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The research aims to study meaning patterns, participation and activities of 
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staff. This is a quality research. Data collection was based on Grounded Theory, in-depth 

interviews, non-participant observation and document. The key informants were 11 participants. 

The results revealed that Corporate Social Responsibility meaning patterns in staff 

opinion was defined as company responsibility to their stakeholder, social interest protection, 

benefit returning to public and building a good corporate image. Participation process in staff 

requirement was indicated as acknowledge the details, enable to share opinion, activities 

implement and acknowledge the result of Corporate Social Responsibility activities. Corporate 

Social Responsibility activities in staff requirement was conformed with Corporate Social 

Responsibility activities of company that matched up with Philip Kotler and Nancy Lee theory as 

Cause Promotion, Corporate Social Marketing, Corporate Philanthropy and Community 

Volunteering. 

The conclusion is that corporate vision, policy and strategic direction for Corporate 

Social Responsibility of the company has been created from social conscious of company 

management. Staff participation is a part of success in Corporate Social Responsibility programs. 
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 บทท ี1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัการตระหนกัถึงความสําคญัของปัญหาของภาคส่วนธุรกิจถึงผลกระทบทีเกิด

จากการเปลียนแปลงทางสิงแวดลอ้มและสังคมนนัมีมากขึน ดว้ยภาคธุรกิจไดเ้ล็งเห็นวา่ตนเป็นส่วน
หนึงในการสร้างผลกระทบเหล่านันให้เกิดขึนทงัเรืองการทาํลายสภาพแวดล้อม เช่น การปล่อย
มลภาวะอนัเกิดจากกระบวนการผลิต การทาํลายป่าไม ้การทาํลายสภาพชนับรรยากาศจากการยอ่ย
สลายภาชนะบรรจุภณัฑ์สําหรับใส่สินคา้ ทีภาคธุรกิจสร้างขึน เช่น พลาสติก โฟม เป็นตน้ รวมไป
ถึงผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการเข้าไปจัดตังธุรกิจในแหล่งชุมชนและก่อให้เกิดการ
เปลียนแปลงวิถีชีวิตของคนในพืนที ยงัผลให้คุณภาพชีวิตของคนในพืนนนัแยล่งเพราะตอ้งทนรับ
กบัมลภาวะต่างๆทีเกิดขึนจากการผลิตสินคา้ของภาคธุรกิจนนัๆ 

การตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวของภาคธุรกิจไดมี้ความจริงจงัมากขึนเมือแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเป็นทียอมรับกันในระดบัโลก โดยในการประชุม World 

Economic Forumประจาํปี 2542 โดยนายโคฟี อนันัน(Kofi Annan) เลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติไดเ้รียกร้องให้องค์กรธุรกิจในทุกประเทศแสดงความเป็นพลเมืองดีของโลก โดย
เสนอบญัญติั 9 ประการเรียกวา่“ The UN Global Compact” แบ่งเป็น 3 หมวดหลกัคือ หมวดสิทธิ
มนุษยชน มาตรฐานแรงงาน และสิงแวดลอ้ม ต่อมาไดบ้ญัญติัที 10  คือหมวดการต่อตา้นทุจริตไว้
ดว้ย จากกระแสโลกดงักล่าวองค์กรธุรกิจมีความจาํเป็นตอ้งแสดงเจตจาํนงในการปฏิบติังานตาม
หลกัและแนวทางปฏิบติัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจให้มากขึน ในขณะเดียวกัน
การคา้ขายระหวา่งประเทศไดมี้ขอ้กาํหนดใหป้ระเทศคู่คา้ตอ้งมีการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององคก์รธุรกิจดว้ย (กรกนก ทิพรส, 2548: 88) 

ในมาตราฐานระดบัโลก ISO 26000 (วมิล จนัทร, 2552: 1) ไดก้ล่าวถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในมาตราฐานระดบัโลก ISO 26000 ไวว้่า หมายถึง เรืองขององค์กรทีสนองตอบต่อ
ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม โดยมุ่งทีการให้ประโยชน์กบัคนชุมชนและสังคม
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นอกนนัยงัเป็นเรืองของบทบาทขององคก์รธุรกิจในสังคมและความคาดหวงัของสังคม
ทีมีต่อองค์กรธุรกิจ โดยจะตอ้งทาํด้วยความสมคัรใจและผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทเกียวขอ้งกบั
กิจกรรมต่างๆและสามารถวดัผลไดใ้น 3 มิติคือ การวดัผลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดลอ้ม เพือ
นาํไปสู่การพฒันาอยา่งยงัยืนจากความสําคญัดงักล่าวเป็นสาเหตุให้ภาคธุรกิจไดเ้ขา้มามีบทบาทใน
การมีส่วนร่วมต่อการช่วยเหลือและพฒันาสังคมสิงแวดลอ้ม โดยยึดหลกัแนวคิดความรับผิดชอบ
ทางสังคมเป็นแนวทางกาํหนดแบบแผนในการดาํเนินธุรกิจโดยเพือตอ้งการทีจะสร้างความยงัยืน
ทางธุรกิจใหค้งอยูอ่ยา่งยงัยืนอยา่งแทจ้ริงไม่เพียงแต่มุ่งหวงัแสวงหาผลกาํไรเพียงอยา่งเดียวแต่ตอ้ง
ตระหนกัและใส่ใจในสิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติของคนในสังคมเช่นกนั 

สุนทรีย ์ศรีพล (2554: 1) ได้กล่าวถึงแนวคิดการสร้าง “ความยงัยืนขององค์กร 
(Corporate sustainability)” วา่เป็นแนวความคิดทีสําคญัยิงในการบริหารจดัการองคก์รธุรกิจในยุค
ปัจจุบนั แนวคิดนีเสนอวา่การเติบโตและผลกาํไรขององคก์รเป็นสิงสําคญั แต่ไม่เพียงพอทีจะทาํให้
องค์กรอยู่รอดอย่างยงัยืนได้ ในแวดวงธุรกิจปัจจุบนัมีความคิดเห็นตรงกันว่าองค์กรทีประสบ
ความสําเร็จอยา่งยงัยืนนนั มาจากการสร้างธุรกิจให้กา้วหนา้ มีความมงัคงทางการเงิน ขณะทีความ
ยงัยืนดา้นสังคมตอ้งสามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึงหมายถึงผูที้สามารถสร้าง
ผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ หรือผูที้รับผลกระทบโดยตรงจากธุรกิจนนัซึงครอบคลุมไม่เพียงแต่ผู ้
ถือหุน้ แต่รวมถึงพนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ต่างๆ หุ้นส่วนธุรกิจ รัฐบาลและชุมชนทีอยูแ่วดลอ้มทีตงัของ
ธุรกิจนนัยิงธุรกิจสามารถสร้างประโยชน์ให้กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียไดม้ากเท่าใด ธุรกิจนนัก็จะยิง
ไดรั้บการยอมรับจากสังคมและสามารถดาํเนินกิจการไปไดอ้ยา่งต่อเนืองมากยงิขึน  

ผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มอาจจะมีเป้าหมายความตอ้งการทีแตกต่างกนั ผูถื้อหุ้นและผู ้
ลงทุนจะสนใจทีผลตอบแทนจากสิงทีลงทุนไปกับธุรกิจ พนักงานย่อมต้องการการทาํงานทีให้
โอกาสก้าวหน้าในการทาํงานผลตอบแทนทีเป็นธรรมและความมนัคงในงาน ส่วนลูกค้าหรือ
ผูบ้ริโภคก็ตอ้งการไดสิ้นคา้หรือบริการทีมีคุณภาพในราคาทียุติธรรมและเหมาะสม ขณะทีชุมชน
ไม่เพียงตอ้งการธุรกิจทีสร้างรายไดใ้ห้ชุมชน แต่ยงัตอ้งการธุรกิจทีมีความรับผิดชอบต่อชุมชน ไม่
สร้างมลภาวะหรือผลกระทบเชิงลบต่อชีวติความเป็นอยูข่องชุมชน ธุรกิจทีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการพืนฐานของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทีกล่าวไปขา้งตน้และสามารถตอบสนองความตอ้งการ
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เฉพาะของผูมี้ส่วนไดเ้สียรายกลุ่มอย่างจะจงไดจ้ะช่วยรักษาและเพิมพูนสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่ง
ธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆทาํให้ธุรกิจนนัไม่เพียงแต่บรรลุเป้าหมายของธุรกิจแต่ยงัช่วยให้
ธุรกิจสามารถดาํเนินการไปอย่างต่อเนืองและยงัยืนได้ซึงสิงทีเป็นพืนฐานของความยงัยืนของ
องคก์รคือ “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร” (Corporate Social Responsibility : CSR) นนัเอง 
(ณฐัชรินธร อภิววัชิญช์ลชาติ, 551) 

องค์กรธุรกิจหลายแห่งมีการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีแตกต่างกนั
ออกไปอีกทงัยงัไดมี้การพฒันารูปแบบกิจกรรม กลยุทธ์ ทีหลากหลายแต่ก็มีองคก์รธุรกิจไม่นอ้ยที
ดาํเนินกิจกรรมเพือยงัผลไปสู่ชือเสียงของบริษทัซึงขาดความเขา้ถึงปัญหาและความต่อเนืองในการ
ทาํกิจกรรมเพือก่อให้เกิดการช่วยเหลือและพฒันาสังคมและสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยืนทีแทจ้ริง ทงันี
การจะสร้างความต่อเนืองและความยงัยืนของการช่วยเหลือและพฒันาสังคมและสิงแวดล้อมที
ยงัยืนไดน้นัจะตอ้งเกิดจากการทีองคก์รธุรกิจกาํหนดให้เป็นนโยบาย วิสัยทศัน์ของการดาํเนินงาน
ขององค์กร ซึงผูที้มีส่วนได้ส่วนเสียทีสําคญัทีสุดส่วนหนึงทีจะช่วยผลักดันและก่อให้เกิดการ
ช่วยเหลือและพฒันาสังคมและสิงแวดลอ้มใหย้งัยนืไดคื้อพนกังานขององคก์รธุรกิจนนัๆนนัเอง 

บริษัท  เซ็นทรัล  รีเทล  คอร์ปอเรชัน  จํากัด  ผู ้นําด้านธุรกิจค้าปลีกบริหารงาน
หา้งสรรพสินคา้ ซูเปอร์มาร์เก็ตและการคา้ปลีกแบบจาํหน่ายสินคา้เฉพาะดา้นในประเทศไทย โดย
บริษัทในเครือทีดํา เ นินธุรกิจภายใต้ บริษัท  เ ซ็นทรัล  รี เทล  คอร์ปอเรชัน  จํากัด  ได้แ ก่ 
ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน ห้างสรรพสินคา้เซน ห้างสรรพสินคา้ลารีนา
เซนเต ้หา้งสรรพสินคา้อิลลุม ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค 
ไทวสัดุ ออฟฟิศเมทและบา้นแอนด์บียอน มีความโดดเด่นในการเสนอแบรนด์สินคา้ทีไดรั้บการ
ยอมรับ มีระบบการจดัการทียอดเยียมรวมไปถึงบุคลากรทีเปียมดว้ยคุณภาพดว้ยการรับประกนัจาก
การควา้รางวลั ที 1 กลุ่มธุรกิจทีมีผลประกอบการยอดเยยีมในประเทศไทยและกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกทีมี
ระบบการบริหารการจดัการยอดเยียมในเอเซียแปซิฟิคจากการจดัอนัดบัของนิตยสาร นิตยสารดา้น
ธุรกิจคา้ปลีก (Retail Asia) ร่วมกบั บริษทัจดัหาขอ้มูลทางการตลาด ผูจ้ดัอนัดบัและวิจยัขอ้มูลธุรกิจ
คา้ปลีก (Euromonitor International) และ ผูช่้วยผูดู้แลดา้นโปรแกรม เป็นผูต้รวจสอบบญัชีการเงิน 
ซึงเป็นทียอมรับจากนกัธุรกิจในวงการเศรษฐกิจการเงิน ในเรืองของขอ้มูลทีแม่นยาํทีสุด (KPMG) 
(บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั, 2556) 
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ในปี  2552 บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไดม้อบหมายให้ฝ่ายสือสาร
องคก์รจดัตงัฝ่ายกิจกรรมเพือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ขึนเพือดาํเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไดมี้การกาํหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม 
ครอบคลุม  5 เรืองได้แก่  1. สนับสนุนด้านการศึกษา  2. ทํานุบํารุงโบราณสถานและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 3. ตอบแทนสังคม 4. สนบัสนุนดา้นกีฬา และ5. อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 
โดยตลอดระยะเวลาทีผ่านมาฝ่ายกิจกรรมเพือสังคมไดด้าํเนินกิจกรรมหลายรูปแบบโดยยึดหลกั
แนวทางทงั 5 เรืองในการสร้างกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรชนั จาํกดั, 2556) 

ทาํให้ผูว้ิจยัซึงดาํรงตาํแหน่งเป็นพนักงานของบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน 
จาํกดั ตอ้งการศึกษาความหมาย การมีส่วนร่วมของพนกังานในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงานบริษัท 
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั โดยผูว้ิจยัมีความมุ่งหวงัทีจะทราบถึงความหมาย การมีส่วนร่วม
ของพนกังานในการดาํเนินกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความตอ้งการ
ของพนกังานบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนัจาํกดั  เพือเสนอเป็นแนวทางการพฒันาการดาํเนิน
กิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่องค์กรในการช่วยเหลือพฒันาสังคมและสิงแวดลอ้ม
ในอนาคตต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือศึกษาการให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของพนกังานบริษทั เซ็นทรัล 
รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

2. เพือศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
พนกังานบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

3. เพือศึกษารูปแบบการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความตอ้งการของ
พนกังานของบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั 
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ขอบเขตการวจัิย 

การวิจยัในครังนีตอ้งการศึกษาความหมาย การมีส่วนร่วมของพนกังานในการดาํเนิน
กิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในความตอ้งการของพนักงานของ
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั โดยทาํการศึกษาครอบคลุมประเด็นต่างๆดงัรายละเอียด
ต่อไปนี 

1.  ขอบเขตด้านเนือหา 
ผูว้ิจยัศึกษานโยบายและแนวทางการดาํเนินกิจกรรมทงั 5 กลุ่มกิจกรรมของบริษทั 

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จาํกดั ได้แก่ กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา กิจกรรมทาํนุบาํรุง
โบราณสถานและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย กิจกรรมตอบแทนสังคม กิจกรรมสนบัสนุน
ด้านกีฬา และกิจกรรมอนุรักษ์สิงแวดล้อมโดยทาํการวิเคราะห์รูปแบบของกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามหลกัการของ ฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซี ลี (Kotler and Lee 2005) ซึงได้
แบ่งรูปแบบของกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมออกเป็น 7 รูปแบบ ดงัต่อไปนี 

1.1 การส่งเสริมประเด็นสังคม (Cause Promotion) 

1.2 การตลาดเกียวเนืองกบัประเด็นสังคม (Cause-Related Marketing) 

1.3 การตลาดเพือสังคมขององคก์ร (Corporate Social marketing) 

1.4 การบริจาคตรง (Corporate Philanthropy) 

1.5 การอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) 

1.6 ขอ้ปฏิบติัทางธุรกิจเพือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible 

Business Practices) 

1.7 การพฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการตามกาํลงัซือของคนในระดบัฐาน
ราก (Developing and Delivering Affordable Product and Services) 

2.  ขอบเขตด้านประชากร 

 2.1 ประชากร คือ พนกังานทงัหมดทีอยูใ่นบริษทัเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั
โดยการวจิยัเชิงคุณภาพเรียกผูที้ถูกศึกษาทงัหมดนีวา่คือประชากรแต่จะมีการเจาะจงเฉพาะบางท่าน
เป็นผูใ้หข้อ้มูล 
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 2.2 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) ในการศึกษาครังนีคือ พนกังานในบริษทั 
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั แบ่งเป็น พนกังานฝ่ายการตลาด พนกังานฝ่ายบญัชีและการเงิน 
พนกังานฝ่ายขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ และพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ 

3. ขอบเขตด้านเวลา 
โดยการศึกษาขอ้มูลเชิงนโยบายและกิจกรรมความรับผิดชอบทีทางบริษทั เซ็นทรัล รี

เทล คอร์ปอเรชนั จาํกดัไดด้าํเนินกิจกรรม ผูว้ิจยัไดเ้ก็บและศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงัตงัแต่ปี พ.ศ. 2552

ถึง ปี พ.ศ. 2556 และทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกพนกังานระยะเวลา 3 เดือน 

 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงการให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัท 
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั โดยความหมายทีไดส้ามารถนาํมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดเพือให้
ผูบ้ริหารบริษทัไดน้าํไปกาํหนดเป็นนโยบายและแผนการพฒันาโครงการต่างๆของกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัต่อไป 

2. ไดท้ราบถึง การมีส่วนร่วมของพนกังานและรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมในความตอ้งการของพนักงานบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จาํกดั โดยการศึกษานี
สามารถนาํไปกาํหนดรูปแบบกิจกรรมในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั
เพือเกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพนกังานอยา่งแทจ้ริง 

3. สามารถนาํไปใช้เป็นกรณีศึกษาสําหรับหน่วยงานทีมีส่วนเกียวขอ้งในการสร้าง
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้สามารถดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่าง
เหมาะสมและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป 
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บทท ี2 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเกยีวข้อง 

การศึกษาเรืองการให้ความหมาย รูปแบบและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ความตอ้งการของพนกังานบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดันี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดและ
ทฤษฎีเพือเป็นกรอบในการศึกษา รวบรวมขอ้มูลเพือใชศึ้กษาวจิยัดงันี 

1. แนวคิดเกียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ 

2. แนวคิดเรืองบรรษทัภิบาล 

3. แนวคิดการมีส่วนร่วม 
4. แนวคิดจิตอาสาสมคัร 

5. ขอ้มูลบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั  
6. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ (Corporate Social Responsibility: CSR) 

1.1   ความหมายความรับผดิชอบต่อสังคม 

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจหรือ CSR เป็นสิงทีภาคธุรกิจพึงกระทาํ
ควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจทีเป็นธรรม การดาํเนินกิจการขององคก์รทีคาํนึงถึงการลดผลกระทบ
ต่อสังคมทงัในระดบัใกลแ้ละไกล โดยไม่เบียดเบียนฝ่ายใดทงัเรืองสิงแวดลอ้มและความเป็นอยูข่อง
คนในสังคม ยอ่มเป็นสิงทีทาํใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาไปยงัจุดหมายทีองคก์รตงัไวไ้ดอ้ยา่งยงัยืน ซึง
การศึกษานีไดแ้บ่งแนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคมทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาไวด้งันี 

ฟิลิป คอตเลอร์และแนนซี ลี (Kotler and Lee) ไดใ้ห้นิยามความหมายของความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)ไวว้า่ คือการยอมรับพนัธกิจวา่จะปรับปรุง
เป็นอยูข่องชุมชนให้ดีขึน โดยอาศยัดุลยพินิจอยา่งอิสระในการเลือกแนวปฏิบติัทางธุรกิจและการ
ใชท้รัพยากรขององคก์ร โดยเป็นพนัธกิจทีองคก์รธุรกิจ “สมคัรใจ“ เลือกและนาํมาปฏิบติัรวมไปถึง
วิธีการมีส่วนร่วม พนัธกิจทีกล่าวนีจะต้องมีการแสดงออกเพือทีบริษทัจะได้การยอมรับว่าเป็น
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ผูรั้บผิดชอบต่อสังคม พนัธกิจทีว่านีจะทาํให้สําเร็จไดโ้ดยการใช้แนวทางปฏิบติั
ใหม่ๆทางธุรกิจและ/หรือวิธีการมีส่วนร่วมทงัเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน (รมณีฉัตร แก้วกริยา, 

2551: 3) 

สภาธุรกิจโลกเพือการพฒันาอย่างยงัยืน The World Business Council for 

Sustainable Development : WBCSD (2008) ไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์รวา่เป็นความมุ่งมนัอยา่งต่อเนืองขององคก์รต่อการปฎิบติัตามพนัธสัญญาในการดาํเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม เพือสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อการพฒันาเศรษฐกิจพร้อมไปกับการพฒันา
คุณภาพชีวติของพนกังานและครอบครัวตลอดจนชุมชนและสังคม 

กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ (2550: 7) ให้ความหมายของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององคก์รไวว้า่ CSR หมายถึง การดาํเนินกิจกรรม การวางแผน การตดัสินใจ การสือสาร 
การประชาสัมพนัธ์ การบริหารจดัการ และการดาํเนินงานขององคก์รทีคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคม
ในระดบัใกลที้หมายถึงผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัองคก์ร ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน ชุมชนทีองคก์รตงัอยู ่
และสังคมระดบัไกลหรือผูที้เกียวขอ้งกบัองค์กรโดยออ้ม ได้แก่ คู่แข่งทางธุรกิจและประชาชน
ทวัไปเป็นตน้ 

พิพฒัน์ ยอดพฤติการและคณะ (2551) ศึกษาวจิยัเรืองความรับผดิชอบภาคธุรกิจต่อ
สังคม โดยการสนบัสนุนของสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ให้ความหมายของความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไวว้่า เป็นการดาํเนินกิจกรรมทงัภายในและภายนอกองค์กรโดย
คาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทงัในระดบัใกลแ้ละระดบัไกลดว้ยการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ในองค์กร
หรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์รในอนัทีจะทาํใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 

สุนทรีย ์ศรีพล (2554: 8) สรุปความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมไวว้า่ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม คือ การดาํเนินธุรกิจตามกฏหมายและจริยธรรม ไม่สร้างปัญหาแก่สังคมและ
สิงแวดลอ้มโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้กียวขอ้งโดยตรงต่อความสาํเร็จขององคก์ร 

เกศมณี พฤกษาประดบักุล (2553: 9) สรุปความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้
วา่ ความรับความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมทีมุ่งพฒันาองคก์รให้มีศกัยภาพ
อยา่งเต็มทีโดยเนน้การดาํเนินงานอยา่งมีจริยธรรมและคุณธรรมคาํนึงถึงผลกระทบทีจะเกิดกบัผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรโดยมีการดาํเนินกิจกรรมทีเป็นประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทงั

   ส
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ทางตรงและทางออ้มดว้ยความสมคัรใจเพือพฒันาคุณภาพชีวิตของผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียให้ดียิงขึน
โดยใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ทงัภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพือการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมอยา่งสันติสุข 

จากความหมายทีกล่าวมาข้างต้น  ผู ้วิจ ัยสามารถสรุปความหมายของความ
รับผิดชอบต่อสังคมคือ การทีองค์กรดาํเนินกิจกรรมทีเกิดจากความมุ่งมนัขององค์กร โดยตงัเป็น
พนัธกิจเพือให้เกิดกิจกรรมอยา่งต่อเนือง โดยกิจกรรมนนัเป็นกิจกรรมทีจะช่วยพฒันาสังคมทงัใน
ระดบัใกลแ้ละระดบัไกลและมีส่วนทาํใหเ้กิดการพฒันาชีวติ ชุมชนและสังคมของผูที้มีส่วนไดส่้วน
เสียขององคก์ร จากการนาํทรัพยากรทีมีอยูท่งัในองคก์รและนอกองคก์รมาใชป้ระโยชน์เพือให้เกิด
การอยูร่่วมกนัของคนในสังคมอยา่งปกติสุข 

1.2 ขนาดของความรับผดิชอบต่อสังคม 

การพิจารณาระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานธุรกิจวา่ควรมีมากนอ้ย
เพียงใดและอยา่งไรนนัจะใชว้ิธีการพิจารณาจาก “ระดบัการตระหนกัถึงปัญหาทางสังคม” (Social 

Responsiveness) หรือระดบัความมากนอ้ยในการตระหนกัถึงพนัธะขอ้ผกูพนัขององคก์รทีพึงมีต่อ
สังคม โดยการติดตามดูวา่ธุรกิจไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆเพือปลดเปลืองขอ้ปัญหาทางสังคม
ทีธุรกิจมีภาระผูกพนัอยู่ และควรตอ้งเขา้ช่วยเหลือแกไ้ขไดอ้ย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เพียงใด สามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ (ธงชยั สันติวงค,์ 2546: 96-98) 

1.2.1 การรับผิดชอบต่อสังคมตามข้อผูกพัน (Social Obligation Approach) หรือ
การรับผดิชอบเฉพาะเท่าทีเป็นขนัตาํสุดตามขอ้บงัคบัของกฎหมายเท่านนั กิจการทีมีแนวคิดแบบนี
จะเสียสละทรัพยากรขององคก์รเฉพาะเพียงแค่ขอ้กฎหมายบงัคบัให้ทาํเท่านนั แต่การจะหวงัให้มี
การเสียสละสมคัรใจเพือเขา้ช่วยแกไ้ขปัญหาทางสังคมนนัยงัไม่เกิดขึน 

1.2.2 การรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Approach) คือการยอมรับ
ว่าธุรกิจมีความรับผิดชอบทงัสองทางคู่กนัคือ การทาํกาํไรทางเศรษฐกิจและการรับผิดชอบต่อ
สังคม ในแง่ของความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจนนัคือ การมุ่งทาํกาํไรและเพิมส่วนทุนของผูถื้อหุ้น
ให้สูงขึน ส่วนอีกทางหนึงคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึงหมายถึงการมุ่งสนใจต่อปัญหาสังคมที
กาํลงัเกิดขึนในขณะนนั แต่ขอบเขตในการเขา้ไปช่วยแกไ้ขปัญหาทางสังคมนีจะถูกจาํกดั โดยจะมี
เฉพาะภายในกรอบทีจะไม่ทาํใหอ้งคก์รตอ้งสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจนเกิดความเสียหาย

   ส
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ขึน ตามรูปแบบนีองคก์รจะยอมรับในบทบาทของกลุ่มต่างๆ ทีทาํกิจกรรมทางสังคมและ/หรือ อาจ
เขา้ไปสนบัสนุนโดยตรง พร้อมกบัการส่งเสริมให้ทงัผูบ้ริหารและพนกังานของตนเองออกไปร่วม
มีบทบาทช่วยเหลือสังคมในทาํนองเดียวกนัดว้ย การแกปั้ญหาสังคมตามรูปแบบนีกระทาํโดยเขา้ไป
ปฏิบติัโดยตรงเพือใหเ้กิดการปรับแกปั้ญหาไปในตวัพร้อมกนัตลอดเวลา 

1.2.3 การระวังระไวต่อปัญหาในสังคม (Social Responsiveness Approach) โดย
เนน้วา่ธุรกิจมิใช่จะมีความรับผิดชอบในทางเศรษฐกิจและสังคมคู่กนัเท่านนั แต่จะตอ้งมองการณ์
ไกลออกไปโดยคาดหมายถึงปัญหาในทางสังคมทีอาจเกิดขึนในอนาคตไวล่้วงหน้าและอุทิศ
ทรัพยากรขององคก์รเพือช่วยแกไ้ขปัญหาเหล่านนัทีจะเกิดขึนในอนาคตดว้ย วิธีการลกัษณะแบบนี
จะเป็นการกระทาํแบบ “กนัไวดี้กวา่แก”้ โดยคาดหมายปัญหาทีอาจจะเกิดขึนในอนาคตแลว้รีบเขา้
ไปลงมือแกไ้ขในทนัที 

จากรูปแบบของขนาดความรับผิดชอบต่อสังคมทีนกัวิชาการไดก้ล่าวไวส้ามารถสรุป
ได ้3 ระดบัคือ 

1. การรับผดิชอบต่อสังคมตามขอ้ผกูพนั ( Social Obligation Approach) คือระดบั
ขนัตาํทีสุด เป็นระดบัความรับผดิชอบต่อสังคมตามทีกฎหมายกาํหนดเท่านนั 

2. การรับผิดชอบต่อสังคม ( Social Responsibility Approach) คือระดบัทีองคก์ร
คาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อปัญหาทีเกิดขึนในขณะนนั โดยการรับผิดชอบต่อสังคมจะอยู่
ในกรอบทีไม่ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อธุรกิจ 

3. ความระวงัระไวต่อปัญหาในสังคม (Social Responsiveness Approach) คือ
ระดบัทีองคก์รคาดการณ์ถึงปัญหาทีจะเกิดในสังคมไวล่้วงหนา้และมีการเตรียมพร้อมเพือรับมือกบั
ปัญหานนัโดยการอุทิศทรัพยากรทีมีทงัหมดขององคก์รเพือการแกไ้ขปัญหาทีจะเกิดขึนในอนาคต        

1.3   ขอบเขตความรับผดิชอบต่อสังคม 

ขอบเขตการรับผิดชอบต่อสังคม (Areas of Social Responsibility) มีทงัหมด 7 

ดา้น ดงันี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545 : 95) 

1.3.1 ด้านชุมชน (The Community) องค์กรทีรับผิดชอบต่อสังคมจะตอ้งสร้าง
จุดเด่นขึนในชุมชน เช่น เป็นผูน้าํในการช่วยเหลือและแกปั้ญหาในสังคม 
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1.3.2 ด้านสุขภาพและสวัสดิการ (Health and Welfare) องคก์รมีความเชือวา่การ
ลงทุนในสุขภาพและการจดัสวสัดิการให้ชุมชนเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมทีมีคุณค่าและจาํเป็น
สําหรับพนักงาน บริษทั และชุมชนขนาดใหญ่ ตวัอย่างโครงการด้านสุขภาพและสังคมจะสร้าง
ค่านิยมในชุมชนซึงทาํใหบ้ริษทัมีอิทธิพลต่อผูล้งทุนและสร้างภาพลกัษณ์ทีดีใหก้บับริษทัดว้ย 

1.3.3 ด้านการศึกษา (Education) องค์กรจาํนวนมากมีความสนใจในความ
รับผดิชอบดา้นการศึกษา ผูบ้ริหารมีการตระหนกัวา่จะตอ้งปรับปรุงการศึกษาทงัระดบัประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั ทงัในดา้นการบริจาคเงินดา้นการศึกษา การประชาสัมพนัธ์
และดา้นอืนๆ 

1.3.4 ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) บางองคก์รมุ่งความรับผิดชอบดา้น
สังคมในการรณรงค์สิทธิมนุษยชน เช่น ความเท่าเทียมกนัของเพศชายและเพศหญิงในการไดรั้บ
การจา้งงาน 

 1.3.5 ด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (The Natural Environment) องคก์ร
จํานวนมากได้ตัดสินใจเลือก การแก้ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เช่น การผลิต
สินคา้ทีไม่เป็นอนัตรายต่อสิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การไม่ใชส้าร CFC ในเครืองปรับอากาศและตูเ้ยน็ 

 1.3.6 ด้านสิทธิของผู้บริโภค (Consumer Rights) บางองคก์รไดเ้นน้ในเรืองของ
สิทธิผูบ้ริโภคโดยคาํนึงถึงผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และการโฆษณาทีเป็นจริง 
(Truthful Advertising) 

 1.3.7 ด้านวัฒนธรรม (Culture) เป็นการเรียนรู้และการคิดร่วมกนัตลอดจนการ
แสดงออกระหว่างกลุ่มบุคคลหรือสังคม ธุรกิจทีให้การสนบัสนุนดา้นศิลปวฒันธรรมเชือว่าเป็น
รูปแบบหนึงของความรับผิดชอบต่อสังคม ซึงสามารถส่งเสริมการรู้จักบริษทั ตลอดจนสร้าง
ความรู้สึกและทศันคติทีดีให้เกิดกบับริษทัได ้แนวคิดทีให้การสนบัสนุน เหตุการณ์ดา้นวฒันธรรม
ถือว่าเป็นการลงทุนดา้นคุณภาพชีวิตทีดีขึนสําหรับลูกคา้ชุมชนในทอ้งถิน บุคลากร และผูมี้ส่วน
เกียวขอ้งกบัองคก์รถือวา่สามารถสร้างวฒันธรรมทีดีใหก้บักลุ่มบุคคลเหล่านีได ้
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ดงัจะเห็นไดว้า่ขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถแบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ 
ดา้นชุมชน ดา้นสุขภาพและสวสัดิการ ดา้นการศึกษา ดา้นสิทธิมนุษยชน ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ  ดา้นสิทธิของผูบ้ริโภคและดา้นวฒันธรรม ซึงขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมทงั 7 

ดา้นนีสามารถทาํให้เป็นรูปธรรมจากการจดัตงัโครงการรณรงค์ต่างๆ การผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพ 
การโฆษณาสินคา้ทีเป็นจริงและบอกถึงส่วนประกอบทีถูกตอ้ง การใชก้ระบวนการผลิตทีไม่เป็นภยั
ต่อผูบ้ริโภคและสิงแวดลอ้มรวมถึงการบริจาค ทงันีนอกจากจะเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมแลว้ยงัเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ทีดีแก่บริษทัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัอีกดว้ย   

1.4  รูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

ในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม องคก์รจะตอ้งสามารถเชือมโยง
กิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรเขา้กบัความรับผิดชอบทางสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม ซึงตอ้งรูปแบบ
ความรับผดิชอบทางสังคมนกัวชิาการไดแ้บ่งประเภทไวด้งันี 

พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ และคณะ (2551) แบ่งประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามบทบาทและความเกียวขอ้งของหน่วยงาน ซึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี 

 1.  CSR-after-process ทมีักใช้ภาษาไทยว่า “กจิกรรมเพือสังคม” คือการดาํเนิน
กิจกรรม(activities) ของหน่วยงานซึงโดยมากเป็นองค์กรทีแสวงหาผลกาํไรเพือสร้างให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมในดา้นต่างๆโดยกิจกรรมทีดาํเนินการนนัมกัแยกต่างหากจากการดาํเนินธุรกิจที
เป็นกระบวนการ (process) หลกัของกิจการและเกิดขึนภายหลงัเช่น การแกไ้ขเยียวยาชุมชนทีไดรั้บ
ผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ การแจกจ่ายสิงของช่วยบรรเทาสาธารณภยั การเป็น
อาสาสมัครช่วยบาํเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึงกิจกรรมทางสังคมเหล่านีมกัเป็นกิจกรรมทีอยู่
นอกเหนือเวลาทาํงานตามปกติ 

 2.  CSR-in-process ซึงปัจจุบันเรียกกันว่า “ธุรกิจเพือสังคม” คือการดาํเนิน
ความรับผิดชอบต่อสังคมทีอยู่ในกระบวนการทาํงานหลกัของกิจการหรือเป็นการทาํธุรกิจทีหา
กาํไรอยา่งมีความรับผดิชอบ เช่น การป้องกนัหรือกาํจดัมลพิษในกระบวนการผลิตเพือไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อชุมชน การผลิตสินคา้และบริการทีมีคุณภาพและไดม้าตราฐานตามขอ้กาํหนดในฉลาก
ผลิตภณัฑ์ การเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑ์อยา่งถูกตอ้งครบถว้นต่อผูบ้ริโภค การชดเชยความเสียหาย
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ให้แก่ลูกคา้ทีเกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนกังาน ซึงการดาํเนินการรับผิดชอบ
เหล่านีถือวา่เป็นกิจกรรมทีอยูใ่นเวลาทาํงานปกติของกิจการ 

   3.  CSR-as-process ซึงอาจเรียกว่าเป็น “กิจการเพือสังคม” เพือให้แตกต่างจาก
สองประเภทขา้งต้นทีเป็นบทบาทขององค์กรธุรกิจโดยตรง กิจการในประเภททีสามนี มกัเป็น
องคก์รทีดาํเนินงานโดยไม่แสวงหากาํไรใหแ้ก่ตนเอง กล่าวอีกในหนึงคือ เป็นหน่วยงานทีก่อตงัขึน
เพือยงัประโยชน์ใหแ้ก่สังคมในทุกกระบวนการของกิจการ ตวัอยา่งของกิจการทีอาจจดัอยูใ่นข่ายนี 
ได้แก่ มูลนิธิ องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรประชาชน และส่วนราชการต่างๆ อย่างไรก็ดี  
กิจกรรมเพือสังคมในความหมายเต็มของ CSR-as-process นนัมีขอ้แตกต่างจากหน่วยงานทีเรียก
ตวัเองวา่องคก์รทีไม่มีวตัถุประสงคห์ากาํไร (non-profit organization) ตรงที หน่วยงานทีไม่หากาํไร 
อาจอยูใ่นสภาพทีไม่มีกาํไรใหท้งัแก่ตนเองและแก่สังคม อนัเนืองจากการขาดกระบวนการทาํงานที
มีประสิทธิภาพ 

ฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซี ลี  (Phillip Kotler and Nancy Lee 2005 :24-27 อา้ง
ถึงใน เกศมณี พฤกษาประดบักุล , 2553: 14-15) ไดแ้นะนาํหลกัการในการสร้างสรรคกิ์จกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร อนัดบัแรกคือการพิจารณาเลือกประเด็นในการดาํเนินการโดย
แนะนาํให้เริมตน้จากประเด็นทีกาํลงัอยู่ในความสนใจของสังคมในขณะนัน และสุดทา้ยคือการ
นาํมาปฎิบติั โดยพิจารณาวิธีการหรือกิจกรรมทีเหมาะสมในการนาํเสนอประเด็นสู่สาธารณชน 
ทงันีไดแ้บ่งรูปแบบกิจกรรมเพือสังคมไว ้7 รูปแบบดงันี 

1. การส่งเสริมประเด็นทางสังคม (Cause Promotion) องคก์รจดัหาเงินทุน การ
ช่วยเหลือในรูปแบบอืนๆหรือทรัพยากรต่างๆขององคก์รเพือเพิมการตระหนกัรู้และความห่วงใยต่อ
ประเด็นปัญหาสังคมบางประการ หรือเพือสนับสนุนการหาเงินบริจาค การเข้าร่วมหรือหา
อาสาสมคัร เพือตอบสนองต่อประเด็นใดประเด็นหนึง องค์กรอาจเป็นผูริ้เริมและบริหารจดัการ
ส่งเสริมประเด็นสังคมดว้ยตนเอง ( ตงัอยา่งเช่น Body shop รณรงคก์ารห้ามใชส้ัตวเ์ป็นตวัทดลอง
ในการผลิตเครืองสาํอางค)์ องคก์รอาจเป็นพนัธมิตรรายใหญ่ในการทาํกิจกรรม (ตวัอยา่งเช่น Aleve 

สนบัสนุนการเดินวงิเพือหาเงินใหมู้ลนิธิโรคไขขอ้) หรือองคก์รอาจเป็นหนึงในผูส้นบัสนุนหลายๆ
ราย ( ตวัอยา่งเช่น การรณรงค์สําหรับโครงการ Keep American Beautiful 2003 บริษทัทีเป็น
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ผูส้นบัสนุนกิจกรรม “Great America Cleanup” ประกอบดว้ย Lysol, Pepsi, Firestone และอีก
หลายๆบริษทั) 

2. การตลาดเกียวเนืองกับประเด็นสังคม (Cause-Related Marketing) องคก์ร
กาํหนดพนัธสัญญาว่าจะบริจาครายได้เป็นร้อยละของสินคา้ทีขายได้เพือสนองต่อประเด็นบาง
ประการ ส่วนมากขอ้เสนอนีจะประกาศใช้ในบางช่วงเวลา เฉพาะสินคา้บางตวัและเพือการกุสล
เฉพาะบางเรือง ในกรณีนีองคก์รมกัจะจบัมือกบัองคก์รทีไม่แสวงหาผลกาํไร สร้างสัมพนัธภาพเพือ
ผลประโยชน์ รวมทงัเพิมยอดขายสินคา้และให้ไดเ้งินสนบัสนุนเขา้การกุศล ตวัอยา่งเช่น Concast 

บริจาค 4.95 เหรียญสหรัฐฯ จากค่าบริการติดตงัอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ Ronald Mc Donald 

House Charities เป็นระยะเวลาหนึงเดือน) หลายคนคิดวา่กรณีแบบนี เป็นเรืองทีทุกคน ได-้ได-้ได ้
เพราะผูบ้ริโภคก็ไดโ้อกาสบริจาคเงินใหแ้ก่หน่วยงานการกุศลทีตนเองชอบอยูแ่ลว้ 

