ใช่ในการกระทาํเท่านั้น 

    2. การกระทาํการให ้ เม่ือผูมี้ส่วนร่วมเร่ิมมีความเก่ียวขอ้งในการกระทาํ และ

จิตใจก็เปิด ให้บุคคลนั้นมีความคิดท่ีริเร่ิมในการสร้างสรรค์ กระทาํการเพื่อให้เกิดการบรรลุ

วตัถุประสงค์ของกลุ่ม โดยเหตุน้ีการมีส่วนร่วมมากกว่าความยินยอมท่ีจะกระทาํการตามคาํสั่งซ่ึง

เป็นการกระทาํการท่ีปราศจากการยินยอมพร้อมใจ และความริเร่ิมสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมจึง

เป็นความสัมพนัธ์ทางอารมณ์และจิตใจแบบ “ยคุลวธีิ” คือมีการติดต่อส่ือสารทั้งไปและกลบัทั้ง

บุคคลและกลุ่ม 

    3. การมีส่วนในการรับผิดชอบ เม่ือเกิดการเก่ียวขอ้งในดา้นจิตใจอารมณ์ และได ้

กระทาํ เพราะการมี ส่วนร่วมมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหก้ารณ์ท่ีทาํประสบความสาํเร็จ 

    นิรันดร์ จงวฒิุเวศย ์(2522 , อา้งถึงใน ทวทีอง พงษว์วิฒัน์ 2527) กล่าววา่การมี

ส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจ และอารมณ์ (Mental and Emotional Involvement) 

ของบุคคลหน่ึง ในสภาพการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าว เป็นเหตุเร้า

ใจใหก้ระทาํการให ้(Contribution) บรรลุ จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กบัทั้งทาํใหเ้กิดความรู้สึกผดิชอบ

กบักลุ่มดงักล่าวดว้ย แนวความคิด เก่ียวกบัการท่ีประชุม มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่างๆ ของ

ชุมชนนั้นไดบ้งัเกิดข้ึนกบัชุมชนต่างๆทัว่โลก ซ่ึงการมีส่วนร่วม เกิดแนวคิด 3 ประการ คือ 

    1. ความสนใจ และ ความกงัวลร่วมกันของบุคคล ซ่ึงกลายเป็นความสนใจ 

และ ความห่วงกงัวล ร่วมกนั ของสังคม 

    2. ความเดือดร้อน และความไม่พึงพอใจร่วมกนัท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีเป็นอยูน่ั้น

ลงมือกระทาํร่วมกนั 
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    3. การตกลงร่วมกนัท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุ่ม หรือชุมชนไปในทิศทางท่ีปรารถนา  

การตดัสินใจร่วมกนัน้ีจะตอ้งรุนแรงมากพอท่ีจะทาํให้เกิดความคิดริเร่ิม กระทาํการท่ีสนองตอบ

ความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้น 

    องคก์ารสหประชาชาติ (United Nation 1978, อา้งถึงใน ลดาวลัย ์พอใจ 2535) 

ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะท่ีเป็นกระบวนการในการพฒันาว่าคือ 

การเขา้ร่วมอยา่งกระตือรือร้นและมีพลงัของประชาชนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

    1. กระบวนการตดัสินใจเพ่ือกาํหนดเป้าหมายของสังคมและการจดัสรรทรัพยากร 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

    2. การปฏิบติัตามแผนการหรือโครงการต่างๆ โดยความสมคัรใจ 

    แนวความคิดเก่ียวกบัการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่างๆ ของ

ชุมชนนั้นไดบ้งัเกิดข้ึนกบัชุมชนต่างๆทัว่โลก ซ่ึงการมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิด 3 ประการคือ (นิรันดร์ 

จงวฒิุเวศย ์2522, อา้งถึงใน ทวทีอง พงษว์วิฒัน์ 2527)  

    1. ความสนใจและความกงัวลร่วมกนัของบุคคล ซ่ึงกลายเป็นความสนใจ และความ 

ห่วงกงัวล ร่วมกนัของสังคม 

    2. ความเดือดร้อน และความไม่พึงพอใจร่วมกนัท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีเป็นอยูน่ั้น

ลงมือกระทาํร่วมกนั     

    3. การตกลงร่วมกนัท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางท่ีปรารถนา 

การตดัสินใจร่วมกนัน้ีจะตอ้งรุนแรงมากพอทาํใหเ้กิดความคิดริเร่ิม กระทาํการท่ีสนองตอบความเห็นชอบ

ของคนส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้น  

  4.2.2 ระดบัของการมีส่วนร่วม 

    ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชน (สมฤดี นิโครวฒันายิ่งยง 2537) 

เสนอวา่ การใหป้ระชาชนมี ส่วนร่วมกบัโครงการพฒันาต่างๆ สามารถแบ่งเป็นลาํดบั ไดด้งัน้ี 

    1. การโน้มน้าวจิตใจ เพื่อเปล่ียนแปลงทศันคติของประชาชน แต่ไม่ไดใ้ห้

ประชาชนเขา้ร่วม ในการวางแผน หรือในกระบวนการตดัสินใจ 

    2. การใหก้ารศึกษา การใหข้อ้มูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเขา้ใจในโครงการ 

    3. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เจา้หนา้ท่ีแจง้จุดยนืของตนในโครงการ

นั้นๆ ใหป้ระชาชนทราบ และขอใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนั้นๆ 

    4. การปรึกษาหารือทั้งฝ่ายเจา้หนา้ท่ี และประชาชนหนัมาปรึกษาหารือกนั 

    5. การร่วมมือ ประชาชนมีตวัแทนอยู่ในคณะกรรมการ และมีสิทธิออกเสียง 

ขั้นการตดัสินใจ ประเด็นจะตอ้งเขา้ใจได ้โดยตวัแทนประชาชนจากพื้นท่ีนั้นๆ 
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    6. การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี การส่งมอบความรับผดิชอบใหก้บัสาธารณชน

หรือรัฐบาลทอ้งถ่ินท่ีมีความชาํนาญเฉพาะเร่ืองนั้นๆ 

    7. การใหป้ระชาชนตดัสินใจเอง 

    การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ นั้น เร่ิมมีมาตั้งแต่สมยัท่ีมนุษย์

เร่ิมอยูก่นัเป็นชุมชน ซ่ึงเกิดไดห้ลายลกัษณะหลายรูปแบบและหลายวตัถุประสงค ์จึงไม่มีนกัวิชาการ

คนใดสามารถให้คาํนิยามความหมายของการมีส่วนร่วมไดอ้ย่างครอบคลุมและถูกตอ้ง นอกจากน้ี

ขอบข่ายเน้ือหาสาระของการมีส่วนร่วมยงัไม่กระจ่างชดัเท่าที่ควรอีกดว้ย อย่างไรก็ดีนกัวิชาการ

จาํนวนหลายท่านไดใ้ห้คาํนิยามวา่ “การมีส่วนร่วม” ตามวตัถุประสงคข์องเน้ือหาท่ีเนน้เฉพาะตาม

ความสนใจของตน 

  4.2.3 เง่ือนไขของการมีส่วนร่วม 

    การพฒันาจะตอ้งเร่ิมจากประชาชนและประชาชนตอ้งช่วยตนเอง ซ่ึงก็หมายความวา่ 

การท่ีประชาชนจะริเร่ิมและช่วยตนเองไดน้ั้น ประชาชนตอ้งมีโอกาสท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม

พฒันาเสียก่อน กล่าวคือ ตอ้งมีเง่ือนไขสาํคญัอยา่งนอ้ย 3 ประการ ดงัน้ี 

    1. ประชาชนตอ้งมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม                                                                                                                         

    2. ประชาชนตอ้งสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม                                                                                                                              

    3. ประชาชนตอ้งเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วม 

    ซ่ึงถา้หากขาดเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงแลว้ การมีส่วนร่วมของประชาชนก็

จะไม่เกิดข้ึนเลย นอกจากน้ีเง่ือนไขทั้ง 3 ประการที่กล่าวมาแล ้วความสําเร็จของการมีส่วนร่วม 

ยงัข้ึนอยูก่บั เง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี คือ (บุญชยั   เกิดปัญญาวฒัน์ 2535) 

    1. ประชาชนตอ้งมีเวลาท่ีจะมีส่วนร่วมก่อนเร่ิมกิจกรรม การมีส่วนร่วมไม่สามารถ

เกิดข้ึนไดใ้นสถานการณ์ฉุกเฉิน 

    2. ประชาชนตอ้งไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ ในการมีส่วนร่วมมากเกินกวา่ท่ีเขาประเมิน

ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 

    3. ประชาชนตอ้งมีความสนใจท่ีสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัการมีส่วนร่วมนั้น 

    4. ประชาชนตอ้งสามารถส่ือสารกนัรู้เร่ืองทั้งสองฝ่าย 

    5. ประชาชนตอ้งไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อตาํแหน่ง หน้าท่ีหรือสถานภาพ

ทางสังคมหากจะมีส่วนร่วม 

  4.2.4 รูปแบบของการมีส่วนร่วม 

    รูปแบบของการมีส่วนร่วมนั้นอาจจาํแนกออกได ้ 3 ประการ ตามลกัษณะของ

การมีส่วนร่วม ดงัน้ี         
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    1. การมีประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง โดยผ่านองค์กรจดัตั้ งของประชาชน 

เช่น การรวมตวัของกลุ่มชาวบา้นจดัโครงการทอดผา้ป่าตน้ไม ้

    2. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม โดยผ่านองค์กรผูแ้ทนประชาชน 

เช่น กรรมการกลุ่ม กรรมการหมู่บา้น 

    3. การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้ โดยผา่นองคก์รท่ีไม่ใช่ผูแ้ทน

ของประชาชน เช่น สถาบนัหรือหน่วยงานท่ีเชิญชวนหรือเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม

เม่ือใดก็ได ้

  4.2.5 ปัจจยัของการมีส่วนร่วม 

    William Reader (อา้งถึงใน ฉอา้น  วฑุฒิกรรมรักษา 2526) กล่าวถึงปัจจยัต่าง ๆ 

ท่ีมีผลต่อการเขา้มามีส่วนร่วมหรือไม่เขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนวา่มี 11 ปัจจยัดงัน้ี 

    1. การปฏิบติัตนใหค้ลอ้งกบัความเช่ือพื้นฐาน กล่าวคือ บุคคล และกลุ่มบุคคล

ดูเหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบติัซ่ึงสอดคลอ้งและอยูใ่นแนวทางเดียวกนักบัความเช่ือขั้นมูลฐาน

ของตนเอง 

    2. มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบติัในลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานคุณค่าของตนเอง 

    3. เป้าหมาย บุคคล และกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะส่งเสริมปกป้อง และรักษาเป้าหมาย

ของตวัเอง 

    4. ประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลบางคร้ัง

มีรากฐานมาจากประสบการณ์ท่ีผดิปกติธรรมดา 

    5. ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะประพฤติตามแบบท่ีตนเอง

คาดหมายว่าจะตอ้งประพฤติในสถานการณ์เช่นนั้น พวกเขายงัชอบปฏิบติัต่อคนอ่ืนในลกัษณะท่ี

ตนคาดหมายจากคนอ่ืนดว้ยเช่นกนั 

    6. การมองแค่ตวัเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมกัจะทาํส่ิงต่างๆ ซ่ึงคิดว่าตวัเอง

ควรตอ้งกระทาํเท่านั้น 

    7. การบีบบงัคบั บุคคลและกลุ่มบุคคลมกัทาํส่ิงต่างๆดว้ยความรู้สึกท่ีวา่ตวัเอง

ถูกบงัคบัใหก้ระทาํ 

    8. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมกัทาํส่ิงต่าง  ๆซ่ึงเขามีนิสัยชอบกระทาํ

เม่ืออยูใ่นสถานการณ์นั้นๆ 
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    9. โอกาส บุคคล และกลุ่มบุคคลมกัจะเขา้มามีส่วนร่วมกนัในรูปแบบการ

ปฏิบติัของสังคม โดยเฉพาะในทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนและชนิดของโอกาสซ่ึงโครงสร้างของสังคม

เอ้ืออาํนวยใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมกนัในการกระทาํเช่นนั้นเท่าท่ีพวกเขาไดรั้บรู้มา 

    10. ความสามารถของบุคคล และกลุ่มบุคคลมกัจะเขา้มามีส่วนร่วมกนัในกิจกรรม

บางอยา่งท่ีตนเห็นวา่สามารถทาํในส่ิงท่ีตอ้งการให้เขาทาํในสถานการณ์เช่นนั้น 

    11. การสนบัสนุนบุคคล และกลุ่มบุคคลมกัจะเร่ิมปฏิบติัเม่ือเขารู้สึกวา่ได้รับ

การสนบัสนุนท่ีดีพอใหก้ระทาํการเช่นนั้นจากขอ้เสนอของ รีดเดอร์ ดงักล่าว จะเห็นไดว้า่การท่ี

บุคคลหรือกลุ่มคนจะตดัสินใจเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงทางสังคมนั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยั

หลายประการ เช่น ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะทางวฒันธรรม ลกัษณะทางดา้นการเมืองการ

ปกครอง และปัจจยัจูงใจอ่ืนๆ เป็นตน้ และมิไดจ้าํกดัอยูเ่พียงปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเท่านั้น 

   การจดัลาํดบัปัจจยัท่ีไดน้าํประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม มีดงัน้ี Jr.  Agbayani (อา้งถึงใน 

ศิริพร อว้นคาํ 2544  : 30) 

   1. การร่วมประชุม 

   2. การออกความคิดเห็นและขอ้เสนอ 

   3. การตีปัญหาใหก้ระจ่าง 

   4. การออกเสียงสนบัสนุนหรือคดัคา้นปัญหา                   

   5. การออกเสียงเลือกตั้ง                             

   6. การบริจาคเงิน                   

   7. การบริจาควตัถุ                  

   8. การช่วยเหลือเร่ืองแรงงาน   

   9. การใชโ้ครงการใหเ้ป็นประโยชน์อยา่งถูกตอ้ง 

   10. การช่วยเหลือในการรักษาโครงการ    

   11. การทาํงานร่วมกบัผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

   กล่าวสรุปในเร่ืองของ ความตระหนกั และการมีส่วนร่วมนั้นสอดคลอ้งกบัการ

ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพราะเป็นแนวคิดเพื่อนาํมาทาํการศึกษาความคิดเห็น พฤติกรรม ของชุมชนใน

การให้ความหมายเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ และแนวคิดดงักล่าวสามารถ

นาํมาใช้เพื่อเป็นกรอบในการตั้งคาํถาม การสังเกต เพื่อทาํการเก็บขอ้มูลแลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล 

รวมถึงเพื่อนาํมาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมาของตน้กาํเนิดปัจจยัท่ีพฒันาไปสู่การให้ความหมายในเร่ืองความ

รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ 
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5. ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรของบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) 

 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจ

ตามหลกัธรรมาภิบาล  ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้

แลว้ยงัมีเจตนาแน่วแน่ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility)  ดว้ย

การมีส่วนร่วมพฒันาสังคมไทยให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอยา่งย ัง่ยืน  บริษทั แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน)  ไดก้าํหนดหลกัการดาํเนินงาน 4 แนวทางเพื่อตอบแทนสังคมไทย  

ดงัน้ี 

 5.1 สนับสนุนสถาบันครอบครัว 

  เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนเพื่อสนบัสนุน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีของสมาชิกใน

ครอบครัวภายใต ้ โครงการสานรัก สนบัสนุนสถาบนัครอบครัว1 ดว้ยความเช่ือมัน่วา่ “ครอบครัว” 

เป็นจุดเร่ิมต้นของการพฒันาไปสู่สังคมท่ีดี เพราะหากครอบครัวไทยแข็งแรง ย่อมส่งผลให้

ประเทศชาติแขง็แรงไปดว้ย 

  ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีปรารถนาดีต่อสังคมไทย บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั 

(มหาชน)  มีความเขา้ใจ และห่วงใยในความเขม้แข็งของสังคมไทยท่ีเติบใหญ่ดว้ยความรัก ความ

อาทร ความเก้ือกลู และความเขา้ใจภายในครอบครัว 

  1. ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีของครอบครัว                                                                  

  2. วารสารสานรัก                                                                                                                                      

  3. จุลสารสาํหรับครอบครัว                                                                                                                       

  4. กิจกรรม AIS Family Rally เพื่อสายใจไทย                                                                                           

  5. กิจกรรม AIS Family Rally สมทบทุนมูลนิธิอานนัทมหิดล 

 5.2  เป็นแบบอย่างทีด่ีในสังคม 

  หาตวัอยา่งเยาวชนท่ีดีของสังคมไทย ภายใตแ้นวคิด  “ครอบครัวท่ีแขง็แรง ไม่จาํเป็นตอ้ง

มาจากครอบครัวท่ีสมบูรณ์ แต่มาจากจิตใจท่ีแขง็แกร่ง”  โดยถ่ายทอดชีวติของเด็กท่ียากไร้ แต่มีความ

รักความผกูพนัในครอบครัวท่ีแน่นแฟ้น ส่งผลใหเ้ป็นเด็กกตญั�ู มีความมุ่งมัน่ในการต่อสู้ทาํงานหา

เล้ียงชีพเพื่อครอบครัว  และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อพฒันาตนเองใหมี้อนาคตท่ีดี   

  1. รายการสารคดีทางโทรทศัน์ “สานรัก คนเก่งหวัใจแกร่ง”                                                                     

  2. กิจกรรม สานรัก คนเก่งหวัใจแกร่งสัญจร                                                                                             

  3. แคมป์เยาวชน สานรัก คนเก่งหวัใจแกร่ง                                                                                                        

  4. มอบเทปรายการโทรทศัน์ "สานรัก คนเก่งหวัใจแกร่ง" 
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 5.3 ให้โอกาสและช่วยเหลอืสังคม 

  จดัข้ึนเพื่อตอบแทนสังคมดว้ยการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมไทย และพฒันา

ชีวติความเป็นอยูข่องคนไทยใหดี้ข้ึน รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่นอ้ง

คนไทย ท่ีประสบปัญหาจากภยัธรรมชาติทุกพื้นท่ีของประเทศ 

  1. โครงการ เอไอเอส สร้างอาชีพ Call Center แด่ผูพ้ิการ                                                                                     

  2. โครงการถงันํ้าใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดนํ้า                                                                                                       

  3. เอไอเอส ยิม้หวานวนัเด็ก สานรักเพื่อนอ้งพิการ                                                                                                    

  4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เอไอเอส – สานรัก                                                                                                                        

  5. ลานกีฬา เอไอเอส                                                                                                                                                   

  6. เอไอเอส จดัหาอุปกรณ์สนบัสนุนการปฏิบติังานตาํรวจจราจร                                                                              

  7. เอไอเอส-สวพ.91 แจง้เหตุด่วน เหตุร้าย และจราจร                                                                                                

  8. เอไอเอส แนะแนววา่ท่ีบณัฑิต กา้วสู่วยัทาํงานท่ีสดใส                                                                                          

  9. เอไอเอสร่วมใจบรรเทาภยันํ้าท่วม                                                                                                                          

  10. เอไอเอส รวมใจบรรเทาภยัหนาว                                                                                                                             

  11. เอไอเอส รวมใจช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ธรณีพิบติั                                                                             

  12. โครงการสานรัก มอบอาคารเรียนและหอพกันกัเรียน                                                                                        

  13. กองทุน AIS เพื่อผูสู้งอายใุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 

 5.4 ปลูกจิตสํานึกให้พนักงานช่วยเหลอืสังคม 

  1. กิจกรรรม AIS Sport Charity                                                                                                                        

  2. กิจกรรมรวมพลงัเอไอเอสลดภาวะโลกร้อน                                                                                                  

  3. กิจกรรมมอบแสงสวา่ง มอบทานทางปัญญา                                                                                                          

  4. กิจกรรมทาํบุญกบัสถานสงเคราะห์ กิจกรรมพฒันาโรงเรียนในชนบท 

  โดยสรุป บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) มีเจตนารมณ์อนัแน่วแน่

ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อช่วยเหลือและพฒันาสังคมไทยให้มีคุณภาพ ให้คนไทยมีชีวิต

ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอยา่งย ัง่ยืน ดว้ยการจดัโครงการต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ควบคู่ไปกบัการ

พฒันาระบบเครือข่ายโทรศพัทแ์ละการใหบ้ริการ โดยพนกังานของเอไอเอสไดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงใน          

การช่วยเหลือสังคมไทยและร่วมพฒันาชีวิตของคนไทยดว้ย ผลจากการดาํเนินโครงการรับผิดชอบ

ต่อสังคม ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) มีภาพพจน์

ท่ีเป็นมิตรกบัชุมชน และสังคมไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายสังคมที่เป็นมิตรกบั บริษทั แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ข้ึนทัว่ประเทศ 
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6. บทความและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 สิทธิพร  เท่ียงถาวร (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การใหค้วามหมายความรับผดิชอบต่อสังคม

ขององคก์รธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเป้าหมายของ บริษทัสยามกลการ จาํกดั – ชุมชนไทยวน 

อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรีผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า ท่ีมาของความหมายในเร่ืองความ

รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ สามารถแบ่งออกมาไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ 1) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน 

2) ปัจจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนในชุมชนได้แก่ การรับรู้เร่ืองโครงการของคนในชุมชน

ความสอดคลอ้งระหวา่งความตอ้งการของชุมชนกบักิจกรรมเพื่อสังคมขององคก์ร ความตอ้งการ

เขา้ร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน อนาคตของชุมชน ทศันะต่อโครงการและบริษทั และความจริงใจ

ของบริษทัต่อชุมชน 

 2. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัไดแ้ก่ ความเห็นของชุมชนในการเลือกพื้นท่ีของบริษทั 

ความต่อเน่ืองและยาวนานในการสนบัสนุนชุมชน การเปรียบเทียบผลประโยชน์ระหว่างชุมชน

กบับริษทั และประโยชน์ท่ีบริษทัไดจ้ากชุมชนและความหมายท่ีคนในชุมชนให้ต่อเร่ืองท่ีทาํการศึกษา

มีดงัต่อไปน้ี 

  2.1 การคืนรายไดห้รือกาํไรสู่สังคมและช่วยเหลือสังคม 

  2.2 การสร้างผลประโยชน์ในทางออ้มใหก้บับริษทั 

  2.3 การทาํใหบ้ริษทัมีช่ือเสียงและส่งเสริมภาพลกัษณ์ 

  2.4 การทาํเพื่อใหชุ้มชนหรือสังคมรู้จกับริษทั 

  2.5 การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัชุมชน 

  2.6 การทาํบุญตามหลกัศาสนาพุทธ 

  2.7 การปฏิบติัตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 ภชัภิชา  เกิดโมลี (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ 

พบวา่ บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จาํกดั (มหาชน) มีรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมท่ีโดดเด่นท่ีสุด ไดแ้ก่ การส่งเสริมประเด็นสังคม โดยประเด็นหลกัท่ีนาํมาใช้ในการดาํเนิน

กิจกรรมคือ การสนับสนุนด้านกีฬา รองลงมาไดแ้ก่ การบริจาค ด้านกลยุทธ์การดาํเนินกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมเร่ิมจาก

ภายในองค์กร โดยการสนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งการ

กาํหนดเป็นนโยบายบริษทัอยา่งชดัเจน ผา่นกลยทุธ์ 3 ดา้น ไดแ้ก่ กลยุทธ์ดา้นเศรษฐกิจ กลยุทธ์ดา้น

ส่ิงแวดลอ้มและกลยุทธ์ดา้นสังคม ผลการตอบรับจากการดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
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สังคม ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย กิจกรรมต่างๆ ลว้นมีประโยชน์ต่อ

ทั้งองค์กรและสังคมในระยะยาว รวมทั้งก่อให้เกิดช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ที่ดีต่อองค์กร ทาํให้

บริษทัสามารถดาํรงอยู่ร่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งราบร่ืน และก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนแก่สังคม

ต่อไป 

 นาํชยั ทนุธรรมนิธิ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบและการส่ือสารการดาํเนินธุรกิจอยา่ง

รับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา่ ธนาคารทิสโก ้

จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสังคมพร้อม

ทั้งการปฏิบติัท่ีต่อเน่ืองและยาวนานโดยมีแนวทางการดาํเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเร่ิม

จากมิติภายในก่อน คือการพฒันาตนเองเพื่อดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน โดยการให้ความสําคญักบัการ

กาํกบัดูแลองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาล จากนั้นขยายไปสู่มิติภายนอกคือการรับผิดชอบต่อชุมชน 

กระบวนการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอก โดยการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียในคือพนักงาน เพื่อให้เกิดการตระหนัก เข้าใจ และปฏิบัติงานในแนวทางท่ีสอดคล้องกับ

นโยบายของธนาคาร ส่วนกระบวนการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียนอกองคก์ร จะเป็นการส่ือสารกบั 

ผูถื้อหุน้ เจา้หน้ี คู่คา้ คู่แข่ง ลูกคา้และชุมชนเพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวขององคก์ร ให้เกิด

การรับรู้เขา้ใจให้ความร่วมมือ และสนับสนุนองค์กรให้สามารถดดาํเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ

สังคมไดอ้ย่างย ัง่ยืน การส่ือสารการดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสู่สาธารณะเป็น

การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนต่างๆ เพื่อเสริมภาพลกัษณ์ให้เป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือ 

ส่วนการจดัทาํรายงานพิเศษความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการนาํเสนอขอ้มูลการดาํเนินธุรกิจอย่าง

รับผดิชอบต่อสังคมไดค้รบถว้นท่ีสุด ในขณะท่ีการจดัโครงการหรือกิจกรรมการรณรงคต่์างๆสามารถ

แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รมากท่ีสุด รวมทั้งสามารถก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อองคก์ร

และสังคมโดยรวม 

 นิสากร  โลกสุทธิ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR) เพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ 

พบว่า บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จาํกัด ใช้การปรับภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยการเช่ือมโยง

คุณสมบติัต่างๆ ขององค์กรในระบบความจาํของผูบ้ริโภค ใน 4 มิติ ได้แก่ คุณสมบติั คุณประโยชน์ 

หรือทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ และบริการ (Product Attributes, Benefits, or Attitudes) พนกังานและการ

สร้างความสัมพนัธ์ (People and Relationship) คุณค่าและโปรแกรมขององค์กร (Values and 

Programs) และความน่าเช่ือถือของ องค์กร (Corporate Credibility)  ผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่า 

การรับรู้ภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั มีความสัมพนัธ์กบัการทาํกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั นอกจากน้ียงัพบว่าประชาชนท่ีมี
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ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จาํกัด 

ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ตวัแปรด้านศาสนา ส่วนการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัการทาํกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จาํกดั   ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ตวัแปร อาย ุ

และรายได ้ท่ีมีการรรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 

 ณัฐชรินธร  อภิวิชญช์ลชาติ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบ 

และกลยุทธ์การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จาํก ัด (มหาชน) 

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อ

สังคมผา่นนโยบายของบริษทั ซ่ึงปรากฏในวิสัยทศัน์ และค่านิยมขององคก์ร โดย “มุ่งไปสู่องค์กร

แห่งความเป็นเลิศดว้ยการดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีแก่สังคมและชุมชน รวมทั้งมีความสามารถในการให้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ี

เหมาะสมต่อผูม้ีส่วนได้เสีย” บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มีการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการดาํเนิน

ธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงประกอบดว้ยความรับผิดชอบใน 3 ดา้นคือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ

ดา้นสังคม โดยรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมมีความสอดคล้องตามหลกัการการกาํหนดรูปแบบ 

ของฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซ่ี ลี  ถึง 4 รูปแบบ คือ การส่งเสริมประเด็นทางสังคม การบริจาค

โดยตรง อาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน และขอ้ปฏิบติัทางธุรกิจเพื่อรับผิดชอบต่อประเด็นสังคม โดย

รูปแบบท่ีไดด้าํเนินการมากท่ีสุดคือ การบริจาคโดยตรง รองลงมาคือ การส่งเสริมประเด็นทางสังคม 

ดา้นกลยุทธ์ ปตท.มีการทาํความเขา้ใจและสร้างค่านิยมเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเร่ิมจาก

ภายในองค์กร แลว้จึงขยายไปสู่ภายนอกองค์กร โดยปตท. กาํหนดกรอบและขอบเขตในประเด็น

ทางสังคมไวอ้ยา่งชดัเจน ทาํใหบ้ริษทัสามารถกาํหนดกลยุทธ์การทาํงานและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ี

ตอ้งการไดต้รงจุดรวมทั้ง การเลือกพนัธมิตรที่มีเป้าหมายสอดคลอ้งกบับริษทั โดยประเด็นหลกัท่ี

สังคมและองค์กรได้ประโยชน์ร่วมกนั คือด้านส่ิงแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมการศึกษา 

นอกจากน้ีปตท.มีกลยุทธ์การดาํเนินกิจกรรมโดยการเสนอโครงการ ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อสนอง

พระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และนอ้มนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัใน

การดาํเนินกิจกรรม ซ่ึงเป็นบริบทเฉพาะของสังคมไทย ในการดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ ปตท. 

