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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ดวยกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจท่ีรุนแรง รวดเร็ว และมีความสลับซับซอนในยุค
โลกาภิวัตน กอใหเกิดการแขงขันท่ีรุนแรงจากระบบการคาและการลงทุนอยางเสรี สงผลใหประเทศท่ี
กําลังพัฒนา ในกลุมประเทศอาเซียน ตองพบการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความทาทายและอุปสรรคตางๆมากมาย 
หนึ่งในประเด็นหลัก คือ ดานมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล ประกอบไปดวยการตระหนักถึง
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบการควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดลอมท่ีทุกองคกร
ธุรกิจจะตองใหความสําคัญ โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีความสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะเปนภาคท่ีสรางรายไดหลัก และมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็ว ซ่ึงจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางในการพัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทของกระแสโลก โดยตองพัฒนาท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ ประกอบดวย 
อุตสาหกรรมในมิติเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมในมิติเชิงพัฒนาสังคม และอุตสาหกรรมในมิติเชิง
พัฒนาศักยภาพมนุษย เพ่ือเปนการสรางการพัฒนาธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนโดยรวมของประเทศ 
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554: 1-2)    

จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนสงผลใหธุรกิจมีการแขงขันท่ีรุนแรง และมีแนวโนมท่ีจะไมมี
จุดสิ้นสุดในการแขงขัน จึงทําใหผูบริหารตองพยายามแสวงหาหรือคิดคนกลยุทธท่ีสามารถนํามาใชให
เหมาะสมกับองคกรธุรกิจ ในขณะเดียวกันนั้น ตองสามารถวัดผลสําเร็จของกลยุทธท่ีเลือกมาดําเนินการให
ได และตองดําเนินกลยุทธอยางตอเนื่องเพ่ือใหองคกรสามารถพัฒนาไปสูความยั่งยืน โดยตองทําใหกล
ยุทธเปนสวนหนึ่งของกระบวนการวางแผนท้ังหมด กลยุทธเปรียบเสมือนสะพานหรือแผนท่ีเพราะกลยุทธ
จะเปนข้ันตอนของการนําองคกรไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน (ดนัย เทียมพุฒ, 2540: 13-69) ซ่ึง
เชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในยุคปจจุบันท่ีไมไดดําเนินงานเพียงหวังผลกําไรและ
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ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น แตองคกรธุรกิจสวนใหญตางใหความสนใจและตระหนักถึงการ
ดําเนินงานภายใตกลยุทธการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 
Responsibility) รวมไปถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน และท่ีสําคัญคือบุคลากรภายในองคกรธุรกิจ ซ่ึง
องคกรตองใหความสําคัญตอการใหความรูความเขาใจแกบุคลากรของตนในการสรางความมีสวนรวม
รับผิดชอบตอ สังคม เพ่ือเปาหมายสูงสุด คือ ความยั่งยืนขององคกรธุรกิจ ควบคูไปกับการสรางความ
เจริญใหแกชุมชน และสังคมโดยรวม (สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2553: 9)   

แนวคิดการดําเนินธุรกิจดวยกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม หรือ Corporate 
Social Responsibility หรือ CSR นั้น เปนการแสดงความมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึง
นอกเหนือไปจากการประกอบธุรกิจท่ีมุงหวังผลกําไรสูงสุด แตองคกรจะคํานึงถึงวิธีการไดมาซ่ึงผล
กําไรท่ีไมเอาเปรียบหรือทําลายสิ่งแวดลอมของสังคมสวนรวม เปนการสงเสริมและการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนขององคกร (ธนวุฒิ นัยโกวิท และ พรพรหม ชมงาม, 2554: 49) แนวคิด CSR เริ่มเปนท่ีรูจัก
และไดรับการยอมรับในระดับโลกมากข้ึนเนื่องมาจากการประชุม World Economic Forum 
ประจําป 2542 โดยนาย Kofi Annan อดีตเลขาธิการ องคการสหประชาชาติ ไดเรียกรองใหองคกร
ธุรกิจในทุกประเทศแสดงความเปนพลเมืองท่ีดีของโลก โดยเสนอใหมีบัญญัติ 9 ประการ ท่ีเรียกวา 
“The UN Global Compact” แบงออกเปน 3 หมวดหลัก คือ 1.หมวดสิทธิมนุษยชน 2.หมวด
มาตรฐานแรงงาน และ 3.หมวดสิ่งแวดลอม และตอมาไดเพ่ิมบัญญัติท่ี 10 คือ หมวดการตอตานคอร
รัปชัน (ปยะชัย จันทรวงศไพศาล, 2554: 36)  

การประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยไดมีการตื่นตัวและตอบรับ
กระแสของการดําเนินธุรกิจแบบมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงเห็นไดจากการประกาศของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมวาดวยมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม พ.ศ. 2552 

(Standard for Corporate Social Responsibility : CSR-DIW) ท่ีใหความสําคัญตอการแสดงความ
รับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอสังคมและสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการกระทําหรือการตัดสินใจของ
องคกรนั้นๆ โดยตองแสดงถึงความโปรงใสและมีจรรยาบรรณ โดยพฤติกรรมของกิจกรรมขององคกร 
รวมไปถึงสินคาและบริการจะตองสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืนและสวัสดิภาพสังคม สอดคลอง
กับความคาดหวังของผูถือประโยชน เปนไปตามท่ีกฎหมายบังคับใช สอดคลองกับมาตรฐานสากล 
และสามารถนํามาบูรณาการกับท้ังองคกรได  ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมนั้น ควร
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มีความสอดคลองกับการใหบริการและผลิตภัณฑขององคกรเพ่ือชวยใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ันใน
ผลิตภัณฑและองคกรเพ่ิมสูงข้ึน เกิดมูลคาเพ่ิมใหแกองคกร สรางแรงจูงใจใหกับผูลงทุน และทําให
พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานรวมกับองคกร (ปยะชัย จันทรวงศไพศาล, 2554: 37)    

จากกระแสการเรียกรองจากทุกฝายในการใหความสําคัญตอการมีสวนรวมรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม การเพ่ิมขอจํากัดในดานตางๆของการดําเนินธุรกิจท่ีมีมากข้ึน กอปรกับสภาพ
การแขงขันของตลาดท้ังในและนอกประเทศท่ีมีความเขมขนและเพ่ิมระดับของความรุนแรง จึงสงผล
ใหองคกรธุรกิจตองตระหนักถึงความอยูรอด โดยตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกคนในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธเพ่ือไปสูเปาหมาย ดังนั้นจึงจําเปนตองใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร การ
สรางคุณคาและความเปนมืออาชีพของบุคลากร โดยผานการบริหารงานทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
อยางเขมขนมากข้ึน (ปยะชัย จันทรวงศไพศาล, 2554: 137) เนื่องจากปจจัยท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน
องคกรไปสูความสําเร็จ คือ ทรัพยากรบุคคล ระบบดานการบริหารงานบุคคลจึงตองมีความเหมาะสม
กับองคกร สภาพแวดลอมปจจุบัน ซ่ึงแตละปจะมีความแตกตางกันไป จากงานวิจัยของจิรประภา 
อัครบวร และลัดดาวรรณ บุญลอม (2553: 10-11) ไดจัดลําดับดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
ผูบริหารควรใหความสําคัญในป  2553 และ 2554 โดยประเด็นท่ีไดรับความสําคัญในลําดับท่ี 4 คือ 
หัวขอการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธทางธุรกิจมากยิ่งข้ึน และในลําดับ
ท่ี  7 คือ เรื่องความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) จากท้ังหมด 9 อันดับ ดังนั้น งานดานความมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมจึงถูกนํามาใชในการบริการธุรกิจโดยถือเปนกลยุทธในการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลดวย 

ดังนั้นการใหความสําคัญตอบุคลากรท่ีมีคุณภาพซ่ึงถือวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของ
องคกรจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่ง เนื่องจากบุคลากรเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญในการนําพาองคกรสู
ความเจริญรุงเรื่องหรือความทรุดโทรม บุคลากรท่ีมีความสามารถแตองคกรไมสามารถเหนี่ยวรั้งให
บุคคลเหลานี้เกิดความรักในองคกร เกิดความทุมเทเพ่ือเปาหมายและความสําเร็จ หรือท่ีเรียกวาเกิด
ความผูกพันตอองคกรไดนั้น เม่ือบุคลากรขาดความรูสึกผูกพันตอองคกรจะสงผลเสียในรูปแบบตางๆ 
เชน การมาทํางานสาย การลาออกจากงานสูง เกิดความเฉ่ือยชาตอการทํางานและผลการปฏิบัติงาน
ไมมีประสิทธิภาพ ท้ังหมดนี้สงผลใหองคกรตองประสบปญหาในการเสียคาใชจายในการคัดเลือก
บุคลากรและการจัดการฝกอบรมใหแกบุคลากรใหมท้ังหมด จากท่ีกลาวมาขางตนสอดคลองกับงาน
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เขียนของรุงโรจน อรรถานิทธ (2554: 142-149) ท่ีใหความสําคัญเก่ียวกับการสรางความเชื่อมโยงของ
การดูแลบุคลากรใหเกิดความผูกพันตอองคกร หากสามารถทําไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพเหลานี้ก็จะนํา
องคกรไปสูความสําเร็จไดอยางยั่งยืน  

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทไทยชั้นนําท่ีกอตั้งเพ่ือดําเนินธุรกิจ
พลังงาน มีวิสัยทัศนของบริษัทฯ คือ มุงสรางธุรกิจพลังงานอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และมีพันธกิจขององคกร คือ ดําเนินธุรกิจท่ีสรางผลตอบแทนเติบโตตอเนื่องและ
เปนธรรม มีวัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม พัฒนาบุคลากรใหเปน
มืออาชีพ โดยไดยึดหลักวัฒนธรรมองคกร “พัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม” นั้น
หมายถึงบริษัทฯมุงพัฒนาธุรกิจใหมีความสมดุลระหวางมูลคาทางธุรกิจและคุณคาทางสิ่งแวดลอมและ
สังคม โดยบริษัทฯไดนําท้ังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล และหลักการดานความ
รับผิดชอบตอสังคม มาประยุกตใชในการบริหารจัดการธุรกิจเพ่ือใหองคกรบรรลุถึงเปาหมาย บริษัทฯ
ไดนําแนวคิดการบริหารจัดการอยางยั่งยืนเขามาเปนสวนประกอบสําคัญตั้งแตระดับการวางแผน
เชิงกลยุทธขององคกร โดยไดบรรจุตัวชี้วัดดานสังคมและสิ่งแวดลอมเขาเปนหนึ่งในตัวชี้วัดของ
เปาหมายการดําเนินงาน สามารถถายทอดเปาหมายเก่ียวกับดานสังคมและสิ่งแวดลอมสูการ
ปฏิบัติการในสวนและสายงานตางๆของบริษัทไดอยางถูกตอง นอกจากการไดรับการถายทอด
เปาหมายดานสิ่งแวดลอมและสังคมมาจากตัวชี้วัดขององคกรแลว พนักงานทุกคนตองยึดถือ
วัฒนธรรมพนักงาน “เปนคนดี มีความรู เปนประโยชนตอผูอ่ืน” ซ่ึงเปนสวนขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิบัติงานตางๆใหเกิดผลสําเร็จไดอยางแทจริง (บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด มหาชน, 2555: 13) 

จากความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจเพ่ือกาวตอไปของการเปนผูนําในการสรางพลังงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมสีเขียวของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) นั้น เกิดข้ึนไดจาก
ความรวมมือของทุกภาคสวนโดยเฉพาะจากความรวมมือของบุคลากรท่ีชวยผลักดันใหบริษัทฯ
สามารถกาวไปสูความสําเร็จได ท้ังนี้บริษัทฯจึงไดใหความใสใจตอบุคลากรเปนอยางมาก เนื่องจาก
บุคลากรถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียในลําดับแรกๆ บริษัทฯจึงไดสงเสริมใหบุคลากรและครอบครัวมี
คุณภาพท่ีดีข้ึนดวยการใหสวัสดิการแกท้ังพนักงานและครอบครัว รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือ
เปนการสรางขวัญและกําลังใจอยูเสมอ จากการเอาใจใสหวงใยบุคลากรของบริษัทฯนี้เอง สงผลใหทุก
คนตางทุมเทและตั้งใจปฏิบัติงานใหกับบริษัทฯอยางเต็มความสามารถ ซ่ึงจากรายงานการพัฒนา
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ธุรกิจรวมไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม 2555 พบวาอายุงานของบุคลากรบริษัทฯมีอายุงานเฉลี่ยสูงถึง 
11.1 ป  และมีอัตราการลาออกอยูท่ี 4.47 เปอรเซ็นตเทานั้น (บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 
มหาชน, 2555: 26, 61)   

จากขอมูลในการศึกษาขางตนนั้น ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาเรื่องกลยุทธ
การมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร กรณีศึกษา 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดยผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความมุงม่ันในการบริหารธุรกิจของ
บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีใหความสําคัญตอการบริหารจัดการองคกรอยางยั่งยืน 
ดวยการบรรจุตัวชี้วัดดานสังคมและสิ่งแวดลอมเขาเปนหนึ่งในตัวชี้วัดของเปาหมายการดําเนินงาน
ของบริษัท ตามแนวทางการดําเนินธุรกิจแบบมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และ
พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ จึงมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งท่ีจะเปนองคกรตนแบบในการ
ศึกษาวิจัย กอปรกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังเปนการหาแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให
เชื่อมโยงกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงจะชวยใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกรเพ่ิมสูงข้ึน อัน
จะนําไปสูความยั่งยืนขององคกร และเปนแนวทางใหแกผูสนใจศึกษาเก่ียวกับกลยุทธความรับผิดชอบ
ตอสังคมตอไปไดในอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ี
มีผลตอความผูกพันตอองคกร 

 2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นท่ีมีตอกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของ 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
 3. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บาง
จากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  
 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของกลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ี
สงผลตอความผูกพันตอองคกร  

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องกลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร กรณีศึกษา บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูวิจัย
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ไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับกลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว (2543: 41) 
ศึกษาอิทธิพลของหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสงผลใหองคกรตองดําเนินงานดวยความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของปยะชัย จันทรวงศไพศาล (2554: 34-35) รวมไปถึงหลักการ
ความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยไดกําหนดข้ึน (รัชยา ภักดีจิตต, 2555: 161) และศึกษาแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 26000  (สถาบันไทยพัฒน, 2553: 19) ตลอดจนศึกษาแนว
ทางการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ Kotler and Lee โดยการแบงชนิดกิจกรรม 
CSR ออกเปน 7 ชนิด (Phillip Kotler และ Nancy Lee, อางถึงใน อนันตชัย ยูรประถม, 2550: 30) 
นอกจากนั้นยังไดศึกษาขอมูลกระบวนการนํากลยุทธการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและการดําเนินธุรกิจ
ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เพ่ือ
นํามากําหนดเปนตัวแปรตนในการศึกษาวิจัย ท้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีความผูกพันของบุคลากรท่ีมี
ตอองคกรตามแนวคิดของหลายทานไดแก Hewitt and others, 2003/Buchanan, 1974/วิลาวร
รณ รพีพิศาล, 2549/ Meyer and Allen, 1997 และ Mowday and other, 1982  รวมท้ังงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับความรับผิดชอบตอสังคม และปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันท่ีมีตอองคกร จึงไดกรอบ
แนวคิดดังแผนภาพท่ี 1 รายละเอียดดังนี้  
 1. ตัวแปรตน (Independent Variables) แบงออกเปน 

  1.1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได
เฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับการปฏิบัติงาน  

  1.2 กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงนําแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมมาเปนสวนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการ
ทางธุรกิจ โดยกําหนดเปนนโยบายบริษัทฯ ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 
26000 ประกอบดวย 1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 2. ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 3. สิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน 4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 5. สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย 6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 7. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการ
ดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม 

  1.3 กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทบางจาก ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) ท่ีมีความสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ Phillip 
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Kotler และ Nancy Lee ประกอบดวย 1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 2. 

การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคม 3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 4. การบริจาค 
เพ่ือการกุศล 5. การอาสาชวยเหลือชุมชน 6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 7. การ
พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือในระดับฐานราก 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

  2.1 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกรตามแนวคิด
ของ Hewitt and others, 2003/Buchanan, 1974/วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2549/ Meyer and 
Allen, 1997 และ Mowday and other, 1982 โดยผูวิจัยไดนําขอท่ีมีความเหมือนหรือความ
คลายกันของแตละแนวคิดมาสรุปเปนตัวแปรตามไดดังนี้ 1. ความตองการคงการเปนสมาชิกของ
องคกร 2. การกลาวถึงองคกรในดานบวกเสมอ 3. ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกร
ประสบความสําเร็จ 4. ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5. มีความ
เชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 2. อาย ุ 3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา  5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

7. ระดับการปฏิบัติงาน 

กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของ

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
2. ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม  
3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน 

4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค  
5. สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  
6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม  
7. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนิน
ความรับผิดชอบตอสังคม 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 

1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 

2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคม  
3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 

4. การบริจาค เพ่ือการกุศล  
5. การอาสาชวยเหลือชุมชน  
6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม  
7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตาม
กําลังซ้ือในระดับฐานราก 

ความผูกพันตอองคกร 

1. ความตองการคงการเปน
สมาชิกขององคกร  
2. การกลาวถึงองคกรในดาน
บวกเสมอ 

3. ความทุมเท เสียสละ 
ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ  
4. ความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  
5. มีความเชื่อม่ันและยอมรับ
เปาหมายขององคกร 

ตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม 
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ตารางท่ี 1 ท่ีมาของกรอบแนวคิดการวิจัยตัวแปรตน  

ท่ีมาของแนวคิด/

ทฤษฎี 
สรุปแนวคิด/ทฤษฎี ตัวแปรตน 

1.รัชยา ภักดีจิตต, 
2555 

หลักการความรับผิดชอบตอสังคมของ
กิจการ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยได
ใหเปนแนวทางท้ังหมด 8 หมวด คือ  
1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
2. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม  
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการ
ปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  
4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค สินคา 
และบริการ  
5. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม  
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  
7. การเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนิน
ความรับผิดชอบตอสังคม  
8. การจัดทํารายงานดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบ
ตอสังคมของบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  
1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
2. ประกอบธุรกิจดวยความเปน
ธรรม  
3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ตอพนักงาน 

4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค  
5. สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย  
6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน
และสังคม  
7. การพัฒนาและเผยแพร
นวัตกรรมจากการดําเนินความ
รับผิดชอบตอสังคม 2. สถาบันไทยพัฒน, 

2553 

แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมตามแนวมาตรฐาน 
ISO 26000 ท้ังหมด 7 ประการ ไดแก  
1. การกํากับดูแลองคกร   
2. สิทธิมนุษยชน  
3. การปฏิบัติงานดานแรงงาน  
4. สิ่งแวดลอม  
5. การปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนธรรม  
6. ประเด็นดานผูบริโภค  
7. การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
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ตารางท่ี 1  ท่ีมาของกรอบแนวคิดการวิจัยตัวแปรตน (ตอ) 

ท่ีมาของแนวคิด/

ทฤษฎี 
สรุปแนวคิด/ทฤษฎี ตัวแปรตน 

3. Philip Kotler and 
Nancy Lee, 2009 

แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดลอมของ Philip Kotler and 
Nancy Lee ไดจัดกลุมไวดังนี้ 
1. การสงเสริมการรับรูประเด็นทาง
สังคมในวงกวาง  
2 .  การส ง เสริ มสั งคมจากการ ทํ า
การตลาด  
3. การตลาดเพ่ือสังคม  
4. การบริจาค  
5. การอาสาสมัครชวยเหลือชุมชน  
6 .  การดํ า เนิ นธุ ร กิจอย า ง มีความ
รับผิดชอบตอสังคม  
7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑ
และบริการตามกําลัง ซ้ือของคนใน
ระดับฐานราก  

กิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม 

1. การสงเสริมการรับรูประเด็น
ปญหาทางสังคม 

2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเด็นปญหาทางสังคม  
3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหา
สังคม 

4. การบริจาค เพ่ือการกุศล  
5. การอาสาชวยเหลือชุมชน  
6. การประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม  
7. การพัฒนาและสงมอบ
ผลิตภัณฑและบริการตามกําลัง
ซ้ือในระดับฐานราก 
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ตารางท่ี 2 ท่ีมาของกรอบแนวคิดการวิจัยตัวแปรตาม  

ท่ีมาของแนวคิด/

ทฤษฎี 
สรุปแนวคิด/ทฤษฎี ตัวแปรตาม 

1. Burke, 2008 

ตามแนวคิดของ Burke ไดกลาวไววา
สวนประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความ
ผูกพันของพนักงานท่ีเรียกวา
Employee Engagement Index 
(EEI)TM ประกอบไปดวยปจจัยตางๆ 
6 ปจจัย ไดแก 
 1. องคกร  

2. กลุมงาน  
3. สายอาชีพ  
4. ลูกคา 
5. งานท่ีทํา  
6. ผูจัดการ 

ความผูกพันตอองคกร 

1 .  ความตองการคงการ เปน
สมาชิกขององคกร  
2. การกลาวถึงองคกรในดานบวก
เสมอ 

3. ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือ
เพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ  
4 .  ความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  
5. มีความเชื่อ ม่ันและยอมรับ
เปาหมายขององคกร 2. Hewitt and 

others, 2003 

เฮวิตต และคณะ ไดกลาวไววา ความ
ผูกพันของพนักงานเปนสิ่งท่ีแสดงออก
ไดทางพฤติกรรม คือ สามารถดูไดจาก
การพูด ถึงองคการเฉพาะในแงบวก 

การดํ ารงอยู  ปรารถนา ท่ีจะเป น
สมาชิกขององคการตอไป และการใช
ความพยายามอยางเต็มความสามารถ 

เพ่ือชวยเหลือหรือสนับสนุนธุรกิจของ
องคกร 

 

 

 

 



12 
 

 
 

ตารางท่ี 2  ท่ีมาของกรอบแนวคิดการวิจัยตัวแปรตาม (ตอ) 

ท่ีมาของแนวคิด/

ทฤษฎี 
สรุปแนวคิด/ทฤษฎี ตัวแปรตาม 

Buchanan, 1974 

บูชานัน ไดกลาวไววาความผูกพันตอ
องคกรเปนความผูกพันท่ีมีตอเปาหมาย
และคานิยมขององคกร และการปฏิบัติ
ตามบทบาทของตนเอง เพ่ือใหบรรลุ 
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 
ประกอบดวย                   
1. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวขององคกร              
2. ความเก่ียวพันกับองคกร เปนความ
เต็มใจท่ีจะทํางานเพ่ือความกาวหนา 
และผลประโยชนขององคกร  
3. ความจงรักภักดีตอองคกร เปนการ
ยึดม่ันในองคกร และปรารถนาท่ีจะเปน
สมาชิกขององคกรตอไป 

 

ความผูกพันตอองคกร 

1. ความตองการคงการเปน
สมาชิกขององคกร  
2. การกลาวถึงองคกรในดาน
บวกเสมอ 

3 .  ค ว า ม ทุ ม เ ท  เ สี ย ส ล ะ 
ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ  
4. ความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
5. มีความเชื่อม่ันและยอมรับ
เปาหมายขององคกร 

4. วิลาวรรณ รพีพิศาล, 

2549 

วิลาวรรณ รพีพิศาล กลาวไววา ความ
ผูกพันเปนการเอาใจใสตอสิ่งท่ีกระทํา 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ เกิดความ
จงรักภักดี กระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติงาน 
เต็มใจเสียสละพรอมท่ีจะทุมเทแรงกาย
แรงใจผสมกับความสามารถและ
ประสบการณท่ีมีอยูเพ่ือปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมาย 
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ตารางท่ี 2 ท่ีมาของกรอบแนวคิดการวิจัยตัวแปรตาม (ตอ)  

ท่ีมาของแนวคิด/ทฤษฎี สรุปแนวคิด/ทฤษฎี ตัวแปรตาม 

5. Meyer and Allen, 
1997 

เมเยอร และเฮเลนส ไดกลาวไววา 
ความผูกพันตอองคกรนั้นประกอบ
ไปดวย 3 องคประกอบ  
1. ความผูกพันตอองคกรดานความ
ตอเนื่อง  
2. ความผูกพันตอองคกรดาน
ความรูสึก  
3 .  ความผู ก พันต อองค ก รด าน
บรรทัดฐานทางสังคม 

ความผูกพันตอองคกร 

1. ความตองการคงการเปน
สมาชิกขององคกร  
2. การกลาวถึงองคกรในดาน
บวกเสมอ 

3. ความทุมเท เสียสละ 
ชวยเหลือเพ่ือใหองคกร
ประสบความสําเร็จ  
4. ความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
5. มีความเชื่อม่ันและยอมรับ
เปาหมายขององคกร 

6. Mowday and other, 
1982 

เมาเดย และคณะ ไดนําเสนอ
แนวคิดดานทัศนคติเก่ียวกับความ
ผูกพันตอองคกรไววาเปนความรูสึก
ของบุคคลท่ีรูสึกวาตนเองนั้นเปน
สวนหนึ่งขององคกร หรือความ
ตองการท่ีจะทํางานอยูในองคกร 
และบุคคลจะแสดงออกถึงความ
ผูกพันตอองคกรในเชิงทัศนคติในรูป
ของ  
1. มีความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและ
ยอมรับในเปาหมาย และคานิยม
ขององคกร 

2. มีความเต็มใจและยินดีจะทุมเท
ความพยายามอยางเต็มท่ี เพ่ือ
ทํางานใหกับองคกร 

3. มีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ี
จะรักษาสถานภาพการเปนสมาชิก
ขององคกรไว 
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สมมติฐานของงานวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางกันจะมีความผูกพันตอองคกร
แตกตางกัน   

2. กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) มีผลทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร 

3. กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จัด
ข้ึนชวยสรางใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

 1. ขอบเขตทางดานเนื้อหา  

งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยมุงเนนการศึกษาการประกอบธุรกิจดวยการ
ดําเนินกลยุทธความรับผิดชอบตอสังคม การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
ของบุคลากร ท่ีสงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร ดวยการศึกษากรณีตัวอยางการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ครอบคลุม
เฉพาะ กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม ระดับความคิดเห็น และการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
ตามนโยบายภายใตกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากร รวมถึงการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีบริษัทฯจัดข้ึน โดยศึกษาจากการรวบรวมเอกสารการ
รายงานการพัฒนาธุรกิจรวมไปกับสิ่งแวดลอมและสังคมของบริษัทฯ, ขอมูลจากเว็บไซตตางๆ, การใช
แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ   

2. ขอบเขตดานประชากร  

ประเภทของผูใหขอมูลหลักในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากร บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม  จํากัด (มหาชน) โดยมุงเนนศึกษาเก่ียวกับความผูกพันของบุคลากรท่ีเกิดข้ึนจากกลยุทธ
การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีบริษัทฯนํามาใชในการ
ดําเนินธุรกิจ  
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3. ขอบเขตดานเวลา  

งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอมูลตางๆจากเอกสาร หนังสือ 
และเว็บไซตตางๆเพ่ือนํามาเขียนเคาโครงงานวิจัย 3 บท ระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2556 และ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2557 ถึง 30 มีนาคม 2557  

นิยามคําศัพทเฉพาะ  

1. กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง ชุดของขอมูลสําหรับการ
บริหารธุรกิจตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม โดยนําชุดขอมูลมากําหนดเปนแนวทางการ
ดําเนินงาน กําหนดเปนแผนนโยบายและ แผนการปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริหารธุรกิจประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

2. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได และคํานึงถึงผลประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ฝาย 

3. ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม หมายถึง การดําเนินธุรกิจดวยการสงเสริมการคา
อยางเสรี ตอตานการทุจริต รวมรับผิดชอบตอสังคมในทุกหวงโซของธุรกิจ รวมถึงการหลีกเลี่ยงการ
ดําเนินธุรกิจท่ีกอใหเกิดความขัดแยงและละเมิดสิทธิทางปญญา  

4. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน หมายถึง มีความยึดม่ันตอวัฒนธรรมของ
บริษัท ใหการสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน สงเสริมและจัดสวัสดิการใหอยางเทา
เทียมกัน 

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีไดคุณภาพไม
เปนอันตรายตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม ใหขอมูลของผลิตภัณฑและบริการท่ีถูกตอง เพียงพอ ไมเกิน
ความเปนจริง ดูแลรักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองโดยมิชอบ 
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6. ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย หมายถึง การตระหนักและวิเคราะหกระบวนการความ
เสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทุกกระบวนการของธุรกิจ รวมถึงการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน 

7. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม หมายถึง การสงเสริมการใชกระบวนการทาง
ธุรกิจเพ่ือสรางประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางเศรษฐกิจใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน
เพ่ือนบานและสังคม 

8. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง 
การใหการสนับสนุนและการสรางสรรคการเขามามีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือสรางความสมดุลใหเกิดข้ึนแกชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

9. กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การดําเนินกิจกรรมของบริษัทดวยรูปแบบ
ตางๆท่ีสามารถทําข้ึนไดเพ่ือเปนการชวยเหลือและแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในระยะใกลและ
ระยะไกล 

10. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม หมายถึง การดําเนินธุรกิจโดยเลือก
ประเด็นท่ีเปนปญหาทางสังคมมาใชในการประชาสัมพันธใหสังคมเกิดการตระหนักรูในประเด็น
ดังกลาวและกอใหเกิดการสนับสนุน การชวยเหลือตอไป 

11. การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคม หมายถึง การดําเนินธุรกิจดวยการนํา
ประเด็นปญหาทางสังคมมาเชื่อมโยงกับการตลาดของบริษัทในรูปแบบตางๆ และมีการนํารายไดหรือ
สวนแบงบางสวนท่ีไดรับไปชวยเหลือหรือบริจาคเพ่ือการกุศล 

12. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม หมายถึง การดําเนินธุรกิจดวยการใชเครื่องมือทาง
การตลาดของบริษัทมาชวยรณรงคเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคและสงผลให
สังคมดีข้ึน 

13. การบริจาค เพ่ือการกุศล หมายถึง บริษัทใหการชวยเหลือชุมชนและสังคมดวยการ
บริจาคเพ่ือการกุศลดวยเงินและสิ่งของอยางตอเนื่อง 
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14. การอาสาชวยเหลือชุมชน หมายถึง การดําเนินธุรกิจดวยการใหความสําคัญกับการ
สรางความสัมพันธท่ีดีแกผูมีสวนไดสวนเสียดวยการสนับสนุนใหผูบริหาร บุคลากรของบริษัท รวมไป
ถึงการชักชวนคูคาและคูแขงเขาไปมีสวนรวมกับการทํากิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคม 

15. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การดําเนินธุรกิจดวยการนําแนว
ทางการการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมเขาไปเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา การปรับปรุง และการ
ประกอบธุรกิจ 

16. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือในระดับฐานราก หมายถึง 
การดําเนินธุรกิจดวยการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหไดคุณภาพออกสูตลาดดวยราคาท่ีเหมาะสม
กับคุณภาพของสินคาและบริการตางๆ อีกท้ังผูบริโภคในระดับลางยังสามารถเขาถึงสินคาและบริการ
ไดดวย 

17. ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรท่ีมีตอองคกรท่ีตนปฏิบัติงานอยู
ในดานท่ีดี โดยมีความมุงม่ันตั้งใจ ทุมเทแรงกายแรงใจ กระตือรือรน ยอมเสียสละเวลาเพ่ือการทํางาน
ใหองคกรบรรลุเปาหมาย ยอมรับวัฒนธรรม คานิยมขององคกร และตองการเปนบุคลากรขององคกร
ตลอดไป โดยเม่ือกลาวถึงองคกรจะกลาวถึงแตดานบวกเสมอ  

18. ความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร หมายถึง ความตองการในการเปนบุคลากร
ของบริษัทตลอดไป มีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกรไมคิดอยากลาออก เพราะมีความรูสึก
ม่ันคงและอบอุนเม่ือไดปฏิบัติงานท่ีนี่ 

19. การกลาวถึงองคกรในดานบวกเสมอ หมายถึง เม่ือมีการกลาวถึงองคกรท่ีตนปฏิบัติงาน
อยูจะนึกถึงแตสิ่งท่ีดี มีความรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดเปนบุคลากรขององคกร และจะมีการบอกเลาเรื่องราว
ดานดีขององคกรใหแกผูอ่ืนรับฟงอยูเสมอ 

20. ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ หมายถึง ความทุมเท
เสียสละเวลาและประโยชนสวนตน ทุมเทแรงกายแรงใจเพ่ือการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีวางไวใหได 
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21. ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หมายถึง ความตั้งใจ 
มีความรับผิดชอบในหนาท่ี และปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุดแตมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดดวยความรูและความสามารถท่ีมี 

22. มีความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร หมายถึง บุคลากรมีความรูสึกเชื่อม่ัน
ในองคกรของตนวามีความม่ันคง เต็มใจและยอมรับวัฒนธรรม คานิยมขององคกร และมุงม่ันตั้งใจ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว   

ประโยชนท่ีไดรับ 

 1. ไดทราบแนวทางการดําเนินกลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทบางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ทราบระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอกลยุทธการมีสวนรวมและ
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยไปเปนแนวทาง และ
ขอเสนอแนะใหแกผูบริหารของหนวยงาน นําไปปรับใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหเชื่อมโยง
กับกลยุทธตางๆขององคกรธุรกิจ เพ่ือเสริมสรางความผูกพันใหเกิดแกบุคลากรเพ่ิมสูงข้ึน 

 2. เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยไปกําหนด
แนวทางในการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมใหผสมผสานกับ
การบริหารจัดการใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาประสงคไดในระยะยาวและมีความยั่งยืน 
ตลอดจนรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหคงอยูกับองคกรตลอดไป  

 3. ผลของการศึกษาวิจัยสามารถเปนขอมูลแกผูท่ีสนใจท่ีจะศึกษา คนควา การดําเนิน
ธุรกิจดวยกลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบตางๆในอนาคต
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสงผล
ตอความผูกพันตอองคกร กรณีศึกษา บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)” ผูวิจัยไดศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมไป
ถึงปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคกร ขอมูลบริษัท กลยุทธและนโยบาย 
ตลอดจนรูปแบบกิจกรรม โครงการ การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) จากเอกสาร ตํารา และเว็บไซตตางๆ ขอนําเสนอประเด็นดังนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธ 
 1.1 ความหมายของกลยุทธ 
 1.2 การคิดเชิงกลยุทธ 
 1.3 การวางแผนกลยุทธ 
 1.4 การกําหนดกลยุทธ 
 1.5 กลยุทธความรับผิดชอบตอสังคม 

 1.6 การนํากลยุทธไปใช 
 1.7 การการบริหารเชิงกลยุทธ 
 1.8 การปฏิบัติตามกลยุทธและการควบคุมเชิงกลยุทธ 
2. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม 

 2.1 ความเปนมาของการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

 2.1 ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 

 2.3 การแบงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 

 2.4 ขอสนับสนุนของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 

 2.5 ข้ันตอนของการเปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและการเปนองคกรท่ีมี
ความรับผิดชอบทางสังคม 
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 2.6 แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 

 2.7 แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของ กลต. 
 2.8 แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของมาตรฐาน ISO 26000 

3. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 

 3.1 ความหมายและองคประกอบของความผูกพันตอองคกร 

3.2 ความสําคัญของความผูกพันตอองคกร 

3.3 ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคกร 

4. ขอมูลบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
 4.1 ขอมูลบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
 4.2 การดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 

 4.3 โครงการสรางองคกร 

 4.4 นโยบายการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 5.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกลยุทธความรับผิดชอบตอสังคม 

 5.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความผูกพันตอองคกร 
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1. แนวคิด ทฤษฎี การบริหารเชิงกลยุทธ 

 ในสมัย 400 ปกอนคริสตศักราชคําวา “กลยุทธ” ถูกนํามาใชในเรื่องของการทําศึก
สงคราม แตในปจจุบัน “กลยุทธ” ถูกนํามาใชเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจซ่ึงตองคิดกลยุทธท่ีดีและ
เหมาะสมออกมาใชเพ่ือใหไดเปรียบเหนือคูแขงขันนั้นเอง  

1.1 ความหมายของกลยุทธ   

 Hitt, Irelnd and Hoskisson (2005: 7, อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2548: 

14) ไดใหความหมายไววา กลยุทธ (Strategy) หมายถึง ชุดของขอตกลงและแนวทางปฏิบัติ ไดถูก
ออกแบบข้ึนดวยการบูรณาการและการประสานจุดเดนดานความสามารถหลักและขอไดเปรียบในการ
แขงข้ัน  

 James B.Quinn (อางถึงใน สุพานี สฤษฏวานิช, 2546: 11) ไดใหความหมายไววา กล
ยุทธ เปนแผนท่ีประกอบไปดวยเปาหมายหลักขององคกร นโยบายและการดําเนินการตางๆเพ่ือให
องคกรมุงสูภาพรวมท้ังหมดอยางท่ีตองการ  

 ดนัย เทียมพุฒ (2540: 12-14) ไดใหความหมายไววา กลยุทธ คือ การทําความรูจัก
ลูกคาและความตองการของลูกคา พรอมท้ังการชวยใหลูกคาไปสูความตองการนั้น  กลยุทธท่ีดีเปนสิ่ง
ท่ีบรรยายถึงการปฏิบัติท่ีสามารถดําเนินการไดสําเร็จ และสรางคุณคาในระยะยาวใหแกองคกร กล
ยุทธเปนสวนหนึ่งของกระบวนการวางแผน เปนสวนหนึ่งท่ีนําองคกรไปสูจุดท่ีตองการได กลยุทธ
ข้ึนอยูกับวิสัยทัศนเพ่ือใหเกิดรูปแบบและทิศทาง ดังนั้น กลยุทธจึงเปนวิธีการออกแบบใหเหมาะสมตอ
การกําหนดจุดหมายปลายทางขององคกรในอนาคต หรือสิ่งท่ีองคกรตองการจะไปใหถึง  

 เสนาะ ติ เยาว (2544: 100) ไดใหความหมายไววา กลยุทธ (Strategy) ในอีก
ความหมายหนึ่ง คือ วิธีการท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงคดวยวิธีการท่ี ถูกตอง ซ่ึงมีคําหนึ่งท่ีมีแนวทาง
ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ กลเม็ดหรือกลวิธี (Tactic) ซ่ึงเปน สวนยอยกวา กลยุทธเปน
ความพยายามท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จเทานั้นโดยไมตองคํานึงถึงความ ถูกตอง  

 สาโรจน โอพิทักษชีวิน (2546: 13) ไดใหความหมายไววา กลยุทธเปนวิธีการท่ีจะบรรลุ
ถึงวัตถุประสงคในระยะยาว กลยุทธเปนการกระทําท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงตองการการตัดสินใจจากผูบริหาร
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ระดับสูงและทรัพยากรจํานวนมากของบริษัท กลยุทธยังสงผลตอ ความเจริญรุงเรืองในระยะยาวของ
องคกรเปนเวลาอยางนอยหาป จึงเปนวิธีการท่ีมุงสูอนาคต กลยุทธมี ผลลัพธตอหลายหนาท่ีหรือ
หลายฝาย และตองการการพิจารณาปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีบริษัท ตองเผชิญ  

 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา กลยุทธเปนชุดของขอมูลท่ีเปนแนวทางในการนําไป
ปฏิบัติ เพ่ือใหองคกรบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาประสงคท่ีวางไว โดยผูบริหารระดับสูงจะตองนํากล
ยุทธไปใชใหเหมาะสมกับธุรกิจเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางคุณคาใหแก
องคกรในระยะยาว  

1.2 การคิดเชิงกลยุทธ 

 เสนาะ ติเยาว (2544: 102-103) ไดกลาไววา การคิดเชิงกลยุทธเปนการมองสิ่งตางๆให
มีความหมาย สามารถแยกแยะสิ่งท่ีคลุมเครือ สถานการณท่ีไมแนนอนใหออกมาเปนความหมายหรือ
เห็นความสัมพันธท่ีอยูในสถานการณนั้นอยางชัดเจน สามารถมองเห็นสภาพแวดลอมท่ีจะคลี่คลายไป
จนเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึน เห็นถึงแนวทางของการเคลื่อนไหวในสภาพแวดลอมท่ี
เกิดข้ึนเพ่ือนําพาองคกรใหสามารถตอบสนองและสอดคลองกับสภาพแวดลอมนั้นๆ กอใหเกิดการเอ้ือ
ประโยชนแกองคกรใหมากท่ีสุดภายใตสภาพการแขงขันท่ีรุนแรง สถานการณทรัพยากรของตลาด
ลดลงและตนทุนปรับสูงข้ึน การบริหารจัดการองคกรใหอยูในจุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดจะไมสามารถ
เกิดข้ึนไดเลย หากผูบริหารไมสามารถมองเห็นทิศทางของการดําเนินงานไดอยางชัดเจน คนท่ีคิด
เชิงกลยุทธไดจะตองเปนผูท่ีติดตามสถานการณอยางใกลชิดและตองมองไปขางหนาอยูตลอดเวลา 
ลักษณะของการคิดเชิงกลยุทธสําหรับการนํามาวางแผนกลยุทธนั้นมีหลัก สําคัญอยู 2 ขอ ดังนี้ 

  1. พลังรวม (Synergy) หมายถึง พลังท่ีเกิดจากการรวมกัน ในดานของกลยุทธนั้น
ผูบริหารจะตองสงเสริมใหการบริหารบรรลุพลังรวมท้ังดานการตลาด ดานตนทุนเทคโนโลยีและการ
บริหารใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได แนวคิดทางดานพลังรวมทําใหเกิดการตัดสินใจรวมธุรกิจเขาดวยกัน   

  2. วงจรชีวิตและผลิตภัณฑ (Product life cycle) ผูบริหารท่ีใหความสําคัญกับการ
บริหาร ตามสถานการณมีความเชื่อวากลยุทธจะตองมีการกําหนดข้ึนมาใหสอดคลองกับสถานการณ
ไมไดยึด หลักการท่ีเปลี่ยนแปลง เม่ือเวลาผานไปสถานการณท้ังภายในและภายนอกองคกรยอมมีการ 
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เปลี่ยนแปลงตามไปดวย และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนในอัตราเรง คือ เร็วข้ึนกวาเดิมทุกครั้งท่ีมีการ 
เปลี่ยนแปลง การวิเคราะหวงจรชีวิตผลิตภัณฑจะมีประโยชนในการกําหนดกลยุทธ เพราะจะทําให
ทราบ ความสัมพันธของปจจัยตางๆในการดําเนินงานในองคกร ซ่ึงเปนสวนชวยใหผูบริหารสามารถ
กําหนด รูปแบบท่ีทันสมัยและมีข้ันตอนของกลยุทธได  

1.3 การวางแผนกลยุทธ  

 สุพานี สฤษฏวานิช (2546: 19-25) ไดกลาวไววา การวางแผนกลยุทธ (Strategic 
planning) เปนข้ันตอนของการวางแผนท่ีสําคัญ ตองเริ่มจากการ วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายใน
และภายนอกองคกร เพ่ือกําหนดเปนเปาหมายระยะยาว ท่ีจะบอกทิศทางขององคกร รวมถึงกลยุทธ
หลักและกลยุทธท่ีใชในการแขงขัน การวางแผนกลยุทธนั้นจะตองคิดถึงข้ันของการนําไปปฏิบัติดวยวา
แผนดังกลาวจะมีปญหาหรืออุปสรรคอะไร สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม ตองเตรียมความพรอม
ในเรื่องใดบาง และจะทําอยางไรใหเกิดความรวมมือในแผนดังกลาว  
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แผนภาพท่ี 2 สวนประกอบและข้ันตอนของการวางแผนกลยุทธ (สุพานี สฤษฏวานิช, 2546: 20) 
 1.4 การกําหนดกลยุทธ 

 เสนาะ ติเยาว (2544: 109-113) ไดเสนอการกําหนดกลยุทธไว 4 ระดับ  คือ 

  1. กลยุทธระดับดําเนินงาน (Operation level strategy) หรือเรียกวา กลยุทธ
ระดับหนาท่ี (functional-level strategy) สิ่งสําคัญของกลยุทธในระดับนี้คือการสรางคุณคาใหกับ
ลูกคา ใหลูกคาไดใชสินคาท่ีดีมีคุณภาพและไดรับการบริการท่ีดีเยี่ยมเหนือกวาคูแขงขัน การสรางการ
ไดเปรียบทางดานการแขงขันคือหัวใจของกลยุทธของบริษัท ทําใหไดสินคาท่ีดีกวา ราคาถูกกวา และ

ขอมูล 

ยอนกลับ 

1. การวางแผนกลยุทธ 

1. การกําหนดภารกิจ และวัตถุประสงคหลัก
ขององคกร 

2. การตรวจสอบและวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกองคกร 

3. การกําหนดกลยุทธหลัก 

2. การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ 

3. การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ 
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การบริการท่ีรวดเร็ว ซ่ึงเปนสิ่งท่ีลูกคาตองการทําใหเกิดความพึงพอใจนั้นเอง แตสิ่งท่ีสําคัญกวาความ
พึงพอใจของลูกคา คือ คุณคา กลยุทธระดับดําเนินการจะตองทําใหทุกสวนงานในองคกรรวมมือกัน
ทํางานโดยมุงไปท่ีเปาหมายเดียวกัน สามารถแยกออกเปน 2 ประเภท 1.การบริหารคุณภาพโดยรวม 
(Total quality management) และ 2.การปรับรื้อระบบงานบริหารหรือปรับรื้อกระบวนการหลัก
ขององคกร (Core process reengineering) เพ่ือมุงเปาไปท่ีการสรางคุณคาใหกับลูกคา ทุกสวนงาน
ตองมุง ม่ันทํางานองคกรใหดีกวาคูแขงขันเพ่ือทําใหองคกรประสบความสําเร็จในระยะยาว 
ความสามารถในการทําใหลูกคาเลือกซ้ือสินคาและบริการขององคกรตลอดไป ถือเปนการสรางคุณคา
ใหเกิดข้ึนตอลูกคาประสบความสําเร็จ  

  2. กลยุทธระดับบริษัท (Corporate-level strategy) เปนการสรางคุณคาใหกับ
เจาของกิจการหรือผูถือหุน ผูบริหารจะตองสรางผลกําไรและกอใหเกิดความม่ันคงใหกับองคกรธุรกิจ 
วิธีท่ีสามารถทําใหเกิดความม่ันคงและสรางผลกําไรใหมากท่ีสุด คือ การกระจายไปยังธุรกิจตางๆให
มากท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทําได การกระจายธุรกิจจึงเปนการสรางขนาดของการดําเนินงานใหม่ันคง
ข้ึนแสดงถึงความเจริญเติบโตขององคกร การกระจายออกไปนั้นอาจเปนธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจ
เดิมหรือไมก็ได เพราะผูบริหารท่ีมีความสามารถจะบริหารธุรกิจใดก็ได กระจายธุรกิจสามารถทําได 3 
รูปแบบ ดังนี ้