3. การตลาดเพือสังคมขององค์กร (Corporate Social Marketing) องค์กร
สนบัสนุนและ/หรือทาํโครงการรณรงค์เพือเปลียนพฤติกรรมมนุษยใ์นการพฒันาสุขภาพอนามยั
ของประชาชน ความปลอดภยั สิงแวดลอ้ม หรือความเป็นอยูที่ดีขึนของชุมชน จุดเด่นของโครงการ
คือ การมุ่งเนน้การปรับพฤติกรรมซึงแตกต่างจากการส่งเสริมประเด็นสังคมทีมุ่งในเรืองการสร้าง
ความตระหนกัรู้ การหาเงินทุนหรือหาอาสาสมคัรมาช่วยโครงการ องค์กร อาจพฒันาและจดัทาํ
โครงการรณรงคเ์พือการปรับเปลียนพฤติกรรมไดด้ว้ยตนเอง (ตวัอยา่งเช่น Philip Morris สนบัสนุน
ใหผู้ป้กครองคุยกบัเด็กๆถึงโทษการสูบบุหรี) แต่ส่วนใหญ่องคก์รมกัจะจบัมือร่วมกบัหน่วยงานรัฐ
ต่างๆ (Home Depot กบัหน่วยส่งเสริมการประหยดันาํ) และ/หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกาํไร 
(Pampers จบัมือกบัมูลนิธิ SIDs สนบัสนุนใหจ้บัทารกนอนหงายแทนทีจะนอนควาํหนา้) 

4. การบริจาคตรง (Corporate Philanthropy) องคก์รบริจาคโดยตรงต่อองคก์ร
การกุศลหรือเพือสนองต่อประเด็นสังคมหนึง ส่วนมากเป็นในรูปของกองทุนเงินช่วยเหลือ เงินสด
หรือวสัดุสิงของ กิจกรรมนีเป็นรูปแบบทีทาํกนัมาตงัแต่ดงัเดิม ส่วนใหญ่เป็นการสนองตอบต่อคาํ
ขอหรือเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกาล ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่กําลังถูกแรงกดดันทงัภายในและ
ภายนอกองคก์รให้จดักิจกรรมอยา่งมีกลยุทธ์มากขึน โดยคดัเลือกกิจกรรมการบริจาคทีมุ่งเนน้และ
สัมพนัธ์กบัเป้าหมายธุรกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
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5. การอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) องค์กร
สนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังาน คู่คา้ ให้สละเวลาของตนเองเพือช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนและ
สนองตอบต่อประเด็นสังคม กิจกรรมนีอาจจะเป็นกิจกรรมทีทางองคก์รจดัขึนเองโดยตรง หรืออาจ
เป็นกิจกรรมทีเกิดขึนจากการร่วมมือกบัพนัธมิตรกบัองคก์รไม่แสวงหาผลกาํไร กิจกรรมอาสาอา
เป็นกิจกรรมทีจดัขึนโดยองคก์ร หรือพนกังานอาจเลือกกิจกรรมของตนเองและขอการสนบัสนุน
จากบริษทัโดยการอนุญาตให้ลาไปทาํกิจกรรมอาสาหรือการสร้างฐานขอ้มูลพนกังานเหล่านีเพือ
ตอบแทนดว้ยโครงการเพือพนกังานอืนๆ 

6. ข้อปฏิบัติทางธุรกิจเพือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  (Socially 

Responsible Business Practices) เป็นการทีองค์กรสร้างขอ้ปฏิบติัทางธุรกิจรวมถึงการลงทุนที
สนับสนุนการแก้ปัญหาต่อประเด็นทางสังคมเพือพฒันาความเป็นอยู่ของชุมชน การดูแลรักษา
สิงแวดลอ้ม องคก์รอาจเป็นผูริ้เริมและปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง หรือจบัมือกบัองคก์รอืนๆ 

7. การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกําลังซือของคนในระดับ
ฐานราก (Developing and Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใช้
กระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและจาํหน่ายสินค้าและบริการให้เขา้สู่ตลาดล่าง สินค้าและ
บริการมีราคาทีไม่แพงเหมาะกบักาํลงัซือของผูบ้ริโภคในระดบัฐานรากเพือพฒันาคุณภาพชีวิต
พร้อมกบัการเปิดโอกาสทางธุรกิจใหเ้ขา้ถึงตลาดปริมาณมหาศาล 

ซึงจากความหมายทีทางนกัวชิาการดงักล่าวไว ้ไม่วา่จะเป็นรูปแบบกิจกรรมรูปแบบใด 
ลว้นแต่เป็นการสร้างความสันติสุขใหก้บัสังคมทงัสินแต่อาจจะมีการเชือมโยงกบักิจกรรมทางธุรกิจ
เพือใหเ้กิดส่วนประสมของความรับผดิชอบต่อสังคมทีกลมกลืนและยงัคงรักษาจุดประสงคข์องการ
ดาํเนินธุรกิจไวไ้ดไ้ปพร้อมๆกบัการสร้างความสันติสุขใหก้บั ชุมชน สังคมและประเทศต่อไป 

1.5  องค์ประกอบความรับผดิชอบของภาคธุรกจิ 

เมือธุรกิจได้ดาํเนินการผลิตสินค้าและบริการแล้ว ก็ต้องนําสินค้าหรือบริการ
ออกจาํหน่ายสู่สังคม ซึงธุรกิจจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงอยูต่ลอดเวลา ในเรืองความรับผิดชอบทีตอ้งมีต่อ
ผูบ้ริโภค ผูบ้ริหารและพนกังาน รวมทงัต่อสังคมโดยรวมดว้ย ดงันนัธุรกิจจึงไม่ควรมุ่งหวงักาํไร
สูงสุดเพียงอยา่งเดียว แต่ควรตอ้งให้ความสําคญัและความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ย มิฉะนนัธุรกิจก็
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ไม่สามารถดาํเนินการอยู่ได ้ดว้ยเหตุผลดงักล่าวธุรกิจจึงควรรับผิดชอบต่อสังคม ซึงสามารถแบ่ง
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจออกเป็น (วมิล จนัทร, 2552: 14) ดงันี 

1.5.  ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในธุรกิจ ซึงเป็นความรับผิดชอบทีเจา้ของ
กิจการหรือผูร่้วมลงทุนสามารถควบคุมดูแล ไม่วา่จะเป็นวสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน ค่าใชจ่้ายต่างๆอาจ
กล่าวไดว้า่ความรับผดิชอบทีมีต่อสังคมภายในธุรกิจมี ดงันี 

 1.5.5.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ลงทุน ผูที้นาํเงินมาลงทุนในกิจการ ไม่วา่จะ
เป็นเจา้ของ ผูร่้วมหุ้นส่วน ก็ต่างตอ้งการผลตอบแทนหรือส่วนแบ่งกาํไรทีเหมาะสมเพือจูงใจให้ผู ้
ลงทุนไดด้าํเนินกิจการต่อไป 

 1.5.5.2 ความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร โดยทวัไปผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ทงั
หวัหนา้งาน ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆต่างตอ้งการค่าตอบแทนทีเหมาะสมและอาจจะตอ้งการความมนัคง
ในการทาํงาน ความก้าวหน้าในอาชีพและสามารถพฒันาความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกบั
ตาํแหน่งงานของผูบ้ริหารดว้ยเช่นกนั 

 1.5.5.3 ความรับผดิชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง เจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหาร
ตอ้งการวา่จา้งบุคคลต่างๆเขา้มาช่วยทาํงาน และตอ้งจ่ายค่าตอบแทน ดงันนัการกาํหนดค่าตอบแทน
ควรมีหลักเกณฑ์ทีเหมาะสม  ทังบรรยากาศในทีทํางาน การอํานวยความสะดวก เครืองมือ 
เครืองจกัร การจดักิจกรรมสันทนาการพกัผอ่นหยอ่นใจต่างๆ การให้สวสัดิการเกียวกบัเงินกูย้ืมแก่
พนกังานเป็นตน้ 

1.5.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกธุรกิจ เป็นสิงแวดล้อมทีอยู่ภายนอก
กิจการ แต่เป็นส่วนหนึงทีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานภายในธุรกิจ ดงันนัผูบ้ริหารจึงควรมีความ
รับผดิชอบต่อสังคมภายนอกไดแ้ก่ 

 1.5.2.1 ความรับผดิชอบทมีีต่อผู้บริโภค ความซือสัตยท์งัในดา้นการตงัราคา 
การโฆษณาชวนเชือ การเลือกใชว้ตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตสินคา้ตอ้งใหไ้ดม้าตราฐาน 

 1.5.2.2 ความรับผดิชอบต่อรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ธุรกิจตอ้งให้ความ
ร่วมมือในการปฎิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั ตามมาตราการของหน่วยงานรัฐ ทงัในเรืองภาษีอากร 
การช่วยค่าจา้งแรงงาน เป็นตน้ 
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 1.5.2.3 ความรับผดิชอบต่อสาธารณชน โดยธุรกิจควรเขา้มาช่วยเหลือสังคม
ในดา้นต่างๆ เช่น การส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมการวิจยั การสร้างโรงพยาบาล การสงเคราะห์
ต่อผูย้ากไร้ เป็นตน้ 

 1.5.2.4 ความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม ธุรกิจเมือมีการผลิตสินคา้และ
บริการแลว้ไม่ใช่เพียงเพือให้ไดผ้ลกาํไรหรือค่าตอบแทนเท่านนั ควรจะคาํนึงถึงผลกระทบจากการ
ดาํเนินงานทีจะส่งไปยงัชุมชนรอบขา้ง เช่น ปัญหานาํเสีย ปัญหาอากาศเป็นพิษ ปัญหาขยะมูลฝอย 
เป็นตน้ 

 1.5.2.5. ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการเลือกใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดัและคุม้ค่า เช่น การไม่จบัสัตวน์าํในฤดูวางไข่ การไม่ใชเ้ครืองมือ
การประมงทีผดิกฎหมาย การไม่ทาํลายป่าไม ้การไม่ทาํลายหนา้ดินเป็นตน้ 

แม้วิวฒันาการของ CSR นันจะเป็นเรืองทีค่อนข้างซับซ้อนและไม่มีมาตรฐาน
ตายตวั  อยา่งไรก็ตามในการประยุกต ์CSR เขา้กบัธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรมในทุกขนาดไม่วา่จะเป็น
ธุรกิจขนาดเล็ก กลางใหญ่ หรือระหว่างประเทศนันก็ได้มีการรวบรวมลกัษณะรูปธรรมในการ
ดาํเนินการดา้น CSR ไว ้โดยเฉพาะจาก European commission on CSR ซึงกล่าววา่ CSR นนัมีอยู่
สองมิติหลกัๆก็คือมิติภายในอนัเป็นการดูแลกิจกรรมต่างๆทีธุรกิจนนัดาํเนินการอยูแ่ละจดัการได้
โดยตรงเช่นการจดัการแรงงาน กระบวนการผลิตหรือการจดัการดา้นสิงแวดลอ้มและมิติภายนอก
ซึงเกียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจทีบริษทัอาจจะควบคุมไม่ได้โดยตรงเช่นการดูแลลูกค้า การ
รับผดิชอบต่อคู่คา้ (supplier) และการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการพฒันาสังคม เป็นตน้ ดงันี (อิมเมจ 
พลสั, 2556) 

1.5.3 มิติภายใน 

1.5.3.1  การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม องคก์ร
ต่างๆ ปัจจุบนัมีความทา้ทายทีจะตอ้งดึงพนกังานทีมีความสามารถดงันนัธุรกิจฯ จึงควรส่งเสริมการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบ  เ ช่น  ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต  Life-long 

learning   การให้ขอ้มูลทีโปร่งใสกบัพนกังานในทุกๆ ดา้น   การให้ความสมดุลระหวา่งงาน ชีวิต
ครอบครัว และการพกัผ่อนการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมทงัด้าน การคดัเลือกเขา้ทาํงาน  รายไดแ้ละ
ความกา้วหนา้ทางการงานโดยเฉพาะกบัผูห้ญิงและผูพ้ิการ   การดูแลเอาใจใส่พนกังานโดยเฉพาะที
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ไดรั้บบาดเจ็บ และ/หรือเกิดปัญหาสุขภาพจากการงาน นอกจากนันในดา้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ธุรกิจควรทีจะให้ความสําคญักบัการฝึกอบรมในระดบัต่างๆหรือแมแ้ต่การมีนโยบายส่งเสริมการ
เรียนรู้ทีสร้างสรรค์ เช่น การสนบัสนุนช่วงต่อระหว่าง โรงเรียนมาสู่พนักงานสําหรับคนรุ่นใหม่
โดยการให้การฝึกอบรมพิเศษสําหรับคนกลุ่มนี  นอกจากนันทีสําคัญทีสุดคือการสร้าง
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใหม่ๆใหเ้กิดขึนในทีทาํงานใหไ้ด ้

1.5.3.2 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมาย
ควบคุมดูแลดา้น สุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงานแต่กระแสการกระจายงานไปสู่ คู่คา้ หรือ 
Supplier ทาํให้บริษทัควบคุมไม่ทวัถึงจึงเป็นประเด็นทีน่าสนใจทีควรจะช่วยกนัดูแลหรือตงัเป็น
นโยบายขององค์กรฯ เช่น เลือกร่วมทาํธุรกิจ หรือเลือกใช้ คู่คา้หรือ  Supplier ทีมีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ ต่อพนกังานเพือเป็นการควบคุมดูและอีกทางหนึง อีกทงัยงัเป็นการบีบให้ บริษทัอืนๆ
ทีตอ้งการจะทาํธุรกิจกบัเราตอ้งพฒันาตนเองตามไปดว้ย เพราะมิเช่นนนัหากเกิดผลร้ายจากการที
ใช้ คู่ค้าทีไม่ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง เมือเกิดกรณี ขึนมา
ภาพลกัษณ์ทีไม่ดีก็จะกลบัขึนมาถึง บริษทัแม่บริษทัผูว้่าจา้งด้วย ในต่างประเทศได้มีการพฒันา
มาตรฐานความปลอดภยัของอุปกรณ์ในการดาํเนินงานทงัในออฟฟิศและโรงงาน  ตงัแต่เครืองเขียน
ไปจนถึงเครืองจกัร เพือลดและป้องกันอนัตรายทีอาจเกิดขึนกบัพนักงานให้ได้มากทีสุด  ซึง
ประเทศไทยน่าจะนาํมาประยกุตใ์ช ้ 

1.5.3.3 การปรับตัวต่อการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

การบริหารองคก์รทีมีนโยบายทีจะรับผิดชอบพนกังานในกรณีทีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคมหรือ
การเมือง หรือแมแ้ต่การปรับโครงสร้างภายในขององคก์รเอง  โดยเฉพาะการควบรวมกิจการต่างๆ
ซึงมกัจะนาํมาสู่การเลิกจา้งพนกังานจาํนวนมากซึงไม่ส่งผลดีต่อองคก์รเอง นอกเสียจากจะสุดวิสัย
จริงๆเพราะทาํให้ความเชือถือ ไวว้างใจและความรู้สึกเป็นอนัหนึงอนัเดียวกบัองค์กร ตอ้งเสียไป
ทงันีในช่วงทีเกิดวิกฤตในองค์กรฯ นนัๆ การปรึกษาหารือและสร้างความร่วมมือกนัในกลุ่มผูที้
เกียวขอ้งกับบริษทัไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือแมแ้ต่ลูกคา้ย่อมนํามาซึงการ
แกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพและยงัยนืมากกวา่ 

1.5.3.4 การจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อมในองค์กร  การลดการใช้
ทรัพยากรและการปล่อยสารพิษ ของเสีย ซึงเป็นการลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม ยอ่มเป็นผลดีต่อ
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องค์กรนนัๆ เองในอนัทีจะจดัการการผลิตสินคา้และบริการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึนและยงัเป็น
การลดต้นทุนด้านพลังงาน และการจัดการของเสียต่างๆ อีกด้วยซึงนําไปสู่ผลกําไรทีสูงขึน 
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดทีเพิมขึนและทีสาํคญั เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบับริษทัถือ
วา่ไดป้ระโยชน์ต่อทุกฝ่าย (Win-Win) 

1.5.3.5 บรรษัทภิบาลและความโปร่งใสในการดําเนินกิจการ  ปัจจุบนั ความ
เชือมนั ทีมีต่อบริษทัฯ เป็นสิงทีสาํคญัทีสุดโดยเฉพาะบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนั
ความโปร่งใสและขันตอนการตัดสินใจต่างๆ ของบริษัททีมีความชัดเจน ตรวจสอบได้จึงมี
ความสําคญัอย่างยิงยวดทงัต่อ ความมนัคงของบริษทัในมุมมองของนกัลงทุน และความมนัคงใน
สังคมทงันีเป็นเพราะวา่การบริหารจดัการทีมีความโปร่งใส ทางบญัชีและกระบวนการตดัสินใจใน
ทุกระดบันนัยอ่มนาํไปสู่ ขอ้มูลทีมีความชดัเจนซึงสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยนกัลงทุนและผูที้เกียวขอ้ง
ซึงทาํให้เกิดระบบการลงทุนในสังคมโดยรวมทีมีประสิทธิภาพความผิดปกติทางการเงิน หรือ
กระบวนการตดัสินใจต่างๆย่อมจะสามารถถูกพบและจดัการได้โดยองค์กรทีเกียวข้องและลด
โอกาสของความสูญเสียทงัในดา้นการเงินและทรัพยากรต่างๆทีตอ้งเสียไปกบัการคอรัปชนัอีกดว้ย
ซึงนาํไปสู่สังคมทีมีความยงัยนืและแขง็แรงทางเศรษฐกิจในทีสุด 

1.5.4 มิติภายนอก 

 1.5.4.1  การจัดการกับ คู่ค้า (Supplier) และหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partners) ที
รับผิดชอบต่อสังคม  กล่าวคือการเลือก คู่คา้ หรือ Supplier และหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือ Partners 

ควรคาํนึงถึงบทบาทการรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รนนัๆ เพือเป็นการขยายความรับผิดชอบต่อ
สังคม จากองค์กรของตนไปสู่องค์กรอืนๆทีเกียวขอ้งและป้องกันปัญหาทีอาจจะตามจากความ
ซบัซอ้นของระบบธุรกิจสมยัใหม่ทียากต่อการควบคุมใหค้รอบคลุมไปทงั Supply Chain ซึงอาจจะ
มีนโยบายหรือกิจกรรมทีส่งเสริมประเด็นเหล่านี อาทิส่งเสริมผูป้ระกอบการใหม่ๆ ทีจะเขา้มาเป็นคู่
คา้ ดว้ยการส่งทีปรึกษาไปช่วยพฒันาระบบการทาํงานใหมี้ความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นตน้ 

1.5.4.2 การดูแลผู้บริโภค ผูบ้ริโภคหรือผูซื้อสินคา้และบริการขององค์กร
เป็นแหล่งทีมาของรายได้ ดงันนัจึงตอ้งมีระบบการดูแลผูบ้ริโภคในทุกๆกระบวนการของสินคา้
และบริการ ตงัแต่การผลิต การขาย ไปจนถึงการทิงให้ปลอดภยั มีประสิทธิภาพทงัในเชิงคุณภาพ
และราคาและมีจริยธรรม นอกจากนนัยงัสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคดว้ยการเลือก
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ผลิต จาํหน่าย สินคา้และบริการเฉพาะดา้นให้เหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคหรือแมแ้ต่การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ให้สามารถใชไ้ดก้บัทุกกลุ่มรวมถึงผูพ้ิการดว้ย (Design for All) เช่นเครืองใชไ้ฟฟ้าทีมี
อกัษรเบลล ์และ/หรือ สังการดว้ยเสียงสาํหรับคนปกติและคนตาบอดใชไ้ด ้

1.5.4.3  ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง (Local Communities) บริษทั
ต่างๆ ตามปกติจะใหป้ระโยชน์ต่อชุมชนอยูแ่ลว้ เช่น จา้งแรงงานชุมชน ซึงนาํสู่รายไดสู่้ชุมชน และ
รายได้ภาษีของพืนทีซึงนําไปสู่ทุนสาธารณะทีสามารถนํามาสร้างประโยชน์แก่ชุมชนได้
อีก  นอกจากนนับริษทัฯ ยงัตอ้งพึงชุมชนรอบขา้ง ในรูปแบบของ แรงงาน และอืนๆ   ดงันนับริษทั
ฯ จึงควรมีส่วนช่วยเหลือทงัดา้นสุขภาพ และสิงแวดลอ้มชุมชน  (และใกลเ้คียง) ผา่นการบริจาค 
หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใดๆ ทีจะช่วยพฒันาชุมชน และนาํไปสู่ความแข็งแรงของชุมชน
นันๆ ซึงผลตอบแทนทีบริษัทจะได้รับ คือภาพลักษณ์ทีดีนําไปสู่ความร่วมมือและพร้อมจะ
ช่วยเหลือบริษทัฯ 