ดา้นผลตอบรับของผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ปตท. ไดรั้บการ

ยอมรับจากชุมชนรอบบริเวณดาํเนินการ และไดรั้บความไวว้างใจและความเช่ือมัน่จากนกัลงทุน ทาํ

ให้เกิดช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องคก์ร สามารถดาํเนินกิจการและอยูร่่วมกบัสังคมอยา่งย ัง่ยืน

ต่อไป 

 วรทยั  ราวินิจ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิผลของการใชแ้นวคิดความรับผิดชอบต่อ

สังคมในการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า 
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การทาํโครงการและกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั 

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 มิติ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม

ภายนอกองค์กร โดยในการจดัทาํโครงการมีขั้นตอนสําคญั ๆ อยู ่ 5 ข ั้นตอน คือ ข ั้นที่ 1 

การเลือกประเด็นทางสังคม ขั้นท่ี 2 การเลือกกิจกรรม ขั้นท่ี 3 การวางแผนการดาํเนินงาน ขั้นท่ี 4 

การกาํหนดวิธีการประเมินผล ขั้นท่ี 5 การวางแผนการส่ือสาร ซ่ึงในการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้าง

ภาพลกัษณ์ของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั นั้น จะเป็นการประชาสัมพนัธ์โดยใช้ส่ือแบบ

ผสมผสาน ท่ีเน้นส่ือท่ีให้ความร่วมมือในการเผยแพร่แบบให้เปล่า (Free Media) เป็นหลกั ผลจาก

การวจิยัเชิงปริมาณพบวา่ ประชาชนท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มีการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์

ของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั แตกต่างกนั ส่วนในด้านของภาพลักษณ์ การเปิดรับส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่า ความรับผิดชอบต่อ

สังคม หมายถึง บทบาทหน้าท่ีของบุคคลหรือองค์กร ท่ีตอ้งตระหนกัถึงความสําคญัในการดาํเนิน

ธุรกิจขององคก์ร โดยไม่สร้างปัญหาแก่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยพยายามหลีกเล่ียงไม่กระทาํการใดๆ 

ให้บุคคลอ่ืนและสังคมตอ้งเสียหาย รวมทั้งช่วยส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนดว้ย ซ่ึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคคลและองคก์ร

จะเกิดข้ึนจากการใชจ้ริยธรรม และการมีจิตสาํนึกท่ีมีความคิดเขา้ไปยอมรับและรับผิดชอบในผล

ของการกระทาํท่ีทาํไป ไม่ว่าจะในแง่บวกหรือลบ โดยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดข้ึนของ

องค์กรส่วนใหญ่ ผูบ้ริหารจะพิจารณาจากระดบัของการตระหนักถึงปัญหาสังคมที่เกิดข้ึนว่าอยู่

ในระดบัใด สําหรับกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีองค์กรเขา้ไปมีส่วนร่วมจดัข้ึนมกัจะครอบคลุมในดา้น

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั วฒันธรรม และสิทธิของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงมกัจะไดรั้บการสนบัสนุนจากพนกังานและคนในพื้นท่ีเป็นอยา่งดี 

 ดังนั้ น สามารถสรุปได้ว่า หากบุคคลในองค์กรและผูบ้ริหารตระหนักรู้ด้วยการมี

จิตสาํนึก และจริยธรรมในการปฏิบติัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคม และพฒันาสังคม

ให้ดีข้ึนกว่าที่เป็นอยู่มาโดยตลอดแลว้ ก็จะส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ไม่เกิดข้ึนหรือเกิดนอ้ยท่ีสุด การ

เขา้ไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบและส่งเสริมการพฒันาสังคม ทาํให้องค์กรธุรกิจท่ีเขา้ใจในการดาํเนิน

ธุรกิจอย่างมีความรับผดิชอบต่อสังคม สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและอยูร่่วมกบัชุมชนและ

สังคมตลอดไป 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 

 การวิจยัเ ร่ือง “การให้ความหมายและที่มาของความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)” ใช้วิธีการวิจยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีระเบียบวิธีวิทยาที่จะสามารถนาํมาสร้างความรู้ในการ

วิจยัอยู่หลากหลาย และวธีิวทิยาหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับจากนกัวิชาการในสาขาต่างๆ วา่เป็นวิธีการ

วิจยัเชิงคุณภาพท่ีดีท่ีสุด และมีผูนิ้ยมใช้กนัอย่างแพร่หลายวิธีหน่ึง คือ วิธีวิทยาการสร้างทฤษฏี

ฐานราก (Grounded Theory Approach) (Glaser and Strauss, 1968 อา้งใน นภาภรณ์ หะวานนท,์ 

2543) เป็นทฤษฎีท่ีไดจ้ากการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม โดยทฤษฎีจะถูกสร้าง (Construct) 

และได้รับการตรวจสอบ (Verify) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวกบั 

ปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีวิทยา รูปแบบหน่ึง ของวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมี

แนวความคิดหลกัว่า การศึกษาเพื่อเรียนรู้ และทาํความเขา้ใจ เร่ืองเกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมของ

มนุษย ์และการอยู ่ร่วมกนัของมนุษย  ์จาํเป็นท่ีเราต้องเข้าใจในกระบวนการ ท่ีบุคคลได้สร้าง

ความหมายใหก้บัส่ิงต่างๆ ตามโลกทศัน์ของตนเอง  

 

1. วธีิการศึกษา 

 เน่ืองจากวธีิวทิยาของการสร้างทฤษฎีฐานรากเป็นวธีิการวิจยัเพื่อสร้างทฤษฎี จึงไม่ตอ้งมี

สมมุติฐาน การวดัค่าตวัแปร และวธีิการการสุ่มตวัอยา่ง เหมือนงานวิจยัเชิงปริมาณ แต่ใชว้ธีิการ

คดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเรียกวา่ การเลือกตวัอยา่งเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) ผูว้ิจยัตอ้งมี 

ความชดัเจนในการ กาํหนด ลกัษณะของผูใ้ห้ขอ้มูลตามหลกั ของการเลือกตวัอย่างเชิงทฤษฎี 

ตามวิธีวิทยาของการสร้าง ทฤษฎีฐานราก และเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูท้ี่สามารถให้ขอ้มูล

ไดดี้และลึกท่ีสุดตามท่ีผูศึ้กษาเรียกวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant)  

 โดยการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสัมภาษณ์ระดบัลึก (In-depth Interview) โดยอาศยั

แนวคิดและทฤษฎีในบทท่ี2 เป็นแนวทางในการกาํหนดคาํถาม ซ่ึงการตั้งคาํถามผูว้ิจยักาํหนดแนว 

อยา่งกวา้งๆ โดยใชถ้ามคาํถามในลกัษณะ “ตะล่อม” (Probe) วธีิการตะล่อมเป็นวิธีการท่ีทาํให้การท่ี

ทาํให้การพูดคุยดาํเนินไปอย่างดีโดยการพูดคุยไม่ถูกขดัจงัหวะ เพื่อให้ได ้ขอ้มูลอย่างละเอียด 
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ถี่ถ ้วน ครบทุกมิติของ การวิจยั ขอ้มูลเหล่าน้ีจึงนบัว่าเป็นขอ้มูลท่ีสามารถสะทอ้นปรากฏการณ์ 

ซ่ึงเป็น ประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก ทศันคติและความหมายจากมุมมองของคนท่ีเราเขา้ไป

ศึกษาวิจยั ซ่ึงลกัษณะคาํถามท่ีใช้เป็นคาํถามปลายเปิดเพื่อให้ผูถู้กสัมภาษณ์ตอบคาํถามโดยการเล่า

เป็นเหตุการณ์หรืออธิบาย โดยผูว้ิจยัพยายามหลีกเล่ียงคาํถามปลายปิดซ่ึงมกัเป็นคาํถามช้ีนาํคาํตอบ  

เพราะจะทาํให้ไม่สามารถสืบคน้พฤติกรรมท่ีแทจ้ริงของผูถู้กสัมภาษณ์ได ้

 สําหรับขั้นตอนหลักๆ ในการเก็บข้อมูลก็คือ ผูว้ิจยัได้ทาํการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีรับผิดชอบดา้นการทาํกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และ ประชากร (คนท่ีอยูใ่นชุมชนและผูแ้ทนองคก์ร) โดยการจด

บนัทึกและการบนัทึกเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 1. วไิล เคียงประดู่  ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการอาวโุส ส่วนงานประชาสัมพนัธ์  

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน)  

 2. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายงานประชาสัมพนัธ์ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

 3. ชุมชน ตาํบลนางแกว้ ตาํบลเขาชะงุม้ ตาํบลบางโตนด อ.โพธาราม จังหวดั ราชบุรี 

ประกอบดว้ย นกัพฒันาสังคม 1 คน รองนายกเทศมนตรี 1 คน ผูใ้หญ่บา้น 1 คน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

2 คน กรรมการหมู่บา้น 1 คน ผอ.โรงเรียน 1 คน และชาวบา้นทัว่ไป 2 คน 

 

2. วธีิการในการเกบ็ข้อมูล 

 ในส่วนน้ีผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การเลือกพื้นท่ีในการวิจยั 2) การกาํหนดผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั 3) การเก็บขอ้มูล 

 2.1 การเลอืกพืน้ทีใ่นการวจัิย 

  ผูว้ิจยักาํหนดพื้นท่ี ตาํบลนางแก้ว ตาํบลเขาชะงุ้ม ตาํบลบางโตนด อ.โพธาราม 

จงัหวดั ราชบุรี เป็นพื้นท่ีในการทาํวิจยัด้วยเหตุผลดงัน้ีคือ ตาํบลนางแก้ว ตาํบลเขาชะงุ้ม ตาํบล

บางโตนด อ.โพธาราม จงัหวดั ราชบุรี เป็นพื้นท่ีท่ี บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด 

(มหาชน) กาํหนดให้มีการดาํเนินโครงการดา้นให้โอกาสและช่วยเหลือสังคม ช่ือโครงการ “ถงันํ้ าใจ   

เอไอเอส เพื่อไทย  ไม่ขาดนํ้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ครบ 60 ปี พระราชพิธี

บรมราชาภาเษก” ซ่ึงในตาํบลน้ีมีประชากรท่ีเดือดร้อนเน่ืองจากประสบปัญหาภยัแลง้ขาดแคลนนํ้ าใน

การอุปโภค – บริโภค รวม 10 หมู่บา้น จาํนวนประชาชกรท่ีเดือดร้อน 13,512 คน ซ่ึงไดรั้บถงันํ้ าใจ 

เอไอเอสแลว้ จาํนวนทั้งหมด 34 ถงั 
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 2.2  การกาํหนดผู้ให้ข้อมูลหลกั 

  ผูว้ิจยัใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งจากการตดัสินใจของผูว้ิจยัเอง โดยที่ลกัษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของการวิจยัประกอบดว้ย ผูที้่รับผิดชอบดา้นการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 2 คน  นักพฒันาสังคม 1 คน รอง

นายกเทศมนตรี 1 คน ผูใ้หญ่บา้น  1 คน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 2 คน กรรมการหมู่บา้น 1 คน ผอ.

โรงเรียน 1 คน และชาวบา้นทัว่ไป 2 คน 

 2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลวจิยัโดยปฎิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 

  2.3.1 การวางแผนระยะเวลาเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัวางแผนการลงสู่พื้นท่ีโดยกาํหนดวนั

และเดือน การกาํหนดแผนการลงพื้นท่ีมีประโยชน์เพื่อใหก้ารเก็บขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผูว้ิจยักาํหนดวนัส้ินสุดเก็บขอ้มูลคร่าวๆ กล่าวคือกาํหนดว่าใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน ซ่ึง

เวลาดงักล่าว เป็นระยะเวลาท่ีผูว้จิยัเก็บ ขอ้มูลจนกระทัง่ขอ้มูลชนเพดานหรือมีความครอบคลุม

ตามวธีิการเก็บขอ้มูลของวธีิวทิยา 

  2.3.2 การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ ผูวิ้จยัเก็บข ้อมูลประเภทนี้ จากเอกสาร เว็บไซต์ของ

องคก์ร ส่ือโฆษณา  บทความ หนงัสือ วารสาร และบทความงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความ

รับผดิชอบต่อสังคม เพื่อทาํใหท้ราบนโยบาย แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคม ทาํใหผู้ว้จิยัมีความรู้

ความเขา้ใจในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม อยา่งเด่นชดัและบทความวิเคราะห์ในแนวความคิด 

บทความวิชาการ   ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ทาํให้ผูว้ิจยันาํความรู้ความ

เขา้ใจดงักล่าวไปสร้างกรอบในการวจิยั ตั้งคาํถามในการสัมภาษณ์ และเป้าหมายในการทาํการ

สังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน 

   การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิน้ีมิไดเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นเอกเทศ กล่าวคือผูว้ิจยัเก็บขอ้มูล

ทุติยภูมิน้ีตั้งแต่เร่ิมโครงการวิจยัและดาํเนินต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ จนกระทัง่เกือบส้ินสุดโครงการวิจยั 

ผูว้ิจยัพยายามรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิน้ีใหมี้ความทนัสมยัท่ีสุด  

  2.3.3 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดย การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจยัเก็บข้อมูลด้วย

การสัมภาษณ์เชิงลึก 

   2.3.3.1 สัมภาษณ์ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพนัธ์ 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน)    
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   2.3.3.2 สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีฝ่ายงานประชาสัมพนัธ์บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์

เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ท่ีเป็นผูท่ี้รับผดิชอบดา้นการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของ

องคก์ร 

   2.3.3.3 สัมภาษณ์คนในชุมชน พูดคุยกบั นกัพฒันาสังคม รองนายกเทศมนตรี

ผูใ้หญ่บา้นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น ผอ.โรงเรียน และชาวบา้นในชุมชน (ดงัปรากฏ

ในภาคผนวก ข) 

 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้ันตอนที ่1 การลงรหัสข้อมูล 

 เม่ือผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคนแรกเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัลงรหัสของขอ้มูลเพื่อไม่ให้

ปะปนกนัเน่ืองจากผูใ้หข้อ้มูลมีหลายคน ผูว้ิจยัใส่ช่ือโครงการวิจยัเป็นภาษาองักฤษ ตามดว้ยตวัเลข

ซ่ึงบอกลาํดบัท่ีของขอ้มูลและคนให้สัมภาษณ์ สุดทา้ยตามดว้ยช่ือผูใ้ห้สัมภาษณ์ดงัน้ี CSR-interview-

01-ปกรณ์ 

 ข้ันตอนที ่2 การพมิพ์บทสัมภาษณ์ 

 ผูว้จิยัถอดเทปบทสัมภาษณ์ของคนแรกแบบคาํต่อคาํ (Verbatim) และนาํมาพิมพเ์ป็นบท 

สัมภาษณ์ (Transcript) ด้วยโปรแกรมประมวลคาํ (Word Processing Program) โดยพิมพต์ามลกัษณะท่ี 

นกัวิจยัเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ปฏิบติั ในบทสัมภาษณ์ประกอบดว้ยรายละเอียดของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 

คือ ช่ือ ท่ีอยู ่ อาชีพ วนัเดือนปีท่ีสัมภาษณ์และบทบาททางสังคมในพื้นท่ีชุมชน จากนั้นผูว้จิยันาํบท

สัมภาษณ์มาตรวจสอบกบัขอ้มูลดิบท่ีไดจ้ากเคร่ืองบนัทึกเสียงดว้ยการอ่านควบคู่กนัไป ก่อนนาํบท

สัมภาษณ์ท่ีไดม้านั้นไปวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชว้ธีิการน้ีทุกคร้ังท่ีผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั

เสร็จส้ินทุกราย 

 ข้ันตอนที ่3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําบทสัมภาษณ์ท่ีพิมพ์ออกมาและเร่ิมอ่านอย่างละเอียด

ทั้งหมด จากนั้นเร่ิมลดทอนขอ้มูลจากขอ้มูลทั้งหมดเหลือเพียงมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของการวิจยั ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนของการเลือกเฟ้นขอ้มูลให้แคบลงและเจาะจงเฉพาะขอ้มูลท่ี

งานวิจยัตอ้งการเม่ือผูว้ิจยัไดม้โนทศัน์หน่ึงแลว้ เช่น มโนทศัน์เร่ืองความต่อเน่ืองและยาวนานใน

การสนบัสนุนชุมชน ภายใตม้โนทศัน์น้ีมีคาํอธิบายเฉพาะ จากนั้นผูว้ิจยัวิเคราะห์เพื่อหามโนทศัน์อ่ืน

ต่อไปจนหมดบทสัมภาษณ์ของคนแรก 

 ขั้นตอนต่อไป ผูว้ิจยันาํบทสัมภาษณ์คนต่อไปมาวิเคราะห์เช่นเดียวกนัดว้ยการหามโน

ทศัน์ ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดม้โนทศัน์บางอยา่งแตกต่างออกไปจากท่ีปรากฏในบทสัมภาษณ์ของคน
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แรก ผูว้ิจยัก็กาํหนดข้ึนเป็นอีกมโนทศัน์หน่ึง ทั้ งมโนทศัน์ท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนัน้ีผูว้ิจยั

นาํไปใช้ในขั้นตอนของการเก็บขอ้มูลควบคู่กนัไปคือใช้เป็นประเด็นในการสัมภาษณ์รายต่อไปใน

ขั้นตอนของการเก็บขอ้มูล กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ในขั้นตอนของการเก็บขอ้มูลและการวิเคราะห์

ขอ้มูลตามวิธีวิทยาของการสร้างทฤษฎีฐานรากจะตอ้งดาํเนินการควบคู่กนัไป 

 มโนทัศน์ทั้ งหมดซ่ึงเป็นมโนทัศน์หลักถูกนํามารวมกัน ด้วยเหตุน้ีมโนทัศน์ท่ีจะ

กลายเป็นกลุ่มของมโนทศัน์ท่ีใหญ่ข้ึนและสามารถครอบคลุมมโนทศัน์ในเร่ืองเดียวกนัให้มาอยู่

ดว้ยกนัได ้ภายใตม้โนทศัน์ท่ีมีขนาดใหญ่น้ีจะมีชุดคาํอธิบายต่อมโนทศัน์ 

 คาํอธิบายน้ีมาจากข้อมูลของผูใ้ห้ข้อมูลหลักทุกคนท่ีพูดถึงเร่ืองเดียวกันน้ี ท่ีผ่านการ

เช่ือมโยง จนกลายมาเป็นเง่ือนไขและมีคุณสมบติัเฉพาะท่ีใชใ้นการอธิบายมโนทศัน์นั้นๆ 

 มโนทศัน์เหล่าน้ีท่ีผ่านการเชื่อมโยงและมีคาํอธิบายจนสอดคลอ้งกบัส่ิงที่งานวิจยั

ตอ้งการพฒันาเป็นขอ้สรุปเชิงทฤษฎี (Thecretical Generalization) ผูวิ้จยันาํขอ้สรุปเชิงทฤษฎีมาใชใ้น 

การนําเสนอ รูปแบบของ การใหค้วามหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมพื้นท่ีเฉพาะ ท่ีบริษทั แอด

วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ใชเ้ป็นพื้นท่ีเป้าหมายซ่ึงไดก้ลายเป็นทฤษฎีฐานรากในท่ีสุด 

 

4. การสร้างความน่าเช่ือถือของกรอบการศึกษาและแนวทางวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตลอดการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมาตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล

วา่ขอ้มูลที่ได้มานั้นมีนํ้ าหนักและความน่าเช่ือถือได้มากนอ้ยเพียงใด โดยอาศยัวิธีการตรวจสอบ

ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธี “การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า (Triangulation)” 

(Denzin 1970) โดยผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการตรวจสอบ คือ 1. การตรวจสอบสามเส้าด้านขอ้มูล 

(data triangulation) 2. การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (theory triangulation) 

 1. การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล จะเน้นการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ 

นั้นมีความเหมือนกนัหรือไม่  ซ่ึงถา้ทุกแหล่งขอ้มูลพบวา่ไดข้อ้คน้พบมาเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลท่ี

ผูว้ิจยัไดม้ามีความถูกตอ้ง    

        2. การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี  จะเนน้การตรวจสอบวา่ถา้มีการใชท้ฤษฎีท่ีหลากหลาย

แลว้ ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ ถา้ผูว้ิจยัพบว่าไม่ว่าจะนาํทฤษฎีใดมาใช ้ ได้

ขอ้คน้พบท่ีเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดม้ามีความถูกตอ้ง   

 โดยนาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ จากการสังเกต และจากการสอบถามผูรู้้จกัคุน้เคยกบัผูท่ี้

ให้สัมภาษณ์พิจารณาร่วมกนั เมื่อผูว้ ิจยัสัมภาษณ์คนในชุมชน ผูว้ ิจยัตอ้งสังเกตพฤติกรรม

ระหว่างการสัมภาษณ์ว่ามีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งหรือตรงขา้มกบัขอ้มูลท่ีให้สัมภาษณ์อย่างไร และ
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หลงัจากสัมภาษณ์เสร็จส้ิน ผูว้ิจยันาํขอ้สรุปท่ีไดไ้ปสอบถามกบัคนรู้จกัคุน้เคยกบัผูท่ี้ให้สัมภาษณ์

เพื่อทาํให้ผูว้ิจยัทราบทิศทางของขอ้มูลวา่ขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมีนํ้าหนกัความน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด  

 กล่าวโดยสรุปบทน้ี ผูว้ิจยัให้รายละเอียดระเบียบวิจยั ในการเลือกเคร่ืองมือกาํหนด

ลกัษณะประชากร เลือกพื้นท่ี วิธีการตรวจสอบแนวคาํถาม วิธีการสัมภาษณ์ เพื่อวางแผนลงพื้นท่ี

เพื่อทาํการเก็บขอ้มูลในพื้นที่ที่กาํหนด รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์และ

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีนาํมาวเิคราะห์ 

 

 

 

 

 

 
   ส
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ผูว้ิจยัอาศยักรอบแนวคิดท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร แนวคิด

เร่ืองจริยธรรมและจริยธรรมในธุรกิจ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ แนวคิดความตระหนกัรู้

และการมีส่วนร่วม เป็นแนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 

ส่วนคือ 

 1. การใหค้วามหมายของการรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) ตามทศันะขององคก์รและชุมชน 

 2. ท่ีมาของความหมาย การรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) ตามทศันะขององคก์รและชุมชน 

 3. รูปแบบและกลยทุธ์การดาํเนินงานกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพื่อสร้างภาพลกัษณ์

ของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

 

1. การให้ความหมายของการรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั 

(มหาชน)  ตามทัศนะขององค์กรและชุมชน 

 การให้ความหมายของการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธี

วิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก พบวา่ขอ้มูลคาํตอบของความหมายท่ีเกิดข้ึนจากทศันะของการสร้าง

และให้ความหมายจากปัจจยัหลายดา้น ไดแ้ก่ ความรู้สึกต่อโครงการหรือบริษทั ความรู้พื้นฐาน

ของชุมชน ประสบการณ์ร่วมในโครงการ อิทธิพลทางความคิดของนกัพฒันาสังคมของชุมชน วิธี

ชีวติความเป็นอยูข่องคนในชุมชน นโยบายบริษทั และการเลือกจดัทาํโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 

ของบริษทั ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีเป็นตวักาํหนดความหมายในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม โดย

ความหมายท่ีเกิดข้ึน                           

 มีความหมายคล้ายคลึงกบัความหมายท่ีได้จากการศึกษาตามแนวคิดความรับผดิชอบ

ต่อสังคม เช่น การคืนผลประโยชน์หรือผลกาํไรใหแ้ก่ชุมชน เป็นตน้ 

 การให้ความหมายของการรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) ตามทศันะขององคก์รและชุมชนจากการวิเคราะห์มี 6 ความหมายดงัน้ี 1) การคืน
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กาํไรสู่สังคมและช่วยเหลือ ตอบแทนสังคม 2) การสนองพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จ  

พระเจา้อยู่หัว 3) การมีจิตสํานึกต่อสังคมและการไม่เอาเปรียบสังคม 4) การทาํเพื่อให้ชุมชนหรือ

สังคมรู้จกับริษทัและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 5) การสร้างประโยชน์ในทางออ้มให้กบับริษทั 6) การ

ทาํงานตามนโยบายของ บริษทั  

 1.1 การคืนกาํไรสู่สังคมและช่วยเหลอื ตอบแทนสังคม 

  คนในชุมชนและองคก์รไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั 

แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ว่าเป็นการคืนรายได้หรือกาํไรสู่สังคมและช่วยเหลือ

สังคม ซ่ึงความคิดเห็นน้ีเป็นการแสดงความรู้สึกที่ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากการพูดคุยกบัผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั รวมถึงสังเกตพฤติกรรม ลกัษณะท่าทางในการพูดคุยเร่ืองดงักล่าว คือ เม่ือธุรกิจหรือ

องคก์รใดในปัจจุบนั เม่ือประกอบการแลว้ มีรายไดส้ามารถทาํกาํไรให้ตวัเองและดาํรงอยู่ได ้การ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นเร่ืองสําคญั เพราะธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้

ตอ้งมีสังคมเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัในการสนบัสนุนดว้ย และในกรณีศึกษาน้ี บริษทั แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการคืนกาํไรและตอบแทนสังคม โดยจดัทาํโครงการถงันํ้ า

เอไอเอส โดยนาํถงันํ้าไปมอบให้กบัพื้นท่ีท่ีขาดแคลนนํ้ า เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือน

ร้อนใหก้บัชุมชนไดเ้ป็นอยา่งมาก   

  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากองคก์รและคนในชุมชน สามารถนาํมาอา้งอิงให้

ตรงกบัประเด็นน้ีคือ 

  เราทาํธุรกิจในเม่ือเรามีกาํไรเราก็ตอ้งมีหน้าท่ีในการตอบแทนสังคมด้วย ในเม่ือ

สังคมใหก้ารยอมรับกบัเรา องคก์รเราก็จะสามารถเดินต่อไปได ้(สุภาพนัธ์  ป้ันสุวรรณ 2554) 

  ก็เร่ิมตน้จากการท่ี เม่ือบริษทัประกอบธุรกิจจนกระทัง่มีกาํไรเน่ียะก็มองวา่ส่วนนึงท่ี 

บริษทัไดมี้กาํไรนั้นก็เน่ืองจากการไดรั้บการอุดหนุน สนบัสนุน จากสังคม ดงันั้นเน่ียะ บอร์ดเลยนะ 

ระดบับอร์ดก็สั่งการลงมาวา่ เราเน่ียะช่วยเหลือสังคมในลกัษณะของการให้เงินสนบัสนุนซะส่วนใหญ่ 

ควรเปล่ียนวิธีให้มาทาํเองนะคะ คิดเองทาํเอง แลว้ก็ให้ไปศึกษาเร่ืองน้ี เพื่อที่จะให้ทั้งองค์กรทั้ง

กรุ๊ปเน่ียะมีแนวคิดในเร่ือง CSR เหมือนๆกนั พอสั่งการลงมาพวกเราก็ช่วยกนัทาํค่ะ เป็นนโยบายลง

มาเลย (วไิล  เคียงประดู่ 2554) 

  เราก็ไม่รู้วา่เขาจะไดอ้ะไรจากตรงไหนนะ แต่เขาก็มาช่วยเหลือพวกเรา ชุมชนได้

ประโยชน์ดีดว้ย (ศศิธร  ธรรมมณี 2554) 

  เพื่อตอบแทนชุมชนมั้งค่ะ (นุช ตุม้นอ้ย 2554) 

  ไม่แน่ใจ คืนกาํไรมั้ง (สมบูรณ์  สามี 2554) 
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  อาจจะคืนกาํไรใหชุ้มชนมั้งครับ หรือวา่อาจจะเล็งเห็น ความสาํคญัในเร่ืองนํ้าด่ืมนํ้า

ใช ้(กิตติ เกิดทอง 2554) 

  จะไดคื้นภาษีให้กบัสังคมบา้ง เพราะวา่ท่านไดรั้บผลตอบแทนจากชาวบา้นไปแลว้ 

กลบัคืนให้กบัสังคม คืนส่ิงดีดีเขา้มาในหมู่บา้นชุมชน บริษทัคงอยากช่วยเหลือชุมชนให้ชาวบา้น

ให้มีนํ้าด่ืม สะอาด  (ประหยดั  เกษรหอม 2554) 

  ถา้คนคิดจะจดเป็นรูปบริษทั 100% มนัจะตอ้งมีเงิน 100 บาทมนัตอ้งมีเปอร์เซ็นตใ์ด

ท่ีช่วยเหลือสังคม ซ่ึงมนัตอ้งมีทุกบริษทันะ เขาอาจจะเจียดเงิน ทุกวนัน้ีเราโทรศพัทเ์สียเงินนะ เขาก็

คงจะเอาเงินของเรากลบัคืนสู่ ก็เหมือนรัฐบาลนะ เอาเงินภาษีก็มาทาํถนนอะไรให้เรา เขาก็ใช้ใน

รูปแบบเดียวกนัเอามาสร้างส่ิงของ (ปกรณ์ อร่ามรส 2554)  

  การทาํกิจกรรมเพื่อสังคมของแต่ละองคก์รนั้น ข้ึนอยูก่บัจิตสํานึกขององคก์ร ไม่ใช่

ว่าทุกบริษทัทาํกิจกรมเพื่อสังคมเหล่าน้ี แต่สําหรับ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด 

(มหาชน) การคืนกําไรสู่สังคม และช่วยเหลือ ตอบแทนสังคม เป็นเร่ืองท่ีทางบริษัทเล็งเห็น

ความสาํคญัจึงดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นแสดงถึงการ

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างย ัง่ยืนดว้ย 

 1.2 การสนองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  การท่ีบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) เขา้ไปทาํโครงการถงั

นํ้าใจ เอไอเอส ชาวบา้นมองวา่ส่วนหน่ึงมาจากบริษทั ดาํเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างในการทาํงานและทาํส่ิงต่างๆ เพื่อ

ประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกวา่ 60 ปี ทางบริษทัเองไดน้อ้ม

นาํแนวพระราชดาํริเร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ามาดาํเนินการสานต่อด้วยการจดัทาํถงั

เก็บนํ้าขนาด 2,200 ลิตร พร้อมสร้างฐานวาง  นาํไปติดตั้งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ทุรกนัดารที่ประสบ

ภยัแลง้  3เพื่อแกปั้ญหาเร่ืองการขาดแคลนนํ้ า เป็นการแกปั้ญหาชุมชนที่ห่างไกลแหล่งนํ้ า และ

ประสบภยัแลง้ 3รวมทั้งในพื้นท่ีขาดแคลนแหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคทัว่ประเทศ 

  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากองคก์รและคนในชุมชน สามารถนาํมาอา้งอิงให้

ตรงกบัประเด็นน้ีคือ 

  ปี 48 ช่วงนั้นปีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา แลว้ก็ทาํมาเร่ือยๆ เพราะวา่มนั

มีความสําคญัในแต่ละปีท่ีท่าน พอครบ 60 พรรษา ท่านครองราช แล้วก็มา ครบพระชนมายุ 80 

พรรษา มนัจะถูกต่อเน่ืองมา แลว้ทาํโครงการน้ี เพื่อเฉลิมพระเกียรติท่านโดยตรง เพราะวา่มีท่ีมาจาก

การท่ีมองวา่ท่านเป็น แบบอยา่งในเร่ืองของการให้ความสําคญัในเร่ืองนํ้ าอ่ะค่ะ เป็นบิดาแห่งนํ้ าอ่ะ 

แลว้บงัเอิญวา่ไปดูท่านใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองไหนบา้ง นํ้ า ก็เป็นเร่ืองนึงท่ีท่านให้ความสําคญั เราก็
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เลยทาํเพื่อ Support ท่านอีกทีนึงวา่ เราก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนในเร่ืองของนํ้ าเหมือนกนัแต่วา่เรา

จะทาํไดแ้ค่ไหน ก็เลยกลายเป็นวา่คิดโปรเจคอนัน้ีข้ึนมา เป็นแบบน้ี (สุภาพนัธ์  ป้ันสุวรรณ 2554)  

  เพื่อประชาชนจะไดมี้นํ้ากินนํ้าใชเ้ป็นโครงการเพื่อในหลวง บริษทัไดป้ระโยชน์ ได้

ตามพระราชประสงคข์องในหลวง บริษทัก็ไม่ไดห้วงัอะไรนะ เขาทาํเพื่อในหลวง (สวิง แสงแจ่ม 

2554) 

  เขาทาํเพื่อเทิดพระเกียรติ ฉลองในหลวงครบรอบ 82 ปี (สมบูรณ์  สามี 2554) 

  เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตะหนักถึงความสําคญัและคุณค่า

ของทรัพยากรนํ้ าเป็นอย่างยิ่ง ดงัท่ีไดพ้ระราชทานพระราชดาํรัสไวว้่า “นํ้าคือชีวิต” อีกทั้งยงัได้

พระราชทานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริด้านการพฒันาแหล่งนํ้ าเป็นจาํนวนมาก ได้

ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้ าของราษฎร ทาํให้ราษฎรได้มีนํ้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และทาํ

การเกษตรตามความตอ้งการอยา่งเพียงพอในทุกฤดูกาล ดงันั้น บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) ได้เล็งเห็นปัญหาเหล่าน้ีเช่นเดียวกนั จึงริเร่ิมโครงการเก่ียวกบันํ้ า 0เพื่อเป็นการ0

สนบัสนุน0การ0ดาํเนิน0งาน0ตาม0โครงการอนัเน่ืองมาจาก0พระราชดาํริของ3พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

และยดึถือพระองคเ์ป็นแบบอยา่งในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงโครงการถงันํ้าใจเอไอเอสน้ีดว้ย 