   2.1 กระจายในแนวนอน (Horizontal diversification) เปนกระจายธุรกิจ
มากกวา 1 แหง  แตยังคงใชความเชี่ยวชาญเดิมหรืออยูในหนาท่ีเดิมท่ีกําลังทําอยู แมจะเปนตลาดคน
ละตลาดกันก็ตาม การกระจายในแนวนอนจะเปนการเพ่ิมปริมาณงานมากข้ึน สวนความรูความ
เชี่ยวชาญยังคงเหมือนเดิม การกระจายอาจเปนธุรกิจในสายเดียวกันหรือสายงานอ่ืนท่ีไมเก่ียวกับ
ธุรกิจเดิมก็ได 

   2.2 การกระจายในแนวดิ่ง (Vertical diversification) เปนการทําธุรกิจท่ี
มากกวา 1 ข้ัน ของกระบวนการผลิตในการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบไปเปนสินคาสําเร็จรูป โดยใชความรู
ความเชี่ยวชาญใหมท่ีแตกตางไปจากความรูความเชี่ยวชายเดิม การกระจายในแนวดิ่งเปนการเพ่ิม
คุณภาพ คือ เพ่ิมความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินงาน เปนผลดีในแงของการลดคาใชจายในการ
ขนสงสินคาระหวางการผลิตและการขาย นอกจากนั้นจะทําใหเกิดการประสานงานกันระหวาง
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ข้ันตอนในการดําเนินงานตางๆตั้งแตการใชวัตถุดิบ การผลิต จนกระท่ังการขาย แตในดานของผลเสีย
ในแงของการผสมผสานความรูความเชี่ยวชาญตางๆเขาดวยกันมักจะเกิดปญหาบาง เนื่องจาก
วัฒนธรรมองคกรท่ีแตกตางกันนั้นเอง 

   2.3 กระจายระดับโลก (Global diversification) เปนการทําธุรกิจใหสามารถ
จําหนายสินคาหรือการใหบริการไดท่ัวโลก เปนการแสดงใหเห็นวาบริษัทมีขีดความสามารถท้ังการ
กระจายในแนวนอนและกระจายในแนวดิ่ง และตองใชกลยุทธท้ังระดับดําเนินงาน ระดับบริษัท และ
ระดับธุรกิจได 

  3. การกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ (Business level strategy) กลยุทธในระดับนี้จะ
เปนการกําหนดการแขงขันขององคกร จะแขงขันอยางไร ใชอะไรในการแขงขัน หรือการสรางคุณคา
อะไรเพ่ือใชในการแขงขัน หลักในการแขงขันแบงออกเปน 5 องคกระกอบ ดังนี้ 

   3.1 ผูรวมแขงขัน (Player) หมายถึง ผูดําเนินธุรกิจทุกรายในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมนั้นซ่ึง ไดแก องคกร ผูขายวัตถุดิบ ผูผลิตสินคาท่ีใชแทนกัน คูแขงขันปจจุบัน คูแขงขัน
รายใหมและผูสนับสนุนสามารถแบงได 2 ฝาย คือ 1.ผูแขงขันโดยตรง 2. ผูสนับสนุน  

   3.2 คุณคาท่ีเพ่ิมข้ึน (Added value) เกิดจากการแขงขัน หมายถึง ผลรวมสุทธิ
ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของท้ังอุตสาหกรรม โดยปกติทุกองคกรธุรกิจจะพยายามสรางคุณคาใหเกิดข้ึนหรือ
หาความตองการของลูกคาใหได เพ่ือธุรกิจจะสรางคุณคาเหลานั้นข้ึนเพ่ือเสนอขายสินคาและบริการ
ใหแกลูกคา  

   3.3 กฎการแขงขัน (Rule) การแขงขันจะถูกกํากับโดยกฎการแขงขันท่ีอาจ
เขียนข้ึนเปนลายลักษณอักษรหรือไมไดเขียนข้ึนมาก็ได เชน กฎขอกําหนดของรัฐ นโยบาย และ
สัญญาท่ีทําข้ึนระหวางคูสัญญา จารีต ประเพณี วัฒนธรรม เปนตน กฎการแขงขันจึงเปนโครงสราง
และระบบท่ีทําใหเกิดการแขงขันและมักเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาดวยการท่ีตางฝายตางตองการหา
วิธีท่ีทําใหเกิดการไดเปรียบ 
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   3.4 กลวิธี (Tactic) เปนการกระทําใดๆท่ีผูแขงขันใชในการแขงขันเพ่ือคุกคาม 
ปองกัน และสรางความไดเปรียบใหเกิดข้ึนแกตนเอง สามารถแบงออกเปน 4 วิธี คือ 1.การทํา
ลวงหนา 2.การยับยั้ง 3.การโจมตี และ 4.การตอบโต 

   3.5 ขอบเขต (Scope) เปนการกําหนดขอบเขตการแขงขันใหอยูในระดับใด
ระดับหนึ่ง ขอบเขตจะไมกําหนดอยางเปนทางการ แตผูเขารวมแขงขันจะทราบจากวิธีการดําเนินงาน 
การกําหนดขอบเขตจะชวยใหทราบวาควรดําเนินการเนนเรื่องอะไรเปนสําคัญหรือระดับการ
ดําเนินงานอยูท่ีตรงไหน การกําหนดขอบเขตสามารถทําได 3 วิธี คือ 1.ตามหนาท่ี 2.ตามเทคโนโลยี 
และ 3.ตามลูกคา 

  4. การกําหนดกลยุทธระดับนานาชาติ (International-level strategy) เนนการ
สรางความไดเปรียบทางการแขง กับการสรางความสัมพันธกับรัฐบาลตางประเทศ และเปนการรวม
กลยุทธในระดับธุรกิจ ระดับดําเนินงาน และระดับบริษัทมาใชรวมกัน องคกรจึงจะสามารถทําธุรกิจ
นานาชาติได การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเปนการผลิตหรือขายสิ้นคาหรือบริการท่ีแตกตาง 
ความเปนผูนําทางดานตนทุน และสามารถตอบสนองไดอยางรวดเร็ว สวนในดานของการสราง
ความสัมพันธอันดีกับรัฐบาลตางประเทศถือเปนเรื่องสําคัญท่ีกอใหเกิดประโยชนในการแขงขัน ซ่ึง
องคกรสามารถเลือกใชวิธีการสรางความสัมพันธได 5 วิธี ดังนี้ 

   4 .1  การปฏิบั ติ ตามกฎเกณฑ ท่ี มี อยู  (Regulator)  บริ ษัทตองจะตอ ง
ทําการศึกษากฎหมายขอบังคับเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจท่ีประเทศนั้นๆกําหนดไว 

   4.2  การเจรจาตอรอง (Co negotiator) เปนการเจรจากับรัฐบาลของประเทศ
เพ่ือเขาไปดําเนินธุรกิจการคา โดยใหมีการออกกฎเกณฑขอบังคับใหมสําหรับใชกับบริษัทโดยเฉพาะ 
ดวยเหตุผลวากฎเกณฑท่ีมีอยูขัดกับผลประโยชนท่ีควรจะไดรับ 

   4.3 การเปนผูขายสินคาหรือวัตถุดิบ (Supplier) เปนการเขาไปเจรจาขอเปน
ผูขายสินคาหรือวัตถุดิบใหกับรัฐบาลหรือบริษัทโดยตรง 

   4.4 การเปนลูกคา (Customer) เปนวิธีตรงขามกับการเปนผูขาย นั้นคือการเขา
ไปเปนลูกคาท่ีสําคัญแทน 
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   4.5 การเปนคูแขง (Competitor) บริษัทตางประเทศท่ีเขาไปดําเนินธุรกิจอาจ
เขาไปเปนคูแขงกับบริษัทท่ีเปนของประเทศนั้นอยูแลวนั้นเอง  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2548: 20-22) ไดเสนอไววาการกําหนดกลยุทธ (Strategy 
formulation) สามารถแบงกลยุทธออกเปน 3 ระดับ คือ  

  1. กลยุทธระดับบริษัท (Corporate level strategy) กลยุทธระดับนี้จะเนนการ
กําหนดทิศทางโดยรวมของบริษัทในรูปแบบของทัศนคติท่ัวไป เพ่ือนําไปสูการเจริญเติบโตและการ
บริหารจัดการในธุรกิจและสายผลิตภัณฑท่ีหลากหลายของบริษัท หรือเปนกระบวนการกําหนด
ลักษณะท้ังหมดและจุดมุงหมายขององคกร กําหนดผลิตภัณฑหรือธุรกิจท่ีจะเติมเขามา หรือเลิก
กระทํา แลวกําหนดกลยุทธระดับบริษัทหรือหมายถึงระดับกลยุทธท่ีเก่ียวของกับคําถามท่ีวาบริษัท
ดําเนินธุรกิจอะไรอยู องคกรท้ังหมดควรเปนอยางไร รวมไปถึงความสัมพันธระหวางหนวยธุรกิจและ
สายของผลิตภัณฑท่ีมีอยู 

  2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business level strategy) เปนกลยุทธท่ีกําหนดข้ึนในระดับ
หนวยธุรกิจหรือระดับผลิตภัณฑ โดยมุงความสําคัญท่ีการปรับปรุงตําแหนงทางการแขงขันของ
ผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทในอุตสาหกรรมหรือสวนตลาดท่ีเฉพาะเจาะจงของหนวยธุรกิจ ซ่ึง
บริษัทตองพยายามท่ีจะสราง ความแตกตางทางการแขงขัน ความเปนผูนําดานตนทุนต่ํา การ
ตอบสนองไดอยางรวดเร็ว และการมุงตลาดเฉพาะสวน 

  3. กลยุทธระดับหนาท่ี (Functional level strategy) เปนวิธีการท่ีแตละหนาท่ีใช
เพ่ือใหบรรลุ วัตถุประสงคและกลยุทธของบริษัท โดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
หรือเปนการสรางให เกิดขอไดเปรียบทางการแขงขัน ท่ีเปนสาเหตุใหธุรกิจประสบความสําเร็จ 
อยางไรก็ตามตองข้ึนอยูกับคุณคา ซ่ึงองคกรสามารถสรางข้ึนมาได การสรางคุณคาเกิดข้ึนจากภายใน
จากหนาท่ีตางๆซ่ึงอยูภายในธุรกิจ  หนาท่ีเหลานี้จะตองเชื่อมโยงกันและจะตองสอดคลองกันเปน
โครงสรางงาน เรียกวา เครือขายในการสราง คุณคา ดังนั้นทุกหนาท่ีจะมีสวนในการสรางคุณคา
สําหรับลูกคา และเปนขอไดเปรียบทางการแขงขันโดย ตองคํานึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการ
สงมอบคุณคาใหแกลูกคาดวย 
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 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาการกําหนดดลยุทธนั้นจะสามารถกําหนดได 3 กลยุทธ
หลักดวยกัน  คือ กลยุทธระดับหนาท่ี กลยุทธระดับบริษัท และกลยุทธระดับธุรกิจ ซ่ึงแตละกลยุทธจะ
เปนชุดของขอมูลท่ีเหมาะสมกับระดับตางๆ และเม่ือนําไปปฏิบัติจะสงผลใหองคกรธุรกิจประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและวิสัยทัศนท่ีวางไว 

 1.5 กลยุทธความรับผิดชอบตอสังคม  

 เสนาะ ติเยาว (2543: 41) ไดกลาวไววา ความรับผิดชอบตอสังคมเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยง
ไมไดท่ีผูบริหารจะตองรับผิดชอบตอสังคมจนกลายเปนกฎหลักของการดําเนินธุรกิจท่ีวาใครก็ตามท่ีไม
ใชอํานาจในทางท่ีสังคมพิจารณาวามีความรับผิดชอบ บุคคลนั้นก็จะเสียอํานาจนั้นในท่ีสุด กฎหลักนี้
นับวาเปนแนวคิดท่ีสําคัญมากอยางหนึ่ง เพราะคนจํานวนมากมีความเชื่อวาพฤติกรรมทุกอยางของ
มนุษยเกิดจากความเห็นแกตัว การดําเนินธุรกิจโดยไมระมัดระวังจนกระทบสังคมก็จะถูกพิจารณา วา
เห็นแกตัวเปนสําคัญ ในปจจุบันธุรกิจสวนใหญจะมีการเมืองเขามาเก่ียวของมากกวาการดําเนินธุรกิจ
ใน สมัยกอน แนวโนมของคนสวนใหญจะพิจารณาวาการดําเนินธุรกิจมักจะเกิดจากการเห็นแกตัวของ
คน ดัง จากผลการสํารวจของนิตยสาร Business Week ถึงผลการดําเนินงานของธุรกิจวายึดถือความ
รับผิดชอบตอ สังคมระดับใด ผลปรากฏวาระดับยอดเยี่ยมมี 3 เปอรเซ็นต ระดับคอนขางดี 56 

เปอรเซ็นต ระดับปานกลาง 32 เปอรเซ็นต จะเห็นไดวาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมเปนเรื่องท่ี
ชัดเจน หากองคกรธุรกิจไมดําเนินการ รัฐก็มีกฎหมายท่ีบังคับใหธุรกิจตองกระทํา อยางไรก็ตาม กล
ยุทธท่ีนํามาใชเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมมี 4 กลยุทธ คือ  

  1. กลยุทธตอสูขัดขวาง (obstructionist or reactive strategy) ตามปกติกลยุทธนี้
จะขัดขวางหรือปฏิเสธท่ีจะรับผิดชอบตอสังคมโดยพยายามจะคงสถานะเดิมเอาไวเทาท่ีจะทําได แต
เม่ือสังคมเรียกรองและเรงรัด องคกรจะทําตามท่ีสังคมเรียกรอง โดยท่ัวไปองคกรจะทําข้ันต่ํา คือ ทํา
ครบเฉพาะความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจเทานั้น เม่ือสังคมเรียกรองในระยะแรกองคกรจะขัดขืนและ
พยายามรักษาประโยชนใหมากท่ีสุดและเม่ือสังคมวิจารณวาองคกรทําผิด องคกรจะปฏิเสธและไม
ยอมรับ โดยสรุป คือ องคกรจะไมยอมรับและตอตานทุกวิถีทางท่ีจะใหองคกรเปลี่ยนแปลง 

  2. กลยุทธปองกันตัว (defensive strategy) ใชวิธีการปองกันตัวโดยการดําเนินการ
ข้ันต่ําตามท่ีกฎหมาย กําหนดเพ่ือไมใหเกิดการขัดแยงกับกฎหมายและการกดดันจากการแขงขันใน
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ตลาด โดยความจริงบริษัทตั้งใจท่ีจะทําผิดและไมยอมรับวาทําผิด แตดวยความเกรงวาจะผิดกฎหมาย
จึงทําตามท่ีกฎหมายระบุไว กลยุทธนี้เพ่ือปองกันตัวไมใหกฎหมายเขามาแทรกแซง แตก็จําเปนตองทํา
ตามเพราะภายนอก กดดันหรือเกรงวาจะเกิดปรากฏการณการแจงการทําผิดใหภายนอกรู ตัวอยางท่ี
ใชกลยุทธนี้คืออุตสาหกรรมบุหรี่ท่ีพยายามปองกันตัววาการสูบบุหรี่กับมะเร็งไมเก่ียวของกัน 

  3. กลยุทธปรองดอง (accommodative strategy) องคกรจําเปนตองยอมรับความ
รับผิดชอบตอสังคมโดยการปฏิบัติใหครบมาตรการ 3 อยาง คือ ทางเศรษฐกิจ ทางกฎหมาย และทาง
จรรยาบรรณ กลยุทธปรองดองจะมีความสอดคลองกับมาตรฐาน คานิยม และความคาดหวังของ
สังคมแตมักจะปฏิบัติเปนครั้งคราวแลวแตจะถูกกดดันทางสังคมมากนอยเพียงใด ตัวอยางท่ีใชกลยุทธ
นี้คือบริษัทน้ํามันซ่ึงขนสงน้ํามันดิบไปยังโรงกลั่นแตทําใหเกิดอุบัติเหตุน้ํามันทะลักลงทะเล บริษัทตอง
ทําความสะอาด หรือปองกันน้ํามันทะลักลงทะเลดวยการใชเรือบรรทุกน้ํามันท่ีมีถังสองชั้น เปนตน 

  4. กลยุทธทําลวงหนา (proactive strategy) เปนกลยุทธท่ีมีมาตรฐานครบทุกอยาง
โดยการคิดริเริ่มลวงหนาวาจะเกิดปญหาอะไรในสังคมในอนาคต องคกรก็จะเริ่มมาตรการข้ึนมา
ปองกันกอน เปนกลยุทธท่ีแสดงความรับผิดชอบตอสังคมทางการใชดุลพินิจ (discretionary 
responsibility) ดวยการคิดลวงหนาถึงผลท่ีจะเกิดตอสังคมแลวจึงกําหนดมาตรการข้ึนมาปองกัน 
ตัวอยางการใชกลยุทธนี้คือบริษัทผลิตเฟอรนิเจอร เออรแมนมิลเลอรท่ีเกรงวาปาเมืองรอนจะถูก
ทําลายบริษัท จึงไมใชไมจากปาเมืองรอนมาเปนวัตถุทําเฟอรนิเจอร   

 1.6 การนํากลยุทธไปใช 

 เสนาะ ติเยาว (2544: 115) ไดเสนอไววา การนํากลยุทธไปใชนั้นเปนเรื่องท่ีคอนขางยาก 
เพราะดวยเหตุผล 4 ประการ คือ 1. การตอตานการเปลี่ยนแปลงของคนในองคกร แตจะมากหรือ
นอยนั้นข้ึนอยูกับวิธีการนําไปใช 2. มีปจจัยหลายอยางในการนําไปใชเขามามีสวนเก่ียวของทําใหเกิด
การนําไปใชท่ีไมสมบูรณ 3. ปจจัยตางๆท่ีมีความสัมพันธกันยากเกินกวาท่ีจะระบุวาความสัมพันธ
เหลานั้นทําใหการนําเอากลยุทธไปใชกอใหเกิดผลตามท่ีตองการหรือไม และ 4. เกิดจากความใจรอน
ของผูท่ีอยากใหทุกอยางสําเร็จดวยระยะเวลาอ้ันรวดเร็ว ซ่ึงตามความเปนจริงของการนํากลยุทธไปใช
นั้นตองใชเวลาพอสมควรจึงจะสําเร็จได การนํากลยุทธไปใชสามารถแบงออกเปน 3 หัวขอหลักท่ี
สําคัญ ดังนี้  
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  1. การเปลี่ยนแปลงโดยวิวัฒนาการกับการปฏิวัติ (Adaptive and generative 
change) การเปลี่ยนแปลงโดยวิวัฒนาการเปนการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปดวยการทํางาน
ในระบบ ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงในวงแคบและตองใชระยะเวลายาวนาน ตางจากการเปลี่ยนแผลง
โดยการปฏิวัติ เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันทีโดยการทํางานท้ังระบบ ซ่ึงเปนการ
เปลี่ยนแปลงในวงกวางและทําใหเกิดสิ่งใหมในระยะเวลาสั้นๆ การเปลี่ยนแปลงท้ังสองอยางมีท้ังขอดี
และขอเสีย ควรใชท้ังสองอยางแลวแตสถานการณ 

  2. การเรียนรูองคกร (Organizational learning) เปนการเปลี่ยนแปลงหรือการ
นําเอากลยุทธมาใชโดยเรียนรูจากอดีตขององคกรนั้นๆ และจากองคกรอ่ืนๆแลวเลือกเอาวิธีการท่ีมี
ความเหมาะสมมาใชแยกเปน 2 ข้ัน คือ  

   2.1 การคนพบ (Discovery) ตองเรียนรูวาทฤษฎีหรือสมมติฐานท่ีจะนํามาใช
ตองไดรับการทดสอบ แลวนํามาสรุปเปนเนื้อหาหรือหลักการเพ่ือท่ีจะนําไปใช ตามปกติแลวการ
บริหารงานมีหลายวิธีซ่ึงแตละวิธีจะตองเลือกมาทดสอบและคนหาวาเกิดผลดีและผลเสียตองาน
อยางไร การคนพบไดตองเรียนรูจากการผิดพลาดเพ่ือใชเปนบทเรียนไมใหเกิดความผิดพลาดนั้นซํ้าข้ึน
อีก 

   2.2 การนําความรูหรือหลักการท่ีคนพบนั้นมาดําเนินการในองคกรเพ่ือเปนการ
ปรับปรุงองคกรใหดีข้ึน 

  3. การใชความเปนผูนําเปนเครื่องมือ (Instrumental leadership) การ
เปลี่ยนแปลงไมวาจะเกิดข้ึนชาหรือเร็วยอมตองอาศัยความเปนผูนําในระดับหนึ่ง ยิ่งการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ความเปนผูนํานั้นมีความสําคัญมากโดยเฉพาะแบบของผูนําท่ีทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจะทําใหการนํากลยุทธไปใชใหเกิดผลเร็วข้ึน  

 1.7 การบริหารเชิงกลยุทธ 

 Thompson and Strickland (2003: 6 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2548: 
14) ไดกลาวไววา การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic management) หมายถึง ข้ันตอนของการ
บริหารท่ีประกอบดวยการกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดกลยุทธ 
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และปฏิบัติตามกลยุทธ การบริหารเชิงกลยุทธเริ่มจากวิสัยทัศน วัตถุประสงค และกําหนดกลยุทธแลว
บริหารใหเหมาะสม  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2548: 15) ไดเสนอไววา กระบวนการของการบริหาร
เชิงกลยุทธ การกําหนดกลยุทธใหมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล มีความถูกตองและเหมาะสมเขากับ
จังหวะเวลา เปนความสําเร็จท่ีสําคัญมากสําหรับผูบริหาร ดังนั้นผูบริหารตองเขาใจในกระบวนการ
ของการบริหารเชิงกลยุทธ เพราะกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธจะเปนเครื่องมีของผูบริหารในการ
กําหนดทิศทาง กําหนดการปฏิบัติงานในระยะยาวขององคกร โดยการกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติและประเมินอยางตอเนื่องดวยการดําเนินงานอยางระมัดระวังภายใตเปาหมาย 2 ดาน คือ 
การสรางและรักษาความไดเปรียบทางการแขงขัน และการสรางมูลคาและความม่ังค่ังใหแกผูถือหุน 
ซ่ึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังนี้1. การวิเคราะหสถานการณ 2.กาว
วางแผนเชิงกลยุทธ และ 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ  

 สุพานี สฤษฏวานิช (2546: 12) ไดกลาวไววา การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การ
บริหารองคกรโดยรวมใหมีกลยุทธและกลยุทธการแขงขัน ตลอดจนมีขอไดเปรียบในการแขงขันท่ี
เหนือกวากิจการอ่ืนๆ โดยตองมีการศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร 
เพ่ือการสรางแผนกลยุทธท่ีเหมาะสมกับโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก และกับ
จุดออน จุดแข็งขององคกรนั้นๆ เพ่ือใหสามารถนําแผนกลยุทธนั้นไปปฏิบัติใหเกิดผล และตองมีการ
ติดตามและประเมินผลกลยุทธอยางถูกตองและเหมาะสม เพ่ือเปนการสรางทิศทางและอนาคตท่ี
เหมาะสมขององคกรอยางยั่งยืนในระยะยาว  

 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาการบริหารเชิงกลยุทธนั้น เปนการนํากลยุทธมาใชกับ
การบริหารจัดการองคกรธุรกิจอยางเหมาะสมเพ่ือใหเกิดขอไดเปรียบเหนือคูแขงขัน  ผูโดยบริหาร
ระดับสูงจะตองเปนผูเลือกนํากลยุทธมาใชใหถูกตองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและ
ภายในขององคกร นอกจากนั้นเม่ือนํามาปฏิบัติแลวตองมีการประเมินผลของกลยุทธท่ีนํามาใช เพ่ือ
นําผลของการประเมินไปปรับเปลี่ยนและใชงานใหเขากับสถานการณ อันจะนํามาซ่ึงการประสบ
ความสําเร็จขององคกรในระยะยาว 
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 1.8 การปฏิบัติตามกลยุทธและการควบคุมเชิงกลยุทธ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2548: 23) ไดกลาวไววา การปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategy 
implementation) เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธตามท่ีไดกําหนดไวใหเปนกลยุทธท่ี
เปนจริง หรือเปนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธใหเปนการปฏิบัติจริง ปญหาเบื้อตนท่ีเกิดข้ึนเก่ียวของกับ
การปฏิบัติตามกลยุทธ คือ 1. การกําหนดโครงสรางขององคกร 2. การจัดระบบปฏิบัติการท่ีเหมาะสม 
3. การยอมรับรูปแบบการจัดการท่ีเหมาะสม และ 4. การจัดการวัฒนธรรมองคกรหรือคานิยมรวม 
สวนของการควบคุมเชิงกลยุทธ (Strategic control) นั้นเปนกระบวนการของการพิจารณาวากลยุทธ
นั้นไดบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคหรือไม การกําหนดกลยุทธจะตองมีการประเมินผลกระทบของ
กลยุทธและการตอบสนองท่ีมีความเหมาะสม หรือเปนกระบวนการในการจัดการท่ีตองไดรับการ
ตรวจสอบแผนกลยุทธและการเปลี่ยนแปลงกลยุทธใหมีความเหมาะสม ประกอบดวย 1. การ
ตรวจสอบในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ 2 .กิจกรรท่ีมีความสําคัญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกร โดยมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการของการปฏิบัติตามกลยุทธและการควบคุมเชิงกล
ยุทธ มีดังนี้ 

  1. การประสมประสาน (Integration) หมายถึง การท่ีสมาชิกหนวยตางๆทํางาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ การกําหนดกลยุทธท่ีเปนจริงเกิดจากการประสมประสานกันของบุคลากร
ภายในองคกรทุกคน 

  2. โครงสรางองคกร (Organization structure) การปฏิบัติตามกลยุทธนั้นตองการ
ชองทางในการติดตอสื่อสารภายในองคกร ซ่ึงความรับผิดชอบท่ีกําหนดไวมีการมอบหมายอํานาจ
หนาท่ี โดยผูบริหารระดับสูงจะเปนผูกําหนดโครงสรางขององคกร และตองเผชิญกับเง่ือนไขของ
ทางเลือกในการเชื่อมโยงระดับของการรวมอํานาจ ความเปนรูปแบบ และความซับซอนของแตละ
ทางเลือกนั้น รวมไปถึงการกําหนดขอไดเปรียบ และขอเสียเปรียบของทางเลือก 

  3. การควบคุมเชิงกลยุทธ (Strategic controls) ในการปฏิบัติตามกลยุทธนั้น 
ผูบริหารตองใชการควบคุมเชิงกลยุทธสําหรับจุดมุงหมายท่ีแตกตางกัน 2 ประการ คือ 1.เพ่ือการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผน 2.เพ่ือปรับปรุงแผนการพัฒนาสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในท่ีไม
สามารถคาดหวังได 
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  4. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (Strategic leadership) เปนวิธีการซ่ึงมีปจจัยตางๆท่ีท่ี
สามารถประสมประสานกันภายในองคกรไดอยางเหมาะสมกับผูนํา  

 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาการนํากลยุทธมาใชในการบริหารจัดการองคกรนั้น
ผูบริหารระดับสูงขององคกรจะตองเปนผูรับผิดชอบในการนําองคกรใหไปสูความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคดวยการสรางคุณคาใหเกิดกับองคกร การกําหนดกลยุทธจะตองมีลําดับชั้นตองเริ่มจาก
การมีวิสัยทัศนขององคกรท่ีแสดงใหเห็นวาในอนาคตองคกรตองการอะไร มีภารกิจขององคกรวากําลัง
ทําอะไร จากนั้นจึงมีเปาหมายและวัตถุประสงค ท่ีแสดงใหเห็นจุดหมายปลายทางในการดําเนินงาน
ขององคกร ท้ังนี้การคิดเชิงกลยุทธมีความสําคัญมากในการกําหนดกลยุทธขององคกร เพราะการคิด
เชิงกลยุทธทําใหเห็นความหมายของสินคาท่ีผูบริหารนํามาพิจารณา มองเห็นถึงความแตกตางท่ีเปน
องคประกอบของสภาพแวดลอม เปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันซ่ึงเปนหัวใจของการ
กําหนดกลยุทธ ท่ีจะทําใหองคกรผลิตสินคาไดมากกวาคูแขงขัน  

 อยางไรก็ตามการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกยังคงเปนงานข้ันแรกของการกําหนด
กลยุทธ เพ่ือทําใหเห็นปจจัยท่ีองคกรไมสามารถควบคุมไดซ่ึงเปนอุปสรรคขัดขวางหรือภัยคุมคาม
องคกร และมีปจจัยใดบางท่ีเปนโอกาสในการดําเนินงานขององคกร รวมไปถึงการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในซ่ึงเปนการคนหาปจจัยท่ีองคกรสามารถควบคุมได โดยสวนท่ีเปนจุดออนองคกร
จะตองกําจัดออกไป และสวนไหนคือจุดแข็งท่ีองคกรตองทําการสงเสริมใหมีมากข้ึน ท้ังนี้การกําหนด
กลยุทธในการบริหารงานนั้นจะตองกําหนดกลยุทธในระดับตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับธุรกิจ โดย
การนํากลยุทธไปใชนั้นจะเปนข้ันตอนสุดทายของการวางแผนกลยุทธ ตองทําใหทุกคนยอมรับและ
ปฏิบัติตามซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีมีความยากท่ีสุดดวยหลายเหตุผลและปจจัยท่ีมีอยูในองคกรนั้นๆ 

2. แนวคิด ทฤษฎี ความรับผิดชอบตอสังคม 

 2.1 ความเปนมาของการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

 รมณียฉัตร แกวกิริยา (2551: 9-11) ไดกลาวไววากอนปคริสตศักราช 1990 การเลือก
ประเด็นปญหาสังคมเพ่ือยื่นมือเขาไปชวยเหลือสวนใหญมักเปนเรื่องท่ีสะทอนความกดดันใหทําเพ่ือดู
ดี องคกรจะจัดสรรงบประมาณรายปสําหรับการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมอยางชัดเจน บางครั้งนํามา
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รวมกับรายไดหรือรายรับสุทธิกอนหักภาษี การจัดสรรเงินชวยเหลือจะจัดสรรใหกับหลายองคกรมาก
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได พันธกิจสวนใหญเปนพันธกิจระยะสั้นเพ่ือใหองคกรสามารถกระจายทรัพยากรได
หลายองคกร และชวยเหลือสังคมไดหลายเรื่อง โดยในอดีตจะหลีกเลี่ยงประเด็นท่ีอาจเก่ียวของกับ
ธุรกิจหรือสินคาหลัก เนื่องจากกลัวการมองจากสังคมวาเปนการทําบุญเอาหนานั้นเอง รวมไปถึงการ
หลีกเลี่ยงการนําตัวองคกรเขาไปเก่ียวของกับประเด็นท่ีเปนปญหาเฉพาะทาง นอกเหนือไปกวานั้นคือ
ประเด็นของการใหความชวยเหลือก็จะอยูภายใตอิทธิพลของผูบริหารระดับสูงมากกวาเพ่ือการ
สนับสนุนเปาหมายธุรกิจเชิงกลยุทธและวัตถุประสงค 

 ตอมาไดมีการนํากิจกรรมชวยเหลือสังคมข้ึนมาเปนประเด็นหลักและนําไปปฏิบัติ โดยมี
กฎ คือ “ทําความดีอยางงายท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได” ผลลัพธจึงออกมาในรูปแบบของการบริจาค              
ผูบริจาคสวนใหญพอใจกับการเปนผูอุปถัมภ เนื่องจากเปาหมายไมไดอยูท่ีความพยายามลงมือทํา 
และดวยกิจกรรมท่ีตองทํานั้นตองใชความพยายามในการลงมือปฏิบัติจึงไมคอยนําเอาโครงการความ
ชวยเหลือสังคมเขามารวมกับกลยุทธในการบริหารองคกรรวมท้ังหนวยธุรกิจ เชน การตลาด 
ทรัพยากรบุคคล และหนวยปฏิบัติการ เปนตน ในปคริสตศักราช 1990 องคกรตางๆมีรูปแบบใหมใน
การทํากิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคม เปนแนวปฏิบัติเชิงกลยุทธท่ีมีผลกระทบอยางชัดเจนตอประเด็นท่ี
องคกรนั้นๆยกมา    

 ในปจจุบันการสะทอนใหเห็นถึงความตองการท่ีจะไดท้ังบุญและหนา องคกรจึงเลือกท่ีจะ
มุงเนนเฉพาะหัวเรื่องเชิงกลยุทธบางประการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานขององคกร เลือกทํากิจกรรม
เพ่ือสังคมท่ีสนองตอบตอเปาหมายของธุรกิจ เลือกประเด็นปญหาสังคมท่ีสัมพันธกับสินคาหลักหรือ
ตลาดหลักของธุรกิจ โดยเลือกประเด็นท่ีจะสนับสนุนและเปดโอกาสใหเปาหมายการตลาดประสบ
ผลสําเร็จ การพัฒนาและการปฏิบัติตามโครงการรูปแบบใหมดูเหมือนกันทําทุกอยางท่ีทําไดเพ่ือให
เกิดความดีอยางท่ีสุด ไมใชแคเพียงดีธรรมดา ดังนั้นผูบริหารจะวางพันธกิจระยะยาวและเสนอให
ความชวยเหลือในรูปแบบอ่ืนๆ ท้ังนี้การประเมินผลจะมีความสําคัญมากข้ึนและถือเปนสิ่งสําคัญท่ีใช
ในการตอบคําถามวาทําความดีเพ่ืออะไร ผลลัพธจากการประเมินถือเปนสวนหนึ่งของการกําหนด
กรอบกลยุทธท่ีจะนํามาใชในการสรางเรื่องการรายงานความนาเชื่อถือแกสาธารณชน ทามกลาง
กระแสแรงกดดันการประเมินผลลัพธของโครงการ พันธมิตรของโครงการตองใชความสามารถอยาง
มากในการกําหนดวิธีการ และการจัดหาทรัพยากรเพ่ือดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จดวย  
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 ปยะชัย จันทรวงศไพศาล (2554: 37) ไดเสนอวาแนวคิดของ CSR นั้นมีมานานแลวโดย
แฝงอยูในกฎระเบียบทางการคาตางๆ เชน การปกปองและ อนุรักษสิ่งแวดลอม กลุมสหภาพยุโรปมี
ขอกําหนดบังคับการปดฉลากสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอม รวมถึงกฎระเบียบเรื่องบรรจุภัณฑและการกําจัด
กากขยะท่ีเกิดจากบรรจุภัณฑ แนวคิด CSR เริ่มเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับในระดับโลกมากข้ึนใน
การประชุม World Economic Forum ประจําคริสตศักราช 1999 โดยนาย Kofi Annan อดีต
เลขาธิการ องคการสหประชาชาติ ไดเรียกรองใหองคกรธุรกิจในทุกประเทศแสดงความเปนพลเมืองท่ี
ดีของโลก โดยเสนอใหมีบัญญัติ 9 ประการ ท่ีเรียกวา “The UN Global Compact” แบงออกเปน 3 
หมวดหลัก คือ 1. หมวดสิทธิมนุษยชน 2. หมวดมาตรฐานแรงงาน และ 3. หมวดสิ่งแวดลอม และ
ตอมาไดเพ่ิมบัญญัติท่ี 10 คือ หมวดการตอตานคอรรัปชัน  

 ปยะชัย จันทรวงศไพศาล (2554: 34-35) ไดกลาวไววา CSR (Corporate social 
Responsibility) ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร เปนแนวคิดท่ีประเทศพัฒนาแลวนํามาใชเปน
เง่ือนไขใหมในการทําธุรกิจคาขายกับประเทศตางๆท่ีกําลังพัฒนาอยางประเทศไทยซ่ึงถือเปน
มาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีรูปแบบหนึ่ง หากองคกรธุรกิจใดเรงปรับตัวใหเขากับแนวคิด
ดังกลาวก็อาจถูกปฏิเสธการคาและการลงทุนไดเราตองยอมรับวา “หากสังคมไมสามารถอยูได องคกร
ธุรกิจยอมไมสามารถดํารงอยูไดเชนกัน”  
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แผนภาพท่ี 3 ภาพประกอบความรับผิดชอบตอสังคมท่ีไดรับอิทธิจากหนวยงานตางๆ (ปยะชัย จัน 

ทรวงศไพศาล, 2554: 34) 
 เม่ือพิจารณารูปภาพประกอบขางตน สามารถอธิบายไดอยางชัดเจนวาความรับผิดชอบ
ขององคกรตอสังคม ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากหนวยงานภายนอกหลายประการ รายละเอียดดังนี้ 

  1. ผูถือหุนและลูกคา ทําใหองคกรตระหนักถึงการผลิตหรือบริการท่ีมีคุณภาพ ไม
เอารัดเอาเปรียบสังคม ไมหลอกลวงผูบริโภค ดังนั้นความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม จึงสามารถ
สรางภาพลักษณขององคกรเพ่ือผลประโยชนทางการตลาด 

  2. พนักงานและสหภาพแรงงาน เปนองคประกอบหนึ่งท่ีทําใหองคกรรับผิดชอบตอ
สิทธิของพนักงานและสหภาพแรงงาน การปฏิบัติท่ีเปนธรรมตอแรงงาน ไมวาจะเปนคาจาง สวัสดิการ
ตางๆและความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนดวยเชนกัน 

  3. หนวยงานของรัฐและองคกรไมแสวงหากําไร (NGO) เปนองคกรท่ีอิทธิพลเปน
อยางมากตอองคกรในการปฏิบัติงานใหสอดคลองตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอม เพ่ือปองกันไมให
องคกรกอกําเนิดปญหามลพิษสูสาธารณะ โดยมีองคกรภาครัฐเปนผูกํากับดูแลใหองคกรปฏิบัติตาม
กฎหมายและ NGO จะเฝาระวังใหองคกรตระหนักถึงการปองกันปญหามลพิษจากกิจกรรมของ
องคกรเสมอ 

การตลาด 

 

ส่ิงแวดลอม 

การปฏิบัติงาน 

 

ชุมชนสังคม 

ความรับผิดชอบ 

ขององคกร 

ผูถือหุนและลูกคา 

หนวยงานรัฐ              
และ NGO 

ชาวบานและ
องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

พนักงานและ
สหภาพแรงงาน 
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  4. ชาวบานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของ
องคกรโดยตรง การดํารงอยูดวยกันอยางเก้ือกูลซ่ึงกันและกันระหวางบริษัท ชุมชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ยอมเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหองคกรตองตระหนักวา องคกรนั้นตอง
ตระหนักถึงสภาพความเปนอยู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน สุขอนามัย สิ่งแวดลอม 
และสังคมตอชุมชนขางเคียงเสมอ 

 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาการดําเนินกิจกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมนั้นมี
การดําเนินงานมานานตั้งแตในอดีต เนื่องมาจากองคกรธุรกิจไดรับกระแสการกดดันจากหนวยงาน
ตางๆทําใหองคกรตองมีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนการสราง
ภาพลักษณขององคกรใหดูดีในสายตาของผูบริโภคและผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน นอกเหนือไปจากการ
มุงหวังผลประโยชนสูงสุดขององคกร โดยเลือกประเด็นปญหาของสังคมท่ีมีความสอดคลองกับ
นโยบายขององคกรมาเปนกิจกรรมในการดําเนินการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
นั้นเอง 

 2.2 ความหมายของความรับผิดตอสังคมขององคกรธุรกิจ 

 Lord Holem and Richard Watt (อางถึงใน ปยะชัย จันทรวงศไพศาล, 2554: 36) ได
ใหนิยามความหมายของ CSR วาเปน ความมุงม่ันอยางตอเนื่องขององคกรในการประกอบธุรกิจอยาง
มีจริยธรรม และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจไปพรอมๆกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานและครอบครัว เชนเดียวกันกับชุมชนทองถ่ินและสังคมในภาพรวมใหดีข้ึน  

 The European Commission (อางถึงใน ปยะชัย จันทรวงศไพศาล, 2554: 36) ไดให
นิยาม CSR วาเปนแนวคิดหนึ่งท่ีองคกรตัดสินใจดําเนินการโดยสมัครใจท่ีจะสงเสริมสังคมและ
สิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน แนวคิดดังกลาวนั้นองคกรตองบูรณาการความตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดลอม
เขาไปเปนสวนหนึ่งในการประกอบธุรกิจ และความสัมพันธตอผูมีสวนไดสวนเสียภายใตความสมัครใจ  

 พอตเตอร และ คารเมอร (Porter and Kramer, 2006: 1) ไดกลาววา CSR นั้นไมใชแค
เรื่องของตนทุน หรือการทําโดยการถูกบังคับ หรือเพ่ือทําการกุศล เพราะวากิจกรรม CSR นั้นจะ
นํามาซ่ึงโอกาสและนวัตกรรมในการทําธุรกิจและนํามาซ่ึงความไดเปรียบในดานของการแขงขัน 
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นอกจากนี้ยังไดแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุท่ีหลายองคกรพยายามทํา CSR แตกลับไมประสบ
ความสําเร็จเปนเพราะวาองคกรธุรกิจของตนเองนั้นกับสังคมไมมีความเก่ียวของกัน ท้ังท่ีจริงแลวท้ัง
สองตองมีความพ่ึงพากันอยูเสมอ นอกจากนี้กิจกรรมท่ีทําก็ไมควรจะทําเหมือนๆกันแตควรทําให
เหมาะสมกับธุรกิจของตน 

 อภิรัฐ ตั้งกระจางและคนอ่ืนๆ ( 2546: 67) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจวา (Corporate Social Responsibility) หมายถึง การดําเนินธุรกิจไปตามครรลอง
ของกฎหมายและจริยธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูท่ีเก่ียวของ ท้ังผูท่ีมีความเก่ียวของโดยตรง
ตอความสําเร็จขององคกร ไดแก พนักงาน ผูถือหุนและเจาของ ลูกคา ผูท่ีจําหนายวัตถุดิบ คูแขงขัน ผู
จัดจําหนายสินคา และเจาหนี้ ตลอดจนผูท่ีไดรับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจท้ังทางตรงและ
ทางออม ไดแก ชุมชน รัฐบาล กลุมรณรงค สื่อมวลชน สาธารณสุข และกลุมสนับสนุนธุรกิจตางๆ 
ธุรกิจจะตองแสดงบทบาทความเปนผูนําในสิ่งท่ีถูกตองและเปนประโยชนตอสังคม มีความหวงใยใน
ชุมชนและสิ่งแวดลอม รวมท้ังยินดีท่ีจะเสียสละผลกําไรบางสวนขององคกร เพ่ือพัฒนาชุมชนใหดีข้ึน 
ตลอดจนเพ่ือแกไขปญหาทางดานสิ่งแวดลอมตางๆ 

 เสนาะ ติเยาว (2543: 36) ไดใหความหมายความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท 
(corporate social responsibility) คือ ภาระของบริษัทท่ีมีอยูตอสังคมหรือกลาวใหชัดเจน คือ 
ภาระท่ีบริษัทท่ีจะตองดําเนินงานท่ีกอใหเกิดประโยชนตอท้ังผูถือหุนหรือเจาของบริษัท และตอชุมชน
ภายนอกนั้นดวย ความรับผิดชอบของบริษัท จึงเปนภาระท่ีบริษัทมีตอผูมีสวนรวม (stakeholder) ใน
บริษัทนั้นเอง ผูมีสวนรวมมี 2 ประเภท คือ 1. ผูมีสวนรวมภายในไดแก พนักงาน และผูถือหุนของ
บริษัท 2. ผูมีสวนรวมภายนอกไดแก ลูกคา สหภาพแรงงาน ลูกหนี้ เจาหนี้ สถาบันการเงิน บริษัทคู
คา บริษัทท่ีเปนพันธมิตร คูสัญญาและชุมชน เปนตน 

 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ หมายถึง สิ่งท่ี
บริษัทตองคํานึงถึง และยึดถือปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ ดวยความมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และขอเรียกรองของทุกฝายในการใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคมและรวมถึง
สิ่งแวดลอมของโลก ดวยการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเขาไปเปนสวนหนึ่ง
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ของภารกิจหลักของบริษัท และประกอบกิจการดวยการไมไดหวังกําไรเปนสิ่งสูงสุดแตตองให
ความสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกคนดวย    

 2.3 การแบงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 

แครโรล และ บัชทอรช (Carroll and Buchholtz 2006: 35-38) ไดกลาวไววาองคกรธุรกิจท่ีมีความ
รับผิดชอบตอสังคมนั้น ควรมีการสรางกําไรจากการดําเนินธุรกิจ โดยตองปฏิบัติตามกฎหมายอยาง
เครงครัด ตองมีจริยธรรมและมีการทํากิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมดวย ท้ังนี้สามารถแบงออกเปน 4 
ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

  1. ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ (economic responsibility) เปนการท่ีองคกร
ธุรกิจนั้นสามารถผลิตสิ้นคาหรือบริการใหตรงตามท่ีสังคมตองการ และขายในราคาท่ีเหมาะสม
ยุติธรรมตรงตามคุณคาและบริการท่ีแทจริง ซ่ึงองคกรธุรกิจสามารถสรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
ใหกับผูรวมลงทุนไดจึงถือเปนความรับผิดชอบตอสังคม 

  2. ความรับผิดชอบดานกฎหมาย (legal responsibility) เปนการท่ีองคกรธุรกิจ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆท่ีไดมีการจัดตั้งข้ึนอยางชัดเจน เปนในรูปแบบของลายลักษณอักษร เพ่ือให
ทุกองคกรมีไวสําหรับปฏิบัติตาม ซ่ึงเปนความรับผิดชอบท่ีสังคมตองการใหองคกรธุรกิจปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด 

  3. ความรับผิดชอบดานจริยธรรม (ethical responsibility) เปนความคาดหวังของ
สังคมท่ีตองการใหองคกรธุรกิจปฏิบัติตาม แตไมไดมีการจัดทําไวเปนลายลักษณอักษรหรือเปน
กฎหมาย แตเปนบรรทัดฐานของสังคม เปนสิ่งท่ีเปนธรรม ไมเปนอันตรายตอสังคม และเปนสิ่งท่ี
สมควรทําเปนอยางยิ่งแมจะอยูเหนือขอกําหนดของกฎหมายก็ตาม 

  4. ความรับผิดชอบดานกิจกรรมการกุศล (philanthropic responsibility) เปน
ความรับผิดชอบท่ีสังคมปรารถนาท่ีจะไดรับจากองคกรธุรกิจ กิจกรรมดานนี้เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนดวย
ความเต็มใจท่ีจะทํา ไมไดมีกฎหมายหรือขอบังคับกําหนดไว ซ่ึงก็ไมใชความรับผิดชอบทางจริยธรรม
อีกดวย กิจกรรมเหลานี้ เชน กิจกรรมอาสาสมัคร การบริจาคชวยเหลือ เปนตน ท้ังนี้อาจจัดข้ึนดวย
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ความรวมมือกับอง๕กรตางๆก็ได และหากองคกรธุรกิจใดปฏิบัติก็จะไดรับการยอมรับจากสังคมวา
เปนองคกรท่ีดี แตหากไมกระทําก็ไมไดรับการวารายแตอยางใด  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4 The Pyramid of Corporate Social Responsibility  