1.5.4.4  ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษทัต่างๆ ทีอยู่ในเมืองหรือ 
บริษทัใหญ่อาจไม่ได้เกียวขอ้งโดยตรงกบัพืนทีในบริเวณนนัๆ มากนัก หรือเป็นบริษทัทีมีสาขา
มากมายทวัประเทศ ดงันนับริษทัเหล่านีจึงควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกวา้งโดยการ
บริจาค ทาํกิจกรรม หรือสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ  เพือแก้ไขและพฒันาสังคม ในประเด็นที 
บริษทัเกียวขอ้ง สนใจซึงถือเป็นการแสดงบทบาทผูน้าํทางธุรกิจต่อการสร้างความเปลียนแปลงต่อ
สังคมอย่างชดัเจนและควรเป็นอย่างยิงทีจะวดัผลได ้จึงจาํเป็นทีจะตอ้งมีการวางแผน และการหา
พนัธมิตรในการปฏิบติังานทีดีซึงจะนาํมาสู่ภาพลกัษณ์ทีดCorporate Citizenship ซึงเป็นรากฐาน
สําคญัในการสร้างความไวว้างใจและคุณค่าของบริษทัในมุมมองของผูบ้ริโภคและหน่วยงานที
เกียวขอ้ง  

1.5.4.5 การรับผิดชอบต่อโลก ในมิติต่างๆ เช่น สิงแวดลอ้ม สิทธิมนุษยชน 
และประเด็นสําคญัอืนๆ ในระดบัภูมิภาค และ/หรือ ระดบัโลก ตามความเหมาะสม และศกัยภาพ
ขององค์กรบริษทัสามารถร่วมมือกับ องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล องค์กรไม่แสงหา
ผลประโยชน์  สถาบนัการศึกษา องคก์รธุรกิจอืนๆ เพือร่วมมือกนั  
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จากความหมายทีนักวิชาการดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าการดาํเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมควรให้ความสําคญัในการดาํเนินกิจกรรมทียงัผลต่อองค์ประกอบทงัภายนอก
และภายในองคก์รธุรกิจโดยทีไม่คิดแยกออกจากการดาํเนินกิจการของธุรกิจ ซึงมุ่งดาํเนินกิจกรรม
กบัผูที้มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือผูที้เกียวขอ้งกบัภาคส่วนธุรกิจ อาจเริมจากการดาํเนินกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมภายในองคก์รก่อน เช่น พนกังานลูกจา้ง ผูบ้ริหาร ผูร่้วมทุน และต่อขยายความ
รับผิดชอบไปยงัสังคมภายนอกให้กวา้งขึน เช่น ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน สังคม ประเทศ และสุดทา้ยต่อ
โลกทีมนุษยไ์ดอ้าศยั ทงันีเพือสร้างใหเ้กิดความยงัยนืของธุรกิจอยา่งแทจ้ริงต่อไป 

1.6  กลยุทย์ในการดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 

กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ (2550 : 166-176)ไดใ้ห้คาํแนะนาํในการดาํเนิน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจไว ้ดงันี 

1.6.1 ภายในองค์กร กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รไม่ควรถูกมอง
แยกออกจากองค์กรแต่ควรรวมเป็นส่วนหนึงขององค์กร ดังนันการเริมต้นควรเป็นการพฒันา
แนวคิด ข้อกาํหนด แนวทางสร้างความรู้ ความเข้าใจและค่านิยมในองค์กรอย่างทวัถึง เพือให้
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รเป็นสิงทีออกมาจากภายในองคก์รอยา่งแทจ้ริง 

 1.6.1.1  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเริมต้นจากพันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย (Goal) และค่านิยมองค์กร (Values)  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจไม่ควร
แยกออกจากเป้าหมายหลกั แต่ควรสอดคลอ้งกบัวถีิการดาํเนินธุรกิจทีองคก์รกระทาํอยู ่เป็นสิงทีถูก
หลอมรวมอยูภ่ายในองคก์ร โดยเริมจาก พนัธกิจ เป้าหมาย และค่านิยม ทีถูกสร้างไวอ้ยา่งชดัเจนวา่
องค์กรมีแนวคิดหรือความเชือเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร จะเป็นไปในทางทิศใด 
ระยะสันหรือระยะยาวองค์กรมีความคาดหวงัถึงการอยู่รวมกับสังคมและสิงแวดล้อมอย่างไร 
รวมถึงการทีผูน้าํมีวิธีการในการถ่ายทอดและปฏิบติัตนเป็นตวัอย่างให้กบัพนกังานในระดบัต่างๆ
อยา่งไร 

 1.6.1.2 ทีมผู้ดูแลรับรับผิดชอบ เพือให้องค์กรสามารถดําเนินการเกียวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์กรควรมีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบในการ
ทาํงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งเป็นรูปธรรม ตงัแต่ศึกษาเตรียมการวางแผน การติดต่อ
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ประสานงานทงัภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร การบริหารจดัการอาสาสมคัร รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลโครงการเพือการวเิคราะห์ปรับปรุงและรายงานผลต่อผูบ้ริหารระดบัต่อไป 

 1.6.1.3 การสือสารภายในองค์กร การให้ข้อมูลข่าวสารถึงนโยบายและ
ทิศทางเป้าหมายและแผนงานเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกบัพนกังานทุกระดบั
ทงันีเพือทาํให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจทีถูกต้อง สามารถมองเห็นความสําคญัของการ
สนบัสนุนกิจกรรมขององคก์รใหด้าํเนินไปในทิศทางเดียวกนั ไม่มีทศันคติในเชิงลบ แต่รู้สึกวา่เป็น
จิตสาํนึกทีทุกคนควรมีและประพฤติและปฎิบติัร่วมกนั 

 1.6.1.4 ปฎบิัติการเชิงรุก องคก์รควรมองและมีนโยบายดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในลกัษณะเชิงรุกทงัแนวคิดและปฏิบติั ซึงสามารถจะสร้างผลกระทบให้เกิดขึนกบัสังคม
ไดอ้ย่างชัดเจน ริเริมสร้างสรรค์ กระตุน้ให้เกิดการพฒันากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างจริงจงั สร้างความเชือมโยงไปยงักลุ่มทีเกียวขอ้งและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทีตอ้งการไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ซึงตอ้งอาศยักระบวนการคิด วางแผน ปฏิบติั ติดตามและประเมินผล แกไ้ขปรับปรุงอยา่ง
ต่อเนือง บริษทัตอ้งยึดมนัในเป้าหมายทีตงัไว ้รักษาตามพนัธสัญญาทีไดใ้ห้ไวแ้ละดาํเนินตามกล
ยทุธ์ทีวางไวอ้ยา่งมุ่งมนั 

1.6.2  การเลอืกประเด็นทางสังคม (Social Issue) 

 1.6.2.1. บริษัทไม่ควรเลือกประเด็นทางสังคมมากเกินไป ควรกําหนดกรอบ 
ขอบเขตในเรืองทีตนเองสนใจอย่างชัดเจน  เช่น ตอ้งการสนับสนุนพฒันาการศึกษาสําหรับเด็ก
ยากจนหรือเด็กดอ้ยโอกาส ทงันีการกาํหนดประเด็นทีชดัเจนและไม่หลากหลายจนเกินไปจะทาํให้
บริษัทสามารถกําหนดกลยุทธ์การทาํงานและกลุ่มเป้าหมายทีต้องการเข้าถึงได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนีการทีบริษัทมุ่งเน้นในเรืองใดเรืองหนึงอย่างต่อเนืองทาํให้ภาพของบริษทัเกิดการ
เชือมโยงไปยงัการส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน ง่ายต่อการ
เลือกพนัธมิตรในการดาํเนินงานในระยะยาว  ทาํใหอ้งคก์รเกิดการสังสมทกัษะ ความรู้ความชาํนาญ
และนาํไปสู่การเป็นผูน้าํในการพฒันาเฉพาะดา้นต่อไป 

 1.6.2.2 บริษัทควรเลือกประเด็นปัญหาทีสังคมให้ความสนใจ มองเห็นว่า
เป็นสิงสําคญั เป็นปัญหาทีควรได้รับการแก้ไข พฒันาเป็นอนัดับตน้ๆ ในปัจจุบนัอาจจะเห็นว่า
ประเด็นปัญหาเรืองสิงแวดล้อม โดยเฉพาะโลกร้อนถูกมองว่าเป็นสิงทีส่งผลกระทบให้กบัโลก
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อย่างรุนแรง รวมถึงปัญหาเรืองความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา เป็นตน้ อย่างไรก็ตามความสําคญั
ของประเด็นปัญหาถูกมองแตกต่างกนัไปในแต่ละชุมชน ขึนอยูก่บัสถานการณ์และบริบททางสังคม 
บางกรณีอาจเกิดภยัพิบติัต่างๆ ก็ถือเป็นกรณีเร่งด่วนและสาํคญัทีทุกคนควรใหก้ารช่วยเหลือ 

 1.6.2.3 การดูแลและพัฒนาชุมชนในพืนทีทีบริษัทดําเนินการอยู่ ทงัด้าน
สังคม สภาพความเป็นอยูแ่ละเศรษฐกิจ เป็นสิงสาํคญัของบริษทัทีควรดาํเนินการโดยเฉพาะอยา่งยิง
การดูแลป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีชุมชนไดรั้บจากการดาํเนินการของบริษทั ซึงจะเป็นกุญแจ
สําคญัในการสร้างความรู้สึกการเป็นส่วนร่วมกบัชุมชน ลดความปฏิเสธ มีความเป็นอนัหนึงอนั
เดียวกนั ทาํให้องคก์รอยูไ่ดอ้ยา่งมนัคงถาวร นอกจากนีแลว้ชุมชนและสังคมเองก็คือส่วนหนึงของ
ลูกคา้ของบริษทัเช่นกนั 

 1.6.2.4 ในการดําเนินธุรกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน ลูกค้า สังคมและรัฐบาลเป็นผู้มีความสําคัญ บริษทัสามารถเลือกประเด็นทางสังคมโดย
พิจารณาถึงความเกียวเนืองกบัผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียทีจุดเริมตน้ เช่น บริษทัมุ่งเนน้ให้ความสนใจใน
การพฒันาสภาพความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นลาํดบัแรก การส่งเสริมสวสัดิการพนักงานและ
ครอบครัว การแกไ้ขปัญหาหนีสิน เป็นตน้  

 1.6.2.5 ควรพิจารณาประเด็นทางสังคมทีเข้ากับพันธกิจ เป้าหมาย สินค้า
และบริการขององค์กร โดยทวัไปแลว้ทุกบริษทัลว้นแต่ดาํเนินการผลิตสินคา้และบริการภายใตพ้นัธ
กิจทีไดก้าํหนดไว ้และทาํการส่งมอบสินคา้และบริการในทางทีสะทอ้นให้เห็นถึงคุณค่าของบริษทั 
ซึงความสอดคลอ้งระหวา่งกนัจะสามารถทาํให้องคก์รดาํเนินการสนบัสนุนประเด็นทางสังคมนนั
ไดอ้ยา่งต่อเนืองเป็นระยะเวลานาน 

1.6.3  สร้างพนัธมิตร 

การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม บางครังองค์กรจาํเป็นตอ้ง
สร้างความร่วมมือทังนีเนืองจากข้อจาํกัดทางด้านทรัพยากร ความรู้ความชํานาญเฉพาะเรือง 
เครือข่าย การเข้าถึง รวมถึงความสามารถพิเศษ ทีบริษทัไม่สามารถจัดหาได้ ดังนันการเลือก
หน่วยงาน พนัธมิตรและรูปแบบความสัมพนัธ์เป็นปัจจยัของความสําเร็จทีสําคญั ก่อให้เกิดการ
สร้างคุณค่าร่วมกนั ทงัในส่วนขององคก์ร (Corporate Value) และคุณค่าทางสังคม (Social Value) 

ภายใตก้รอบแนวคิดของความเท่าเทียมและการเป็นพนัธมิตรทียงัยนื 
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 1.6.3.1 เลือกพันธมิตรทีมีความสอดคล้องกันทังในเรืองของพันธกิจ 
เป้าหมาย ค่านิยม ความทา้ทายประการสําคญัคือการหาพนัธกิจ เป้าหมายและค่านิยมทีสอดคลอ้ง
กบับริษทัการทาํงานร่วมกนัภายใตก้รอบแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมผลทีเกิดขึนมีผลกระทบ
ต่อสังคมอย่างหลีกเลียงไม่ได้ การเป็นพนัธมิตรเพือให้โครงการสามารถบรรลุภารกิจต่างๆตาม
เป้าหมายและสร้างการเปลียนแปลงไปในทางทีดีให้กบัชุมชน ตอ้งมาจากการมีความคาดหวงั การ
มองอนาคตและสิงทีเกิดขึนเป็นอยา่งเดียวกนั จะทาํให้การวางแผนดาํเนินการพฒันาเป็นไปในทาง
ทิศเดียวกนั ไม่เกิดการเบียงเบนไปจากเป้าหมายทีตงัไว ้

 1.6.3.2  การสร้างความสัมพันธ์บนพืนฐานของความเท่าเทียมกัน ความ
เชือถือกนัและการเปิดเผยระหว่างกนั การเป็นพนัธมิตรร่วมกนัในทีนีมากกว่าความสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะผูใ้ห้กบัผูรั้บแต่เป็นพนัธมิตรในพืนฐานของความเท่าเทียมกนัในลกัษณะขององคก์รร่วม 
ให้ความเคารพและความเชือถือ มีการกําหนดวตัถุประสงค์ วางแผนและเป้าหมายร่วมกัน 
แลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนัอยา่งเปิดเผย ซึงเป็นคุณลกัษณะของการเป็นพนัธมิตรทียงัยืน
มากกวา่พนัธมิตรชวัขา้มคืน 

 1.6.3.3 การเป็นพันธมิตรทีสนับสนุนและแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน 
ลกัษณะทีสําคญัอีกประการหนึงคือ การสนบัสนุนช่วยเหลือแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกนั ทงัใน
เรืองเงินทุนและทรัพยากรอืนๆ เช่น  ทรัพยากรบุคคล  วัสดุสิงของทีจําเป็น  ทักษะ  ความรู้
ความสามารถต่างๆ นอกจากนียงัเป็นการรวมเอาความสามารถพิเศษทงัสองฝ่ายเขา้ดว้ยกนั เพือให้
ดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมบรรลุตามวตัถุประสงค ์

 1.6.3.4 การวางแผน ปฎิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุงให้เหมาะสม บริษทัและ
องค์กรพนัธมิตรควรมีส่วนร่วมระหว่างกนัในทุกขนัตอนของการทาํงาน นับตงัแต่การวางแผน
โครงการ กาํหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางปฎิบติัร่วมกนั มีการระบุหน้าทีของ
องค์กรอย่างชัดเจน มีการวางข้อกาํหนดในการติดตาม ตรวจสอบร่วมกัน มีการกาํหนดกรอบ
ระยะเวลา การรายงานและติดตามรายงานผลจนกระทงัถึงการนาํผลงานมาวเิคราะห์ สรุปผล เพือหา
ข้อปรับปรุงในการทาํงานร่วมกันต่อไป ซึงข้อดีของการมีส่วนร่วมในวงจรในการทาํงานทุก
ขนัตอนเช่นนี จะทาํให้ทงัสององค์กรมองเห็นภาพของโครงการตรงกันอย่างชัดเจน รับรู้และ
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ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนจากการทาํงานเป็นทีม และก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัและนาํไปใชใ้น
การปรับปรุงพฒันาศกัยภาพขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.6.4   การดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม  
การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รต่างๆมีหลากหลาย

รูปแบบ ซึงอาจจะเป็นกิจกรรมทีอยูภ่ายในกระบวนการดาํเนินธุรกิจ เช่น การปรับปรุงกระบวนการ
ดาํเนินธุรกิจเพือลดหรือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและสิงแวดล้อม อย่างเช่นการใช้
พลังงานบริสุทธิหรือปรับปรุงกระบวนการการผลิตเพือลดมลพิษ  หรือกิจกรรมทีอยู่นอก
กระบวนการ เช่น  การบริจาคเงินและสิงของ การแบ่งกําไรจากการขาย  การส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์เพือสร้างการรับรู้ปัญหาสังคม การสนับสนุนให้พนักงาน หุ้นส่วน คู่คา้ เขา้ร่วม
อาสาสมคัรในการทาํประโยชน์ให้กบัชุมชน การใชเ้ครืองมือทางการตลาดเพือส่งเสริมโนม้นา้วให้
ประชาชนเกิดการเปลียนแปลง พฤติกรรม ทงัการลด ละ เลิก หรือประพฤติปฎิบติั หรือแมแ้ต่การ
ประยุกตกิ์จกรรมหลากหลาย ประเภทเขา้ดว้ยกนั ทงันีขึนอยูก่บัศกัยภาพและการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในแต่ละโครงการ 

 1.6.4.1 กจิกรรมทสีามารถตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท 
ประเด็นสําคญัของการเลือกกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนนั ควรเริมตงัแต่ขนัวางแผนโดย
พิจารณาจาก วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ เพือนาํไปกาํหนดกิจกรรมทีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการทีจาํเป็นได ้เช่น การเพิมพูนมูลค่าทางการตลาด การส่งเสริมชือเสียงอนัดีของบริษทั 
การบริหารจดัการและเป้าหมายทีเกียวขอ้งอืนๆเช่น โครงการโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ของเครือ ซี พี. 
สามารถตอบสนองในเรืองความตอ้งการดา้นบุคลากรขององค์กร American Express ทีกิจกรรม 
Cause-Related เพือเพิมมูลค่าทางการตลาดทงัการเพิมจาํนวนลูกคา้ใหม่และการใชสิ้นคา้และบริการ
ของบริษทั เป็นตน้ 

 1.6.4.2 กิจกรรมทีสามารถตอบประเด็นปัญหาได้อย่างชัดเจน  บริษทัตอ้ง
ทาํการศึกษาและประเมินวา่กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีจะทาํขึนนนัเหมาะสม มีศกัยภาพ
ในการแกไ้ข ปรับปรุงปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริงตรงตามความตอ้งการหรือไม่ เช่น ปัญหาสิงแวดลอ้ม
จากโรงงานทีส่งผลกระทบต่อชุมชน ในการแกปั้ญหาทีเกิดขึน โรงงานได้ทาํการบริจาคสําหรับ
สิงก่อสร้างให้ชุมชน เช่น ถนน ศาลากลาง แทนทีโรงงานจะเลือกแกปั้ญหาจากการกระบวนการ
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ผลิตของตนเอง เช่น การปรับปรุงระบบบาํบดันาํเสีย การใชพ้ลงังานบริสุทธิ การลดขยะ ซึงเป็นการ
แกไ้ขปัญหาทีตรงกวา่ 

 1.6.4.3 กจิกรรมทีส่งเสริมความสัมพันธ์ให้กับบริษัท องคก์ร พนัธมิตรและ
ชุมชน การกาํหนดรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีเหมาะสม ควรมีส่วนช่วยสร้าง
ความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งบริษทั องคก์รพนัธมิตรและชุมชนเป้าหมาย ทงันีเพือลดการต่อตา้น ไดรั้บ
การตอบรับและก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยนื 

 1.6.4.4 กิจกรรมทีบริษัทและพันธมิตรสามารถมีศักยภาพในการทํางานให้
บรรลุผลสําเร็จ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมทีดีควรส่งเสริมให้เกิดการประสานความสามารถ
พิเศษของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกันเพือให้กิจกรรมประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์เป้าหมาย 
กิจกรรมมีความโดดเด่นดึงดูดความสนใจจากสาธารณชน สร้างการรับรู้และสร้างประโยชน์ร่วมกนั
ทงับริษทั พนัธมิตรและสังคม 

 1.6.4.5. การเลือกกิจกรรมทีหลากหลาย  เพือให้บรรลุวตัถุปรสงค์และ
เป้าหมายทีตงัไว ้บริษทัอาจตอ้งมีการผสมผสานกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมหลายรูปแบบเขา้
ดว้ยกนั เพือสร้างความแขง็แกร่งและลดขอ้ดอ้ยของกิจกรรมแต่ละประเภท 

1.6.5  การประเมินผล 

ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ หลังจากสินสุดการดําเนินกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมแลว้ การประเมินผลการดาํเนินงานเป็นสิงจาํเป็นทีองคก์รตอ้งปฎิบติัเพือนาํผล
ทีไดจ้ากการประเมินมาปรับปรุง หาแนวทางทีเหมาะสมในการดาํเนินกิจกรรมในอนาคตต่อไป 