 1.3 การมีจิตสํานึกต่อสังคมและการไม่เอาเปรียบสังคม 

  บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การปลูกจิตสาํนึกในดา้น

ความรู้สึกของการมีจิตสาํนึกต่อสังคมและการไม่เอาเปรียบสังคมให้กับพนักงาน ทาํให้เกิด

โครงการช่วยเหลือสังคมดา้นต่างๆ เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สาํหรับโครงการมอบถงันํ้าใจเอไอเอส ได้

ทาํใหชุ้มชนมีทศันะวา่ บริษทัควรทาํอะไรก็ไดเ้พื่อส่วนรวม รู้จกัการให้เพื่อสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตน ควรเผื่อแผม่ายงัชาวบา้นท่ีไดรั้บความเดือดร้อน และบริษทัไม่ควรเอาเปรียบสังคมท่ีอาศยัอยู ่

ประเด็นน้ีช่วยใหก้ารรักษาความเป็นธรรมในสังคมเพิ่มมากข้ึน 

  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากองคก์รและคนในชุมชน สามารถนาํมาอา้งอิงให้

ตรงกบัประเด็นน้ีคือ 

  ในความหมายของ CSR ที่ทาง AIS ใช้เน่ียะนะคะ ก็คือการปลูกฝังความคิด

ให้กบัพนกังานทุกคนวา่ตวัเองนั้นในกระบวนการทาํงานทั้งหมดขอให้มีจิตสํานึกต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มโดยใหค้าํนึงวา่ งานท่ีตวัเองรับผิดชอบส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรค่ะ 

(วไิล เคียงประดู่ 2554) 

  ผมคิดวา่เป็นอุดมการณ์แรงกลา้ของเขานะครับ คืออยากจะมีส่วนนึงในสังคม ใน

ฐานะท่ีวา่ทาํธุรกิจในประเทศไทย คืออยากจะช่วยเหลือคนไทยใหมี้สภาพความเป็นอยูท่ี่ดี เป็นการ

หยบิยืน่โอกาสท่ีขาดหายไป ท่ีชาวบา้นไม่สามารถท่ีจะซ้ือได ้(ปกรณ์  อร่ามรส  2554) 
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  ก็คิดวา่บริษทัควรจะตอ้งมีจิตสาํนึกท่ีดี และประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมไม่เอารัด

เอาเปรียบ (พร  เมืองประเทศ 2554) 

   ก็อยากจะให้บริษทัช่วยจะอะไรก็ได ้ใหม้นัมีประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนหมู่บา้น

นึงหมู่บา้นใดทาํอะไรใหไ้ดป้ระโยชน์ (สวงิ  แสงแจ่ม 2554) 

  การมีจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม ความตระหนกัรู้และคาํนึงถึงสังคมส่วนรวม  หมายถึง

การมีความรับผดิชอบต่อตวัเองในการกระทาํใดๆ เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบเสียหายต่อส่วนรวม และ

พร้อมท่ีเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยร่วมกนัดูแลรับผิดชอบ

สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการกระทาํท่ีไม่เห็นแก่ตวั ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งเสมอภาคและ

เท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติั และท่ีสาํคญัคือตอ้งไม่4เอา4เปรียบต่อสังคมท่ีเราอาศยัอยู ่บริษทั แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ไดป้ลูกฝังให้กบัพนกังานทุกคนตอ้งตระหนกัถึงสังคมที่เราอยู่ 

และให้พนกังานมีส่วนร่วมกบักิจกรรมช่วยเหลือสังคมอยา่งต่อเน่ือง 

 1.4 การทาํเพือ่ให้ชุมชนหรือสังคมรู้จักบริษัทและมีความสัมพนัธ์ทีด่ีต่อกนั 

  ชุมชนมองวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) เป็นองคก์รขนาดใหญ่

และมีช่ือเสียงอยู่แล้ว และการเข้ามาดาํเนินกิจกรรมกับชุมชน ทาํให้ชุมชมได้รู้จกัและมอง

ภาพลกัษณ์ของบริษทัดีข้ึน และทาํใหชุ้มชนมีความคิดเห็นวา่บริษทัไดเ้ขา้มาแสดงความเอ้ืออาทรแก่

ชุมชน ไดส้ร้างความเจริญให้แก่ทอ้งถิ่นที่ขาดแคลนนํ้ าด่ืมนํ้ าใช้ ในส่วนพนักงานของบริษทั 

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ท่ีลงมาทาํโครงการในชุมชนน้ีตั้งแต่ปี 2548 จนถึง

ปัจจุบนัน้ี ไดล้งมาคลุกคลีกบัชุมชน เป็นการสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชุมชนกบับริษทั จนกลายเป็น

ความสัมพนัธ์เหมือนพี่เหมือนน้องไปแลว้ เพราะทางองค์กรเล็งเห็นว่า ชุมชนหรือสังคมอยากท่ี

จะสนบัสนุนองค์กรท่ีให้ประโยชน์กบัเขา ในเม่ือเกิดวิกฤตคนในชุมชนท่ีเคยไดรั้บความช่วยเหลือ 

ช่วยกนัปกป้องบริษทัหรือเป็นกระบอกเสียงใหท้างบริษทั  

  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากองคก์รและคนในชุมชน สามารถนาํมาอา้งอิงให้

ตรงกบัประเด็นน้ีคือ   

  เป็นคนดูแล Project โครงการถงันํ้ าก็เป็นคนทาํ PR ตั้งแต่แรกแลว้ไดเ้ขา้ไปมอบจริงๆ   

ไปเซ็ตถ่ายภาพ ไปสัมภาษณ์ชาวบา้น ก็จะไดไ้ปคุยกบัเขา ก็รู้วา่เขาอยากไดอ้ะไร แลว้เขาดีใจขนาด

ไหนท่ีเราแบบวา่ ไปใหรั้ยง้ี เออ ก็รู้สึกดี ท่ีเขามีความสุข (สุภาพนัธ์  ป้ันสุวรรณ 2554) 

  สังคมท่ีเราตั้งอยูน่ะคะ ก็จะยอมรับเรา เม่ือเขายอมรับเรา เขาก็ยอ่มสนบัสนุนเรา อยู่

กนัแบบเก้ือกูล ส่ิงใดก็ตามท่ีอยู่กนัในลกัษณะน้ีเน่ียะ มนัจะทาํให้อยู่ด้วยกนัได้อย่างย ัง่ยืน นั่นก็

เป็นจุดมุ่งหมายนะคะวา่ องคก์รควรจะอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื (วไิล เคียงประดู่ 2554) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ไดมี้ส่วนร่วมกบัชุมชน เกิดความมีส่วนร่วม มีความรักความสามคัคีเกิดกบับริษทั

ดว้ยวา่ ใกลชิ้ดเหมือนพี่น้องอ่ะ ชาวบา้นน่ะบางคร้ังถา้บริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้มาเลย ถา้เกิดเขา้มาร่วม

กิจกรรมก็เหมือนเราก็เป็นพี่นอ้งกนัแลว้ก็เกิดความรัก อะไรมนัก็จะดีข้ึน (ประหยดั  เกษรหอม 2554) 

  ก็เหมือนเราผูกพนัธ์เราได้เพื่อน เขามาองเราเป็นเพื่อน มีอะไรก็ปรึกษากนั พวก

ผูรั้บเหมาลูกๆมนัก็จะมาอบรมจริยธรรมเขา้ข่ายพุทธบุตร ก็บอกวา่ พี่ปกรณ์ฝากลูกผมดว้ยนะ เราก็

ไปดูแลลูกเขา มนัก็เป็นภาพที่เอ้ือกนั เช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํชุมชนกบับริษทั (ปกรณ์  

อร่ามรส  2554) 

  เราก็ไม่รู้ว่าเขาทาํแล้วหวงัผลประโยชน์อะไร เราก็ไม่รู้ แต่สาํหรับเราก็โอเค ก็ดี 

เพราะไดป้ระโยชน์จากตรงน้ี ก็น่าจะดีก็น่าจะชอบเยอะ ช่วยเหลือตอนไม่มี (ศศิธร  ธรรมมณี 2554) 

  จริงๆบริษทัก็ดงัอยู่แลว้ คนรู้จกักนัเยอะ เขามองในทางที่ดีข้ึน มนัก็มหาศาลนะ 

เงินไม่ใช่นอ้ยๆนะท่ีมาช่วยตรงน้ี ถา้เกิดบริษทัอ่ืนๆทาํแบบน้ี ก็ดีนะ บริษทัน้ีดี (สมบูรณ์  สามี 2554) 

  ทั้ง 2 ฝ่าย แต่ท่ีวา่มากน่ีน่าจะในหมู่บา้นในชุมชน ท่ีเขาไดแ้หล่งนํ้าด่ืมนํ้ าใชแ้ต่ทาง

บริษทัก็อาจจะไดค้วามสุขท่ีใหค้นในชุมชน (กิตติ  เกิดทอง 2554) 

  ชุมชนหรือสังคมถึงแม้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงก ับองค์กรแต่ก็มีอิทธิพล 

และมีผลกระทบต่อการดาํเนินการต่างๆ ขององค์กร ดงันั้นในการจดัทาํโครงการหรือกิจกรรม

ต่างๆ ของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) จึงจาํเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์

เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัสังคมหรือชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนบัสนุนกิจกรรม

ต่างๆ ขององคก์ร และเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ช่ือเสียงขององคก์ร ให้ชุมชนหรือสังคมไดเ้ขา้ใจ

ถึงเจตนารมย ์เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์ร รวมถึงเป็นการสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารดว้ย  

 1.5 การสร้างประโยชน์ในทางอ้อมให้กบับริษัท 

  จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ทั้งชุมชนและองค์กรในการวิจยัโครงการน้ีได้

ให้ความหมายคลา้ยคลึงกนัคือ การทาํกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการสร้างผลประโยชน์

ทางออ้มให้กบัตวัองค์กร ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากชุมชน คือ ชุมชนเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร 

และช่วยในเร่ืองการตดัสินใจในการเป็นลูกคา้ และสร้างความรู้สึกอยากสนับสนุนองค์กรเพิ่ม

มากข้ึน ในส่วนขององคก์ร คือ พนกังานมีความภาคภูมิใจในการทาํงานร่วมกบัองคก์ร ทาํให้องคก์รมี

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความรักและภกัดีต่อองคก์ร สรุปไดว้่าองค์กรไดรั้บผลประโยชน์

จากทั้งสองฝ่าย 

  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากองคก์รและคนในชุมชน สามารถนาํมาอา้งอิงให้

ตรงกบัประเด็นน้ีคือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ท่ีไดก่้อนเลยคือไดใ้จของประชาชน ก็อาจจะเป็นลูกคา้อ่ะนะ บริการของ AIS เขา

ทัว่ถึง การเป็นลูกคา้เขา สัญญาณชดัเจนดี (กิตติ  เกิดทอง 2554) 

  ก็คือทุกวนัคนท่ีใชไ้ม่วา่โทรศพัทห์รืออะไร ใชร้ะบบ AIS ทั้งนั้น (ประหยดั 2554) 

  พอองคก์รเราทาํแบบน้ี เป็นแรงจูงใจให้เรา รักองค์กรเพิ่มมากข้ึน แล้วยิ่งไดล้ง

ไปทาํเองอ่ะ (สุภาพนัธ์  ป้ันสุวรรณ 2554) 

  เราในฐานะองคก์รก็ไดป้ระโยชน์ทั้งสองส่วน คือส่วนภายในเอง เราก็มี พนกังานท่ี

มีจิตอาสา โดยท่ีมนัเกิดข้ึนมาจากการเราทาํอยา่งต่อเน่ืองนะคะในขณะเดียวกนัก็เหมือนเป็นการดูแล

พนกังานอีกวธีินึงคือดูแลดา้นจิตใจนะคะ แลว้ชุมชนเองหรือสังคมเองก็อยากท่ีจะสนบัสนุนองคก์รท่ี

ใหป้ระโยชน์กบัเขา (วไิล  เคียงประดู่ 2554) 

  ตามหลกัพระพุทธศาสนา สอนว่า “ทาน” หมายถึง การให้ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

โดยไม่หวงัผลตอบแทน เม่ือเราให้ทาน1 แมไ้ม่ไดห้วงัส่ิงใดตอบแทนก็ตาม แต่มีบุญ1เกิดข้ึน ดงันั้น

คนส่วนใหญ่จึงมีความคิดท่ีว่า ไม่มีใครให้อะไรหรือทาํอะไรให้คนอ่ืนโดยไม่หวงัผลตอบแทน

กลบัคืนมา ส่ิงท่ีให้ไปย่อมมีส่ิงท่ีคาดหวงักลบัคืนมาไม่ว่าทางใดทางหน่ึง แมว้่าไม่รู้ว่า ทางบริษทั

จดักิจกรรมหรือโครงการช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ น้ี เป็นการทาํเพื่อหวงัผลประโยชน์ทางออ้มหรือไม่ 

แต่จากการลงพื้นท่ีและสัมภาษณ์คนในชุมชนและพนกังานของบริษทั ทาํให้ผูว้ิจยัไดรั้บรู้วา่ พนกังาน

บริษทัเองก็มีความรู้สึกดีท่ีไดช่้วยเหลือชุมชน และชุมชนเองก็มีความรู้สึกดีท่ีไดรั้บผลประโยชน์จาก

กิจกรรมน้ี  

 1.6 การทาํงานตามนโยบายของบริษัท 

  สาํหรับบริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ร่ิมโครงการเก่ียวกบั

กิจกรรมเพื่อสังคมข้ึนอย่างจริงจงัในปี 2540 ซ่ึงนโยบายหลกัของบริษทัคือเน้นในดา้นกิจกรรมเพื่อ

สังคมโดยทุกภาคส่วน บริษทัมุ่งมัน่ ดูแล ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัสังคมและมีส่วนสนับสนุนให้

สังคมมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทั้งชุมชนและพนักงานในองค์กรเอง มีความคิดเห็นตรงกนั คือ เม่ือ

ทางผูบ้ริหารของบริษทัมีนโยบายออกมา ในส่วนของพนักงานต้องปฏิบัติตาม ต้องดาํเนินการ

ช่วยเหลือสังคมตามนโยบายท่ีไดว้างเอาไว ้

  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากองคก์รและคนในชุมชน สามารถนาํมาอา้งอิงให้

ตรงกบัประเด็นน้ีคือ   

  ควรครับ ในรูปบริษทัเขามีนโยบายท่ีเก่ียวกบั อยา่งเช่นวา่ การศึกษา ชุมชน เขาตอ้ง

มีเนอะ เขาก็ทาํตามนโยบายแลว้มนัมีผลดีต่อประเทศชาตินะ (กิตติ  เกิดทอง 2554) 

  ทางบริษทัคงมีนโยบายวา่ บริษทัช่วยไดก้็จะช่วย ผมคิดยงังั้น (ประหยดั 2554) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  พี่มองวา่ทาํไดทุ้กรูปแบบอ่ะค่ะ ข้ึนอยูแ่ต่วา่นโยบายของแต่ละองคก์รนั้นจะทาํยงัไง

นะคะ แต่วธีิการทาํมนัมีเยอะแยะเตม็ไปหมดนะคะ อยูท่ี่แต่ละคนเลือก แต่ AIS ทาํเป็นแผนปี ก็คือ

วา่ เม่ือเรามีหลกัแลว้วา่ AIS จะทาํเร่ืองของโครงการสานรักสนบัสนุนสถาบนัครอบครัว แลว้ก็ตอ้ง

คิดวา่ในแผน 1 ปีเราจะทาํอะไรบา้ง (วไิล เคียงประดู่ 2554) 

  นโยบายเป็นส่ิงที่แสดงถึงความตั้งใจของผูบ้ริหารในการปฏิบติังาน และใชเ้ป็น

กรอบแนวคิดในการพิจารณา  ตดัสินใจ จดัทาํแผน จดัทาํโครงการ ดงันั้นการกาํหนดนโยบาย และ

การบริหาร มีความสัมพนัธ์กนัจนแยกไม่ออก เพราะวา่การบริหารประสบผลสําเร็จมากนอ้ยเพียงใด

ข้ึนอยูก่บัการกาํหนดนโยบายดว้ย ดงันั้นบริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  จึงไดมี้

การกาํหนดนโยบายในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นแผน 1 ปี วา่ในแต่ละปีทางบริษทัมุ่งเนน้

ไปท่ีเร่ืองอะไร ซ่ึงเป็นแนวทางในการดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนัทั้งองค์กร ทาํให้โครงการ

บรรลุวตัถุประสงค์ไดง่้ายข้ึน 

 

2. ที่มาของความหมาย การรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด 

(มหาชน) ตามทัศนะขององค์กรและชุมชน 

 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความหมาย เกิดข้ึนจาก นโยบายขององคก์ร ความรู้สึกนึกคิด ความสนใจ 

การตระหนกัรู้และการมีส่วนร่วมของผูท่ี้อยูใ่นชุมชนและพนกังานในองคก์ร สามารถแบ่งไดเ้ป็น  

2 ปัจจยั คือ ปัจจยัท่ีมาจากชุมชน และ ปัจจยัท่ีมาจากองคก์ร 

 ปัจจัยทีม่าจากทางชุมชน  คือ 

 1. ความสอดคลอ้งระหวา่งบริษทัและชุมชนของโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม 

  ในการท่ีบริษทัลงไปทาํโครงการหรือกิจกรรมกบัชุมชนนั้น ส่ิงสําคญัท่ีสุดคือ ส่ิงท่ี

ทาํไปนั้นตรงกบัความตอ้งการของชุมชนหรือไม่  แล้วจากขอ้มูลท่ีได้ ทางบริษทัได้มีการลงไป

สาํรวจพื้นท่ี และวิเคราะห์ความตอ้งการของชุมชนว่ามีความตอ้งการโครงการหรือกิจกรรมใน

รูปแบบใดแล้วหลงัจากนั้น บริษทัเร่ิมทาํแผนงาน แลว้ส่งพนกังานลงไปยงัชุมชนและเร่ิมดาํเนินทาํ

โครงการนั้นๆ   

  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั พบว่า ทางบริษทัตอ้งมีการศึกษา

สภาพชุมชนก่อนท่ีเขา้ไปจดัทาํโครงการ เช่น บริษทัไดจ้ดักิจกรรมท่ีช่วยเหลือสังคมเม่ือยามเกิดภยั

แลง้ บริษทัเล็งเห็นวา่ทุกปี ชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีทุรกนัดารประสบปัญหาในเร่ืองนํ้ า บริษทัตอ้งเขา้ไป

ดูก่อนวา่ปัญหาภยัแลง้มนัเกิดจากอะไร แลว้ช่วยกนัแกไ้ขอย่างไร หลงัจากไดท้าํการศึกษา ส่วนใหญ่

ภยัแลง้เกิดจากพื้นดิน คือ 1. พื้นดินไม่สามารถอุม้นํ้ าได ้2. นํ้าท่ีมีอยู ่คุณภาพไม่สามารถไปด่ืมไป

กินได ้ 3. คุณภาพของนํ้า มีนํ้าใหเ้ห็นอยูแ่ต่เป็นนํ้าธรรมชาติ คือเป็นนํ้ ากร่อย มนัใชป้ระโยชน์ไม่ได ้
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ดงันั้นส่ิงเหล่าน้ีเม่ือลงไปสาํรวจ พบวา่เวลาหนา้ฝนมีนํ้า แต่ชาวบา้นไม่มีท่ีกกัเก็บนํ้าท่ีเพียงพอไวใ้ช้

ในยามขาดแคลน บริษทัเลยมีความคิดท่ีทาํท่ีกกัเก็บนํ้ าให้ชาวบา้น ให้อยู่ในท่ีสาธารณะ ท่ีทุกคน

หรือชุมชนในหมู่บา้นนาํเอาไปใชไ้ด ้โดยทางบริษทัเขา้ไปสํารวจชุมชนก่อน หาเหตุผลแต่ละท่ีวา่มี

ลกัษณะของภยัแลง้ดว้ยเหตุผลต่างๆกนั เช่น อีสาน ไม่มีที่กกัเก็บนํ้ า ดินไม่อุม้นํ้ า แลว้เมื่อเวลา

นํ้ าแห้ง อบต. ตอ้งเซ็นต์สัญญากบัทางบริษทั หรือ หัวหน้าหมู่บา้น หรือ ผูใ้หญ่บา้นตอ้งคอยดูแล 

ติดต่อหน่วยราชการให้เอานํ้ าไปเติม ทาํให้โครงการอยูไ่ดอ้ยา่งถาวร ดงันั้นเวลาทาํการทาํกิจกรรม

ใดๆ ทางบริษทัจึงจาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลจริงๆวา่คืออะไร วิธีแกคื้ออะไร แกปั้ญหาไดต้รงจุดหรือเปล่า 

เป็นตน้ 

 2. โครงการส่งผลดีใหก้บัชุมชน  

  โครงการท่ีบริษทัไดล้งไปดาํเนินกิจกรรมนั้น ประสบความสําเร็จหรือไม่ ทางบริษทั

ใช้วิธีประเมินจากการตอบรับ การให้ความสนใจจากคนในชุมชนต่อตวัโครงการ เป็นผลมาจาก

ความสอดคลอ้งระหว่างบริษทัและชุมชนต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เม่ือบริษทัรับรู้

ความตอ้งการของชุมชน และไดล้งมือปฏิบติัแลว้ โครงการต่างๆนั้นยอ่มส่งผลดีให้กบัชุมชน เพราะวา่ 

กิจกรรมหรือโครงการนั้ นมีความตรงต่อความต้องการของชุมชนและทาํให้คนในชุมชนมี

ความรู้สึกวา่ พวกเขามีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  

  จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก พบว่า ถึงแม้ว่าระบบนํ้ าประปา

เขา้ถึงชุมชนแลว้ก็ตาม แต่นํ้ าประปาไม่สามารถด่ืมได ้ก่อนหนา้น้ี บา้นไหนมีโอ่ง ก็ใช้โอ่งในการ

เก็บกกันํ้าฝนไวอุ้ปโภคบริโภค บา้นไหนมีหลายลูก ก็จะมีนํ้าใชใ้นช่วงหนา้แลง้ แต่ถา้บา้นไหนไม่มี

หรือมีโอ่งในจาํนวนท่ีไม่มากพอ จะคลาดแคลนนํ้าด่ืมในช่วงหน้าแลง้ ชาวบา้นตอ้งไปซ้ือนํ้าจาก

ตูห้ยอดนํ้าอตัโนมติั เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย แต่หลงัจากที่บริษทัไดน้าํถงัเขา้ไปติดตั้งให้กบัชุมชน

แลว้ ชุมชนมีท่ีกกัเก็บนํ้ า มีนํ้ าไวอุ้ปโภคบริโภค ไม่ขาดแคลนเหมือนท่ีผา่นมา ส่งผลให้ทางชุมชน

มีนํ้าไวใ้ชอุ้ปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 

 3. ความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน  

  การร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนมีความสําคญัอยา่งมากต่อโครงการหรือกิจกรรม

ของบริษทั เพราะถา้ ทางบริษทัลงมาทาํกิจกรรมแลว้ไม่ไดรั้บความร่วมมือหรือการตอ้นรับท่ีดีจาก

คนในชุมชน ยอ่มเกิดปัญหาต่อกิจกรรมหรือโครงการอยา่งแน่นอน เพราะกิจกรรมของบริษทัท่ีลง

มาดาํเนินกิจกรรมนั้น จุดประสงคคื์อลงมาทาํเพื่อชุมชน ช่วยเหลือทางชุมชน ถา้เกิดทางชุมชนไม่

เห็นดว้ยหรือไม่แสดงความสนใจ เพิกเฉยต่อตวัโครงการ โครงการนั้น อาจตอ้งยุติลง หรือทาํคร้ัง

เดียวแลว้จบไป หรืออาจพดูไดว้า่ โครงการนั้นไม่ประสบความสาํเร็จ ตามท่ีบริษทัคาดหวงัก็เป็นได ้
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  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โครงการถงันํ้ าใจ เอไอเอส ท่ีลงมา

ดาํเนินกิจกรรมในชุมชนน้ี ถือวา่ประสบความสําเร็จเป็นอยา่งมาก ทางชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจ 

และให้การตอบรับ ช่วยกนัดูแล รักษา ตวัถงันํ้ า และดูแลเร่ืองการเติมนํ้ าในถงัเป็นอยา่งดี บริเวณท่ี

ติดตั้งถงันํ้ าก็รักษาความสะอาดเรียบร้อย ทั้งหมดน้ีตอ้งยกความดีความชอบให้กบันกัพฒันาชุมชน 

คือคุณปกรณ์ เป็นคนกลางเช่ือมระหว่าง เจา้หน้าท่ีบริษทัเอไอเอส กบั ชาวบา้นในชุมชน และเป็น

คนช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการ รายละเอียดต่างๆให้กบัทางชุมชน ทาํให้ชุมชนเกิดความเขา้ใจกบัตวั

โครงการ  และใหค้วามร่วมมือร่วมใจกบัโครงการเป็นอยา่งดี 

 4. การเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนและองคก์ร  

  การลงมาดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการจากบริษทั เป็นการส่งเสริมเช่ือมความสัมพนัธ์

ท่ีดีอยา่งนึง ระหวา่งชุมชนและองคก์ร ถึงแมว้า่ปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยกีารส่ือสาร โฆษณา มีหลากหลาย 

ไม่วา่เป็น โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์ ส่ืออินเตอร์เน็ต แต่วา่การลงมาทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชน เป็น

การเขา้ถึงตวัชุมชน ถือวา่เป็นการประชาสัมพนัธ์บริษทัไดดี้ยิง่กวา่ส่ือต่างๆ เพราะบริษทัไดเ้ขา้ไป

ใกลชิ้ดกบัชุมชน ทาํใหชุ้มชนไดรู้้จกับริษทัเพิ่มมากข้ึน  

  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ผูว้จิยัสามารถรับรู้ไดว้า่ หลงัจากเกิด

โครงการถงันํ้ าใจเอไอเอส  คนในชุมชนรู้จกั บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

เพิ่มข้ึน เพราะก่อนหน้าที่เขา้มาจดักิจกรรม ชาวบา้นรู้จกับริษทัเอไอเอสในนามของบริษทัท่ี

ใหบ้ริการติดต่อส่ือสาร โทรคมนาคม บริการระบบสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี แต่หลงัจากท่ี บริษทั 

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)ได้เร่ิมโครงการน้ีข้ึน ทาํให้คนในชุมชน ได้รับรู้ว่า 

บริษทันอกจากดาํเนินธุรกิจแลว้ยงักิจกรรมท่ีช่วยเหลือสังคมในหลายๆกิจกรรมดว้ย เพราะนอกจาก

วา่คนในชุมชนน้ีไดรั้บโครงการถงันํ้ าใจแลว้ ในตาํบลนางแกว้ยงัมีเด็กท่ีไดรั้บทุนจาก โครงการรัก

บา้นเกิด  โดยเป็นทุนท่ีช่วยเหลือเด็กให้ปีละ 12,000 บาททุกปี ซ่ึงการเขา้มาช่วยเหลือต่างๆน้ี ทาํให้

คนในชุมชนรู้สึกเป็นมิตรกบับริษทัน้ีมากข้ึน ให้ความไวว้างใจและเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจ

ในการเลือกใช้บริการเคล่ือนข่ายโทรศพัท ์เพราะคนในชุมชนคิดวา่ เม่ือบริษทัเขาให้เรา เราควรท่ี

ส่งเสริมและตอบแทนเขากลบัดว้ย 

 5. ทศันคติและความจงรักภกัดีท่ีมีต่อตวัองคก์ร  

  เม่ือชุมชนเกิดความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมกบัองค์กร ย่อมส่งผลให้เกิดทศันคติ

ท่ีดี และความจงรักภกัดีต่อตวัองคก์รตามมาดว้ย แต่ความรู้สึกของคนนั้นเป็นส่ิงท่ีวดัไดย้าก เพราะ

เป็นนามธรรมไม่สามารถจบัตอ้งได ้แลว้ความรู้สึกของคนเรานั้นสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยูต่ลอดเวลา 

อาจด้วยปัจจยัทั้งภายนอกหรือภายในของแต่ละบุคคล เป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการคาดเดา ไม่สามารถ

กาํหนดวา่ ความรู้สึกนั้นจะอยูเ่ปล่ียนแปลงไปในรูปแบบใด หรือจะไปกาํหนดกะเกณฑ์ช้ีวดัออกมา
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ไดด้งันั้นการดาํเนินโครงการท่ีกระทาํต่อชุมชน ตอ้งมีความระมดัระวงัถึงส่ิงต่างๆท่ีอาจไปสร้าง

ความรู้สึกในแง่ลบกบัทางชุมชน และในขณะเดียวกนับริษทัตอ้งมีการสร้างความรู้สึกในแง่บวกให้

เกิดข้ึนกบัโครงการท่ีกระทาํต่อชุมชนใหไ้ด ้

  จากขอ้มูลท่ีได ้บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)ไดส้ร้างความรู้สึก

ท่ีดีกบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนื เขา้มาดาํเนินกิจกรรมแบบต่อเน่ืองโดยเร่ิมโครงการมาตั้งแต่ ปี 2548 จนถึง 

ปี 2552 ก็เขา้มาจดักิจกรรมมอบถงันํ้ามาโดยตลอด 4 ปี จาํนวนถงันํ้าทั้งหมด 32 ถงั และไดมี้การเอา

ใจใส่ต่อชุมชน สร้างความไวว้างใจ ความเช่ือมัน่ต่อบริษทัของชุมชน จากขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดรั้บแสดง

ใหเ้ห็นวา่ คนในชุมชนมีความรู้สึกต่อบริษทัและโครงการในระดบัดีถึงดีมาก ทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูลมอง

วา่บริษทัเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ทศันคติต่อบริษทัไปในทิศทางท่ีดีข้ึน และเม่ือชุมชนมีทศันคติท่ีดี

ต่อบริษทั ส่งผลให้ในการเลือกใช้บริการเคล่ือนข่ายมือถือของคนในชุมชน พวกเขาจะเลือกใช้

บริการของบริษทัท่ีมาช่วยเหลือชุมชนเขาเป็นอนัดบัแรก   

  ขอ้มูลจากการให้สัมภาษณ์ทาํให้ทราบส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมาจากทางชุมชน

ดงัน้ี 

  ตรงครับตรงท่ีว่าเป็นการเขา้ตรงจุดเลย ก็คือว่าสมมติว่าเขากาํลงัป่วยเราเอายาไปให้

เขาก็คือการแกปั้ญหาให้เขา ยาไม่ไดรั้กษาให้หายแต่เป็นยาบรรเทา บรรเทาอาการปวด ผมก็ถือว่า

การท่ีเขาเอามาให ้มนัก็เป็นการถูกจุดสาํหรับคนป่วย  สมมติวา่ AIS ถือวา่มีเงิน เอาถงัมาแจกในคน

ท่ีไม่ไดเ้ป็นอะไร ไม่ไดเ้ดือดร้อน ผมว่ามนัก็ไม่ไดก้่อเกิดประโยชน์อะไรที่ดีให้กบัชุมชน ผมคิด

ว่าตวัน้ีเป็นการเขา้ถึงจุดเป้าหมาย มีผลสาํเร็จท่ีดี (ปกรณ์  อร่ามรส  2554) 