 รัชยา ภักดีจิตต (2555: 159) ไดกลาวไววาความรับผิดชอบตอสังคมเปนแนวคิดในการ
บริหารสมัยใหม ธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคม จะเปนธุรกิจท่ีมีคุณคา และสามารถพัฒนาไดอยาง
ยั่งยืน ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเปนการแสดงออกของการบริหารท่ีมีจริยธรรม ดังนั้นสิ่งท่ี
สําคัญ คือ การพิจารณาวาองคกรควรมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางไร และพิจารณาตอไปวาควรจะ
รับผิดชอบตอสังคมและแกปญหาของสังคมมากนอยเพียงใดหลักการเหลานี้สามารถจัดแบงความ
รับผิดชอบท่ีผูบริหารควรจะมีตอสังคมไดเปน 4 ระดับคือ ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ความ
รับผิดชอบทางกฎหมาย ความรับผิดชอบทางจริยธรรม และความรับผิดชอบในการใชดุลยพินิจ 
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Ethical 

Legal 

Economic 
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แผนภาพท่ี 5 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (รัชยา ภักดีจิตต, 2555: 159) 

 เสนาะ ติเยาว (2543: 37) ไดสรุปความรับผิดชอบของบริษัทท่ีมีตอสังคมไดเปน 4 

ประเภท ดังนี้  

  1. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (economic responsibility) ไดแก การท่ีธุรกิจ
จะตองผลิตสินคา และบริการสอดคลองกับความตองการของสังคมในราคาท่ีเหมาะสมและทําใหธุรกิจ
ไดกําไรท่ีสรางความ พอใจใหกับผูลงทุน เปนความรับผิดชอบข้ันพ้ืนฐานท่ีทําใหทุกฝายอยูรวมกันได
อยางปกติสุข  

  2. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (legal responsibility) ไดแก การท่ีธุรกิจจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ ขอกําหนดของรัฐบาล หรือองคกรของรัฐ และตามกฎหมายระหวาง
ประเทศซ่ึงเทากับเปนกฎและกติกาของสังคมท่ีกําหนดวาสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกตามสภาพของสังคม 

  3. ความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณ (ethical responsibility) ไดแก การท่ีธุรกิจ
จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับความคาดหวังของสังคมซ่ึงไมไดเขียนไวในกฎหมาย เปนภาระของ
องคกรท่ีจะตองกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง ยุติธรรม และไมเปนอันตรายตอสังคม 

ความรับผิดชอบ
ตอสังคม
ท้ังหมด 

ความรับผิดชอบทาง
เศรษฐกิจ 

ความรับผิดชอบทาง
กฎหมาย 

ความรับผิดชอบทาง
จริยธรรม 

ความรับผิดชอบโดย
ใชดุลยพินิจ 



43 
 

 
 

  4. ความรับผิดชอบตามความสมัครใจ (voluntary responsibility) ไดแก การท่ี
ธุรกิจจะตองดําเนินการอยางอ่ืนนอกเหนือไปจากขางตน เพ่ือสรางคุณคาใหเกิดข้ึนทางสังคมและตาม
ความประสงคของสังคมดวยการมีสวนรวมในสังคมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหแกสังคม เชน การทําตัว
เปนพลเมืองท่ีดี การสนับสนุนกิจกรรมของสังคมและการใหบริจาค เปนตน 

 จากการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร สามารถสรุปไดวา องคกรตองมีการ
ดําเนินการรับผิดชอบในดานตางๆ 4 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณ และดานสุดทายคือดานของการใชความเหมาะสมและเต็มใจท่ีจะทําเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดลอมขององคกรเอง 

 2.4 ขอสนับสนุนของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 

 อภิรัฐ ตั้งกระจางและคนอ่ืนๆ (2546: 72-73) ไดกลาวไววาขอสนับสนุนของการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Arguments for corporate social responsibility) มี 5 

ประการดังนี้  

  1. ความสมดุลระหวางอํานาจกับความรับผิดชอบ (Balances power with 
responsibility) ทุกวันนี้ธุรกิจสวนใหญเชื่อวาธุรกิจจะตองมีความรับผิดชอบควบคูกันไปกับอํานาจท่ีมี 
กฎดังกลาวเรียกวากฎเหล็กของความรับผิดชอบ (Iron law of responsibility) โดยธุรกิจจะตอง
ตระหนักวาถาพวกเขาใชอํานาจท่ีมีในทางท่ีไมถูกตองก็อาจสูญเสียอํานาจนั้นไปได ตัวอยางกรณีของ
บริษัทไมโครซอฟตท่ีมีปญหาในเรื่องของการผูกขาดแสดงใหสังคมเห็นวาไดใชอํานาจในทางท่ีผิด
กระทรวงยุติธรรมจึงตัดสินใหมีการลดบทบาทของบริษัทไมโครซอฟตในการแขงขันเชิงธุรกิจ  

  2. การลดกฎขอบังคับของรัฐบาล (Discourages government regulation) การ
เนนทางดานสังคมสงผลใหเกิดการลดลงในกฎขอบังคับของรัฐบาล กฎหมายบางอยางอาจสงผลให
ธุรกิจขาดอิสระในการดําเนินกิจการ ทําใหตนทุนของธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึน และทําใหความยืดหยุนในการ
ตัดสินใจลดลง ซ่ึงการมีอิสระในการตัดสินใจจะทําใหธุรกิจสามารถท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคทางดาน
แรงกดดันทางดานการตลาดและสังคม แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับปรัชญาทางดานการเมืองท่ี
ตองการใหมีการกระจายอํานาจจากศูนยกลางในสังคมท่ีเปนประชาธิปไตยเนื่องจากรัฐบาลเปน
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สถาบันขนาดใหญซ่ึงมีอํานาจแบบรวมอยูท่ีศูนยกลางทําหนาท่ีออกกฎขอบังคับ เพ่ือใหเกิดความ
สมดุลในสังคม ถาทุกองคกรธุรกิจมีพฤติกรรมในการรับผิดชอบตอสังคม จะสงผลใหเกิดการลดกฎ
ขอบังคับของรัฐบาลได 

  3. การสงเสริมการทํากําไรในระยะยาวของธุรกิจ (Promotes long-term profits 
for business) การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจทําใหเกิดกําไรตอธุรกิจระยะยาว 
ซ่ึงจะเห็นไดจากการท่ีบริษัท บารโล สมิธ (Barlow et al. v. A.P. Smith Manufacturing) ได
บริจาคของขวัญใหกับมหาวิทยาลัย พรินซตัน (Princeton University)  ถือวาเปนตนทุนในการลงทุน
ของบริษัท ซ่ึงทําใหบริษัทมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน แตในขณะเดียวกันก็ทําใหบริษัทมีโอกาสคัดเลือกผูจบ
การศึกษาเขามาทํางานในบริษัท จากตัวอยางดังกลาวจะเห็นไดวา นอกจากธุรกิจไดแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมแลว ผูบริหารระดับสูงยังไดมองการณไกลถึงผลประโยชนท่ีธุรกิจจะไดรับใน
อนาคตจากการใชเงินทุนของบริษัทในดานความรับผิดชอบตอสังคมอีกดวย 

  4. การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความตองการของผูท่ีเก่ียวของ (Responds 
to changing stakeholders’ demands) ในปจจุบันสังคมไดมีการคาดหวังในดานตางๆมากข้ึน ท้ัง
ดานความตองการในการรักษาสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยของสินคา ความยุติธรรมในสถานท่ีทํางาน               
การปกปองสิทธิสวนบุคคล ตลอดจนรากฐานทางดานสังคมท่ีคลายคลึงกันท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ ซ่ึงเปน
จุดสําคัญทางดานสังคม ตลอดจนการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีเพ่ิมมากข้ึนของ
องคกรธุรกิจ นอกจากนี้กลุมตางๆ ท่ีเปนตัวแทนของแนวคิดทางดานสังคมเก่ียวกับประเด็นตางๆก็ได
มีการจัดการท่ีดีข้ึน มีการจัดหาเงินทุนและเริ่มดําเนินการตางๆ โดยผานสื่อและกฎหมาย ดังนั้นการ
ดําเนินการของธุรกิจจึงตองมีความรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึนในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ของความตองการของกลุมตางๆท่ีเก่ียวของ เพราะฉะนั้นการดําเนินการทางเศรษฐกิจจึงไมใชประเด็น
ท่ีมีความสําคัญท่ีสุด แตความตองการของสังคมคือปญหาท่ีสําคัญของธุรกิจ เพราะมีความ
สลับซับซอนและมีความเปลี่ยนแปลงมากข้ึนในสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

  5. การแกไขปญหาสังคมท่ีมีสาเหตุมาจากธุรกิจ (Corrects social problems 
caused by business) ธุรกิจจะตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม โดยเฉพาะเม่ือการดําเนินการ
ของธุรกิจกอใหเกิดอันตรายแกสังคม ตัวอยางเชน ถาผูบริโภคไดรับอันตรายเนื่องจากสินคาท่ีองคกร
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ผลิตข้ึน องคกรธุรกิจจะตองแสดงความรับผิดชอบอยางใดอยางหนึ่ง เชน จายคารักษาพยาบาล ถา
องคกรธุรกิจไมแสดงความรับผิดชอบใดๆ กฎหมายก็จะเขามามีบทบาทในการคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภคหรือบุคคลในสังคม 

 2.5 ข้ันตอนของการเปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและการเปนองคกรท่ีมี

ความรับผิดชอบทางสังคม 

 นายโรเบิรต ไมลส (Robert Miles, อางถึงใน อภิรัฐ ตั้งกระจางและคณะ, 2546: 87-

89) นักวิชาการและท่ีปรึกษาชาวอเมริกันไดมีการสังเกตวาในชวงสองทศวรรษท่ีผานมาผูบริหารของ
บริษัทท่ีใหญท่ีสุดของอเมริกาไดเผชิญกับการเพ่ิมข้ึนของประเด็นทางสังคม ซ่ึงมีผลกระทบตอนโยบาย
และการดําเนินการของธุรกิจ ไมเพียงแตการนํากฎทางดานสังคมตางๆ ท่ีไดพัฒนาข้ึนมาประยุกตใช
กับอุตสาหกรรมท่ัวโลก ซ่ึงแตละอุตสาหกรรมตางก็มีประสบการณในระดับท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะ
ประเด็นเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางดานสังคมขององคกร ในการตอบสนองตอแรงกดดันดั่งกลาว 
จะตองเพ่ิมความพยายามในการจัดการทางดานสภาพแวดลอมขององคกร สภาพแวดลอมดานสังคม
ประกอบดวยกิจกรรมของธุรกิจซ่ึงมีอิทธิพลโดยชุมชนตางๆตลอดจนรัฐบาล ผูบริหารระดับสูงของ
องคกรธุรกิจจะตองใชเวลามากข้ึนเก่ียวกับงานภายนอกธุรกิจ โดยจะตองจัดสรรบุคลากร เวลาและ
งบประมาณ เพ่ือใหพนักงานเขาใจและสามารถจัดการกับสภาพแวดลอมและปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน 
อยางไรก็ตามบางบริษัทไดรับแรงกดดันจากลุมทางสังคมและกฎขอบังคับของสังคมมากกวากลุมอ่ืนๆ 
ลักษณะขององคกรท่ีอาจเผชิญกับแรงกดดันตางๆไดงาย มี 5 ประการ คือ  

  1. มีขนาดใหญหรือเปนองคกรท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงถือเปนเปาหมายใหญ 

  2. อยูในเขตของชุมชนเมืองและอยูภายใตการสังเกตการณของสื่อและกลุมทางดาน
สังคม 

  3. ผลิตสินคาอุปโภคบริโภค ซ่ึงจําเปนตอสาธารณะ 

  4. ผลิตสินคาและบริการท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บตอผูใช 

  5. เปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซ่ึงคาดหวังวาการดําเนินการของ
องคกรจะตองบรรลุ ความคาดหวังของสาธารณชน  
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 อภิรัฐ ตั้งกระจางและคนอ่ืนๆ (2546: 88-89) ไดกลาวเสนอไววา การเปนองคกรท่ีมี
ความรับผิดชอบทางสังคมจะเก่ียวของกับ 4 ประการดังนี้  

  1. ปรัชญาการจัดการสูงสุด (Top management philosophy) การจัดการ
สภาพแวดลอมดานสังคมขององคกรนั้นข้ึนอยูกับคุณคาและความเชื่อของผูบริหารในองคกร ซ่ึง
ปรัชญาท่ีพวกเขาเชื่อถือนั้นจะเปนบทบาทขององคกรในสังคม ซ่ึงเรียกวา ปรัชญาการจัดการสูงสุด
(Top management philosophy) ผูบริหารจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอแรงกดดันทางดานสังคม 
และพยายามหากลยุทธในการจัดการเก่ียวกับผูท่ีเก่ียวของท้ังหมด โดยนําความคิดท่ีวาองคกรจะ
มุงเนนทางดานสังคมเชนเดียวกับเศรษฐกิจในการตอบสนองตอการเกิดปญหาทางดานสังคมตางๆ 
ผูบริหารจะตองขยายนโยบายของธุรกิจ ตลอดจนการดําเนินการมากกวาจะเขาใจเพียงแตการ
ตอบสนองในเรื่องของเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ผูบริหารในองคกรท่ีมีการตอบสนองตอสังคมนั้นไม
เพียงแตตองพิจารณาถึงความสนใจท่ีเกิดข้ึนโดยทันทีทันใดของกลุมผูเก่ียวของบางกลุมเทานั้น แต
จะตองสนใจเก่ียวกับผูท่ีเก่ียวของขององคกรท้ังหมดดวย เพราะฉะนั้นก็จะตองมองการดําเนินการของ
บริษัทในรูปของสังคมในความหมายท่ีกวางและในระยะยาว  และดูวามีผลกระทบตออุตสาหกรรม
อยางไร นอกจากนั้นผูบริหารจะตองรวมเอาเปาหมายทางดานเศรษฐกิจและสังคมขององคกรเขาไปใน
การวางแผน การคํานวณ และระบบรางวัลเพ่ือเปนแนวทางหรือเพ่ือจะตรวจสอบการดําเนินการของ
องคกรและการดําเนินการของผูบริหาร 

  2. กลยุทธการตอบสนองตอสังคม (Socially responsive strategy) โดยใชปรัชญา
การจัดการในระดับสูงเปนพ้ืนฐาน ทําใหบริษัทตองมีการพัฒนากลยุทธในการตอบสนองตอสังคม 
(Socially responsive strategy) โดยจะมุงเนนในการรวมมือกันและวิธีการแกไขปญหา 
(Collaborative and problem-solving approach) ซ่ึงจะตรงกันขามกับวิธีท่ีเคยเนนเก่ียวกับความ
สนใจขององคกร การรวมมือกัน (Collaborative) และกลยุทธในการแกไขปญหา (Problem-

solving strategies) นั้นจะมีความแตกตางกัน เนื่องจากมีการเนนในเรื่องของความสัมพันธระยะยาว 
ซ่ึงข้ึนกับความไววางใจและมีการสื่อสารเชื่อมโยงกับผูท่ีเก่ียวของขององคกร ผูบริหารจะตองรวมมือ
กันโดยเขามามีสวนรวมในคณะกรรมการท่ีใหคําปรึกษาเก่ียวกับกฎระเบียบ ตลอดจนองคกรทางดาน
การคา เพ่ือท่ีจะมีการประนีประนอมผลประโยชนซ่ึงกันและกัน อยางไรก็ตาม ผูบริหารจะตองมีความ
รวดเร็วในการอธิบายถึงกลยุทธท่ีไมเพียงแตจะเปนกลยุทธท่ีเนนเอาประโยชนของคนอ่ืนเปนท่ีตั้ง 
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(Altruistic) พวกเขาจะตองยอมรับความสัมพันธอยางตอเนื่องกับผูท่ีเก่ียวของ และพยายามหากล
ยุทธในการแกปญหา ซ่ึงเปนประโยชนท้ังสองฝาย ซ่ึงจะทําใหบริษัทนั้นสามารถดํารงอยูไดในระยะ
ยาว ตัวอยางของความสัมพันธของความรวมมือกันและการคิดในระยะยาวในเรื่องของกลยุทธการ
ตอบสนองตอสังคม ไดแก บริษัทผูผลิตยารายใหญของโลกไดพยายามท่ีจะชวยเหลือผูติดเชื้อเอดส 
(HIV) ในทวีปแอฟริกา 

  3. โครงสรางเก่ียวกับการตอบสนองตอสังคม (Socially responsive structure) 
ข้ันตอมาของการตอบสนองตอสังคมขององคกรคือการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร เพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองตอสังคมภายนอกไดมากข้ึน และวสามารถท่ีจะสงเสริมกลยุทธการตอบสนองตอสังคม ซ่ึง
โครงสรางการตอบสนองตอสังคมนั้นจะเก่ียวของกับคุณคาและความเชื่อของผูบริหารในระดับสูงของ
องคกร และปรากฏออกมาในรูปของกลยุทธการตอบสนองตอสังคมของกิจการ 

  4. การเก่ียวของกับผูบริหารแนวทาง (Line manager involvement) 
สวนประกอบสุดทายของข้ันตอนการเปนองคกรท่ีตอบสนองตอสังคม นั่นคือการท่ีผูบริหารแนวทางมี
สวนเก่ียวของกับกระบวนการทางดานกลยุทธ ระดับของการเก่ียวพันของผูบริหารแนวทางนั้นจะ
ข้ึนกับความซับซอนของกระบวนการทางดานกลยุทธของการตอบสนองตอสังคม เพราะฉะนั้นถา
กระบวนการมีความซับซอนมากข้ึนจะทําใหผูบริหารแนวทางตองเขามามีสวนเก่ียวของมากข้ึน 

 2.6 แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 

 ฟลลิป คอตเลอร และแนนซ่ี ลี (Phillip Kotler และ Nancy Lee, อางถึงใน อนันตชัย 
ยูรประถม, 2550: 30) ไดเสนอแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม โดยในชวงแรกนั้นได
จัดกลุมไว 6 ประเภท และตอมา ฟลลิป คอตเลอร และแนนซ่ี ลี (Philip Kotler and Nancy Lee, 
2009: 294) ไดมีการเพ่ิมเติมเขามาอีก 1 ประเภทรวมท้ังหมดเปน 7 ประเภทกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม รายละเอียดดังนี้ 

  1. การสงเสริมการรับรูประเด็นทางสังคมในวงกวาง (Cause Promotions) 
แนวทางนี้องคกรมุงรณรงคประเด็นปญหาทางสังคมหรือองคกรสาธารณสุขใหเปนท่ีรับรูในสังคมโดย
ใชความสามารถทางการสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือใหสังคมตระหนักและเกิดการสนับสนุนตอไป 
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  2. การสงเสริมสังคมจากการทําการตลาด (Cause-related Marketing) องคกร
สนับสนุนประเด็นทางสังคมโดยการนําสวนแบงรายไดหรือกําไรจากการขายสินคาไปบริจาคเพ่ือสา
ธารณกุศล 

  3. การตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing) แนวทางนี้เปนการใชเครื่องมือทาง
การตลาดขององคกรในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอยางท่ีจะสงผลใหสังคมดีข้ึน เชน การเลิกสูบ
บุหรี่ การสวมหมวกนิรภัย เปนตน 

  4. การบริจาค (Corporate Philanthropy) รูปแบบดั้งเดิมและงายท่ีสุดคือ การ
บริจาคท้ังเงิน สินคา หรือสิ่งของเพ่ือเปนสาธารณกุศล เชน ใหกับมูลนิธิ โรงเรียน หรือชุมชน เปนตน 

  5. การอาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (Volunteering) แนวทางนี้มุงเนนใหองคกรกับผู
มีสวนไดสวนเสียในสังคมเปาหมายมีความสัมพันธอันดี โดยการใหผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนชักชวน
คูคาหรือคูแขงเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมเพ่ือสังคมในพ้ืนท่ี เชน การรวมพัฒนาชุมชนในทองถ่ิน การ
รวมกันสรางอาคารหรือสอนหนังสือใหแกเด็กนักเรียนในชนบท เปนตน 

  6. การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible 
Business Practice) แนวทางนี้จะเหมือนกับ CSR in process คือการพัฒนา ปรับปรุง การดําเนิน
ธุรกิจขององคกรเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบดานลบกับสังคมและสิ่งแวดลอมหรือใหเกิดนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได เชน การลดการใชน้ํา การใชพลังงานสะอาด เชน พลังงานลม เพ่ือลดปริมาณกาซท่ี
กอใหเกิดภาวะเรือนกระจก เปนตน 

  7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือของคนในระดับฐานราก 
(Developing and Delivering Affordable Products and Services) เปนการใชกระบวนการทาง
ธุรกิจในการผลิตและจําหนายสินคาและบริการสูตลาดในราคาท่ีไมแพง เหมาะกับกําลังซ้ือของ
ผูบริโภคในระดับฐานราก ใหสามารถเขาถึงสินคาและบริการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนโอกาส
สําหรับธุรกิจในการเขาถึงตลาดใหญ  
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แผนภาพท่ี 6 สรุปชนิดของกิจกรรม CSR ของ Philip Kotler and Nancy Lee 

 2.7 แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของ ก.ล.ต.  

 รัชยา ภักดีจิตต (2555: 161-164) ไดเสนอไววา หลักการความรับผิดชอบตอสังคมของ
กิจการ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดใหเปนแนว
ปฏิบัติแกบริษัทจดทะเบียนและกิจการท่ัวไป โดยมีอยูดวยกัน 8 หมวด รายละเอียดดังนี้  

 หมวดท่ี 1 การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนการจัดใหมีระบบบริหารจัดการอยางรูหนาท่ี มี
ความรับผิดชอบในการจัดการอยางเทาเทียม เปนธรรม มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
ซ่ึงจะชวยสรางความเชื่อม่ันและความม่ันใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเก่ียวของทุกฝาย 
ซ่ึงนําไปสูความเติบโตและเสถียรภาพเศรษฐกิจอยางยั่งยืนของธุรกิจ 
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 หมวดท่ี 2 การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม เปนการกระทําท่ียอมกอใหเกิดความ
เชื่อม่ันกับผูเก่ียวของ อันจะสงผลตอกิจการในระยะยาว ท้ังนี้ ธุรกิจควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือให
เกิดความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยไมเห็นแกผลประโยชนอ่ืนท่ีอาจไดมาจากการดําเนินงานท่ี
ไมถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

 หมวดท่ี 3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ทรัพยากร
บุคคลเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจในการสรางมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมผลผลิต ดังนั้นธุรกิจควรปรับปรุง
สภาพแวดลอมและเง่ือนไขในการทํางาน ใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีได และไดมีโอกาสแสดง
ศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝนและเพ่ิมพูนทักษะการทํางาน 

 หมวดท่ี 4 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค สินคา และบริการของธุรกิจไมควรกอใหเกิด
ความเสี่ยงหรืออันตรายตอผูบริโภคท้ังนี้ ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินคา และบริการใหมีความ
เปนสากลและใหทุกคนสามารถเขาถึงได รวมท้ังควรพัฒนาสินคา และบริการเพ่ือเปนประโยชนในการ
ชวยแกไขปญหาของสังคมดวย 

 หมวดท่ี 5 การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม ชุมชนและสังคมท่ีเขมแข็ง และมีการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนนั้น มีความสําคัญยิ่งในฐานะเปนปจจัยเอ้ือตอการดําเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจควรจัด
กิจกรรมทางสังคม และมีสวนรวมในการสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคมท่ีไดรับผลกระทบ
จากกระบวนการผลิตสินคา และบริการของธุรกิจโดยการแสดงตัวเปนพลเมืองดีของชุมชนนั้น พรอม
กับคิดคนวิธีการลดและหยุดผลกระทบในทางลบตอชุมชนและสังคมท่ีเกิดจากกระบวนการดําเนินงาน
ของธุรกิจในท่ีสุด 

 หมวดท่ี 6 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรโลก บวกกับ
ปจจัยความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจนอกจากเปนสาเหตุจองการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจํานวน
มหาศาลจนเกินความจําเปน ยังกอใหเกิดมลภาวะทางน้ํา อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซ่ึงสงผลใหเกิด
ภาวะโลกรอนตามมา โดยภาวะโลกรอนดังกลาวจะกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศตอไป ดังนั้นธุรกิจ
จึงมีหนาท่ีในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยและระบบนิเวศตอไป ดังนั้น ธุรกิจจึงมีหนาท่ีในการ



51 
 

 
 

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยดวยการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมโดยถือวาการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปน
หนาท่ีรวมกันของทุกคน 

 หมวดท่ี 7 การเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม ในการดําเนิน
ธุรกิจสามารถนําแนวคิด CSR มาประยุกตผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเขากับการวางแผน
กลยุทธทางธุรกิจไดอยางกลมกลืนโดยการพัฒนาความรูท่ีเกิดจากประสบการณการดําเนินงานดาน 
CSR และนํามาปรับใช คิดคนกอใหเกิดนวัตกรรมในธุรกิจ (Innovative Business) ท่ีสามารถสราง
ประโยชนสูงสุดท้ังตอธุรกิจและสังคมไปพรอมๆกัน 

 หมวดท่ี 8 การจัดทํารายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม ธุรกิจควรใหความสําคัญกับการ
เปดเผยขอมูลท่ีสะทอนใหเห็นการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ท่ีกลาวมาอยางครบถวน โดยขอมูลท่ี
เปดเผยนี้นอกจากจะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ทุกฝายแลว ยังชวยใหการสอบ
ทานในธุรกิจทราบวาไดดําเนินการในเรื่อง CSR ตรงกับเปาหมายท่ีวางไว 
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แผนภาพท่ี 7 แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวคิดสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

 2.8 แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของมาตรฐาน ISO 26000 

 สถาบันไทยพัฒน (2553: 19) ไดเสนอไววา มาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมในประเทศไทยนั้นไดมีมาระยะหนึ่งแลว แตยังไมชัดเจนมากนัก ซ่ึงองคการระหวาง
ประเทศวาดวยมาตรฐาน (ISO) ไดยกรางมาตรฐาน ISO 26000 – Social Responsibility โดยได
กําหนดหัวขอเปนแนวทางในการปฏิบัติความรับผิดชอบตอสังคมไว 7 ประการ ไดแก 1. การกํากับ
ดูแลองคกร (Organizational Governance) 2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 3. การปฏิบัติงาน

หมวดท่ี 
1 

• การกํากับดูแลกิจการท่ีดี   

หมวดท่ี 
2 

• การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

หมวดท่ี 
3 

• การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

หมวดท่ี 
4 

• ความรับผิดชอบตอผูบริโภค สินคา และบริการ 

หมวดท่ี 
5 

• การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม  

หมวดท่ี 
6 

• การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม  

หมวดท่ี 
7 

• การเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม 

หมวดท่ี 
8 

• การจัดทํารายงานดานสังคมและส่ิงแวดลอม 
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ดานแรงงาน (Labour Practices) 4. สิ่งแวดลอม (The Environment) 5. การปฏิบัติดําเนินงาน
อยางเปนธรรม (Fair Operating Practices) 6. ประเด็นดานผูบริโภค (Community Issues) 7. การ
มีสวนรวมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) ซ่ึงเปนประกาศ
มาตรฐานฉบับสมบรูณในป 2553  

 

แผนภาพท่ี 8 แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวมาตรฐาน ISO 26000 

 จากการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมสามารถสรุปไดวา การดําเนินธุรกิจนั้นตองมี
ความใสใจตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน ตองยึดถือและปฏิบัติตามขอกฎหมาย และขอตกลงท่ีมีรวมกัน
ในการประกอบกิจการ ซ่ึงแนวทางในการปฏิบัตินั้นมีหลากหลายควรเลือกนํามาปฏิบัติใหมีความ
เหมาะสมหรือสอดคลองกับนโยบายขององคกรนั้น และทุกแนวทางลวนแลวแตสามารถสราง
ประโยชนใหเกิดข้ึนแกองคกรไดท้ังหมด การเริ่มดําเนินการความรับผิดชอบตอสังคม นั้นควรเริ่มจาก
ภายในสูภายนอกองคกร และใหความสําคัญกับประเด็นปญหา และผลทบทางลบท่ีองคกรสรางข้ึน
เปนลําดับแรก เพ่ือนําไปสูการสรางคุณคาท่ีแทจริงใหเกิดข้ึนกับองคกรและสังคมไปพรอมกันอยาง
ยั่งยืน อยางไรก็ตามเพ่ือความสามารถในการปฏิบัติรวมกันไดนั้นก็ตองมีการปรับเปลี่ยนขอสนับสนุน

• การกํากับดูแลองคกร (Organizational Governance)  1 

• สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 2 

• การปฏิบัติงานดานแรงงาน (Labour Practices) 3 

• สิ่งแวดลอม (The Environment) 4 

• การปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนธรรม (Fair Operating 
Practices) 5 

• ประเด็นดานผูบริโภค (Community Issues) 6 

• การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement 
and Development) 7 
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ของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจใหมีความสมดุลในการนํามาปฏิบัติ  โดย
บริษัทสามารถเลือกนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับองคกรธุรกิจของตนดวย 

3. แนวคิด ทฤษฎี ความผูกพันตอองคกร 

 3.1 ความหมายและองคประกอบของความผูกพันตอองคกร 

 เฮวิตต และคณะ ( Hewitt and others, 2003 อางถึงใน นภดล รมโพธิ์, 2554: 220) 
เปนบริษัทท่ีปรึกษาในงานดานทรัพยากรมนุษย สําหรับเรื่องความผูกพันของพนักงานไดใหนิยามไววา 
ความผูกพันของพนักงานเปนสิ่งท่ีแสดงออกไดทางพฤติกรรม คือ สามารถดูไดจากการพูด (Say)           
โดยจะพูดถึงองคการเฉพาะในแงบวก และพิจารณาไดจากการดํารงอยู (Stay) หมายถึงพนักงาน
ปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคการตอไป และประเด็นสุดทายจะดูวาพนักงานใชความพยายาม
อยางเต็มความสามารถ (Strive) เพ่ือชวยเหลือหรือสนับสนุนธุรกิจขององคกร โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอความผูกพันของพนักงาน มี 7 ประการ คือ 1. ภาวะผูนํา ( Leadership ) 2. วัฒนธรรมหรือ
จุดมุงหมายขององคการ (Culture / Purpose)  3. ลักษณะงาน (Work activity) 4. คาตอบแทน
โดยรวม (Total compensation) 5. คุณภาพชีวิต (Quality of life) 6. โอกาสท่ีไดรับ 

(Opportunity) และ 7 .ความสัมพันธ (Relationship)  

 บูชานัน (Buchanan, 1974: 533) ไดใหความหมายไววา ความผูกพันตอองคกรเปน
ความผูกพันท่ีมีตอเปาหมายและคานิยมขององคกร และการปฏิบัติตามบทบาทของตนเอง เพ่ือให
บรรลุ เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร ซ่ึงประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 1. ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวขององคกร (Identification) เปนการยอมรับในคานิยมตลอดจนวัตถุประสงคของ
องคกรวาเปนไปในทางเดียวกับตน 2. ความเก่ียวพันกับองคกร (Involvement) เปนความเต็มใจท่ีจะ
ทํางานเพ่ือความกาวหนา และผลประโยชนขององคกร 3. ความจงรักภักดีตอองคกร (Loyalty) เปน
การยึดม่ันในองคกร และปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรตอไป 

 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2549: 261) ไดกลาวไววา ความผูกพัน คือ ความรักใคร เอาใจใส 
หรือความใสใจตอสิ่งท่ีกระทํา ดังนั้นความผูกพันตอองคกร จึงหมายถึงวิธีการสรางเสริมสภาพทาง
จิตใจหรือความรูสึกใหบุคลากรเห็นคุณคา ตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ เกิดความจงรักภักดี 
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กระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติงาน เต็มใจเสียสละ พรอมท่ีจะทุมเทแรงกายแรงใจผสมกับความรู
ความสามารถ และประสบการณท่ีมีอยูท้ังหมดไปเพ่ือการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดท่ีวา การสรางความผูกพันหรือความสัมพันธในงาน จําเปนตองกระตุนใหบุคลากรเกิดความ
รักและหวงใยตอความสําเร็จขององคกร คํานึงถึงความสําคัญของผลงาน โดยองคกรจะตองสรางความ
พึงพอใจใหเกิดแกบุคลากรทุกฝายเชนเดียวกับการใหความสําคัญตอผูบริโภคนั้นเอง  

 เมเยอร และเฮเลนส (Meyer and Allen, 1997) ไดกลาวไววา ความผูกพันตอองคกร
นั้นประกอบไปดวย 3 องคประกอบ ดังนี้ 

  1. ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง (Continuance Commitment) เปน
ความผูกพันท่ีเกิดจากการคิดคํานวณของบุคคลท่ีอยูบนความคิดพ้ืนฐานดานการลงทุนท่ีไดทําใหกับ
องคกร และไดรับผลตอบแทนจากองคกรนั้น โดยแสดงออกในรูปของพฤติกรรมท่ีตอเนื่องในการ
ทํางาน คือการทํางานอยูกับอง๕กรนั้นตอไปหรือคิดโยกยายเปลี่ยนท่ีทํางาน 

  2. ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก (Affective Commitment) เปนความ
ผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากความรูสึกภายในของบุคคล เปนความรูสึกผูกพันท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
องคกร มีความรูสึกวาตนเองนั้นเปนสวนหนึ่งขององคกร จึงเต็มใจทุมเทและอุทิศตนใหกับองคกร 

  3. ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) 
เปนความผูกพันตอองคกรท่ีเกิดข้ึนมาจากคานิยมหรือบรรทัดฐานของสังคม เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึน
จากการท่ีบุคคลไดรับสิ่งตอบแทนมาจากองคกร ซ่ึงจะแสดงออกในรูปของความจงรักภักดีตอองคกร 

 ท้ังนี้ความผูกพันตอองคกรท้ัง 3 ประการนี้ มีปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพันในแตละดาน
แตกตางกันดังนี้ 

  1. ปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพันดานความตอเนื่อง ไดแก อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในอาชีพ ความตั้งใจจะลาออก 

  2. ปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพันดานความรูสึก ไดแก อิสระในงาน ลักษณะเฉพาะ
ของงาน ความสําคัญของงาน ทักษะท่ีหลากหลาย ความทาทายของงาน 
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  3. ปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพันดานบรรทัดฐานทางสังคม ไดแก ความสัมพันธตอ
ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน การพ่ึงพาองคกร และการมีสวนรวมในการบริหาร 

 เมาเดย และคณะ (Mowday and other, 1982) ไดนําเสนอแนวคิดดานทัศนคติ
เก่ียวกับความผูกพันตอองคกรไววาเปนความรูสึกของบุคคลท่ีรูสึกวาตนเองนั้นเปนสวนหนึ่งของ
องคกร หรือความตองการท่ีจะทํางานอยูในองคกร และบุคคลจะแสดงออกถึงความผูกพันตอองคกร
ในเชิงทัศนคติในรูปของ  

  1. มีความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและยอมรับในเปาหมาย และคานิยมขององคกร 

  2. มีความเต็มใจและยินดีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ี เพ่ือทํางานใหกับองคกร 

  3. มีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาสถานภาพการเปนสมาชิกขององคกรไว 

 วิฑูรย สิมะโชคดี (2539: 17) ไดใหความหมายของความผูกพันกับองคกร (The Nature 
of Organization Commitment) คือ ความผูกพันทางทัศนคติ หรือการท่ีคนคนหนึ่งจะแสดงตน
และมีสวน เก่ียวของในองคกรใดๆ มี 3 ลักษณะ คือ  

  1. มีความเชื่อท่ีม่ันคงและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคกร  

  2. มีเจตนารมณท่ีทุมเทความพยายามเพ่ือองคกร  

  3. มีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงสมาชิกในองคกรนั้น  

 ลักษณะขางตน คือ ความซ่ือสัตยตอองคกร แตความผูกพันจะถูกแสดงออกมามากกวา
ความ ซ่ือสัตย  ความผูกพันมีความหมายท่ีกวางกวาความพอใจในงานเนื่องจากจะมีความเก่ียวของกับ
องคกรท้ังหมด ไมใชเพียงแคตัวบุคคล และความผูกพันนั้นจะมีความม่ันคงมากกวาความพอใจในงาน
เพราะสิ่งท่ี เกิดข้ึนในวันตอวันนั้นจะไมสงผลใหความผูกพันลดลงไปได 

 นภดล รมโพธิ์ (2554: 202) ความผูกพันเปนเรื่องเก่ียวกับบุคคล มีอารมณและจิตใจเขา
มาเก่ียวของเนื่องจากคนมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากเครื่องจักร การวัดอารมณและความรูสึกท่ีมีความ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลานั้นเปนเรื่องยาก มีนักวิจัยหลายทานไดทําการทดลองเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ
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วัดความผูกพัน หลายองคกรละเลยความสําคัญนี้เพราะไมเห็นถึงความสําคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ
ขององคกรไปสูความสําเร็จได  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 9 ผลของความผูกพันตอองคกร 

 Burke (2008 อางถึงใน นภดล รมโพธิ์, 2554: 209) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีปรึกษางานทางดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และไดทําการวิจัยในเรื่องความผูกพันของพนักงานตอองคกร โดยจากการ
วิจัยพบวา พนักงานท่ีมีความผูกพันจะตองการทํางานอยูกับองคกรนั้นๆ และเสียสละเพ่ือองคกร 
สรางผลผลิต และใหบริการแกลูกคา คอยชวยเหลือองคกรใหประสบความสําเร็จโดยความผูกพันของ
พนักงานนี้จะสงผลใหเกิดความจงรักภักดีของลูกคา (Customer loyalty) และกอใหเกิดผลประโยชน 
(Profitability) ตอองคกร โดยในการวิจัยไดมีการกลาวถึงสวนประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความผูกพัน
ของพนักงาน (Engagement Components) โดยเรียกวา Employee Engagement Index 
(EEI)TM ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยตางๆ 6 ปจจัย ไดแก องคกร (Company) กลุมงาน (Work 
Group) สายอาชีพ ( Career /Profession) ลูกคา (Customer) งานท่ีทํา และผูจัดการ (Manager)  

 

 

ความผูกพันตอ
องคกรต่ํา 

ความพอใจท่ีจะลาออกสูง 
- การขาดงาน 

- การเปลี่ยนงาน 

การเขาสู 
องคกร 

ความผูกพันตอองคกรสูง 
- ความผูกพันทางทัศนคติ 
- ความผูกพันทางพฤติกรรม 

ความพอใจท่ีจะมี
สวนรวมสูง 
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แผนภาพท่ี 10 สวนประกอบความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Index (EEI)TM) 

 Alpha Measure (อางถึงใน นภดล รมโพธิ์, 2554: 218) เปนบริษัทตั้งอยูท่ี Boulder 
ใน Colorado ซ่ึงเปนองคการท่ีมีระบบ web based ไวสําหรับการวัดความพึงพอใจของพนักงาน 
ความผูกพันของพนักงาน และเพ่ิมการคงอยูของพนักงานในองคกร โดยมี Josh Greenberg เปน
ประธานบริษัท Alpha Measure ไดนิยามถึงความผูกพันวาเปนระดับของความจงรักภักดีท่ีพนักงาน
มีตอองคกรและคานิยมองคกร โดยลักษณะของพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคกรนั้น จะมีการพูดถึง
องคกรในดานบวกกับเพ่ือนรวมงาน มีประสิทธิภาพในการทํางาน มีความปรารถนาจะเปนสมาชิกของ
องคกร และมีความพยายามท่ีจะชวยเหลือใหองคกรประสบความสําเร็จ โดยทาง Alpha Measure 
เนนวาความผูกพันนั้นเปนความสัมพันธระหวางลูกจางและนายจาง ดังนั้น ภาวะผูนําในองคกร จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการเกิดความผูกพันของพนักงาน ซ่ึงบทบาทของผูนําท่ีมีผลตอความผูกพันของ
พนักงาน คือ การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน ใหความชวยเหลือ และ ใหพนักงานมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนกุญแจสําคัญท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจของพนักงาน และนําไปสูความ
ผูกพันตอองคกรได  

องคกร 

กลุมงาน 

สายอาชีพ 

ลูกคา 

งานท่ีทํา 

ผูจัดการ 
 

Employee 

Engagement 

Index (EEI) TM 
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 Development Dimensions International Inc. หรือ DDI (2008 อางถึงใน นภดล 
รมโพธิ์, 2554: 212-215) เปนบริษัทวิจัย และบริษัทท่ีปรึกษา ไดมีการศึกษาวิจัยถึงความผูกพันของ
พนักงาน และไดนิยามความหมายของความผูกพันของพนักงาน ไววา เปนสิ่งท่ีเกิดจากพนักงานมี
ความสุข (People enjoy) และความเชื่อ (Believe) ในสิ่งท่ีพวกเขาไดกระทํา และรับรูถึงคุณคา 
(Value) ในสิ่งนั้น โดยไดอธิบายไวดังนี้ 

  1. ความสุขของพนักงาน (People enjoy) หมายถึง พนักงานมีความพอใจ และพึง
พอใจในสิ่งท่ีเขาไดทํา โดยงานหรือหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายนั้น ตรงกับความสนใจและทักษะท่ีตนเอง
มีอยู 

  2. ความเชื่อ (Believe) หมายถึง การท่ีพนักงานไดรับรูวาสิ่งท่ีเขาทํานั้นมี
ความหมาย ตองาน ตอองคกร และสังคมโดยรวม ซ่ึงเหลานี้ทําใหพนักงานรูสึกผูกพัน นอกจากนี้การ
สื่อสารระหวางหัวหนางานและพนักงานทุกวัน ในเรื่องของเปาหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานเปน
สิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเกิดความผูกพัน 

  3. คุณคา (Value) หมายถึง การท่ีพนักงานไดรับการยอมรับจากองคการ และไดรับ
รางวัลจากสิ่งท่ีเขาไดปฏิบัติไปโดยการไดรับรางวัลนั้นมีหลายรูปแบบ ท้ังในรูปของตัวเงิน สวัสดิการ 
และแผนการทองเท่ียว แตบางครั้ง การไดรับรางวัลจากหัวหนา โดยการท่ีหัวหนางานไดใชเวลาในการ
บอกถึงสิ่งท่ีเขาไดทําลงไปนั้น วามีคุณคา และประโยชนมากเพียงใดพนักงานก็สามารถรับรูถึงคุณคา
ของตนเองได 

 โดยทาง DDI ไดกลาววา สิ่งเหลานี้องคการสามารถสังเกตไดจากระดับความตั้งใจ และ
พลังท่ีทุมเทในการทํางานซ่ึงทาง DDI ไดทําการสรางตัวแบบของแนวทางในการสรางความผูกพันของ
พนักงานท่ีประกอบไปดวย 4 ข้ัน  
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แผนภาพท่ี 11 DDI’s Engagement Value 

  

พลังขับเคล่ือนความผูกพัน 

- จัดคนใหตรงกับงาน 

- พัฒนาทักษะผูนํา 
- ระบบและกลยุทธขององคกร 

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

- ความสอดคลองกับกลยุทธขององคกร 

- การใหอํานาจ 

- ทีมงาน/เพ่ือนรวมงาน 

- พนักงานทุมเทแรงกายแรงใจในการทํางาน 

ความผูกพันของพนักงาน 

- ความจงรักภักดี 
- การคงอยูในองคกร 

ความสําเร็จขององคกร 

- ลูกคามีความจงรักภักดี/ลูกคามีความพึงพอใจ 

- เพ่ิมอัตราการคงอยูของพนักงาน 

- กําไรและความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมข้ึน 

- เพ่ิมรายได 
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 จากภาพแสดงใหเห็นถึงตัวแปรตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องกันมา 4 สวน เริ่มจากการจัดคน
ใหตรงกับงานพัฒนาทักษะของผูนํา และการใหการสนับสนุน โดยผานระบบและกลยุทธท่ีเขมแข็งของ
องคกร ซ่ึงท้ัง 3  ปจจัยจะนําไปสูเปนการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเหมาะสม และ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมจะมี  ผลกระทบทางบวกในเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงาน 

โดยเฉพาะในเรื่องของการสรางความ จงรักภักดี ซ่ึงจะเปนผลในเรื่องของการคงอยูในองคกร 

นอกจากนี้สภาพแวดลอมท่ีสรางความผูกพัน เปนการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานในการทํางาน ทํา
ใหพนักงานทุมเทในการทํางาน ซ่ึงจะกลายมาเปน พนักงานท่ีมีความผูกพัน ผลประโยชนในระยะยาว
ท่ีเกิดข้ึนกับองคกร คือ องคกรจะมีลูกคาท่ีจงรักภักดี และมีความพึงพอใจ เพ่ิมอัตราการคงอยูของ
พนักงาน เพ่ิมกําไรจากลูกคาและความสามารถในการสรางกําไร เพ่ิมข้ึน รวมท้ังมีรายไดเติบโตมาก
ข้ึน   

 โดยทาง DDI ไดทําการศึกษาวิจัย และพบวา ความผูกพันของพนักงานนั้นประกอบไป
ดวย คานิยม ของบุคคล (Individual value), เปาหมายของงาน (Focused Work) และการ
สนับสนุนระหวางบุคคล (Interpersonal Support) ซ่ึงในแตละองคประกอบมีสวนประกอบยอยท่ี
แตกตางกันไป สามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดดังนี้  
  1. ลักษณะเฉพาะของงาน (Focused Work) ประกอบดวย 

   1.1 ความสอดคลองของกลยุทธ คือ ในการมอบหมายงานควรมีความสอดคลอง
กันระหวางความสามารถ ความถนัดของพนักงาน และกลยุทธ พนักงานแตละคนตองมีความเขาใจ 
ถึงสิ่งท่ีองคกรคาดหวัง และไดรับทราบขอมูลท่ีมีผลกระทบตองาน  

   1.2 การใหอํานาจ คือ พนักงานไดรับอํานาจท่ีเหมาะสม ท่ีสามารถใชงานการ
ตัดสินใจและ จัดการงานของตน 

  2. คานิยมของบุคคล (Individual Value) ประกอบดวย  

   2.1 แผนการพัฒนา คือ พนักงานตองมีโอกาสและไดรับการสนับสนุนให
กาวหนาในงาน  

   2.2 การสนับสนุนและการใหการยอมรับ คือ พนักงานไดรับผลตอบกลับในดาน
ผลของการ ทํางาน และองคกรตองยอมรับถึงความแตกตางในดานแนวทาง ความคิดเห็นของ
พนักงาน แตละคน 