 1.6.5.1 การกาํหนดวตัถุประสงค์ ตวัชีวดัและวธีิการประเมินบนพืนฐานของ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกิจกรรม เนืองจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละประเภท 
จะมีรูปแบบและคุณลกัษณะต่างกนั ดงันนัการประเมินผลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจะตอ้ง
อยูบ่นพืนฐานของลกัษณะกิจกรรมทีเลือกทาํ เช่น การหกัส่วนแบ่งจากการขายตวัชีวดัความสําเร็จ
คือ จาํนวนยอดขายหรือรายไดจ้ากกิจกรรม ในขณะทีกิจกรรมทางการตลาดเพือสังคมมีเป้าหมาย
เพือส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ร่วมและเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม ดงันนัตวัชีวดั จึงเป็นจาํนวน
ของผูที้เขา้ร่วมและจาํนวนของผูที้มีการเปลียนแปลงพฤติกรรมตามเป้าประสงค ์เป็นตน้ 
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 1.6.5.2 กําหนดผลลัพธ์ การประเมินตอ้งครอบคลุมถึงผลลพัธ์ทีได้จาก
กิจกรรม เช่น กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ ปัญหาความขาดแคลนโรงเรียนในพืนทีห่างไกล สามารถ
สร้างการรับรู้หรือทีรู้จกัไดม้ากนอ้ยเพียงใด และผลทีตามมา เช่น ความร่วมมือทีไดจ้ากหน่วยงาน 
จาํนวนสิงของบริจาคและจาํนวนโรงเรียนทีสามารถให้การช่วยเหลือ ซึงเป็นการศึกษาถึงผลลพัธ์
และผลทีตามมาจากการโครงการ นอกจากนีองคก์รยงัตอ้งประเมินผลลพัธ์และผลทีตามมาในส่วน
ของบริษทั องค์กรพนัธมิตร และชุมชนดว้ย เช่น ผลลพัธ์ทีไดรั้บและองค์กรสาธารณะกุศลทีเป็น
พนัธมิตรร่วมมีชือเสียงอนัเป็นทีรู้จกั ก่อให้เกิดผลตามมาคือ บริษทัไดรั้บการสนบัสนุนทงัในเรือง
การขายสินคา้และบริการ ส่วนองค์กรการกุศลก็ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานอืนๆเพิมขึนมี
ผูใ้หค้วามสนใจบริจาคเพิมมากขึน 

กล่าวไดว้า่ กลยทุธ์ในการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รนีมีส่วน
สาํคญัอยา่งยงิทีองคก์รจะนาํมาเป็นเครืองมือในการวางแผน วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการดาํเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไดต้รงประเด็นและครอบคลุมตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการ
มองหาพนัธมิตรไดอ้ยา่งเหมาะสม อีกทงัแนวทางในการประเมินผลจากการปฏิบติักิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมยงัช่วยใหผู้บ้ริหารองคก์รและองคก์รพนัธมิตรสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การประเมินผลของกิจกรรมทีร่วมดาํเนินการและนาํขอ้ผิดพลาดนาํปรับปรุง แกไ้ข เพือพฒันาให้
รูปแบบกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมสมบูรณ์มากขึนในอนาคต 

1.7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทอีงค์กรธุรกจิจะต้องรับผดิชอบ 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียนีเชือมโยงอย่างเหนียวแน่นกับเรืองของความชอบธรรม 

(Legitimacy) โดยมุมมองจากแนวคิดนีมุ่งไปยงันโยบายของบริษทัทีสร้างผลกระทบให้เกิดแก่ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทีเกียวขอ้งกบับริษทัไม่วา่จะเป็นลูกคา้พนกังานผูถื้อหุน้คู่คา้คู่แข่งภาครัฐและชุมชน
เป็นตน้โดยบริษทัมีภาระรับผิดชอบทีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการให้แก่กลุ่มผูมี้ส่วนส่วนได้
ส่วนเสียของตนเองหรืออีกนยัหนึงแนวคิดนีเป็นเรืองของการจดัการผูที้มีส่วนไดส่้วนเสีย (Stake-

holder Management) ของบริษทัโดยพิจารณาถึงความตอ้งการ (Need) และความสนใจ (Interest) 

และผลกระทบ (Effect) ทีเกิดขึนจากนโยบายและการดาํเนินงานของบริษทัเพราะการทีบริษทัจะ
สามารถดาํรงอยูด่าํเนินเจริญกา้วหนา้และล่มสลายถือเป็นความชอบธรรมของผูที้มีส่วนไดส่้วนเสีย
กบับริษทัเป็นผูก้าํหนดนนัเอง 
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หลกัสาํคญัของการดาํเนินกิจกรรม CSR ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้วา่สิงทีควรทาํนนัคือ
สิงทีสังคมตอ้งการ หรือสิงทีองคก์รทาํนนัตอ้งเป็นการผสานประโยชน์ให้เกิดขึนกบัทงัองคก์รและ
สังคมอยา่งแทจ้ริงดงันนัสิงทีตอ้งทราบก็คือเป้าหมายทีตอ้งรับผิดชอบนนัเป็น “ใคร” และ “อยู่ที
ไหน” ความหมายอีกนยัหนึงก็คือการกาํหนดความหมายของ “สังคม” และ “ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย” 

วา่อยูที่ไหนและเป็นใครนนัเองอยา่งไรก็ดีเนืองจากคาํวา่ “สังคม” มีอาณาบริเวณทีกวา้งขวางและที
สาํคญัโดยบริบททางสังคมของแต่ละองคก์รยอ่มมีความแตกต่างกนัโดยเบืองตน้เราควรเริมกาํหนด
จากพืนทีสังคมภายในออกไปสู่พืนทีสังคมโดยรอบทีใกลชิ้ดองคก์รมากทีสุดหรือสังคมใกลจ้ากนนั
ค่อยๆขยายไปสู่พืนทีวงกวา้งหรือสังคมไกลออกไปซึงโดยทวัไปแล้วพืนทีสังคมภายในก็คือตวั
องคก์รเองแต่ทีจะมีความแตกต่างกนัทีการระบุพืนทีสังคมใกลแ้ละสังคมไกลซึงอาจมีความเหมือน
หรือแตกต่างกนัขึนอยู่กบัมิติทีแต่ละองค์กรใช้เป็นตวักาํหนดเช่นระยะทางความสัมพนัธ์ความ
ร่วมมือผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจขอ้ผูกพนัทางการคา้และกฎหมายเป็นตน้ทงันีองค์กรยงั
สามารถกาํหนดพืนทีทางสังคมไดม้ากกวา่ 3 พืนทีเบืองตน้ขึนอยูก่บักรอบการพิจารณาความใกลชิ้ด
กบัองค์กรด้วยปัจจยัดงักล่าวหลงัจากการขีดวงกาํหนดพืนทีทางสังคมได้แล้วสิงทีองค์กรต้อง
กาํหนดต่อมาก็คือการหากลุ่มเป้าหมายคือการพิจารณาถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในวงสังคมนันว่า
ประกอบไปดว้ยใครบา้งทงันีก็เพือใหอ้งคก์รสามารถกาํหนดความรับผิดชอบไดอ้ยา่งชดัเจนนนัเอง
ซึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของสังคมภายในองค์กรมกัจะไม่ค่อยแตกต่างกันเช่นผูถื้อหุ้นผูบ้ริหาร
พนกังานแต่สําหรับสังคมใกล-้สังคมไกลและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในพืนทีสังคมอาจจะมีความ
แตกต่างกนัขึนอยูก่บัปัจจยัทีใชใ้นการกาํหนดขอบเขตความใกลชิ้ดและความสัมพนัธ์ระหวา่งสังคม
กบัองคก์ร(อนนัตชยั ยรูประถม, 2556) 

พิพฒัน์ ยอดพฤติการ และคณะ (2555) ไดใ้ห้ความหมายของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ขององคก์รธุรกิจในลาํดบัชนัของสังคมใกลแ้ละสังคมไกลไวด้งันี 

สังคมใกล้ คือผูที้มีส่วนเกียวขอ้งใกลชิ้ดกบัองคก์รโดยตรง ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้
ครอบครัวของพนกังานชุมชนทีองคก์รตงัอยูซึ่งรวมถึงสิงแวดลอ้มรอบขา้ง 

 สังคมไกล คือ ผูที้เกียวขอ้งกบัองคก์รโดยออ้ม ไดแ้ก่ คู่แข่งขนัทางธุรกิจ 
ประชาชนทวัไประบบนิเวศโดยรวมเป็นตน้ 

 ในระดับของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนตวัอยา่งความรับผดิชอบต่อสังคมของ
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กิจการ ไดแ้ก่ การเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัการใหข้อ้มูลแก่ผู ้
ถือหุน้หรือผูล้งทุนอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุนหรือทีเกียวกบัการเปลียนแปลงทีสาํคญัของ
กิจการการไม่นาํขอ้มูลภายในไปเปิดเผยกบับุคคลทีเกียวขอ้งกบัผูบ้ริหารหรือกรรมการซึงก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นตน้ 

ในระดับของผู้บริหารหรือกรรมการบริษัทตวัอย่างความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกิจการ ไดแ้ก่การส่งเสริมให้มีการกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีระบบการบริหารจดัการและการ
กาํหนค่าตอบแทนทีโปร่งใสตรวจสอบไดมี้การจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงินและ
ขอ้มูลทีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลารวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถ
ในการปฏิบติัหนา้ที 

ในระดับของพนักงานตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ไดแ้ก่ 
การจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนทีเป็นธรรมและตรงต่อเวลา การจดัสวสัดิการแก่ลูกจ้างตามที
กฎหมายกาํหนด การดูแลสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน ตลอดจนการพฒันาบุคลากร
และการฝึกอบรม 

ในระดับของลูกค้าและผู้บริโภค ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ ไดแ้ก่ความรับผิดชอบในผลิตภณัฑ์ต่อผูบ้ริโภคการให้บริการลูกคา้อยา่งตรงไปตรงมา การ
ให้ขอ้มูลขององค์กรและตวัผลิตภณัฑ์อย่างเพียงพอและอย่างถูกตอ้งและเทียงตรง การปกป้อง
สุขภาพและความปลอดภยัของผูบ้ริโภค การยติุขอ้โตแ้ยง้และขอ้ร้องเรียนของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

ในระดับของคู่ค้า ตวัอย่าง ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการได้แก่การ
ยึดถือขอ้ปฏิบติัทางสัญญาทีเป็นธรรม การดาํเนินงานในทางต่อตา้นการทุจริตรวมทงัการกรรโชก
และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบการเคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์นหรือกรรมสิทธิของคู่คา้การ
ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่คา้การส่งเสริมให้คู่คา้ดาํเนินความรับผิดชอบดา้นสังคมร่วมกบัองคก์รเป็น
ตน้ 

ในระดับของชุมชนและสภาพแวดล้อม ตวัอย่างความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการได้แก่ การสงเคราะห์เกือกูลชุมชนทีองค์กรตงัอยู่ การส่งเสริมแรงงานท้องถินให้มี
โอกาสในตาํแหน่งงานต่างๆในองคก์ร การสนบัสนุนแนวทางการระแวดระวงัในการดาํเนินงานที
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อาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม การเปิดเผยขอ้มูลการดาํเนินงานทีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที
องคก์รตงัอยูต่ลอดจนการเรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถินเพือการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุขเป็นตน้ 

ในระดับของประชาสังคม ตวัอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 
ไดแ้ก่การสร้างความร่วมมือระหวา่งกลุ่มหรือเครือข่ายอืนๆ ในการพฒันาสังคมการตรวจตราดูแลมิ
ให้กิจการเขา้ไปมีส่วนเกียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับฟังขอ้มูลหรือทาํประชา
พิจารณ์ต่อการดาํเนินกิจการทีส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและการทาํหนา้ทีในการเสียภาษีอากร
ใหรั้ฐ 

ในระดับของคู่แข่งขันทางธุรกิจ ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการได้แก่ การแข่งขนัอย่างเป็นธรรมการดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการแข่งขนัด้วย
วธีิการทุ่มตลาดการกลนัแกลง้หรือใชอิ้ทธิพลในการกีดกนัเพือมิใหเ้กิดการแข่งขนั เป็นตน้ 

 

 

 
ภาพที 1 ลาํดบัชนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีเกียวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 

ทีมา:  พิพฒัน์ ยอดพฤติการและคณะ, ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร, เขา้ถึงเมือ 10 กนัยายน 
2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://thaicsr.blogspot.com 
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จากแนวคิดผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รทีกล่าวขา้งตน้ เห็นไดว้า่การดาํเนินกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมโดยคาํนึงถึงประโยชน์แก่ผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์ร ทงัในส่วนทีอยู่
ในสังคมขององค์กร สังคมใกล้องค์กรและสังคมทีไกลล้วนมีส่วนสําคญัอย่างยิงต่อการพฒันา
รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจโดยพืนฐานแนวคิดทีวา่องคก์รนนัเป็น
ส่วนหนึงของสังคมไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้นอกจากนีการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยคาํนึงถึงประโยชน์แก่ผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์รจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัระหว่างขององค์กรธุรกิจและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององค์กรซึงเป็น
ส่วนสาํคญัต่อการสนบัสนุนและผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันากิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมทียงัยืน
ต่อไป ซึงแนวคิดดงักล่าวเป็นแนวคิดทีผูว้จิยัมีความสนใจอยา่งยงิต่อการทาํวจิยัในครังนี 

 

2. แนวคิดเรืองบรรษัทภิบาล 

2.1  ความหมายของบรรษัทภิบาล 

 สถาบนัไทยพฒัน์ (2553) ไดใ้หค้วามหมายของบรรษทัภิบาลวา่ คือ การกาํกบัดูแล
กิจการใหเ้จริญรุดหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเงือนไขของความถูกตอ้งโปร่งใส การมีจริยธรรมที
ดีโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการเป็นหลกั 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2549 : 3)ไดใ้หค้วามหมายของบรรษทัภิบาลวา่
คือ ระบบทีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ
และผูถื้อหุ้น เพือสร้างความสามารถในการแข่งขนันาํไปสู่การเติบโตและเพิมพูลมูลค่าให้กบัผูถื้อ
หุน้ในระยะยาวโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 จิราพนัชร ศกัดิดาสถาพร (2550 : 9) ให้ความหมายของบรรษทัภิบาลไวว้่า คือ 
ระบบทีใช้จัดการกํากับดูแลและควบคุมองค์กรให้เป็นไปด้วยดี โปร่งใส ป้องกันการทุจริต 
คอรัปชันและย ังก่อให้เกิดประโยชน์  ทําให้องค์กรมีการปฎิบัติงานทีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บริษทัมีความสามารถในการแข่งขนัเพิมความเชือมนัแก่ผูที้เกียวขอ้ง สร้างมูลค่าเพิม
แก่ผูถื้อหุน้ 

 สุนทรีย ์ศรีพล (2554 : 25) ให้ความหมายของบรรษทัภิบาลไวว้า่ คือ วิถีของการ
ดาํรงอยู่ของบริษทัหรือองค์กร เป็นแนวทางหรือวิถีแห่งการปฎิบติัตนของคนในองค์กรนนั เพือ
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ไปสู่เป้าหมายทีตอ้งการ คือ การเติบโตทียงัยืนและมีความสุขในการประกอบธุรกิจ ปัจจุบนักระแส
ของโลกถือวา่ บริษทัหรือองคก์รใดก็ตามจะมีความกา้วหนา้ เหมาะกบัการลงทุนหรือหุ้นของบริษทั
นนัจะมีราคาดีไดบ้ริษทัจะตอ้งมีชือเสียงในการบริหารธุรกิจ โดยอาศยักระบวนการและโครงสร้าง
ของบรรษทัภิบาล 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของบรรษทัภิบาล ว่า  
หมายถึงองค์กรทีมีการกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใส ความซือสัตย์
สุจริตและดาํเนินกิจการดว้ยความเป็นธรรมรวมถึงมีการดาํเนินกิจการดว้ยการคาํนึงถึงประโยชน์
ของผูที้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเป็นหลกัเพือให้องค์กรไปสู่เป้าหมายทีตอ้งการและเติบโต
อยา่งยงัยนื 

2.2 มิติของบรรษัทภิบาล 
 บรรษทัภิบาล ประกอบดว้ยมิติทีสาํคญั 3 มิติ (พรนพ พุกกะพนัธ์ุ, 2546: 28) ไดแ้ก่ 

 2.2.1 โครงสร้างและกระบวนการ (Structure and process) ของการนาํและ
ควบคุมองคก์รไปสู่เป้าหมาย เป็นส่วนทีเป็นรูปธรรมจบัตอ้งได ้ซึงประกอบดว้ยโครงสร้างองคก์ร 
การกาํหนดหน้าทีหรือกฎบตัร คู่มือคาํสัง ระเบียบปฏิบติั ระบบงานต่างๆดังนันโครงสร้างและ
กระบวนการตอ้งเอือใหก้ารนาํและควบคุมองคก์รไปสู้วตัถุประสงคข์ององคก์รทีตงัไว ้

 2.2.2  จริยธรรมและคุณธรรมของคนในองค์กร (Ethics and Integrity of People) 

โดยให้ความสําคญัมากในระดบัสูงทีตอ้งการมีการปฏิบติัเป็นเยียงอย่าง กระทงัมีคาํกล่าวว่า “ส่ง
สัญญาณจากส่วนยอด” หรือ tone at the top โดยผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งเป็นตวัอยา่งก่อนมิให้มี
การละเลยในระดับล่าง แล้วให้การปฏิบติัเป็นแนวเดียวกันกับองค์กร อย่างไรก็ตามจริยธรรม
คุณธรรมเป็นส่วนทีเป็นนามธรรม จบัตอ้งไดย้าก แต่มีพลานุภาพสูงสุด 

 2.2.3 ความสามารถและภูมิปัญญา (Competence and Wisdom) หมายถึง
ความสามารถของคนในองค์กร ทีมีขีดความสามารถในการนาํเอาความรู้มาสร้างทกัษะเกิดความ
ชาํนาญเพียงพอแล้วนาํไปสู่ความเชียวชาญ ดงันันในมิติทีสามนีจะตอ้งเน้นตงัแต่ระดบัยอด คือ 
ระดบักรรมการบริหาร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจดัการ เพือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน
องคก์ร     
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การบูรณการทงัสามมิติเข้าด้วยกัน จะส่งผลให้เกิดพลังในการสร้างศักยภาพของ
องคก์รและนาํองคก์รไปสู่เป้าหมายทีตงัไวไ้ดอี้กทงัยงัเป็นการสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึนแก่องคก์ร
อีกดว้ย 

2.3 วตัถุประสงค์ของการมีบรรษัทภิบาล 

 การสร้างบรรษทัภิบาล นบัเป็นการสร้างโอกาสของแต่ละองคก์ร บรรษทัภิบาลทีดี
ย่อมทาํให้องค์กรไดรั้บประโยชน์ หรือควรทีจะตอ้งได้รับผลดงัต่อไปนี (ธีรศกัดิ กาํบรรณารักษ์
และเทพฤทธิ วชิญสิริ, 2545: 25) 

 2.3.1 เพิมศักยภาพในการสร้างสมรรถนะ  ในการแข่งขันแก่องค์กรทังใน
ระดบัประเทศและระดบัโลก 

 2.3.2 เพมิโอกาสในการเข้าสู่ตลาดทุนของโลก 

 2.3.3 เพมิโอกาสในการเสาะหาพันธมิตรทางธุรกิจได้ง่ายขึนและเป็นพนัธมิตรทีมี
บรรษทัภิบาลทีดี 

 การดําเนินงานของบรรษทัภิบาล มีส่วนสําคญัอยู่ทีการดาํเนินงานของบริษัท
จะตอ้งมีความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายทีมีส่วนได้ส่วนเสียกบัองค์กร ไดแ้ก่ เจา้ของกิจการ สังคมโดย
ส่วนรวม ลูกจา้ง ลูกคา้และคู่คา้ 

จากแนวคิดขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่า การทีองคก์รมีการดาํเนินกิจกรรมธุรกิจดว้ยการยึด
หลักการปฏิบติัตามแนวคิดบรรษทัภิบาลและคาํนึงถึงผลประโยชน์ทีจะเกิดขึนไม่เพียงแต่กับ
องค์กรเท่านนัแต่ยงัมีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ทีเกิดแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองค์กรดว้ยนันจะ
ก่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ เพิมศกัยภาพทางการแข่งขนัตลอดจนเป็น
องค์กรแบบอย่างทีดีในการดาํเนินกิจการดว้ยความชอบธรรม ทงันีแนวคิดของบรรษทัภิบาลเป็น
แนวคิดสาํคญัต่อการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม เมือองคก์รธุรกิจไดด้าํเนินกิจการทาง
ธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ไม่เบียดเบียนสังคมรอบขา้งและตงัอยูบ่นพืนฐานของการถอ้ยทีถอ้ยอาศยั
แลว้นนัการบริหารองคก์รดว้ยบรรษทัภิบาลก็จะเกิดขึน ยงัผลให้เกิดความยงัยืนของธุรกิจในระยะ
ยาว 
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3. แนวคิดการมีส่วนร่วม 
3.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 