 ปัจจัยทีม่าจากตัวองค์กร คือ  

 1. นโยบายของบริษทั  

  นโยบายของบริษทัเป็นส่วนหน่ึงในการใหท่ี้มาความหมายขององคก์ร เพราะการลงมือ

ทาํกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของแต่ละบริษทันั้น ย่อมข้ึนอยู่กบันโยบายขององค์กรว่า มีนโยบาย

ในรูปแบบใด ให้ความสําคญักบัการช่วยเหลือสังคมอย่างไร นโยบายเหล่าน้ีจะไปตวักาํหนด

กิจกรรม วตัถุประสงค์ของกิจกรรม การดาํเนินการและการลงมือทาํของกิจกรรม ส่งผลมาถึง

พนกังานท่ีเป็นคนรับผดิชอบงานดา้นน้ีดว้ย 

  บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) มีการกาํหนดนโยบายดา้นการ

ช่วยเหลือสังคมอยา่งชดัเจน โดยเนน้ให้พนกังานในบริษทัมีส่วนช่วยในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ย ทาํ

ให้การดาํเนินงานตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีบริษทัไดว้างไว ้เม่ือกิจกรรมท่ีบริษทัดาํเนินแล้วได้รับ

ความสนใจจากชุมชน ไดรั้บการตอบรับท่ีดีกบัชุมชน จากการสัมภาษณ์พนกังานในบริษทั แอดวานซ์ 
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อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ทาํให้ผูว้ิจยัไดรั้บรู้ว่า พนกังาน เกิดความภาคภูมิใจในกิจกรรมท่ี

เขาไดล้งไปดาํเนินงานแลว้ไดเ้ห็นคนในชุมชนมีความสุขหรือเห็นผลการตอบรับท่ีดีกลบัคืนมา   

 2. ดา้นความต่อเน่ืองในการทาํกิจกรรมขององคก์ร  

  ความต่อเน่ืองและยาวนานในการทาํกิจกรรมของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ 

จาํกดั (มหาชน) ไดส่้งผลต่อการใหค้วามหมายในเร่ือง ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร คือ 

บริษทัไดเ้ขา้มาทาํการสนบัสนุนอยา่งยาวนาน และเป็นการกระทาํท่ีต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ เม่ือมีส่ิงใด

ท่ีชุมชนควรไดรั้บการสนบัสนุนบริษทัเขา้มาช่วยเหลือชุมชนโดยท่ีชุมชนไม่ตอ้งร้องขอ ส่ิงเหล่าน้ี

ทาํใหชุ้มชนเกิดความใกลชิ้ดและผกูพนัธ์กบับริษทัท่ีเขา้มาช่วยเหลือชุมชน 

  บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) มีการดาํเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบนั กาํลงักา้วเขา้สู่ปีท่ี 7 และในการทาํกิจกรรมต่างๆ 

ของบริษทันอกจากมีความต่อเน่ืองในการจดักิจกรรมแลว้ ยงัมีการคิดต่อยอดออกไปดว้ย ตวัอยา่งเช่น 

โครงการถงันํ้ าใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดนํ้ า  เร่ิมโครงการในปี 2549 เป็นโครงการจดัทาํถงัเก็บนํ้ า

ขนาด 2,200 ลิตร พร้อมสร้างฐานวาง จาํนวน 10,000 ถงั ไปติดตั้งและมอบถงันํ้ าให้แก่ชุมชน

พื้นท่ีทุรกนัดารท่ีประสบภยัแลง้  รวมทั้งพื้นท่ีขาดแคลนแหล่งนํ้ าเพื่อการบริโภคทัว่ประเทศ โครงการ

ดงักล่าวไดด้าํเนินการต่อเน่ืองมา จนถึงปี 2552 พอครบตามจาํนวนท่ีวางไว ้ทางบริษทัก็ยงัคงมุ่งมัน่

ดาํเนินการดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าอยา่งต่อเน่ือง โดยไดจ้ดักิจกรรมต่อยอด คือ โครงการ 

เรารักษต์น้นํ้า โดยเป็นการปลูกจิตสาํนึกใหแ้ก่เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีใหเ้ห็นคุณค่า และร่วม

รักษาตน้นํ้ าและแหล่งนํ้ าของตนเองให้มีคุณภาพ เห็นไดว้่า กิจกรรมท่ีทางบริษทัไดด้าํเนินการนั้น

นอกจากมีความต่อเน่ืองแลว้ยงัมีการต่อยอดขยายผลไปยงัเร่ืองท่ีใกลเ้คียงกนัอีกดว้ย 

 3. การเลือกชุมชนในการจดักิจกรรม  

  การเลือกพื้นท่ีของบริษทัมีผลต่อความร่วมมือ ผูใ้หข้อ้มูลบอกกบัผูว้จิยัวา่ การเลือก

พื้นท่ีทาํโครงการนั้น ส่วนใหญ่ใหท้างพนกังานในองคก์รอาศยัอยูห่รือใกลเ้คียงในชุมชนนั้นๆ หรือ 

วศิวกรท่ีตอ้งลงตรวจสัญญาณตามพื้นท่ีต่างๆ คนเหล่าน้ีมีความใกลชิ้ดกบัสังคมหรือชุมชน เป็นคน

สังเกต ถึงปัญหาต่างๆ แลว้นาํมาเสนอต่อบริษทั แลว้หลงัจากนั้น บริษทัลงไปสาํรวจ วา่มีปัญหาจริง

หรือไม่ ทาํใหก้ารเลือกพื้นท่ีในการดาํเนินกิจกรรมของบริษทั เป็นการลงไปถึงกลุ่มเป้าหมาย ตรง

จุด ตรงกบัความตอ้งการของชุมชนจริงๆ 

  เม่ือผูว้ิจยันาํขอ้มูลดงักล่าวไปทาํการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ในการ

เลือกพื้นท่ี ในของโครงการน้ี เร่ิมจากนักพฒันาชุมชนในตาํบล โทรเข้ามาติดต่อกับทางบริษทั

หลงัจากเห็นโฆษณาโครงการน้ีในโทรทศัน์ แลว้ทางบริษทัใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการสุ่ม

สาํรวจพื้นท่ี โดยท่ีคนชุมชนไม่ทราบการมาสุ่มสาํรวจของบริษทั และเม่ือบริษทัเล็งเห็นว่า ชุมชน
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มีการขาดแคลนนํ้ าเพื่ออุปโภคตามท่ีนกัพฒันาชุมชนไดแ้จง้ไปจริง หลงัจากนั้น ทางบริษทัไดล้งมือ

ดาํเนินกิจกรรมต่างๆกบัทางชุมชนเร่ือยมา และ จากการให้ขอ้มูลขององค์กรไดรั้บรู้ว่า เหตุผลใน

การเลือกพื้นท่ีของบริษทัในการลงไปทาํกิจกรรมนั้น เลือกจากชุมชนนั้นมีประสบปัญหา ซ่ึงมีความ

ตอ้งการจริงๆ เพราะเมื่อบริษทัไดล้งไปจดัโครงการต่างๆแลว้ สามารถส่งผลให้คนในชุมชนมี

ความสนใจ พร้อมใจท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม และให้ความร่วมมือต่อโครงการ และทาํให้บริษทัได้รับ

ผลตอบรับท่ีดี ส่งผลให้โครงการประสบความสาํเร็จไดง่้ายข้ึน 

 4. ภาพลกัษณ์ท่ีดีกลบัมาสู่องคก์ร 

  การทาํกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) ส่งผลในดา้นความรู้สึก ส่งผลต่อการตีความหมายต่อส่ิงท่ีบริษทักระทาํต่อชุมชน 

คาํตอบท่ีได้มีความคล้ายคลึงกนั หรือมีไปในทิศทางเดียวกนั คือ ประโยชน์ท่ีบริษทัได้จากการ

กระทาํ คือ สร้างความรู้สึกดีต่อบริษทั ทาํให้ชุมชนรู้จกับริษทัมากข้ึน สร้างความสํานึกและความ

รับผดิชอบต่อพนกังานของบริษทั สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร 

  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก พบว่า ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เกิดจากการท่ี

องคก์รแสดงความจริงใจต่อชุมชน ตอ้งการเขา้ไปช่วยเหลือชุมชน เม่ือบริษทัช่วยเหลือคนในชุมชน 

คนในชุมชนอยากสนับสนุนบริษทัเป็นการตอบแทน ซ่ึงภาพลกัษณ์จะไปในแง่บวก หรือ แง่ลบ 

ข้ึนอยู่กบัโครงการท่ีบริษทัลงไปทาํ ถา้บริษทัจดักิจกรรมเพื่อตอ้งการกอบโดยผลประโยชน์จาก

ชุมชนอยา่งเดียว แสดงความเห็นแก่ตวัของบริษทั การตีความของชุมชน อาจส่งให้มองบริษทัในแง่

ลบ แต่ในโครงการท่ีผูว้ิจยัไดล้งไปทาํน้ี โครงการน้ีถือวา่ ประสบความสําเร็จ ชุมชนมองบริษทัใน

แง่บวก เสียงตอบรับโครงการน้ีจากชุมชนดีมาก และพร้อมให้ความช่วยเหลือบริษทัหากลงมาจดั

โครงการดา้นอ่ืน ๆ ในชุมชนน้ีในอนาคต 

  ขอ้มูลจากการให้สัมภาษณ์ทาํให้ทราบส่ิงท่ีสอดคล้องกบัปัจจยัท่ีมาจากตวัองค์กร 

ดงัน้ี 

  เรามีนโยบายนะคะวา่ ให้ทุกคนสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมใน CSR ไดท้ั้งหมดนะคะ อนัท่ี 

1, อนัท่ี 2 เราจะมี CSR หลกัหรือกิจกรรมเพื่อสังคมหลกัขององคก์รก็คือเนน้ในเร่ืองของสถาบนั 

ครอบครัวกบัเนน้ในเร่ืองของการให้โอกาสกบัคนในสังคมแลว้ก็เนน้ในเร่ืองของการช่วยเหลือเม่ือ

เกิดเภทภยัต่าง ๆ ข้ึนในสังคม ก็จะเป็น 3 ดา้นหลกัๆ นอกเหนือจากตรงน้ีก็แลว้แต่พนกังานก็จะมี

จิตอาสาไปทาํกิจกรรมต่างๆนะคะ โดยบริษทัส่งเสริมให้พนกังานคิด และเม่ือคิดโปรเจคมาแล้ว

เน่ียะก็สามารถมาขอทุนบริษทัถา้ไดรั้บอนุมติัก็จะขอทุนบริษทัไปทาํไดโ้ดยจะเชิญชวนเพื่อนๆไป

ทาํดว้ยกนัไดเ้ขียนเป็น proposal ไม่นบัวนัลา คุณหยดุไปทาํเลยไม่นบัเป็นวนัลา เพื่อเป็นการกระตุน้

และส่งเสริมใหทุ้กคนมีจิตสาํนึกเร่ืองของ CSR นะคะ (วไิล เคียงประดู่ 2554) 
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  เออ Engineer ค่ะ เป็นหลกัเลย Engineer ทาํงานใกลชิ้ดกบัชาวบา้น Engineer จะตอ้ง

ลงไปสาํรวจไซต ์สาํรวจสัญญาณวา่ท่ีไหนมีปัญหาอะไร แลว้ให้ Engineer น่ีแหละเป็นคนเอาขอ้มูล

มา แลว้มาประชุมกนัในทีม ท่ีรับผิดชอบเร่ืองของกิจกรรม แลว้ก็ลงไปสํารวจจริงๆ แลว้ถึงจะมา

ระบุว่า ท่ีน่ีขาดแคลนมากน้อยแค่ไหน จะให้เท่าไรอย่างไง แล้วค่อยๆ เร่ิมไปติดตั้ง แล้วก็ส่งมอบ

ต่อไป (สุภาพนัธ์  ป้ันสุวรรณ 2554) 

 

3. รูปแบบและกลยุทธ์การดาํเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) 

 3.1 จากการศึกษาพบว่า บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ดาํเนิน

โครงการหรือกิจกรรม โดยกาํหนดนโยบายตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง โดย

ใชท้รัพยาการท่ีมีอยูใ่นองคก์รเป็นอนัดบัแรก และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทั้งน้ี รูปแบบการดาํเนิน

กิจกรรมธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคมจากกรอบแนวคิดการทาํกิจกรรมพื่อสังคม โดยผา่น

ทางกิจกรรม 4 แนวทางหลกั ไดแ้ก่      

  3.1.1 สนบัสนุนสถาบนัครอบครัว  โครงการสนบัสนุนสถาบนัครอบครัว ภายใต้

ช่ือ “โครงการสานรัก สนบัสนุนสถาบนัครอบครัว” มีกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น  จดัทาํภาพยนตร์

โฆษณาส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีของครอบครัว จดัทาํจุลสารสาํหรับครอบครัว จดักิจกรรม AIS 

Family Rally เพื่อสายใจไทย จดักิจกรรม AIS Family Walk Rally สมทบทุนมูลนิธิอานนัทมหิดล 

  3.1.2 การเป็นแบบอยา่งท่ีดีในสังคม  ภายใตแ้นวคิด  “ครอบครัวท่ีแขง็แรง ไม่จาํเป็นตอ้ง

มาจากครอบครัวท่ีสมบูรณ์ แต่มาจากจิตใจท่ีแข็งแกร่ง” โดยการเสนอแบบอยา่งท่ีดีในสังคมเป็น 

4 รูปแบบ ไดแ้ก่   ผลิตรายการสารคดีทางโทรทศัน์ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง”   จดักิจกรรม 

“สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งสัญจร”  จดัค่ายเยาวชน “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง”  และมอบเทป

รายการโทรทศัน์ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง”  เป็นส่ือการเรียนการสอนให้กบัโรงเรียนต่างๆ 

ทัว่ประเทศ    

  3.1.3 การให้โอกาสและช่วยเหลือสังคม  ภายใตกิ้จกรรมสนบัสนุน เช่น  จดัตั้ง

กองทุนAIS เพื่อผูสู้งอายุในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภ ์โครงการAIS สร้าง

อาชีพ Call Center แด่ผูพ้ิการทางสายตาและทางการไดย้นิ AISยิม้หวานวนัเด็ก สานรักเพื่อนอ้ง

พิการ โครงการถงันํ้าใจAISเพื่อไทยไม่ขาดนํ้า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก AISสานรัก AISรวมใจบรรเทา

ภยันํ้าท่วม AIS รวมใจบรรเทาภยัหนาว      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  3.1.4 การปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานช่วยเหลือสังคม  ปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานช่วยเหลือ

สังคม ในรูปแบบกิจกรรม เช่น กิจกรรมพฒันาโรงเรียนในชนบท กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ใหก้บั

สถานสงเคราะห์  กิจกรรมรวมพลงัเอไอเอสลดภาวะโลกร้อน    

 3.2 รูปแบบกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) โดยหลกัการของ ฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซ่ี ลี 

  ผูว้ิจยัขอเสนอ ผลการวิเคราะห์รูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) โดยใชห้ลกัการกาํหนดรูปแบบของ ฟิลลิป 

คอตเลอร์ และแนนซ่ี ลี (2005 : 24-27) ซ่ึงแบ่งรูปแบบไว ้7 รูปแบบ ดงัน้ี 

  1. การส่งเสริมประเด็นทางสังคม หรือ การเป็นผูส้นับสนุนการส่งเสริมกิจกรรม

เพื่อสังคมหรือตวัองคก์ร (Cause Promotions) โดยการมอบเงินเพื่อสังคม หรือมีการสนบัสนุน

ทรัพยากรของบริษทัเพื่อเพิ่มการตระหนกัรู้และแสดงความห่วงใยเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็นประเด็นปัญหา

ทางสังคม 

  2. การตลาดเก่ียวเน่ืองกบัประเด็นสังคม หรือ การบริจาคเงินจากส่วนแบ่งการขาย

สินคา้ บริการขององค์กรภายในช่วงเวลาท่ีกาํหนดให้กบัองค์กรต่างๆในสังคม (Cause-related 

Marketing) โดยองค์กรมีพนัธสัญญาท่ีให้เงินช่วยเหลือ หรือบริจาคเงินส่วนหน่ึงท่ีไดจ้ากรายได้

ในการขายสินคา้หรือบริการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีกาํหนดข้ึนเป็นพิเศษ เพื่อบริจาคเงินให้กบั

หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงโดยเฉพาะ องคก์รมกัร่วมกบัหน่วยงานท่ีมิไดมุ้่งหวงักาํไร (Nonprofit 

Organization) เพื่อผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 

  3. การตลาดเพื่อสังคมขององคก์ร หรือ การสนบัสนุนโครงการหรือกิจกรรมท่ีทาํให้

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อก่อให้เกิดต่อ ประโยชน์สังคมโดยรวม (Corporates Social 

Marketing : CSM) โดยองค์กรสนบัสนุนโครงการท่ีรณรงค์ให้เกิดการพฒันา เปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของบุคคลในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือ

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีกระทบต่อความเป็นอยูท่ี่ดีของคนในสังคมเป็นตน้ 

  4. การบริจาคตรง หรือ การบริจาคเงินให้กบัมูลนิธิหรือหน่วยงานองคก์รสาธารณ

กุศล (Corporate Philanthropy) โดยใหค้วามช่วยเหลือไปยงัหน่วยงานการกุศลโดยตรง ส่วนใหญ่อยูใ่น

รูปแบบของการมอบเงินช่วยเหลือ หรือการบริจาค การให้ทุนการศึกษา การมอบสินคา้และบริการ

ของบริษทั จดัหาผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคนิคเพื่อใหค้วามรู้ หรืออาจเป็นการอาํนวยความสะดวกโดย

การอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ต่างๆของบริษทัซ่ึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กบัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของบริษทั 

   ส
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  5. อาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน หรือ การสนบัสนุนใหพ้นกังานของบริษทัเป็นอาสาสมคัร

เขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมกบัชุมชน (Community Volunteering) โดยสละเวลาของตนเองเพื่อ

ช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนและสนองตอบต่อประเด็นสังคม กิจกรรมน้ีอาจเป็นกิจกรรมเด่ียวๆ หรือ

อาจจดัทาํโดยจบัมือกบัพนัธมิตรกบัองคก์รไม่แสวงผลกาํไร กิจกรรมอาสาอาจเป็นกิจกรรมท่ีจดั

โดยองค์กร หรือพนักงานอาจเลือกกิจกรรมของตนเองและขอการสนับสนุนจากบริษทัโดยการ

อนุญาตใหล้าไปหรือการสร้างฐานขอ้มูลพนกังานเหล่าน้ีเพื่อตอบแทนดว้ยโครงการเพื่อพนกังานอ่ืนๆ 

  6. ขอ้ปฏิบติัทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ การเพิ่มเงินลงทุน

เพื่อการเปล่ียนแปลงแนวทางการดาํเนินงานของบริษทัเพื่อสังคม (Social Responsible Business 

Practices) องคก์รอาจมีการปรับเปล่ียนการดาํเนินการบางอยา่งของบริษทั และการลงทุนเพื่อให้

บริษทักลายเป็นบริษทัท่ีมีส่วนในการพฒันาใหเ้กิดความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของชุมชน 

  7. การพฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการตามกาํลงัซ้ือของคนในระดบัฐานราก 

(Developing and Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใชก้ระบวนการทางธุรกิจ

ในการผลิตและจาํหน่ายสินคา้และบริการสู่ตลาดท่ีเรียกวา่ The Bottom of the Pyramid (BoP) ใน

ราคาท่ีไม่แพงเหมาะกบักาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภค ในระดบัฐากรากใหส้ามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการเพื่อ

การพฒันาคุณภาพชีวติ พร้อมกนักบัเป็นโอกาสสาํหรับ ธุรกิจในการเขา้ถึงตลาด ปริมาณมหาศาล 

  จากรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมของฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซ่ี ลี ผูว้ิจยัสามารถ

วิเคราะห์รูปแบบการดาํเนินกิจกรรมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

ได้ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 รูปแบบกิจกรรมตามแนวความคิดของ ฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซ่ี ลี 

 

รูปแบบ กจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างกจิกรรม พนัธมิตรหลกั 

1. การ

ส่งเสริม

ประเด็น

สังคม (Cause 

Promotion) 

- กิจกรรม AIS 

Family Rally 

เพื่อสายใจไทย 

- ประชาชน

ทัว่ไป 

(ครอบครัว) 

- การแข่งขบัแรลล่ีรถยนต์

การกุศลเพื่อใหส้มาชิกใน

ครอบครัวใชเ้วลาวา่งทาํ

กิจกรรมร่วมกนัเสริมสร้าง

ความรักความเขา้ใจและ

ความสามคัคีระหวา่งสมาชิก

ในครอบครัว 

- มูลนิธิสายใจ

ไทย 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

     

รูปแบบ กจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างกจิกรรม พนัธมิตรหลกั 

1. การ

ส่งเสริม

ประเด็น

สังคม 

(Cause 

Promotion) 

- กิจกกรม AIS 

Family Walk 

Rally สมทบทุน

มูลนิธิอานนัท

มหิดล 

- ประชาชน

ทัว่ไป

(ครอบครัว) 

- การแข่งขบัแรลล่ีรถยนต์

การกุศลสมทบุทนมูลนิธิ

อานนัทมหิดลมุ่งเนน้การ

สร้างสัมพนัธ์ในครอบครัว

นาํรายไดจ้ากค่าสมคัร

สมทบทุนมูลนิธิอานนัท

มหิดล และมอบรายไดจ้าก

การเล่นเกมภายในงานมอบ

ใหอ้งคก์รการกุศลส่วน

ทอ้งถ่ิน 

- มูลนิธิ

อานนัทมหิดล 

 - โครงการ AIS 

สร้างอาชีพ Call 

Center แด่ผูพ้ิการ

ทางสายตา 

- ผูพ้ิการทาง

สายตา และผู ้

พิการทางการ

ไดย้นิ 

- เปิดรับผูพ้ิการทางสายตา

เขา้มาทาํงานเป็นพนกังาน 

Call Center ไดมี้อาชีพท่ี

มัน่คง สร้งรายไดใ้หก้บั

ตนเองและครอบครัว ไม่

ตอ้งเป็นภาระต่อสังคม 

- มูลนิธช่วย

คนตาบอดแห่ง

ประเทศไทย 

 - AIS ยิม้หวาน

วนัเด็ก สานรัก

เพื่อนอ้งพิการ 

- เด็กพิการ  

เด็กปกติทัว่ไป 

และครอบครัว 

- เปิดโอกาสใหเ้ด็กและ

เยาวชนแสดงออกในทางท่ี

ถูกตอ้ง เพื่อใหส้ังคมเห็น

ความสามารถของเด็กพิการ 

- บริษทั    

แอดวานซ์  

อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

(มหาชน) 

2. การตลาด

เก่ียวเน่ือง

กบัประเด็น

สังคม(Cause 

-Related 

Marketing) 

- นโยบายจดัสรร

งบประมาณ

สนบัสนุน

กิจกรรมองคก์ร

เพื่อสังคม 

- บุคคลทัว่ไป - ไดมี้การกาํหนดเป็น

นโยบายท่ีจะจดัสรร

งบประมาณเพื่อสนบัสนุน

กิจกรรมองคก์รเพื่อสังคม 

อยา่งสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

- บริษทั    

แอดวานซ์  

อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

(มหาชน) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

     

รูปแบบ กจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างกจิกรรม พนัธมิตรหลกั 

3. การตลาด

เพื่อสังคม

ขององคก์ร

(Corporate 

Social 

Marketing) 

- โครงการ สาน

รัก คนเก่งหวัใจ

แกร่ง 

- นกัเรียน 

นิสิต 

นกัศึกษาและ

เยาวชน 

- มอบทุนช่วยเหลือ

ครอบครัวและให้

ทุนการศึกษาจนจบปริญญา

ตรี โดยใหโ้อกาสเยาวชน

ดอ้ยโอกาสท่ีเป็นคนกตญั�ู

ไดมี้โอกาสศึกษาเล่าเรียน 

เพื่อเป็นกาํลงัสาํคญัของ

ครอบครัว เป็นคนดีของ

สงัคม  

- บริษทั    

แอดวานซ์  

อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

(มหาชน) 

 - มอบเทป

รายการโทรทศัน์ 

สานรักคนเก่ง

หวัใจแกร่ง 

- ประชาชน

ทัว่ไป 

- นาํเทปรายการไปเป็นส่ือ

การเรียนการสอนในการ

เผยแพร่เร่ืองจริยธรรม

คุณธรรมใหแ้ก่นกัเรียน

นกัศึกษา และใชเ้ป็นส่ือ

ประกอบการเทศนาธรรม

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมความดี

ใหแ้ก่ประชาชนท่ีเขา้มาฟัง

ธรรมในวดั 

- สถานศึกษา 

โรงเรียนวดั 

สถานพินิจ 

และ

หน่วยงาน

ต่างๆ 

 - เอไอเอส-สวพ.

91 แจง้เหตุด่วน

เหตุร้าย และ

จราจร 

- ประชาชน

ทัว่ไป 

- จดัอบรมพนกังาน และ

พฒันาขีดความสามารถของ 

AIS Call Center 1175ใน

การดูแลผูใ้ชบ้ริการAIS ท่ี

โทรแจง้เหตุด่วนเหตุร้าย 

รวมทั้งสอบถามเส้นทาง

จราจร 

- สวพ. FM.91 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

     

รูปแบบ กจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างกจิกรรม พนัธมิตรหลกั 

3. การตลาด

เพื่อสังคม

ขององคก์ร

(Corporate 

Social 

Marketing) 

- AIS แนะแนววา่

ท่ีบณัฑิต กา้วสู่

วยัทาํงานท่ีสดใส 

- นกัศึกษาชั้น

ปีท่ี4 จาก

สถาบนัอุดม 

ศึกษาทัว่

ประเทศ 

- แนะแนววา่ท่ีบณัฑิตใหม่

ไดเ้ตรียมพร้อมก่อนไป

สมคัรงานและปรับตวัเพื่อ

เขา้สู่โลกแห่งการทาํงาน 

- สถาบนัอุดม 

ศึกษาทัว่

ประเทศ 

4. การบริจาค

ตรง 

(Corporate 

Philanthropy) 

- AIS ร่วมใจ

บรรเทาภยันํ้า

ท่วม 

- ผูป้ระสบภยั

นํ้าท่วม 

- จดัทาํถุงยงัชีพAIS 

ประกอบดว้ยเคร่ืองอุปโภค

บริโภคจาํนวนรวม 38,350 

ถุง ตั้งแต่ปี 2544 - 2551 

- สาํนกั

ปฏิบติัการ

ภูมิภาค 

 - AIS รวมใจ

บรรเทาภยัหนาว 

- ผูป้ระสบภยั

หนาวใน

ภาคเหนือและ

ภาคอีสาน 

- จดัทาํผา้ห่มกนัหนาว

จาํนวนรวม 63,500 ผนื และ

เส้ือกนัหนาวสาํหรับเด็ก 

2,000 ตวั ตั้งแต่ปี 2544 - 

2551 

- กรมกิจการ

พลเรือน

ทหารเรือ

กองทพัเรือ 

 - AIS รวมใจช่ว

เหลือผูป้ระสบภยั

จากเหตุการณ์

ธรณีพิบติั 

- ผูท่ี้ประสบ

ภยัสึมานิ 

- เสริมเครือข่าย สัญญาณ 

โดยส่งรถโมบายเขา้พื้นท่ีท่ี

ไดรั้บความเสียหาย เปิด

ใหบ้ริการโทรศพัทฟ์รีทั้งใน

และต่างประเทศแก่

ผูป้ระสบภยั จดัทาํถุงยงัชีพ

AIS บริจาคเงินช่วยเหลือ 

ผา่นสถานีโทรทศัน์ ITV 

- บริษทั    

แอดวานซ์  

อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

(มหาชน) 

 - กองทุน AIS 

เพื่อผูสู้งอายใุน

มูลนิธิราชประชา

นุเคราะห์ 

- ผูสู้งอายทุัว่

ประเทศ 

- มอบเงินบริจาค เพื่อจดัตั้ง

กองทุนAIS เพื่อผูสู้งอายใุน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 

- มูลนิธิราช

ประชานุเคราะห์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

รูปแบบ กจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างกจิกรรม พนัธมิตรหลกั 

4. การบริจาค

ตรง 

(Corporate 

Philanthropy) 

- โครงการถงั

นํ้าใจ AIS เพื่อ

ไทยไม่ขาดนํ้า 

- ประชาชน

ในพื้นท่ี

ประสบภยั

แลง้ 

- จดัทาํถงัเก็บนํ้าขนาด 2,200 

ลิตร พร้อมสร้างฐานวางถงั

เก็บนํ้า นาํไปมอบและติดตั้ง 

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือน

ร้อน 

- บริษทั    

แอดวานซ์  

อินโฟร์ 

เซอร์วสิ  

จาํกดั 

(มหาชน) 

 - ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก AIS-สานรัก 

- เด็กท่ีขาด

โอกาสทาง

การศึกษา  

- สร้างอาคารเรียนโรงเรียน

อนุบาลหมู่บา้นเด็ก สานรัก  

สาํหรับเด็กอายรุะหวา่ง 3-6 

ขวบ 

- มูลนิธิเด็ก 

 - ลานกีฬา AIS - เยาวชนและ

ประชาชน

ทัว่ไป 

- สร้างสนามบาสเกตบอล 

และสนามฟุตซอลพร้อม

อุปกรณ์ต่างๆ 

- บริษทั    

แอดวานซ์  

อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

(มหาชน) 

 - โครงการจดัหา

อุปกรณ์

สนบัสนุนการ

ปฏิบติังานตาํรวจ

จราจร 

- สาํนกังาน

ตาํรวจ

แห่งชาติและ

ประชาชน 

- จดัหาอุปกรณ์สนบัสนุน

การปฏิบติังานของตาํรวจ

จราจรใหมี้การปฏิบติังานให้

มีประสิทธิภาพมากข้ึน ทาํ

ใหเ้กิดประโยชน์แก่

ประชาชนผูส้ัญจรใชร้ถใช้

ถนน 

- สาํนกังาน

ตาํรวจ

แห่งชาติ 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

รูปแบบ กจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างกจิกรรม พนัธมิตรหลกั 

4. การบริจาค

ตรง 

(Corporate 

Philanthropy) 

- โครงการสาน

รัก มอบอาคาร

เรียนและหอพกั

นกัเรียน 

- ชาวเผา่มง้

และเผา่เยา้ 

- ก่อสร้างอาคารหอพกั

เด็กนกัเรียนบา้นไกล 

โรงเรียนตาํรวจตระเวน

ชายแดนชนตัถปิ์ยะอุย   

จ.เชียงราย 

- สมาคม

หอการคา้ 

สิงคโ์ปร์ - 

ไทย 

 - กิจกรรมAIS 

Sport Charity 

- โรงเรียนใน

พื้นท่ี

ทุรกนัดาร 

- นาํอุปกรณ์การเรียนและ

กีฬาไปมอบยงัโรงเรียนท่ี

ขาดแคลน จดัแข่งกีฬา

สามคัคี 

- บริษทั    

แอดวานซ์  

อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

(มหาชน) 

5. อาสาสมคัร

ช่วยเหลือ

ชุมชน

(Community 

Volunteering) 

- กิจกรรมรวม

พลงัAISลดภาวะ

โลกร้อน 

- ส่ิงแวดลอ้ม

ของชุมชน 

- นาํพนกังานไปปลูกป่าท่ี 

จ.เพชรบุรี วดัพระพุทธ

บาทเขาลูกชา้ง 

- บริษทั    

แอดวานซ์  

อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

(มหาชน) 