  3. การสนับสนุนรวมมือกันระหวางบุคคล (Interpersonal Support) ประกอบดวย 
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   3 .1  ทีมงาน คือ ในกลุ มต อ ง มีความร วม มือ กัน ในการ ทํา งานและ มี
สภาพแวดลอมท่ีพนักงานสามารถไวใจกันได 
   3.2 ความรวมมือ คือ มีความรวมมือกันระหวางกลุม รวมกันแกปญหา มี
เปาหมายรวมกัน 

 รุงโรจน อรรถานิทธิ์ (2554: 21-24) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับความผูกพันของพนักงาน
ตอองคกร (Employee Engagement) ซ่ึงประกอบดวย 7 ปจจัยหลักและเสนอวาความผูกพันนั้นวา
เปนกระบวนการคนหาขอมูลในเรื่องตางๆภายในองคกร และนําขอมูลมาบริหารจัดการ มาสรางและ
พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลในองคกร โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือใหไดพนักงานในองคกรมีความพึง
พอใจ มีความสุข มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองและมีความตองการท่ีจะอยูกับองคกรใหนานท่ีสุด โดย
มองจากสิ่งท่ีพนักงานพูดหรือแสดงออกมาเปนสัญญาณแสดงใหเห็นถึงการมีความผูกพันในการ
ทํางานกับองคกร ซ่ึงเรียกสัญญาณนี้วา PaRS ประกอบดวย 1. Participation รวมมือสนับสนุนธุรกิจ
องคกร 2. Retire ตองการอยูกับองคกรจนเกษียณ 3. Speak พูดถึงองคกรในดานบวก   

  1. Participation (Pa) รวมมือสนับสนุนธุรกิจองคกร หากขาดไปก็จะเปนสัญญาณ
อันตรายขอแรกท่ีบงบอกวาพนักงานเริ่มจะขาดความผูกพัน พนักงานคิดเสมอวาตนเองไมใชเจาของ
องคกร จึงไมใสใจท่ีจะใหความรวมมือเม่ือองคกรรองขอใหเขารวมกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนกิจกรรม
เล็กๆนอยๆ หรือกิจกรรมใหญก็ตาม พนักงานไมใสใจเม่ือเห็นเพ่ือนพนักงานทําผิดวิจัยหรือไมมี
จรรยาบรรณในการทํางาน โดยมักจะพูดเสมอวา “บริษัทนี้ ไมใชของฉันคนเดียว” 

  2. Retire (R) คือ ตองการอยูกับองคกรจนเกษียณ หากไมมีความรูสึกเชนนี้ก็จะเปน
สัญญาณอันตรายขอ 2 ท่ีเห็นถึงการยกขบวนการลาออกของพนักงาน หรือพนักงานท่ีไมตองการให
ลาออกแตกลับเขามายื่นขอเกษียณอายุกอนกําหนด (Early Retire) เพราะพนักงานเริ่มมองไมเห็น
อนาคตของตนเอง คิดเพียงแตวาถึงอยูในองคกรไปก็จะมีเพียงแคลูกหลานเจาของกิจการเทานั้นท่ี
ไดรับการเลื่อนตําแหนง หรือไมก็เฉพาะคนสนิทของผูบังคับบัญชา ทําใหพนักงานไมมีใจท่ีอยากจะ
ทํางานอยูกับองคกร จึงสงผลใหมีพนักงานจํานวนมากเกษียณอายุกอนกําหนดท้ังๆ ท่ีเปนกลุม
พนักงานท่ีองคกรไมอยากใหลาออก 

  3. Speak (S) พูดถึงองคกรในดานบวก การพูดถึงองคกรในทางลบสังเกตเห็นไดจาก
การต้ังคําถามตางๆในเชิงลบจากพนักงานท่ีมีตอตัวผูบังคับบัญชา ตอฝายบุคคลหรือตอผูบริหาร
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ระดับสูง หากพนักงานพูดถึงองคกรในแงมุมท่ีไมดีใหกับบุคคลภายนอกฟง แสดงวาพนักงานเริ่มขาด
ความภาคภูมิใจในการทํางานกับองคกร จึงพูดเปรียบเทียบองคกรของตนเองกับคูแขงหรือองคกรอ่ืน
ท่ีตั้งอยูโดยรอบ ไมวาจะเปนเรื่องการจายคาจางและสวัสดิการ บรรยากาศการทํางาน และแงมุมอ่ืนๆ
ซ่ึงนาจะเปนสัญญาณอันตรายในขอสุดทายท่ีสะทอนวาพนักงานขาดความผูกพันในการทํางานองคกร  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 12 องคประกอบของ Employee Engagement 7 E กับ PaRs (รุงโรจน อรรถานิทธิ์,  
2554: 22) 

 เชอรริงตัน (Cherrington, 1994: 296) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคกรไววา 
ความผูกพันตอองคกรเปนการตีคาของงานท่ีแสดงถึงความรูสึกจงรักภักดีตอองคกร และมีความ
ตองการท่ีจะเปนสมาชิกตอไป ผูท่ีทํางานมานาน ผูท่ีมีระดับตําแหนงสูงในองคกร และผูท่ีไดรับการ
ตอกย้ําใหรูสึกถึงความเปนเจาของ หรือความสําเร็จขององคกร จะสงผลใหบุคคลากรในกลุมเหลานี้มี
ความรูสึกผูกพันกับองคกรสูงตามไปดวย ความผูกพันมี 2 แบบ คือ 

  1. ความผูกพันท่ีถูกคาดคะเนผลไดผลเสียกอน (Calculative commitment) เปน
ความผูกพันท่ีองคกรเก่ียวเนื่องไวดวยการใหคาตอบแทน 

E1 การบริหารคาจาง 

E2 การบริหารผลงาน 

E3 การเจริฐเติบโตของพนักงาน 

E4 ภาระงาน 

E5 การส่ือสาร 

E6 คุณภาพชีวิต 

E7 บรรยากาศการทํางาน 

 

ความผูกพันของพนักงานตอ

องคกรและผลการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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  2. ความผูกพันท่ีเกิดจากขวัญ (Morale commitment) เปนความผูกพันท่ีเกิดจาก
พ้ืนฐานของความคิดของบุคคลท่ีเห็นดวยกับคุณคาและเปาหมายขององคกร 

 เฮียบิเนียด และอลูตโต (Hrebiniak and Alutto, 1972: 556) ไดใหความหมายความ
ผูกพันตอองคกรไววา ความผูกพันตอองคกรเปนปรากฏการณอันเปนผลจากความสัมพันธหรือ
ปฏิกิริยาระหวางบุคคลกับองคกร ในรูปแบบของการลงทุนทางกายและกําลังสติปญญาในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงสงผลใหเกิดความผูกพันระหวางบุคคลนั้นกับองคกรข้ึน  ดวยความตั้งใจท่ีจะทําให
องคกรบรรลุตามเปาหมาย นอกจากนี้ยังใหคําจํากัดความเพ่ิมเติมอีกวา เปนความไมเต็มใจท่ีบุคคลจะ
ออกจากองคกร เนื่องจากตองเสียคาใชจายเพ่ิมท้ังในดานของสถานภาพ ความมีเสรีภาพในเชิงวิชาชีพ 
หรือการขาดมิตรเพ่ือนฝูง 

 โสภา ทรัพยมากอุดม (2533:14) นิยามไววา ความผูกพันตอองคกร หมายถึง การท่ี
สมาชิกใน องคกรมีความผูกพัน และความซ่ือสัตยตอองคกรในแงของการยอมรับเปาหมาย คานิยม 
ขององคกร และการเปนสวนหนึ่งขององคกร ตลอดจนความแนวแนท่ีจะคงความเปนสมาชิกภาพใน
องคกรไว  

 จากการศึกษาความหมายและองคประกอบของความผูกพันตอองคกรรวมสามารถสรุป
ไดวาความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรท่ีมีตอองคกรท่ีตนปฏิบัติงานอยูในดานท่ี
ดี โดยมีความมุงมันท่ีจะทํางานเพ่ือองคกรดวยความทุมเทท้ังแรงกาย แรงใจ ยอมเสียสละเวลาเพ่ือ
การทํางานใหบรรลุจุดมุงหมาย พูดถึงองคกรของตนเองในแงดีเสมอ มีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติหนาท่ี และเห็นความสําเร็จขององคกรเปรียบเหมือนเปนความสําเร็จของตนเอง เต็มใจและ
ยอมรับวัฒนธรรม เปาหมาย คานิยมตางๆขององคกร และมีความรูสึกอยากคงความเปนสมาชิกของ
องคกรตลอดไป 

 3.2 ความสําคัญของความผูกพันตอองคกร 

 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2549: 261) ไดกลาวไววา ความสําเร็จขององคกรเปนผล
เนื่องมาจากการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด บุคลากร
จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญหนึ่งในหลายๆปจจัยท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร ปจจุบันการ



65 
 

 
 

บริหารทรัพยากรมนุษย ไมไดจํากัดขอบเขตอยูท่ีเพียงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถ เขามาปฏิบัติงานในองคกรเทานั้น แตสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะตองดําเนินการควบคูกันไปคือ 
การปลูกฝงหรือสรางจิตสํานึกใหบุคลากรเกิดความผูกพัน จงรักภักดี และพึงพอใจในการรวมมือกัน
ปฏิบัติงานตลอดไป โดยองคกรจะตองใสใจในบุคลากรของตน ใหการดูแลและรักษาความกาวหนาใน
อาชีพ จึงจะสงผลใหบุคลากรเกิดความมุงม่ันท่ีจะสรางชื่อเสียง และความสําเร็จใหเกิดข้ึนแกองคกร 
โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย แตการจะมุงทําใหบุคลากรเกิดความคิดเชนนั้นได จําเปนตองอาศัย
ปจจัยตางๆในการเสริมแรง เพ่ือใหบุคลากรเกิดความผูกพันกับองคกร  

 นภดล รมโพธิ์ (2554:224-226) ไดกลาวไววา การผูกพันของพนักงานนั้นเปนประเด็นท่ี
มีความสําคัญของผูบริหารในทุกองคกร ประเด็นสําคัญของการสรางความผูกพันของพนักงานมาจาก
ความตองการท่ีจะพัฒนาองคกรในระยะยาว ความผูกพันตอองคกรนั้น คือ ทัศนคติของสมาชิกท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรม การท่ีบุคคลตัดสินใจเขารวมเปนสมาชิกขององคกร และแสดงพฤติกรรม
บางอยางตอองคกรตามท่ีองคกรตองการนั้น เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนกับรางวัลท่ีองคกรเสนอใหเปน
คาตอบแทน ซ่ึงหากองคกรไมสามารถตอบสนองตามความตองการของสมาชิกได ก็จะสงผลตอ
ทัศนคติของบุคคลนั้นๆ และจะสงผลกระทบตอความผูกพันท่ีมีตอองคกรดวย แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานก็จะลดนอยลงตามไปดวย จนในท่ีสุดเม่ือพิจารณาแลววาองคกรไมสามารถตอบสนองความ
ตองการท่ีมีได ก็จะตัดสินใจลาออกจากองคกร และกรณีท่ีองคกรไมสามารถตอบสนองสิ่งท่ีบุคคล
ตองการไดมากๆก็จะกระทบไปถึงจํานวนของการลาออกของพนักงานมากตามไปดวย เม่ือจํานวน
บุคคลท่ีลาออกเพ่ิมสูงข้ึนยอมสงผลตอความสามารถในการแขงขันขององคกรในระยะยาว หากองคกร
มีคนลาออกตลอดเวลา จะทําใหตองใชทรัพยากรในการบริหารจัดการเรื่องของการรับคนเขามา
ทํางานใหม และจะไมสามารถวางแผนระยะยาวในการพัฒนาปรับปรุงองคกรได นอกจากนี้องคกรยัง
ตองใชทรัพยากรเงิน และเวลาในการพัฒนาบุคลากรใหมใหมีความสามารถปฏิบัติงานได ตนทุนใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสูญเสียไปนั้นมีมูลคาคอนขางสูง ดังนั้นแนวคิดเรื่องความผูกพันตอ
องคกรจึงไดรับการพัฒนาจนมีผลงานเชิงประจักษท่ีพยายามพิสูจนความสัมพันธท่ีมีตอประสิทธิผล
ขององคกร โดยแนวการศึกษานั้นไมไดจํากัดเฉพาะความคิดเห็นและความเชื่อเทานั้น แตรวมไปถึง
การวัดไดในเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาใหเห็น ท้ังนี้เพ่ือหาแนวทางการรักษาบุคลากรใหอยูกับ
องคกรนานๆ 
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ปจจุบันทุกองคกรไดเห็นถึงความสําคัญของการวัดความผูกพันของพนักงานในองคกร เนื่องมาจาก
การวัดความผูกพันของพนักงานนั้นจะทําใหทราบถึงความพึงพอใจในองคกร ทัศนคติของพนักงานท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมขององคกร องคกรจะสามารถนํามากําหนดกลยุทธหรือนโยบายเพ่ือเปน
การแลกเปลี่ยนกับรางวัลท่ีองคกรเสนอใหเปนการตอบแทน การวัดความผูกพันควรนํามาใชในการ
ตรวจวัดสุขภาพขององคกรในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง
ใหดีข้ึน และสนับสนุนกลยุทธหลักขององคกรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย อีกท้ังสามารถ
นําไปวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับการสรางความผูกพันตอองคกร 
สามารถวิเคราะหปจจัยและสามาเหตุท่ีนําไปปรับปรุงกระบวนการภายในอ่ืนๆใหมีประสิทธิภาพได 
ท้ังนี้ตองมีการกําหนดการวัดความผูกพันใหมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพดวยเพราะหาก
เครื่องมือท่ีใชวัดความผูกพันผิดพลาดอาจสงผลทางลบตอพนักงานและประสิทธิภาพขององคกรดวย   

 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2549: 261-262) ไดกลาวไววา ความผูกพันกอใหเกิดการยึด
เหนี่ยวในคุณคาของคุณงามความดีซ่ึงกันและกัน การดําเนินกิจกรรมใดๆก็ตาม หากสามารถจูงใจให
บุคลากรมีความกระตือรือรนตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย หวงใยตอความสําเร็จและความกาวหนาของ
องคกร นั่นหมายถึง องคกรไดสรางความผูกพันใหเกิดข้ึนกับบุคลากรแลว ซ่ึงจะสงผลตอภาพรวมของ
การปฏิบัติงานตอไปนี้ 

  1. เกิดเปนการเสริมสรางกําลังใจใหบุคลากรรวมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือองคกร 

  2. เปนการสรางแรงศรัทธา และความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร ทําให
บุคลากรเกิดความรูสึกดีตอองคกร 

  3. เปนการสรางความสามัคคีและการปฏิบัติงานเปนทีม คือ บุคลากรทุกคนตางให
ความรวมมือรวมใจกันอยางเต็มท่ีเพ่ือความสําเร็จขององคกร 

  4. เปนการสรางความจงรักภักดีและเสียสละเพ่ือองคกร 

  5. เปนการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และทําใหไดงานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  6. เปนการสรางบรรยากาศ และสภาพแวดลอมท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
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  7. เปนการลดขอขัดแยงตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงาน 

 ซ่ึงจะเห็นไดวา การสรางความผูกพันตอองคกร เปนเครื่องมือสรางแรงกระตุน แรง
ศรัทธาใหบุคลากรมีตอองคกร ในบางครั้งถึงแมวาจะตองใชระยะเวลาท่ียาวนานก็ตามแตการจะให
ประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนตองอาศัยปจจัยพ้ืนฐานหรือปจจัยเก้ือหนุนตางๆท่ีเปนพลังให
บุคลากรเกิดความผูกพันและจงรักภักดีตอองคกร ไดแก การใชหลักภาวะผูนําท่ีดี การสรางขวัญ การ
สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคคล  

 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาความสําคัญของความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกร
นั้นมีความสําคัญท่ีผูบริหารและผูนําควรใหความใสใจ เพราะบุคลากรนั้นเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมี
ความสําคัญในการทําใหองคกรประสบความสําเร็จไดตามเปาหมาย การสรางใหบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถเกิดความผูกพันตอองคกรได บุคลากรเหลานี้จะอยูกับองคกรไปตลอดชวงชีวิตของการ
ทํางานและสามารถสนับสนุนกลยุทธขององคกรใหประสบความสําเร็จไดอยางตอเนื่อง ดวยความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีอยางทุมเทความรูความสามารถ และประสบการณท้ังหมดท่ีมีเพ่ือ
องคกร 

 3.3 ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคกร 

  3.3.1 ภาวะผูนํากับแนวทางการสรางความผูกพันตอองคกร ในปจจุบันการใชภาวะ
ผูนําของผูบริหารไดมีการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดของการมุงเนนเรื่องผลงานเปนพ้ืนฐาน ไมใสใจหรือ
ใหความสําคัญตอบทบาทความสามารถของบุคลากรทุกคน ซ่ึงในความเปนจริงแลวความสําเร็จท่ี
เกิดข้ึนไดนั้นตองข้ึนอยูกับบุคลากรขององคกรเปนสําคัญดวย ซ่ึงผูบริหารในองคกรสมัยใหมสวนใหญ
แลวไดเปลี่ยนวิสัยทัศนในการบริหารทรัพยากรมนุษยใหม โดยมุงมองวา บุคลากรคือปจจัยในการ
บริหารจัดการงานขององคกร โดยแนวทางท่ีจะทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันกับองคกร คือ  

   1. จาการมุงความคงท่ีไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดคุณคา ในปจจุบันผูบริหารตอง
อาศัยหลักภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ มุงการเปลี่ยนแปลง เพ่ือคนหาวิธีการท่ีจะสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจใหแกบุคลากรมากท่ีสุด โดยพยายามท่ีจะฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรให มี
ความกาวหนาในเทคโนโลยี สามารถนํานวัตกรรมใหมๆมาประยุกตใชใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ



68 
 

 
 

ยิ่งข้ึน โดยเปดกวางในเรื่องของการพัฒนาความรูความสามารถ และเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดมี
สวนรวมกําหนดเปาหมายการดําเนินงานขององคกร 

   2. จากการมุงความควบคุมจะเปลี่ยนไปสูการมอบอํานาจ จะเห็นวาแนวโนม
ของการบริการงานในปจจุบันจะเปนในลักษณะของการใหอํานาจบุคลากรตัดสินใจได เพ่ือเปนการ
สรางความผูกพันในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดประโยชนตอองคกรเพ่ิมสูงข้ึน แทนการใชการ
ควบคุมดังเชนในอดีต 

   3. จากการมุงแขงขันจะเปลี่ยนไปสูการรวมมือ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย
ผูบริหารจะตองสรางความรวมมือระหวางบุคลากรในองคกรใหรูจักการทํางานเปนทีม จึงจะทําให
ผลสําเร็จของงานเปนท่ียอมรับมากกวาคนเดียวปฏิบัติ ถือเปนการสรางจุดแข็งและสรางพลังใหเกิดข้ึน
ในองคกร คือ บุคลากรทุกคนจะเกิดความรักสามัคคีกัน ปฏิบัติงานเพ่ือองคกรดวยความเต็มใจ 

  3.3.2 บทบาทของการเปนภาวะผูนําท่ีดี สามารถจะเปนแรงกระตุนใหบุคลากรเกิด
ความตื่นตัวและความกระตือรือรนตอการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองดวยความม่ันใจยิ่งข้ึน ดังนั้นการจะ
ทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกรได ผูนําจะตองมีบทบาทดังนี้ 

   1. เปนตัวแทนในทุกสถานการณ หมายถึง เปนผูนําท่ีสามารถดําเนินกิจกรรม
ตางๆ เปนแบบอยางท่ีดีใหแกบุคลากร ในฐานะท่ีเปนตัวแทนขององคกรไมวาจะเผชิญปญหาหรือ
อุปสรรคใดๆก็ตาม ขณะเดียวกันจะตองทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาท่ีดีใหแกบุคลากรทุกระดับในองคกร
ดวย 

   2. เปนนักพูดท่ีดี การดูแลปกครองบุคลากรจํานวนมาก ยอมตองอาศัยหลักของ
การพูดท่ีดี จูงใจใหเกิดความรู ความเขาใจ และความศรัทธา เพ่ือเปนการสื่อสารใหเกิดการปฏิบัติให
ถูกตอง 
   3. เปนนักเจรจาตอรอง เปนบทบาทท่ีสําคัญท่ีผูนําจะตองใชความสามารถใน
การเจรจาตอรองกับผูบริหารในหนวยงานตางๆขององคกร เพ่ือตอรองดานบุคลากร หรือตอรองกับ
หนวยงานภายนอก เพ่ือเอ้ือผลประโยชนใหเกิดแกบุคลากรของตนในการปฏิบัติงานและการไดรับ
สิทธิ์เทาเทียมกัน 
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   4. เปนผูมีความสามารถในการสรางทีมงาน การสรางทีมเปนกิจกรรมของการ
ปฏิบัติงานยุคใหม ท่ีอาศัยความรวมมือกันของทีมเพ่ือการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ การสรางทีมให
เกิดในองคกรนั้น ผูนําจะตองสรางขวัญกําลังใจ และความเชื่อม่ันใหเกิดแกบุคลากร กระตุนให
บุคลากรในทีมงานเกิดความอบอุน และมีกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานรวมกันใหแกองคกรตอไป 

   5. แสดงบทบาทของการปฏิบัติงานเปนทีม การวางตัวเปนสมาชิกของทีมและ
ผูนําทีมท่ีเหมาะสม ลงมือปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานตางๆในองคกร แสดงถึงความหวงใย จริงใจตอ
บุคลากร  ใหการสนับสนุนและกระตุนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมตอการตัดสินใจอยางเต็มท่ี 

   6. สามารถแกปญหาดานเทคนิคได ภาวะผูนําท่ีดีของผูบริหารท่ีจะชี้นําความ
ชวยเหลือบุคลากรหรือทีมงาน เพ่ือการแกไขปญหาดานเทคนิคการปฏิบัติงาน ผูนําตองอยูในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญมีการนําเทคนิควิธีการรูปแบบใหมเขาเสริมกระบวนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  
   7. เทคนิคการสอนงาน ผูนําจะตองมีความรูความสามารถในการสอนงาน 
เพ่ือใหทีมงานปฏิบัติงานไปสูเปาหมายและประสบความสําเร็จ โดยกระตุนใหบุคลากรทุกคนแสดง
ศักยภาพเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน และกระตุนใหบุคลากรเชื่อม่ันวาองคกรมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี
ดีข้ึนกวาเดิม 

   8. มีหลักของการบริหารงาน เปนผูใหคําแนะนํา กระตุนความคิดริเริ่มเชิง
วิเคราะห แกไขปญหา และมีความรูความสามารถในการเปนผูนําพัฒนาองคกรใหกาวหนา 
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนการปฏิบัติงานเชิงรุก คนหาวิธีการท่ีจะนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหเกิดความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เนนการฝกการอบรมบุคลากรเปนสําคัญ
และตอเนื่องจึงทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันกับองคกรได 

  3.3.3 ขวัญกับความผูกพันในองคกร ขวัญเปนความรูสึกดานจิตใจ ท่ีเกิดข้ึนแตละ
ภาวะของบุคคลอาจเหมือนหรือแตกตางกันนั้นยอมข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิตอพฤติกรรมการ
แสดงออก หรือแรงกระตุนท่ีเปนผลโดยตรงตอการปฏิบัติ การท่ีบุคลากรในองคกรไดรับการเสริมขวัญ
ท่ีดี ยอมเปนพลังชวยใหเกิดความม่ันคงทางดานจิตใจ พรอมท่ีจะพัฒนาและประยุกตความรู
ความสามารถท้ังหมดท่ีมีอยูเพ่ือปฏิบัติภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จสูงสุด ดวย
จิตสํานึกท่ีดีของบุคลากร ผนวกกับความพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูสึกผูกพันวาความสําเร็จ
ขององคกร คือ ความสําเร็จของตนเองดวย การสรางขวัญในการปฏิบัติงานจึงเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ี
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เก่ียวของโดยตรงกับการเพ่ิมพลังท่ีกอใหเกิดความผูกพันและความกระตือรือรนตองานท่ีไดรับ หาก
บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีดียอมสงผลใหผลการปฏิบัติงานสูงตามไปดวย ในทางตรงขามถาขวัญกําลังใจ
ไมดี ผลการปฏิบัติงานก็จะลดลง การท่ีบุคลากรในองคกรมีขวัญกําลังใจท่ีดีจะเปนแรงผลักดันให
บุคลากรเกิดความศรัทธา จงรักภักดี พรอมท่ีจะทุมเทแรงกายแรงใจเพ่ือสรางความเจริญเติบโต 
ความกาวหนาใหเกิดแกองคกร ดังนั้นขวัญของบุคลากรจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพ
ของผลผลิตและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ท่ีผูนําและผูบริหารทุกคนจะตองหาวิธีเสริมสรางและ
บํารุงรักษาขวัญใหเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา เพ่ือเปนการกระตุนใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร
ตลอดไป 

 ความสําคัญของขวัญกับการสรางความผูกพันตอองคกร เนื่องจากขวัญเปนสิ่งท่ีมองไม
เห็น เปนนามธรรมท่ีนักวิชาการใหคําจํากัดความไว แตเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญยิ่งตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของความสําเร็จขององคกร เพราะขวัญเปนลักษณะเหมือนแรงกระตุนใหเกิดความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน สําหรับผูนําหรือผูบริหารท่ีตองเผชิญกับภาวการณแขงขันของธุรกิจท่ี
สูงข้ึน การดูแล พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพใหปฏิบัติงานในองคกรตลอดไป นับเปนสิ่ง
สําคัญท่ีผูบริหารจะตองพยายามหาวิธีการเสริมสรางขวัญในการปฏิบัติใหแกบุคลากรใหดียิ่งข้ึน หรือ
มากกวาคูแขง ท่ีสําคัญจะตองเปนพลังเสริมสรางใหทุกคนมีความรูสึกผูกพันตอองคกร มีจิตสํานึกท่ีดี
ตองานพรอมท่ีจะรวมมือรวมใจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย การพิจารณาขวัญในการปฏิบัติงานนั้น
สามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 1.ขวัญในแตละดับบุคล และ 2.ขวัญในระดับหมูคณะ แตอยางไรก็
ตามขวัญใน 2 ระดับมีความผูกพันกันจนยากท่ีจะแยกออกจากกันได เนื่องมาจากหากขวัญของระดับ
หมูคณะนั้นมีสูงยอมแสดงใหเห็นถึงขวัญในระดับบุคคลสูงตามไปดวย ท้ังนี้เพราะขวัญเปนกําลังใจของ
แตละบุคคล แตละหนวยงานท่ีรวมกันสราง เพ่ือใหความผูกพันเกิดข้ึนระหวางบุคคลและองคกร และ
กอใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. ขวัญทําใหเกิดความรวมมือรวมใจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

  2. ขวัญชวยสรางความจงรักภักดี ซ่ือสัตยตอหมูคณะและองคกร 

  3. ขวัญเก้ือหนุนใหระเบียบขอบังคับเกิดผลในดานการควบคุมความประพฤติของ
บุคลากรใหปฏิบัติตนอยูในกรอบแหงระเบียบวินัย และมีศีลธรรมอันดี 
  4. ขวัญชวยสรางความสามัคคีในหมูคณะและกอใหเกิดพลัง ท่ีชวยใหองคกรสามารถ
ฝาฟนอุปสรรคท้ังหลายไปได 
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  5. ขวัญชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรกับองคกร 

  6. ขวัญชวยเก้ือหนุนและจูงใจใหสมาชิกของหมูคณะหรือองคกรเกิดความคิด
สรางสรรคในกิจกรรมตางๆ 

  7. ขวัญทําใหเกิดความเชื่อม่ัน และความศรัทธาในองคกรท่ีตนปฏิบัติงานอยู 
  8. ขวัญกอใหเกิดความผูกพันท่ีดีระหวางบุคลากรกับองคกร 

 

  3.3.4 การสรางแรงจูงใจบุคลากรท่ีสรางความผูกพันตอองคกร การจูงใจเปน
กระบวนการกระตุนพฤติกรรมบุคลากรใหมีความกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ โดย
อาศัยปจจัยแหงความตองการพ้ืนฐานท่ีจะทําใหบุคลากรเต็มใจท่ีจะรวมพลังทุมเทความ
อุตสาหพยายามอยางเต็มความสามารถ ดังนั้นองคประกอบท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจมีหลายประกอบ 
นับตั้งแตบทบาทของผูนํา เพ่ือนรวมงาน สิ่งตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และโอกาสความกาวหนาในอาชีพ  
สิ่งเหลานี้เปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมท่ีตองการและเปนแรงกระตุนใหบุคลากรมีความผูกพันตอ
องคกรดวย การบริหารงานทรัพยากรมนุษย เปนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับคลโดยตรงในลักษณะท่ีทา
ทาย ท่ีกอใหเกิดการเรียนรูท่ีไมสิ้นสุด เนื่องจากประสบการณของแตละคนเปรียบเสมือนแหลงปญญา
ท่ีไมสามารถลอกเลียนแบบไดท้ังหมด คนแตละคนมีวิถีชีวิตท่ีแตกตางกัน การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับคน
จึงตองใชความละเอียดออนและตองอาศัยระยะเวลาเพ่ือสั่งสมวิธีการใหสอดคลองกับยุคสมัยท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ในการดําเนินงานจะตองคํานึงถึงหลักการจูงใจท่ีกอใหเกิดการมุงมันในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดยอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณ ผนวกกับความตั้งใจ ความศรัทธา และ
ความตั้งใจท่ีจะทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ ซ่ึงความคาดหวังเลานี้อยูท่ีผูบริหารท่ีจะตองคอย
ประสานความรูสึกของบุคลากร เพ่ือใหเกิดความผูกพันตอองคกรโดยอาศัยการจูงใจเปนแรงเสริมอีก
ทางหนึ่ง ดังนั้นวิธีการสรางแรงจูงใจท่ีสรางความผูกพันนั้นจึงเปนการจูงใจท่ีจะสามารถโนมนาวใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรเพ่ือสรางความผูกพันตอองคกร แบงออกเปน 3 วิธี คือ 

   1. การจูงใจตามหลักผลประโยชนตอบแทน ตามขอสมมติฐานท่ีมีความเชื่อกัน
วาคนทุกคนตางไมชอบท่ีจะปฏิบัติงาน แตหากพวงเขาไดรูวาตนเองจะมีโอกาสไดรับผลประโยชนตอบ
แทน และมีความกาวหนายิ่งข้ึนในหนาท่ีการงาน บุคลากรผูนั้นก็ยอมท่ีจะทุมเทแรงกายแรงใจ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จตามประโยชนท่ีตนเองจะไดรับ 



72 
 

 
 

   2. การจูงใจตามหลักผลผลิต การจูงใจตามวิธีนี้ จะเนนการใหรางวัลตอบแทน
เชื่อมโยงกับผลผลิต หรือผลงานท่ีปฏิบัติไดโดยตรง คือ ขอสมมติฐานของวิธีนี้มีขอสังเกตท่ีวา หาก
บุคลากรปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึนตอไป การจูงใจจําเปนตองใชรางวัลเปนตัวเสริมแรงและกระตุนใหเรง
การผลิตอยางตอเนื่อง 

   3. การจูงใจตามหลักการตอบสนองความตองการ แนวการปฏิบัติของวิธีนี้ จะมี
ขอบเขตท่ีกวางกวา 2 วิธีแรก คือ จะยึดถือตามความตองการพ้ืนฐานของบุคลากร และพยายามมุงทํา
ใหงานหรือสภาพของงานสามารถตอบสนองความพอใจใหมากท่ีสุดยิ่งๆข้ึนไป ท้ังนี้ตองอาศัย
ขอเท็จจริงท่ีวา มนุษยทุกคนมีความตองการไมสิ้นสุด ดังนั้นหากผูบริหารพยายามตอบสนองความ
ตองการเหลานี้ใหมากข้ึนเรื่อยๆแลว พลังจูงใจของบุคลากรก็จะเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย สงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพและปริมาณของผลผลิต และสรางความผูกพันตอองคกร (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2519: 

263-271) 

 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกรนั้น เปนสิ่งท่ี
ผูบริหารขององคกรทุกคนตองการสรางความรูสึกและจิตสํานึกใหบุคลากรเกิดความจงรักภักดี มุงม่ัน
ทุมเทแรงกายแรงใจเพ่ือสรางความสําเร็จใหเกิดตอองคกร โดยการทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอ
องคกรไดนั้นตองอาศัยปจจัยในการเสริมแรงใหบุคลากรเกิดความรูสึกพอใจ และมีพฤติกรรม
ตอบสนองตามความคาดหวังขององคกร ซ่ึงจะมีปจจัยท่ีสงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันไดนั้น คือ 
ภาวะผูนํากับการสรางความผูกพันใหเกิดข้ึนดวยการเปนตัวแทนในทุกสถานการณ เปนนักพูดและนัก
เจรจาตอรองท่ีดี มีความสามารถในการสรางทีม รูจักการสรางขวัญและกําใจใหเกิดข้ึนกับบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน อีกท้ังรูจักวิธีการจูงใจใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการมุงมันและทุมเท
ปฏิบัติงานและสอดคลองกับกลยุทธขององคกรท่ีไดวางไว การมีกลยุทธท่ีดีแตไมสามารถทําให
บุคลากรเขาใจ ยอมรับในการนํากลยุทธไปปฏิบัติไดนั้น องคกรยอมไมมีทางท่ีจะประสบความสําเร็จ
ได ดังนั้นบุคลากรจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก หากผูนําหรือผูบริหารสามารถทําใหบุคลากรยอมรับ
ในวัฒนธรรม กลยุทธ และเปาหมายขององคกรได องคกรยอมพบกับความสําเร็จในระยะไดอยาง
แนนอน  
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4. ขอมูลบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 4.1 ประวัติบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (2556: 5-8 ) บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทของคนไทยท่ีดําเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจตอเนื่อง ดวยความมุงหมาย
ตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัทเม่ือป 2528 ท่ีจะเปนบริษัทไทยท่ีม่ันคงดําเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจตอเนื่อง
สอดคลอง กับประโยชนสวนรวม และมีสวนรวมในการพัฒนาความเปนอยูท่ีดีข้ึนของสังคมไทย จึงได
กําหนดและยึดม่ันในวัฒนธรรมการดําเนินงานท่ีจะ “พัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอมและ
สังคม” มาเปนกรอบในการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีวัฒนธรรมของพนักงานให“เปนคนดี มีความรู และ
เปนประโยชนตอผูอ่ืน” ทําใหเกิดนวัตกรรมทางธุรกิจท่ีเปนประโยชน ควบคูไปกับประโยชนตอชุมชน
และสังคม สงผลใหเกิดมูลคาเพ่ิมตอองคกร ความสอดคลองดังกลาวทําใหบางจากฯ มุงสรางความ
สมดุลระหวาง “มูลคา” และ “คุณคา” กลาวคือ เปนการยอมรับกําไรในระดับพอประมาณ และมี
เหตุมีผล โดยนอกจากจะไมเอารัดเอาเปรียบคูคาและสรางผลกระทบตอชุมชนและสังคมแลว ยังมุง
สรางประโยชนตอชุมชน เปนองคกรท่ีมีคุณคาของสังคมโดยสามารถสะทอนไดตามหลักการของความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกัน ภายใตเง่ือนไขความรูและคุณธรรม 

 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทน้ํามันไทยชั้นนํา ประกอบธุรกิจ
ปโตรเลียมตั้งแตการจัดหาน้ํามันดิบจากตางประเทศท้ังแหลงตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และ
แหลงน้ํามันดิบภายในประเทศ เขามากลั่นเปนน้ํามันสําเร็จรูป ดวยกําลังผลิตสูงสุด 120,000 บารเรล 
ตอวัน และจัดจําหนายผานเครือขายสถานีบริการน้ํามันภายใตเครื่องหมายการคา กวา 1,000 แหงท่ัว
ประเทศ รวมถึงไดมีการขยายการลงทุนสูธุรกิจใหม เพ่ิมมูลคากิจการท่ีเก่ียวเนื่องและไมเก่ียวเนื่องกับ
ธุรกิจปจจุบัน โดยมีวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจ คือ Greenergy Excellennce มุงสรางสรรคธุรกิจ
พลังงานอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน มีวัฒนธรรมองคกร คือ พัฒนาธุรกิจ
อยางยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม มีวัฒนธรรมพนักงาน คือ เปนคนดี มีความรู เปนประโยชนตอ
ผูอ่ืน และมีคานิยม 3 ดาน คือ Beyond Expectation : มุงความเปนเลิศ Continuing 
Development : สรางสรรคไมหยุดนิ่ง Pursuing Sustainability : คํานึงถึงความยั่งยืน นอกจากนี้
ยังมีพันธกิจของิงคกรดังนี้ 1. ตอผูถือหุน/คูคา/เจาหนี้ : ดําเนินธุรกิจท่ีสรางผลตอบแทนเติบโต
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ตอเนื่องและเปนธรรม 2. ตอสังคม/ชุมชน/สิ่งแวดลอม : มีวัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมและสังคม 3. ตอพนักงาน : พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 

 4.2 กลยุทธการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน  

  1. พัฒนาธุรกิจใหเติบโตและมีการกระจายความเสี่ยงสูธุรกิจท่ีรายไดม่ันคง บริษัทฯ
ไดกําหนดเปาหมายการเติบโตทางธุรกิจเพ่ือสรางมูลคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน โดยการปรับ
โครงสรางรายไดขององคกร จากปจจุบันท่ีมีสัดสวนรายไดจากธุรกิจการกลั่นรอยละ 70 และจาก
ธุรกิจตลาดอยูประมาณรอยละ 30 ซ่ึงมีความผันผวนสูงโดยธรรมชาติของธุรกิจการกลั่นไมวาราคา
น้ํามันในตลาดโลกหรือคาการกลั่นท่ีแปรตามสภาพเศรษฐกิจของโลกและภูมิภาค ซ่ึงอาจจะสงใหผล
ประกอบการของบริษัทฯมีความผันผวนตามไปดวย ดังนั้น บริษัทฯจึงไดกําหนดเปาหมายโครงสราง
รายไดใหมีสัดสวนรายไดจากธุรกิจการกลั่นอยูท่ีระดับรอยละ 50 ธุรกิจตลาดรอยละ 20 และธุรกิจ
ใหมท่ีเปนพลังงานสะอาด ซ่ึงเปนรายไดท่ีคงท่ีและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของปจจัยภายนอกต่ํา 
เชน ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมท่ีรวมไปถึงการปลูก
ปาลม การผลิตไฟฟาจากพลังงานลม เปนตน อีกรอยละ 30 ในป 2558 เพ่ือเพ่ิมมูลคาของกิจการให
ม่ันคงและเปนการกระจายความเสี่ยงรายไดของบริษัทฯในอนาคตได 

  2. มุงสูบริษัทท่ีมีการปลอยคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย (Carbon Neutral 
Company) ดวยความตระหนักวาการดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันนั้น มีการใชพลังงานและปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด จากการกลั่นและแปรรูปน้ํามันดิบใหเปนน้ํามันสําเร็จรูปคอนขางสูง ดังนั้น 
บริษัทฯจึงไดตั้งเปาหมายสูบริษัทท่ีมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย เพ่ือลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการดําเนินธุรกิจการกลั่นของบริษัทฯใหเหลือนอยท่ีสุด 

  3. พัฒนารูปแบบกิจกรรมและการดําเนินธุรกิจท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม บริษัทฯเห็นวาการดําเนินกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีไมไดควบรวมหรือเปนสวน
หนึ่งของการดําเนินธุรกิจนั้น จะไมสามารถสรางผลลัพธของกิจกรรมนั้นไดอยางยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ
จึงไดมุงพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ีสามารถกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมได ซ่ึงจะ
สามารถสรางผลลัพธท่ีดีและตอเนื่องไปพรอมๆกับการเติบโตของธุรกิจนั้นเอง สําหรับรูปแบบทาง
ธุรกิจท่ีบริษัทฯไดพัฒนาจนประสบความสําเร็จและยังดําเนินการอยางตอเนื่องนั้นไดแก รูปแบบธุรกิจ
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การรวมดําเนินธุรกิจปมน้ํามันรวมกับสหกรณการเกษตร ซ่ึงนับวาเปนการสรางงาน สรางรายได และ
ยังเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคมของกลุมสหกรณดวย ท้ังนี้รวมไปถึงการรับซ้ือสินคา
เกษตรท่ีผลิตโดยชุมชนตางๆ มาเปนสินคาสงเสริมการขายของบริษัทฯ อีกท้ังบริษัทฯไดรวมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ พัฒนารูปแบบ
ธุรกิจการสงเสริมการพลิกสวนสมรางสูปาลมน้ํามัน ซ่ึงจะสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรในพ้ืนท่ี
สวนสมรางรังสิต และยังเปนการพัฒนาและยังเปนการพัฒนาและสงเสริมพลังงานทดแทนอีกดวย ซ่ึง
การพัฒนาและสงเสริมพลังงานทดแทนดังท่ีบริษัทฯไดดําเนินการมาเปนระยะเวลากวา 10 ป ในการ
สงเสริมท้ังแกสโซฮอล และไบโอดีเซล ซ่ึงเปนประโยชนท้ังตอสิ่งแวดลอมและสังคม โดยเฉพาะพ่ีนอง
เกษตรกรท่ีจะมีรายไดท่ีดีข้ึนจากราคาพืชผลการเกษตรท่ีสูงข้ึน 

  4. เปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได บริษัทฯไดดําเนินการโดยยึดหลักเปดเผย โปรงใส 
ตรวจสอบได ไมวาจะเปนการเปดเผยขอมูลการดําเนินธุรกิจท่ีโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล และตาม
กฎเกณฑตลาดหลักทรัพยแหงประเทสไทย หรือแมกระท่ังการเปดเผยขอมูลคุณภาพอากาศและน้ําท้ิง
บริเวณรอบโรงกลั่นน้ํามันบางจากฯ ซ่ึงนับวาเปนการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมเชิงรุก 
(Proactive) โดยไดมีการติดตั้งปายบอกคุณภาพอากาศและน้ําท้ิงดังกลาวหนาโรงกลั่น และบริเวณ
ชุมชนรอบโรงกลั่น เพ่ือแสดงขอมูลอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา 
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 4.3 โครงสรางองคกร 

แผนภาพท่ี 13 โครงสรางการจัดของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 4.4 นโยบายการพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืนไปกับส่ิงแวดลอมและสังคม 

 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (2556: 107-116) บริษัทฯ ไดตอกย้ําถึง
ความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอมและสังคมโดยพัฒนาธุรกิจใหมท่ีมีรูปแบบ
และกระบวนการทางธุรกิจท่ีสรางคุณคาตอสังคมและสิ่งแวดลอมในตัวเองดวย (CSR In-process) 
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงยึดม่ันตอยอดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนตอ
สวนรวม (CSR After-process) ท้ังในระดับทองถ่ิน ชุมชนรอบโรงกลั่นและระดับชาติ โดยคํานึงถึง
หลักมีเหตุผล เสริมสรางความเขมแข็ง เพ่ิมภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และพลังงาน
เพ่ือคนไทยอยางยั่งยืน  
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 การดําเนินธุรกิจของ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ยึดตามวัฒนธรรม
องคกรมาตั้งแตกอตั้งบริษัทเม่ือป 2528 ท่ีมุง “พัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม” 

จนไดรับการยอมรับจากสังคมในวงกวาง และสงเสริมใหพนักงาน “เปนคนดี มีความรู เปนประโยชน
ตอผูอ่ืน” ปจจุบันไดยกระดับการบริหารจัดการดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมหรือ 
CSR ตามหลักสากล ISO 26000 และ UN Global Compact รวมท้ังไดจัดทํารายงานการพัฒนา
ธุรกิจรวมไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม (Sustainability Report) ตามแนวทาง The Global 
Reporting Initiative (GRI) เผยแพรเปนประจําทุกป เพ่ือใหบริษัท บางจากฯ (มหาชน) และบริษัทใน
เครือไดนําแนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมมาใชเปนสวนหนึ่งในการบริหาร
จัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) จึงไดกําหนดเปนนโยบายดังนี้ 
    1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ มีความโปรงใส เปดเผยขอมูลท่ีสําคัญ ตรวจสอบได ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับกิจการท่ี
ดี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับผูถือหุน พนักงาน 
ชุมชนและสังคม คูคา สื่อมวลชน ลูกคาและประชาชน คูแขงทางการคา เจาหนี้ หนวยงานภาครัฐ 
และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

  2. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี 
หลีกเลี่ยงการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุก
ข้ันตอน (Business Chain) 

  3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน ยึดม่ันในวัฒนธรรมของบริษัทฯ 
สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม จัด
ใหมีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายสงเสริมการ
เรียนรูระดับองคกรและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับการทํางานของพนักงานอยางมืออาชีพ 
พัฒนาระบบการทํางานและสรางนวัตกรรมในองคกร อีกท้ังสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการทํา
ประโยชนกับสังคมท้ังทางตรงและทางออม 

   4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค มุงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีไมกอใหเกิด
อันตรายตอผูบริโภคและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของ
ผูบริโภค ภายใตเง่ือนไขท่ีเปนธรรม และใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการท่ีถูกตอง เพียงพอ ไม
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เกินความเปนจริง รักษาความลับของลูกคาไมนําไปใชเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือผูท่ีเก่ียวของโดยมิ
ชอบ 

  5. สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ตระหนักและมีกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยง
และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล 

  6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม สงเสริมการใชกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือ
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชวยสรางเศรษฐกิจและความเขมแข็งใหกับชุมชนเพ่ือนบาน และ
สังคมไทย 

  7. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม 
สนับสนุนการสรางสรรคและสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย (Co-Creation) ในการพัฒนา
นวัตกรรมท่ีสรางความสมดุลระหวางมูลคาและคุณคาตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับ
ความเจริญเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน 

 นโยบายฯ ฉบับนี้ ผูบริหารตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี พนักงานตองเขาใจและ
ปฏิบัติตาม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีตั้งไว ท้ังนี้ มีผลตั้งแตวันท่ี 7 มีนาคม 2556 เปน
ตนไป  

 4.5 ผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) (บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน), 2556: 21-96) 

  4.5.1 การบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม 

  การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม บริษัทฯไดนํามาตรฐาน ISO 1401 มาเปน
เครื่องมือหลักในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนแหงแรกของเอเชียอาคเนยตั้งแตป 2540 และ
ไดมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง ขยายขอบเขตครอบคลุมหนวยกลั่น ศูนยจายน้ํามันบางจากและ
ศูนยจายน้ํามันบางประอิน ป 2554 และนับตอเนื่องเปนปท่ี 15 ท่ีบริษัทฯสามารถรักษาระบบไดเปน
อยางดี ดวยแรงขับเคลื่อนหลักจากคณะบริหารจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและ
พลังงาน ผนวกกับความตระหนักของพนักงานและผูรับเหมาท่ีทํางานในนามของบริษัทฯท่ีใหความ
รวมมือเปนอยางดีในการยึดถือนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและพลังงาน โดย
บริษัทฯไดเริ่มใชงานระบบการจัดการเอกสารออนไลน และระบบจัดการมาตรฐานสากลออนไลน 
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อยางเปนรูปธรรมจึงชวยใหการควบคุมเอกสารและการติดตามการดเนินตามมาตรการปองกันดาน
สิ่งแวดลอมตางๆดีข้ึน ดวยความมุงหวังใหการใชงานระบบออนไลนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