 สีสะหวนั วงศก์ะตญั ู (2554) สาํนกังานคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมืองแห่งชาติ สาํนกังานสภาสถาบนัราชภฎั และทบวงมหาวทิยาลยั ไดร้ะบุวา่การมีส่วนร่วมคือการ
ทีประชาชน หรือชุมชนสามารถเขา้ไปมีส่วนในการตดัสินใจ ในการกาํหนดนโยบายพฒันาทอ้งถิน 
และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการบริการรวมทงัมีส่วนในการควบคุมประเมินผลโครงการ
ต่างๆของทอ้งถิน ซึงยงัไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไว ้2 ลกัษณะคือ 

 1. การมีส่วนร่วมในลกัษณะทีเป็นกระบวนการของการพฒันา โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพฒันาตงัแต่เริมตน้จนสินสุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหา การวางแผน 
การตัดสินใจ การกระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิน การบริหารจัดการ การติดตาม
ประเมินผล รวมทงัรับผลประโยชน์ทีเกิดขึนจากโครงการ 

 2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและ
พลงัอาํนาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการเพือ
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอนัจะก่อให้เกิด
กระบวนการ และโครงสร้างทีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึงความสามารถของตนและ
ไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันา 

 สุริยา วีรวงศ ์(2536 : 41 อา้งถึงใน ณพรรษธ์สรณ์ เสมสันต ์2550 : 22)ไดใ้ห้
ความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า มีความหมายหลากหลายและหลายมิติแต่ละมุมมองกล่าวคือ
  มุมมองของนกัรัฐศาสตร์ การมีส่วนร่วมคือ การทีประชาชนไดไ้ปใช้สิทธิในการ
เลือกตัง หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง นันคือ การมีจิตสํานึกทางการเมืองที
ประชาชนมีอยู ่และไดรั้บการกระตุน้ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจในระดบัหนึง 

 มุมมองขอนกัพฒันาองค์กรพฒันาเอกชน การมีส่วนร่วมคือ การทีประชาชนใน
ท้องถินเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนตังแต่เริมต้น  กล่าวคือ  ตังแต่การสร้าง
แนวความคิดไปจนถึงทีสุดการเนน้การใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วม 

 สุนทรีย ์ศรีพล (2554 : 32)ไดส้รุปความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้า่ การมีส่วน
ร่วมคือ การดาํเนินการของบุคล โดยดาํเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงค์ของบุคคล กลุ่ม หรือองคก์ร 
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เพือให้เกิดการมีส่วนร่วมทางความคิด การตดัสินใจ การวางแผน การปฏิบติั การรับผลประโยชน์
และการติดตามประเมินผล จนสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีตงัเป้าหมาย 

จากความหมายของการมีส่วนร่วม  ผู ้วิจ ัยสรุปได้ว่า  การมีส่วนร่วมหมายถึง 
กระบวนการทีเปิดให้บุคล กลุ่ม องค์กร สามารถเขา้มามีส่วนในการคิด วางแผน ของกิจกรรมอนั
ส่งผลให้บุคคล กลุ่ม และองค์กรนนัปฏิบติัตามแผนงานทีตนไดมี้ส่วนคิดและวางแผน ทงันีบุคคล 
กลุ่มหรือองค์กรจะต้องมีส่วนในการรับประโยชน์จากผลลพัธ์ของดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวด้วย
ตลอดจนรับรู้ถึงปัญหาทีเกิดขึนระหว่างการดาํเนินงานและนํามาปรับปรุง พฒันาสําหรับการ
ดาํเนินงานในครังต่อไปได ้

 3.2  แนวคิดและทฤษฎขีองการมีส่วนร่วม 

 อคิน รพีพฒัน์ (2527: 7-8,  อา้งถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545: 7-9) ไดใ้ห้ทฤษฎีที
เกียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมไวห้ลายทฤษฎี ดงันี 

 3.2.1  ทฤษฎีการเกลยีกล่อมมวลชน (Mass Persuation) Maslow (อา้งถึงใน อคิน 
รพีพฒัน์ 2527 : 7-8) กล่าววา่การเกลียกล่อมหมายถึง การใชค้าํพดูหรือการเขียน เพือมุ่งให้เกิดความ
เชือถือและการกระทาํ ซึงการเกลียกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ในการ
ปฏิบติังานและถ้าจะให้เกิดผลดีผูเ้กลียกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจ ในเรืองที
ตอ้งการจะเกลียกล่อม โดยเฉพาะในเรืองความตอ้งการของคนตามหลกัทฤษฎีของ Maslow ที
เรียกวา่ ลาํดบัขนัความตอ้งการ (Hierarchy of Needs) คือ ความตอ้งการของคนจะเริมลาํดบัตงัแต่
นอ้ยไปมาก 5 ลาํดบัดงันี 

 3.2.1.1 ความต้องการด้านสรีระวิทยา (Physiological Needs) เป็นความ
ตอ้งการขนัพืนฐานของมนุษย ์ไดแ้ก่ความตอ้งการดา้น อาหาร เครืองนุ่งห่ม ทีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค 
และความตอ้งการทางเพศ 

 3.2.1.2 ความต้องการความมันคงปลอดภัยของชีวิต (Safety and Security 

Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการทีอยู่อาศยัอย่างมีความปลอดภยัจากการถูกทาํร้ายร่างกายและความ
ปลอดภยัในทรัพยสิ์น หรือความมนัคงในการทาํงาน หรือความมีชีวติอยูอ่ยา่งมนัคงในสังคม 

 3.2.1.3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) ไดแ้ก่ความตอ้งการ
ความรัก การเป็นทียอมรับของสังคม  
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 3.2.1.4 ความต้องการทีจะมีเกียรติยศชือเสียง (self-esteem Needs) ไดแ้ก่ 
ความภาคภูมิใจ ความตอ้งการดีเด่นในเรืองหนึงทีไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอืน ความตอ้งการดา้น
นีคือความต้องการระดับสูงทีเกียวกับความมันใจในตนเองเองในเรืองของความสามารถและ
ความสาํคญัของบุคคล  

 3.2.1.5 ความต้องการความสําเร็จแห่งตน (Self-actualization Needs) เป็น
ความตอ้งการในระดบัสูงทีสุดทีอยากจะให้เกิดความสําเร็จในทุกสิงทุกอยา่งตามความนึกคิด ของ
ตนเองเพือพฒันาตนเองให้ดีทีสุดเท่าทีจะทาํได้ ความต้องการนีจึงเป็นความตอ้งการพิเศษของ
บุคคลทีพยายามผลกัดนัชีวติตนเองใหแ้นวทางทีดีทีสุด  

 3.2.2  ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ  (Nation Morale) คนเรามีความ
ตอ้งการทางกายและใจ ถา้คนมีขวญัดีพอผลงานการทาํงานจะสูงตามไปดว้ย แต่ถา้ขวญัไม่มีผลงาน
ก็ตาํไปดว้ย ทงันีเนืองจากขวญัเป็นสถานการณ์ทางจิตใจทีแสดงออกในรูปพฤติกรรมต่างๆนนัเอง 
การจะสร้างขวญัใหดี้ตอ้งพยายามสร้างทศันคติทีดีต่อผูร่้วมงาน เช่น การไม่เอารัดเอาเปรียบ การให้
ข้อเท็จจริงเกียวกับงานการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเมือใดการตามถ้า
คนทาํงานมีขวญัดีจะเกิดสํานึกในความรับผิดชอบอนัจะเกิดผลดีแก่หน่วยงาน ทงัทีเป็นขวญัส่วน
บุคคล และขวญัของกลุ่ม ดงันนัจะเป็นไปไดว้า่ขวญัของคนเรา หากมีขวญัทีดียอ่มเป็นปัจจยัหนึงที
จะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่นกนั (ยุพาพร รูปงาม อา้งถึงใน สุนทรีย ์ศรีพล 2554 : 

33) 

 3.2.3 ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) ปัจจยัประการหนึงทีนาํไปสู่
การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมใหเ้กิดขึน หมายถึง ความรู้สึกเป็นตวัของตนเองทีจะ
อุทิศหรือเนน้ค่านิยมเรืองผลประโยชน์ส่วนร่วมของชาติ มีความพอใจในชาติของตนเอง พอใจใน
เกียรติภูมิ จงรักภคัดี ผกูพนัต่อทอ้งถิน (ยพุาพร รูปงาม อา้งถึงใน สุนทรีย ์ศรีพล 2554 : 33) 

 3.2.4 ทฤษฎีสร้างผู้นํา (Leadership) การสร้างผูน้าํจะช่วยจูงใจให้ประชาชน
ทาํงานดว้ยความเต็มใจ เพือบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคร่์วมกนั ทงันีเพราะผูน้าํเป็นปัจจยัของ
การรวมกลุ่มคนจูงใจไปยงัเป้าประสงค ์ โดยทวัไปแลว้ผูน้าํอาจจะมีทงัผูน้าํทีดี เรียกวา่ ผูน้าํปฎิฐาน 
(Positive leader) ผูน้าํพลวตั คือ เคลือนไหวทาํงานอยูเ่สมอ (Dynamic Leader) และผูน้าํไม่มีกิจ ไม่
มีผลงานสร้างสรรคที์เรียกวา่ ผูน้าํ นิเสธ (Negative leader) ผลของการใชท้ฤษฎีการสร้างผูน้าํจะทาํ
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ให้เกิดความร่วมมือปฏิบติังานอย่างมีขวญัและกาํลงัใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์
และร่วมรับผิดชอบ ดงันันการสร้างผูน้าํทีดียอมจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆด้วยดี
นนัเอง (ยพุาพร รูปงาม อา้งถึงใน สุนทรีย ์ศรีพล 2554 : 33) 

 3.2.5 ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 
การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึงทีง่ายเพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผน เป็นเครืองมือในการดาํเนินการ อย่างไรก็ตามผลของความร่วมมืออาจไม่ใช่ดีทีสุดในการ
บริหาร เพราะเนืองจากธรรมชาติของคนถา้ทาํงานตามความสมคัรใจอยา่งตงัใจไม่มีการยงัคบัก็จะ
ทาํงานดว้ยความรัก แต่ถา้ไม่ควบคุมเลยก็จะไม่เป็นไปตามนโยบายและความจาํเป็นของรัฐเพราะ
การใช้ระบบบริหาร เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบายเพือให้บรรลุเป้าหมายเพือความคาดหวงั
ผลประโยชน์(ยพุาพร รูปงาม อา้งถึงใน สุนทรีย ์ศรีพล 2554 : 34) 

 3.3 รูปแบบการมีส่วนร่วม 

 มนสั สุวรรณ (2549 : 65-66) กล่าวโดยสรุปเกียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน
วา่ สามารถกระทาํไดใ้น 5 รูปแบบดงันี 

 3.3.1 การรับรู้ข่าวสาร (Public information) ก่อนดาํเนินกิจกรรม ประชาชนใน
พืนทีจะตอ้งได้รับแจง้รายละเอียดในการดาํเนินโครงการ เพือสามารถนาํขอ้มูลข่าวสารทีได้มา
ประเมินถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนจากการดาํเนินโครงการ ก่อนตดัสินใจดาํเนินโครงการ 

 3.3.2 การปรึกษาหารือ (Public consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของการ
ปรึกษาหารือเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นและการตรวจสอบขอ้มูลทีถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริงระหวา่ง
ผูด้าํเนินกิจกรรมและประชาชนผูที้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงทงันีผูด้าํเนินกิจกรรมสามารถใช้
รูปแบบของการปรึกษาหารือนีสร้างความเขา้ใจทีถูกตอ้งแก่ประชาชนทีได้รับผลกระทบและรับ
ขอ้เสนอแนะเพือประกอบการตดัสินใจในการทาํกิจกรรม 

 3.3.3 การประชุมรับฟังความเห็น (Public meeting) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมทีผู ้
ดาํเนินโครงการกบัประชาชน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จะไดท้าํความเขา้ใจร่วมกนัดว้ยเหตุผล ซึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในแบบนีสามารถทาํได ้2 ลกัษณะ คือ 

 3.3.3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community meeting) ซึงจดัประชุมใน
ชุมชนทีจะไดรั้บผลกระทบจากโครงการ โดยผูด้าํเนินโครงการจะส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุม 
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 3.3.3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ (Public Hearing) การ
ประชุมลกัษณะนีจาํเป็นสาํหรับโครงการขนาดใหญ่ทีมีเรืองของเทคนิคและวิชาการทีเกียวขอ้ง การ
ประชุมลกัษณะนีตอ้งเปิดกวา้งสาํหรับสาธารณะ 

 3.3.4 การร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนีถือ
เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทางปฏิบติัจริง การดาํเนินโครงการซึงมกั
ดาํเนินในรูปแบบของคณะกรรมการจะตอ้งมีตวัแทนของประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการดว้ย 

 3.3.5 การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนีแมจ้ะไม่ใช่รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยตรง แต่เป็นลกัษณะของการเรียกร้องสิทธิหรือการใชสิ้ทธิของประชาชนเมือเห็นว่า
ไม่เกิดความเป็นธรรมในการดาํเนินโครงการ 

สุนิตย ์มะลิวลัย ์(อา้งถึงใน ใน สุนทรีย ์ศรีพล, 2554: 34)  ไดส้รุปรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไว ้3 ระดบั 

 1. ประชาชนมีระดบัการมีส่วนร่วมสูง คือ ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมตงัแต่เริม เห็น
ปัญหา ตดัสินใจเลือกแนวทางการแกปั้ญหา ปฏิบติักิจกรรมเพือแกไ้ขปัญหาและสุดทา้ยประเมิน
กิจกรรมทีทาํวา่ควรมีการปรับปรุงพฒันาเพือให้ดีขึนอยา่งไร ในระดบันีประชาชนเป็นถือวา่เป็นผู ้
ดาํเนินกิจกรรมเอง 

 2. ประชาชนมีระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง คือ ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการ
ปฏิบติักิจกรรมบางส่วนหรือใหค้าํปรึกษาในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงซึงอาจไม่มีส่วนร่วมตงัแต่ตน้ 

 3. ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมระดับน้อย หรือไม่มีส่วนร่วมเลย คือ 
ประชาชนเป็นผูรั้บฟังรอคาํสังและเป็นผูรั้บบริการเท่านนัรายละเอียดในกิจกรรมในขนัตอนต่างๆ
ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลย 

 

4. แนวคิดเกยีวกบัอาสาสมัคร 

4.1  ความหมายของอาสาสมัคร 

 คาํว่า”อาสาสมัคร”มักจะถูกกล่าวพร้อมกับคาํว่า “จิตอาสา” เนืองจากงาน
อาสาสมคัรจะเกิดขึนได ้บุคคลทีทาํงานอาสาสมคัรจะตอ้งมีจิตทีตอ้งการอาสาช่วยเหลือ เกือกูลเพือ
ยงัประโยชน์ใหเ้กิดขึนกบัคนส่วนรวม ดงันนัอาสาสมคัรและจิตอาสาจึงเกิดขึนควบคู่กนัเสมอ 
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 ประวชิ จรดาํ (2556) ไดร้วบรวมความหมายของอาสาสมคัรและจิตอาสา ซึงผูว้ิจยั
สามารถสรุปไดด้งันี  

 อาสาสมคัร (Volunteer) หมายถึง ผูที้ทาํงานเพือประโยชน์ของสังคมโดยไม่หวงั
ผลตอบแทนเป็นตวัเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือดว้ยความต็มใจ ดว้ยความเสียสละจากแรงกาย 
แรงใจ แรงปัญญา เพือป้องกนั แกไ้ข พฒันาปัญหาทีเกิดขึนแก่สังคม ค่าตอบแทนทีไดรั้บจะเป็น 
ความสุข ความภาคภูมิใจในการปฏิบติังานทีเป็นประโยชน์แก่คนในสังคม แก่ชุมชนและต่อ
ประเทศชาติ 

 จิตอาสา (Volunteer Spirit) หมายถึง จิตทีสมคัรใจ เต็มใจและตงัใจในการสละ
เวลา แรงกาย สติปัญญาและทรัพยสิ์น ในการทาํกิจกรรมทีก่อประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นจิตที
ไม่ให้ความช่วยเหลือเมือเห็นอืนตกทุกข์ได้ยากและมีจิตทีมีความสุขเมือได้ทาํความดี โดยการ
กระทาํนนัตอ้งไม่หวงัผลตอบแทน 

 ปานศกัดิ ชินพรมราช (2550) ให้ความหมายของอาสาสมคัรว่า หมายถึง การให้
ผูอื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน ซึงการให้นนัไม่ไดร้ะบุวา่เป็นแรงงาน เป็นเงิน เป็นสิงของ แต่การให้
ทีถ่องแทจ้ะส่งผลใหเ้กิดความสุขทางจิตใจทงัผูใ้หแ้ละผูรั้บ  

 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ (  2547)  ให้ความหมาย
อาสาสมคัรว่า หมายถึง บุคคลทีมีโอกาสเขา้มาช่วยเหลือสังคมดว้ยความสมคัรใจ เสียสละ เพือ
ช่วยเหลือผูอื้น  ป้องกนั  แกไ้ข  และพฒันาสังคมโดยไม่หวงัสิงตอบแทน 

 ดุษฎี ไชยชนะ (2550) จิตอาสา หมายถึง ความสํานึกของบุคคลทีมีต่อสังคม 
ส่วนรวมโดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือ ผูที้มีจิตอาสาจะแสดงออกซึงพฤติกรรมจิตอาสาทาํ
ประโยชน์เพือส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน สิงของ เวลา ร่างกาย และสติปัญญา เพือช่วยเหลือ
ผูอื้นและสังคม โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

 กเูตอร์สโล (2003 : 25 อา้งถึงใน ฉนัทนา จนัทร์บรรจงและคณะ 2551 : 31)  ไดใ้ห้
ความหมายของอาสาสมคัรว่า เป็นการแสดงออกของบุคคลถึงการยอมรับและการพึงพาชุมชน 
อาสาสมคัรสามารถสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนรวมถึงสามารถสร้างความสมดุลของความตอ้งการ
ของตนเองและคนในชุมชนได ้โดยมีเกณฑใ์นการแบ่ง 3 ดา้น คือ 
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 1. ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึงของชุมชน 

 2. ความมุ่งมนัในการทาํสิงทีสังคมเห็นวา่ดีงามและควรปฏิบติั 

 3. ความเตม็ใจในการทาํประโยชน์เพือส่วนร่วม 

จากความหมายของอาสาสมคัรและจิตอาสาตามทีกล่าวขา้งตน ผูว้ิจยัสามารถสรุป
ความหมายไดว้า่ อาสาสมคัรและจิตอาสามีความหมายทีควบคู่กนับุคคลทีจะเป็นอาสาสมคัรไดต้อ้ง
มีพืนฐานของการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผูอื้นและต้องการในการทาํสิงทีประโยชน์ต่อคน
ส่วนรวม โดยกิจกรรมทีเกิดขึนนนัเกิดจากการสละแรงกาย แรงใจ สติปัญญาและสินทรัพย ์ทงันี
การช่วยเหลือดงักล่าวจะตอ้งเป็นการกระทาํโดยไม่หวงัผลตอบแทนแต่จะสร้างความสุขและความ
ภาคภูมิใจใหก้บัผูที้เป็นอาสาสมคัร 

4.2  แนวคิดของอาสาสมัคร 

 ฉตัรวรัญ  องคสิงห์ (2550) กล่าวถึงเกณฑ์การแบ่งระหวา่งเป็นอาสาสมคัรและผูที้
ทาํงานให้บริการทางสังคม ว่าหากจะแบ่งด้วยทาํกิจกรรมโดยไม่หวงัผลตอบแทนนันอาจไม่
เพียงพอสําหรับผูที้มีแนวคิดการทาํงานเพือสังคม ดังนันแนวคิดของอาสาสมคัรควรจะต้องมี
ส่วนประกอบตามหลกัการเพิมเติม ดงันี 