 - กิจกรรมมอบ

แสงสวา่ง มอบ

ทานทางปัญญา 

- ผูพ้ิการทาง

สายตา 

- ใหพ้นกังานผลดัเปล่ียน

กนัไปสอนการบา้นและ

อ่านหนงัสือใหเ้ด็กๆท่ี

โรงเรียนสอนคนตาบอด 

- โรงเรียน

สอนคนตา

บอด 

 - กิจกรรมพฒันา

โรงเรียนชนบท 

- โรงเรียน

ตามชนบท 

- ใหพ้นกังานร่วมแรง

ร่วมใจตกแต่งโรงเรียน

และโรงอาหรให้น่าอยู ่

และสะอาด 

- บริษทั    

แอดวานซ์  

อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  

 

รูปแบบ กจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างกจิกรรม พนัธมิตรหลกั 

5. อาสาสมคัร

ช่วยเหลือ

ชุมชน

(Community 

Volunteering) 

- กิจกรรม พี่เอไอ

เอสพบนอ้ง

โรงเรียนวดัถํ้าองจุ 

- นกัเรียนท่ี

โรงเรียนวดั

ถํ้าองจุ 

- ใหพ้นกังานไปสร้าง

สุขลกัษณะท่ีดีใหก้บั

นกัเรียน ร่วมสร้างศาลา

พกัผอ่นAIS สร้างเรือน

เพาะชาํ ทาสีโตะ๊เกา้อ้ี 

โรงอาหาร 

- โรงเรียนวดั

ถํ้าองจุ 

6. ขอ้ปฏิบติั

ทางธุรกิจเพื่อ

แสดงความ

รับผดิชอบต่อ

สังคม 

(Socially 

Responsible 

Business 

Practices) 

- โครงการ AIS 

คืนแบต คืนโลก 

- ประชาชน

ทัว่ไป 

- AISอาสาเป็นผูรั้บ

แบตเตอร่ีโทรศพัทท่ี์

เส่ือมสภาพหรือไม่ใช้

แลว้นาํมารีไซเคิลเพื่อ

ช่วยลดขยะมีพิษ เป็นการ

ช่วยลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน 

- กระทรวง

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

7. การพฒันา

และส่งมอบ

ผลิตภณัฑแ์ละ

บริการตาม

กาํลงัซ้ือของ

คนในระดบั

ฐานราก 

(Developing 

and Delivering 

Affordable 

Products and 

Services) 

- โปรโมชัน่ AIS

สวสัดี 

- ลูกคา้

ต่างจงัหวดั 

- ออกซิมโทรศพัทส์วสัดี 

เติมเงินทุกคร้ังทุกราคา 

รับวนัใชง้าน 60 วนั 

อตัราค่าโทรนาทีละ 1 

บาท สาํหรับลูกคา้

ต่างจงัหวดัท่ีเนน้

ระยะเวลาการใชง้านนาน 

โทรนอ้ย 

- บริษทั    

แอดวานซ์  

อินโฟร์ 

เซอร์วสิจาํกดั 

(มหาชน) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จากผลการวเิคราะห์ พบวา่ บริษทั แอดวานซ์    อินโฟร์ อิน เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) มี

รูปแบบการดาํเนินกิจกรรมตามหลกัการของ ฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซ่ี ลี ครบทั้ง 7 รูปแบบ 

ไดแ้ก่ 

  1. การส่งเสริมประเด็นสังคม (Cause Promotions)                                                                              

  2. การตลาดเก่ียวเน่ืองกบัประเด็นสังคม (Cause-Related Marketing)                                          

  3. การตลาดเพื่อสังคมขององคก์ร (Corporate Social Marketing)                                                

  4. การบริจาคตรง (Corporate Philanthropy)                                                                               

  5. อาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering)   

  6. ขอ้ปฏิบติัทางธุรกิจเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business 

Practices)                                                                                                                                                  

  7. การพฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการตามกาํลงัซ้ือของคนในระดบัฐานราก 

(Developing and Delivering Affordable Products and Services)                                                                                                                        

  การดาํเนินกิจกรรมอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์  เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) ครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งดา้นการพฒันาเยาวชน ดา้นสาธารณภยั ดา้นการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดา้นสาธารณสุข ดา้นศิลปวฒันธรรมและศาสนา และดา้นการกีฬา ซ่ึงในแต่ละ

ดา้นมีการดาํเนินการในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมท่ีมีความโดด

เด่นมากที่สุดคือ การบริจาคตรง (Corporate Philanthropy) และส่วนประเด็นหลกัที่บริษทัให้

ความสําคญัในการนาํมาดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมคือ ประเด็นดา้นสถาบนัครอบครัว 

ทางบริษัทเล็งเห็นว่า ปัญหาสังคมที่เกิดข้ึนมากมายในปัจจุบ ันน้ี ส่ิงที่สําค ัญและมีอิทธิพล      

มากท่ีสุดคือ ครอบครัว สามารถเป็นไดท้ั้งรากเหงา้แห่งปัญหาสังคม และขณะเดียวกนัครอบครัวยงั

เป็นตวัช่วยในการแก้ปัญหาทางสังคมดว้ย ดงันั้นทางบริษทัจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการ “สร้างคน” เพื่อป็น

ตวัช่วยในการรับผดิชอบสังคม ไดใ้นระยะยาว ทางบริษทัมีความคาดหวงัวา่ เม่ือครอบครัวแข็งแร็ง

ข้ึน ประเทศจะสามารถผลิตพลเมืองท่ีมีคุณภาพได ้ส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรงไปดว้ย โดยทาง

บริษทัจดัทาํภาพยนตร์โฆษณาตลอดทั้งปี 2553 มุ่งถ่ายทอดภาพระหว่างการทาํกิจกรรมธรรมดาๆ 

ของสมาชิกในครอบครัว เช่นไปทาํบุญปล่อยนกปล่อยปลา ทาํกบัขา้วดว้ยกนั ไม่เวน้แมแ้ต่ช่วยกนั

ลา้งรถ ซ่ึงมีช่ือตอนวา่ “อาทิตยล์ะคร้ัง” ทางคุณวไิล เคียงประดู่ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ ส่วนงาน

ประชาสัมพนัธ์ บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ได้กล่าวไวว้่า “ขอแค่ให้ได้

กระตุกต่อมคิดวา่ ไม่วา่อยา่งไรก็ตามให้มีเวลาไดอ้ยูด่ว้ยกนั อยา่งน้อยท่ีสุดพูดคุยกนั ไม่ตอ้งพิเศษ

มากมาย คือชีวติประจาํวนัเราทาํอะไรบา้ง ก็ขอแค่ใหท้าํดว้ยกนัแค่น้ีเอง” 
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 3.3 การศึกษากลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั 

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) พบวา่ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั 

(มหาชน) เนน้แผนการดาํเนินงานดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบ Societal 

Marketing หรือกลยทุธ์การตลาดเพื่อสังคม ท่ีใชส่ื้อและการโฆษณาในการสร้างตวัแบบจากเหตุการณ์

และประสบการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความตระหนกัและเขา้ใจถึงประเด็น

การนาํเสนอด้านสังคมอย่างจริงใจ แนวคิดท่ีเกิดจากความคาดหวงัที่สร้างสังคมท่ีน่าอยู่น้ี จึง   

ไม่จาํเป็นท่ีตอ้งทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อการบริจาค การสงเคราะห์หรือการใหเ้ปล่าเท่านั้น แต่ 

“โอกาส” เป็นการใหท่ี้ย ัง่ยนืและใหไ้ดอ้ยา่งไม่ส้ินสุด บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ อิน เซอร์วสิ จาํกดั

(มหาชน) จึงใชว้ิกฤติสถาบนัครอบครัวเป็นประเด็นในการเช่ือมโยงเพื่อให้เกิดการยอมรับท่ี

จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อผลประโยชน์ทางสังคม โดยใชเ้ทคนิคทางการตลาดผา่นทางส่ือและ

บริการสู่กลุ่มเป้าหมาย (Target audience) อยา่งสร้างสรรคไ์ม่เฉพาะในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเท่านั้น แต่ยงั

รวมไปถึง ผูบ้ริโภคส่ือด้านอ่ืนๆ ในสังคมไทยด้วย และภาพการดาํเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ อิน เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) มีดงัน้ี 

  3.3.1 กลยทุธ์แรก คือ การสร้างความตระหนกั ให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางทศันคติ

และค่านิยมทางสังคมเก่ียวกบัความสาํคญัของสถาบนัครอบครัวดว้ยกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 

(Social Cognitive Learning Theory)โดยอาศยัปัจจยัภายนอกหรือการเห็นบุคคลอ่ืนเป็นตวัอยา่ง เช่น 

รายการสารคดีสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ท่ีถ่ายทอดกระบวนการคิดเชิงคุณธรรมและจริยธรรม

ให้สะทอ้นออกมาจากการเล่าเร่ืองราวชีวติจริงของเยาวชนท่ีเป็นตน้แบบการทาํความดีโดยมีครอบครัว

เป็นแรงบนัดาลใจภายใตแ้นวคิด ครอบครัวท่ีแขง็แรง ไม่จาํเป็นตอ้งมาจากครอบครัวท่ีสมบูรณ์ แต่

มาจากจิตใจท่ีแขง็แกร่ง รายการดงักล่าวไดส้ร้างตวัอยา่งใหเ้กิดคุณค่าทางจิตใจและกลายเป็นศูนยก์ลาง

ของการแบ่งปันส่ิงดีๆระหวา่งคนในสังคมสู่ผูท่ี้ขาดโอกาส ตั้งแต่การสนบัสนุนทุนการศึกษาจนจบ

ปริญญาตรี ช้ีนาํและสร้างกาํลงัใจให้แก่เยาวชน อีกทั้งพฒันาบุคลิกภาพให้มีความพร้อมในการ

สมคัรงาน จนกระทัง่เยาวชนและครอบครัวเหล่านั้นมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและสามารถพึ่งพาตนเองได ้

  3.3.2 กลยทุธ์ท่ีสอง คือ การใหโ้อกาสทางสังคมแก่ผูพ้ิการโดยการการรับเขา้ทาํงาน

ในโครงการ Call Center  บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ อิน เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) นบัว่าเป็นองค์กร

ขนาดใหญ่แห่งแรกๆ ท่ีให้โอกาสแก่ผูพ้ิการไดเ้ขา้ทาํงาน โดยมีกระบวนการคดัสรรพนักงานเสมอ

ภาคกบัพนกังานทัว่ไปทั้งดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ นอกจากน้ียงัสนบัสนุนส่ิงท่ีอาํนวยความ

สะดวกให้แก่ผูพ้ิการระหว่างปฏิบติังาน บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ อิน เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

พยายามท่ีจะสร้างตน้แบบขององคก์รแห่งการให้โอกาสดว้ยวิธีการส่ือสารภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ี
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มีต่อผูพ้ิการสู่สาธารณชนใหเ้กิดการรับรู้ถึงศกัยภาพและความสามารถของผูพ้ิการท่ีทดัเทียมกบัคน

ปกติทัว่ไป 

  3.3.3 กลยทุธ์ท่ีสาม คือ 2การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑแ์ละบริการ2 อนัเป็นแนวทางสาํคญั

ในการขบัเคล่ือนใหก้ลยทุธ์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม และนโยบายทางธุรกิจเป็นเร่ืองเดียวกนัมาก

ยิง่ข้ึน ทั้งยงัเป็นยุทธศาสตร์สาํคญัในการช่วยตอกย ํ้ากระบวนการ CSR in process ของบริษทั

แอดวานซ์ อินโฟร์ อิน เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน ดว้ยบริการท่ีเหนือกวา่

แค่การรับเร่ืองร้องเรียนหรือขอ้มูลทางเทคนิคแก่ลูกคา้ แต่บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ อิน เซอร์วสิ 

จาํกดั (มหาชน) ยงัใชโ้อกาสของการเป็นช่องทางส่ือสารช่วยเหลือสังคมในดา้นต่างๆ เช่น การ

รับบริจาคเม่ือเกิดปัญหา ภยัพิบติัต่างๆ รวมทั้งเป็นส่ือกลางในการรับบริจาคเพื่อสร้างโอกาส

ให้แก่เยาวชนท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคมผา่นช่องทางบริการหมายเลข 81111 หรือ call center 

1175 โดยมีพนกังานเป็นตวักลางเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการบริการลูกคา้ดว้ย 

 

 
 

ภาพท่ี 2   การดาํเนินกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ อิน เซอร์วสิ 

จาํกดั (มหาชน) 

 

  โดยกลยทุธ์ในการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ท่ีสังคมสามารถรับรู้ไดน้ั้นประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 

  1. การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การบริหารงานของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) สอดคลอ้งกบัหลกับรรษทัภิบาลดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 

Governance)  
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  2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม หมายถึง การประกอบธุรกิจของบริษทั แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) โดยใหผู้ใ้ชบ้ริการไดใ้ชบ้ริการท่ีหลากหลายและไดรั้บประโยชน์

สูงสุดและคุม้ค่า  

  3. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค หมายถึง บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) คาํนึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภคในการใชสิ้นคา้และบริการ ซ่ึงจะตอ้งไม่ก่อให้เกิด

ความเส่ียงหรืออนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

  4. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม หมายถึง การดาํเนินธุรกิจของบริษทั แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) เพื่อสร้างใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในดา้นต่างๆ 

  5. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การดาํเนินธุรกิจของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) บนพื้นฐานของการใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

  จากการศึกษาการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ผา่นกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ สะทอ้นให้เห็นถึงผลลพัธ์ท่ีไดโ้ดยอยา่ง

แรกท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน คือ ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รในดา้นสังคม กระแสการต่อตา้นจากคนใน

พื้นท่ีลดน้อยลง พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคี รวมถึง 

ผลกาํไรท่ีเพิ่มข้ึนจากผูบ้ริโภคท่ีหนัมาเลือกซ้ือสินคา้และบริการกบัองคก์รท่ีให้ความสําคญักบั ความ

รับผดิชอบต่อสังคมมากกวา่คู่แข่งท่ีไม่ไดท้าํ กิจกรรมหรือโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะ

ในปัจจุบนัน้ี การพฒันาไม่ไดห้มายความถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ควร

ตอ้งพฒันาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมดุลอีกดว้ย 

  ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีท่ีบริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ อิน เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

ไดท้าํกิจกรรมเพื่อสังคมแมว้า่รูปแบบการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั แอด

วานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) จะเนน้ท่ีการประชาสัมพนัธ์ แต่เป็นการนาํเสนอท่ีกระตุน้

ให้เกิดมุมมองใหม่ๆ จากกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนจริง เป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์มากกว่าแค่การ

โฆษณาแบรนด์สินคา้ ดงันั้นผูบ้ริโภคส่ือจึงไม่เฉพาะเจาะจงว่าตอ้งเป็นกลุ่มลูกคา้เท่านั้น แต่ยงั

ขยายผลไปในกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือประเภทต่างๆ ซ่ึงรางวลัผูป้ระกอบการดีเด่นของภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  ประจาํปี 

2554โดย Enterprise Asia เป็นรางวลัที่พิสูจน์การดาํเนินงานดา้น CSR ของบริษทัแอดวานซ์   

อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ได้เป็นอย่างดี และเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรธุรกิจไทยท่ี

สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมในเชิงบวกจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ือง “การให้ความหมายและท่ีมาของความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์ ความ

รับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)” คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์

เพื่อศึกษาถึงการให้ความหมายของการรับผิดชอบต่อสังคม ที่มาของความหมาย รูปแบบและกล

ยุทธ์ของการรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

 การวิจยัดงักล่าว เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสร้างทฤษฎีฐานราก เป็นแนวทางการ

วิจยั เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมในการเรียนรู้ และทาํความเขา้ใจถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคมของบริษทัเอไอเอส ตามทศันะขององคก์รและชุมชน ในกรณีศึกษาโครงการถงันํ้ าใจเอไอเอส 

ซ่ึงผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีศึกษา หมู่บา้นท่ีประสบปัญหาขาดแคลนนํ้ าอย่างหนกัเน่ืองจากห่างไกลจาก

แหล่งนํ้ าธรรมชาติ จาํนวน 10 หมู่บา้น 3 ตาํบล ประกอบดว้ย ตาํบลนางแกว้ ตาํบลเขาชะงุม้ ตาํบล

บางโตนด  อ.โพธาราม จงัหวดั ราชบุรี ทั้งน้ีผูว้ิจยัใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

แนวคิดจริยธรรมและจริยธรรมในทางธุรกิจ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ ความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององคก์รของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

เป็นแนวทางเพื่อการกาํหนดกรอบในการศึกษาวิจยั 

 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และ

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง แบ่งผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัออกเป็น 2 

กลุ่มหลกั คือ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากชุมชน จาํนวนรวม 9 คน ประกอบดว้ย นกัพฒันาสังคม 1 คน 

รองนายกเทศมนตรี 1 คน ผูใ้หญ่บา้น 1 คน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 2 คน กรรมการหมู่บา้น 1 คน 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 1 คน และชาวบา้นทัว่ไป 2 คน ท่ีอาศยัอยูใ่น 3 ตาํบล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากองค์กร จาํนวน 2 คน ประกอบด้วย ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ

อาวุโสส่วนงานประชาสัมพนัธ์ 1 คน และ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายงานประชาสัมพนัธ์ 1 คน เคร่ืองมือที่ใช้

ในการวิจยั ประกอบดว้ย สมุดบนัทึกขอ้มูลในภาคสนาม เคร่ืองบนัทึกเสียงในการสัมภาษณ์ กลอ้ง

ถ่ายภาพดิจิตอล และตวัผูว้จิยัซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
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1. สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง “การให้ความหมายและที่มาของความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์

ความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษ ัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)” สามารถสรุปเชิง

ทฤษฏีจากผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดด้งัน้ี 

 1.1  การให้ความหมายของ “ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร” ของ บริษัท แอดวานซ์ 

อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) 

  จากการศึกษาวิจยัพบว่า บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) มีการ

ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ผ่านนโยบายของบริษทั คือ บริษทัมี

เจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อช่วยเหลือและพฒันาสังคมไทยให้มี

คุณภาพ ใหค้นไทย มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอยา่งย ัง่ยืน ดว้ยการจดัโครงการต่างๆท่ีเป็นประโยชน์

ต่อสังคม ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบเครือข่ายโทรศพัทแ์ละการให้บริการ โดยให้พนกังานได้

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคมไทยและร่วมพฒันาชีวิตของคนไทยด้วย โดยการเปิด

โอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมท่ีบริษทัจดัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการปลูกฝัง

คุณธรรมให้กบัพนกังาน และสร้างจิตสํานึกท่ีดีต่อเพื่อนพนกังาน องคก์ร และสังคมระดบัประเทศ 

ส่งผลให้พนกังานมีความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั และเกิดความสุขในการทาํงานร่วมกนัในองค์กร

มากข้ึน ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) ในทศันะขององคก์รและชุมชน จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัพบวา่ ความหมาย

ท่ีไดรั้บมีความสอดคลอ้งกนั คือ  การคืนกาํไรสู่สังคมและช่วยเหลือตอบแทนสังคม การสนองพระ

ราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  การมีจิตสาํนึกต่อสังคมและการไม่เอาเปรียบสังคม  

การทาํเพื่อใหชุ้มชนหรือสังคมรู้จกับริษทัและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  การสร้างประโยชน์ในทางออ้ม

ใหก้บับริษทั  การทาํงานตามนโนบายของบริษทั 

  ความหมายที่ได้น้ี สอดคล้องกบัการให้ความหมายของหน่วยงานต่างๆ เช่น 

World Business Council for Sustainable Development : WBCSD  Thai Corporate Social 

Responsibility  มาตรฐานISO26000  คณะกรรมาธิการยุโรป และ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาด 

ฟิลิป คอตเลอร์ แห่งมหาวิทยาลยันอร์ธเวสเทิร์น และแนนซ่ี ลี อาจารยส์มทบแห่ง มหาวิทยาลยั

วอชิงตนั และมหาวทิยาลยัซีแอตเติ้ล ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ ความรับผดิชอบต่อสังคมเอาไว ้แต่

มีความหมายที่ได้แตกต่างออกไปจากความหมายของสากล คือ การสนองพระราชดาํรัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  
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  สําหรับความหมาย การสนองพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

เป็นความหมายท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในสังคมไทยเท่านั้น เน่ืองจากว่า พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

ทรงเป็นพระมหากษตัริยผ์ูท้รงพระคุณอนัประเสริฐ ทรงรักและห่วงใยพสกนิกรยิ่งกวา่พระองคเ์อง 

ทรงมีความผูกพนัใกลชิ้ดกบัราษฎร ทรงปฏิบติับาํเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานปัการ เพื่อ

ขจดัทุกขบ์าํรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยมิไดท้รงยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและความยากลาํบากตรากตรํา

พระวรกาย ได้ทรงพระกรุณาอุทิศเวลา กาํลงัพระปัญญา และกาํลงัพระราชทรัพย ์เพื่อแกไ้ข

ปัญหาของราษฎร ทาํให ้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมถึงหน่วยงาน องคก์ร บริษทั ห้างร้านต่างๆ  

มีความจงรักภกัดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ดงันั้น 3การพระราชทานพระบรมราโชวาท 

พระราชดาํรัส และงานพระราชดาํริต่างๆ ประชาชนชาวไทยจึงได้น้อมนาํและร่วมกนัสนอง

พระมหากรุณาธิคุณอนัยิ่งใหญ่น้ี โดยร่วมกนัประพฤติปฏิบัติสนองแนวพระบรมราโชวาท 

พระราชดาํรัสและงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ เพื่อเป็นการ3แสดงความจงรักภกัดี  ถวายแด่พระองค์

ท่าน เพื่อตอบแทนพระคุณของพระองคท์่านท่ีทรงเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทย 

  ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรม บทความวิจยัต่างๆ ทาํให้พบว่า การให้ความหมาย

ของบริษทัท่ีดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนใหญ่นั้น มีความหมายในเร่ืองของ

การสนองพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั หรือ การทาํดีเพื่อถวายแด่พอ่หลวง  เช่น 

  สิทธิพร เท่ียงถาวร (2552) ทาํวิจยัเร่ือง “การให้ความหมายความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเป้าหมายของ บริษทัสยามกลการ จาํกดั – 

ชุมชนไทยวน อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี หน่ึงในความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องคก์รท่ีไดม้า ก็คือ การปฏิบติัตามพระราชดาํรัชของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัของ บริษทัสยาม

กลการ จาํกดั 

  แรมใจ  พนัธ์เพง็ (2552) ทาํวิจยัเร่ือง “รูปแบบ กลยุทธ์ และแนวทางในการใชพ้ื้นท่ี

ส่ือหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเพื่อนาํเสนอกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ขององค์กรธุรกิจใน

ประเทศไทย”หน่ึงในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ศึกษา คือกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมสถาบนั

กษตัริยแ์ละส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

  ดว้ยเหตุน้ี องคก์รท่ีมีการดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนใหญ่แลว้มีการนาํพระราชดาํรัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาเป็น หวัขอ้หน่ึงในการจดัการดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 

ดว้ย เช่น 

  1. โครงการหว้ยองคตอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ของ บริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหาร 

จาํกดั (มหาชน) 
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  2. 7 หม่ืนตน้กลา้ มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ของ บริษทั โตโยตา้ 

มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

2  3. โครงการ 80 พรรษา 880 ฝายอินทรียส์ร้างถวายในหลวง ของ บริษทั ปูนซีเมนต์

นครหลวงจาํกดั (มหาชน) 

  4. โครงการ "เรารักษน์ํ้า" ของ บริษทั เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง จาํกดั 

  5. โครงการ "ประชาชนชาวไทย ทาํความดี บริจาคโลหิตถวายพอ่ของแผน่ดิน" ของ5

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

  6. โครงการ ‘หน่ึงป่าตน้นํ้า หน่ึงตน้กาํเนิดพลงังาน’ ของ 5บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั 

(มหาชน) 

 1.2 ทีม่าของความหมายของ “ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร” ของ บริษัทแอดวานซ์ 

อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) 

  ส่ิงท่ีทาํให้เกิดความหมายเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ได้แก่ 1) ความสอดคล้องระหว่างบริษทัและชุมชนของโครงการความ

รับผิดชอบต่อสังคม  2) โครงการส่งผลดีให้กบัชุมชน  3) ความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน  4) การเช่ือม

ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนและองค์กร  5) ทศันคติและความจงรักภกัดีที่มีต่อตวัองค์กร  6) 

นโยบายของบริษทั 7)ดา้นความต่อเน่ืองในการทาํกิจกรรมขององคก์ร  8) การเลือกชุมชนในการจดั

กิจกรรม  9) ภาพลกัษณ์ท่ีดีกลบัมาสู่องค์กร ซ่ึงในประเด็นเร่ือง ความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนนั้น 

ตรงกบัแนวคิดของมูน (Jeremy Moon) กบัชาพเพิล (Chapple) เสนอประเด็น 3 กระแสหลกัในการ

พิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน (community involvement) 

กระบวนการผลิตท่ีรับผิดชอบต่อสังคม (socially responsible production processes) และ ความ

รับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม (socially responsible) ซ่ึงตอ้งขบัเคล่ือนไปพร้อมๆกนั (Chapple and Moon 

2005) 

  สําหรับความหมายท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมของบริษทั ท่ีมีการสํารวจ

ความตอ้งการของชุมชนก่อนที่จะลงมือทาํกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ส่งผลให้กิจกรรมหรือ

โครงการที่เกิดข้ึนตรงต่อความตอ้งการของชุมชนอย่างแทจ้ริง บริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัชุมชน 

เล็งเห็นถึงปัญหาของชุมชน และยงัมีการดาํเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในการสนบัสนุนชุมชม ซ่ึง

ทาํให้ชุมชนไดใ้ห้ความหมายในทิศทางบวกต่อองคก์ร เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รอีกดว้ย 

  ส่ิงท่ีสังเกตไดจ้ากการลงไปสัมภาษณ์คนในชุมชนน้ีคือ นกัพฒันาชุมชนของท่ีน่ี มี

อิทธิพลต่อการรับรู้ของชุมชน หรือทศันคติ ความคิดความรู้สึกของชุมชนเป็นอยา่งมาก เพราะเป็น

ตวัแทนของชุมชน ในการทาํเร่ืองร้องขอ ประสานงานติดต่อ หรือแจง้ความจาํนงค์ต่างๆ กบัทาง
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บริษทั และในการลงพื้นท่ีทุกคร้ังของบริษทั ตอ้งผ่านนักพฒันาชุมชนคนน้ี นอกจากนั้นเป็นคน

เลือกพื้นท่ี และเป็นคนติดต่อกบัชาวบา้นในการนาํถงันํ้าลงไปติดตั้ง ส่วนมากเลือกติดตั้งบริเวณ

หน้าบา้นของ  กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น และ โรงเรียน สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีเหล่าน้ีเพราะว่า กลุ่มคน

เหล่าน้ีมีอาํนาจควบคุม ดูแล และครอบคลุมไปถึงเร่ืองการแจง้ อบต.ในการให้นาํนํ้ าด่ืมมาเติมลงถงั

เก็บนํ้ าได ้ในกรณีท่ีนํ้ าฝนท่ีกกัเก็บในถงันํ้ าไม่เพียงพอ  เห็นไดว้่า การท่ีชุมชนเกิดความรู้สึกในแง่

บวกหรือลบต่อโครงการนั้น ตวัแปรที่สําคญัในชุมชนก็คือ นกัพฒันาสังคม ถา้หากว่านกัพฒันา

ชุมชนเกิดความไม่ซ่ือสัตย ์หรือ ดาํเนินการแกปั้ญหาล่าชา้ไม่มีการช้ีแจงรายละเอียดของการเขา้มา

ดาํเนินกิจกรรมของบริษทั อาจทาํใหมี้ผลกระทบกบั ทศันคติ มุมมอง การรับรู้ของชุมชนต่อองคก์ร

เปล่ียนแปลงไดเ้ช่นเดียวกนั อาจทาํให้ทางชุมชนเกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน หรือมองภาพลกัษณ์

ขององคก์รไปในแง่ลบก็เป็นได ้

  ผูว้ิจยัพบขอ้มูลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการรักษาภาพลกัษณ์องค์กร จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั

จาก  บริษทั   แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) เช่นกัน ผูว้ิจ ัยนําข้อมูลไปทบทวน

เปรียบเทียบกบัแนวคิดการประชาสัมพนัธ์เพื่อองคก์ร ทาํใหผู้ว้จิยัพบวา่กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 

ท่ีบริษทักระทาํนั้น มุ่งสร้างภาพลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งองคก์รกบักลุ่มเป้าหมายและ

ประชาชนโดยทัว่ไป โดยการส่งเสริมทศันคติและภาพลกัษณ์อนัดีให้กบัองค์กร โดยคาดหวงัให้

กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทัว่ไปเกิดความนิยมเช่ือถือและศรัทธาต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบัท่ี 

แรมใจ พนัธ์เพง็ (2552) กล่าวไวใ้นประเด็นท่ีว่า  องค์กรธุรกิจควรเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ี

เหมาะสม ทั้งต่อพนกังานและประชาชนทัว่ไป ตอ้งมีคุณธรรมในการนาํเสนอเร่ืองราวกิจกรรม

เพื่อสังคม ไม่โออ้วดเกินความเป็นจริง ไม่บิดเบือนเร่ืองราว ไม่นาํกิจกรรมเพื่อสังคมมาใชเ้พื่อการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์อนัมุ่งหวงัสร้างภาพแต่เพียงอยา่งเดียว เพราะในระยะยาวสังคมจะรับรู้ถึง

ความจริงได ้

  นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัพบขอ้มูลที่เก่ียวเน่ืองกบัแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององคก์ร มาจากผูใ้หข้อ้มูลหลกัจาก บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน)  ผูว้ิจยันาํ

ขอ้มูลไปทบทวนเปรียบเทียบกบัแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร พบว่า ในแง่ของ

การสร้างพนกังานผูบ้ริหาร และผูท่ี้อยู่ในองค์กรเกิดความภาคภูมิใจในการทาํงานร่วมกบัองค์กร 

ได้รับความสุข และความภาคภูมิใจ ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี ในองค์กรท่ีมีจริยธรรมและมี

สภาพแวดลอ้มท่ีดี และการท่ีองคก์รเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม

ในชุมชนท่ีตนอาศยัดํารงอยู่ ทาํให้องค์กรสามารถท่ีจะลดรายจ่ายดาํเนินกิจการจากการรักษา

บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถจากภายนอกท่ีเป็นท่ีตอ้งการขององคก์รให้อยากเขา้มาทาํงาน

ร่วมกบัองคก์รดว้ย (Kotler and Lee 2005) 
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 1.3 รูปแบบการดําเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) 

  บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) มีรูปแบบการดาํเนินธุรกิจอยา่ง

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ประกอบด้วยความรับผิดชอบด้านการสนับสนุนสถาบนั

ครอบครัว  การเป็นแบบอยา่งท่ีดีในสังคม การใหโ้อกาสและช่วยเหลือสังคม และการปลูกจิตสํานึก

ใหพ้นกังานช่วยเหลือสังคม 

  ประเด็นท่ีทางบริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ว ิส  จําก ดั  (มหาชน)  ไดใ้ห้

ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ การสนบัสนุนสถาบนัครอบครัว โดยโครงการน้ีถือเป็นนโยบายระยะ

ยาวของบริษทั เพราะทางบริษทัเล็งเห็นว่าสถาบนัครอบครัวเป็นลกัษณะเด่นของสังคมไทยมา

ตั้งแต่อดีต ซ่ึงปัจจุบนัครอบครัวของสังคมไทยค่อนขา้งจะอ่อนแอลง ความใกลชิ้ด ความอบอุ่นลด

นอ้ยลง เน่ืองมาจากวิธีการดาํรงอยู่ของคนไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่ิงเหล่าน้ีมีโอกาสนาํไปสู่ความ

แตกแยกของครอบครัวในท่ีสุด และจะก่อให้เกิดปัญหาของสังคมตามมา ทางบริษทัจึงมุ่งที่จะ

ส่งเสริมและสนบัสนุนสถาบนัครอบครัวให้เขม้แข็งยิ่งข้ึน พร้อมท่ีจะเป็นรากฐานท่ีดีของสังคมไทย 

ในปี 2542 บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) ได้เร่ิมโครงการ สานรัก โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นส่ือกลางสร้างให้คนไทยทุกคนตระหนกัในความสําคญัของครอบครัว และ

ร่วมใจกนัสานสายใยแห่งความรัก ความผูกพนัธ์ของครอบครัวให้มีความแน่นแฟ้นตลอดไป 

ตวัอยา่งกิจกรรมท่ีสนบัสนุนสถาบนัครอบครัว มีดงัน้ี คือ 

  1. ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีของครอบครัว  เพื่อจุดประกายความคิด

ของคนไทยใหต้ระหนกั ถึงความสาํคญัของสถาบนัครอบครัวดว้ยการถ่ายทอดมุมมองและแนวคิด

อนัเป็นประโยชน์ต่อการรณรงคเ์พื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว โดยการถ่ายทอดผา่นภาพยนตร์

โฆษณาชุดต่างๆ 

  2. วารสารสานรัก  เป็นอีกหน่ึงส่ือสร้างสรรค์ที่พร้อมเช่ือมสายใยแห่งความรัก 

ความผกูพนัธ์ของคนในครอบครัว ใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน  

  3. จุลสารสาํหรับครอบครัว เป็นการนาํเสนอโครงการสานรักผา่นจุลสารโดยสอดแทรก

ความรู้ทางวชิาการเก่ียวกบักลยทุธ์ การสร้างบรรยากาศแห่งความรักภายในครอบครัวและเทคนิค

การเล้ียงลูกดว้ยวธีิการสมยัใหม่ เช่น วธีิการ พฒันา EQ ของลูก วธีิการสร้างลูกใหเ้ป็นอฉัริยะ 

  4. กิจกรรม AIS Family Rally เพื่อสายใจไทย เป็นการจดักิจกรรมในรูปแบบของ

การแข่งขนั แรลล่ีรถยนต์การกุศล ท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวไดใ้ช้เวลาว่างทาํกิจกรรม

ร่วมกนั ดว้ยการแข่งขนัท่ีจะช่วยเสริมสร้างความรักความเขา้ใจ และความสามคัคีระหวา่งสมาชิกภายใน

ครอบครัวใหแ้น่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน 
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 1.4 กลยุทธ์การดําเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์

ของบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) 

  กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์หลกัๆ ดงัน้ี 

  1.4.1 กลยทุธ์แรก คือ การสร้างความตระหนกั ให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางทศันคติ

และค่านิยมทางสังคมเก่ียวกบัความสาํคญัของสถาบนัครอบครัวดว้ยกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 

(Social Cognitive Learning Theory)โดยอาศยัปัจจยัภายนอกหรือการเห็นบุคคลอ่ืนเป็นตวัอยา่ง 

  1.4.2 กลยทุธ์ท่ีสอง คือ การใหโ้อกาสทางสังคมแก่ผูพ้ิการโดยการการรับเขา้ทาํงาน

ในโครงการ Call Center บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ อิน เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) พยายามท่ีจะสร้าง

ตน้แบบขององคก์รแห่งการใหโ้อกาสดว้ยวธีิการส่ือสารภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีมีต่อผูพ้ิการสู่

สาธารณชนใหเ้กิดการรับรู้ถึงศกัยภาพและความสามารถของผูพ้ิการท่ีทดัเทียมกบัคนปกติทัว่ไป 

  1..4.3 กลยทุธ์ท่ีสาม คือ 5การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์และบริการ5 อนัเป็นแนวทางสาํคญั

ในการขบัเคล่ือนใหก้ลยทุธ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายทางธุรกิจเป็นเร่ืองเดียวกนั

มากยิง่ข้ึน  

 

2. ข้อสรุปเชิงทฤษฎจีากผลการศึกษา 

 ความหมายและท่ีมาของความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กรธุรกิจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายใตบ้ริบท และช่วงเวลาท่ีงานวิจยัน้ีศึกษาเท่านั้น ดงันั้นการ

นิยามในเร่ืองต่างๆ และการสร้างความหมายยอ่มเกิดข้ึนเฉพาะชัว่ขณะหน่ึง การให้ ความหมาย และ

กระบวนการสร้างความหมายอาจเปล่ียนไปถา้บริบทและเวลาต่างกนั 

 จากการศึกษาผูว้จิยัสามารถสรุปขอ้สรุปเชิงทฤษฎีจากผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 1. ปัจจยัความสาํเร็จของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมข้ึนอยูก่บัการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

 2. การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ส่งผลให้เกิดการยอมรับ

จากสังคมและเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร 

 3. ปัจจยัในการภกัดีต่อตวัสินคา้และบริการของบริษทั (Brand Royalty) ส่งผลมาจาก

ความพึงพอใจและการยอมรับในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร 

 4. บริษทัท่ีมีวสิัยทศัน์และเห็นความสาํคญัของการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

ยอ่มส่งผลต่อความต่อเน่ืองและย ัง่ยนืของการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบนั้น 
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 5. กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีตรงต่อความตอ้งการของชุมชนส่งผลใหกิ้จกรรม

หรือโครงการนั้นประสบความสาํเร็จและเป็นท่ียอมรับจากชุมชน 

 6. ความภาคภูมิใจในการทาํงานร่วมกบัองคก์รท่ีดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบส่งผลให้

องคก์รมีบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ  

 7. กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รนาํมาซ่ึงมูลค่าและคุณค่าเพิ่มขององคก์ร 
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ภาพท่ี 3  แบบแผนท่ีมาของความหมายเร่ืองการรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ในทศันะของชุมชน  

 

 

ชุมชน 3 ตาํบล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ขาดแคลนท่ีกกัเก็บนํ้า 

ปัญหาในชุมชน 

ขาดแคลนแหล่งนํ้าธรรมชาติ งบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาสภาพแวดลอ้ม ปัญหาดา้นความเป็นอยู ่

การส่ือสารของนกัพฒันา

 

การส่ือสารความตอ้งการของ

ชุมชนให้องคก์รรับรู้ 

สร้างความสมัพนัธ์อนัดีสาํหรับ

ชุมชนและองคก์ร 

เพ่ือให้คนในชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี

 

วตัถุประสงคข์องกิจกรรม 

ทศันคติ, ความรู้สึกนึกคิดของคนในชุมชน 

การรับรู้ของคนในชุมชน 

การส่ือสารของนกัพฒันาชุมชน 

คุณภาพของนํ้ าประปา ความยากจน 

คุณภาพของแหล่งนํ้า

 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั(มหาชน) 

หลกัการดาํเนินงาน / ให้

โอกาสและช่วยเหลือสงัคม 
ปลูกจิตสาํนึกให้พนกังาน 

โครงการถงันํ้ าใจ เอไอเอส เพ่ือไทยไม่ขาดนํ้า ของ

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอวิส จาํกดั(มหาชน) 

วิสยัทศัน์ และ พนัธกิจ 

ท่ีมาของความ

หมายความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมของบริษทั

แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จาํกดั

(มหาชน) 

ความตอ้งการดา้นผลประโยชน์ทั้ง2ฝ่าย 

ลดภาระค่าใชจ่้ายของคนในชุมชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. การอภิปรายผล 

 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีเกิดข้ึนในงานวิจยัน้ี เป็นความหมาย

ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะโครงการถงันํ้ าใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดนํ้ า ท่ีชุมชน 3 ตาํบล ในอาํเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบุรี น้ีเท่านั้น ถา้หากมีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ี ชุมชน หรือ เปล่ียนไปศึกษาโครงการอ่ืน ๆ

ความหมายท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยันั้น อาจมีการเปล่ียนแปลงไปหรือแตกต่างออกไป เพราะความหมายท่ี

เกิดข้ึนเกิดจากทศันะของชุมชน และองค์กร ในการสร้างและให้ความหมายจากปัจจยัหลายดา้น 

ไดแ้ก่ ความรู้สึกต่อโครงการหรือบริษทั ความรู้พื้นฐานของชุมชน ประสบการณ์ร่วมในโครงการ 

อิทธิพลทางความคิดของนกัพฒันาสังคมของชุมชน วิธีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชุมชน นโยบาย

บริษทั และการเลือกจดัทาํโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของบริษทั ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะเป็นตวักาํหนด

ความหมายในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม  

 งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไม่สามารถบอกได้ว่าฝ่ายใดจะได้ผลประโยชน์มากกว่ากนั ผูว้ิจยั

มองวา่ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัโครงการถงันํ้ าใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดนํ้ าน้ี เกิดข้ึนกบั

ทั้ง 2 ฝ่าย  และผูว้ิจยัไม่สามารถระบุไดว้่า การจดักิจกรรมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) ท่ีจดัข้ึนทุกกิจกรรมนั้น ผลตอบรับท่ีได้จากสังคมดีอย่างน้ีทุกโครงการหรือไม่  

เพราะส่ิงท่ีปรากฏในงานวจิยัน้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาของการวจิยัช่วงหน่ึงเท่านั้น  

 หลงัจากน้ีหากมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือเปล่ียนผูบ้ริหารของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) อาจทาํให้กิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รเปล่ียนแปลง

ไป อาจทาํให้ความหมาย และท่ีมาของความหมาย รวมถึงรูปแบบ กลยุทธ์ขององคก์รเปล่ียนแปลง

ตามไปดว้ย หรือแมก้ระทัง่ มีการเปล่ียนแปลงของคนในชุมชน เปล่ียนจากโครงการน้ีเป็นโครงการ

อ่ืน หรือ เปล่ียนตวัผูน้าํนกัพฒันาชุมชน ยอ่มทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันั้น 

การศึกษาเก่ียวกบัความหมาย และท่ีมาของความหมาย รูปแบบ และกลยุทธ์ขององคก์ร ผูว้ิจยัควร

ศึกษาองคก์รและโครงการท่ีดาํเนินการอยู ่ณ เวลานั้นๆ เพราะไม่เช่นนั้นผลท่ีไดรั้บก็อาจจะมีความ

คลาดเคล่ือนได ้

 นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์ทาํให้ผูว้ิจยัทราบว่า การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) งบประมาณในการทาํ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทักบังบประมาณด้านโฆษณาประชาสัมพนัธ์มีความ

แตกต่างกนัมาก เพราะวา่ ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่อปี ทางบริษทัใชง้บประมาณแค่ 30 ลา้นบาท

ต่อปี แต่สําหรับงบประมาณในการทาํกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทางบริษทัใชง้บประมาณถึง 

200 ลา้นบาทต่อปี เพราะทางบริษทัเลือกทาํการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เฉพาะโครงการท่ีเป็นโครงการ
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หลกัของบริษทัเท่านั้น เพื่อเป็นการช้ีชดัถึงกิจกรรมหลกัขององค์กร ช่วยในการส่งเสริมภาพลกัษณ์  

ท่ีดีขององคก์รดว้ย  

 ดงันั้นในการที่สังคมจะตดัสินว่า บริษทัไหนดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมแท ้ หรือเทียม คงตอ้งศึกษาบริษทันั้นอย่างท่องแท ้เพราะบางองค์กรอาจทาํกิจกรรมความ

รับผิดชอบแต่ไม่มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และจากการวิจยั ผูว้ิจยัพบว่า หัวใจสําคญัท่ีจะตอบ

โจทยว์า่บริษทัดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมาถูกทางหรือไม่ ก็คือสังคม โดยวิเคราะห์

จากกิจกรรมท่ีบริษทัไดล้งไปดาํเนินการนั้น ไดใ้ห้ในส่ิงที่ชุมชนตอ้งการหรือไม่ ถา้ให้ในส่ิงท่ี

ชุมชนตอ้งการส่ิงนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ เพราะเป็นการช่วยเหลือและเขา้ถึงความตอ้งการของ

ชุมชนโดยตรง แต่ถา้ให้ในส่ิงท่ีไม่ใช่ส่ิงที่ชุมชนตอ้งการ ส่ิงนั้นก็ถือว่าไม่มีประโยชน์ต่อชุมชน 

หรืออาจมีประโยชน์แต่เมื่อเทียบกบัความตอ้งการถือว่าน้อย และกิจกรรมที่เกิดข้ึนอาจไม่

ประสบผลสาํเร็จหรือผลตอบรับจากชุมชมอาจไม่ไดม้ากตามท่ีองคก์รตอ้งการก็เป็นได ้

 หลังจากท่ีผู ้วิจ ัยได้ทบทวนวรรณกรรม บทความวิจัยต่างๆ ทําให้พบว่า การให้

ความหมายของบริษทัท่ีดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมส่วนใหญ่นั้น มีความหมายในเร่ือง

ของ การสนองพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั หรือ การทาํดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวง  

เช่น 

 สิทธิพร  เท่ียงถาวร (2552) ทาํวจิยัเร่ือง “การใหค้วามหมายความรับผดิชอบต่อสังคม

ขององคก์รธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเป้าหมายของ บริษทัสยามกลการ จาํกดั – ชุมชนไทยวน 

อาํเภอเสาไห ้ จงัหวดัสระบุรี หน่ึงในความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีไดม้า ก็

คือ การปฏิบติัตามพระราชดาํรัชของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัของ บริษทัสยามกลการ จาํกดั 

 แรมใจ  พนัธ์เพง็ (2552) ทาํวจิยัเร่ือง “รูปแบบ กลยทุธ์ และแนวทางในการใชพ้ื้นท่ีส่ือ

หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจเพื่อนาํเสนอกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ขององคก์รธุรกิจในประเทศไทย”

หน่ึงในกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีได้ศึกษา คือกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมสถาบันกษตัริย์และ

ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

 ดว้ยเหตุน้ี องคก์รท่ีมีการดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนใหญ่แลว้มีการนาํพระราชดาํรัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาเป็น หวัขอ้หน่ึงในการจดัการดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง  ๆ ดว้ย 

เช่น 

 1. โครงการห้วยองคตอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ของ บริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

(มหาชน) 

 2. เจ็ดหม่ืนตน้กลา้ มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ของ บริษทั โตโยตา้ 

มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 
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2 3. โครงการ 80 พรรษา 880 ฝายอินทรียส์ร้างถวายในหลวง ของ บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง

จาํกดั (มหาชน) 

 4. โครงการ "เรารักษน์ํ้า" ของ บริษทั เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง จาํกดั 

 5. โครงการ "ประชาชนชาวไทย ทาํความดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน" ของ5

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 6. โครงการ ‘หน่ึงป่าตน้นํ้า หน่ึงตน้กาํเนิดพลงังาน’ ของ 5บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 7. โครงการ “84 พรรณไม ้ถวายในหลวง” ของ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 

 8. โครงการ “บริจาคโลหิตถวายในหลวง” ของ บลจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง 

 9. โครงการ “ออมสินรักษ์ป่า อาสาช่วยช้าง” เฉลิมพระเกียรติในหลวง ของ ธนาคารออมสิน 

สาขาสุรินทร์ 

 

4. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 จากขอ้คน้พบของการวิจยัผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการให้ความหมายและท่ีมาของ

ความหมายรูปแบบและกลยุทธ์  ความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน)”  เพื่อให้เป็นแนวทางศึกษาในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องคก์ร หรือนาํเป็นดาํเนินเป็นกิจกรรมต่อยอดขององก์รต่อไป ดงัต่อไปน้ี 

 1. จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ โครงการถงันํ้ าใจ เอไอเอส กรณีศึกษา 3 ตาํบล จ.ราชบุรี 

ได้รับการตอบรับท่ีดีจากชุมชน เพราะว่าชุมชนมีความขาดแคลนนํ้ าในการบริโภคอย่างมาก

ในช่วงหนา้แลง้ และแหล่งนํ้าก็ไม่สามารถนาํนํ้ ามาบริโภคได ้ การศึกษาคร้ังน้ืทาํให้ทราบวา่ ความ

ต้องการของชุมชนนั้นเป็นเร่ืองท่ีสําคญัท่ีสุด ดังนั้นก่อนท่ีจะดําเนินกิจกรรมใดๆ องค์กรควร

คาํนึงถึงผูไ้ดรั้บผลประโยชน์จากกิจกรรมนั้นวา่มีความตอ้งการให้ช่วยเหลือในดา้นไหน เพราะถา้

องค์กรเขา้ไปดาํเนินกิจกรรมที่ไม่ตรงต่อความตอ้งการของทางชุมชนแลว้ กิจกรรมที่จดัทาํข้ึน

ย่อมไม่เกิดประโยชน์ใดๆ หรือส่งผลประโยชน์ใดๆให้กบัชุมชน เพราะการไดรั้บความสนใจและ

ตอบรับท่ีดีของชุมชน เท่ากบัวา่กิจกรรมนั้นประสบความสาํเร็จ ส่งผลไปถึงองคก์รดว้ย 

 2. จากการศึกษา พบวา่ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การ

ดาํเนินโครงการถงันํ้ าใจ เอไอเอส อยา่งต่อเน่ือง กระจายติดตั้งถงันํ้ าไปทัว่ประเทศจนครบ 10,000 

ถงั ตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้และเม่ือเสร็จส้ินโครงการ บริษทัไดมี้การต่อยอดไปเป็นโครงการเรา

รักษต์น้นํ้ า เพื่อช่วยกนัอนุรักษต์น้นํ้ าและแหล่งนํ้ าของตนเองให้มีคุณภาพ เพราะทางบริษทัเช่ือว่า

ทุกบา้นคือตน้นํ้าท่ีจะส่งมอบนํ้ าท่ีสะอาดไปยงับา้นต่อไป และทุกคนคือตน้นํ้ าท่ีจะปลูกจิตสํานึกรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มต่อไปดว้ย ดงันั้นการดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการควรมีความต่อเน่ืองและต่อยอดออกไป 
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ไม่กระทาํแบบฉาบฉวย ความต่อเน่ืองอาจทาํให้คนในชุมชนมองเห็นวา่องคก์รมีความตั้งใจและจริงใจ 

ในการสนบัสนุนพฒันาชุมชนใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

 3. จากการสัมภาษณ์คนในชุมชน ทาํให้ทราบว่า ในตาํบลพื้นที่ใกลเ้คียงก็ยงัมีความ

ตอ้งการถงันํ้ าในการกกัเก็บนํ้ าและตอ้งการให้ทางบริษทัลงไปทาํโครงการน้ีเหมือนกนั แต่ว่า

ทางนกัพฒันาสังคมไดเ้ล่าให้ผูว้ิจยัฟังวา่ ในการสํารวจพื้นท่ีของเขา พบวา่ชาวบา้นมีความเดือดร้อนใน

เร่ืองนํ้า แต่วา่ยงัประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้าไม่มากเท่า 3 ตาํบลท่ีทางบริษทัไดล้งมาทาํโครงการ 

ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ นัน่เป็นความคิดเห็นส่วนตวั ไม่สามารถนาํมาตดัสินใจในการเลือกพื้นท่ีในการจดั

กิจกรรมได ้เพราะนกัพฒันาสังคม เป็นผูเ้ล่าว่า พื้นท่ีแถวนั้นมีปัญหาเร่ืองนํ้ าเพื่อบริโภค เพราะว่า 

นํ้ าประปาท่ีน่ีเป็นการสูบมาจากนํ้ าบาดาล ไม่สามารถด่ืมได้ นอกจากน้ีนํ้ าฝนก็ยงัมีการปนเป้ือน

ต่างๆ จากโรงไฟฟ้าในละแวกนั้น ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีถงันํ้า เพื่อรองนํ้าฝนให้มีการตกตะกอนแลว้ 

จึงสามารถนาํมาบริโภคได ้หรือไม่ก็ตอ้งให้ทาง อบต.เป็นคนนาํนํ้ ามาเติมใส่ถงัเก็บนํ้ าเพื่อให้ชาวบา้น

ไดม้าอุปโภคบริโภค ดงันั้น ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การติดตั้งถงันํ้ า บริษทัท่ีมาดาํเนินกิจกรรมควร

ลงพื้นท่ีสอบถามความคิดเห็นของชาวบา้นในละแวกนั้น หรือเขา้มาคลุกคลีกบัชาวบา้น เพื่อศึกษา

ว่า ความตอ้งการในแต่ละพื้นท่ี พอเพียงหรือไม่ การติดตั้งถงันํ้ าควรกระจายไปให้ทัว่ทุกพื้นท่ี ท่ี

ประสบปัญหาการขาดแคลน และในการบริจาคถงันํ้ า หรือ สร้างแหล่งนํ้ าให้กบัชุมชน หน่วยงาน

ต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ ที่จะเขา้ไปช่วยเหลือ ตอ้งตระหนกัในเร่ืองของการเตรียมความพร้อม

สาํหรับชุมชน เพื่อให้ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีได้ทราบถึงวตัถุประสงค์ของการบริจาคหรือสร้าง

แหล่งนํ้าใหก้บัทางชุมชนดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น ทางบริษทัเคยลงไปติดตั้งถงันํ้ าในบริเวณวดั แต่คนไทย

มีความเช่ือว่าการไปเอาของในวดัโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางวดัเป็นบาป ทาํให้ถงันํ้ าในจุดนั้น 

ชาวบา้นไม่กล้ามาใช้ ซ่ึงปัญหาน้ีอาจเป็นเพราะขาดการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ที่ดี ทาํให้มี

ความเขา้ใจคาดเคล่ือน 

 

5. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะโครงการถงันํ้ าใจAIS เพื่อไทยไม่ขาดนํ้ า ในชุมชน

พื้นท่ี ต.นางแกว้ ต.เขาชะงุม้ และต.บางโตนด จงัหวดัราชบุรีเท่านั้น ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะวา่ควรมี

การศึกษาในลักษณะเดียวกันกับโครงการอ่ืนๆของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด 

(มหาชน)  หรือศึกษาโครงการน้ี แต่เปล่ียนชุมชนในการวิจยั อาจมีความหมาย ท่ีมา และรูปแบบ

ต่างกนัไปดว้ย 
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 2. การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการเลือกศึกษาเฉพาะโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั 

ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจดา้นโทรคมนาคม ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะวา่ควรศึกษากลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น 

ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจบริการ และธุรกิจท่องเท่ียว หรือ คมนาคม เป็นตน้ 

 3. ผูว้ิจยัท่ีมีควมสนใจในเร่ืองการให้ความหมาย ท่ีมาของควมหมาย และรูปแบบ กลยุทธ์

ของการรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในด้านอ่ืนๆ ควรศึกษาโดยใช้วิธีวิทยาของการศึกษาเชิง

คุณภาพอ่ืนๆ เช่น การวิจยัแนวปรากฏการณ์วิทยา เพื่อศึกษาถึงปรากฏการณ์ที่เป็นปรัชญาหรือ

ทศันะต่อภาวการณ์กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรธุรกิจโดยมุ่งทาํความเข้าใจความหมายจาก

ประสบการณ์ชีวติท่ีชุมชนไดป้ระสบมา 

 4. เพื่อเป็นประโยชน์แก่องคก์รอ่ืนๆในการนาํวิจยัน้ีไปประยุกต ์ ใชใ้นการวางกลยทุธ์

และวางแผนกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 

 5. เพื่อเป็นแนวทางและพื้นฐานสาํหรับนกัวิชาการและผูท่ี้สนใจ ในการศึกษาเก่ียวกบั

การเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร ในแง่มุมอ่ืนๆต่อไป 
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กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรของบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั 

(มหาชน) 

 

 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  ได้กาํหนดหลกัการดาํเนินงาน 

4 แนวทางเพื่อตอบแทนสังคมไทย  ดงัน้ี 

 1. สนบัสนุนสถาบนัครอบครัว 

  เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ที่ดีของสมาชิกใน

ครอบครัวภายใต ้ โครงการสานรัก สนบัสนุนสถาบนัครอบครัว1 ดว้ยความเช่ือมัน่วา่ “ครอบครัว” 

เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาไปสู่สังคมที่ดี เพราะหากครอบครัวไทยแข็งแรง ย่อมส่งผลให้

ประเทศชาติแข็งแรงไปดว้ย ในปี 2542 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  จึงได้

ริเร่ิมโครงการ “สานรัก” ข้ึน ซ่ึงนบัเป็นนโยบายหลกัของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั 

(มหาชน)  ในดา้นกิจกรรมเพื่อสังคม ดว้ยเล็งเห็นวา่สถาบนัครอบครัวเป็นลกัษณะเด่นของสังคมไทย

มาแต่โบราณกาล และครอบครัวเป็นสถาบนัแห่งแรกท่ีเป็นรากฐานของการสร้างคนให้เป็นคนดี ซ่ึง

ในปัจจุบนัสถาบนัครอบครัวไทยค่อนขา้งอ่อนแอ ความใกล้ชิด และความอบอุ่นในครอบครัว

ลดน้อยลง อนัเน่ืองมาจากวิถีการดาํเนินชีวิต และการดาํรงอยู่ของคนไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม

ภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับสังคมไทยในปัจจุบนัมีการแข่งขนักันสูง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดน้าํไปสู่

ความแตกแยกของครอบครัวในท่ีสุด และเม่ือสภาพครอบครัวไม่แข็งแรงจึงส่งผลให้เกิดปัญหา

สังคมตามมา อาทิเร่ืองยาเสพติด อนัเป็นปัญหาสําคญับ่อนทาํลายทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ 

ปัญหาอาชญากรรม ท่ีสร้างความเดือดร้อนกบัคนในสังคม  และยงัมีปัญหาสังคมอ่ืนๆ ท่ีจะตามมา

อีกมากมาย  ซ่ึงจะนาํพาความเส่ือมเสียมาใหก้บัประเทศชาติ 

  ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีปรารถนาดีต่อสังคมไทย บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั 

(มหาชน)  มีความเขา้ใจ และห่วงใยในความเขม้แข็งของสังคมไทยท่ีเติบใหญ่ดว้ยความรัก ความ

อาทร ความเก้ือกลู และความเขา้ใจภายในครอบครัว 

1.1 ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีของครอบครัว  

   จุดประกายความคิดของคนไทย ให้ตระหนกัถึงความสําคญัของสถาบนั ครอบครัว 

ดว้ยการถ่ายทอดมุมมอง และแนวคิดอนัเป็นประโยชน์ต่อการรณรงค ์เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีใน

ครอบครัว โดยการถ่ายทอดผา่นภาพยนตร์โฆษณา ชุดต่างๆ 
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  1.2  วารสารสานรัก 

   วารสารสานรัก อีกหน่ึงส่ือสร้างสรรค์ท่ีพร้อมเช่ือมสายใยแห่งความรัก ความ

ผกูพนัของในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน วนัน้ีสานรักไดร้วบรวมและถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีหลากหลาย  

พูดคุยบอกเล่าข่าวคราวของคนเก่งผา่นตวัหนงัสือ พร้อมอพัเดททุกข่าวและโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ 

ติดตามไดจ้าก  http://www.sarnrak.net 

  1.3 จุลสารสาํหรับครอบครัว 

   โครงการสานรักไดมี้การจดัทาํจุลสารสําหรับครอบครัวข้ึน โดยสอดแทรกสาระ

ความรู้ ทางวชิาการ เก่ียวกบักลยุทธ์การสร้างบรรยากาศแห่งความรักภายในครอบครัว และเทคนิค

การเล้ียงลูกดว้ยวธีิการสมยัใหม่ เช่น การพฒันา EQ ของลูก วธีิการสร้างลูกใหเ้ป็นอจัฉริยะ 

   จุลสารดังกล่าว ได้มีการจดัทาํข้ึน เพื่อให้ความรู้กับสมาชิกภายในครอบครัว 

โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อม สู่การสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ 

นอกจากน้ี ทางโครงการสานรัก ยงัไดมี้การจดักิจกรรมเพื่อให้ความรู้กบัสมาชิกในครอบครัวหลาย

รูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการจดัสัมมนาเชิงวิชาการ การให้ความรู้กบัเยาวชนในโรงเรียนเพื่อนาํไปเป็น

แนวทางปฏิบติัต่อครอบครัวในชีวติประจาํวนั 
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  1.4 กิจกรรม AIS Family Rally เพื่อสายใจไทย 

   การจดักิจกรรมในรูปแบบของการแข่งขนัแรลล่ีรถยนตก์ารกุศล ท่ีเปิดโอกาสให้

สมาชิกในครอบครัวไดใ้ชเ้วลาวา่งทาํกิจกรรมร่วมกนัดว้ย เกมการแข่งขนัท่ีจะช่วยเสริมสร้างความ

รักความเขา้ใจ และความสามคัคีระหวา่งสมาชิกภายในครอบครัวใหแ้น่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน กิจกรรมน้ี

ไดจ้ดัต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี 

  1.5 กิจกรรม AIS Family Walk Rally สมทบทุนมูลนิธิอานนัทมหิดล 

   กิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีภายในครอบครัว โดยการใชเ้วลาวา่งร่วมกนั 

ใหเ้กิดประโยชน์ในรูปแบบการออกกาํลงักาย มีการใชค้วามคิดและการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ

หนา้ เพื่อเป็นการสร้างความสามคัคี และความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั

ระหวา่งผูเ้ขา้แข่งขนั 

 2. เป็นแบบอยา่งท่ีดีในสังคม 

  หาตวัอยา่งเยาวชนท่ีดีของสังคมไทย ภายใตแ้นวคิด  “ครอบครัวท่ีแข็งแรง ไม่จาํเป็นตอ้ง

มาจากครอบครัวท่ีสมบูรณ์ แต่มาจากจิตใจท่ีแข็งแกร่ง”  โดยถ่ายทอดชีวิตของเด็กท่ียากไร้ แต่มี

ความรักความผูกพนัในครอบครัวท่ีแน่นแฟ้น ส่งผลให้เป็นเด็กกตญั�ู มีความมุ่งมัน่ในการต่อสู้

ทาํงานหาเล้ียงชีพเพื่อครอบครัว  และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อพฒันาตนเองใหมี้อนาคตท่ีดี 

  2.1 รายการสารคดีทางโทรทศัน์ “สานรัก คนเก่งหวัใจแกร่ง” 

 

 

 

ภาพท่ี 5 โครงการ “สานรัก คนเก่งหวัใจแกร่ง” 

 

   ความเป็นมา 

   จากการดาํเนินโครงการ “สานรัก สนบัสนุนสถาบนัครอบครัว” พบว่าแต่ละ

ครอบครัวมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป ครอบครัวท่ีสมบูรณ์ไม่จาํเป็นตอ้งประกอบดว้ย พ่อ แม่ ลูก แต่