  ท้ังนี้ บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ
ท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม แสดงถึงการท่ีทุกคนในองคกร
ใหความรวมมือรวมใจดําเนินงานอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกดานของการประกอบกิจการ จน
กลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร สอดคลองตามวัฒนธรรมองคกร “พัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนไป
กับสิ่งแวดลอมและสังคม 

 4.5.2 การผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและคารบอนฟุตปริ้นท 

  4.5.2.1 วัตถุดิบ (Raw Materials) บริษัทประกอบธุรกิจกลั่นน้ํามันปโตรเลียมดวย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในปพ.ศ. 2555 บริษัทยังคงใชน้ํามันดิบ
ภายในประเทศเพ่ือการผลิตสูงถึง 2.3 ลานลิตร คิดเปนรอยละ 51 ของน้ํามันดิบท่ีเขากลั่นท้ังหมด 
ในขณะท่ีน้ํามันดิบตางประเทศ 2.2 ลานลิตร ซ่ึงเกิดประโยชนในการลดเงินตราออกนอกประเทศ 
และบริษัทฯไดรับน้ํามันท่ีไมมีคุณภาพตามตองการ จากกระบวนการผลิตและไดนําเขากลั่นใหมเฉลี่ย
รอยละ 3 ของน้ํามันท่ีเขากลั่นท้ังหมด เปนการลดการ สูญเสียน้ํามันและใชทรัพยากรอยางคุมคา 

  4.5.2.2 ผลิตภัณฑ (Product) บริษัทฯไดทําการเปลี่ยนตัวเรงปฏิกิริยาในหนวย
ปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน ซ่ึงเปลี่ยนน้ํามันเตาเปนน้ํามันดีเซลและเบนซิน สงผลใหไดสัดสวนของน้ํามัน
เตาลดลง แตสัดสวนของ น้ํามันดีเซลและเบนซินเพ่ิมข้ึน 

  4.5.2.3 พลังงานบริษัทฯไดใชพลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิต 2 ประเภท คือ 
พลังงานทางตรง และพลังงานทางออม ซ่ึงพลังงานท่ีใชท้ังหมดถือวาเปนพลังงานสิ้นเปลือง ในปพ.ศ. 
2555 คณะทํางานดานการจัดการพลังงานไดดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานกลั่น
ตอเนื่อง เม่ือเปรียบเทียบกับปพ.ศ. 2553 กอนเริ่มโครงการ สามารถลดการใชพลังงานลงได 146,136 

ลานบีทียู คิดเปนปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดลงได 8,656 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และได
เริ่มใชกาซธรรมชาติเปนสารปอนเขาหนวยผลิตไฮโดรเจนแทนกาซหุงตม สามารถลดกาซเรือนกระจก
ได 28,457 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา เม่ือรวมกับโครงการเดิมท่ีไดดําเนินการมาตอเนื่อง คือ 
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การเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงท่ีมีคารบอนต่ําซ่ึงลดกาซเรือนกระจกได 96,020 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาทําใหสามารถลดกาซเรือนกระจกรวมได 133,133 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

  4.5.2.4 คารบอนฟุตปริ้นท บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม จึงไดดําเนินโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางตอเนื่อง 
จากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในโรงกลั่น ลดการใชเชื้อเพลิงและไอน้ํา โครงการเปลี่ยนสาร
ปอนท่ีมีคารบอนต่ําเขาหนวยผลิตไฮโดรเจนและโครงการเปลี่ยนเชื้อเพลิงท่ีมีคารบอนต่ําเขาเตาเผา 
รวมถึงการหยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นท่ี 3 ทําใหในป พ.ศ. 2555 ปลอยกาซเรือนกระจกลดลงจากป 
พ.ศ. 2554 ไดถึง 70,081 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา คิดเปนรอยละ 6 

  4.5.2.5 น้ําใช (Water) บริษัทฯใชน้ําประปาในกระบวนการผลิตท้ังหมด และใชน้ํา
จากแมน้ําเจาพระยาเปนแหลงน้ําดับเพลิง ลดลงจากปท่ีแลว เนื่องจากมีการลดกําลังการผลิตและลด
การใชน้ําจากงานซอมบํารุง รวมถึงมาตรการลดการใชน้ําท้ังในอาคารและกระบวนการผลิต 

  4.5.2.6 การปลอยมลพิษ  น้ําท้ิงและของเสีย เพ่ือเปนการเฝาระวังและเปนการ
ตรวจสอบคุณภาพดานสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายตางๆ
ของโรงกลั่นเปนประจํา ผลการตรวจวัดปริมาณมลสารตางๆ ไดแก ฝุนละออง กาซออกไซดของ
ไนโตรเจน และกาซซัลเฟอรไดออกไซด มีคาดีกวามาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมและมาตรฐานเฉพาะท่ีกําหนดตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม การท่ีบริษัทฯตั้งอยูใน
ชุมชนเมืองจึงไดตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมาก จึงเลือกใชเชื้อเพลิงสะอาดในกระบวนการ
ผลิต มีการติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลมลสารท่ีระบายจากโรงกลั่นอยางใกลชิด ดวยการติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดมลสารทางอากาศแบบตอเนื่อง และนอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับ
สารอินทรียระเหย โดยจัดทําบัญชีปริมาณการปลดปลอยสารอินทรียระเหย และทําการตรวจวัดอยาง
ตอเนื่องตั้งแตปพ.ศ. 2553  

 ในสวนของระบบบําบัดน้ําท้ิงท่ีมีประสิทธิภาพสูง ผานการติดตามตรวจสอบและ
ควบคุมดูแลน้ําท้ิงอยางใกลชิดดวยเครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดแบบออนไลน และไดทําการตรวจวัด
คุณภาพน้ําท้ิงประจําทุกวันโดยหองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ท่ีข้ึนทะเบียน
หองวิเคราะหคุณภาพเอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับ



81 
 

 
 

สากล ISO/IEC บริษัทฯไดมีความมุงมันในการลดปริมาณน้ําท้ิง น้ําใช เพ่ือเปนการประหยัดทรัพยากร
น้ําและใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพจึงไดดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง และไดเริ่มการกอสราง
ติดตั้งหนวยปรับคุณภาพน้ําท้ิงดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือใหไดน้ําท่ีมีคุณภาพดีเทียบเทาน้ําประปา
แลวนํากลับมาใชในกระบวนการผลิต โดยมีเปาหมายการลดปริมาณน้ําท้ิงน้ําใชลงถึง 20 เปอรเซ็นต 
และมีแผนท่ีจะเริ่มใชในงานไดบางสวนในปพ.ศ. 2556 โดยจะแลวเสร็จสมบรูณในปพ.ศ. 2557 

 สวนของกากของเสียและวัสดุท่ีไมใชแลวกับวิธีการกําจัด บริษัทฯดําเนินการจัดการของ
เสียท่ีเกิดจากกิจกรรมในกระบวนการผลิต จากศูนยจายน้ํามันบางจากและศูนยจายน้ํามันท่ีบางประ
อินโดยยึดแนวปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด และใชหลัก 3R ในการกําจัดของเสีย ไดแก 
Reduce, Reuse and Recycle ลดการใช ใชซํ้า และนํากลับมาใชใหม และกําจัดโดยผูขนสงและ
ผูรับกําจัดภายในประเทศท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในปพ.ศ. 2555 ไดสงของเสีย
ออกนอกโรงงานท้ังหมด 2,431 ตัน  

  4.5.2.7 การขนสง บริษัทฯไดดําเนินการขนสงน้ํามันดิบทางเรือเปนสวนใหญ 
เนื่องจากแหลงน้ํามันดิบอยูในทะเลและเปนการขนสงท่ีมีตนทุนต่ํา สวนทางรถยนตและรถไฟเปนสวน
นอย การขนสงผลิตภัณฑจากโรงกลั่นบางจากกรุงเทพฯไปยังศูนยจายน้ํามันบางประอินผานทางทอ
เพ่ือลดการใชพลังงานในการจัดสงและลดสภาพปญหาการจราจรท่ีแออัด แลวจึงกระจายการสงน้ํามัน
จากบางประอินไปยังเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือดวยรถบรรทุก สวนพ้ืนท่ีภาค
ตะวันตกและภาคใต ผลิตภัณฑจะถูกจัดสงทางเรือ บริษัทฯมีการปรับเปลี่ยนขนาดของรถขนสงเพ่ือ
ลดจํานวนเท่ียวในการขนสง ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ลดการใชเชื้อเพลิง และบริษัทฯได
ดําเนินการลงทุนติดตั้งระบบวางแผนจัดสงอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสง และชวยให
ควบคุมคุณภาพการจัดสงและความปลอดภัยของรถบรรทุกน้ํามันบางจากไดทุกคันท่ัวประเทศ 

  4.5.2.8 การจัดการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากการดูแลสิ่งแวดลอมของ
องคกรแลว บริษัทฯยังใหความสําคัญกับการสนับสนุนคูคาท่ีใหการดูแลสิ่งแวดลอมดวยการใชสินคาท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมผานกระบวนการจัดซ้ือจัดหาผลิตภัณฑ สินคาและบริการ ซ่ึงนอกจากการ
พิจารณาความเหมาะสมดานคุณภาพ ราคา การสงมอบสินคาและบริการตามท่ีกําหนดแลว ยัง
พิจารณาถึงการผลิตท่ีมิตรตอสิ่งแวดลอม กลาวคือ การมีวัฏจักรของสินคาและบริการท่ีสอดคลองตาม
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คุณสมบัติ คือ ใชวัสดุท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย ใชวัสดุนอยน้ําหนักเบาขนาดเล็ก ใชเทคโนโลยี
การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบขนสงและจัดจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ท่ีเกิดในชวงการใช คุมคาตลอดชีวิตการใชงาน และระบบการจัดการหลังหมดอายุการใชงานท่ีมี
ประสิทธิภาพดวย  และมีความรับผิดชอบตอสังคม เปนคูคาท่ีดําเนินกิจการถูกตองตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับของราชการ และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายความปลอดภัย ปฏิบัติ
ตอลูกจางดวยจรรยาบรรณและเคารพในสิทธิมนุษยชน ไมใชแรงงานเด็ก ไมใชแรงงานตางดาว 

  4.5.2.9 การพัฒนาสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จากวิสัยทัศนในการ
มุงสรางธุรกิจพลังงานอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน ประกอบกับการมีวัฒนธรรม
ธุรกิจอยางยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม ทําใหบริษัทมุงมันในการเปนผูนําดานพลังงานอยาง
ตอเนื่องโดยตลอดท้ังในดานการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การพัฒนาภาพลักษณสถานีบริการ
รวมถึงธุรกิจเสริมตางๆในสถานีบริการ การพัฒนาเทคโนโลยีในการสื่อสาร และการเลือกสินคาชุมชน
เปนสินคาในการสงเสริมการขายอันเปนเอกลักษณเดนของบริษัท โดยไดมีการพัฒนาคุณภาพน้ํามัน
มาตรฐานยูโร 4 ครบทุกผลิตภัณฑ การมีสวนแบงการตลาด E20 และ E85 เปนอันดับหนึ่ง พัฒนา
คุณภาพน้ํามันหลอลื่นใหไดมาตรฐานสากล การออกแบบผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม การเปดสถานีบริการ Bangchak Green Station แหงแรกของไทย เปนตน ท้ังนี้จากผล
ของการสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคพบวาบางจากเปนแบรนดท่ีผูบริโภคไววางใจเปนอันดับท่ี 2 

อยางตอเนื่องเปนเวลา 4 แลว 

  4.5.2.10 การปฏิบัติการดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน บริษัท บางจากฯ มี
พนักงานท้ังหมดเปนคนไทย จํานวน 1,027 คน มีอายุเฉลี่ย 35 ป อายุงานเฉลี่ย 11.1 ป บริษัทฯได
ถือนโยบายเคารพในสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย บริษัทไดมีการจัดสวัสดิการท่ี
มีความเหมาะสมแกพนังงานและครอบครัวมากกวาตามท่ีกฎหมายกําหนด และสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและสังคม เศรษฐกิจ และความจําเปนของธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการ
จัดโครงการตางๆ เชน โครงการพัฒนาผูบริหารดานการบริหารพนักงาน โครงการปรับปรุงสวัสดิการ
พนักงาน และบริษัทฯไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสโมสรพนักงาน เปนตน 
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นอกจากนี้บริษัทไดมุงเนนการพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่องดวย เพ่ือใหพนักงานมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ใน
การดําเนินใหสอดคลองตอเปาหมาย นโยบาย และทิศทางขององคกร รวมท้ังสามารถแขงขันในระดับ
สากล เพ่ือรองรับการเติบโตของประชาคมอาเซียน ท้ังนี้ไดมีการพัฒนาท้ังท่ีเปนรายบุคคลและการ
สรางทีมโดยจัดโครงการพัฒนาแบบขามสายงาน เพ่ือดึงความสามารถของพนักงานแตละสาขาอาชีพ
มาทําโครงการรวมกัน บริษัทฯไดมีการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการอบรมอยางตอเนื่องเพ่ือตอบสนอง
ตอเปาหมายและทิศทางขององคกรในระยะสั้นและระยะยาวดวย 

  4.5.2.11 การดําเนินงานกับผูมีสวนไดสวนเสีย บริษัทกําหนดพันธกิจท่ีชัดเจนในการ
ดําเนินงานเพ่ือตอบสนองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตอองคกรใน 3 พันธกิจหลัก คือ 
การดําเนินธุรกิจท่ีสรางผลตอบแทนเติบโตตอเนื่องและเปนธรรม, มีวัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจท่ี
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม และพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ โดยมีการสื่อสารระหวางกัน 

อยางมีสวนรวมในรูปแบบท่ีหลากหลายสอดคลองกับวิถีชีวิตของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  
เพ่ือใหทราบถึงความคาดหวัง ความตองการ ของผูมีสวนไดสวนเสียและสมารถสนองตอบไดอยาง 
ถูกตองและมีสวนรวมอยางแทจริง 

ตารางท่ี 3 การดําเนินงานกับผูมีสวนไดสวนเสีย   
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง การตอบสนอง 

1 ผูถือหุน 

ฐานะการเงินท่ีม่ันคงผลตอบแทน
จากการลงทุน การดําเนินงานท่ี
โปรงใส ตรวจสอบได ผลการ
ดําเนินธุรกิจเติบโตอยางตอเนื่อง 

- เงินปนผล 

- สวนตางราคาหุน 

2 พนักงาน 
พัฒนาศักยภาพ ปรับปรุง
สวัสดิการใหเหมาะสม 

- การปรับปรุงสวัสดิการ 

- การสรางความผูกพันพนักงาน 

- โครงการพัฒนาพนักงาน 

- กิจกรรมสรางความผูกพัน
พนักงาน 
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ตารางท่ี 3 การดําเนินงานกับผูมีสวนไดสวนเสีย (ตอ) 
ลําดับท่ี ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง การตอบสนอง 

3 ชุมชนและสังคม 

- ความหวงกังวลเรื่องเสียง-มลพิษ
ทางอากาศ 

- วิธีการอพยพอยางปลอดภัย หาก
เกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

- การพัฒนารูปแบบการ
สื่อสารไปยังชุมชน 

- ปายแสดงขอมูลดาน
คุณภาพอากาศออนไลน 
- การอบรมใหความรูสารเคมี 

- การจัดกิจกรรมอยางมีสวน
รวม 

- ซอมแผนอพยพ 

4 คูคา 

สงมอบผลิตภัณฑตรงเวลา/ตาม
สัญญาผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ การ
บริการท่ีรวดเร็ว ความสะอาดและ
สวยงามของจุดใหบริการ ฐานะ
การเงินท่ีม่ันคง 

- การพัฒนาคุณภาพการ
จัดสง  
- รางวัลพิเศษสําหรับ ผบจ. 
(ผูบริการจัดสง) ท่ีปฏิบัติงาน
ดีเดน  
- อบรมเรื่องความปลอดภัย
ใหผูรับเหมาอยางสมํ่าเสมอ  
- ผลการตอบแทนการลงทุน
ท่ีเหมาะสม 

5 สื่อมวลชน 
- การสื่อสารขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ขอมูลท่ีถูกตองรวดเร็ว 

ประสานงานแจงสื่อมวลชน
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง
ครบถวน 
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ตารางท่ี 3 การดําเนินงานกับผูมีสวนไดสวนเสีย (ตอ) 
ลําดับท่ี ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง การตอบสนอง 

6 ลูกคาและประชาชน 

- ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ 

- การบริการท่ีรวดเร็ว 

- ความสะอาดและความสวย
งานของจุดใหบริการ 

-  ความสะดวกในการสั่งซ้ือ 

- การสื่อสารขอมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
น้ํามัน ธุรกิจเสริม และการ
บริการหนาลานอยูเสมอ 

- Refresh, Rebrand สถานี
บริการและธุรกิจเสริม 

- จัดโปรแกรมการสงเสริมการ
ขาย/การอบรม สําหรับ
ผูประกอบการ ตรวจเช็ค
อุปกรณในสถานีบริการ 

7 คูแขงทางการคา 
การแขงขันอยางเสรีและดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาดอยางเปน
ธรรม 

ดําเนินกิจกรรมดวยความ
โปรงใส ภายใตการคาและการ
แขงขันอยางเปนธรรม 

8 เจาหนี้ 
ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลง
ตามสัญญาเงินกู 

สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
สัญญาเงินกูไดอยางเครงครัด 
เชน การจายดอกเบี้ย/ชําระคืน
เงินกูตามกําหนด 

9 หนวยงานภาครัฐ 

- ปฏิบัติตามกฎหมาย 

- ความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับตางๆท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง 
โปรงใส 

- การควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหดีกวามาตรฐานท่ี
กฎหมายกําหนด 

- การเขาชี้แจงขอมูลกับ
หนวยงานราชการท่ีกํากับดูแล
อยางถูกตองรวดเร็ว 
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  4.5.2.12 การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม เพ่ือการทําหนาท่ีในการมีสวนรวม
พัฒนาชุมชนและสังคมท่ีเขมขนข้ึน บริษัทฯไดยกระดับการดําเนินงานท่ีเนนการมีสวนรวม โดย
พยายามดึงศักยภาพของกลุมเปาหมาย ใหคิดเองทําเอง จนเกิดกระบวนการเรียนรูในการทํางาน
พัฒนาใหสามารถคิดเปน แกไขปญหาเปน อันเปนเปาหมายสูการ พ่ึงตนเองได บริษัทฯผลักดันใหมี
การมีสวนรวมของกลุมเปาหมายท้ังชุมชนและสังคม ในระยะใกลและระยะไกล และดวยวัฒนธรรม
องคกรท่ีเปนจุดแข็งสําคัญ สงผลใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทฯไม
ต่ํากวาคนละ 6 ครั้ง/ป โดยแบงการดําเนินงานโครงการออกเปน 2 ระดับ ครอบคลุมทุกมิติของการมี
สุขภาวะอันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ตารางท่ี 4 แสดงโครงการชุมชนสัมพันธในปพ.ศ. 2555 ระดับชุมชนระยะใกล  

ดาน 
ระดับชุมชนรอบโรงกล่ัน 

ความมุงหวัง โครงการท่ีทําตอเนื่อง 

การศึกษา 
เยาวชนเรียนรูและพัฒนาตามชวงวัย 
ปลูกฝงจิตสํานึกใหเปนท้ังคนดีและคนเกง 

- โรงเรียนของหนู (พ่ีบางจากสอน
นอง) ป 10 

- เปดโลกการเรียนรูกับบางจาก 

- โครงการสรางสํานึกผลเมือง ป 3  

- โครงการทุนการศึกษาเยาวชนบาง
จากป 8 

- โครงการบางจาก Gifted ป 2 

- โครงการสงเสริมศักยภาพครู ป 3 

ความปลอดภัย 

- เชื่อม่ันตอความปลอดภัยของโรงกลั่น 

- มีภูมิคุมกันดานความปลอดภัยสามารถ
รับมือกับภาวะฉุกเฉินจากสถานการหรือภัย
พิบัติตางๆได 

- อบรมซอมแผนฉุกเฉินและฝก
ดับเพลิงใหกับโรงเรียน/ชุมชน/
คอนโดมิเนียมใกลเคียง 
- มอบอุปกรณและถังดับเพลิง 
- อบรมปลอดภัยจากสารเคมี และ
การปฏิบัติตัวจากภัยพิบัติตางๆ 
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ตารางท่ี 4 แสดงโครงการชุมชนสัมพันธในปพ.ศ. 2555 ระดับชุมชนระยะใกล (ตอ) 

ดาน 
ระดับชุมชนรอบโรงกล่ัน 

ความมุงหวัง โครงการท่ีทําตอเนื่อง 

การกีฬา 

เยาวชนแข็งแรง สุขภาพดี หางไกล
ยาเสพติดสามารถสรางรายได มี
โอกาสทางการศึกษาท่ีดีจากการ
เลนกีฬา 

- ฟุตบอลเยาวชนบางจาก ป 9 

- คายกีฬาเยาวชนบางจาก ป 3 

- สโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก 

คุณภาพชีวิต เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

- โครงการแวนแกวโรงเรียนป 3 และ
แวนแกวชุมชนป 7 

- โครงการครอบครัวเดียวกันป 19 

- โครงการคัดกรองเพ่ือผาตัดตอ
กระจก 

สิ่งแวดลอม 
ตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมและ
ใชทรัพยากรอยางคุมคา 

- เพาะกลา คืนปาใหภูหลง ป 7 และ
ทอดผาผารักษาตนน้ํา โดยพนักงาน
และสมาชิกครอบครัวเดียวกัน 

- สวนสุขภาพ บริเวณบานพักกรม
เสมียนตรา สํานักปลัดกระทรวง
กลาโหม พ้ืนท่ีบางจาก 

ความสัมพันธและ
อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณี 

กระชับความสัมพันธอันดีระหวาง
โรงกลั่นและชุมชนผูอยูอาศัย
ใกลเคียง 

- โครงการชุมชนสัญจร ป 4 

- โครงการเติมความรูเต็มถังกับโรง
กลั่นน้ํามันบางจาก 

- ครูบานดนตรีไทย 

- จุลสารครอบครัวใบไม และสารรอบ
รั้ว 

- ชวนนองดูหนัง 
- วันเด็ก 
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ตารางท่ี 4 แสดงโครงการชุมชนสัมพันธในปพ.ศ. 2555 ระดับชุมชนระยะใกล (ตอ) 

ดาน 
ระดับชุมชนรอบโรงกล่ัน 

ความมุงหวัง โครงการท่ีทําตอเนื่อง 

เศรษฐกิจ 

สรางรายไดและเปดโอกาสใหกับ
ชุมชนไดใชความรู ความสามารถใน
การสรางสรรคงานท่ีเปนประโยชน
ตอตนเองและครอบครัว 

- ใชบริการอาหารและขนมจากราน
ในชุมชน 

- พิจารณาคนในทองถ่ินเขาทํางาน
ตามความรูความสามารถ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงโครงการชุมชนสัมพันธในป 2555 ระดับชุมชนระยะไกล  

ดาน 
ระดับชุมชน สังคมระยะไกล 

ความมุงหวัง โครงการท่ีทําตอเนื่อง 

การศึกษา – 

สิ่งแวดลอม 

สรางเยาวชนดีสูสังคม ตระหนักถึงการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม มีความรูดาน
พลังงานทดแทนและภัยพิบัติ สงเสริม
การใชชีวิตอยางพอเพียง ซ่ือสัตยสุจริต 
และมีจิตอาสาทําประโยชนเพ่ือสังคม 

- โครงการประกวด Thailand Go 
Green 2012 ในหัวขอ “เรียนรูสูภัยพิบัติ 
ดวยนวัตกรรมพลังงานทดแทน” 

- โครงการปญญาชนคนดีสูสังคม 
(ภาพยนตรสั้น โปรเจครัก...จากใจนายคน
ดี) 
- โครงการฝกงานภาคฤดูรอน (BCP 
Talent Internship Program) 
- เปดบานบางจาก (BCP Open House) 
: ซันนี่บางจาก 
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ตารางท่ี 5 แสดงโครงการชุมชนสัมพันธในป 2555 ระดับชุมชนระยะไกล (ตอ) 

ดาน 
ระดับชุมชน สังคมระยะไกล 

ความมุงหวัง โครงการท่ีทําตอเนื่อง 

เศรษฐกิจ – 

สังคม 

ดําเนินธุรกิจอยางอุมชูกัน เปน
เครือขายท่ีเชื่อมองคกรชุมชนคนไทย
ใหเปนเครือขายทางธุรกิจ สรางความ
เขมแข็งในชุมชน พัฒนาคนใหมี
ศักยภาพ พ่ึงตนเองไดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

- สถานีบริการน้ํามันสหกรณ 584 แหงท่ัว
ประเทศ 

- สงเสริมผลิตภัณฑของชุมชนในทองถ่ิน  

 

สิ่งแวดลอม – 

สังคม 

ใหคนไทยตระหนักถึงการดูแล
สิ่งแวดลอม และมีความรูเปนเสมือน
ภูมิคุมกันตนเองยามเกิดภัยพิบัติตางๆ 
โดยเฉพาะภัยน้ําทวม ซ่ึงเปนภัยท่ี
ประเทศไทยเกิดข้ึนบอยท่ีสุด 

- โครงการรับซ้ือน้ํามันพืชใชแลวเพ่ือผลิต
เปนไบโอดีเซล 

- หนังสือ “คูมือคนไทยเตรียมพรอม
รับมือภัยพิบัติ” ตอนน้ํามาใหรีบอาน 

 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกลยุทธความรับผิดชอบตอสังคม  

 สุภัทรา หุนนอก (2554) ไดศึกษาเรื่อง การใหความหมายและท่ีมาของความหมาย 
รูปแบบและกลยุทธ ความรับผิดตอสังคมของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผล
การศึกษาวิจัยพบวา บริษัทไดใหความหมายและท่ีมาของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรแบง
ออกเปน 2 ปจจัย คือ ปจจัยท่ีมาจากชุมชน และปจจัยท่ีมาจากตัวองคกร  โดยมีรูปแบบและกลยุทธ
ในการดําเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือสรางภาพลักษณของบริษัท ซ่ึงเปนนโยบาย
ตอบแทนสังคมแบงออกเปน 4 แนวทางหลัก คือ 1.การสนับสนุนสถาบันครอบครัว 2.การเปน
แบบอยางท่ีดีในสังคม 3.การใหโอกาสและชวยเหลือสังคม และ 4.การปลูกจิตสํานึกใหพนักงาน
ชวยเหลือสังคม และดําเนินกลยุทธในรูปแบบกลยุทธการตลาดนั้นเอง ท้ังนี้ผูวิจัยไดพบวา
แนวความคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ในแงของการสรางพนักงาน ผูบริหาร และผูท่ีอยูใน
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องคกรใหเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานรวมกับองคกรไดรับความสุข และความภาคภูมิใจ ในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีในองคกรท่ีมีจริยธรรมและสภาพแวดลอมท่ีดี รวมไปถึงองคกรเปดโอกาสให
พนักงานไดมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม ทําใหองคกรสามารถลดรายจายคาดําเนินกิจกรรมการ
รักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และสงผลใหบุคลากรท่ีมีความสามารถจากภายนอกอยากเขามารวมงาน
กับองคกรดวย 

 โชติรัตน ศรีสุข (2554) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการสื่อสาร และการับรูรูปแบบ โครงการ
ความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)  ผลการศึกษาวิจัยพบวา บริษัท
ไดกําหนดความรับผิดชอบตอสังคมไวเปนลายลักษณอักษร และมีรูปแบบโครงการความรับผิดชอบ
เปนการบริจาคเพ่ือการกุศล (CSR-After-Process) และใชกลยุทธการสื่อสาร 2 ประเภท คือ ภายใน
องคกรใชการสื่อสารแบบบนลงลาง และการสื่อสารภายนอกใชการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) โดยผูบริโภคสามารถรับรูรูปแบบโครงการความรับผิดชอบตอสังคมวาเปนการสรางภาพลักษณ
ท่ีดีใหแกองคกร โดยจดจําไดมากท่ีสุด คือ โครงการไทยเบฟรวมใจตานภัยหนาว และมีขอเสนอแนะ
งานวิจัยท่ีนาสนใจ คือ การสื่อสารภายในองคกรควรสรางความเขาใจรวมกัน โดยกําหนดไวตั้งแตใน
ระดับนโยบาย วิสัยทัศนของผูบริหาร ซ่ึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก เนื่องจากหากผูบริหารให
ความสําคัญตอการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม จะสงผลถึงการปฏิบัติงานของพนักงานทุก
ระดับ และการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากข้ึน 

 สุนทรีย ศรีพล (2554) ไดศึกษาเรื่อง การใหความหมาย รูปแบบและกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมในความตองการของพนักงาน บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด ผลการวิจัยพบวาการ
ใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม คือ การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรท่ี
คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม การใหความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เพ่ือมุงใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังตอองคกร ชุมชนและสังคมสวนรวม โดยไมทําลายสิ่งแวดลอมหรือทําราย
ชุมชนโดยรอบ และบริษัทมีกิจกรรมเพ่ือสังคม คือ การสงเสริมประเด็นสังคม การบริจาคตรง 
อาสาสมัครชวยเหลือชุมชน มุงเนนการทําโครงการหรือกิจกรรมดานสังคมท่ีมีสวนเก่ียวของกับผูมีสวน
ไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยมีเปาหมายเพ่ือการสรางความกาวหนาขององคกรและ
สังคมในการอยูรวมกันอยางยั่งยืน ท้ังนี้ผูวิจัยไดเสนอแนะการวิจัยท่ีนาสนใจ คือ การดําเนินธุรกิจ
อยางรับผิดชอบตอสังคม ผูบริหารมีความสําคัญในการกําหนดทิศทางและนําพาองคกรไปสูเปาหมาย
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ท่ีกําหนดไว ผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนในเรื่องของความรับผิดชอบตอสังคมยอมหลอหลอมคานิยมใหเกิด
แกพนักงานทุกคนในองคกรใหเขาใจและมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมรวมกันดวย 

 สมฤดี พุฒิมานรดีกุล (2553) ไดศึกษาเรื่อง การใหความหมาย ท่ีมาของความหมาย 
รูปแบบ และกิจกรรมการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ในทัศนคติของพนักงานบริษัท
เสริมสุข จํากัด (มหาชน) สาขานครปฐม ผลการวิจัยพบวา พนักงานไดใหความหมายของความ
รับผิดชอบตอสังคม คือ การคืนกําไรสูสังคม การดูแลสิ่งแวดลอม การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน
และสังคม เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกบริษัท การทําบุญตามหลักศาสนา การรวมกิจกรรม
ภายในองคกร การดูแลและชวยเหลือสังคม และการทําใหองคกรพัฒนาอยางยังยืน ซ่ึงท่ีมาของ
ความหมายนั้นเกิดจากความตระหนักถึงความสําคัญของการอยูรวมกันระหวางพนักงานบริษัท 
สิ่งแวดลอม และการดูแลลูกคา สวนรูปแบบกิจกรรมนั้นจะเปนการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหา
ทางสังคม การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาทางสังคม การบริจาคเพ่ือการกุศล อาสาสมัครเพ่ือชวยเหลือ
ชุมชน และขอปฏิบัติทางธุรกิจ ซ่ึงบริษัทไดดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหพนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางาน ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ 

 5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร  

 อรุโณทัย เผาไพ (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความยุติธรรมและความ
ผูกพันในองคการของขาราชการในศูนยราชการจังหวัดนครปฐม ผลของการวิจัยพบวาคุณสมบัติสวน
บุคคลท่ีแตกตางกัน จะทําใหมีความสามารถในการรับรูความยุติธรรมขององคการ คือ ความยุติธรรม
การแบงปน ความยุติธรรมในการปฏิบัติ ความยุติธรรมในปฏิสัมพันธ ท่ีไมแตกตางกัน และความ
ยุติธรรมในองคการนั้นมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ โดยขาราชการในศูนย
ราชการจังหวัดนครปฐมมีความผูกพันตอองคการดานอารมณความรูสึก ดานการเล็งเห็นผลประโยชน  
และดานบรรทัดฐานอยูในระดับปานกลาง โดยความผูกพันท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากการรับรูวาพันธะ
หนาท่ีและความรับผิดชอบมากกวาความใสใจในการสนับสนุนกิจกรรมขององคการ และมี
ขอเสนอแนะของการวิจัย คือ หนวยงานราชการควรสนับสนุนใหขาราชการเกิดความผูกพนตอ
องคการใหสูงข้ึน ใหการสนับสนุนใหขาราชการเกิดความรูสึกท่ีตองการจะปฏิบัติงานใหกับองคการ
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ดวยความผูกพันโดยเผยแพรขอมูลเปาหมายขององคการใหขาราชการทราบและเกิดความรูความ
เขาใจอยางชัดเจน 

 วโรดม ศรีตระกูล (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความไววางใจและความ
ผูกพันตอองคกรของบุคลากรโรงไฟฟาเอกชนขนาดเล็ก ในเขตอําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลการวิจัยพบวา ความไววางใจของบุคลากรท่ีมีตอผูบังคับบัญชาอยูในระดับสูง ความไววางใจตอ
องคกรอยูในระดับปานกลาง และความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
ลักษณะสวนบุคคลท่ีแตกตางกันจะมีความไววางใจและความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  และความ
ผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับความไววางใจในองคกร แตไม มี
ความสัมพันธกับความไววางใจในผูบังคับบัญชา ซ่ึงความไววางใจในองคกรจึงมีอิทธิพลกับความผูกพัน
ตอองคกรของบุคลากร และมีขอเสนอแนะการวิจัยท่ีนาสนใจ คือ องคกรควรแสดงออกถึงการดูแล
เอาใจใสตอพนักงานในทุกดานเพ่ือใหพนักงานเกิดความไววางใจตอองคกรซ่ึงจะสงผลใหพนักงานเกิด
ความผูกพันตอองคกรสูงข้ึนดวย 

 สิรินาถ ตามวงษวาน (2554) ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทํางาน การ
รับรูความยุติธรรมในองคการและความผูกพันท่ีมีตอองคการ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี
ขององคการ ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20 - 25 ป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ประสบการณการทํางานต่ํากวา 5 ป โดยพบวาพลัง
ขับเคลื่อนในการทํางานมีอิทธิทางบวกกับการผูกพันท่ีมีตอองคการ และพฤติกรรมท่ีเปนสมาชิกท่ีดี
ขององคการอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 และมีขอเสนอแนะในการวิจัยท่ีนาสนใจ คือ องคการควรมี
นโยบายและวิธีการในการรักษาระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีหรือทําใหเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมี
ความสอดคลองกับงานวิจัย ท่ีแสดงใหเห็นวาความผูกพันท่ีมีตอองคการนั้นเปนตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธกับการเปนสมาชิกท่ีดี ดังนั้นจึงควรมีการสงเสริมสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน และ
การจัดกิจกรรมรวมกัน โดยทําใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาองคกร 

 วลีวัลย สุขวัฒนะวินากุล (2553) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความผูกพัน
ขององคกร กรณีศึกษา บุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 (นครราชสีมา) กรมปาไม ผลของ
การวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 41- 50 ป มีสถานะภาพสมรส ระดับ
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การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป ความผูกพันตอองคกร
จําแนกออกเปน ดานความเชื่อม่ันและการยอมรับในองคกร ความปรารถนาท่ีจะคงความเปนสมาชิก
ภาพขององคกรอยูในระดับมาก และปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติและปจจัยดานประสบการณใน
งานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 
(นครราชสีมา) กรมปาไม อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และมีขอเสนอแนะในการวิจัยท่ีนาสนใจ คือ  
ตัวแปรดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ ทัศนคติตอเพ่ือนรวมงานและองคกร ควรมีการปรับลด
ชองวางระหวางผูปฏิบัติงานและผูบริหาร ปรับปรุงนโยบายเพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีม สราง
ความรูสึกการเปนเจาขององคการรวมกัน สงเสริมความสัมพันธอันดีตอกัน สรางกรอบการทํางานและ
กฎระเบียบท่ียืดหยุน เหมาะสม เพ่ือใหเกิดความผูกพันตอองคกรท่ีสูงข้ึน 

 เจษฎาพงษ รุงวาณิชกุล (2553) ไดศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงานการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย ตอองคการท่ีใชแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม โดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง 400 คน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ลักษณะงาน โครงสราง 
ประสบการณการทํางาน และการรับรูความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร สงผลใหพนักงานมีระดับ
ความผูกพันตอองคกรในระดับสูง และการรับรูความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันของพนักงานในระดับสูง 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา งานวิจัยสวนใหญจะศึกษาเก่ียวกับความหมาย 
รูปแบบและการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร นอกจากนั้นคือศึกษาเก่ียวกับทัศนคติ
ของพนักงานท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจแบบมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม ในการใหความหมายและ
ความเขาใจเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมวาเปนอยางไรในมุมมองของพนักงาน และในสวนของ
งานวิจัยท่ีศึกษาความผูกพันของพนักงาน พบวาสวนใหญจะทําการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธของ
ปจจัยตางๆท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคกร เชน ความไววางใจ การรับรูความยุติ
กรรม เปนตน แตอยางไรก็ตามไดมีงานวิจัยท่ีศึกษาความผูกพันของพนักงาน ตอองคการท่ีใชแนวคิด
ความรับผิดชอบตอสังคมในการหาความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมและความผูกพัน
ของพนักงานเพ่ือชวยเสริมสรางใหพนักงานผูกพันกับองคกรสูงข้ึน ซ่ึงงานวิจัยดังกลาวจะเปน
ประโยชนในการนํามาเปนแนวทางท่ีดีในการศึกษาเรื่อง กลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร กรณีศึกษา บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด 
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(มหาชน) เปนอยางมาก ในดานของการนํากลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมไปใชในการดําเนินธุรกิจ
ซ่ึงจะสงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกรสูงข้ึนหรือไม อยางไร  
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษากลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
ท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร กรณีศึกษา บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดยงานวิจัย
ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Method) ใชแบบสอบถามในการเก็บรวมรวบขอมูล และวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเพ่ือศึกษากลยุทธ
การมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร มีข้ันตอนในการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย   

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของ บริษัท บางจาก ปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 1, 027 คน แบงเปนเพศชาย 750 คน และเพศหญิง 277 คน 
จําแนกตามพ้ืนท่ี ดังนี้ สังกัดสํานักงานใหญ 136 คน โรงกลั่น 806 และภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 85 คน (ขอมูลรายงานการพัฒนาธุรกิจรวมไปกับสิ่งแวดลอมและ
สังคม ประจําป 2555) 

 1.2 กลุมตัวอยาง คือ บุคลากร บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จํานวน            
1, 027 คน โดยคํานวณโดยใชสูตรของ Taro Yamane (Yamane,1967 อางถึงใน สุดารัตน แผลว
มัจฉะ, 2554) ดังนี้  

   จากสูตร  n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
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    e    คือ   ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางท่ียอมรับได กําหนดเปน 5 เปอรเซ็นต                       

          N    คือ   ขนาดของประชากร 

         n    คือ   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

แทนคาในสูตร  

   N = 1,027  

   n = 1,027/ (1+1,027(0.05)2) 

   n = 287.87  

 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ใชกลุมตัวอยางจํานวน 288 คน 

 1.3 การสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ในแตละพ้ืนท่ี
การทํางาน โดยใชสูตร ดังนี้ 

จํานวนตัวอยางในแตละพ้ืนท่ี = จํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด x จํานวนพนักงานในแตละพ้ืนท่ี  

                                          จํานวนพนักงานท้ังหมด 

 จากการคํานวณตามสูตรขางตน พบวาตัวอยางในแตละพ้ืนท่ีสามารถจําแนกได ดังนี้ 

ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง 

พ้ืนท่ีทํางาน 
จํานวนพนักงานท้ังหมด 

(คน) 

จํานวนกลุมตัวอยาง 

(คน) 

สํานักงานใหญ 136 38 

โรงกลั่น 806 226 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต 

85 24 

รวมท้ังส้ิน 1,027 288 
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2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ โดยแบง
ออกเปน 5 สวน รายละเอียดดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับการปฏิบัติงาน มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)  

 สวนท่ี 2 การดําเนินกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 2. ประกอบธุรกิจดวยความ
เปนธรรม 3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน 4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 5. สิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย 6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 7. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม
จากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม 

 สวนท่ี 3 กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมประกอบดวย 1. การสงเสริมการรับรู
ประเด็นปญหาทางสังคม 2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคม 3. การตลาดเพ่ือมุง
แกไขปญหาสังคม 4. การบริจาค เพ่ือการกุศล 5. การอาสาชวยเหลือชุมชน 6. การประกอบธุรกิจ
อยางรับผิดชอบตอสังคม 7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการ  

 สวนท่ี 4 ความผูกพันตอองคกร ประกอบดวย 1.ความตองการคงการเปนสมาชิกของ
องคกร   2.การกลาวถึงองคกรในดานบวกเสมอ 3.ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกร
ประสบความสําเร็จ 4.ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5.มีความ
เชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร 

 แบบสอบถามในสวนท่ี 2 สวนท่ี 3 และสวนท่ี 4 เปนแบบเลือกตอบโดยแบงระดับความ
คิดเห็นเปน 5 ระดับ โดยใชแบบลิเคิรทสเกล (Likert’s Scale) มีการใหคะแนนดังนี้ 

                ระดับคะแนน            ระดับความคิดเห็น 

ระดับ 5   หมายถึง  มากท่ีสุด  

ระดับ 4   หมายถึง  มาก 
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ระดับ 3   หมายถึง  ปานกลาง 

ระดับ 2   หมายถึง  นอย 

ระดับ 1   หมายถึง  นอยท่ีสุด  

 เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีเรียบรอยแลว จะใชคะแนนเฉลี่ยในการแบงระดับ
อิทธิพลของกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม และความ
ผูกพันตอองคกร ออกเปน 5 ระดับ ไดมาจากการการคํานวณชวงคะแนนจากสูตร และมีเกณฑการให
คะแนนดังนี้  

         คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

            จํานวนชั้นท่ีตองการ 

แทนคาในสูตร 

   5 – 1 = 0.80 

         5 

 ดังนั้น จํานวนชั้นเทากับ 5 ชั้น ระยะหางระหวางคะแนนในแตละชั้น เทากับ 0.80 

 การกําหนดเกณฑในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  

  คาคะแนนระหวาง 4.21 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 

  คาคะแนนระหวาง 3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 

  คาคะแนนระหวาง 2.61 – 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 

  คาคะแนนระหวาง 1.81 – 2.60  หมายถึง  นอย 

  คาคะแนนระหวาง 1.00 – 1.80  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 5 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนคําถาม
ปลายเปด 
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3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ ตํารา เอกสารตางๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 3.2 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามากําหนดเปนกรอบโครงสรางของเครื่องมือ และ
เนื้อหาเพ่ือสรางแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 3.3 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปขอคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
แลวนํามาสรางเปนแบบสอบถามใหมีความครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษา 

  3.4 นําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จสงใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน พิจารณาและให
ขอเสนอแนะ โดยสถิติท่ีใชในการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบสอบถาม สูตรการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง  IOC  

IOC    ยอมาจาก   Index of Consistency 

IOC = Σ R 

                                          N 

  โดยท่ี IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

R   คือ คะแนนของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

Σ R คือ ผลรวมของคะแนนผูเชี่ยวชาญแตละคน 

N   คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

เกณฑในการกําหนดคะแนนของผูเชี่ยวชาญ 

+1 = เห็นวาสอดคลอง 
0  = ไมแนใจวาสอดคลอง 
-1  = เห็นวาไมสอดคลอง 
คาดัชนีความสอดคลองท่ียอมรับไดตองมีคาตั้งแต 0.50 ข้ึนไป 

 3.5 นําเครื่องมือไปทดลองหาคาความเชื่อม่ัน โดยทดสอบกับกลุมตัวอยางท่ีมีความ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางการวิจัย คือ บุคลากรบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) สังกัด
สํานักงานใหญ จํานวน 40 คน แลวนํามาทดสอบหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีการหา
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คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient Reliability) ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.98 (Cronbach, อางถึงใน ณฐพล 
สิงหลอ, 2553: 73)  
  

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 

 4.1 ผูวิจัยดําเนินการขออนุญาตการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด 

  4.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีผานการพัฒนาและปรับปรุงจนไดคุณภาพเรียบรอย
แลว ไปดําเนินการติดตอกับทางบริษัทฯเพ่ือขออนุญาตดําเนินการแจกแบบสอบถาม 

  4.3 ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามและนํามาตรวจสอบขอมูล 

  4.4 ผูวิจัยนําขอมูลมาจัดเรียง ลงรหัส แลวดําเนินการวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  และ
นําเสนอขอมูลดังนี้ 

 5.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล วิเคราะหโดยหาคาความถ่ี และคารอยละ 

  5.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินกลยุทธการมีสวน
รวมรับผิดชอบตอสังคมและการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากร ท่ีสงผลใหเกิด

ความผูกพันตอองคกรโดยการใชการหาคาเฉลี่ย ( X )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก
สูตรดังนี้ (ประสพชัยพสุนนท, 2553)      

 หาคาเฉลี่ย จากสูตร 

         สูตร X    =   
N

x∑  
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     ∑ X    =   ผลรวมคะแนนท้ังหมด 

       N    =   จํานวนขอมูลท้ังหมด 

           X  =   คาเฉลี่ย 

 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากสูตร   

     สูตร     S.D.   =   
)1(

)( 22

−

−∑
NN

XXN
 

 

X   =  จุดก่ึงกลางชั้น 

        X  =  คาเฉลี่ยของขอมูล 

         f    =  ความถ่ีของขอมูลแตละชั้น 

 N    =  จํานวนขอมูลท้ังหมด 

  

 5.3 ความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
วิเคราะหโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( X  )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 5.4 ทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย สมมติฐานท่ี 1 ทดสอบดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) และการทดสอบรายคูแบบเชฟเฟ (Scheffe) หากไมพบ
ความแตกตางจึงจะใชการทดสอบรายคูของ LSD เพ่ือการรายงานผล 

 5.5 ทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และ 3 ดวยการหาคาสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือดูความสัมพันธระหวางตัวแปรตน
กับตัวแปรตาม และหาคาอิทธิพลของกลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ี
สงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกรดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ดวยวิธีการ All Enter 