 4.2.1. การยึดมันในอุดมการณ์ ความมีสํานึกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าทีของ
ตนเองและสังคมนนัคืออุดมการณ์ของผูที้จะเป็นอาสาสมคัร ความปรารถนาทีตอ้งการเห็นสังคมมี
การปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่าเทียม  มีการเอารัดเอาเปรียบต่อกนันอ้ยทีสุด ซึงสังคมจะเป็นเช่นนนัได ้ก็
จะตอ้งอาศยักระบวนการจดัการทรัพยากรอยา่งเป็นธรรมและแพร่กระจายไปยงัคนทุกชนั ทุกกลุ่ม
ทางสังคมให้มากทีสุดเท่าทีจะสามารถทาํได ้ ดงันนัปัจจยัสําคญัทีทาํให้มีจิตวิญญาณของการเป็น
อาสาสมคัรคือ  การเห็นความไม่ยุติธรรมหรือการเอารัดเอาเปรียบและตอ้งการช่วยเหลือผูที้ไม่ได้
รับความยุติธรรมหรือกาํลงัได้รับความเอารัดเอาเปรียบนันมีความเป็นอยู่ทีดีขึน อย่างไรก็ตาม 
อุดมการณ์อาสาสมคัรจะเกิดขึนและมีอยูไ่ดไ้ม่ไดขึ้นอยูก่บับุคคลเดียว  แต่ตอ้งยืนอยูบ่นความเขา้ใจ
ในโลก ความเป็นไปในชีวติอยา่งมีเหตุมีผล  และกระบวนการทีจะเขา้ใจความเป็นไปของสังคมคือ
การเข้าใจในหลักธรรมคําสอนของศาสนาทีนับถืออยู่ให้แตกฉาน   ต้องมีความเข้าใจใน
ประวติัศาสตร์และววิฒันาการของโลก  มีความเขา้ใจเป็นพืนฐานของการเคลือนไป การแปรเปลียน  
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และอุดมการณ์ทีดีจาํเป็นต้องอาศยัการบ่มเพาะ จะรอให้เกิดและเติบโตเองไม่ได้ ข้อสําคญัคือ
อุดมการณ์อาสาสมคัรไม่ใช่ความดีอนัยงิใหญ่แต่เป็นพนัธกิจทางใจทีจะตอ้งกระทาํ 

 4.2.2 การยึดมันในหลักศาสนา อาสาสมคัรทียึดมนัในหลกัศาสนา  ยึดถือจารีต
ประเพณี  โดยมุ่งทาํความดีและอุทิศตนเพือใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอื้นโดยปราศจากเงือนไข   เมือลง
มือทาํงานแลว้ไม่คิดถึงผลตอบแทนทีจะเกิดขึน การมุ่งบาํเพญ็ประโยชน์ให้กบัผูอื้นหรือสังคมได้
นันจะต้องเริมทีตนเองก่อน คือมีการประพฤติดี  รักษาระเบียบวินัย รักษาความสัตย์สุจริต 
ขยนัหมนัเพียร ปฏิบติักิจการงานด้วยความเข้มแข็งหนักแน่นจนติดเป็นนิสัยแล้วจึงทาํตนให้มี
ประโยชน์ต่อผูอื้น อาสาสมคัรทีทาํงานด้วยหลกัการของการยึดมนัในหลกัศาสนาและตอ้งการ
ทาํงานเพือละตวัตน ปล่อยวางทางวตัถุ  สิงของ เงินทอง เพือให้สามารถเขา้ถึงความสุขทีลึกซึงกวา่  
อาสาสมคัรเหล่านีจะมุ่งอุทิศแรงกายและทรัพย์สิน เพือเป็นการบริจาคทาน  เสียสละความสุข
ส่วนตวัเพือประโยชน์ของผูอื้น  หลกัธรรมทางศาสนาจะช่วยให้อาสาสมคัรมีหลกัธรรม เป้าหมาย
หรือเครืองมือเพือดาํเนินชีวติไปยงับนัปลายชีวติต่อไปไดแ้ละหาโอกาสช่วยเหลือผูที้ทีมีโอกาสดอ้ย
กวา่ตน 

 4.2.3  ค่านิยมบางประการ อาสาสมคัรทีอุทิศตนเพือผูอื้นไดน้นั จะตอ้งมีค่านิยม
บางประการ ทีอาจเกิดขึนจากการหล่อหลอมจากครอบครัว จากไดรั้บอิทธิพลทางการศึกษาหรือ
จากสังคม หรือก่อกาํเนิดมาจากความรู้สึกนึกคิดของคนๆ นนัเองจากการเฝ้าสังเกตและตงัคาํถามกบั
ความเป็นไปในสังคม ค่านิยมดงักล่าวไดแ้ก่ 

 4.2.3.1 การเสียสละผู้ทีอุทิศตนเพือผู้อืนได้ จะตอ้งเขา้ถึงความเสียสละ
สามารถบงัคบัจิตใจใหล้ด ละ สละ เลิก วถีิความสุขส่วนตวั เพืออุทิศตนมาทาํงานอาสาสมคัร 

 4.2.3.2 ความมันคงทางจิตใจ การอุทิศตนโดยยึดมนัในอุดมการณ์นัน 
จาํตอ้งมีความหนกัแน่น อดทน และความมนัคงอยา่งสูงทางจิตใจโดยเฉพาะการเปลียนเป้าหมาย
การทาํงานจากผลตอบแทนดว้ยตวัเงิน เป็นการทาํงานเพือบรรลุเป้าหมายในอุดมการณ์ของตนเอง
ดว้ยการช่วยเหลือผูอื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน  

 4.2.3.3 ความสามารถในการรักษาสมดุล ผูที้ทาํงานอาสาสมคัรจาํเป็นตอ้ง
สามารถรักษาสมดุลระหว่างความตอ้งการเชิงเศรษฐกิจทีสนองรับต่อความตอ้งการทางกายและ
ความตอ้งการทีจะบรรลุอุดมการณ์ซึงเป็นความตอ้งการภายใน 
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 4.3 แรงผลักดันทีก่อให้เกิดจิตวิญญาณอาสาสมัคร แรงผลกัดนัทีก่อให้เกิดจิตวิญญาณ
อาสาสมคัร (Spirit of Voluntarism) เป็นหลกัคิดประการสําคญัของผูอุ้ทิศตนเป็นอาสาสมคัร จาก
ดาํเนินชีวิตในรูปแบบทีแตกต่างไปจากกระแสหลกั คือกระแสเศรษฐกิจบริโภคนิยมทีมุ่งเนน้เรือง
การสร้างรายไดเ้ป็นหลกั มาเป็นการดาํเนินชีวิตเพือผลผระโยชน์ของคนส่วนร่วม จากเปลียนแปลง
ดงักล่าว จะตอ้งมีแรงผลกัดนัทีทาํใหเ้กิดจิตวญิญาณอาสาสมคัร โดยประกอบไปดว้ย 

 4.3.1 การหล่อหลอมหรือมีพนืฐานมาจากครอบครัว แรงผลกัดนัจากครอบครัว
เป็นแรงผลกัดนัสาํคญัทีทาํใหเ้กิดการหล่อหลอมจิตวิญญาณการอุทิศตนเพือผูอื้น หรือเพือความสุข
ของคนส่วนรวม จากการไดรั้บการถ่ายทอดแนวคิด ค่านิยมตลอดจนการทาํให้เห็นเป็นตวัอยา่งของ
สมาชิกในครอบครัว ลว้นมีผลอย่างยิงต่อบุคคลิกภาพและการมีจิตใจทีตอ้งการปฏิบติัตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อผูอื้น 

 4.3.2 การปรารถนาการยอมรับและการพฒันาตน แรงผลกัดนัของการปราถนาการ
ยอมรับและพฒันาตนเป็นแรงผลกัดนัทีเกิดขึนภายในที ผูที้เป็นอาสาสมคัรมีความตอ้งการการ
ยอมรับจากสังคมและคนรอบขา้งในระดบัหนึง ซึงการยอมรับนีอาจแสดงออกมาในรูปของการ
ชมเชย การได้รับการเห็นดีเห็นงามจากคนส่วนร่วมในกิจกรรมทีอาสาสมคัรทาํ การยอมรับใน
ความสามารถ และเกิดการพฒันาตนเองเพิมขึนเพือสร้างประโยชน์แก่คนส่วนร่วมอยา่งไรก็ตามการ
ไดรั้บการยอมรับนีอาจทาํให้เกิดการสร้างตวัตนแทนทีจะเป็นการทาํงานเพือความสุขเพราะรักใน
งานอาสาสมคัร ดงันนัอาสาสมคัรจึงตอ้งมีสติ ไม่หลงระเริงไปกบัการชมเชย ทีเกิดขึน และควรยึด
มนัในการทาํงานดว้ยความสุขในงานโดยไม่หวงัผลจากการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ซึงความสุขที
เกิดขึนนีจะเป็นความสุขทีแตกต่างจากการไดรั้บทรัพยสิ์น เงินทอง 

 

5. ข้อมูล บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จํากดั 

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั เป็นหนึงในกลุ่มบริษทัของ เซ็นทรัล กรุ๊ป 
จาํกดั ทีดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกและ ถือว่าเป็นบริษทัของคนไทยทีเติบโตจากสังคมไทยมีส่วนสร้าง
ความมงัคงัให้เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยถือกาํเนิดจากร้านคา้เล็กๆทีขายกาแฟและของใช้
เบด็เตล็ด และกลายมาเป็นร้านขายหนงัสือ และดว้ยวิสัยทศัน์อนักวา้งไกลของ นายเตียง จิราธิวฒัน์
ผูเ้ป็นบิดาและนายสัมฤทธิ จิราธิวฒัน์ ลูกชายคนโต เล็งเห็นศกัยภาพการซือสินคา้บริเวณย่านวงั
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บูรพา จึงตดัสินใจซือทีดินบริเวณนนัและกลายเป็นทีตงัของหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล สาขาวงับูรพา 
เป็นห้างสรรพสินคา้ทีมีสินคา้ครบครัน ทงัสินคา้ภายในประเทศและต่างประเทศ และเป็นเจา้แรก
ของเมืองไทยทีใช้ป้ายกาํหนดราคาสินคา้เป็นมาตราฐาน โดยไม่มีการต่อรองเหมือนร้านคา้ปลีก
ทวัไปถือวา่ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล สาขาวงับูรพา เป็นสาขาแรกทีสานความสัมพนัธ์กบัลูกคา้คน
ไทยนบัจากนนัเป็นตน้มา 

หลังจากการเปิดสาขาแรกเพียงไม่กีปี ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้ขยายสาขาขึน
เรือยมา ไดแ้ก่ สาขาชิดลม สาขาลาดพร้าว รวมถึงการก่อตงัสรรพสินคา้เซน ตรงแยกราชประสงค ์
จนกระทงัปี พ  .ศ  . 2538 ไดผ้นึกธุรกิจร่วมกบัห้างสรรพสินคา้โรบินสันทาํให้บริษทัเซ็นทรัล รีเทล 
คอร์ปอเรชนั กลายเป็นผูน้าํดา้นคา้ปลีกของประเทศไทย  

ปัจจุบนั บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไดด้าํเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 67 

ปี และไดข้ยายธุรกิจภายในเครือเพิมขึน โดยเน้นการจาํหน่ายสินคา้ทีมีความหลากหลาย ทนัสมยั
และมีคุณภาพดี จนในขณะนีมีธุรกิจ (Business Unit) รวมทงัสิน 8 หน่วย (เซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรชนั จาํกดั, 2556) ดงันี 

ธุรกิจที 1 กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินคา้ ประกอบดว้ยห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลและ
เซน รวม16 สาขา ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน รวม34 สาขา นอกจากนียงัมีห้างสรรพสินคา้ทีทาง
บริษทัได้ขยายฐานไปยงัประเทศต่างๆ ได้แก่ ห้างสรรพสินคา้ลารีนาเซนเต ้(ในประเทศอิตาลี) 
หา้งสรรพสินคา้ อิลลุม (ในประเทศเดนมาร์ค) หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล (ในสาธารณะรัฐประชาชน
จีน ใน 3 มณฑณไดแ้ก่ มณฑลหงัโจว มณฑลเซินหยางและมณฑลเฉินตู) 

ธุรกิจที 2 ตวัแทนจาํหน่ายเครืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป โทรศพัท์มือถือและ 
อุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์ ชือวา่ เพาเวอร์บาย 

ธุรกิจที 3 ตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์ดา้นกีฬา ชือวา่ ซูเปอร์สปอร์ต 

ธุรกิจที 4 ตวัแทนจาํหน่ายหนงัสือและอุปกรณ์เครืองเขียน ชือวา่ บีทูเอส 

ธุรกิจที 5 ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค ชือวา่ ทอ๊ปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต 

ธุรกิจที 6 ตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน ชือวา่ ออฟฟิต เมท 

ธุรกิจที 7 ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ตกแต่งบา้น ชือวา่โอมเวร์ิคและบา้นแอนดบี์ยอน 

ธุรกิจที 8 ตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ชือวา่ ไทวสัดุ 
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เพือความชดัเจนในแผนผงัธุรกิจของ บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ผูว้ิจยั
ขอเสนอตามแผนผงัภาพโดยมีรายละเอียดดา้นล่าง 

 

 

ภาพที 2 แผนผงัหน่วยธุรกิจภายใต ้บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั  

 ตลอดระยะเวลา   67 ปี บริษทัเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จาํกดั ได้มุ่งปรับปรุง
คุณภาพและการบริการจนประสบความสําเร็จเป็นห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ทีสุดในประเทศไทย
และมีห้างสรรพสินคา้ทีใหญ่ทีสุดในเอเชียตะวนัออก ทงันีจากการดาํเนินธุรกิจทีก่อกาํเนินจาก
สังคมไทย บริษทัเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไดมี้ความตงัใจทีจะดูแลสมบติัของชาติอนัเป็น
มรดกลาํค่าใหก้บัลูกหลานและตอบแทนสังคมไทยอยา่งต่อเนือง  

ทาํให้ในปี พ.ศ. 2552 บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไดม้อบหมายให้ฝ่าย
สือสารองคก์รจดัตงัฝ่ายกิจกรรมเพือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ขึนเพือดาํเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและได้มีการกาํหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิงแวดลอ้มโดยยดึหลกัการดงันี 

1. มุ่งมันสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างจริงจัง เพือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฒันา
ความเป็นอยูข่องสังคมไทยใหดี้ขึน 

2. ตระหนักในการสร้างกระแสการรับรู้ในการช่วยเหลือผู้อืนและสังคม ในหมู่
พนกังาน ตลอดจนขยายผลสู่สังคมภายนอก 

3. คิดอย่างสร้างสรรค์พร้อมทีจะรับฟังข้อเสนอแนะ  เพือนาํมาพิจารณาหาแนว
ทางการช่วยเหลือสังคมใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน 

4. สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแรงผลักดันพนักงาน ชุมชน เพือสร้างสรรคสิ์งดีๆ
ใหส้ังคม 

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

ห้างสรรพสินคา้ า พาวเวอร์บาย ย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส ทอ๊ปส์ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต ต ออฟฟิตเมท 

โฮมเวิร์คและ
บา้นแอนดบี์

ยอน 
ไทวสัดุ 
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กิจกรรมหลกัทีฝ่ายกิจกรรมเพือสังคมใหก้ารสนบัสนุน มี 5 เรืองดงันี 

1. สนับสนุนการศึกษา เช่น โครงการสนับสนุนการสร้างอาคาร “จิราธิวฒัน์” 

อนุบาลเด็กเล็ก ณ โรงเรียนท่านผูห้ญิงสง่า อิงคุลานนท์ จงัหวดัน่าน พร้อมทงัมอบอุปกรณ์สือการ
เรียนการสอน สือการสอนทางไกลต่างๆเพือให้โรงเรียนและคณะครู นกัเรียนสามารถพฒันาการ
เรียนการสอนโดยมีวตัถุประสงค์เพือสร้างความเท่าเทียมและลดลดความเหลือมลําในสังคม 
โครงการมอบเงินสมทบทุนการศึกษาโครงการ กอ.  .รมน สรรคส์ร้างอาชีพเยาวชนในพืนทีจงัหวดั 3 

 .ชายแดนใต้ส ร้างอาชีพใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตห้รือโครงการเซ็นทรัลมุ่งมนัพฒันาการศึกษา 
สนับสนุนโครงการรักการอ่านเพือร่วมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านสู่เยาวชนด้วยการมอบชันวาง
หนงัสือและหนงัสือเรียนแก่โรงเรียนบา้นโคกยางจงัหวดัตรัง และโครงการสนบัสนุนทุนการศึกษา
ใหเ้ยาวชนไทยเรียนหลกัสูตรการจดัการธุรกิจคา้ปลีก ณ สถาบนัการศึกษาทีร่วมโครงการทงั 8 แห่ง
ทวัประเทศ เป็นตน้ 

2. ทํานุบํารุงโบราณสถานและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่น โครงการ
บูรณะพระอุโบสถ วดัปทุมวนารามวรวิหาร และโครงการร่วมกบักรมศิลปากรบูรณะปฏิสังขรวดั
พระสิงห์วรวหิาร จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 

3. กิจกรรมตอบแทนสังคม เช่น โครงการร่วมสนับสนุนสํานักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ) .สสส ( ร่วมกนัเปิดตวัโครงการ CARE NOW: Say NO to 

Violence Against Womenโดยมีวตัถุประสงค์เพือรณรงค์ให้เกิดความตระหนกัถึงปัญหาความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงพร้อมเผยแพร่ความรู้เพือสร้างความเขา้ใจเรืองขอ้กฎหมายให้ประชาชนปฏิบติัตน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเมือพบเหตุการณ์รุนแรงต่อสตรีหรือสามารถเป็นกระบอกเสียงแจง้ขอ้มูลเบาะแสได ้
ณ จุดประชาสัมพนัธ์ห้างสรรพสินคา้ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ทวัประเทศ  โครงการ “Women’s 

Cancer” โดยมอบเงินสมทบทุนเพือจดัซือเครืองมือแพทย ์Digital Mammogram มอบสถาบนัมะเร็ง
แห่งชาติเพือสร้างกาํลงัใจมอบรอยยิมทีสดใส แก่ผูป่้วยสตรีโรคมะเร็ง หรือ โครงการสนับสนุน
กองทุนจ่าเพียร โดยการมอบเงินเพือช่วยเหลือตาํรวจกลา้ 3 จงัหวดัชายแดนใต ้เป็นตน้ 

4. สนับสนุนด้านกฬีา เช่น โครงการเดิน -วงิ มินิมาราธอนและโครงการมอบเครือง
ออกกาํลงักายให้กบักรุงเทพมหานครเพือใชใ้นสวนสาธารณะโดยมีวตัถุประสงคส์นบัสนุนให้คน
ไทยเห็นความสําคญัของการออกกาํลงักายเพือสุขภาพร่างกายทีแข็งแรง หรือโครงการมอบเงิน
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สนบัสนุนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย  เพือเป็นขวญัเป็นกาํลงัใจในความมุ่งมนัและจิตวิญญาณที
เขม้แขง็ของทีมในการแข่งรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขนัซีเกมส์ ครังที 25 ณ.นครหลวงเวียงจนัทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นตน้ 

5. อนุรักษ์สิงแวดล้อม เช่น โครงการลดการใชถุ้งพลาสติก ในโครงการ No bag No 

Baht โดยการบริจาคเงินทุก 1 บาท ให้กบัมูลนิธิเพือสิงแวดลอ้ม เมือลูกคา้งดรับถุงพลาสติกในการ
ซือสินคา้ในเครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั โครงการปลูกป่าชายเลน โครงการรณรงค์งด
สูบบุหรีในห้างสรรพสินคา้หรือโครงการคืนความสวยงามให้กบักรุงเทพมหานครโดยร่วมกับ
กรุงเทพมหานครและเขตปทุมวนัไดแ้สดงพลงัร่วมแรงปลูกตน้ไมแ้ละจดัสวนสวยบริเวณเกาะกลาง
ถนนและริมฟุตบาธเพือคืนพืนทีสีเขียวให้ย่านราชประสงค์และบริเวณใกลเ้คียงให้กลบัมาสดใส
ดว้ยดว้ยตน้ไมห้ลากหลายพนัธ์ุ เป็นตน้ 