อาจประกอบดว้ยหน่วยอ่ืนๆอาทิ พี่ นอ้ง ปู่  ยา่ ตา ยาย ทั้งน้ีไม่วา่ครอบครัวจะประกอบดว้ยหน่วยใด 

แตกต่างกนัอยา่งไร ทุกครอบครัวจะมีแกนหลกัเพื่อเช่ือมความรักของสมาชิกทุกคนเขา้ดว้ยกนัคือ
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หวัใจ จึงไดเ้กิดแนวคิดวา่ “ครอบครัวท่ีแข็งแรง ไม่จาํเป็นตอ้งมาจากครอบครัวท่ีสมบูรณ์ หากแต่

มาจากหวัใจท่ีแข็งแกร่ง”  ดงันั้นจึงไดริ้เร่ิมโครงการ “สานรัก คนเก่งหวัใจแกร่ง” ข้ึนเพื่อช่วยเหลือ

หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของครอบครัวคือเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนท่ีด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสทาง

การศึกษา เพราะการศึกษาหาความรู้จะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการทาํมาหาเล้ียงตนเองและครอบครัว 

เพื่อใหมี้ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และไม่เป็นภาระต่อสังคม 

   โครงการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” ได้มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวและ

ทุนการศึกษาใหก้บัเยาวชนท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้โครงการฯจนจบในระดบัปริญญาตรี โดยแบ่งเป็น 3 

ระดบั 

   1. ระดบัประถมศึกษา ถึง มธัยมศึกษาตอนตน้ปีละ 5,000 บาท  

   2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ป.ว.ช.) ปีละ 7,000 

บาท    

   3. ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.)หรือ ระดบัปริญญาตรีปีละ 12,000

บาท                

   สาํหรับทุนช่วยเหลือทุกครอบครัว ในเบ้ืองตน้ครอบครัวละ 10,000 บาท  

   วตัถุประสงค ์

   1. เพื่อช่วยเหลือหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของครอบครัว โดยมอบโอกาสให้เยาวชนดอ้ย

โอกาสท่ีเป็นคนกตญั�ู ไดมี้โอกาสศึกษาเล่าเรียน เพื่อป็นกาํลงัสาํคญัของครอบครัว เป็นคนดีของ

สังคม และเป็นกาํลงัสาํคญัของชาติในอนาคต 

   2. เพื่อเผยแพร่แบบอย่างท่ีดีของสังคมไทย และส่ือให้เห็นว่า “ครอบครัวท่ี

แขง็แรงไม่จาํเป็นตอ้งมาจากครอบครัวท่ีสมบูรณ์ แต่มาจากหวัใจท่ีแขง็แกร่ง”   

   3. เพื่อปลูกจิตสาํนึกของคนในสังคมให้ตระหนักถึงความสาํคญัของสถาบนั

ครอบครัว 

   4. เพื่อปลูกจิตสาํนึกของเยาวชนทัว่ไปให้เห็นความสาํคญัของการศึกษา การหา

ความรู้ และมีความกตญั�ูต่อผูมี้พระคุณ 

   5. ส่งเสริมและใหก้าํลงัใจการต่อสู้ชีวติแก่ผูช้มทัว่ไป โดยเฉพาะผูท่ี้กาํลงัประสบ

ปัญหาในชีวติ 

   กลุ่มเป้าหมาย 

   1. ประชาชนคนไทย เพราะคนไทยทุกคนควรไดรั้บรู้เร่ืองราวแบบอย่างท่ีดีของ

สังคม และมีโอกาสไดช่้วยเหลือเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาส 
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   2. เยาวชนไทยท่ีมีโอกาสท่ีดีอยู่แลว้ เพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้มีจิตสาํนึกท่ีดีและ

ตั้งใจเรียน 

   ระยะเวลาดาํเนินการ 

   ตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 โดยดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั    

   ส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บ                                                                                                                                                                                                                                                                          

   1. เยาวชนในโครงการได้รับโอกาสทางการศึกษา และจะเป็นกาํลงัของชาติ

ในอนาคต 

   2. คนไทยหนัมาใหค้วามสาํคญักบัสถาบนัครอบครัวมากข้ึน 

  2.2 กิจกรรม สานรัก คนเก่งหวัใจแกร่งสัญจร 

   นาํตวัอยา่งเยาวชนท่ีมีความประพฤติดี มีความกตญั�ู และขยนัทาํงานหารายได้

ช่วยเหลือครอบครัว และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่เด็กและ เยาวชนไทย 

ยงัโรงเรียน สถานสงเคราะห์และสถาบนัการศึกษาต่างๆทัว่ประเทศ เพื่อมุ่งหวงัให้เด็กและเยาวชน

ไทยมีกาํลงัใจในการต่อสู้ชีวิต มีความกตญั�ู ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเป็นแบบอยา่งท่ีดี เพื่อจะได้

เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีของสังคมไทยต่อไปในอนาคต 

   ปี 2549 ไดจ้ดักิจกรรมข้ึนท่ี 

   1. โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ต.ผางาม อ.เวยีงชยั จ.เชียงราย                                                                

   2. สถานสงเคราะห์เด็กชายบา้นปากเกร็ด จ.นนทบุรี                                                                                       

   3. สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จงัหวดัอุบลราชธานี 

   ปี 2550 ไดจ้ดักิจกรรมข้ึนท่ี 

   1. สถานสงเคราะห์เด็กชายบา้นบางละมุง จ.ชลบุรี                                                                                           

   2. โรงเรียนวดัสระส่ีมุม อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 

1   ปี 2551 ไดจ้ดักิจกรรมข้ึนท่ี 

   1. ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จ.ขอนแก่น0 

   2. ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จ.สุราษฎธ์านี0 

  2.3 แคมป์เยาวชน สานรัก คนเก่งหวัใจแกร่ง 

   กิจกรรมเพื่อสร้างขวญักาํลงัใจ ให้กบัเยาวชน คนเก่ง หวัใจแกร่ง ท่ีประพฤติตน

เป็นคนดี และเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัสังคม และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในโครงการ ไดท้าํความ

รู้จกั แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ และทาํกิจกรรมร่วมกนั รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโลกทศัน์การ

เรียนรู้นอกชั้นเรียนใหไ้ดรั้บความรู้ ทดัเทียมกบัเยาวชนในสังคมเมือง แคมป์เยาวชน สานรัก คนเก่ง

หวัใจแกร่ง ไดน้าํเยาวชนในโครงการฯ จาํนวนคร้ังละ 60 คน มาเขา้แคมป์ เพื่อพบปะแลกเปล่ียน
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ประสบการณ์ ความรู้ ทศันศึกษาในสถานท่ีต่างๆ รวมถึงไดเ้รียนรู้สาระวิธีการดาํเนินชีวิต เพื่อนาํ

กลบัไปใชใ้นชีวติประจาํวนั แคมป์เยาวชน สานรัก คนเก่งหวัใจแกร่ง ไดเ้ร่ิมจดัน้ึนในปี 2546 จนถึง

ในปัจจุบนั  มอบเทปรายการโทรทศัน์ "สานรัก คนเก่งหวัใจแกร่ง" 

 

 

 

ภาพท่ี 6 การมอบเทปรายกายโทรทสัน์ “สานรัก คนเก่งหวัใจแกร่ง” 

 

   เน่ืองจาก รายการ “สานรัก คนเก่งหวัใจแกร่ง” ไดรั้บความสนใจและการตอบรับ

ท่ีดีจากประชาชน เพราะเน้ือหารายการมีความเหมาะสมท่ีจะนาํไปเป็นส่ือการเรียนการสอนในการ

เผย แพร่เร่ืองจริยธรรม คุณธรรมใหแ้ก่นกัเรียนนกัศึกษาในโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาต่างๆ ได้

เป็นอย่างดี รวมถึงการใช้เป็นส่ือประกอบการเทศนาธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมความดีให้แก่

ประชาชนท่ีเขา้มาฟังธรรมในวดั ดงันั้น ในปี 2549 รายการ “สานรัก คนเก่งหวัใจแกร่ง” จึงไดถู้ก

ผลิตในรูปแบบของวซีีดีเพื่อการศึกษา สาํหรับใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา โรงเรียน 

วดั สถานพินิจ และหน่วยงานท่ีสนใจต่างๆ 

   โดยโครงการสานรัก ไดท้าํการผลิต และมอบซีดีใหแ้ก่โรงเรียนต่างๆทัว่ประเทศ 

รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ไปแลว้ถึง 1.8 แสนแผน่  

 3. ใหโ้อกาสและช่วยเหลือสังคม 

  จดัข้ึนเพื่อตอบแทนสังคมดว้ยการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมไทย และพฒันาชีวิต

ความเป็นอยูข่องคนไทยใหดี้ข้ึน รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่นอ้งคน

ไทย ท่ีประสบปัญหาจากภยัธรรมชาติทุกพื้นท่ีของประเทศ 
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  3.1 โครงการ เอไอเอส สร้างอาชีพ Call Center แด่ผูพ้ิการ 

 

   
 

 

 
ภาพท่ี 7 โครงการ เอไอเอส สร้างอาชีพ Call Center แด่ผูพ้ิการ 

 

   ในปี 2550 เอไอเอสไดริ้เร่ิมโครงการ "เอไอเอสสร้างอาชีพ Call Center แด่        

ผูพ้ิการทางสายตา" โดยร่วมมือกบัมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์

ดว้ยการรับผูพ้ิการทางสายตาเขา้มาทาํงานเป็นพนกังาน call center และให้การสนบัสนุนเคร่ืองมือ

ในการปฏิบติังาน   จดัสภาพแวดลอ้มการทาํงาน ให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีเป็นมาตรฐาน 

ขององคก์รเช่นเดียวกบัพนกังานทัว่ไป 

   เอไอเอสเล็งเห็นวา่ ผูพ้ิการเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ มีความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียม

คนปกติทัว่ไป ดงันั้นในปี 2550 เอไอเอสจึงไดริ้เร่ิมโครงการ “เอไอเอสสร้างอาชีพ call center แด่  

ผูพ้ิการทางสายตา” โดยร่วมมือกบัมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัป์  

เปิดรับผูพ้ิการทางสายตาเขา้มาทาํงานเป็นพนกังาน call center และให้การสนบัสนุนเคร่ืองมือใน

การปฏิบติังาน จดัสภาพแวดลอ้มการทาํงาน ให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆท่ีเป็นมาตรฐาน

ขององคก์รเช่นเดียวกบัพนกังานทัว่ไป ทั้งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูพ้ิการทางสายตาไดมี้อาชีพท่ีมัน่คง

โดยใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่สร้างรายได้ให้กบัตนเองและครอบครัว มีความภาคภูมิใจใน

ตนเอง ไม่เป็นภาระต่อสังคม และสามารถทาํประโยชน์ให้แก่สังคมในรูปของการจ่ายภาษีเงินได้

ตลอดจนดาํรงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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   ปัจจุบนัมีพนกังาน call center ผูพ้ิการทางสายตา 23 คน โดยจาํนวน 12 คน

ปฏิบติังานประจาํอยูท่ี่บริษทั และอีก 11 คนทาํงานประจาํท่ีศูนยป์ฏิบติัการ call center แด่ผูพ้ิการ

ทางสายตา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์ นอกจากน้ี บริษทัฯได้

ขยายโอกาสไปยงัเขตภูมิภาค โดยร่วมมือกับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม

ราชินูปถมัภ์ จงัหวดัเชียงใหม่ เปิดศูนยป์ฏิบติัการ call center แด่ผูพ้ิการทางสายตา มีพนกังาน

จาํนวน 8 คน ซ่ึงเอไอเอสให้การสนบัสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์และความรู้ต่างๆ โดยให้โรงเรียนเป็น

ผูดู้แล 

       ในปี 2551 เอไอเอสไดข้ยายโอกาสไปสู่ผูพ้ิการทางการไดย้ิน (หูหนวก) ตาม

เจตนารมณ์ท่ีตอ้งการสนบัสนุนและใหโ้อกาสผูพ้ิการทางการไดย้นิไดมี้งานทาํ ขอ้มูลจากสํานกังาน

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพคนพิการแห่งชาติพบวา่ กวา่ 100,000 คนท่ีจดทะเบียนเป็นผูพ้ิการทางการ

ไดย้ินนั้น มีเพียง 1%หรือประมาณ 1,000 คนเท่านั้นท่ีสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และใน

จาํนวนน้ีมีโอกาสไดเ้ขา้ทาํงานในบริษทัไดไ้ม่ถึง 10% และส่วนใหญ่จะทาํงานดา้นการจดัเอกสาร 

การตรวจพิสูจน์อกัษร จึงทาํให้ส่วนใหญ่ของผูพ้ิการทางการได้ยินไม่ได้รับโอกาสนาํความรู้

ความสามารถท่ีมีอยูม่าใชใ้นการทาํงาน ท่ีสําคญัคือดว้ยคุณสมบติัของผูพ้ิการทางการไดย้ินพบวา่มี

ความสามารถพร้อมเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ ทั้งมีความตั้งใจและมีสมาธิในการทาํงานสูงกวา่

คนปกติทัว่ไป 

   ปัจจุบนัมีผูพ้ิการทางการไดย้ินจาํนวน 8 คนร่วมงานกบับริษทัฯมาเป็นเวลา 1 ปี 

ในช่วงแรกพนกังานกลุ่มน้ีจะไดรั้บการอบรมดา้นขอ้มูลการบริการต่างๆ มีการทดสอบความถนดั 

ความชาํนาญของผูพ้ิการ โดยทาํหนา้ท่ีให้บริการตอบคาํถามขอ้มูลต่างๆ ผา่นบริการท่ีเรียกวา่ Real 

Talk ภาษามือ (iSign) ผ่านเวบแคมจอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีผูพ้ิการทางการได้ยินเป็นลูกคา้หลกั 

นอกจากน้ียงัให้บริการแกไ้ขขอ้มูล ปรับเปล่ียน หรือยกเลิกขอ้มูลเช่น กรณีลูกคา้ติดต่อขอยกเลิก

คอนเทนตต่์างๆท่ีไม่ตอ้งการ หรือโหลด GPRS โหลดเพลงคอลล่ิง เมโลด้ี เป็นตน้ 
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1  3.2 โครงการถงันํ้าใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดนํ้า 

 

   
 

 

 

1ภาพท่ี 8 โครงการถงันํ้าใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดนํ้า 

 

1   ความเป็นมาของโครงการฯ 

      เน่ืองดว้ยในปี 2549 เป็นปีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงครองสิริราชสมบติั

ครบ 60 ปี บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) จึงไดจ้ดัโครงการร่วมเฉลิมฉลองเน่ืองใน

วโรกาสมหามงคลดงักล่าว โดยดาํเนินการตามแนวพระราชดาํริในโครงการเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ า

เพื่อชุมชน ดว้ยการจดัทาํถงัเก็บนํ้ าขนาด 2,200 ลิตร พร้อมสร้างฐานวางถงัเก็บนํ้ า  เพื่อนาํไปมอบ

และติดตั้งให้กบัชุมชนในพื้นท่ีทุรกนัดารท่ีประสบภยัแลง้  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนผูป้ระสบภยัแลง้ทัว่ประเทศ 

   ดว้ยตระหนกัในแนวพระราชดาํริดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า  และจาก

การติดตั้งขยายสถานีฐานของเอไอเอสในพื้นท่ีต่างๆ ของประเทศทาํให้เราเรียนรู้วา่ ประชาชนส่วนใหญ่

ในทอ้งถ่ินทุรกนัดารหลายแห่งยงัคงประสบปัญหาขาดแคลนนํ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงการ

ขาดแหล่งเก็บนํ้าในช่วงหน้าแลง้และหน้าฝน  ดงันั้นบริษทัฯจึงไดริ้เร่ิมดาํเนินโครงการถงันํ้ าใจ     

เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดนํ้ า เน่ืองในวโรกาสครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี  ในปี 2549 เอไอเอสได้

มอบถงัเก็บนํ้ าขนาด 2,200 ลิตร จาํนวนทั้งหมด 1,218 ถงั สามารถช่วยเหลือประชาชนผูเ้ดือดร้อน

เป็นจาํนวนกวา่ 431,060 คนหรือ 109,982 ครัวเรือนทัว่ประเทศ 

        ในปี 2550 เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  5 

ธนัวาคม 2550 เอไอเอสไดม้อบถงัเก็บนํ้ าจาํนวน 4,365 ถงั  โดยทยอยแจกจ่ายตามความตอ้งการ

ของชุมชนในหลายพื้นท่ีซ่ึงอยู่ห่างไกลแหล่งนํ้าหรือประสบภยัแล้ง  ให้มีนํ้ากินนํ้าใช้  สามารถ
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ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนไดใ้นระดบัหน่ึง  ทั้งยงัเป็นการสนองนโยบายของ

รัฐบาลในการประกาศ “วาระนํ้าแห่งชาติ” อีกดว้ย 

     เพื่อให้โครงการดงักล่าวเขา้ถึงประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนอย่างทัว่ถึง  

เอไอเอสจึงไดร่้วมกบัสํานกันายกรัฐมนตรี กองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ และสํานกังาน

ปลดักระทรวงกลาโหม มอบถงัเก็บนํ้ าจาํนวนรวม 2,790 ถงั เน่ืองจาก หน่วยงานดงักล่าวไดท้าํงาน

ใกลชิ้ดประชาชนในถ่ินทุรกนัดาร จึงมีขอ้มูลความเดือดร้อนของประชาชนท่ีประสบภยัทัว่ประเทศ 

ทาํใหมี้ยอดรวมการสนบัสนุนทั้งส้ิน 7,155 ถงั 

   ปี 2551 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม 2551 เอไอเอสไดด้าํเนิน

โครงการ “ถงันํ้ าใจเอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดนํ้ า” ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3  เน่ืองจากผูน้าํชุมชนและ

ชาวบ้านจาํนวนมากในหลายพื้นที่กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อ

ประชาชนชาวไทย  อีกทั้งยงัมีพื้นท่ีประสบภยัแลง้ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือในอีกหลายส่วนทัว่

ประเทศ  ดงันั้นเอไอเอสจึงพร้อมท่ีจะดาํเนินการติดตั้งและมอบถงัเก็บนํ้ าอีกเป็นจาํนวน 1,500 ใบ

ให้กบัชุมชนในภาคต่างๆ  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  สามารถช่วยบรรเทา

ความเดือดร้อนไดก้วา่ 850,000 ครัวเรือนทัว่ประเทศ 

   ในปี 2552 เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการฯ จึงเห็นควรให้มีการแนะนาํ ให้ความรู้ 

แนวทางการอนุรักษแ์หล่งนํ้าในชุมชน และการใชน้ํ้าอยา่งคุม้ค่า นอกเหนือจากการไดรั้บสนบัสนุน

ถงัเก็บนํ้าจากบริษทัฯ  ซ่ึงรูปแบบการแนะนาํใหค้วามรู้นั้นจะสอดคลอ้งกบัวิถีความเป็นอยูข่องแต่ละ

ทอ้งท่ี 

1   วตัถุประสงค ์

   1. ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  เน่ือง

ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี  และเน่ืองในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 

80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 

        2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีประสบภยัแลง้  

   1กลุ่มเป้าหมาย 

   1. ประชาชนในพื้นท่ีประสบภยัแลง้ 

   2. หน่วยงานรัฐ อาทิ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   กระทรวงมหาดไทย   

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 

   3. ส่ือมวลชน 
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   1ส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

   1. สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีประสบภยัแลง้ไดร้ะดบัหน่ึง 

   2. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเอไอเอสกบัชุมชน 

  3.3 เอไอเอส ยิม้หวานวนัเด็ก สานรักเพื่อนอ้งพิการ 

   เจตนารมณ์ ตามท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินโครงการสานรัก สนบัสนุนสถาบนัครอบครัว 

เพื่อเสริมสร้างความรักความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนแก่ครอบครัว ดว้ยความเช่ือมัน่

วา่ครอบครัวท่ีอบอุ่นสามารถลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมได  ้และเยาวชนก็เป็นหัวใจสําคญัของ

ครอบครัวท่ีเราทุกคนตอ้งช่วยกนัดูแลให้ความรักความอบอุ่น รวมถึงสนบัสนุนส่งเสริมให้ไดรั้บ

การพฒันาทั้งร่างกายและจิตใจในทางท่ีถูกตอ้ง เพื่อเป็นรากฐานท่ีดีให้แก่สังคมไทยต่อไปในอนาคต 

ดงันั้นในวนัเด็กแห่งชาติทุกปี เอไอเอสไดจ้ดักิจกรรมวนัเด็ก โดยใชช่ื้องานวา่ “เอไอเอสยิม้หวาน

วนัเด็ก” ซ่ึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา และไดจ้ดัข้ึนท่ีสํานกังานบริการเอไอเอส ทุก

สาขาทัว่ประเทศ โดยมีรูปแบบกิจกรรม คือการเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่เยาวชน เปิด

โอกาสใหเ้ยาวชนแสดงออกในทางท่ีถูกตอ้ง และเสริมสร้างความสัมพนัธ์ให้แก่ครอบครัว สําหรับ 

วนัเด็กแห่งชาติตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบนั ไดมุ้่งเน้นการจดักิจกรรมให้แก่กลุ่มเยาวชนท่ีมีความ

บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา เพราะตระหนกัดีว่าเยาวชนกลุ่มดงักล่าว เป็นกลุ่มท่ีมีความสําคญั

ไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่เด็กปกติทัว่ไป หากไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ดและการให้โอกาสในทางท่ีถูกตอ้ง   

  3.4 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เอไอเอส – สานรัก 

   สืบเน่ืองมาจากวนัเด็กแห่งชาติ บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของเด็กๆ ใน

ดา้นการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเด็กท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาอนัเน่ืองมาจากปัญหาความยากจน 

ครอบครัวแตกแยก จึงร่วมกบัมูลนิธิเด็กท่ีเห็นความสําคญัดา้นการศึกษา และไดใ้ห้ความช่วยเหลือ

อุปการะเด็กท่ีประสบปัญหาเหล่าน้ี ในปี 2545 บริษทัฯ จึงสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลหมู่บา้น

เด็ก สานรัก ข้ึน เพื่อเป็นบา้นและโรงเรียนท่ีมีทั้งความรักความอบอุ่นการเอาใจใส่ดูแล และให้

การศึกษาท่ีดีแก่เด็กๆ ไดเ้รียนรู้หนงัสือควบคู่ไปกบัการฟ้ืนฟูจิตใจ เห็นคุณค่าในตนเอง อนัจะเป็น

พื้นฐานสําคญัในการเจริญเติบโต และอยู่ร่วมกนัเป็นส่วนหน่ึงในสังคมไทย ไม่ใช่ส่วนเกินของ

สังคมอีกต่อไป โรงเรียนอนุบาลหมู่บา้นเด็ก สานรัก ตั้งอยูภ่ายในบริเวณสํานกังานมูลนิธิเด็กพุทธ

มณฑลสาย 4 นครปฐม เป็นโรงเรียนประจาํ สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ขวบ ไดเ้ปิดดาํเนินการเป็นท่ี

เรียบร้อย เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2546 โครงการดงักล่าว ไดข้ยายผลไปยงัต่างจงัหวดั โดยเนน้ท่ี

ความพร้อมของชุมชน ความเหมาะสมของพื้นท่ี ความเขม้แขง็ และความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ  
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   ปัจจุบนัมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเอไอเอส-สานรัก ดงัน้ี  

   1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเอไอเอส-สานรัก 1 ณ บริเวณ ศาลากลางบา้นท่างาม หมู่ท่ี 9 

ตาํบล อุ่มเม่า อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไดเ้ปิดอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2547  

   2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเอไอเอส-สานรัก 2 ณ บริเวณโรงเรียนบา้นหาดใหญ่ ตาํบล

หนองแขม อาํเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2549  

   3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเอไอเอส – สานรัก 3 ณ บริเวณโรงเรียนบา้นแม่สาว ตาํบล

แม่สาว อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2550  

   4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเอไอเอส-สานรัก 4 ณ ท่ีทาํการองค์การบริหารส่วนตาํบล

จกัราช อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 

  3.5  ลานกีฬา เอไอเอส 

   ลานกีฬา เอไอเอส จดัข้ึน มีวตัถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้มี

สถานท่ีในการออกกาํลงักาย และเล่นกีฬากลางแจง้ เพื่อสุขภาพอนามยัท่ีดีของประชาชน รวมทั้งได้

ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยลดปัญหายาเสพติดไดอี้กทางหน่ึง โดยจดัทาํข้ึนภายในบริเวณ

สวนสาธารณะ และบนพื้นท่ีสาธารณะตามแหล่งชุมชนต่างๆ โดยบริษทัฯ จะสร้างสนามบาสเกตบอล

ขนาดมาตรฐานพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟส่องสวา่ง ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดจ้ดัสร้างสนามบาสเกตบอล

ขนาดมาตรฐาน และสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ รวม 6 แห่งประกอบดว้ย 

   ในเขตกรุงเทพฯ  

   1. บริเวณสวนรถไฟ เขตจตุจกัร : สนามบาสเกตบอล จาํนวน 2 สนาม เม่ือวนัศุกร์

ท่ี 3 สิงหาคม 2544             

   2. บริเวณพื้นท่ีใตส้ะพานพระราม  9 : สนามบาสเกตบอล และสนามฟุตซอล 

อยา่งละ 1 สนาม เม่ือวนัศุกร์ท่ี 25     มีนาคม 2548                                                                                                                                                          

   3. บริเวณศูนยเ์ยาวชนคลองเตย จาํนวน 2 สนาม : สนามบาสเกตบอล จาํนวน 2 

สนาม เม่ือวนัท่ีศุกร์ 25 มีนาคม 2548 

   ในส่วนภูมิภาค 

   1. บริเวณสนามกีฬากลาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 1 สนาม : สนามบาสเกตบอล 

จาํนวน 1 สนาม เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 11 มีนาคม 2547            

   2. บริเวณบึงแก่นนคร จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 1สนาม : สนามบาสเกตบอล 

จาํนวน 1 สนาม  เม่ือวนัพุธท่ี 15 กนัยายน 2547 

   3. บริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุรี จาํนวน 1สนาม : สนาม

บาสเกตบอล จาํนวน 1 สนาม เม่ือวนัจนัทร์ท่ี  7 มีนาคม 2548 
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  3.6  เอไอเอส จดัหาอุปกรณ์สนบัสนุนการปฏิบติังานตาํรวจจราจร 

1   โครงการจดัหาอุปกรณ์สนบัสนุนการปฏิบติังานตาํรวจจราจร 

   ความเป็นมาของโครงการ 

      เน่ืองด้วยบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถึง

ความสําคญัและความตั้งใจของสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ ท่ีจดัทาํโครงการอนัเป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณชนและชุมชนอยา่งดีเสมอมา ซ่ึงโครงการต่างๆสอดคลอ้งสมตามเจตนารมณ์ท่ีทางบริษทัฯ

ไดต้ั้งไว ้ดงันั้นในปี 2545 เอไอเอสจึงไดจ้ดัทาํโครงการจดัหาอุปกรณ์สนบัสนุนการปฏิบติังาน

ตาํรวจจราจรข้ึน เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความสําคญัความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฏิบติังานจราจร ท่ี

จะส่งผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งๆข้ึน ทาํให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผูส้ัญจรใช้

รถใชถ้นนในทา้ยท่ีสุด  

  3.7 เอไอเอส-สวพ.91 แจง้เหตุด่วน เหตุร้าย และจราจร 

   โดยเอไอเอส ร่วมกบั สวพ.FM.91 ขยายเครือข่ายในการช่วยเหลือสังคม ดว้ยการ

จดัอบรมพนกังาน และพฒันาขีดความสามารถของ AIS Call Center 1175 ในการดูแลผูใ้ชบ้ริการ  

เอไอเอส ท่ีโทรแจง้เหตุด่วนเหตุร้าย รวมทั้งสอบถามเส้นทางจราจร นอกจากนั้น ยงัเปิดรับอาสาสมคัร 

จากพนกังานและผูใ้ชบ้ริการเอไอเอส จาํนวนกว่า 25 ลา้นราย ในการเป็นเหยี่ยวข่าว เพื่อแจง้เหตุ

ขอ้มูลข่าวสาร และความปลอดภยัไปยงั สวพ FM.91 ผา่นหมายเลขโทรศพัท ์1644 ฟรี ในปี 2551 

ไดมี้การจดักิจกรรมรณรงค์ให้ตระหนกัถึงปัญหาโลกร้อน ตามโครงการ Green Network โดยมี

กิจกรรม ดงัน้ี 

   1.  กิจกรรมพ่อ-ลูก รักษ์นํ้า...รักษ์เจา้พระยา : เป็นการร่วมรักษาส่ิงแวดลอ้มใน

แม่นํ้าเจา้พระยา ดว้ยการเก็บขยะ มีคู่พอ่-ลูก เขา้ร่วมกิจกรรม 100 คน ณ บริเวณรอบเกาะเกร็ด       

จ.นนทบุรี เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2551  

   2. กิจกรรมแม่-ลูก ปลูกป่า ลดโลกร้อน : ชวนกนัร่วมรักษาพื้นท่ีป่าดว้ยการปลูก

ป่าชายเลน มีคู่แม่-ลูก เขา้ร่วมกิจกรรม 100 คน ณ ป่าชายเลน บริเวณวดัคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง 

จ.สมุทรสงคราม เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2551  

   3. กิจกรรมแรลล่ีจกัรยาน ลดโลกร้อน : เชิญชวน 20 ครอบครัว ผูฟั้งรายการทาง

สถานีข่าว สวพ FM.91 ข่ีจกัรยานแรลล่ี เก็บ RC ตามฐานต่างๆ ภายใน เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2551 

  3.8  เอไอเอส แนะแนววา่ท่ีบณัฑิต กา้วสู่วยัทาํงานท่ีสดใส 
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ภาพท่ี 9  เอไอเอส แนะแนววา่ท่ีบณัฑิต กา้วสู่วยัทาํงานท่ีสดใส 

 

   เอไอเอส จดักิจกรรมดีๆ แนะแนววา่ท่ีบณัฑิตใหม่ไดเ้ตรียมพร้อมก่อนไปสมคัร

งาน และปรับตวัเพื่อเขา้สู่โลกแห่งการทาํงาน 

   เจตนารมณ์ 

   ทรัพยากรบุคคลถือเป็นกาํลงัสําคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รให้กา้วไปสู่ความสําเร็จ

หน่วยงานต่างๆจึงพยายามสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาร่วมงาน เพื่อพฒันาองคก์ร

ใหเ้ขม้แขง็และมีศกัยภาพ ดงันั้น “การพฒันาบุคลากร” จึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หรือเอไอเอส ให้ความสําคญัเป็นอยา่งยิ่ง นอกเหนือจากการพฒันาสินคา้

และการบริการท่ีมีคุณภาพ ด้วยการจดัให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

รวมไปถึงการเสริมสร้างวฒันธรรมภายในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และไดถ้่ายทอด

ความรู้ด้านต่างๆสู่ภายนอกโดยเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้มาเยี่ยมชม

กิจการภายใน พร้อมทั้งแลกเปล่ียนประสบการณ์ในดา้นต่างๆ รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดว้ย 

        นิสิตนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 เป็นกลุ่มบุคคลท่ีกาํลงัจะสําเร็จการศึกษา และเตรียมพร้อม

จะกา้วเขา้สู่โลกแห่งการทาํงานต่อไป ประกอบกบัองค์กรต่างๆย่อมตอ้งการบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพ

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานต่างๆขององค์กรให้ประสบความสําเร็จ ดงันั้น เอไอเอ

สจึงไดริ้เร่ิมโครงการ “เอไอเอส แนะแนวว่าท่ีบณัฑิต ให้ชีวิตไม่เตะฝุ่ น” ข้ึนตั้งแต่ในปี 2550 เพื่อ

เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชั้ นปีท่ี 4 ได้เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และเรียนรู้
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ประสบการณ์ในการทาํงานเพิ่มเติม ก่อนจะเขา้สู่โลกแห่งการทาํงานจริง จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

คดัเลือกและพฒันาบุคลากร (Recruitment and Development) พร้อมรับฟังเคล็ดลบัท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการสมคัรงาน อนัจะส่งผลให้เกิดการพฒันาตนเอง และเป็นการเตรียมความพร้อม

ใหก้บันิสิตนกัศึกษาเพื่อสร้างโอกาสท่ีดีในการไดง้านทาํ  และเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีศกัยภาพของ

ประเทศต่อไป 

   วตัถุประสงค ์ 

    1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่นิสิตนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  มหาวทิยาลยัทั้ง

ภาครัฐและเอกชน  ในกรุงเทพและต่างจงัหวดั ก่อนเขา้สู่ชีวิตการทาํงาน ให้สามารถปรับตวัและ

เรียนรู้จากสถานการณ์จริง   

   2. เพื่อเป็นการคืนกาํไรกลบัสู่สังคมตามเจตนารมณ์ของบริษทัท่ีให้ความสาํคญั

กบัเยาวชนมาโดยตลอด                                                                                                                                 

   กลุ่มเป้าหมาย  

   นิสิตนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  จากสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ                                                                                                                                          

   ส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    

   นิสิตนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากโครงการไปใช้ประโยชน์ได้

จริงในการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมคัรงาน  การปรับตวัและพฒันาทกัษะในการทาํงาน                                                                                                                                                  

   1. เอไอเอส แนะแนววา่ท่ีบณัฑิต กา้วสู่วยัทาํงานท่ีสดใส ปี 2553 

   2. เอไอเอส แนะแนววา่ท่ีบณัฑิต กา้วสู่วยัทาํงานท่ีสดใส ปี 2551 

   3. เอไอเอส แนะแนววา่ท่ีบณัฑิต กา้วสู่วยัทาํงานท่ีสดใส ปี 2550 

3.9  เอไอเอสร่วมใจบรรเทาภยันํ้ าท่วม 

   โครงการที่จดัข้ึนเพื่อให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่นอ้ง

คนไทย ท่ีประสบปัญหาจากภยัธรรมชาติทุกพื้นท่ีของประเทศ โดยขอความร่วมมือสํานกัปฏิบติัการ

ภูมิภาคเป็นผูแ้ทนบริษทั ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน (ตั้งแต่ปี 2544-2551 

จดัทาํถุงยงัชีพ จาํนวนรวม 38,350 ถุง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ลา้นบาท) 

   17 สิงหาคม 2544  เอไอเอส ร่วมกบัสถานีโทรทศัน์ไอทีวี และหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 13 องคก์รจดัโครงการ “ช่วยดว้ยใจ คนไทยไม่ทิ้งกนัเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” 

ระดมเงินและส่ิงของท่ีไดบ้ริจาคช่วยเหลือ ผูป้ระสบอุทกัภยัในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

   21 สิงหาคม 2544  จดัทาํถุงยงัชีพ เอไอเอส ประกอบดว้ยเคร่ืองอุปโภคบริโภค

จาํนวน 600 ถุง มูลค่ารวมกวา่ 600,000 บาท โดยมอบผา่นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
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ราชูปถมัถ์    เพื่อไปแจกจ่ายให้กบัราษฎร์ผูป้ระสบภยัในเขตพื้นท่ีอาํเภอนํ้ากอ้จงัหวดั เพชรบูรณ์

และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในจงัหวดัอุดรธานี  และกาฬสินธ์ุ 

   กนัยายน-ตุลาคม 2545  จดัทาํถุงยงัชีพ เอไอเอส ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในเขต

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง จาํนวน 6,450 ถุง มูลค่ารวมกวา่ 1,500,000 บาท  

   กนัยายน-พฤศจิกายน 2546  จดัทาํถุงยงัชีพ เอไอเอส ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั

ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนในเขตภาคเหนือและภาคกลาง จาํนวน 2,000 ถุง มูลค่ารวม 380,000 บาท  

   พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2547  จดัทาํถุงยงัชีพ เอไอเอส ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั

ในเขตภาคเหนือ และภาคใต ้ ประกอบดว้ย อ.แม่ระมาด จ.ตาก  จาํนวน 500 ถุง จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี จาํนวน 300 ถุง และ จงัหวดันราธิวาส จาํนวน 400 ถุง  

   สิงหาคม 2548  จดัทาํถุงยงัชีพ เอไอเอส ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัท่ีไดรั้บความ

เดือดร้อนในเขตภาคเหนือและภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ จาํนวน 2,400 ถุง ประกอบดว้ย  ก่ิงอาํเภอ

เวยีงเชียงรุ้ง และ ก่ิงอาํเภอดอยหลวง  จ.เชียงราย  เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน 

จ.สุโขทยั    จ.มุกดาหาร จ.นครพนม และ จ.สกลนคร  มูลค่ารวม 465,240 บาท    

   พฤษภาคมและตุลาคม 2549  มอบถุงยงัชีพช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัท่ีไดรั้บ

ความ เดือดร้อนในเขตภาคเหนือ ตอนกลางและภาคกลาง  ประกอบดว้ย  อุตรดิตถ์   สุโขทยั แพร่  

อ่างทอง  ลพบุรี  อยุธยา  สิงห์บุรี  และนครปฐม  จาํนวน 10,000 ถุง นอกจากน้ียงัร่วมมือกบั

กองทพัเรือและสถานีโทรทศัน์ไอทีวีจดัทาํโครงการ "ไอทีวีช่วยเหลือผูป้ระสบภยั" โดยมอบถุงยงั

ชีพเพิ่มเติมและบริจาคเงินช่วยเหลือจาํนวน 2 ลา้นบาท 

   กนัยายน - ตุลาคม 2550  จดัทาํถุงยงัชีพช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัท่ีไดรั้บความ 

เดือดร้อนในเขตภาคเหนือตอนกลาง (พิษณุโลก)  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)  ภาคใต ้

(พงังาและยะลา) และภาคกลาง (อยธุยา) จาํนวน 5,000 ถุง 

   สิงหาคม - พฤศจิกายน 2551  จดัทาํถุงยงัชีพเอไอเอสช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั

ท่ีได ้รับความเดือดร้อนในเขตภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และภาคใต ้ จาํนวน 

11,000 ถุง 

  3.10 เอไอเอส รวมใจบรรเทาภยัหนาว 

   เน่ืองดว้ย ในฤดูหนาวประชาชนคนไทยในหลายพื้นท่ีของประเทศ ไดรั้บความ

เดือดร้อน และทุกขท์รมานเป็นอยา่งยิง่จากสภาวะภยัหนาวเพราะขาดแคลนเคร่ืองนุ่งห่มและ ผา้ห่ม

กนัหนาวโดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทาง เอไอเอส ไดต้ระหนกั

ถึงความสาํคญัของความเป็นบริษทัคนไทย ท่ียนืหยดั เคียงขา้งกบัสังคมไทยตลอดมา จึงไดจ้ดัทาํผา้

ห่มกนัหนาว เพื่อมอบแก่ประชาชนผูเ้ดือดร้อน ตามเจตนารมณ์ท่ีทางบริษทัไดต้ั้งไว ้(ตั้งแต่ปี 2544-
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2551 จดัทาํผา้ห่มกนัหนาว จาํนวนรวม 63,500 ผืน และเส้ือกนัหนาวสําหรับเด็ก 2,000 ตวั คิดเป็น

มูลค่าประมาณ 16.5 ลา้นบาท) 

   ปี 2544-2548  ร่วม กบั กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทพัเรือ จดัทาํผา้ห่ม

กนัหนาว จาํนวนรวม 10,000 ผืน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ผูป้ระสบภยัหนาว

ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน เขตพื้นท่ีความรับผดิชอบของทพัเรือ 

   ปี 2547  เอไอเอส จดัทาํผา้ห่มกนัหนาว จาํนวน 4,000 ผืน เพื่อนาํไปแจกจ่าย

ใหแ้ก่ประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากภยัหนาว ในพื้นท่ีต่างๆ ดงัน้ี พื้นท่ีอาํเภออมก๋อย จงัหวดั

เชียงใหม่ อาํเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน และอาํเภออุม้ผาง จงัหวดั

ตาก  และอาํเภอสังคม จงัหวดัหนองคาย  

   ปี 2548  จดัทาํผา้ห่มจาํนวน 10,000 ผนื แจกจ่ายไปยงัจงัหวดัต่างๆ ท่ีประสบภยั

หนาว ไดแ้ก่ จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัน่าน จงัหวดั

เชียงใหม่ และจงัหวดัเชียงราย 

   ปี 2549  จดัทาํผา้ห่มจาํนวน 12,000 ผืน เพื่อแจกจ่ายให้กบัประชาชน ท่ีประสบ

ภยัหนาว ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

   ปี 2550  จดัทาํผา้ห่มจาํนวน 12,500 ผืน เพื่อแจกจ่ายให้กบัประชาชนท่ีประสบ

ภยัหนาว ในพื้นท่ีภาคกลาง ภาคเหนือ และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร่วมกบักรมกิจการพล

เรือนทหารเรือ กองทพัเรือ อีกจาํนวน 5,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัหนาว ในเขตพื้นท่ีความ

รับผดิชอบของทพัเรือ 

   ปี 2551  จดัทาํผา้ห่ม จาํนวน 15,000 ผืน เพื่อแจกจ่ายให้กบัประชาชนท่ีประสบ

ภยัหนาว ในพื้นท่ีภาค กลาง ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ ร่วมกบักรมกิจการพล

เรือนทหารเรือ กองทพัเรือ อีกจาํนวน 5,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัหนาว ในเขตพื้นท่ีความ

รับผดิชอบของทพัเรือ 

  3.11 เอไอเอส รวมใจช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ธรณีพิบติั 

   เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2547 ไดเ้กิดเหตุการณ์คล่ืนยกัษ์สึนามิถล่ม 6 จงัหวดั 

ภาคใต ้ได้แก่ ภูเก็ต พงังา กระบ่ี ระนอง ตรัง และสตูล ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งบุคคลและ

ทรัพยสิ์นอยา่งมาก เอไอเอส ไดร้ะดมความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยัพิบติัทั้งในดา้นการเสริมเครือข่าย 

สัญญาณ โดยการส่งรถโมบายเขา้พื้นท่ีท่ีไดรั้บความเสียหาย เพื่อให้การส่ือสารในพื้นท่ีนั้นสะดวก

ยิง่ข้ึน เปิดใหบ้ริการโทรศพัทฟ์รีทั้งใน  และต่างประเทศแก่ผูป้ระสบภยั ณ ศูนยบ์รรเทาสาธารณภยั 

บริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดัภูเก็ต  และท่ีบา้นพกันกักีฬา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
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   ทั้งน้ี ยงัไดจ้ดัทาํจดัทาํถุงยงัชีพ เอไอเอส จาํนวน 4,000 ถุง  ให้แก่ผูป้ระสบภยั 

มอบหมายให้ AIS Call Center 1175 เป็นศูนยรั์บร้องทุกข ์ บริจาคเงินช่วยเหลือเบ้ืองตน้จาํนวน 1 

ลา้นบาท ผา่นสถานีโทรทศัน์ไอทีวี  รวมถึงโครงการ  “เดือนแห่งการร่วมใจ 15 ลา้นไทยช่วยใต้

เขม้แขง็” ท่ีเอไอเอส ร่วมบริจาคเงินจาํนวน 120  ลา้นบาท 

  3.12 โครงการสานรัก มอบอาคารเรียนและหอพกันกัเรียน 

 

 

 

ภาพท่ี 10 โครงการสานรัก มอบอาคารเรียนและหอพกันกัเรียน 

 

   โครงการ สานรัก ร่วมกบั  สมาคมหอการคา้สิงค์โปร์ - ไทย ก่อสร้างอาคาร

หอพกัเด็กนกัเรียนบา้นไกล โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน ชนตัถ์ปิยะอุย จ.เชียงราย จาํนวน 2 

หลงั เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2550 เพื่อให้เด็กนกัเรียนบา้นไกลมีท่ีพกัอาศยัเป็น

สัดส่วนและมีท่ีพกัท่ีถูก สุขลกัษณะ ทั้งน้ี เน่ืองจากเด็กนกัเรียนบา้นไกลเป็นชาวเขาเผา่มง้และเผ่า

เยา้ ตอ้งเดินทางลงมาเรียนหนงัสือเป็นระยะทางประมาณ 7-8 กิโลเมตร และทางโรงเรียนไม่มีท่ีพกั

จึงไดใ้หน้กัเรียนพกัอาศยัในอาคารชัว่คราว และใตถุ้นอาคารเรียน  
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  3.13  กองทุน AIS เพื่อผูสู้งอายใุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 

 

 

 

ภาพท่ี 11  กองทุน AIS เพื่อผูสู้งอายใุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 

 

   เอไอเอสตระหนกัในความสําคญัของผูสู้งอายุวา่เป็นบุคคลผูท้รงคุณค่า ท่ีเคย

เป็นพลงัผลกัดนัอนัยิ่งใหญ่ต่อสังคมไทย เป็นผูใ้ห้ความรัก การเล้ียงดู และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่รุ่น

ลูกหลาน ดงันั้นอนุชนรุ่นหลงัจึงควรให้ความรัก ความอบอุ่น ตลอดจนแสดงความกตญั�ูต่อผูสู้งอายุ

เหมือนคร้ังท่ีท่านเคยเล้ียงดูเรา 

   เป็นการจดักิจกรรมสาธารณกุศลภายใตโ้ครงการสานรัก เป็นการตอบแทนสังคม

โดยการให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ท่ีมีความพยายามจะช่วยยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตของคนไทยให้ดีข้ึน เอไอเอสจึงขอเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะทาํให้ชีวิตของคนไทยดีข้ึน เพราะเราถือ

วา่ คนไทยทุกคนเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกนั ดงันั้น จึงไดใ้ห้ความช่วยเหลือกบัองคก์รสาธรณกุศล

ตามวาระโอกาสต่างๆ  

   วนัผูสู้งอายแุห่งชาติ 13 เมษายน ปี 2545 เอไอเอสมอบเงินบริจาคจาํนวน 5 ลา้น

บาท เพื่อจดัตั้ง “กองทุน เอไอเอส เพื่อผูสู้งอายุ ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ” เพราะเอไอเอส 

ตระหนกัในความสําคญัของผูสู้งอายุว่า เป็นบุคคลผูท้รงคุณค่าท่ีเคยเป็นพลงัผลกัดนัอนัยิ่งใหญ่ 

ผูใ้ห้ความรัก ความห่วงใย และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของรุ่นลูกรุ่นหลาน ดงันั้นอนุชนรุ่นหลงัควรให้
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ความรัก ความอบอุ่น ตลอดจนมีความกตญั�ูต่อผูสู้งอายุ เหมือนคร้ังที่ท่านเคยเล้ียงดูเรามา 

โครงการน้ีไดริ้เร่ิมตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปี 2552 กองทุนดงักล่าวมีมูลค่าจาํนวน 40 ลา้นบาท 

   1. ปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานช่วยเหลือสังคม 

    1.1 กิจกรรรม AIS Sport Charity  เป็น กิจกรรมท่ีเอไอเอสนาํอุปกรณ์การ

เรียนและกีฬา ไปมอบใหแ้ก่นอ้งๆ ในโรงเรียนท่ีขาดแคลน ในพื้นท่ีทุรกนัดาร รวมทั้งจดัแข่งกีฬา

สามคัคีสัมพนัธ์ ล่าสุดไดม้อบอุปกรณ์กีฬา และเล่นเกมกีฬากบัน้องๆท่ีโรงเรียนวดัหนองตาม่ิง 

จงัหวดัลพบุรี 

    1.2 กิจกรรมรวมพลงัเอไอเอสลดภาวะโลกร้อน  การปลูกป่า เป็นอีกหน่ึง

ทางเลือกของการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน ล่าสุดไดน้าํเพื่อนพนกังานไปปลูกป่าท่ีจงัหวดัเพชรบุรี 

วดัพระพุทธบาทเขาลูกชา้ง พร้อมทั้งรณรงคใ์หพ้นกังานใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติกใส่ของดว้ย 

    1.3 กิจกรรมมอบแสงสวา่ง มอบทานทางปัญญาพนกังาน ไดผ้ลดัเปล่ียนกนั

ไปสอนการบา้นและอ่านหนงัสือให้เด็กๆ ท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ ซ่ึงกิจกรรมมอบ

แสงสวา่ง มอบทานทางปัญญาน้ี เป็นการต่อยอดโครงการเอไอเอสสนบัสนุนการสร้างอาชีพใหค้น

ตาบอด 

1    1.4 กิจกรรม “พี่เอไอเอสพบนอ้งโรงเรียนวดัถํ้าองจุ”  วนัท่ี 14-15 มีนาคม 

2552 วตัถุประสงค ์ เพื่อใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมทาํความดี โดยเดินทางไปสร้างสุขลกัษณะท่ีดี

ใหก้บันกัเรียน อาทิ เกาจดัเหา ตดัเล็บ สอนวธีิการทาํความสะอาดท่ีพกัอาศยัและร่างกายท่ีถูกวธีิ อีก

ทั้งยงัร่วมสร้างศาลาพกัผอ่นเอไอเอส สร้างเรือนเพาะชาํ ทาสีโตะ๊เกา้อ้ี โรงอาหาร บริจาคเงินและ

ส่ิงของใหน้กัเรียนท่ีโรงเรียนวดัถํ้าองจุ เป็นโครงการท่ีดาํเนินต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบนั 

 4. กิจกรรมทาํบุญกบัสถานสงเคราะห์ 

  เป็นการทาํบุญเน่ืองในโอกาสครบรอบวนัเกิดบริษทัฯ โดยไดน้าํพนกังานไปร่วมทาํบุญ

ตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ 

1  เอไอเอสทาํดี 12 ราศี ตอน "ไถ่ชีวติโค"1  

  เม่ือวนัเสาร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2552 ผูบ้ริหารเอไอเอสนาํทีมโดยคุณวิกรม ศรีประทกัษ ์

CEO และพนกังานกวา่ 80 คน นาํเงินจาํนวน 255,000 บาทไปท่ีโรงฆ่าสัตวเ์ทศบาลเมืองปทุมธานี 

สามารถช่วยชีวิตโคไดท้ั้งหมด 17 ตวั ขออานิสงค์จงบงัเกิดกบัผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนใน

ครอบครัวเอไอเอส  

1  เอไอเอสทาํดี 12 ราศี ตอน "เขา้วดับาํบดัใจ บาํบดักายดว้ยธรรมชาติ" 

  สําหรับพนักงานท่ีเกิดในเดือนกุมภาพนัธ์และมีนาคม บริษทัมอบของขวญัให้เป็น

กิจกรรมทวัร์สุขภาพ การนวดบาํบดั และทาํบุญเดือนเกิดของพนักงาน โดยจดัข้ึนท่ีวดับางพระ 
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อาํเภอนครชัยศรี จงัหวดันครปฐม ซ่ึงมีพิธีทางศาสนาท่ีข้ึนช่ือคือการลงนะหนา้ทอง เมตตามหานิยม 

บรรยากาศเตม็ไปดว้ยความสุข เพลิดเพลิน และผอ่นคลาย   

1  เอไอเอสทาํดี 12 ราศี ตอน "ทาํบุญไหวพ้ระ ๙ วดั" ตอ้นรับปี 2552 

  เพื่อส่งเสริมพนกังานให้รู้จกัการแบ่งปันและให้ทานเพื่อความเป็นสิริมงคลในเดือน

เกิด บริษทัจึงจดัทริปพาพนกังานไปทาํบุญ ๙ วดัท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2552 

ประกอบดว้ยวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ วดัไผโ่รงววั วดัท่าเจดีย ์วดับางซอ วดัป่าเลไลย ์วดั

พระศรีมหาธาตุ วดับางแค วดัสารภี และวดัพระนอน   

1  เอไอเอสทาํดี 12 ราศี ตอน  ขอเป็น แม่ (พ่อ)หน่ึงวนั กิจกรรมน้ีเปิดโอกาสให้

พนักงานท่ีมีวนัเกิดในเดือนต่างๆทั้ง 12 เดือนพาเพื่อนพนักงานเขา้ร่วมกิจกรรม โดยในเดือน

สิงหาคมน้ี พนกังานร่วมทาํความดีโดยการเป็นแม่ (พ่อ) ให้กบัน้องกาํพร้าท่ีบา้นเป่ียมสุข (มูลนิธิ 

Y.M.C.A กรุงเทพ สาขานครปฐม) พร้อมเล้ียงอาหารกลางวนัน้องๆ เม่ือวนัเสาร์ท่ี 23 สิงหาคม 

2551 

1  เอไอเอสทาํดี 12 ราศี ตอน เอไอเอสอาสาดูแลคนชรา (เท่ียวทะเลพทัยา เมษาฮาเฮ)1 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2551 ท่ีผา่นมา บริษทัไดจ้ดักิจกรรม เอไอเอสอาสาดูแลคนชรา ข้ึน เพื่อพา

พนักงานท่ีเกิดในเดือนเมษายน และเพื่อนพนักงานเดินทางไปดูแลคนชรา ร่วมเล่นกิจกรรม

นนัทนาการ รดนํ้าขอพรจากคนชรา และร่วมเล้ียงอาหารกลางวนัคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชรา

บา้นบางละมุง จ. ชลบุรี 

 5. กิจกรรมพฒันาโรงเรียนในชนบท 

  เป็น กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ท่ีพนักงานเอไอเอสได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน

ตกแต่งโรงเรียนและ  โรงอาหาร ให้น่าอยู ่ และสะอาด อีกทั้งยงัไดม้อบอุปกรณ์กีฬาและการเรียน

ให้แก่เด็กๆ เพื่อสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัชาวบา้นท่ีอยู่ในชุมชนใกลเ้คียงท่ีมาร่วมกนั พฒันา

โรงเรียน 
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คําถามในการวจัิย 

 

 คาํถามในการวิจยัท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ และแต่ละส่วน 

ประกอบดว้ย 

 

ส่วนที ่1  แนวคําถามองค์กร  

 1. คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง 

ประสบการณ์ในการทาํงาน และ หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

 2. ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลยทุธ์ขององคก์ร (Corporate Strategy) ไดแ้ก่ วสิัยทศัน์ 

(Vision) พนัธกิจ (Mission) รวมทั้งโครงสร้างและบทบาทของแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร 

  2.1 บริษทัคิดวา่ “ความรับผดิชอบต่อสังคม” คืออะไร 

  2.2 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษทัคืออะไร 

  2.3 แนวความคิดเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รเร่ิมตน้จากอะไร 

  2.4 บริษทัไดมี้การวางหลกัการ การกาํหนดวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) 

ขององคก์ร    ไวอ้ยา่งไรเก่ียวกบัพนัธสัญญาดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รอยา่งไร 

2.5 จุดมุ่งหมายในการทาํกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั คืออะไร  

  2.6 ทาํไมองคก์รตอ้งใชแ้นวคิดและทาํโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม 

  2.7 แนวทางการดาํเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัทั้งภายใน

และภายนอกองคก์ร เป็นอยา่งไร 

  2.8 ขั้นตอน กระบวนการ ในการเตรียมงาน เป็นอยา่งไร 

  2.9 โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร ทาํการประชาสัมพนัธ์อยา่งไร 

  2.10 กลุ่มเป้าหมายในการดาํเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั

แบ่งเป็นกลุ่มใดบา้ง และมีกลยทุธ์การส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายดงักล่าวอยา่งไร 

  2.11 ความสาํคญัของการดาํเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษทัในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

  2.12 คิดวา่องคก์รจดัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมแลว้องคก์รจะไดอ้ะไร 

  2.13 ท่านคิดวา่แนวความคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม มีความจาํเป็นไหมต่อ

องคก์รธุรกิจปัจจุบนั 

  2.14 ท่านคิดวา่องคก์รธุรกิจตอ้งทาํอยา่งไรท่ีจะตอบแทนสังคม 
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  2.15 องคก์รของท่านมีการศึกษาสภาพชุมชนหรือไม่ก่อนเขา้จดัทาํโครงการ ถ้ามี

การศึกษาหรือไม่มีการศึกษาเหตุผลเพราะ 

  2.16  ท่านคิดวา่ชุมชนจะไดป้ระโยชน์อะไรจากโครงการขององคก์ร 

  2.17  ท่านคิดวา่องคก์รจะไดป้ระโยชน์ไหมจากโครงการ ถา้ไดคื้อ ถา้ไม่ไดเ้พราะ 

  2.18  การใชง้บประมาณในการทาํกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมกบัการโฆษณา

ต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

 3. คาํถามเก่ียวกบัการดาํเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

รวมถึงกลยุทธ์การส่ือสารกิจกรรมในระดบัภายในองคก์รและการส่ือสารกบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย

ขององคก์ร 

  3.1 บริษทัมีการดาํเนินกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

อยา่งไรบา้ง มีการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ และประเด็นหลกัหรือโครงการ/กิจกรรมหลกั 

ท่ีมุ่งปฏิบติัและส่ือสารเป็นอยา่งไร 

  3.2 กลยทุธ์การส่ือสารกิจกรรมดา้นการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รทั้ง

ภายใน ระดบัองคก์ร และการส่ือสารกบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร 

  3.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององคก์ร 

  3.4 ภาพลกัษณ์ของบริษทัท่ีตอ้งการใหเ้กิดในมุมมองของประชาชนเป็นอยา่งไร 

  3.5 มีวธีิในการประเมินผล อยา่งไร 

  3.6 ผลลพัธ์เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ อยา่งไร 

 

ส่วนที ่2  แนวคําถามคนในชุมชน 

 1. คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์  

  1.1 ช่ือคุณช่ืออะไรค่ะ 

  1.2 อายเุท่าไรค่ะ 

  1.3 เกิดท่ีชุมชนน้ีหรือไม่ค่ะ 

  1.4 อยูท่ี่ชุมชนนน้ีมาก่ีปีค่ะ 

 2. คาํถามในการวจิยั 

  2.1 ท่านรู้จกับริษทัท่ีเขา้มาจดักิจกรรมหรือไม่ 

  2.2 ถา้ท่านรู้จกั ท่านรู้จกัจากแหล่งใด ส่ือใด 

  2.3 ชุมชนรู้ล่วงหนา้หรือไม่ก่อนท่ีบริษทัจะมาจดัโครงการ 
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  2.4 ถา้ชุมชนรู้ล่วงหนา้รู้ไดจ้ากแหล่งใด หรืออยา่งไร 

  2.5 ท่านคิดวา่อะไรคือเหตุผล ท่ีบริษทัเลือกเขา้มาจดักิจกรรมในชุมชนของท่าน 

  2.6 โครงการของบริษทั เร่ิมเขา้มาจดัในชุมชนเม่ือไร 

  2.7 สภาพของชุมชนเป็นอยา่งไรก่อนทาํโครงการ 

  2.8 ระหวา่งโครงการท่านคิดวา่ชุมชนจะมีสภาพแบบไหน 

  2.9 หลงัจบโครงการท่านคิดวา่สภาพชุมชนจะเปล่ียนไปไหม ถา้คิดวา่เปล่ียน เปล่ียน 

ไปแบบใด 

  2.10 โครงการท่ีจดัข้ึนส่งผลอยา่งไรกบัชุมชน 

  2.11 ชุมชนมีความตอ้งการโครงการแบบไหน 

  2.12 โครงการท่ีจดัข้ึนตรงกบัความตอ้งการของชุมชนหรือไม่ 

  2.13 ชุมชนมีความสนใจแค่ไหน 

  2.14 ความรู้สึกต่อโครงการท่ีจดัข้ึนในหมู่บา้นเป็นอยา่งไร 

  2.15 ท่านคิดวา่การท่ีบริษทัไดเ้ขา้มาจดัโครงการเพื่ออะไร 

  2.16 ท่านคิดวา่บริษทัจะไดอ้ะไรจากการจดักิจกรรม 

  2.17 โครงการใหผ้ลดีกบัหมู่บา้นหรือบริษทัมากกวา่กนั หรือคิดวา่จะไดอ้ะไรจาก

โครงการ 

  2.18 ก่อนท่ีบริษทัเขา้มาจดัโครงการ หมู่บา้นมีความรู้สึกต่อบริษทัอยา่งไร 

  2.19 หลงัจากบริษทัเขา้มาจดัโครงการ ชุมชนมีความรู้สึกต่อบริษทัอยา่งไร 

  2.20 โครงการท่ีจดัข้ึนคนในหมู่บา้นชอบไหม ถา้ชอบ เพราะอะไร ถา้ไม่ชอบ เพราะอะไร 

  2.21 ท่านมีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะท่ีจะปรับปรุบโครงการ หรือไม่ถา้มีคือ 

  2.22 ท่านคิดวา่บริษทัควรช่วยสังคมหรือไม่ ถา้ใช่เพราะ หรือไม่ใช่เพราะ 

  2.23 ท่านคิดวา่เม่ือบริษทัต่างๆทาํแลว้ไดอ้ะไร 
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รายละเอยีดผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 

ผู้ให้ข้อมูลหลกัจาก บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) 

 1. คุณวไิล  เคียงประดู่ ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการอาวุโสส่วนงาน 

   ประชาสัมพนัธ์  

 2. คุณสุภาพนัธ์  ป้ันสุวรรณ ตาํแหน่ง Senior Public Relation 

 

ผู้ให้ข้อมูลหลกัจากชุมชนในพืน้ทีต่ําบลนางแก้ว ตําบลเขาชะงุ้ม ตําบลบางโตนด อ.โพธาราม 

จังหวดั ราชบุรี  

 1. คุณปกรณ์  อร่ามรส ตาํแหน่ง รักษางานราชการหวัหนา้ศูนยเ์ยาวชน ต.นางแกว้ 

  พฒันาสังคม และความมัน่คงของมนุษยป์ระจาํ ต.  นางแกว้ 

 2. คุณพร  เมืองประเทศ ตาํแหน่ง ชาวบา้น 

 3. คุณศศิธร  ธรรมมณี ตาํแหน่ง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี1 ต.นางแกว้ 

 4. คุณละออง  ศรีพนมวนั ตาํแหน่ง ผูช่้วยฝ่ายปกครองผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี1 ต.นางแกว้ 

 5. คุณสมบูรณ์  สามี ตาํแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ต.เขาขวาง 

 6. คุณสวงิ  แสงแจ่ม ตาํแหน่ง กรรมการหมู่บา้น หมู่1 ต.เขาชะงุม้ 

 7. คุณนุช  ตุม้นอ้ย ตาํแหน่ง ชาวบา้น ต.เขาชะงุม้ 

 8. คุณกิตติ  เกิดทอง ตาํแหน่ง ผอ.โรงเรียนบา้นพลุลุง้ ต.เขาชะงุม้ 

 9. คุณประหยดั  เกษรหอม ตาํแหน่ง ผูใ้หญ่บา้น ต.เขาชะงุม้ 
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