5.6 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามบรรยายเปนความเรียง 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง กลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร กรณีศึกษา บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรของบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จํานวน 288 คน ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 5 
สวน ตามลําดับดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะหหา
คาความถ่ีและคารอยละ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินกลยุทธการมีสวน
รวมรับผิดชอบตอสังคมและการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดยการใชการหาคาเฉลี่ย (x� )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) วิเคราะหโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย (x� )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ตอนท่ี 4 ทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย สมมติฐานท่ี 1 ทดสอบดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) และการทดสอบรายคูแบบเชฟเฟ (Scheffe) หากไมพบ
ความแตกตางจึงจะใชการทดสอบรายคูของ LSD และทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และ 3 ดวยการหาคา
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือดู
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม และหาคาอิทธิพลของกลยุทธการมีสวนรวมและ
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุดวยวิธี All 
Enter 

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามบรรยายเปนความเรียง 
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สัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล 

N แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

X  แทน คาคะแนนเฉลี่ย 

S.D แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

F แทน คาสถิติท่ีใชในการพิจารณา F-distribution 

SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum squares) 

MS แทน คาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean squares) 

df แทน ระดับชั้นความเปนอิสระ (Degree of freedom) 

r แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 

SE แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย 

β แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย 

t แทน คาสถิติทดสอบความมีนัยสําคัญของคาคงท่ี 

R  แทน คาสัมประสิทธิ์สหัสมพันพหุคูณ 

R2 แทน สัมประสิทธิ์การพยากรณ 

*  แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

**  แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 288 คน ดวยการแจกแจงความถ่ี และคารอยละ แสดงผลดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลท่ีตอบแบบสอบถาม 

( n = 288) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

   ชาย 193 67.01 

   หญิง 95 32.99 

2. อายุ 
   อายุต่ํากวา 30 ป 93 32.29 

   อายุระหวาง 30 – 40 ป 107 37.15 

   อายุตั้งแต 41 – อายุมากกวา 50 ป 88 30.56 

3. สถานภาพ 

   โสด 191 66.32 

   สมรส 78 27.08 

   หมายและหยาราง 19 6.60 

4. ระดับการศึกษา 

   ต่ํากวาปริญญาตรี 22 7.64 

   ปริญญาตร ี 160 55.56 

   ปริญญาโท 94 32.64 

   สูงกวาปริญญาโท 12 4.17 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

   รายไดต่ํากวา 15,000 – 25,000 บาท 96 33.33 

   รายไดตั้งแต 25,001 – 35,000 บาท 117 40.63 

   รายไดมากกวา 35,000 บาท 75 26.04 

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร 

   อายุงานนอยกวา 5 ป 128 44.44 

   อายุงานตั้งแต 5 – 10 ป 109 37.85 

   อายุงาน 11 – 20 ป 29 10.07 

   อายุงานมากกวา 20 ป 22 7.64 
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ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลท่ีตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
( n = 288) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

7. ระดับการปฏิบัติงาน 

   ระดับปฏิบัติการ 222 77.08 

   ระดับบริหาร 38 13.19 

    ระดับผูจัดการข้ึนไป 28 9.72 

 

 จากตารางท่ี 7 พบวาบุคลากร บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 288 คน สามารถจําแนกรายละเอียดไดดังนี้ 
 เพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 
67.01 เปนเพศหญิงจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 32.99  
 อายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 30 – 40 ป จํานวน 107 คน คิด
เปนรอยละ 32.29  รองลงมามีอายุระหวาง ต่ํากวา 30 ป มีจํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 32.29   
และกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ชวงอายุตั้งแต 41 –อายุมากกวา 50 ป 
มีจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 30.56 

 สถานภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 191 คน คิดเปน
รอยละ 66.32 ลําดับถัดมาคือสถานภาพสมรสจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 27.08 และกลุมตัวอยาง
ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือสถานภาพหมายและหยาราง มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอย
ละ 6.60 

 ระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 55.56 รองลงมาคือระดับการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 94 คน 
คิดเปนรอยละ 32.64 ถัดมาคือระดับการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 22 คน คิดเปนรอย
ละ 7.64 และกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือระดับการศึกษาสูงกวาปริญญา
โท มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.17  
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 
25,001 – 35,000 บาท จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 40.63 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่า
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กวา 15,000 – 25,000 บาท จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และกลุมตัวอยางท่ีตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีนอยท่ีสุดมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 35,000 บาท จํานวน 
75 คน คิดเปนรอยละ 26.04  
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุงานนอย
กวา 5 ป จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 44.44 รองลงมามีอายุงานตั้งแต 5 – 10 ป จํานวน 109 
คน คิดเปนรอย 37.85 รองลงมามีอายุงานตั้งแต 11 – 20 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 10.07 
และกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดมีอายุงานมากกวา 20 ป มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 7.64 

 ระดับการปฏิบัติงาน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับ
ปฏิบัติการ มีจํานวนสูงถึง 222 คน คิดเปนรอยละ 77.08 รองลงมาเปนระดับบริหาร มีจํานวน 38 
คน คิดเปนรอยละ 13.19 และกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดอยูในระดับผูจัดการข้ึนไป มีจํานวน 
28 คน คิดเปนรอยละ 9.72  

 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวม

รับผิดชอบตอสังคมและการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บางจาก 

ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 1. การกํากับดูแล
กิจการท่ีดี 2. ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน           
4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 5. สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและ
สังคม 7. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม และการวิเคราะห
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯท่ีไดมีการจัดข้ึน 
ประกอบดวย1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็น
ปญหาทางสังคม 3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 4. การบริจาค เพ่ือการกุศล 5. การอาสา
ชวยเหลือชุมชน 6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑ
และบริการ ผูวิจัยขอเสนอการวิเคราะหระดับความคิดเห็นแบงออกเปนดานตางๆดวยจํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงผลดังตารางท่ี 8 – 21 
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ตารางท่ี 8 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

( n = 288) 
กลยุทธการมีสวนรวม

รับผิดชอบตอสงัคมของ
บริษัทบางจากปโตรเลียม

จํากัด(มหาชน) 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสงัคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
1.บริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
ดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได และ
ถูกตองตามกฎหมายทุก
ประการ 

3 

 

1.00 

14 

 

4.90 

38 

 

13.20 

125 

 

43.40 

108 

 

37.50 

4.11 0.89 
มาก
ที่สุด 

2.บริษัทฯมีการกําหนด
นโยบายในการกํากับดูแล
กิจการที่ด ี

1 

 

0.30 

8 

 

2.80 

40 

 

13.90 

129 

 

44.80 

110 

 

38.20 

4.18 0.79 
มาก
ที่สุด 

3.ทานมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ 

10 

 

3.50 

35 

 

12.20 

103 

 

35.80 

90 

 

31.30 

50 

 

17.40 

3.47 1.03 มาก 

4. ทานเห็นดวยกับนโยบาย
ของบริษัทฯโดยยนิดีที่จะให
การสนับสนนุ และปฏิบัติ
ตามนโยบายอยางเครงครัด 

5 

 

1.70 

12 

 

4.20 

56 

 

19.40 

131 

 

45.50 

84 

 

29.20 
3.96 0.90 มาก 

5.บริษัทฯดําเนนิธุรกิจดวย
การคํานึงถึงประโยชนทีจ่ะ
เกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

2 

 

0.70 

19 

 

6.60 

49 

 

17.00 

120 

 

41.70 

98 

 

34.00 

4.02 0.92 มาก 

รวมการกํากับดูแลกิจการที่ด ี 3.95 0.94 มาก 
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 จากตารางท่ี 8 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินกลยุทธ

การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับมาก (x� = 3.95) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวาสวนใหญเห็นดวยอยูในระดับมาก 2 ขอ และอยูในระดับมาก 3 ขอ โดยเห็นดวยมาก

ท่ีสุดท่ีบริษัทฯมีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (x� = 4.18) รองลงมาคือดําเนินธุรกิจ

ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และถูกตองตามกฎหมายทุกประการ (x� = 4.11) โดยลําดับสุดทาย

คือบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ (x� = 3.47) 
ตามลําดับ    
 

ตารางท่ี 9 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

( n = 288) 
กลยุทธการมีสวนรวม

รับผิดชอบตอสงัคมของ
บริษัทบางจากปโตรเลียม

จํากัด(มหาชน) 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสงัคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

1.บริษัทฯไดมีการกําหนด
นโยบายรองรับการประกอบ
ธุรกิจดวยความเปนธรรม 

2 

 

0.70 

7 

 

2.40 

43 

 

14.90 

134 

 

46.50 

102 

 

35.40 

4.14 0.84 มาก 

2.บริษัทฯไดมีการสงเสริม
การคาเสรี และตอตานการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

0 

 

0.00 

10 

 

3.50 

78 

 

27.10 

127 

 

44.1 

73 

 

25.30 

3.91 0.81 มาก 

3.บริษัทจัดใหมีการแจง
เบาะแส ขอรองเรียนการ
กระทําที่ฝาฝนกฎหมาย 
และจริยธรรม 

8 

 

2.80 

37 

 

12.8 

68 

 

23.60 

118 

 

41.00 

57 

 

19.80 

3.62 1.03 มาก 
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ตารางท่ี 9 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม (ตอ) 

( n = 288) 
กลยุทธการมีสวนรวม

รับผิดชอบตอสงัคมของ
บริษัทบางจากปโตรเลียม

จํากัด(มหาชน) 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสงัคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

4.บริษัทฯมีการสงเสริม
ความรับผิดชอบตอสังคมใน
หวงโซธุรกิจทุกข้ันตอน 

2 

 

0.70 

21 

 

7.30 

72 

 

25.00 

120 

 

41.70 

73 

 

25.30 

3.84 0.91 มาก 

รวมการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม  3.88 0.91 มาก 

  

 จากตารางท่ี 9 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินกลยุทธ

การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมในระดับมาก (x� = 3.88) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวากลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมากท้ังหมด โดยเห็นดวยมากในลําดับ

แรกคือบริษัทฯไดมีการกําหนดนโยบายรองรับการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม (x� = 4.14) 

รองลงมาคือ บริษัทฯไดมีการสงเสริมการคาเสรี และตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ (x� = 3.91) ลําดับ

ถัดมาคือบริษัทฯมีการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกข้ันตอน (x� = 3.84) และ
เห็นดวยในลําดับสุดทายคือบริษัทจัดใหมีการแจงเบาะแส ขอรองเรียนการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย 

และจริยธรรม (x� = 3.62)  
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ตารางท่ี 10 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมดานสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน 

( n = 288) 
กลยุทธการมสีวนรวม

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
บางจากปโตรเลยีมจํากัด

(มหาชน) 

ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน 

1. บริษัทฯสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการจดัตั้ง
สหภาพแรงงาน ใหสิทธิ
เสรภีาพในการรวมกลุมเพ่ือ
เจรจาตอรองสิทธ์ิตางๆ 

1 

 

0.30 

9 

 

3.10 

74 

 

25.70 

133 

 

46.20 

71 

 

24.70 

3.92 0.81 มาก 

2. บริษัทฯจัดการพัฒนา
ความสามารถในการพัฒนา
งานระดับมืออาชีพอยางเทา
เทียมกัน 

8 

 

2.80 

44 

 

15.30 

66 

 

22.90 

108 

 

37.50 

62 

 

21.50 

3.60 1.07 มาก 

3. บริษัทฯจัดสวัสดิการและ
สภาพแวดลอมในการทํางานท่ี
ดี ปลอดภยัและให
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเมื่อ
เทียบเคียงในธุรกิจเดียวกัน 

3 

 

1.00 

8 

 

2.80 

46 

 

16.00 

113 

 

39.20 

118 

 

41.00 

4.16 0.87 มาก 

4. บริษัทฯจัดโครงการ 
กิจกรรม เพ่ือสราง
ความสัมพันธอันดรีะหวาง
ผูปฏิบัติงานกับผูบรหิารอยาง
ตอเน่ือง สม่ําเสมอ 

3 

 

1.00 

9 

 

3.10 

46 

 

16.00 

111 

 

38.50 

119 

 

41.30 

4.16 0.88 มาก 

5. บริษัทฯสงเสริมใหบุคลากร
มีสวนรวมในการทําประโยชน
เพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมท้ัง
ทางตรงและทางออม 

2 

 

0.70 

23 

 

8.00 

49 

 

17.00 

99 

 

34.40 

115 

 

39.90 

4.05 0.98 มาก 

รวมสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตติอพนักงาน 3.98 0.95 มาก 
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 จากตารางท่ี 10 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินกลยุทธ
การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมดานสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงานในระดับมาก              

(x� = 3.98) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวากลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมากท้ังหมด โดยเห็นดวย
มากเปนลําดับแรกคือบริษัทฯจัดสวัสดิการและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี ปลอดภัยและให
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบเคียงในธุรกิจเดียวกัน รองลงมาคือบริษัทฯจัดโครงการ กิจกรรม 

เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบริหารอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ (x� = 4.16) และ
เห็นดวยในลําดับสุดทายคือบริษัทฯจัดการพัฒนาความสามารถในการพัฒนางานระดับมืออาชีพอยาง

เทาเทียมกัน (x� = 3.60) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 11 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค  

( n = 288) 
กลยุทธการมีสวนรวม

รับผิดชอบตอสงัคมของ
บริษัทบางจากปโตรเลียม

จํากัด(มหาชน) 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสงัคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

1.บริษัทฯมุงพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการทีไ่ม
กอใหเกิดอันตรายตอ
ผูบริโภคและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 

0 

 

0.00 

35 

 

12.20 

72 

 

25.00 

115 

 

39.90 

65 

 

22.90 

3.74 0.95 มาก 

2.บริษัทฯมีผลิตภัณฑที่ได
คุณภาพหรือสูงกวาความ
คาดหมายของผูบริโภค 
ภายใตเงื่อนไขที่เปนธรรม 

2 

 

0.70 

12 

 

4.20 

42 

 

14.60 

112 

 

38.90 

120 

 

41.70 

4.17 0.88 มาก 
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ตารางท่ี 11 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค (ตอ) 

( n = 288) 
กลยุทธการมีสวนรวม

รับผิดชอบตอสงัคมของ
บริษัทบางจากปโตรเลียม

จํากัด(มหาชน) 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสงัคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

3.บริษัทฯใหขอมูล
ผลิตภัณฑและบริการที่
ถูกตอง เพียงพอ ไมเกิน
ความเปนจริง  

4 

 

1.40 

18 

 

6.30 

32 

 

11.1 

139 

 

48.30 

95 

 

33.00 

4.05 0.90 มาก 

4.บริษัทฯรักษาความลบั
ของลูกคาโดยไมนําไปใช
เพื่อประโยชนของบริษัทฯ
เอง หรือผูที่เก่ียวของโดยมิ
ชอบ 

0 

 

0.00 

34 

 

11.80 

70 

 

24.30 

92 

 

31.90 

92 

 

31.90 

3.84 1.01 มาก 

รวมความรับผิดชอบตอผูบริโภค 3.95 0.95 มาก 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินกลยุทธ

การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมดานความรับผิดชอบตอผูบริโภคในระดับมาก (x� = 3.95) โดยเห็น
ดวยมากเปนอันดับแรกวาบริษัทฯนั้นมีผลิตภัณฑท่ีไดคุณภาพสูงหรือสูงกวาท่ีผูบริโภคคาดหมาย

ภายใตเง่ือนไขท่ีเปนธรรม (x� = 4.17) รองลงมาคือ บริษัทฯใหขอมูลผลิตภัณฑและบริการท่ีถูกตอง 

เพียงพอ ไมเกินความเปนจริง (x� = 4.05) ลําดับถัดมาคือ บริษัทฯรักษาความลับของลูกคาโดยไม

นําไปใชเพ่ือประโยชนของบริษัทฯเอง หรือผูท่ีเก่ียวของโดยมิชอบ (x� = 3.84) และลําดับสุดทายคือ
บริษัทฯมุงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีไมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคและผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม (x� = 3.74)  



113 
 

 
 

ตารางท่ี 12 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  

( n = 288) 
กลยุทธการมีสวนรวม

รับผิดชอบตอสงัคมของ
บริษัทบางจากปโตรเลียม

จํากัด(มหาชน) 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสงัคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

1.บริษัทฯกําหนดวัฒนธรรม
ธุรกิจ วิสัยทัศน นโยบาย 
เพื่อมุงพัฒนาธุรกิจพลงังาน
ที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม  

0 

 

0.00 

13 

 

4.50 

29 

 

10.10 

96 

 

33.3 

150 

 

52.10 

4.33 0.83 
มาก
ที่สุด 

2.บริษัทฯมีกระบวนการ
วิเคราะหความเสี่ยงดาน
ผลกระทบตอสิง่แวดลอม
และความปลอดภัยในทุก
กระบวนการทางธุรกิจ 

1 

 

0.30 

10 

 

3.50 

38 

 

13.20 

119 

 

41.3 

120 

 

41.70 

4.20 0.82 มาก 

3.บริษัทฯมุงพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และเนนธุรกิจที่
ชวยลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด 

1 

 

0.30 

29 

 

10.10 

42 

 

14.60 

83 

 

28.8 

133 

 

46.20 

4.10 1.02 มาก 

4.บริษัทฯใชทรัพยากรได
อยางมีประสทิธิภาพและมี
ความปลอดภัยสงู 

6 

 

2.10 

23 

 

8.00 

56 

 

19.40 

115 

 

39.90 

88 

 

30.60 

3.89 0.99 มาก 

รวมสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4.13 0.94 มาก 

 จากตารางท่ี 12 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินกลยุทธ

การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยูในระดับมาก (x� = 4.13) 
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โดยเห็นดวยมากท่ีสุด คือ บริษัทฯมีการกําหนดวัฒนธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน นโยบาย เพ่ือมุงพัฒนา

ธุรกิจพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (x� = 4.33) รองลงมาคือมีกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยง

ดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ (x� = 4.20) และลําดับ
สุดท าย คือ  บริ ษัทฯ มุ ง พัฒนาพลั ง งานทดแทน และเนนธุ ร กิจ ท่ีช วยลดการปลอยก าซ

คารบอนไดออกไซด (x� = 4.10) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 13 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมดานการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม  

( n = 288) 

กลยุทธการมสีวนรวมรับผิดชอบตอ
สังคมของบริษัทบางจากปโตรเลียม

จํากัด(มหาชน) 

ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอกลยุทธการมีสวน
รวมรับผิดชอบตอสังคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

1.บริษัทฯรับฟงปญหาและผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนโดยรอบเพ่ือการ
แกไขปญหาไดทันทวงที 

1 

 

0.30 

18 

 

6.30 

37 

 

12.80 

75 

 

26.00 

157 

 

54.50 

4.28 0.94 
มาก
ท่ีสุด 

2.บริษัทฯใหการสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนเพ่ือชุมชนและ
สังคมอยางตอเน่ือง สม่าํเสมอ 

1 

 

0.30 

24 

 

8.30 

44 

 

15.30 

104 

 

36.10 

115 

 

39.90 

4.07 0.96 มาก 

3.บริษัทฯใชกระบวนการทางธุรกิจ
เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต สรางเศรษฐกิจท่ีเขมแข็งใหกับ
ชุมชนและสังคม 

1 

 

0.3 

21 

 

7.3 

48 

 

16.7 

109 

 

37.8 

109 

 

37.8 

4.06 0.93 มาก 

4.บริษัทฯเปดโอกาสใหชุมชนและ
สังคมมสีวนรวมในการสรางสรรค
สังคมแหงความยั่งยืน 

3 

 

1.0 

36 

 

12.5 

74 

 

25.7 

108 

 

37.5 

67 

 

23.3 

3.70 0.99 มาก 

รวมการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 4.03 0.98 มาก 
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 จากตารางท่ี 13 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินกลยุทธ

การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมดานการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคมในระดับมาก (x� = 4.03) 
โดยเห็นดวยมากท่ีสุด คือ บริษัทฯรับฟงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนโดยรอบเพ่ือการแกไข

ปญหาไดทันทวงที (x� = 4.28) รองลงมาคือ บริษัทฯใหการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนเพ่ือ

ชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ (x� = 4.07) และลําดับสุดทายคือ บริษัทฯเปดโอกาสให

ชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการสรางสรรคสังคมแหงความยั่งยืน (x� = 3.70) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 14 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมดานการพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจาการดําเนินความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

( n = 288) 
กลยุทธการมีสวนรวม

รับผิดชอบตอสงัคมของ
บริษัทบางจากปโตรเลียม

จํากัด(มหาชน) 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสงัคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจาการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม 

1.บริษัทฯจดัทํารายงานการ
ดําเนินธุรกิจรวมไปกับ
สิ่งแวดลอมและสังคมอยาง
ตอเนื่อง 

2 

 

0.70 

9 

 

3.10 

43 

 

14.90 

94 

 

32.60 

140 

 

48.60 

4.25 0.87 
มาก
ที่สุด 

2.บริษัทฯสนบัสนุนและ
สงเสริมการมีสวนรวมของผู
มีสวนไดสวนเสียในการ
พัฒนานวัตกรรมที่เปนมติร
ตอสิ่งแวดลอม 

4 

 

1.40 

18 

 

6.30 

35 

 

12.20 

116 

 

40.30 

115 

 

39.90 

4.11 0.94 มาก 
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ตารางท่ี 14 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมดานการพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจาการดําเนินความรับผิดชอบ
ตอสังคม (ตอ) 

( n = 288) 
กลยุทธการมีสวนรวม

รับผิดชอบตอสงัคมของ
บริษัทบางจากปโตรเลียม

จํากัด(มหาชน) 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสงัคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจาการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม 

3.บริษัทฯมีการแจงขาวสาร 
ขอมูลเก่ียวกับมาตรการ
ตางๆใหกับผูมีสวนไดสวน
เสียไดรับทราบขอมูลอยาง
ชัดเจน 

0 

 

0.00 

36 

 

12.50 

66 

 

22.90 

102 

 

35.40 

84 

 

29.20 

3.81 0.95 มาก 

รวมการพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผดิชอบตอสังคม 4.06 0.95 มาก 

 

 จากตารางท่ี 14 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินกลยุทธ
การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมดานการพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความ

รับผิดชอบตอสังคมอยูในระดับมาก  (x� = 4.06) โดยเห็นดวยมากท่ีสุด คือ บริษัทฯจัดทํารายงานการ

ดําเนินธุรกิจรวมไปกับสิ่งแวดลอมและสังคมอยางตอเนื่อง (x� = 4.25) รองลงมา คือ บริษัทฯ
สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนานวัตกรรมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม (x� = 4.11) และลําดับสุดทายคือบริษัทฯมีการแจงขาวสาร ขอมูลเก่ียวกับมาตรการตางๆ

ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูลอยางชัดเจน (x� = 3.81)  
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ตารางท่ี 15 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

 บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมดานการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 

( n = 288) 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 

1. บริษัทฯใหการสนับสนุน
ประเด็นปญหาทางสังคมใน
ปจจุบนัเพื่อนํามาจัด
กิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม 

0 

 

0.00 

15 

 

5.20 

40 

 

13.90 

95 

 

33.00 

138 

 

47.90 

4.24 0.88 
มาก
ที่สุด 

2. ประเด็นปญหาทีน่ํามาจัด
กิจกรรมมีความสอดคลอง
กับองคกรธุรกิจ 

0 

 

0.00 

9 

 

3.10 

49 

 

17.00 

142 

 

49.30 

88 

 

30.60 

4.07 0.78 มาก 

3. ทานเห็นดวยกับประเด็น
ปญหาที่บริษทัฯเลือกสรรมา
ดําเนินกิจกรรมและ
โครงการตางๆ 

1 

 

0.30 

31 

 

10.80 

54 

 

18.80 

102 

 

35.40 

100 

 

34.70 

3.93 0.99 มาก 

4. ทานไดมโีอกาสเสนอ
ประเด็นปญหาทางสังคม
และมีสวนรวมในการดําเนนิ
กิจกรรมที่จัดข้ึน 

10 

 

3.50 

34 

 

11.80 

68 

 

23.60 

108 

 

37.50 

68 

 

23.60 

3.66 1.07 มาก 

รวมการสงเสริมประเด็นปญหาทางสงัคม 3.98 0.96 มาก 

 จากตารางท่ี 15 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคมอยูในระดับมาก  

(x� = 3.98) โดยเห็นดวยมากท่ีสุด คือ บริษัทฯใหการสนับสนุนประเด็นปญหาทางสังคมในปจจุบัน
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เพ่ือนํามาจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (x� = 4.24) รองลงมา คือ ประเด็นปญหาท่ีนํามาจัด

กิจกรรมมีความสอดคลองกับองคกรธุรกิจ (x� = 4.07) และลําดับสุดทายบุคลากรไดมีโอกาสเสนอ

ประเด็นปญหาทางสังคมและมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมท่ีจัดข้ึน (x� = 3.66) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 16 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมดานการตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคม 

( n = 288) 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

การตลาดที่เก่ียวโยงประเด็นปญหาทางสังคม 

1. บริษัทฯมีนโยบายการ
แบงรายไดจากการดาํเนิน
ธุรกิจไปชวยเหลือสังคม 

3 

 

1.00 

38 

 

13.20 

82 

 

28.50 

110 

 

38.20 

55 

 

19.10 

3.61 0.97 มาก 

2. บริษัทฯรวมกับองคกร
อ่ืนๆจัดกิจกรรมและนํา
รายไดหรือกําไรสวนหนึ่งไป
บริจาคเพื่อการกุศล  

3 

 

1.00 

12 

 

4.20 

42 

 

14.60 

113 

 

39.20 

118 

 

41.00 

4.15 0.89 มาก 

3. บริษัทฯจัดกิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อนํารายได
ไปบริจาคเพื่อการกุศลอยู
เสมอ 

5 

 

1.70 

20 

 

6.90 

40 

 

13.90 

125 

 

43.40 

98 

 

34.00 

4.01 0.96 มาก 

รวมการตลาดที่เก่ียวโยงประเดน็ปญหาทางสังคม 3.92 0.97 มาก 

 

 จากตารางท่ี 16 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานการตลาดท่ีเก่ียวโยงประเด็นปญหาทางสังคมอยูในระดับมาก  
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(x� = 3.92) โดยเห็นดวยมากเปนอันดับแรก คือ บริษัทฯรวมกับองคกรอ่ืนๆจัดกิจกรรมและนํารายได

หรือกําไรสวนหนึ่งไปบริจาคเพ่ือการกุศล (x� = 4.15) รองลงมา คือ บริษัทฯจัดกิจกรรมทางการตลาด

เพ่ือนํารายไดไปบริจาคเพ่ือการกุศลอยูเสมอ (x� = 4.17) และลําดับสุดทาย คือ บริษัทฯมีนโยบาย

การแบงรายไดจากการดําเนินธุรกิจไปชวยเหลือสังคม (x� = 3.61)  
 

ตารางท่ี 17 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมดานการตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 

( n = 288) 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม 

1. บริษัทฯจัดกิจกรรมและ
โครงการที่ชวยแกไขปญหา
สังคมดานตางๆ เชน ดาน
การศึกษา ปญหาการ
วางงาน เปนตน 

1 

 

0.30 

32 

 

11.10 

76 

 

26.40 

127 

 

44.10 

52 

 

18.1 

3.68 0.91 มาก 

2. บริษัทฯมีการจัดโครงการ
สัมมนาทางวชิาการดาน
ตางๆเพื่อใหความรูที่เปน
ประโยชนแกผูบริโภคอยาง
สม่ําเสมอ 

3 

 

1.00 

13 

 

4.50 

40 

 

13.90 

109 

 

37.80 

123 

 

42.70 

4.17 0.90 มาก 

3. บริษัทฯไดใหการ
สนับสนนุและรวมมือกับ
องคกรตางๆเพื่อการรณรงค
ใหผูบริโภคเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่สงผลใหสังคมดี
ข้ึน 

1 

 

0.30 

11 

 

3.80 

46 

 

16.00 

138 

 

47.90 

92 

 

31.90 

4.07 0.81 มาก 
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ตารางท่ี 17 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมดานการตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม (ตอ) 

( n = 288) 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม 

4. ทานไดมสีวนรวมในการ
ดําเนินโครงการเพื่อการแก
ไขปญหาสงัคมที่ทางบริษัท
ฯจัดข้ึน 

2 

 

0.70 

31 

 

10.00 

55 

 

19.10 

104 

 

36.10 

96 

 

33.30 

3.91 1.01 มาก 

รวมการตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม 3.96 0.93 มาก 

 

 จากตารางท่ี 17 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานการตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคมอยูในระดับมาก  (x� = 3.96) 
โดยเห็นดวยมากเปนอันดับแรก คือ บริษัทฯมีการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการดานตางๆเพ่ือให

ความรูท่ีเปนประโยชนแกผูบริโภคอยางสมํ่าเสมอ (x� = 4.17) รองลงมา คือ บริษัทฯไดใหการ
สนับสนุนและรวมมือกับองคกรตางๆเพ่ือการรณรงคใหผูบริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีสงผลให

สังคมดีข้ึน (x� = 4.07) ลําดับถัดมาคือ ทานไดมีสวนรวมในการดําเนินโครงการเพ่ือการแกไขปญหา

สังคมท่ีทางบริษัทฯจัดข้ึน (x� = 3.91) และลําดับสุดทาย คือ บริษัทฯจัดกิจกรรมและโครงการท่ีชวย

แกไขปญหาสังคมดานตางๆ เชน ดานการศึกษา ปญหาการวางงาน เปนตน (x� = 3.68) 
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ตารางท่ี 18 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมดานการบริจาคเพ่ือการกุศล 

( n = 288) 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

การบริจาคเพื่อการกุศล 

1. บริษัทฯมีนโยบายใหการ
สนับสนนุดานทนุทรัพยและ
ผลิตภัณฑเพื่อการกุศลอยู
เสมอ 

5 

 

1.70 

23 

 

8.00 

53 

 

18.40 

129 

 

44.80 

78 

 

27.10 

3.88 0.96 มาก 

2. บริษัทฯมีการจัดโครงการ
ชวยเหลือโรงเรียนและ 
ชุมชนโดยการใหทุน
สนับสนนุดานตางๆอยาง
ตอเนื่อง 

2 

 

0.70 

13 

 

4.50 

42 

 

14.60 

88 

 

30.60 

143 

 

49.70 

4.24 0.91 
มาก
ที่สุด 

3. บริษัทฯรวมบริจาค
สิ่งของและเงินชวยเหลือ
ผูประสบภัยตางๆ เชน 
ผูประสบภัยหนาว                   
ผูประสบอุทกภัย เปนตน 

2 

 

0.70 

21 

 

7.30 

52 

 

18.10 

102 

 

35.40 

111 

 

38.50 

4.04 0.96 มาก 

4. ทานไดมสีวนรวมในการ
ชวยเหลือและบริจาคตาม
กิจกรรมที่บริษัทฯจัดข้ึน 

3 

 

1.00 

20 

 

6.90 

52 

 

18.10 

106 

 

36.80 

107 

 

37.20 

4.02 0.96 มาก 

รวมการบริจาคเพื่อการกุศล 4.04 0.96 มาก 

 

 จากตารางท่ี 18 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนิน
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กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานการบริจาคเพ่ือการกุศลอยูในระดับมาก  (x� = 4.04) โดยเห็น
ดวยมากท่ีสุด คือ บริษัทฯมีการจัดโครงการชวยเหลือโรงเรียนและ ชุมชนโดยการใหทุนสนับสนุนดาน

ตางๆอยางตอเนื่อง (x� = 4.24) รองลงมา คือ บริษัทฯรวมบริจาคสิ่งของและเงินชวยเหลือ

ผูประสบภัยตางๆ เชน ผูประสบภัยหนาว ผูประสบอุทกภัย เปนตน (x� = 4.04) และลําดับสุดทาย 

คือ บริษัทฯมีนโยบายใหการสนับสนุนดานทุนทรัพยและผลิตภัณฑเพ่ือการกุศลอยูเสมอ (x� = 3.88) 
ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 19 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมดานการอาสาชวยเหลือชุมชน 

( n = 288) 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

การอาสาชวยเหลือชุมชน 

1. บริษัทฯมีนโยบายที่
ชัดเจนในการสนับสนนุการ
เปนอาสาสมัครชวยเหลือ
ชุมชน 

3 

 

1.00 

9 

 

3.10 

45 

 

15.60 

103 

 

35.80 

128 

 

44.40 

4.19 0.89 มาก 

2. บริษัทฯดําเนนิงานดาน
ชุมชนสัมพันธทั้งใน
ระยะใกลและระยะไกล
อยางตอเนื่องทุกป 

5 

 

1.70 

16 

 

5.60 

34 

 

11.80 

115 

 

39.90 

118 

 

41.00 

4.13 0.94 มาก 
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ตารางท่ี 19 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมดานการอาสาชวยเหลือชุมชน (ตอ) 

( n = 288) 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

การอาสาชวยเหลือชุมชน 

3. ทานไดเขาไปมสีวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรมการ
สรางความสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชนทั้งในระยะใกลและ
ระยะไกล 

1 

 

0.30 

33 

 

11.50 

78 

 

27.10 

112 

 

38.90 

64 

 

22.20 

3.71 0.95 มาก 

4. บริษัทฯเปดโอกาสให
บุคลากรทุกคนเขารวม
กิจกรรมสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับชุมชน 

1 

 

0.30 

13 

 

4.50 

33 

 

11.50 

88 

 

30.60 

153 

 

53.10 

4.32 0.87 
มาก
ที่สุด 

5. บริษัทฯจัดกิจกรรมที่มี
ความหลากหลายและ
ตอบสนองความตองการ 
การชวยเหลือของชุมชนไดด ี

0 

 

0.00 

8 

 

2.80 

43 

 

14.90 

128 

 

44.40 

109 

 

37.80 

4.17 0.78 มาก 

รวมการอาสาชวยเหลือชุมชน 4.10 0.91 มาก 

 

 จากตารางท่ี 19 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานการอาสาชวยเหลือชุมชนอยูในระดับมาก  (x� = 4.10) โดยเห็น
ดวยมากท่ีสุด คือ บริษัทฯเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนเขารวมกิจกรรมสรางความสัมพันธท่ีดีกับ

ชุมชน (x� = 4.32) รองลงมา คือ บริษัทฯมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุนการเปนอาสาสมัคร
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ชวยเหลือชุมชน (x� = 4.19) และลําดับสุดทาย คือ บุคลากรไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม

การสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนท้ังในระยะใกลและระยะไกล (x� = 3.71) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 20 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมดานการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 

( n = 288) 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 

1. บริษัทฯมีการพัฒนา 
ปรับปรุง กระบวนการ
ดําเนินธุรกิจเพื่อความ
รับผิดชอบตอสงัคม 

1 

 

0.30 

26 

 

9.00 

49 

 

17.00 

101 

 

35.10 

111 

 

38.5 

4.02 0.98 มาก 

2. บริษัทฯหลีกเลี่ยง
กระบวนการทาํงานที่
กอใหเกิดผลกระบทตอ
สังคมในทุกดาน 

3 

 

1.00 

23 

 

8.00 

50 

 

17.40 

121 

 

42.00 

91 

 

31.6 

3.96 0.95 มาก 

3. บริษัทฯ รณรงค สงเสริม
การลดใชพลังงานและ
สนับสนนุการใชพลงังาน
สะอาดเพื่อรักษา
สิ่งแวดลอม 

0 

 

0.00 

35 

 

12.20 

72 

 

25.00 

109 

 

37.80 

72 

 

25 

3.76 0.96 มาก 

4. บริษัทฯใหความสําคัญใน
การปลูกจิตสาํนึกให
บุคลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบตอสงัคม 

2 

 

0.70 

9 

 

3.10 

46 

 

16.00 

97 

 

33.70 

134 

 

46.5 

4.22 0.88 
มาก
ที่สุด 

การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 3.99 0.96 มาก 
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 จากตารางท่ี 20 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมอยูในระดับมาก       

(x� = 3.99) โดยเห็นดวยมากท่ีสุด คือ บริษัทฯใหความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรทุกคนมี

ความรับผิดชอบตอสังคม (x� = 4.22) รองลงมา คือ บริษัทฯมีการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ

ดําเนินธุรกิจเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคม (x� = 4.02) และลําดับสุดทาย คือ บริษัทฯ รณรงค 

สงเสริมการลดใชพลังงานและสนับสนุนการใชพลังงานสะอาดเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม (x� = 3.76) 
ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 21 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตอการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมดานการพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือในระดับฐานราก 

( n = 288) 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม 

ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซื้อในระดับฐานราก 

1. บริษัทฯมีการพัฒนา
ผลิตภณัฑและบริการท่ีมี
คุณภาพเหมาะสมกับราคา
ออกสูตลาด 

4 

 

1.40 

17 

 

5.90 

33 

 

11.50 

112 

 

38.90 

122 

 

42.40 

4.15 0.94 มาก 

2. บริษัทฯมีชองทางในการ
ติดตอสื่อสาร การแจงปญหา
การใหบริการท่ีลูกคาทุกคน
สามารถเขาถึงไดงาย 

1 

 

0.30 

34 

 

11.80 

69 

 

24.00 

126 

 

43.80 

58 

 

20.10 

3.72 0.93 มาก 

3. ทานไดมีสวนรวมในการสง
มอบผลติภณัฑและบริการแก
ผูบริโภคในระดับฐานราก 

15 

 

5.20 

47 

 

16.30 

88 

 

30.60 

106 

 

36.80 

32 

 

11.10 

3.32 1.04 
ปาน
กลาง 

รวมการพัฒนาและสงมอบผลิตภณัฑและบริการตามกําลังซื้อในระดับฐานราก 3.73 1.03 มาก 
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 จากตารางท่ี 21 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมดานการพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือใน

ระดับฐานรากอยูในระดับมาก  (x� = 3.99) โดยเห็นดวยมาก คือ บริษัทฯมีการพัฒนาผลิตภัณฑและ

บริการท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาออกสูตลาด (x� = 4.15) รองลงมา คือ บริษัทฯมีชองทางในการ

ติดตอสื่อสาร การแจงปญหาการใหบริการท่ีลูกคาทุกคนสามารถเขาถึงไดงาย (x� = 3.72) และลําดับ
สุดทาย คือ บุคลากรไดมีสวนรวมในการสงมอบผลิตภัณฑและบริการแกผูบริโภคในระดับฐานราก             

(x� = 3.32) ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) 

 การวิเคราะหระดับความความผูกพันตอองคกรของบุคลากรบริษัท บางจาก ปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) ประกอบไปดวย 1. ความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร 2. การกลาวถึง
องคกรในดานบวกเสมอ 3. ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ 4. ความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5. ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายของ
องคกร ผูวิจัยขอเสนอการวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคกรแบงออกเปนดานตางๆดวยจํานวน
ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงผลดังตารางท่ี 22 - 26 
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ตารางท่ี 22 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ดานความตองการคงการเปนสมาชิกของ
องคกร 

( n = 288) 

ความผูกพันตอองคกร 
ระดับความความผูกพันตอองคกร 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร 
1. ทานรูสึกเปนสวนหนึง่
ของบริษัทบางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
ตลอดเวลา 

3 

 

1.00 

8 

 

2.80 

39 

 

13.50 

116 

 

40.30 

122 

 

42.40 

4.20 0.85 มาก 

2. ทานรูสึกอบอุน และ
มั่นคงในการทาํงานกับ
บริษัทฯ 

2 

 

0.70 

13 

 

4.50 

40 

 

13.90 

119 

 

41.30 

114 

 

39.60 

4.15 0.87 มาก 

3. ทานจะยงัคงเลือกทํางาน
กับบริษัทฯ ถึงแมวาจะมี
โอกาสเปลี่ยนงานไปยัง
บริษัทที่ใหผลตอบแทนทีสู่ง
กวา 

0 

 

0.00 

13 

 

4.50 

44 

 

15.30 

116 

 

40.30 

115 

 

39.90 

4.16 0.84 มาก 

4. ทานตั้งใจที่จะทํางานกับ
บริษัทฯ จนกวาจะ
เกษียณอายุงาน 

7 

 

2.40 

40 

 

13.90 

60 

 

20.80 

114 

 

39.60 

67 

 

23.30 

3.67 1.05 มาก 

รวมดานความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร 4.04 0.93 มาก 

 

 จากตารางท่ี 22 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความผูกพันตอองคกรดานความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกรอยูใน

ระดับมาก (x� = 4.04) โดยคิดวาตนเองเปนสวนหนึ่งของบริษัทบางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

ตลอดเวลาในระดับมาก (x� = 4.20) รองลงมาคือจะยังคงเลือกทํางานกับบริษัทฯ ถึงแมวาจะมีโอกาส
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เปลี่ยนงานไปยังบริษัทท่ีใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาในระดับมาก (x� = 4.16) ลําดับถัดมา คือ รูสึกอบอุน 

และม่ันคงในการทํางานกับบริษัทฯในระดับมาก (x� = 4.15) และสุดทาย คือ ตั้งใจท่ีจะทํางานกับ

บริษัทฯ จนกวาจะเกษียณอายุงานในระดับมาก (x� = 3.67)   
 

ตารางท่ี 23 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ดานการกลาวถึงองคกรในดานบวก 

( n = 288) 

ความผูกพันตอองคกร 
ระดับความความผูกพันตอองคกร 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ดานการกลาวถึงองคกรในดานบวก 

1. ทานยินดีและภูมิใจที่จะ
บอกกับทุกคนวาทานเปน
บุคลากรของบริษัทฯ 

0 

 

0.00 

11 

 

3.80 

26 

 

9.00 

112 

 

38.90 

139 

 

48.30 

4.32 0.79 
มาก
ที่สุด 

2. เมื่อมีการพูดถึงที่ทํางาน
ในวงสนทนา ทานยนิดีที่จะ
บอกเลาประสบการณการ
ทํางานในบริษัทฯ ใหแกทุก
คนทราบ 

6 

 

2.10 

23 

 

8.00 

57 

 

19.80 

98 

 

34.00 

104 

 

36.10 

3.94 1.03 มาก 

3. ทานจะชี้แจง กลาวแกไข 
เมื่อไดยินบุคคลอ่ืนกลาวถึง
บริษัทฯในทางเสียหายและ
เสื่อมเสีย 

5 

 

1.70 

22 

 

7.60 

40 

 

13.90 

105 

 

36.50 

116 

 

40.30 

4.06 1.00 มาก 

4. ทานมักชักชวนเพื่อนๆให
เขามารวมทํางานกับบริษัท
ฯ 

2 

 

0.70 

14 

 

4.90 

89 

 

30.90 

107 

 

37.20 

76 

 

26.40 

3.84 0.89 มาก 

รวมดานการกลาวถึงองคกรในดานบวก 4.04 0.95 มาก 
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 จากตารางท่ี 23 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ

แบบสอบถามมีระดับความผูกพันตอองคกรดานการกลาวถึงองคกรในดานบวกอยูในระดับมาก (x� = 

4.04) โดยคิดวาตนเองนั้นยินดีและภูมิใจท่ีจะบอกกับทุกคนวาเปนบุคลากรของบริษัทฯในระดับมาก

ท่ีสุด (x� = 4.32) รองลงมา คือ จะชี้แจง กลาวแกไข เม่ือไดยินบุคคลอ่ืนกลาวถึงบริษัทฯในทาง

เสียหายและเสื่อมเสียในระดับมาก (x� = 4.06) ลําดับถัดมา คือ เม่ือมีการพูดถึงท่ีทํางานในวงสนทนา 

จะยินดีบอกเลาประสบการณการทํางานในบริษัทฯ ใหแกทุกคนทราบในระดับมาก (x� = 3.94) และ

ลําดับสุดทาย คือ มักชักชวนเพ่ือนๆใหเขามารวมทํางานกับบริษัทฯในระดับมาก (x� = 3.84)   
 

ตารางท่ี 24 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ดานความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือให
องคกรประสบความสําเร็จ 

( n = 288) 

ความผูกพันตอองคกร 
ระดับความความผูกพันตอองคกร 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จ 

1. ทานยินดีและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานใหกับบริษทัฯ
อยางเต็มที ่

1 

 

3.00 

16 

 

5.60 

29 

 

10.10 

120 

 

41.70 

122 

 

42.40 

4.20 0.86 มาก 

2. ทานทุมเทในการ
ปฏิบัติงานใหประสบ
ความสําเร็จแมจะเลยเวลา
เลิกงานไปแลว หรือจะตอง
มาปฏิบัตงิานในวนัหยุดก็
ตาม 

1 

 

0.30 

13 

 

4.50 

58 

 

20.10 

122 

 

42.40 

94 

 

32.60 

4.02 0.86 มาก 
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ตารางท่ี 24 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ดานความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือให
องคกรประสบความสําเร็จ (ตอ) 

( n = 288) 

ความผูกพันตอองคกร 
ระดับความความผูกพันตอองคกร 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จ 

3. ทานเต็มใจปฏิบัตงิานแม
จะเปนงานที่อยู
นอกเหนือไปจากหนาทีท่ี่อยู
ในความรับผิดชอบ 

6 

 

2.10 

28 

 

9.70 

58 

 

20.10 

118 

 

41.00 

78 

 

27.10 

3.81 1.01 มาก 

4. ทานยินดีเสยีสละ
ประโยชนสวนตัวเพื่อใหงาน
ของบริษัทฯประสบ
ความสําเร็จ 

1 

 

0.30 

25 

 

8.70 

53 

 

18.40 

131 

 

45.50 

78 

 

27.10 

3.90 0.91 มาก 

รวมดานความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จ 3.99 0.92 มาก 

 

 จากตารางท่ี 24 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความผูกพันตอองคกรดานความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบ

ความสําเร็จอยูในระดับมาก (x� = 3.99) โดยคิดวาตนเองนั้นยินดีและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานใหกับ

บริษัทฯอยางเต็มท่ีในระดับมาก (x� = 4.20) รองลงมา คือ ทุมเทในการปฏิบัติงานใหประสบ

ความสําเร็จแมจะเลยเวลาเลิกงานไปแลว หรือจะตองมาปฏิบัติงานในวันหยุดก็ตามในระดับมาก  (x� 

= 4.02) ลําดับถัดมา คือ ยินดีเสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือใหงานของบริษัทฯประสบความสําเร็จใน

ระดับมาก (x� = 3.90) และลําดับสุดทาย คือ เต็มใจปฏิบัติงานแมจะเปนงานท่ีอยูนอกเหนือไปจาก

หนาท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบในระดับมาก (x� = 3.81)   
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ตารางท่ี 25 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันของบุคลากร 

 บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ดานความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ี
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

( n = 288) 

ความผูกพันตอองคกร 
ระดับความความผูกพันตอองคกร 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1. ทานพยายามสรางสรรค
งานใหม เพื่อใหบริษัทฯมี
ผลงานที่ดทีี่สุด 

0 

 

0.00 

17 

 

5.90 

59 

 

20.50 

123 

 

42.70 

89 

 

30.90 

3.99 0.87 มาก 

2. ทานพยายามหาความรู
เพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ 

0 

 

0.00 

1 

 

0.30 

32 

 

11.10 

126 

 

43.80 

129 

 

44.80 

4.33 0.68 
มาก
ที่สุด 

3. ทานตั้งใจและทํางาน
อยางเต็มที่เพื่อใหงาน
ประสบความสาํเร็จและมี
คุณภาพด ี

0 

 

0.00 

1 

 

0.30 

24 

 

8.30 

124 

 

43.10 

139 

 

48.30 

4.40 0.65 
มาก
ที่สุด 

4. ทานพยายามคิดหาวิธีใน
การบริหารจัดการงานให
เกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด  

0 

 

0.00 

1 

 

0.30 

20 

 

6.90 

134 

 

46.50 

133 

 

46.20 

4.39 0.63 
มาก
ที่สุด 

รวมดานความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธภิาพสูงสดุ 4.27 0.73 
มาก
ที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 25 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความผูกพันตอองคกรดานความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.27) โดยคิดวาตนเองนั้นตั้งใจและทํางานอยางเต็มท่ี

เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จและมีคุณภาพดีอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.40) รองลงมา คือ 
พยายามคิดหาวิธีในการบริหารจัดการงานใหเกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุดอยู ในระดับมากท่ีสุด                     
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(x� = 4.39) ลําดับถัดมา คือ พยายามหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยูเสมอในระดับมาก

ท่ีสุด (x� = 4.33) และลําดับสุดทาย คือ พยายามสรางสรรคงานใหม เพ่ือใหบริษัทฯมีผลงานท่ีดีท่ีสุด

ในระดับมาก (x� = 3.99)   
 

ตารางท่ี 26 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันของบุคลากร 

บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายของ
องคกร 

( n = 288) 

ความผูกพันตอองคกร 
ระดับความความผูกพันตอองคกร 

x� S.D. 
แปล
คา นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายขององคกร 
1. ทานเห็นดวนกับนโยบาย 
แนวคิด วิธีการในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

2 

 

0.70 

12 

 

4.20 

60 

 

20.80 

117 

 

40.60 

97 

 

33.70 

4.02 0.88 มาก 

2. ทานรูสึกวาเปาหมายของ
บริษัทฯกับเปาหมายในการ
ทํางานของทานมีความ
สอดคลองกัน 

2 

 

0.70 

12 

 

4.20 

61 

 

21.20 

124 

 

43.10 

89 

 

30.90 

3.99 0.87 มาก 

3. ทานเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานทุกอยางเพื่อ
ตอบสนองเปาหมายของ
บริษัทฯ 

0 

 

0.00 

11 

 

3.80 

28 

 

9.70 

132 

 

45.80 

117 

 

40.60 

4.23 0.78 
มาก
ที่สุด 

รวมดานความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายขององคกร 4.08 0.85 มาก 

 

 จากตารางท่ี 26 พบวาบุคลากรของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความผูกพันตอองคกรดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกรอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (x� = 4.08) โดยคิดวาตนเองนั้นเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานทุกอยางเพ่ือตอบสนอง
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เปาหมายของบริษัทฯอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.23) รองลงมา คือ มีความเห็นดวนกับนโยบาย 

แนวคิด วิธีการในการดําเนินงานของบริษัทฯอยูในระดับมาก (x� = 4.02) และลําดับสุดทาย คือ รูสึก
วาเปาหมายของบริษัทฯกับเปาหมายในการทํางานของทานมีความสอดคลองกันในระดับมาก                

(x� = 3.99)   
 

ตอนท่ี 4 ทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย 

 4.1 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางกัน
จะมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน    

 4.1.1 การวิเคราะหความแตกตางดานเพศของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอความผูกพัน
ตอองคกร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหดานเพศ ใชการทดสอบคาตัวอยางท้ัง 2 กลุมเปนอิสระกัน 
(Independent t-test) ใชระดับความเชื่อม่ันในการทดสอบสมมติฐานท่ี 95 เปอรเซ็นต  
 

ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรบริษัท บางจาก  
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จําแนกตามเพศ 

ความผูกพันตอองคกร 
t-test for Equality of Means 

เพศ Mean S.D. t df Sig. 
ความตองการคงการ
เปนสมาชิกขององคกร 

ชาย 4.05 0.64 0.30 286 0.77 

หญิง 4.03 0.58 0.31 204 0.76 

การกลาวถึงองคกรใน
ดานบวก 

ชาย 4.02 0.64 -0.83 286 0.41 

หญิง 4.08 0.58 -0.86 206 0.39 

ความทุมเท เสียสละ 
ชวยเหลือเพ่ือใหองคกร
ประสบความสําเร็จ 

ชาย 4.01 0.69 0.74 286 0.46 

หญิง 3.94 0.69 0.74 187 0.46 

ความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ชาย 4.26 0.47 -0.55 286 0.59 

หญิง 4.29 0.46 -0.55 191 0.58 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรบริษัท บางจาก  
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จําแนกตามเพศ (ตอ) 

ความผูกพันตอองคกร 
t-test for Equality of Means 

เพศ Mean S.D. t df Sig. 
ความเชื่อม่ันและ
ยอมรับเปาหมายของ
องคกร 

ชาย 4.06 0.67 -0.77 286 0.44 

หญิง 4.13 0.67 -0.77 189 0.44 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 27 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จําแนกตามเพศ พบวาเม่ือพิจารณา
ความผูกพันตอองคกรเปนรายดานไดแก ความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร การกลาวถึง
องคกรในดานบวก ความทุมเท เสียสละชวยเหลือใหองคกรประสบความสําเร็จ ความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร 
สามารถแปรผลไดวาเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันตอองคกรไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงสามารถสรุปไดวา กลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชายมีความผูกพัน
ตอองคกรไมแตกตางจากเพศหญิง 
 4.1.2 การวิเคราะหความแตกตางดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับการปฏิบัติงานนั้นใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANONA) และการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe test) หากไมพบ
ความแตกตางจึงจะใชการทดสอบรายคูของ LSD ท้ังนี้ใชระดับความเชื่อม่ันในการทดสอบสมมติฐาน
ท่ี 95 เปอรเซ็นต ผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 28 - 39 
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ตารางท่ี 28 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของบุคลากรบริษัทบางจาก  
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีมีความผูกพันตอองคกรจําแนกตามอายุ  

ความผูกพันตอองคกร SS df MS F Sig. 
ความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร 

   ระหวางกลุม 0.80 2 0.38 1.01 0.37 

   ภายในกลุม 108.48 285 0.38   

   รวม 109.25 287    

การกลาวถึงองคกรในดานบวก  

   ระหวางกลุม 0.43 2 0.21 0.55 0.58 

   ภายในกลุม 110.78 285 0.39   

   รวม 111.21 287    

ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ 

   ระหวางกลุม 1.30 2 0.65 1.36 0.26 

   ภายในกลุม 135.70 285 0.48   

   รวม 137.00 287    

ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   ระหวางกลุม 0.40 2 0.20 0.92 0.40 

   ภายในกลุม 61.63 285 0.22   

   รวม 62.03 287    

ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร  

   ระหวางกลุม 3.33 2 1.66 3.78 0.02 

   ภายในกลุม 125.47 285 0.44   

   รวม 128.80 287    

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 28 ผลการวิเคราะหขอมูลความแปรปรวนทางเดียวของบุคลากรบริษัทบาง
จาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีมีความผูกพันตอองคกรจําแนกตามอายุ พบวาอายุท่ีแตกตางกันมี
ความผูกพันตอองคกรในดานของความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกรแตกตางกัน                   
( F = 3.78, Sig. =0.02) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพบความแตกตางกันผูวิจัย
ไดเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการทดสอบแบบ LSD ดังตารางท่ี 29  
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ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร  
 โดยวิธีทดสอบแบบรายคู LSD จําแนกตามอายุ   

ตัวแปร อายุ 
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

(1) (2) (3) 

ความเชื่อม่ัน
และยอมรับ
เปาหมายของ
องคกร 

คาเฉลี่ย 4.05 4.22 4.00 

(1) อายุต่ํากวา 30 ป    

(2) อายุระหวาง 30 - 40 ป   0.26* 

(3) อายุตั้ งแต  41 – อายุ
มากกวา 50 ป 

 
-0.26* 

 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรดานความเชื่อม่ันและยอมรับ
เปาหมายขององคกรทดสอบแบบรายคู LSD จําแนกตามอายุ พบวา บุคลากรท่ีมีอายุระหวาง 30 – 

40 ป มีความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกรมากกวาบุคลากรท่ีมีอายุตั้งแต 41 – อายุ
มากกวา 50 ป เทากับ 0.26 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

ตารางท่ี 30 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของบุคลากรบริษัทบางจาก  
 ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีมีความผูกพันตอองคกรจําแนกตามสถานภาพ 

ความผูกพันตอองคกร SS df MS F Sig. 
ความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร 

   ระหวางกลุม 0.27 2 0.14 0.36 0.70 

   ภายในกลุม 108.98 285 0.38   

   รวม 109.25 287    

การกลาวถึงองคกรในดานบวก  

   ระหวางกลุม 2.84 2 1.42 3.74 0.03 

   ภายในกลุม 108.37 285 0.38   

   รวม 111.21 287    

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 30 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของบุคลากรบริษัทบางจาก  
 ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีมีความผูกพันตอองคกรจําแนกตามสถานภาพ (ตอ) 

ความผูกพันตอองคกร SS df MS F Sig. 
ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ 

   ระหวางกลุม 1.06 2 0.53 1.11 0.33 

   ภายในกลุม 135.94 285 0.48   

   รวม 137.00 287    

ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   ระหวางกลุม 0.52 2 0.26 1.20 0.30 

   ภายในกลุม 61.51 285 0.22   

   รวม 62.03 287    

ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร  

   ระหวางกลุม 1.81 2 0.90 2.03 0.13 

   ภายในกลุม 127.00 285 0.45   

   รวม 128.80 287    

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 30 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของบุคลากรบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีมีความผูกพันตอองคกรจําแนกตามสถานะภาพ พบวา สถานะภาพท่ี
แตกตางกันบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรในดานการกลาวถึงองคกรในดานบวกแตกตางกัน               
(F = 3.74, Sig. =0.03) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพบความแตกตางกันผูวิจัย
ไดเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการทดสอบแบบ LSD ดังตารางท่ี 31 
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ตารางท่ี 31 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรดานการกลาวถึงองคกรในดานบวก โดยวิธีทดสอบ 

แบบรายคู Scheffe จําแนกตามสถานภาพ 

ตัวแปร สถานภาพ 
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

(1) (2) (3) 

การกลาวถึง
องคกรในดาน
บวก 

คาเฉลี่ย 4.06 3.92 4.33 

(1) โสด    

(2) สมรส   -0.41* 

(3) หมายและหยาราง   0.41*  

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 31 แสดงการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรดานการกลาวถึงองคกรใน
ดานบวกทดสอบแบบรายคู Scheffe จําแนกตามสถานภาพ พบวา บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสมีการ
การกลาวถึงองคกรในดานบวกนอยกวาบุคลากรท่ีมีสถานภาพหมายและหยาราง เทากับ -0.41 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

ตารางท่ี 32 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของบุคลากรบริษัทบางจาก  
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีมีความผูกพันตอองคกรจําแนกตามระดับการศึกษา  

ความผูกพันตอองคกร SS df MS F Sig. 
ความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร 

   ระหวางกลุม 1.90 3 0.65 1.71 0.16 

   ภายในกลุม 107.30 284 0.38   

   รวม 109.20 287    

การกลาวถึงองคกรในดานบวก  

   ระหวางกลุม 4.40 3 1.48 3.95 0.01 

   ภายในกลุม 106.80 284 0.38   

   รวม 111.20 287    

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 32 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของบุคลากรบริษัทบางจาก  
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีมีความผูกพันตอองคกรจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 

ความผูกพันตอองคกร SS df MS F Sig. 
ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ 

   ระหวางกลุม 4.70 3 1.56 3.35 0.02 

   ภายในกลุม 132.30 284 0.47   

   รวม 137 287    

ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   ระหวางกลุม 2.20 3 0.73 3.49 0.02 

   ภายในกลุม 59.80 284 0.21   

   รวม 62 287    

ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร  

   ระหวางกลุม 3 3 1.00 2.27 0.08 

   ภายในกลุม 125.80 284 0.44   

   รวม 128.80 287    

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 32 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของบุคลากรบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีความผูกพันตอองคกรจําแนกตามระดับการศึกษา พบวาระดับ
การศึกษาท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรในดานการกลาวถึงองคกรในดานบวกแตกตางกัน            
( F = 3.95, Sig. =0.01) ดานความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ
แตกตางกัน (F = 3.35, Sig. =0.02) และดานความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแตกตางกัน (F = 3.49, Sig. =0.02) โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 เม่ือพบความแตกตางกันผูวิจัยไดเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการทดสอบแบบ 
Scheffe ดังตารางท่ี 33  
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ตารางท่ี 33 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกร โดยวิธีทดสอบแบบรายคู Scheffe จําแนกตามระดับ 

การศึกษา 

ตัวแปร ระดับการศึกษา 
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

(1) (2) (3) (4) 

การกลาวถึง
องคกรในดาน
บวก 

คาเฉลี่ย 3.86 3.96 4.10 4.21 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี     

(2) ปริญญาตรี   -0.25*  

(3) ปริญญาโท  0.25*   

(4) สูงกวาปริญญาโท     

ความทุมเท 
เสียสละ 
ชวยเหลือ
เพ่ือใหองคกร
ประสบ
ความสําเร็จ 

คาเฉลี่ย 3.97 3.88 4.16 4.08 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี     

(2) ปริญญาตรี   -0.28*  

(3) ปริญญาโท  0.28*   

(4) สูงกวาปริญญาโท     

ความ
กระตือรือรน
ในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

คาเฉลี่ย 4.17 4.21 4.39 4.35 

(1) ต่ํากวาปริญญาตรี     

(2) ปริญญาตรี   -0.18*  

(3) ปริญญาโท  0.18*   

(4) สูงกวาปริญญาโท     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 33 แสดงการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรดานการกลาวถึงองคกรใน
ดานบวก ดานความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ และดานความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทดสอบรายคูแบบ Scheffe จําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีการกลาวถึงองคกรในดาน
บวกนอยกวาระดับการศึกษาปริญญาโท เทากับ -0.25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ลําดับถัดมาคือ
บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบ
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ความสําเร็จนอยกวาระดับการศึกษาปริญญาโท เทากับ -0.28 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ลําดับ
สุดทายคือบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอยกวาระดับการศึกษาปริญญาโท เทากับ -0.18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.05  

 

ตารางท่ี 34 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของบุคลากรบริษัทบางจาก  
 ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีมีความผูกพันตอองคกรจําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 

ความผูกพันตอองคกร SS df MS F Sig. 
ความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร 
   ระหวางกลุม 1.19 2 0.59 1.57 0.21 

   ภายในกลุม 108.06 285 0.38   

   รวม 109.25 287    

การกลาวถึงองคกรในดานบวก  

   ระหวางกลุม 6.03 2 3.02 8.17 0.00 

   ภายในกลุม 105.17 285 0.37   

   รวม 111.21 287    

ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จ 

   ระหวางกลุม 6.92 2 3.46 7.58 0.00 

   ภายในกลุม 130.08 285 0.46   

   รวม 137.00 287    

ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   ระหวางกลุม 2.48 2 1.24 5.94 0.00 

   ภายในกลุม 59.55 285 0.21   

   รวม 62.03 287    

ความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายขององคกร  
   ระหวางกลุม 4.61 2 2.31 5.29 0.01 

   ภายในกลุม 124.20 285 0.44   

   รวม 128.80 287    

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 34 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของบุคลากรบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีความผูกพันตอองคกรจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาระดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรในดานการกลาวถึงองคกรในดานบวก
ตางกัน (F = 8.17, Sig. =0.00) ดานความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ
ตางกัน (F = 7.58, Sig. =0.00) ดานความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตางกัน (F = 5.94, Sig. =0.00) และดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกรตางกัน                 
(F = 5.29, Sig. =0.01) โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพบความแตกตางกัน
ผูวิจัยไดเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการทดสอบแบบ Scheffe ดังตารางท่ี 35 

 

ตารางท่ี 35 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกร โดยวิธีทดสอบแบบรายคู Scheffe จําแนกตามรายได 
 เฉลี่ยตอเดือน 

ตัวแปร รายไดเฉล่ียตอเดือน ความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย 

การกลาวถงึ
องคกรในดานบวก 

คาเฉล่ีย 
(1) (2) (3) 

3.88 4.02 4.26 

(1) รายไดตํ่ากวา 15,000 - 25,000 บาท   -0.38* 

(2) รายไดต้ังแต 25,001 - 35,000 บาท   -0.24* 

(3) รายไดมากกวา 35,000 บาท 0.38* 0.24*  

ความทุมเท 
เสียสละ ชวยเหลือ
เพ่ือใหองคกร
ประสบ
ความสําเร็จ 

คาเฉล่ีย 3.85 3.93 4.24 

(1) รายไดตํ่ากวา 15,000 - 25,000 บาท   -0.39* 

(2) รายไดต้ังแต 25,001 - 35,000 บาท   -0.31* 

(3) รายไดมากกวา 35,000 บาท 0.39* 0.31*  

ความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

คาเฉล่ีย 4.20 4.24 4.43 

(1) รายไดตํ่ากวา 15,000 - 25,000 บาท   -0.23* 

(2) รายไดต้ังแต 25,001 - 35,000 บาท   -0.19* 

(3) รายไดมากกวา 35,000 บาท 0.23* 0.19*  

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 35 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกร โดยวิธีทดสอบแบบรายคู Scheffe จําแนกตามรายได 
 เฉลี่ยตอเดือน (ตอ) 

ตัวแปร รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

ความ
กระตือรือรน
ในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

คาเฉลี่ย 3.98 4.03 4.29 

(1) รายไดต่ํากวา 15,000 - 25,000 บาท   -0.31* 

(2) รายไดตั้งแต 25,001 - 35,000 บาท   -0.26* 

(3) รายไดมากกวา 35,000 บาท 0.31* 0.26  

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 35 การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรดานการกลาวถึงองคกรในดาน
บวก ดานความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ ดานความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร
ทดสอบรายคูแบบ Scheffe จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา บุคลากรท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 15,000 - 25,000 บาท และบุคลากรท่ีมีรายไดตั้งแต 25,001 - 35,000 บาท มีการกลาวถึง
องคกรในดานบวกนอยกวาบุคลากรท่ีรายไดมากกวา 35,000 บาท เทากับ -0.38 และ -0.24 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ลําดับถัดมาคือบุคลากรท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 15,000 - 25,000 

บาท และบุคลากรท่ีมีรายไดตั้งแต 25,001 - 35,000 บาท มีความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือให
องคกรประสบความสําเร็จนอยกวาบุคลากรท่ีมีรายไดมากกวา 35,000 บาท เทากับ -0.39 และ             
-0.31 ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ลําดับถัดมาคือบุคลากรท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํา
กวา 15,000 - 25,000 บาท และบุคลากรท่ีมีรายไดตั้งแต 25,001 - 35,000 บาท มีความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอยกวาบุคลากรท่ีมีรายไดมากกวา 
35,000 บาท เทากับ  -0.23 และ -0.19 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ลําดับสุดทายคือบุคลากรท่ีมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 15,000 - 25,000 บาท และบุคลากรท่ีมีรายไดตั้งแต 25,001 - 35,000 

บาท มีความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกรนอยกวาบุคลากรท่ีมีรายไดมากกวา 35,000 

บาท เทากับ -0.31และ -0.26 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
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ตารางท่ี 36 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของบุคลากรบริษัทบางจาก  
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีมีความผูกพันตอองคกรจําแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในองคกร 

ความผูกพันตอองคกร SS df MS F Sig. 
ความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร 

   ระหวางกลุม 2.60 3 0.87 2.33 0.07 

   ภายในกลุม 106.60 284 0.38   

   รวม 109.20 287    

การกลาวถึงองคกรในดานบวก  

   ระหวางกลุม 10.00 3 3.33 9.36 0.00 

   ภายในกลุม 101.20 284 0.36   

   รวม 111.20 287    

ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ 

   ระหวางกลุม 5.40 3 1.79 3.86 0.01 

   ภายในกลุม 131.60 284 0.46   

   รวม 137.00 287    

ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   ระหวางกลุม 4.20 3 1.42 6.96 0.00 

   ภายในกลุม 57.80 284 0.20   

   รวม 62.00 287    

ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร  

   ระหวางกลุม 7.70 3 2.56 6.00 0.00 

   ภายในกลุม 121.10 284 0.43   

   รวม 128.80 287    

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 36 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของบุคลากรบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีความผูกพันตอองคกรจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร 
พบวาระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกรท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรในดานการกลาวถึง
องคกรในดานบวกตางกัน (F = 9.36, Sig. =0.00) ดานความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกร
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ประสบความสําเร็จตางกัน (F = 3.86, Sig. =0.01) ดานความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตางกัน (F = 6.96, Sig. =0.00) และดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายของ
องคกรตางกัน (F = 6.00, Sig. =0.00) โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพบความ
แตกตางกันผูวิจัยไดเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการทดสอบแบบ LSD ดังตารางท่ี 37 

 

ตารางท่ี 37 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกร โดยวิธีทดสอบแบบรายคู LSD จําแนกตามระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานในองคกร 

ตัวแปร ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย 

(1) (2) (3) (4) 

ความตองการ
คงการเปน
สมาชิกของ
องคกร  

คาเฉล่ีย 4.04 3.96 4.17 4.30 

(1) อายุงานนอยกวา 5 ป     

(2) อายุงานต้ังแต 5 – 10 ป    -0.33* 

(3) อายุงาน 11 – 20 ป     

(4) อายุงานมากกวา 20 ป  0.33*   

การกลาวถงึ
องคกรในดาน
บวก 

คาเฉล่ีย 3.97 3.93 4.36 4.52 

(1) อายุงานนอยกวา 5 ป   -0.39* -0.55* 

(2) อายุงานต้ังแต 5 – 10 ป   -0.43* -0.59* 

(3) อายุงาน 11 – 20 ป 0.39* 0.43*   

(4) อายุงานมากกวา 20 ป 0.55* 0.59*   

ความทุมเท 
เสียสละ 
ชวยเหลือ
เพ่ือใหองคกร
ประสบ
ความสําเร็จ 

คาเฉล่ีย 3.92 3.93 4.22 4.34 

(1) อายุงานนอยกวา 5 ป   -0.31* -0.42* 

(2) อายุงานต้ังแต 5 – 10 ป   -0.29* -0.41* 

(3) อายุงาน 11 – 20 ป 0.31* 0.29*   

(4) อายุงานมากกวา 20 ป 
0.42* 0.41*   

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 37 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกร โดยวิธีทดสอบแบบรายคู LSD จําแนกตามระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานในองคกร (ตอ)  

ตัวแปร ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

(1) (2) (3) (4) 
ความ
กระตือรือรน
ในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

คาเฉลี่ย 4.24 4.20 4.38 4.66 

(1) อายุงานนอยกวา 5 ป    -0.42* 

(2) อายุงานตั้งแต 5 – 10 ป    -0.45* 

(3) อายุงาน 11 – 20 ป    -0.28* 

(4) อายุงานมากกวา 20 ป 0.42* 0.45* 0.28*  

ความเชื่อม่ัน
และยอมรับ
เปาหมายของ
องคกร 

คาเฉลี่ย 4.02 4.00 4.35 4.53 

(1) อายุงานนอยกวา 5 ป   -0.33* -0.51* 

(2) อายุงานตั้งแต 5 – 10 ป   -0.34* -0.53* 

(3) อายุงาน 11 – 20 ป 0.33* 0.34*   

(4) อายุงานมากกวา 20 ป 0.51* 0.53*   

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากตารางท่ี 37 การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรประกอบดวยดานความตองการ
คงการเปนสมาชิกขององคกร ดานการกลาวถึงองคกรในดานบวก ดานความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือ
เพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ ดานความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกรทดสอบรายคูแบบ LSD จําแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองคกร พบวา บุคลากรท่ีมีอายุงานตั้งแต 5 – 10 ป มีความตองการคง
การเปนสมาชิกขององคกรนอยกวาบุคลากรท่ีมีอายุงานมากกวา 20 ป เทากับ -0.33 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ลําดับถัดมาคือบุคลากรท่ีมีอายุงานนอยกวา 5 ป มีการกลาวถึงองคกรในดานบวก
นอยกวาบุคลากรท่ีมีอายุงาน 11 – 20 ป และอายุงานมากวา 20 ป เทากับ -0.39, -0.55 และ 
บุคลากรท่ีมีอายุงานตั้งแต 5 – 10 ป มีการกลาวถึงองคกรในดานบวกนอยกวาบุคลากรท่ีมีอายุงาน 
11 – 20 ป และอายุงานมากวา 20 ป เทากับ -0.43, -0.59 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ลําดับ
ถัดมาคือ บุคลากรท่ีมีอายุงานนอยกวา 5 ป มีความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบ
ความสําเร็จนอยกวาบุคลากรท่ีมีอายุงาน 11 – 20 ป และอายุงานมากวา 20 ป เทากับ -0.31, -0.42 
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และ บุคลากรท่ีมีอายุงานตั้งแต 5 – 10 ป มีความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบ
ความสําเร็จนอยกวาบุคลากรท่ีมีอายุงาน 11 – 20 ป และอายุงานมากวา 20 ป เทากับ -0.29, -0.41 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ลําดับถัดมาคือบุคลากรท่ีมีอายุงานนอยกวา 5 ป รวมถึงมีอายุงาน
ตั้งแต 5 - 20 ป มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอยกวาบุคลากรท่ี
มีอายุงานมากกวา 20 ป เทากับ -0.42, -0.45 และ -0.28 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ลําดับ
สุดทายคือ บุคลากรท่ีมีอายุงานนอยกวา 5 ป มีความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกรนอยกวา
บุคลากรท่ีมีอายุงาน 11 – 20 ป และอายุงานมากวา 20 ป เทากับ -0.33, -0.51 และ บุคลากรท่ีมี
อายุงานตั้งแต 5 – 10 ป มีความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกรนอยกวาบุคลากรท่ีมีอายุงาน 
11 – 20 ป และอายุงานมากวา 20 ป เทากับ -0.34, -0.53 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 38 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของบุคลากรบริษัทบางจาก  
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีมีความผูกพันตอองคกรจําแนกตามระดับการปฏิบัติงาน 

ความผูกพันตอองคกร SS df MS F Sig. 
ความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร 

   ระหวางกลุม 1.60 2 0.82 2.16 0.12 

   ภายในกลุม 107.60 285 0.38   

   รวม 109.20 287    

การกลาวถึงองคกรในดานบวก  

   ระหวางกลุม 13.80 2 6.89 20.16 0.00 

   ภายในกลุม 97.40 285 0.34   

   รวม 111.20 287    

ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ 

   ระหวางกลุม 8.00 2 4.01 8.86 0.00 

   ภายในกลุม 129.00 285 0.45   

   รวม 137.00 287    

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 38 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของบุคลากรบริษัทบางจาก  
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีมีความผูกพันตอองคกรจําแนกตามระดับการปฏิบัติงาน 

(ตอ) 

ความผูกพันตอองคกร SS df MS F Sig. 
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   ระหวางกลุม 4.10 2 2.07 10.18 0.00 

   ภายในกลุม 57.90 285 0.20   

   รวม 62.00 287    

ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร  

   ระหวางกลุม 14.20 2 7.09 17.63 0.00 

   ภายในกลุม 114.60 285 0.40   

   รวม 128.80 287    

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 38 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของบุคลากรบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีความผูกพันตอองคกรจําแนกตามระดับการปฏิบัติงาน พบวาระดับของ
การปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรดานการกลาวถึงองคกรในดานบวกตางกัน                
(F = 20.16, Sig. =0.00) ดานความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จตางกัน 
(F = 8.86, Sig. =0.01) ดานความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตางกัน 
(F = 10.18, Sig. =0.00) และดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกรตางกัน (F = 17.63, 

Sig. =0.00) โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพบความแตกตางกันผูวิจัยไดเปรียบ
เทียบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการทดสอบแบบ Scheffe ดังตารางท่ี 39 
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ตารางท่ี 39 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกร โดยวิธีทดสอบแบบรายคู Scheffe จําแนกตามระดับ 

 การปฏิบัติงาน  

ตัวแปร ระดับการปฏิบัติงาน 
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

(1) (2) (3) 

การกลาวถึงองคกร
ในดานบวก 

คาเฉลี่ย 3.92 4.43 4.45 

(1) ระดับปฏิบัติการ  -0.52* -0.53* 

(2) ระดับบริหาร 0.52*   

(3) ระดับผูจัดการข้ึนไป 0.53*   

ความทุมเท 
เสียสละ ชวยเหลือ
เพ่ือใหองคกร
ประสบความสําเร็จ 

คาเฉลี่ย 3.90 4.24 4.35 

(1) ระดับปฏิบัติการ  -0.35* -0.45* 

(2) ระดับบริหาร 0.35*   

(3) ระดับผูจัดการข้ึนไป 0.45*   

ความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติหนาท่ี
ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

คาเฉลี่ย 4.21 4.47 4.52 

(1) ระดับปฏิบัติการ  -0.27* -0.31* 

(2) ระดับบริหาร 0.27*   

ความเชื่อม่ันและ
ยอมรับเปาหมาย
ขององคกร 

คาเฉลี่ย 3.96 4.48 4.50 

(1) ระดับปฏิบัติการ  -0.52* -0.54* 

(2) ระดับบริหาร 0.52*   

(3) ระดับผูจัดการข้ึนไป 0.54*   

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากตารางท่ี 39 แสดงการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรประกอบดวย ดานการ
กลาวถึงองคกรในดานบวก ดานความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ ดาน
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และดานความเชื่อม่ันและยอมรับ
เปาหมายขององคกรทดสอบรายคูแบบ Scheffe จําแนกตามระดับการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากร
ระดับปฏิบัติการมีการกลาวถึงองคกรในดานบวกนอยกวาบุคลากรระดับบริหารและระดับผูจัดการข้ึน
ไป เทากับ -0.52 และ -0.53 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ลําดับถัดมาคือบุคลากระดับปฏิบัติการ
มีความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จนอยกวาบุคลากรระดับบริหารและ
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ระดับผูจัดการข้ึนไป เทากับ -0.35 และ -0.45 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ลําดับถัดมาคือ 
บุคลากรระดับปฏิบัติการมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอยกวา
บุคลากรระดับบริหารและระดับผูจัดการข้ึนไป เทากับ -0.27 และ -0.31 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.05 และลําดับสุดทายคือบุคลากรระดับปฏิบัติการมีความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร
นอยกวาบุคลากรระดับบริหารและระดับผูจัดการข้ึนไป เทากับ -0.52 และ -0.54 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 

 จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย ความแตกตางดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน และระดับการปฏิบัติงานนั้นสามารถสรุปไดวาลักษณะปจจัยสวนบุคคลดังกลาวท่ี
แตกตางกันสงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 สรุปผลการทดลองสมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับการปฏิบัติงาน ท่ี
แตกตางกันจะมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน จากการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเปนเพศชายมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางจากเพศหญิง แตลักษณะปจจัยสวน
บุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
ระดับการปฏิบัติงาน ท่ีมีความแตกตางกันสงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 4.2 สมมติฐานท่ี 2 กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีผลทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร 

 ผูวิจัยทดสอบหาความสัมพันธกันของกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีสงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกรดวยการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ระดับความเชื่อม่ันในการทดสอบสมมติฐานท่ี 99 
เปอรเซ็นต และวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ โดยวิธี All Enter ระดับความเชื่อม่ันในการทดสอบ
สมมติฐานท่ี 95 เปอรเซ็นต ดังตารางท่ี 40 - 46 
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ตารางท่ี 40 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมกับความผูกพันตอ 

องคกรดานความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร 

กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 
ความผูกพันตอองคกร 

r Sig. แปลคา 
1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 0.30** 0.00 ต่ํา 
2. ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 0.26** 0.00 ต่ํา 
3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน 0.44** 0.00 ปานกลาง 
4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 0.23** 0.00 ต่ํา 
5. สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 0.25** 0.00 ต่ํา 
6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 0.25** 0.00 ต่ํา 
7. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความ
รับผิดชอบตอสังคม 

0.23** 0.00 ต่ํา 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางท่ี 40 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพบวากลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรดานความตองการคงการเปน
สมาชิกขององคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เม่ือจําแนกเปนรายกลยุทธยอยพบวา สิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงานมีความสัมพันธกับความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกรใน
ระดับปานกลาง (r = 0.44) รองลงมาคือ การกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพันธกับความตองการคง
การเปนสมาชิกขององคกรในระดับต่ํา (r = 0.30) ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 

ตารางท่ี 41 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมกับความผูกพันตอ 

องคกรดานการกลาวถึงองคกรในดานบวก  

กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 
ความผูกพันตอองคกร 

r Sig. แปลคา 
1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 0.43** 0.00 ปานกลาง 
2. ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 0.42** 0.00 ปานกลาง 
3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน 0.44** 0.00 ปานกลาง 
 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางท่ี 41 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมกับความผูกพันตอ 

องคกรดานการกลาวถึงองคกรในดานบวก (ตอ) 

กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 
ความผูกพันตอองคกร 

r Sig. แปลคา 
4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 0.38** 0.00 ปานกลาง 
5. สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 0.43** 0.00 ปานกลาง 
6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 0.42** 0.00 ปานกลาง 
7. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความ
รับผิดชอบตอสังคม 

0.37** 0.00 ปานกลาง 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางท่ี 41 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพบวากลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรดานการกลาวถึงองคกรในดาน
บวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เม่ือจําแนกเปนรายกลยุทธยอยพบวา สิทธิมนุษยชนและการ
ปฏิบัติตอพนักงานมีความสัมพันธกับการกลาวถึงองคกรในดานบวกในระดับปานกลาง (r = 0.44) 
รองลงมาคือ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี (r = 0.43) ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  
 

ตารางท่ี 42 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมกับความผูกพันตอ 

องคกรดานความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ 

กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 
ความผูกพันตอองคกร 

r Sig. แปลคา 
1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 0.32** 0.00 ปานกลาง 
2. ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 0.28** 0.00 ตํ่า 
3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน 0.37** 0.00 ปานกลาง 
4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 0.32** 0.00 ปานกลาง 
5. ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 0.33** 0.00 ปานกลาง 
6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 0.32** 0.00 ปานกลาง 
7. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความ
รับผิดชอบตอสังคม 

0.27** 0.00 ตํ่า 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางท่ี 42 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพบวากลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรดานความทุมเท เสียสละ 
ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เม่ือจําแนกเปนรายกล
ยุทธยอย พบวา สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงานมีความสัมพันธกับความทุมเท เสียสละ 
ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง (r = 0.37) รองลงมาคือ สิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย (r = 0.33) ตามลําดับ โดยลําดับสุดทายคือ การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจาก
การดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ
ในระดับต่ําสุด (r = 0.27)   
 

ตารางท่ี 43 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมกับความผูกพันตอ 

องคกรดานความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 
ความผูกพันตอองคกร 

r Sig. แปลคา 
1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 0.30** 0.00 ปานกลาง 
2. ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 0.26** 0.00 ต่ํา 
3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน 0.29** 0.00 ต่ํา 
4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 0.29** 0.00 ต่ํา 
5. สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 0.29** 0.00 ต่ํา 
6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 0.25** 0.00 ต่ํา 
7. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความ
รับผิดชอบตอสังคม 

0.27** 0.00 ต่ํา 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางท่ี 43 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพบวากลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรดานความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เม่ือจําแนกเปนรายกลยุทธ
ยอย พบวา การกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพันธกับความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในระดับปานกลาง (r = 0.30) ถัดมาคือ สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน
และความรับผิดชอบตอผูบริโภค รวมไปถึงสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยมีความสัมพันธกับความ
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กระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระดับต่ํา (r = 0.29) ตามลําดับ โดย
ลําดับสุดทายคือ การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม (r = 0.25) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 

ตารางท่ี 44 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมกับความผูกพันตอ 

องคกรดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร 

กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 
ความผูกพันตอองคกร 

r Sig. แปลคา 
1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 0.30** 0.00 ปานกลาง 
2. ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 0.36** 0.00 ปานกลาง 
3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน 0.33** 0.00 ปานกลาง 
4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 0.31** 0.00 ปานกลาง 
5. สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 0.41** 0.00 ปานกลาง 
6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 0.41** 0.00 ปานกลาง 
7. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความ
รับผิดชอบตอสังคม 

0.34** 0.00 ปานกลาง 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางท่ี 44 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพบวากลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรดานความเชื่อม่ันและยอมรับ
เปาหมายขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เม่ือจําแนกเปนรายกลยุทธยอย พบวา ทุกกล
ยุทธยอยมีความสัมพันธกับความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกรในระดับปานกลาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยลําดับแรกคือ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยมีความสัมพันธกับความ
เชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร (r = 0.41) และ การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม               
(r = 0.41) รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม (r = 0.4136) ตามลําดับ โดยลําดับ
สุดทายคือ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี (r = 0.30) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  
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ตารางท่ี 45 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมกับความผูกพันตอ 

องคกร  

ตัวแปร 
ความผูกพันตอองคกร 

r Sig. แปลคา 
กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 0.58** 0.00 สูง 
 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตารางท่ี 45 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพบวากลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
พบวา กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรใน
ระดับสูง (r = 0.58) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 

ตารางท่ี 46 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณเพ่ือพยากรณกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอ 

สังคมท่ีสงผลกับความผูกพันตอองคกร โดยใชวิธีการ All Enter  

กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม b SE 𝛽 t Sig. 
1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 0.14 0.05 0.16 2.64* 0.01 

2. ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 0.06 0.05 0.09 1.34* 0.18 

3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน 0.22 0.05 0.29 4.40* 0.00 

4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 0.06 0.07 0.09 0.90* 0.37 

5. สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 0.13 0.05 0.17 2.64* 0.01 

6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 0.06 0.04 0.09 1.29* 0.20 

7. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการ
ดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม 

-0.07 0.07 -0.10 -0.96* 0.34 

SEest = ±0.36; R = 0.61; R2 = 0.37 ;F = 23.66; Sig. 0.00 

 * มิอิทธิพลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 จากตารางท่ี 46 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณเพ่ือพยากรณกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมท่ีสงผลกับความผูกพันตอองคกร โดยใชวิธีการ Enter พบวา กลยุทธการมีสวน
รวมรับผิดชอบตอสังคมมีผลตอความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคา
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สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.61 และคาสัมประสิทธิการพยากรณเทากับ 0.37 หมายความวากลยุทธ
การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมสามารถพยากรณความผูกพันตอองคกรไดรอยละ 37.20 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ไดวากลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของ 
บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) นั้นมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร 
และกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรดวย 

 4.3 สมมติฐานท่ี 3 กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีบริษัท บางจาก ปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) จัดข้ึนชวยสรางใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร  

 ผูวิจัยทดสอบหาความสัมพันธกันของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จัดข้ึนชวยสรางใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร ดวยการวิเคราะห
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ระดับความเชื่อม่ันในการทดสอบสมมติฐานท่ี 99 เปอรเซ็นต 
และวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณดวยวิธี All Enter ระดับความเชื่อม่ันในการทดสอบสมมติฐานท่ี 
95 เปอรเซ็นต ดังตารางท่ี 47 – 53 

 

ตารางท่ี 47 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมกับความผูกพันตอองคกรดาน 

ความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
ความผูกพันตอองคกร 

r Sig. แปลคา 
1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 0.32** 0.00 ปานกลาง 
2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคม 0.26** 0.00 ต่ํา 
3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 0.32** 0.00 ปานกลาง 
4. การบริจาคเพ่ือการกุศล 0.34** 0.00 ปานกลาง 
5. การอาสาชวยเหลือชุมชน 0.40** 0.00 ปานกลาง 
6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 0.32** 0.00 ปานกลาง 
7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลัง
ซ้ือในระดับฐานราก 

0.36** 0.00 ปานกลาง 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางท่ี 47 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพบวากิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรดานความตองการคงการเปนสมาชิกของ
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องคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เม่ือจําแนกเปนรายกิจกรรมพบวา การอาสาชวยเหลือชุมชน
มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรดานความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกรมากท่ีสุดใน
ระดับปานกลาง (r = 0.40) โดยลําดับสุดทายคือ การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคมมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรดานความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกรในระดับต่ํา               
(r = 0.26) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 

ตารางท่ี 48 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมกับความผูกพันตอองคกรดาน 

การกลาวถึงองคกรในดานบวก 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
ความผูกพันตอองคกร 

r Sig. แปลคา 
1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 0.28** 0.00 ต่ํา 
2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคม 0.21** 0.00 ต่ํา 
3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 0.33** 0.00 ปานกลาง 
4. การบริจาคเพ่ือการกุศล 0.43** 0.00 ปานกลาง 
5. การอาสาชวยเหลือชุมชน 0.41** 0.00 ปานกลาง 
6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 0.46** 0.00 ปานกลาง 
7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลัง
ซ้ือในระดับฐานราก 

0.45** 0.00 ปานกลาง 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 48 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพบวากิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรดานการกลาวถึงองคกรในดานบวก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เม่ือจําแนกเปนรายกิจกรรมพบวา การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ
สังคมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรดานกลาวถึงองคกรในดานบวกมากท่ีสุดในระดับปาน
กลาง (r = 0.46) ลําดับถัดมาคือการพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือในระดับ
ฐานรากอยูในระดับปานกลาง (r = 0.45) ตามลําดับ โดยลําดับสุดทายคือ การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเด็นปญหาทางสังคมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรดานกลาวถึงองคกรในดานบวกใน
ระดับต่ํา (r = 0.21) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
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ตารางท่ี 49 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมกับความผูกพันตอองคกรดาน 

ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
ความผูกพันตอองคกร 

r Sig. แปลคา 
1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 0.24** 0.00 ต่ํา 
2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคม 0.29** 0.00 ต่ํา 
3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 0.30** 0.00 ปานกลาง 
4. การบริจาคเพ่ือการกุศล 0.36** 0.00 ปานกลาง 
5. การอาสาชวยเหลือชุมชน 0.41** 0.00 ปานกลาง 
6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 0.37** 0.00 ปานกลาง 
7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลัง
ซ้ือในระดับฐานราก 

0.35** 0.00 ปานกลาง 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตารางที่ 49 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพบวากิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรดานความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือให
องคกรประสบความสําเร็จ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เม่ือจําแนกเปนรายกิจกรรมพบวา การ
อาสาชวยเหลือชุมชนมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรดานกลาวถึงองคกรในดานบวกมาก
ท่ีสุดในระดับปานกลาง (r = 0.41) ลําดับถัดมาคือ การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมอยูใน
ระดับปานกลาง (r = 0.37) ลําดับถัดมาคือ การบริจาคเพ่ือการกุศล (r = 0.36) การพัฒนาและสง
มอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือในระดับฐานราก (r = 0.35)  ตามลําดับ โดยลําดับสุดทายคือ 
การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรดานกลาวถึง
องคกรในดานบวกในระดับต่ํา (r = 0.24) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
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ตารางท่ี 50 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมกับความผูกพันตอองคกรดาน 

ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
ความผูกพันตอองคกร 

r Sig. แปลคา 
1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 0.24** 0.00 ต่ํา 
2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคม 0.19** 0.00 ต่ํา 
3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 0.19** 0.00 ต่ํา 
4. การบริจาคเพ่ือการกุศล 0.26** 0.00 ต่ํา 
5. การอาสาชวยเหลือชุมชน 0.34** 0.00 ปานกลาง 
6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 0.33** 0.00 ปานกลาง 
7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลัง
ซ้ือในระดับฐานราก 

0.44** 0.00 ปานกลาง 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางท่ี 50 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพบวากิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรดานความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ี
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เม่ือจําแนกเปนรายกิจกรรมพบวา การ
พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือในระดับฐานรากมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคกรดานกลาวถึงองคกรในดานบวกมากท่ีสุดในระดับปานกลาง (r = 0.44) โดยลําดับสุดทายคือ 
การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรดานกลาวถึง
องคกรในดานบวกในระดับต่ํา (r = 0.19) ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 

ตารางท่ี 51 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมกับความผูกพันตอองคกรดาน 

 ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
ความผูกพันตอองคกร 

r Sig. แปลคา 
1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 0.27** 0.00 ต่ํา 
2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคม 0.17** 0.00 ต่ํา 
 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางท่ี 51 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมกับความผูกพันตอองคกรดาน 

 ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร (ตอ) 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
ความผูกพันตอองคกร 

r Sig. แปลคา 
3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 0.27** 0.00 ต่ํา 
4. การบริจาคเพ่ือการกุศล 0.32** 0.00 ปานกลาง 
5. การอาสาชวยเหลือชุมชน 0.35** 0.00 ปานกลาง 
6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 0.42** 0.00 ปานกลาง 
7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลัง
ซ้ือในระดับฐานราก 

0.41** 0.00 ปานกลาง 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางท่ี 51 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพบวากิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายของ
องคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เม่ือจําแนกเปนรายกิจกรรมพบวา การประกอบธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรดานกลาวถึงองคกรในดานบวกมากท่ีสุด
ในระดับปานกลาง (r = 0.42) รองลงมาคือ การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือ
ในระดับฐานราก (r = 0.41) โดยลําดับสุดทายคือ การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคมมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรดานกลาวถึงองคกรในดานบวกในระดับต่ํา (r = 0.17) 
ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  
 

ตารางท่ี 52 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมกับความผูกพันตอองคกร  

ตัวแปร 
ความผูกพันตอองคกร 

r Sig. แปลคา 
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 0.57** 0.00 สูง 
 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตารางท่ี 52 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพบวากิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 พบวา 
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กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรในระดับสูง               
(r =0.57) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 

ตารางท่ี 53 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณเพ่ือพยากรณกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอ 

สังคมท่ีสงผลกับความผูกพันตอองคกร โดยใชวิธีการ All Enter  

กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม b SE 𝛽 t Sig. 
1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 0.04 0.06 0.05 0.65* 0.51 

2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทาง
สังคม 

-0.26 0.05 -0.38 -4.95* 0.00 

3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม -0.03 0.06 -0.04 -0.49* 0.63 

4. การบริจาคเพ่ือการกุศล 0.17 0.04 0.25 4.29* 0.00 

5. การอาสาชวยเหลือชุมชน 0.33 0.08 0.40 4.25* 0.00 

6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 0.05 0.06 0.06 0.82* 0.41 

7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการ
ตามกําลังซ้ือในระดับฐานราก 

0.23 0.04 0.36 5.41* 0.00 

SEest = ±0.34; R = 0.66; R2 = 0.44 ;F = 31.03; Sig. 0.00 

 * มิอิทธิพลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 53 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณเพ่ือพยากรณกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมท่ีสงผลกับความผูกพันตอองคกร โดยใชวิธีการ All Enter พบวา กิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมมีผลตอความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคา
สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.66 และคาสัมประสิทธิการพยากรณเทากับ 0.44 หมายความวากิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมสามารถพยากรณความผูกพันตอองคกรไดรอยละ 43.70 ท้ังนี้ผลของการ
วิเคราะหขอมูลยังพบวาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของการตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทาง
สังคมมีคาติดลิบ (β = -0.38) ซ่ึงมีสัมพันธกับความกับความผูกพันตอองคกร (sig.0.00) ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยสามารถอธิบายไดวาหากบริษัทฯใชกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอ
สังคมดานการตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคมสูงเกินไป จะสงผลใหบุคลากรเกิด
ความรูสึกผูกพันตอองคกรลดลงไดเนื่องจากบุคลากรมองวาบริษัทฯตองการสรางภาพลักษณและหวัง
ผลประโยชนตอบแทนจากการทําการตลาดขางตน 



162 
 

 
 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ไดวากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีบริษัท บาง
จาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จัดข้ึนมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร และ
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร 

 

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามบรรยายเปนความเรียง 

 ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมของ 
บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) วาบริษัทฯไดมีการจัดทํารายงานเก่ียวกับความรับผิดชอบ
ตอสั งคมเ พ่ือใหสั งคมได รั บทราบการดํ า เนิน  โดยสามารถเข า ไป ศึกษาขอ มูล เ พ่ิมได ท่ี 
http://www.bangchak.co.th/th/csr.aspx  
 

 



 
 

163 
 

 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 การศึกษากลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสงผลตอความ
ผูกพันตอองคกร กรณีศึกษา บุคลากรบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคดังนี้ 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ี
มีผลตอความผูกพันตอองคกร 

 2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นท่ีมีตอกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
 3. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บาง
จากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  
 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของกลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ี
สงผลตอความผูกพันตอองคกร 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของ บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 1, 027 คน แบงเปนเพศชาย 750 คน และเพศหญิง 277 คน จําแนก
ตามพ้ืนท่ี ดังนี้  สังกัดสํานักงานใหญ 136 คน โรงกลั่น 806 และภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 85 คน (ขอมูลรายงานการพัฒนาธุรกิจรวมไปกับสิ่งแวดลอมและ
สังคม ประจําป 2555) 
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 2. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนบุคลากรบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) โดยผูวิจัยใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยวิธีการของ Taro Yamane และสุม
กลุมตัวอยางแบบแบงชั้น โดยแบงออกเปน สํานักงานใหญ 38 คนโรงกลั่น 226 คน ภาคเหนือ ภาค
กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 24 คน รวมท้ังสิ้น 288 คน 

 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

  3.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ  

   3.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษารายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับการปฏิบัติงาน 

   3.1.2 กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงนําแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมมาเปนสวนหนึ่งในการบริหารจัดการ
กระบวนการทางธุรกิจ โดยกําหนดเปนนโยบายบริษัทฯ ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ISO 26000 ประกอบดวย 1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 2. ประกอบธุรกิจดวยความเปน
ธรรม 3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน 4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 5. สิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย 6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 7. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการ
ดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม  

   3.1.3 กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทบางจาก ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) ท่ีมีความสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ Phillip 
Kotler และ Nancy Lee ประกอบดวย 1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 2. 

การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคม 3. การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 4. การบริจาค 
เพ่ือการกุศล 5. การอาสาชวยเหลือชุมชน 6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 7. การ
พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือในระดับฐานราก 
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  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ 

   3.2.1 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกรตาม
แนวคิดของเฮวิตตและคณะ, 2003/บูชานัน, 1974/วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2549/ Meyer and Allen, 
1997 และ Mowday and other, 1982 โดยผูวิจัยไดนําขอท่ีมีความเหมือนหรือความคลายกันของ
แตละแนวคิดมาสรุปเปนตัวแปรตามไดดังนี้ คือ 1. ความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร 2. 
การกลาวถึงองคกรในดานบวกเสมอ 3. ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ 4. ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5. มีความเชื่อม่ันและ
ยอมรับเปาหมายขององคกร 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 5 สวน คือ สวน
ท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 การดําเนินกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบ
ตอสังคมบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) สวนท่ี 3 กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม สวน
ท่ี 4 ความผูกพันตอองคกร และสวนท่ี 5 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม ท้ังนี้
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ ตํารา เอกสารตางๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามากําหนดเปนกรอบโครงสรางของ
เครื่องมือ และเนื้อหาเพ่ือสรางแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บขอมูล หลังจากนั้นนําไปขอคําปรึกษาจาก
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แลวจึงสรางเปนแบบสอบถามใหมีความครอบคลุมวัตถุประสงคของ
การศึกษา และนําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จสงใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน พิจารณาเพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของแบบสอบถาม หาคาดัชนีความสอดคลอง  IOC ท่ียอมรับไดมีคาตั้งแต 0.50 ข้ึนไปมี
จํานวน 75 ขอ จากท้ังหมด 77 ขอ คิดเปนรอยละ 98 และเม่ือปรับแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญเปนท่ีเรียบรอยแลวจึงนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางท่ีมีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยางการ
วิจัย คือ บุคลากรบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานใหญ จํานวน 40 คน 
แลวนํามาทดสอบหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ           
ครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient Reliability) ไดเทากับ 0.98 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ผูวิจัยดําเนินการติดตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือจัดทําหนังสือขอทอลองเครื่องมือและขอ
เก็บรวบรวมเครื่องมือ เพ่ือนําสงแบบสอบถามท่ีผานการปรับแกไขใหแกกลุมตัวอยาง 

 2. ผูวิจัยดําเนินการติดตอบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เพ่ือสงหนังสือขอ
ทดลองเครื่องมือวิจัยพรอมกับแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยาง 

 3. หลังจากสงหนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัยพรอมกับแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยาง
แลวประมาณ 15 วัน จึงดําเนินการสงหนังสือขอเก็บรวบรวมเครื่องมือ ใหแกบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

 4. ผูวิจัยเก็บรวมรวบแบบสอบถามและดําเนินการจัดเรียงขอมูลตางๆเพ่ือดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล เพ่ือนําเสนอในงานวิจัยครั้งตอไป 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง กลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสงผลตอ
ความผูกพันตอองคกร กรณีศึกษา บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. การศึกษาปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีมี
ผลตอความผูกพันตอองคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 288 คน สวนใหญเปนเพศชาย 
จํานวน 193 คน มีชวงอายุระหวาง 30 – 40 ปมากท่ีสุด จํานวน 107 คน โดยมีสถานภาพโสดมาก
ท่ีสุดเทากับ 191 คน โดยสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีจํานวน 160 คน  มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี  25,001 – 35,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 117 คน มีอายุการปฏิบัติงานนอยกวา 
5 ปมากท่ีสุด จํานวน 128 คน และสวนใหญเปนระดับปฏิบัติการมากท่ีสุด จํานวน 222 คน ท้ังนี้ผล
การศึกษาสามารถตอบทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ท่ีวาปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตาง
กันจะมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน ไดวาเพศชายมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางจากเพศ
หญิง แตปจจัยสวนบุคคลอันไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน และระดับการปฏิบัติงาน ท่ีมีความแตกตางกันสงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอ
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องคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และสามารถอธิบายไดวาบุคลลากรมีความผูกพัน
ตอองคกรในระดับมาก โดยมีความผูกพันตอองคกรในดานความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร

อยูในระดับมาก (�̅�= 4.04) ดานการกลาวถึงองคกรในดานบวกเสมออยูในระดับมาก (�̅� = 4.04) ดาน

ความทุมเท  เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จอยูในระดับมาก (�̅�= 3.99) ดาน

ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกรอยูในระดับมาก (�̅�= 4.08) และดานความกระตือรือรน

ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.27) 

 2. จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) สามารถวิเคราะหผลไดวา บุคลากร
มีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวม

รับผิดชอบตอสังคมดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับมาก (�̅� = 3.95) ดานการประกอบธุรกิจดวย

ความเปนธรรมในระดับมาก (�̅� = 3.88) ดานสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงานในระดับมาก 

(�̅� = 3.98) ดานความรับผิดชอบตอผูบริโภคในระดับมาก (�̅�= 3.95) ดานสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัยอยูในระดับมาก (�̅�= 4.13) ดานการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคมในระดับมาก            

(�̅�= 4.03) และสุดทายดานการพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม

อยูในระดับมาก (�̅� = 4.06) อันเนื่องมาจากบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีแนวคิดดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมอยางชัดเจนตั้งแตเริ่มตนกอตั้งบริษัทฯ โดยผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะ
บริหารธุรกิจใหเติบโตควบคูไปกับการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม และดําเนินธุรกิจดวยความเปน
ธรรม อีกท้ังตองการพัฒนาธุรกิจใหยั่งยืนควบคูไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม และไดมีการถายทอด
อุดมการณดังกลาวจากรุนสูรุนมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการวางโครงสรางขององคกร
เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานดานการกํากับกิจการท่ีดี มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอยาง
ยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอมและสังคมออกมาเปนลายลักษณอักษรอีกท้ังดําเนินการประชาสัมพันธให
บุคลากรไดรับทราบเพ่ือการนําไปปฏิบัติจนกลายมาเปนวัฒนธรรมขององคกรในปจจุบัน จากความ
มุงม่ันดังกลาวบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จึงไดรับการยอมรับจากสังคม  

 3. จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) สามารถวิเคราะหผลไดวา บุคลากร
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มีระดับความคิดเห็นวาบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมในดานการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.98) 

ดานการตลาดท่ีเก่ียวโยงประเด็นปญหาทางสังคมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.92) ดานการตลาดเพ่ือมุง

แกไขปญหาสังคมอยูในระดับมาก (�̅�= 3.96) ดานการบริจาคเพ่ือการกุศลอยูในระดับมาก (�̅�= 4.04) 

ดานการอาสาชวยเหลือชุมชนอยูในระดับมาก (�̅� = 4.10) ดานการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ

สังคมอยูในระดับมาก  (�̅�= 3.99) และดานการพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซ้ือ

ในระดับฐานรากอยูในระดับมาก  (�̅�= 3.99) ดวยเพราะบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
มีการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม โดยบริษัทฯไดดําเนินการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องท้ังใน
ระดับชุมชนระยะใกลและชุมชนระยะไกล และเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมเพ่ือสังคมไมนอยกวาคนละ 6 ครั้งตอป ซ่ึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาวการณในปจจุบันรวมไปถึงการพิจารณาถึงศักยภาพและทรัพยากรท่ีบริษัทฯมีอยู ท้ังนี้จะเนน
กิจกรรมท่ีมีความสอดคลองกับกระบวนประกอบธุรกิจของบริษัทฯดวย กิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมท่ีบริษัทฯจัดข้ึนนั้นมีท้ังทางดานการศึกษา การกีฬา พัฒนาคุณภาพชีวิต การอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและสิ่งแวดลอม เปนตน 

 4. จากการศึกษาอิทธิพลของกลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
ท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร พบวา กลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร และสามารถตอบทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ท่ีวากลยุทธ
การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีผลทําใหบุคลากร
เกิดความผูกพันตอองคกร ไดวา กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) นั้นมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร (r=0.58) และกลยุทธ
การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร โดยสามารถพยากรณความผูกพัน

ตอองคกรไดรอยละ 37.20 (SEest = ±0.36; R = 0.61; R2 = 0.37 ;F = 23.66; Sig. 0.00) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และสามารถตอบทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ท่ีวากิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมท่ีบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จัดข้ึนชวยสรางใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอ
องคกร ไดวา กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จัดข้ึนมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร (r=0.57) และกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิ
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ตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร โดยสามารถพยากรณความผูกพันตอองคกรไดรอยละ 43.70 

(SEest = ±0.34; R = 0.66; R2 = 0.44 ;F = 31.03; Sig. 0.00) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษากลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสงผลตอ
ความผูกพันตอองคกร กรณีศึกษา บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีประเด็นท่ีนํามา
อภิปรายผลดังนี้ 

 1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร บริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) พบวาปจจัยสวนบุคคลดานเพศ บุคลากรเพศชายและเพศหญิงมีความ
ผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน แตความแตกตางกันของอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับการปฏิบัติงานสงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอ
องคกรแตกตางกันดวยซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวโรดม ศรีตระกูล (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางความไววางใจและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรโรงไฟฟาเอกชนขนาดเล็ก 
ในเขตอําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ลักษณะสวนบุคคลท่ีแตกตางกันจะมีความ
ไววางใจและความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน นากจากนี้ผลการศึกษากลยุทธการมีสวนรวมและ
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) พบวากลยุทธการ
มีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมนั้นมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร 
ซ่ึงเชื่อมโยงกับงานวิจัยของเจษฎาพงษ รุงวาณิชกุล (2553) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพันของ
พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตอองคการท่ีใชแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ลักษณะงาน โครงสราง ประสบการณการทํางาน 
และการรับรูความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร สงผลใหพนักงานมีระดับความผูกพันตอองคกรใน
ระดับสูง และการรับรูความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันของพนักงาน
ในระดับสูงตามไปดวย 

 2. ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม และกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัทบางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผลจากการศึกษาพบวา บุคลากรมี
ระดับความคิดตอการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม และกิจกรรมความรับผิดชอบ
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ตอสังคมในทุกดานอยูในระดับมากถึงระดับมากท่ีสุด เนื่องจากบริษัทไดมีการมุงพัฒนาธุรกิจใหมีความ
สมดุลระหวางมูลคาทางธุรกิจและคุณคาทางสิ่งแวดลอมและสังคม ดวยการบรรจุตัวชี้วัดดานสังคม
และสิ่งแวดลอมเขาเปนหนึ่งในตัวชี้วัดของเปาหมายการดําเนินงาน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายการ
กํากับกิจการท่ีดีออกมาเปนลายลักษณอักษร ทําใหบุคลลากรสวนใหญไดรับขอมูลท่ีตรงกัน มีความ
เขาใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติจนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกร
ในปจจุบัน ท้ังนี้กลยุทธท่ีนํามาใชในการบริหารองคกรนั้นมีความสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ISO 26000 (สถาบันไทยพัฒน, 2553: 19) และเชื่อมโยงไดกับแนวทางหลักการความ
รับผิดชอบตอสังคมของกิจการ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) (รัชยา ภักดีจิตต, 2555: 161-164) ท้ังนี้กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีบริษัทจัดข้ึนนั้น
มีความสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ Phillip Kotler และ 
Nancy Le (Phillip Kotler และ Nancy Lee, อางถึงใน อนันตชัย ยูรประถม, 2550: 30) และ
เชื่อมโยงกับงานวิจัยโชติรัตน ศรีสุข (2554) ท่ีศึกษาเรื่อง กลยุทธการสื่อสาร และการับรูรูปแบบ 
โครงการความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีขอเสนอแนะ
งานวิจัย คือ การสื่อสารภายในองคกรควรสรางความเขาใจรวมกัน โดยกําหนดไวตั้งแตในระดับ
นโยบาย วิสัยทัศนของผูบริหาร ซ่ึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก เนื่องจากหากผูบริหารใหความสําคัญ
ตอการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม จะสงผลถึงการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และการ
ทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากข้ึนดวย 

 3. การศึกษาอิทธิพลของกลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมี
อิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร ผลการศึกษาพบวา กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบ
ตอสังคมมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร โดยสามารถพยากรณความผูกพันตอองคกร
ไดรอยละ 37.2 และกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร 
โดยสามารถพยากรณความผูกพันตอองคกรไดรอยละ 43.7 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุภัทรา หุน
นอก (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การใหความหมายและท่ีมาของความหมาย รูปแบบและกลยุทธ ความ
รับผิดตอสังคมของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาวิจัยพบวา 
แนวความคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ในแงของการสรางพนักงาน ผูบริหาร และผูท่ีอยูใน
องคกรใหเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานรวมกับองคกรไดรับความสุข และความภาคภูมิใจ ในการ
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ปฏิบัติงานในหนาท่ีในองคกรท่ีมีจริยธรรมและสภาพแวดลอมท่ีดี รวมไปถึงองคกรเปดโอกาสให
พนักงานไดมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม ทําใหองคกรสามารถลดรายจายคาดําเนินกิจกรรมการ
รักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และสงผลใหบุคลากรท่ีมีความสามารถจากภายนอกอยากเขามารวมงาน
กับองคกรดวย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

 จากการศึกษากลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสงผลตอ
ความผูกพันตอองคกร กรณีศึกษา บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ทําใหทราบวากลยุทธ
การมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมนั้นมีความสัมพันธทางบวกและมีอิทธิพลทําให
บุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกรสูงข้ึน ซ่ึงผูวิจัยขอนําเสนอขอเสนอแนะไวดังนี้ 

 1. ผูบริหารควรใหความรูความเขาใจเก่ียวกับกลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม ท่ีบริษัทฯไดนํามาใชในการบริหารดวยการบรรจุเปนหนึ่งในตัวชี้วัดเปาหมายของ
การดําเนินงานนั้นแกบุคลากรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการนําไปปฏิบัติ 
ตลอดจนบุคลากรทุกคนเกิดความรูความเขาใจในนโยบายอยางแทจริง เพราะการทําใหบุคลากรเกิด
ความรูความเขาใจในสิ่งท่ีปฏิบัตินั้นชวยใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร จึงถือเปนการเก็บรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพไวกับบริษัทไดตลอดไป ซ่ึงสงผลใหบริษัทสามารถกาวไปขางหนาไดอยางม่ันคง 

 2. จากการศึกษากลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมนั้นพบวา
กลยุทธความรับผิดชอบตอสังคม และกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมนั้น ควรไดรับการสงเสริมให
บุคลากรเขาใจและรวมกันปฏิบัติใหมากข้ึน โดยเปดโอกาสใหบุคลากรไดเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายและการสรางสรรคกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีหลากหลาย เพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของบุคลากรไดมากข้ึน ซ่ึงผลท่ีไดรับคือชวยเสริมสรางความผูกพันตอองคกร 
ทําใหองคกรสามารถลดรายจายคาดําเนินกิจกรรมการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังยังสงผลให
บุคลากรท่ีมีความสามารถจากภายนอกอยากเขามารวมงานกับบริษัทดวย 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ หรือมีการเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึกมากข้ึน เชน การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตพฤติกรรมของบุคลากรเม่ือได
เขารวมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีบริษัทจัดข้ึน ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลท่ีชัดเจนมากข้ึน 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีบริษัทไดมีการเขาไปทํากิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมดวย เพ่ือเปนการยอนกลับของขอมูลวาบริษัทไดดําเนินการจริง ตามกลยุทธและ
กิจกรรมท่ีวางไว และผูมีสวนไดสวนเสียมีความรูสึกอยางไร รวมไปถึงบุคลากรท่ีไดเขารวมกิจกรรม
ตางๆรูสึกอยางไรเม่ือไดปฏิบัติกิจกรรมเหลานั้น 
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หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือ 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



183 

 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง กลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร 

กรณีศึกษาบริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
คําช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้  เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา
ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดําเนินกล
ยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร กรณีศึกษา
บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตองานวิจัย 
ท้ังนี้คําตอบของทานจะเปนความลับโดยนําไปใชเพ่ือการสรุปผลการวิจัยในภาพรวมเทานั้น ผูวิจัยจึง
ขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของทานอยางรอบครอบและ
ครบทุกขอ แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ขอความท่ีตรงกับขอมูลสวนบุคคลของทาน 

 1. เพศ 

    ชาย      หญิง 

 2. อายุ 
    อายุต่ํากวา 30 ป     อายุระหวาง 30 – 40 ป 
    อายุระหวาง 41 – 50 ป    อายุมากกวา 50 ป 

 3. สถานภาพ 

    โสด       สมรส 

    หมาย      หยาราง 

 4. ระดับการศึกษา  
    ต่ํากวาปริญญาตรี     ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท      สูงกวาปริญญาโท 
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5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 รายไดต่ํากวา 15,000 บาท           รายไดตั้งแต 15,000 – 25,000 บาท 

   รายไดตั้งแต 25,001 – 35,000 บาท    รายไดมากกวา 35,000 บาท  
 

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกรของทาน 

   อายุงานนอยกวา 5 ป    อายุงานตั้งแต 5 – 10 ป 
   อายุงาน 11 – 20 ป    อายุงานมากกวา 20 ป 

7. ระดับการปฏิบัติงาน  

   ระดับปฏิบัติการ     ระดับบริหาร  ระดับผูจัดการข้ึนไป  

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

คําชี้แจง :  โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด ในแตละ
ขอขอใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว  

กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 
3 

นอย 

2 

นอยที่สุด 
1 

การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

1.บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จาํกัด 
(มหาชน) ดําเนนิธุรกิจดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได และถูกตองตามกฎหมายทุก
ประการ 

     

2.บริษัทฯมีการกําหนดนโยบายในการกํากับ
ดูแลกิจการที่ด ี

     

3.ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายใน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

     

4. ทานเห็นดวยกับนโยบายของบริษัทฯโดย
ยินดีที่จะใหการสนับสนนุ และปฏิบัติตาม
นโยบายอยางเครงครัด 

     

5.บริษัทฯดําเนนิธุรกิจดวยการคํานึงถึง
ประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับผูมสีวนไดสวนเสีย 
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กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 
3 

นอย 

2 

นอยที่สุด 
1 

การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

1.บริษัทฯไดมีการกําหนดนโยบายรองรับ
การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

     

2.บริษัทฯไดมีการสงเสริมการคาเสรี และ
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

     

3.บริษัทจัดใหมีการแจงเบาะแส ขอ
รองเรียนการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย และ
จริยธรรม 

     

4.บริษัทฯมีการสงเสริมความรับผิดชอบตอ
สังคมในหวงโซธุรกิจทุกข้ันตอน 

     

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิตอพนักงาน 

1.บริษัทฯสงเสริมและสนบัสนุนใหมีการ
จัดตั้งสหภาพแรงงาน ใหสิทธิเสรีภาพใน
การรวมกลุมเพื่อเจรจาตอรองสิทธิ์ตางๆ 

     

2.บริษัทฯจัดการพัฒนาความสามารถใน
การพัฒนางานระดบัมืออาชีพอยางเทา
เทียมกัน 

     

3.บริษัทฯจัดสวัสดิการและสภาพแวดลอม
ในการทํางานทีด่ี ปลอดภัยและให
ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงใน
ธุรกิจเดียวกัน 

     

4.บริษัทฯจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงานกับ
ผูบริหารอยางตอเนื่อง สม่าํเสมอ 

     

5.บริษัทฯสงเสริมใหบุคลากรมสีวนรวมใน
การทําประโยชนเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
ทั้งทางตรงและทางออม 
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กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 
3 

นอย 

2 

นอยที่สุด 
1 

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค  

1.บริษัทฯมุงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่
ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคและ
ผลกระทบตอสิง่แวดลอม 

     

2.บริษัทฯมีผลิตภัณฑที่ไดคุณภาพหรือสูง
กวาความคาดหมายของผูบริโภค ภายใต
เงื่อนไขที่เปนธรรม 

     

3.บริษัทฯใหขอมูลผลิตภัณฑและบริการที่
ถูกตอง เพียงพอ ไมเกินความเปนจริง 

     

4.บริษัทฯรักษาความลบัของลูกคาโดยไม
นําไปใชเพื่อประโยชนของบริษทัฯเอง หรือ
ผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ 

     

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  

1.บริษัทฯกําหนดวัฒนธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน 
นโยบาย เพื่อมุงพัฒนาธุรกิจพลงังานที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม  

     

2.บริษัทฯมีกระบวนการวิเคราะหความ
เสี่ยงดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ 

     

3.บริษัทฯมุงพัฒนาพลังงานทดแทน และ
เนนธุรกิจที่ชวยลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด 

     

4.บริษัทฯใชทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 

     

การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

1.บริษัทฯรับฟงปญหาและผลกระทบที่เกิด
ข้ึนกับชุมชนโดยรอบเพื่อการแกไขปญหาได
ทันทวงท ี
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กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 
3 

นอย 

2 

นอยที่สุด 
1 

การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

2.บริษัทฯใหการสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนเพื่อชุมชนและสังคม
อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ 

     

3.บริษัทฯใชกระบวนการทางธุรกิจเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สราง
เศรษฐกิจที่เขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม 

     

4.บริษัทฯเปดโอกาสใหชุมชนและสังคมมี
สวนรวมในการสรางสรรคสังคมแหงความ
ยั่งยืน 

     

การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม  

1.บริษัทฯจดัทํารายงานการดาํเนินธุรกิจ
รวมไปกับสิง่แวดลอมและสังคมอยาง
ตอเนื่อง 

     

2.บริษัทฯสนบัสนุนและสงเสริมการมีสวน
รวมของผูมีสวนไดสวนเสยีในการพัฒนา
นวัตกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     

3.บริษัทฯมีการแจงขาวสาร ขอมูล
เก่ียวกับมาตรการตางๆใหกับผูมีสวนได
สวนเสียไดรับทราบขอมูลอยางชัดเจน 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท บางจาก ปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน)  

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 
3 

นอย 

2 

นอยที่สุด 
1 

การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 

1.บริษัทฯใหความสําคัญกับประเด็นปญหา
ทางสังคมในปจจุบันเพ่ือนํามาจัดกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม 

     

2.ประเด็นปญหาที่นํามาจัดกิจกรรมมีความ
สอดคลองกบัองคกรธุรกิจ 

     

3.ทานเห็นดวยกับประเด็นปญหาที่บริษัทฯ
เลือกสรรมาดําเนินกิจกรรมและโครงการ
ตางๆ 

     

4.ทานไดมีโอกาสเสนอประเด็นปญหาทาง
สังคมและมีสวนรวมในการดําเนนิกิจกรรม
ที่จัดขึ้น 

     

การตลาดที่เก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคม  

1.บริษัทฯมีนโยบายการแบงรายไดจากการ
ดําเนินธุรกิจไปชวยเหลือสังคม 

     

2.บริษัทฯรวมกับองคกรอื่นๆจัดกิจกรรม
และนํารายไดหรือกําไรสวนหนึง่ไปบริจาค
เพ่ือการกศุล  

     

3. บริษัทฯจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือนํา
รายไดไปบริจาคเพ่ือการกศุลอยูเสมอ 

     

การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 

1.บริษัทฯจัดกิจกรรมและโครงการที่ชวย
แกไขปญหาสังคมดานตางๆ เชน ดาน
การศึกษา ปญหาการวางงาน เปนตน 

     

2.บริษัทฯมีการจัดโครงการสัมมนาทาง
วิชาการดานตางๆเพ่ือใหความรูที่เปน
ประโยชนแกผูบริโภคอยางสมํ่าเสมอ 
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กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 
3 

นอย 

2 

นอยที่สุด 
1 

การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสงัคม 

3.บริษัทฯไดใหการสนบัสนุนและรวมมือ
กับองคกรตางๆเพื่อการรณรงคให
ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สงผลให
สังคมดีข้ึน 

     

4.ทานไดมสีวนรวมในการดําเนนิโครงการ
เพื่อการแกไขปญหาสังคมที่ทางบริษัทฯ
จัดข้ึน 

     

การบริจาค เพ่ือการกุศล 

1.บริษัทฯมีนโยบายใหการสนับสนุนดาน
ทุนทรัพยและผลิตภัณฑเพื่อการกุศลอยู
เสมอ 

     

2.บริษัทฯจัดโครงการชวยเหลือโรงเรียน
และ ชุมชนโดยการใหทุนสนับสนุนดาน
ตางๆอยางตอเนื่อง 

     

3.บริษัทฯรวมบริจาคสิง่ของและเงิน
ชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ เชน 
ผูประสบภัยหนาว ผูประสบอุทกภัย เปน
ตน 

     

4.ทานไดมสีวนรวมในการชวยเหลือและ
บริจาคตามกิจกรรมที่บริษัทฯจดัข้ึน 

     

การอาสาชวยเหลือชุมชน  

1.บริษัทฯมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
สนับสนนุการเปนอาสาสมัครชวยเหลือ
ชุมชน 

     

2.บริษัทฯดําเนนิงานดานชุมชนสัมพันธทัง้
ในระยะใกลและระยะไกลอยางตอเนื่อง
ทุกป 
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กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 
3 

นอย 

2 

นอยที่สุด 
1 

การอาสาชวยเหลือชุมชน  

3.ทานไดเขาไปมสีวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชนทั้งในระยะใกลและระยะไกล 

     

4.บริษัทฯเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนเขา
รวมกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชน 

     

5.บริษัทฯจัดกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายและตอบสนองความตองการ 
การชวยเหลือของชุมชนไดด ี

     

การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 

1.บริษัทฯมีการพัฒนา ปรับปรุง 
กระบวนการดาํเนินธุรกิจเพื่อความ
รับผิดชอบตอสงัคม 

     

2.บริษัทฯหลีกเลี่ยงกระบวนการทํางานที่
กอใหเกิดผลกระบทตอสังคมในทุกดาน 

     

3.บริษัทฯ รณรงค สงเสริมการลดใช
พลังงานและสนบัสนุนการใชพลังงาน
สะอาดเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม 

     

4.บริษัทฯใหความสําคัญในการปลูก
จิตสํานึกใหบุคลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบตอสงัคม 

     

การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลงัซื้อในระดับฐานราก  

1.บริษัทฯมีการพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาออก
สูตลาด 

     

2.บริษัทฯมีชองทางในการติดตอสื่อสาร 
การแจงปญหาการใหบริการที่ลกูคาทุก
คนสามารถเขาถึงไดงาย 
 

     



191 

 

 
 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 
3 

นอย 

2 

นอยที่สุด 
1 

การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลงัซื้อในระดับฐานราก 

3.ทานไดมสีวนรวมในการสงมอบ
ผลิตภัณฑและบริการแกผูบริโภคในระดับ
ฐานราก 

     

สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร  

 คําชี้แจง : โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด ในแตละ
ขอขอใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว  

ความผูกพันตอองคกร 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 
3 

นอย 

2 

นอย
ที่สุด 1 

ความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร    

1.ทานรูสึกเปนสวนหนึง่ของบริษัทบาง
จาก ปโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) 
ตลอดเวลา 

     

2.ทานรูสึกอบอุน และมัน่คงในการทํางาน
กับบริษัทฯ 

     

3.ทานจะยงัคงเลือกทํางานกับบริษัทฯ 
ถึงแมวาจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไปยังบริษทั
ที่ใหผลตอบแทนทีสู่งกวา 

     

4.ทานตั้งใจที่จะทํางานกับบริษทัฯ จนกวา
จะเกษียณอายุงาน 

     

การกลาวถึงองคกรในดานบวกเสมอ 

1.ทานยินดีและภูมิใจที่จะบอกกับทุกคน
วาทานเปนบุคลากรของบริษัทฯ 

     

2.เมื่อมีการพูดถึงที่ทํางานในวงสนทนา 
ทานยนิดีที่จะบอกเลาประสบการณการ
ทํางานในบริษัทฯ ใหแกทุกคนทราบ 
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 ความผูกพันตอองคกร 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 
3 

นอย 

2 

นอย
ที่สุด 1 

การกลาวถึงองคกรในดานบวกเสมอ 

3.ทานจะชี้แจง กลาวแกไข เมื่อไดยิน
บุคคลอ่ืนกลาวถึงบริษัทฯในทางเสียหาย
และเสื่อมเสีย 

     

4.ทานมักชักชวนเพื่อนๆใหเขามารวม
ทํางานกับบริษัทฯ 

     

ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ 

1.ทานยินดีและเต็มใจที่จะปฏิบตัิงานใหกับ
บริษัทฯอยางเต็มที ่

     

2.ทานทุมเทในการปฏิบัติงานใหประสบ
ความสําเร็จแมจะเลยเวลาเลิกงานไปแลว 
หรือจะตองมาปฏิบัติงานในวันหยุดก็ตาม 

     

3.ทานเต็มใจปฏิบัตงิานแมจะเปนงานที่อยู
นอกเหนือไปจากหนาทีท่ี่อยูในความ
รับผิดชอบ 

     

4.ทานยินดีเสยีสละประโยชนสวนตัวเพื่อให
งานของบริษทัฯประสบความสาํเร็จ 

     

ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

1.ทานพยายามสรางสรรคงานใหม เพื่อให
บริษัทฯมีผลงานที่ดีทีสุ่ด 

     

2.ทานพยายามหาความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานอยูเสมอ 

     

3.ทานตั้งใจและทํางานอยางเตม็ที่เพื่อให
งานประสบความสําเร็จและมีคุณภาพด ี

     

4.ทานพยายามคิดหาวิธีในการบริหาร
จัดการงานใหเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด  

     

ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร 

1.ทานเห็นดวนกับนโยบาย แนวคิด วิธีการ
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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ความผูกพันตอองคกร 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 
3 

นอย 

2 

นอย
ที่สุด 1 

ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร 

2.ทานรูสึกวาเปาหมายของบริษทัฯกับ
เปาหมายในการทาํงานของทานมีความ
สอดคลองกัน 

     

3.ทานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานทุกอยางเพื่อ
ตอบสนองเปาหมายของบริษัทฯ 

     

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีมีตอการดําเนินกลยุทธการมีสวนรวมและกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร 

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

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

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

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

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

ขอขอบพระคุณทุกทานในการสละเวลาตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
นางสาวกุญฎา เปรมปรีดิ์ นักศึกษาปริญญาโท  

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาประกอบการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

 

 



194 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

 
 

ตารางท่ี 54 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามการวิจัย จากผูเชี่ยว 

ชาญท้ัง 3 คน 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (คนที)่ คา 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 

การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

1.บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
และถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.บริษัทฯมีการกําหนดนโยบายในการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3.ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทัฯ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

4. ทานเห็นดวยกับนโยบายของบริษัทฯโดยยินดี
ที่จะใหการสนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบาย
อยางเครงครัด 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

5.บริษัทฯดําเนินธุรกิจดวยการคาํนึงถึง
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

1.บริษัทฯไดมีการกําหนดนโยบายรองรับการ
ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.บริษัทฯไดมีการสงเสริมการคาเสรี และ
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3.บริษัทจัดใหมีการแจงเบาะแส ขอรองเรียน
การกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย และจริยธรรม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

4.บริษัทฯมีการสงเสริมความรับผิดชอบตอ
สังคมในหวงโซธรุกิจทุกขัน้ตอน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน 

1.บริษัทฯสงเสริมและสนับสนนุใหมีการจัดต้ัง
สหภาพแรงงาน ใหสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุม
เพ่ือเจรจาตอรองสิทธิ์ตางๆ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.บริษัทฯจัดการพัฒนาความสามารถในการ
พัฒนางานระดับมืออาชีพอยางเทาเทียมกัน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 
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ตารางท่ี 54 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามการวิจัย จากผูเชี่ยว 

ชาญท้ัง 3 คน (ตอ)  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ (คนที่) คา 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิตอพนักงาน 

3.บริษัทฯจัดสวัสดิการและสภาพแวดลอมใน
การทํางานที่ดี ปลอดภัยและใหผลตอบแทนที่
เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงในธุรกิจเดียวกัน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

4.บริษัทฯจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงานกับ
ผูบริหารอยางตอเนื่อง สม่าํเสมอ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

5.บริษัทฯสงเสริมใหบุคลากรมสีวนรวมในการ
ทําประโยชนเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมทั้ง
ทางตรงและทางออม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

1.บริษัทฯมุงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทีไ่ม
กอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.บริษัทฯมีผลิตภัณฑที่ไดคุณภาพหรือสูงกวา
ความคาดหมายของผูบริโภค ภายใตเงื่อนไขที่
เปนธรรม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3.บริษัทฯใหขอมูลผลิตภัณฑและบริการที่
ถูกตอง เพียงพอ ไมเกินความเปนจริง  

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

4.บริษัทฯรักษาความลบัของลูกคาโดยไม
นําไปใชเพื่อประโยชนของบริษทัฯเอง หรือผูที่
เก่ียวของโดยมิชอบ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  

1.บริษัทฯกําหนดวัฒนธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน 
นโยบาย เพื่อมุงพัฒนาธุรกิจพลงังานที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม  

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 
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ตารางท่ี 54 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามการวิจัย จากผูเชี่ยว 

ชาญท้ัง 3 คน (ตอ)  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ (คนที่) คา 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

2.บริษัทฯมีกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยง
ดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3.บริษัทฯมุงพัฒนาพลังงานทดแทน และเนน
ธุรกิจที่ชวยลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

4.บริษัทฯใชทรัพยากรไดอยางมปีระสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยสูง 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

1.บริษัทฯรับฟงปญหาและผลกระทบที่เกิด
ข้ึนกับชุมชนโดยรอบเพื่อการแกไขปญหาได
ทันทวงท ี

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.บริษัทฯใหการสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนเพื่อชุมชนและสังคมอยาง
ตอเนื่อง สม่ําเสมอ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3.บริษัทฯใชกระบวนการทางธุรกิจเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สราง
เศรษฐกิจที่เขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

4.บริษัทฯเปดโอกาสใหชุมชนและสังคมมสีวน
รวมในการสรางสรรคสังคมแหงความยั่งยืน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม  

1.บริษัทฯจดัทํารายงานการดาํเนินธุรกิจรวม
ไปกับสิ่งแวดลอมและสังคมอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.บริษัทฯสนบัสนุนและสงเสริมการมีสวน
รวมของผูมีสวนไดสวนเสยีในการพัฒนา
นวัตกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 
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ตารางท่ี 54 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามการวิจัย จากผูเชี่ยว 

ชาญท้ัง 3 คน (ตอ)  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (คนที)่ คา 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 

การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม  

3.บริษัทฯมีการแจงขาวสาร ขอมูลเกี่ยวกบั
มาตรการตางๆใหกับผูมีสวนไดสวนเสียได
รับทราบขอมูลอยางชัดเจน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 

1.บริษัทฯใหการสนับสนุนประเด็นปญหาทาง
สังคมในปจจุบันเพ่ือนํามาจัดกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.ประเด็นปญหาที่นํามาจัดกิจกรรมมีความ
สอดคลองกบัองคกรธุรกิจ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3.ทานเห็นดวยกับประเด็นปญหาที่บริษัทฯ
เลือกสรรมาดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

4.ทานไดมีโอกาสเสนอประเด็นปญหาทาง
สังคมและมีสวนรวมในการดําเนนิกิจกรรมที่จัด
ขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

การตลาดที่เก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคม 

1.บริษัทฯมีนโยบายการแบงรายไดจากการ
ดําเนินธุรกิจไปชวยเหลือสังคม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.บริษัทฯรวมกับองคกรอื่นๆจัดกิจกรรมและ
นํารายไดหรือกําไรสวนหนึ่งไปบริจาคเพ่ือการ
กุศล  

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3. บริษัทฯจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือนํา
รายไดไปบริจาคเพ่ือการกศุลอยูเสมอ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 

1.บริษัทฯจัดกิจกรรมและโครงการที่ชวยแกไข
ปญหาสังคมดานตางๆ เชน ดานการศึกษา 
ปญหาการวางงาน เปนตน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 
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ตารางท่ี 54 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามการวิจัย จากผูเชี่ยว 

ชาญท้ัง 3 คน (ตอ)  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (คนที)่ คา 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 

การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม 

2.บริษัทฯมีการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
ดานตางๆเพ่ือใหความรูที่เปนประโยชนแก
ผูบริโภคอยางสมํ่าเสมอ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3.บริษัทฯไดใหการสนับสนนุและรวมมือกับ
องคกรตางๆเพ่ือการรณรงคใหผูบริโภค
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่สงผลใหสังคมดีขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

4.ทานไดมีสวนรวมในการดําเนนิโครงการเพ่ือ
การแกไขปญหาสังคมที่ทางบริษทัฯจัดขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

การบริจาค เพ่ือการกุศล 

1.บริษัทฯมีนโยบายใหการสนบัสนุนดานทุน
ทรัพยและผลิตภัณฑเพ่ือการกศุลอยูเสมอ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.บริษัทฯมีการจัดโครงการชวยเหลือโรงเรียน
และ ชุมชนโดยการใหทุนสนับสนุนดานตางๆ
อยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3.บริษัทฯรวมบริจาคส่ิงของและเงินชวยเหลือ
ผูประสบภัยตางๆ เชน ผูประสบภัยหนาว                   
ผูประสบอุทกภัย เปนตน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

4.ทานไดมีสวนรวมในการชวยเหลือและบริจาค
ตามกิจกรรมที่บริษัทฯจัดขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

การอาสาชวยเหลือชุมชน 

1.บริษัทฯมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุน
การเปนอาสาสมัครชวยเหลือชุมชน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.บริษัทฯดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธทั้งใน
ระยะใกลและระยะไกลอยางตอเนื่องทุกป 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3.ทานไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมการสรางความสัมพันธทีดี่กับชุมชนทั้ง
ในระยะใกลและระยะไกล 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 
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ตารางท่ี 54 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามการวิจัย จากผูเชี่ยว 

ชาญท้ัง 3 คน (ตอ)  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ (คนที่) คา 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 

การอาสาชวยเหลือชุมชน 

4.บริษัทฯเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนเขา
รวมกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

5.บริษัทฯจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย
และตอบสนองความตองการ การชวยเหลือ
ของชุมชนไดด ี

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 

1.บริษัทฯมีการพัฒนา ปรับปรุง 
กระบวนการดาํเนินธุรกิจเพื่อความ
รับผิดชอบตอสงัคม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.บริษัทฯหลีกเลี่ยงกระบวนการทํางานที่
กอใหเกิดผลกระบทตอสังคมในทุกดาน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม 

3.บริษัทฯ รณรงค สงเสริมการลดใช
พลังงานและสนบัสนุนการใชพลังงานสะอาด
เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

4.บริษัทฯใหความสําคัญในการปลูก
จิตสํานึกใหบุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลงัซื้อในระดับฐานราก 

1.บริษัทฯมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาออกสูตลาด 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.บริษัทฯมีชองทางในการติดตอสื่อสาร การ
แจงปญหาการใหบริการที่ลูกคาทุกคน
สามารถเขาถึงไดงาย 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3.ทานไดมสีวนรวมในการสงมอบผลิตภัณฑ
และบริการแกผูบริโภคในระดับฐานราก 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 
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ตารางท่ี 54 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามการวิจัย จากผูเชี่ยว 

ชาญท้ัง 3 คน (ตอ)  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ (คนที่) คา 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 

ความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร    

1.ทานรูสึกเปนสวนหนึง่ของบริษัทบางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.ทานรูสึกอบอุน และมัน่คงในการทํางาน
กับบริษัทฯ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3.ทานจะยงัคงเลือกทํางานกับบริษัทฯ 
ถึงแมวาจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไปยังบริษทัที่
ใหผลตอบแทนทีสู่งกวา 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

4.ทานตั้งใจที่จะทํางานกับบริษทัฯ จนกวา
จะเกษียณอายุงาน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

5.ทานไมคิดทีจ่ะลาออกจากบริษัทฯ ไมวา
จะดวยเหตุผลใด 

-1 -1 +1 -0.33 ตัดทิ้ง 

การกลาวถึงองคกรในดานบวกเสมอ 

1.ทานยินดีและภูมิใจที่จะบอกกับทุกคนวา
ทานเปนบุคลากรของบริษัทฯ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.เมื่อมีการพูดถึงที่ทํางานในวงสนทนา 
ทานยนิดีที่จะบอกเลาประสบการณการ
ทํางานในบริษัทฯ ใหแกทุกคนทราบ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3.ทานจะชี้แจง กลาวแกไข เมื่อไดยินบุคคล
อ่ืนกลาวถึงบริษทัฯในทางเสียหายและเสื่อม
เสีย 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

4.ทานมักชักชวนเพื่อนๆใหเขามารวม
ทํางานกับบริษัทฯ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จ 

1.ทานยินดีและเต็มใจที่จะปฏิบตัิงานใหกับ
บริษัทฯอยางเต็มที ่

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 
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ตารางท่ี 54 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามการวิจัย จากผูเชี่ยว 

ชาญท้ัง 3 คน (ตอ)  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (คนที)่ คา 

IOC 
สรุปผล 

1 2 3 

ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพ่ือใหองคกรประสบความสําเรจ็ 

2.ทานทุมเทในการปฏิบัติงานใหประสบ
ความสําเร็จแมจะเลยเวลาเลิกงานไปแลว หรอื
จะตองมาปฏิบัติงานในวันหยุดกต็าม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3.ทานเต็มใจปฏิบัติงานแมจะเปนงานที่อยู
นอกเหนือไปจากหนาที่ทีอ่ยูในความรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

4.ทานยินดีเสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือใหงาน
ของบริษทัฯประสบความสําเร็จ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

ความกระตือรอืรนในการปฏิบัตหินาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1.ทานพยายามสรางสรรคงานใหม เพ่ือให
บริษัทฯมีผลงานที่ดีที่สุด 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.ทานพยายามหาความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3.ทานต้ังใจและทํางานอยางเต็มที่เพ่ือใหงาน
ประสบความสําเร็จและมีคณุภาพดี 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

4.ทานพยายามคิดหาวิธีในการบริหารจัดการ
งานใหเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด  

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

ความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายขององคกร 

1.ทานเห็นดวนกับนโยบาย แนวคิด วิธกีารใน
การดําเนินงานของบริษัทฯ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

2.ทานรูสึกวาเปาหมายของบริษทัฯกับ
เปาหมายในการทํางานของทานมีความ
สอดคลองกนั 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

3.ทานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานทุกอยางเพ่ือ
ตอบสนองเปาหมายของบริษัทฯ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช 

4.ทานรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของบริษัทฯ
ตลอดเวลา 

-1 -1 +1 -0.33 ตัดทิ้ง 
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ตารางท่ี 55 ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ของครอนบาค  

รายการตรวจคาความเชื่อม่ัน Cronbach's Alpha 

กลยุทธการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 

1. การกํากับดูแลกิจการที่ด ี 0.83 

2. ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 0.82 

3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตติอพนักงาน 0.75 

4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 0.83 

5. สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 0.69 

6. การมีสวนรวมพฒันาชุมชนและสังคม 0.71 

7. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผดิชอบตอสังคม 0.46 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 

1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 0.85 

2. การตลาดที่เก่ียวโยงกับประเด็นปญหาทางสังคม 0.91 

3. การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม 0.92 

4. การบริจาคเพื่อการกุศล 0.91 

5. การอาสาชวยเหลือชุมชน 0.93 

6. การประกอบธุรกิจอยางรับผดิชอบตอสังคม 0.78 

7. การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซื้อในระดับฐานราก 0.73 

ความผูกพันตอองคกร 

1. ความตองการคงการเปนสมาชิกขององคกร 0.87 

2. การกลาวถึงองคกรในดานบวกเสมอ 0.82 

3. ความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือเพื่อใหองคกรประสบความสาํเร็จ 0.88 

4. ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุด 0.64 

5. ความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายขององคกร 0.74 

รวมทุกขอมีคาเทากับ  0.98 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.976 75 
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