 
6. งานวจัิยทีเกยีวข้อง  

อดุลเขต ซินะผา (2554) ไดศึ้กษาเรือง แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานตอ้นรับบนเครืองบิน บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
สถานภาพโสด อายุงาน 11-20 ปี พบวา่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอยูใ่น
ระดบัตาํ ทงัด้านของการบริจาคเงินและสิงของและดา้นการช่วยเหลือสังคมมีส่วนร่วมระดบัสูง
เฉพาะกิจกรรมดา้นอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและดา้นบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยัพิบติั ภาพรวมของความ
ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความต้องการทางด้านการดาํเนิน
กิจกรรม การตดัสินใจและการติดตามประเมินผล ส่วนในดา้นการรับผลประโยชน์กลุ่มตวัอยา่งมี
ความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นภาพรวมของความคิดเห็นทีมีต่อแนวทางการพฒันาการมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การรับรู้ สร้างทศันคติ ดา้นการเป็นตวัแทน ดา้นการแลกเปลียนขอ้มูล
ข่าวสารและดา้นการกาํหนดจุดประสงคแ์ละความมุ่งหมาย 

สุนทรีย ์ศรีพล (2554: 65-69) ไดศึ้กษาเรือง การให้ความหมาย รูปแบบกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมในความตอ้งการของพนกังาน บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั พบวา่ พนกังานได้
ให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมวา่ดงันี คือ ความมีมนุษยธรรมและการมีจิตสํานึกทีดี การ
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คืนผลประโยชน์หรือกาํไร การแสดงความรับผิดชอบและการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร รูปแบบ
และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความตอ้งการของพนกังานพบว่าสอดคลอ้งตามรูปแบบ
กิจกรรมเพือสังคมตามแนวคิดของ ฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซี ลี ทงั 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ การส่งเสริม
การรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม การบริจาคเพือการกุศล การอาสาช่วยเหลือชุมชนและการ
ประกอบธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสังคม 

สุวิพชญ ์เหลืองประเสริฐ (2555) ไดศึ้กษาเรือง การรับรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในโครงการเพือสังคมและสิงแวดล้อมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 
ภาคเหนือ จงัหวดัลพบุรี พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงและชายเท่าๆกนั อายุ 46-56ปี การศึกษา
อยู่ในระดบัปริญญาตรี อายุการทาํงานระหว่าง 11-20  การรับรู้ข่าวสารการดาํเนินกิจกรรมเพือ
สังคม จากตวับุคคลมากทีสุด รองลงมาคือจากสิงพิมพ์และสุดท้ายคือสืออิเล็กโทรนิกส์ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เคยมีพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมและส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วมลักษณะ ร่วม
ดาํเนินในกิจกรรมต่างๆ รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดาํเนินกิจกรรมและสุดทา้ยคือ
การสนบัสนุนอยู่เบืองหลงัการดาํเนินกิจกรรม ส่วนการเขา้ร่วมน้อยทีสุดคือการแลกเปลียนเสนอ
ความคิดเห็นหลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรม สําหรับทศันคติต่อการดาํเนินโครงการเพือสังคมและ
สิงแวดล้อม พนักงานโดยมากมีทัศนคติทีดีและเห็นว่าการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวจะสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีดีแก่องคก์ร 

พชัรี นิวฒัเจริญชยักุล (2546: 96-101 ) ได้ศึกษาเรืองการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมของพนกังานบริษทั เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ พบว่า 
พนกังานในบริษทัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพือสังคมในโครงการบริจาคเงินหรือสิงของเพือช่วยเหลือ
สถานสงเคราะห์มากทีสุด รองลงมา  ได้แก่ โครงการบริจาคเงินหรือสิงของเพือช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั ปัจจยัทีทาํให้พนักงานส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเพราะต้องการช่วยให้สังคมดีขึน 
สําหรับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรม พนกังานส่วนใหญ่มีทศันะเห็น
ดว้ยต่อการมีส่วนร่วมและตอ้งการการส่งเสริมในด้านนโยบายองค์กร ด้านการเผยแพร่ข่าวสาร
ภายในองคก์ร การประชาสัมพนัธ์เกียวกบัการกิจกรรมเป็นระยะๆ และพนกังานส่วนใหญ่เห็นดว้ย
ต่อดา้นการเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นโดยไม่ตอ้งมีรางวลัจูงใจ 



48 
 

รวีรัตน์ พรรณรังษี (2555) ได้ศึกษาเรืองความรู้และท่าทีของพนักงานและลูกจ้าง
สํานักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลทีมีต่อข่าวสารเกียวกบักิจกรรมเพือสังคมของสํานกังานฉลากกิน
แบ่งรัฐบาล พบวา่ พนกังานและลูกจา้งมีความรู้และท่าทีต่อข่าวสารเพือสังคมของสํานกังานฉลาก
กินแบ่งรัฐบาลอยู่ในระดบัปานกลาง กลุ่มตวัอย่างเกือบทงัหมดรับทราบขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
กิจกรรมเพือสังคมจากสือประชาสัมพนัธ์ภายใน สําหรับการรับรู้และพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมเพือสังคมของสํานักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล พนักงานส่วนใหญ่สนใจข่าวสารและ
ตอ้งการทราบข่าวสารก่อนมีการดาํเนินกิจกรรมเพือเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม สําหรับ
กลุ่มทีเคยเขา้ร่วมกิจกรรมเพือสังคมของสํานกังานฉลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนมากพนกังานจะเขา้
ร่วมกิจกรรมเพือช่วยเหลือสังคมทีเกียวกบัการบูรณะวดั และพระพุทธศาสนาเป็นสาํคญั 
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บทท ี3 

วธีิวจัิยและการดําเนินการวจัิย 

การศึกษาการให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของพนกังานและรูปแบบกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมในความตอ้งการของพนกังานบริษทัเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ครังนี 
เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีจากฐานราก ( Methodology of 

Grounded Theory) ซึงเป็นการวิจยัโดยการเก็บขอ้มูลภาคสนามจากคนทีอยู่ในปรากฏการณ์ถึง
มุมมองและการให้ความหมายและนาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์ โดยการตีความและแปลความหมาย
เพือสร้างมโนทศัน์และหาความเชือมโยงของมโนทศัน์ต่างๆ จนไดข้อ้สรุปเชิงทฤษฎีเพือใชใ้นการ
อธิบายปรากฏการณ์ทีเกิดขึน ดงันนัผูว้ิจยัจึงตอ้งอาศยัการเก็บขอ้มูล คาํอธิบาย รวมถึงการทาํความ
เขา้ใจและอาศยัการตีความและการสังเกตของการให้ความหมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและรูปแบบกิจกรรมในความตอ้งการของพนกังาน
ภายในองค์กรเพือสามารถนาํไปสรุปและสร้างมโนทศัน์ของความหมายทีพนักงานมีต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร การมีส่วนร่วมและรูปแบบกิจกรรมในความตอ้งการของพนกังาน
ภายในองคก์ร โดยมีวธีิการดาํเนินวจิยัดงันี 

 1.  การศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาวิจยั
โดยการรวบรวมขอ้มูลจากการค้นควา้รวบรวมรายงานประจาํปีของบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรชนั จาํกดั ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 หนงัสือวิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร เอกสารและ
รายงานวิจัยต่างๆทีเกียวข้อง รวมทังข้อมูลจากการค้นควา้ทางอินเตอร์เน็ตทังภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เพือนาํมาเป็นแนวคิดพืนฐานในการดาํเนินการวจิยั 

 2. ทาํการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก จาก
พนกังานขององค์กรโดยคดัเลือกจากผูมี้ความรู้และรับทราบเกียวกบักิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมหรือมีประสบการณ์เขา้ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรชนั จาํกดั โดยแบ่งออกเป็น พนกังานฝ่ายการตลาด จาํนวน 3 คน พนกังานฝ่ายการเงินจาํนวน 
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2 คนพนกังานฝ่ายขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ จาํนวน 3 คนและพนกังานฝ่ายปฏิบติัการจาํนวน 3 คน 

รวม 11 คน 
 3. ทาํการวเิคราะห์การใหค้วามหมายความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร รูปแบบ

การมีส่วนร่วมและรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความตอ้งการของพนกังานบริษทั 
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั จากขอ้มูลทีไดร้วบรวมทงัหมด 

 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือนาํมาใชใ้นการวจิยัในครัง ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ครืองมือทีสําคญัและ
ช่วยให้ผู ้วิจ ัยสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพือให้ได้ข้อมูลทีสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย สมุดบนัทึกภาคสนาม เครือง
บนัทึกเสียง การสังเกตุการณ์ แนวคาํถามและตวัผูว้จิยั 

สําหรับแนวคาํถามเพือใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือนาํมาใช้ในการวิจยัในครังนี 
ผูว้ิจยัสร้างแนวคาํถามเป็นลกัษณะคาํถามแบบอุปนัย ซึงเป็นคาํถามแบบเปิดกวา้งเพือให้ผูที้ให้
ขอ้มูลสามารถใหข้อ้มูลมาใหไ้ดม้ากและละเอียดทีสุดเท่าทีผูใ้ห้ขอ้มูลตอ้งการให้ขอ้มูล ซึงผูว้ิจยัได้
มีการกาํหนดแนวคาํถามจากแนวคิดและทฤษฎีทีไดศึ้กษามาประกอบกบัการใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึงเป็นการสัมภาษณ์โดยผูว้ิจยัมีประเด็นและแนวคาํถามไวแ้ลว้
เพือใหผู้ใ้หข้อ้มูลตอบตามวตัถุประสงคข์องผูว้ิจยัรวมถึงการใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบตะล่อมกล่อม
เกลา (Probe) เพือให้ผูใ้ห้ขอ้มูลเปิดเผยขอ้มูลให้ไดม้ากทีสุดเป็นการหาขอ้มูลแบบราบรืนไม่ทาํให้
การสัมภาษณ์ขาดตอนหรือสะดุด 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือทาํการวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิที
ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกบัการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยเลือกสถานทีในการสัมภาษณ์ที
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั สํานกังานใหญ่ ซึงเป็นพืนทีทีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัพร้อมให้
ข้อมูลในการสะท้อนถึงแนวคิด ทศันคติ ทีมา การให้ความหมาย การมีส่วนร่วมและรูปแบบ
กิจกรรมการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความตอ้งการของพนกังานไดอ้ยา่งแทจ้ริง 



51 
 

 
 

ทงันีก่อนทาํการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ทุกครังผูว้ิจยัไดข้ออนุญาติบนัทึกเสียงและจดบนัทึก
จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัก่อนการลงมือเก็บขอ้มูลและจะทาํการยุติการสัมภาษณ์เมือได้คาํตอบทีไม่มี
ความแตกต่างกนัหรือไดข้อ้มูลทีซาํๆกนัหมายถึง ไม่วา่ผูใ้หข้อ้มูลจะเปลียนไปแต่ขอ้มูลทีไดจ้ะไม่มี
ความแตกต่างจากขอ้มูลเดิมทีมี ประกอบกบัการเก็บขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิทีไดจ้ากการรวบรวม
เอกสาร วารสาร หนงัสือ รายงานประจาํปี เวบ็ไซด์และขอ้มูลทีเกียวขอ้งเพือให้มีขอ้มูลทีละเอียด 
ครบถว้นเพียงพอต่อการนาํไปสรุปผลและวเิคราะห์ผลการวจิยั 

 

 การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูล 

ผูว้ิจยัใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ 3 เส้า (Triangulation) ในการตรวจความ
น่าเชือถือของขอ้มูลทีนาํมาวิเคราะห์ โดยนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัจากแบบปฐม
ภูมิทีไดจ้ากการสัมภาษณ์และแบบทุติยภูมิทีไดจ้ากการคน้ควา้เอกสารรายงานประจาํปีและวารสาร
ต่างๆ ประกอบกบัการสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วมมาตรวจสอบวา่มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ การ
ตรวจสอบดา้นขอ้มูล ผูว้ิจยัใชก้ารตรวจสอบโดยพิจารณาจากโดยการนาํขอ้มูลทีไดม้าเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลทีได้จากแหล่งเวลาทีต่างกนั เช่นจากระยะเวลาปีทีต่างกนัเพือดูว่าขอ้มูลยงัเหมือนเดิม
หรือไม่พร้อมทงันาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์นนัไปตรวจสอบจากบุคคลอืนหรือผูที้คุน้เคยกบั
ผูใ้หส้ัมภาษณ์เพือประเมินผลและพิจารณาถึงนาํหนกัของความน่าเชือถือของขอ้มูลเพือนาํไปใชใ้น
การวจิยั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
เป็นหลกัประกอบกบัขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ เพือนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยอาศยัการตีความและ
วิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าจากนนัจดักลุ่มขอ้มูลให้เหลือเพียงมโนทศัน์ทีเกียวขอ้งกบักบั
วตัถุประสงคข์องการวจิยัและนาํขอ้มูลทีไดน้นัมาวเิคราะห์หาประเด็นเชือมโยงและอธิบายถึงความ
สอดคลอ้ง ความเชือมโยงของขอ้มูล แลว้นาํไปพฒันาเพือหาขอ้สรุปในเชิงทฤษฎีในการนาํเสนอ
ของการให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของพนกังานและรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ในความตอ้งการของพนกังานบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั มีขนัตอนดงันี 
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ขันตอนที 1 การลงรหัสข้อมูล โดยลงรหัสขอ้มูลทีได้จากการสัมภาษณ์ตามลาํดบั
สะดวกต่อการนาํไปใช ้

ขันตอนที 2 การพิมพ์บทสัมภาษณ์ ถอดเทปสัมภาษณ์แบบคาํต่อคาํ (Verbatim) นาํมา
พิมพ์เป็นบทสัมภาษณ์ (Transcript) และนาํบทสัมภาษณ์มาตรวจสอบกบัขอ้มูลดิบจากเครือง
บนัทึกเสียงโดยใชว้ธีิการอยา่งนีทุกครังเมือสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลทุกราย 

ขันตอนที 3 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัการตีความ (Interpret) และ
วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าและลดทอนข้อมูลให้เหลือเพียงมโนทศัน์ทีเกียวข้องกับ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั เจาะจงเฉพาะขอ้มูลทีตอ้งการโดยทาํควบคู่ไปกบัการวเิคราะห์หาประเด็น
ในการเชือมโยงมโนทศัน์ทงัหมดให้มีลกัษณะเป็นขอ้สรุปเชิงทฤษฎีและทาํหนา้ทีเป็นสมมุติฐาน
ชวัคราว ซึงจะใชเ้ป็นแนวทางการเลือกสัมภาษณ์การให้ขอ้มูลหลกัรายต่อไปหากคน้พบมโนทศัน์
ใหม่ในบทสัมภาษณ์ก็จะกาํหนดให้เป็นมโนทศัน์กลุ่มใหม่ต่อไป จนกว่าคาํตอบทีได้จากการ
สัมภาษณ์นนัจะไม่มีความแตกต่างจากคาํตอบเดิมหรือไม่มีมโนทศัน์ใหม่เกิดขึน จึงทาํการยุติการ
สัมภาษณ์ จากนนัทาํการจดักลุ่มของมโนทศัน์โดยอาศยัความไวต่อทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) 

จนนาํไปสู่การสร้างมโนทศัน์และทฤษฎีเพือใชใ้นการนาํเสนอต่อไป 

มโนทศัน์ทงัหมดทีผูว้จิยัสร้างถูกบนัทึกและรวบรวมขึน มโนทศัน์หลกัจะถูกรวบรวม
ขึนพร้อมกบัมโนทศัน์สนบัสนุน จนเป็นกลุ่มของนโนทศัน์ทีมีคาํอธิบายต่อชุดมโนทศัน์นนัๆ โดย
กลุ่มมโนทศัน์ทีผา่นการเชือมโยงสัมพนัธ์ใหอ้ยูใ่นเงือนไขต่างๆและอธิบายจนมีความสอดคลอ้งกบั
สิงทีผูว้ิจยัตอ้งการ แลว้นาํไปพฒันาเป็นขอ้สรุปเชิงทฤษฎีในการนาํเสนอรูปแบบการของการให้
ความหมาย การมีส่วนร่วมของพนักงานและรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความ
ตอ้งการของพนกังานบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ต่อไป 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาการให้ความหมาย การมีส่วนร่วมและรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมในความตอ้งการของพนกังาน บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ครังนี ผูว้ิจยัใชก้รอบ
แนวคิดทีไดศึ้กษาเกียวกบัแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวคิดเรืองบรรษทัภิบาล แนวคิดการ
มีส่วนร่วม แนวคิดเรืองอาสาสมัคร เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล ทงันีผูว้ิจ ัยได้แบ่งการ
วเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วนดงันี 

1. การใหค้วามหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั 
จาํกดัในทศันะของพนกังาน 

2. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความตอ้งการของ
พนกังาน บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

3. รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความตอ้งการของพนักงานบริษทั 
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

 

1. การให้ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จํากดั 
  ตามทศันะของพนักงาน 

การให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลตามวีธี
วิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก พบว่าขอ้มูลการให้ความหมายจากทศันะของพนกังานถูกสร้างขึน
จากปัจจยัหลายดา้น ไดแ้ก่ การศึกษา วฒันธรรม สังคม ศาสนา และอิทธิพลความคิดทีไดรั้บจาก
องค์กร ทงันีการให้ความหมายทีเกิดขึนสอดคลอ้งกบัแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทีผูว้ิจยัได้
ศึกษา เช่น ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ การคืนกาํไรหรือผลประโยชน์กลบัคืนแก่สังคมและ
การคาํนึงถึงส่วนร่วมในการอยูร่วมกนัของธุรกิจและคนในสังคม 
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การให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรชนั จาํกดั ทีไดจ้ากการวเิคราะห์มี 4 ความหมาย ไดแ้ก่ 1) การแสดงความรับผิดชอบ 2) การทาํ
ประโยชน์ต่อสังคม 3) การคืนผลประโยชน์หรือกาํไร 4) การสร้างภาพลกัษณ์ทีดีขององคก์ร โดยมี
รายละเอียดดงันี 

1.1 การแสดงความรับผดิชอบ 

จากการสอบถามพนกังานไดใ้ห้ความหมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั 
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั วา่คือการแสดงความรับผิดชอบขององคก์รแก่ผูที้มีส่วนไดส่้วน
เสียขององคก์ร เช่น คนในชุมชนและสังคมโดยรอบองคก์ร เนืองจากตามทศันะของพนกังานเห็นวา่ 
การดาํเนินธุรกิจขององค์กรสร้างผลกระทบแก่ชุมชนโดยรอบ ดังนันธุรกิจจึงตอ้งแสดงความ
รับผดิชอบเพือช่วยลดผลกระทบทีเกิดขึนและพฒันาชุมชนโดยรอบใหมี้ความเป็นอยูที่ดีขึน 

ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์พนักงานในบริษทัมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็น
ขา้งตน้ดงันี 

 

  “ในระดบัองค์กร องค์กรทาํกาํไร ซึงแน่น่อนว่าจะตอ้งส่งผลกระทบกบัชุมชน
หรือส่วนอืนๆทีเกียวขอ้งอยู่แลว้ ฉะนนัในส่วนทีตอ้งรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นส่วน
นี อยา่งเช่น ทาํแลว้เกิดผลกระทบ เช่น ไปก่อสร้าง หรือทาํใหเ้ขาเกิดความลาํบาก เช่น 
รถติด ส่วนนีอาจจะสร้างความสะดวกแกเขาหรือจา้งงานเขาเขา้มาทาํงานจะไดเ้ป็น
การช่วยเหลือชุมชนยา่นนนัๆดว้ย” (อรชมนต ์ม่วงผล, 2556) 

 

“การทีบริษทัมีความรับผิดชอบต่อสังคมทีคาํนึงถึงส่วนร่วมไม่ว่าจะทาํกิจกรรม
ใดก็ตามไม่ว่าจะในเรืองของธุรกิจหรือส่งเสริมสังคม จะตอ้งยึดส่วนร่วมเป็นส่วน
ใหญ่ ไม่วา่จะเป็นส่วนดีหรือส่วนเสีย” (พชร์ณฐั พลายศรี, 2556) 

 
  “การดาํเนินธุรกิจภายใตค้วามห่วงใยและความใส่ใจเรืองสินคา้มากขึนเพราะการ

แข่งขนัในธุรกิจนีมนัสูง โดยทางบริษทัเราก็ช่วยสังคม โดยเราก็ไปช่วยชาวนาให้เขา
ปลกูผกัปลอดสารพิษ แลว้เราก็เอาผกันนัมาขายใหผู้บ้ริโภค เหมือนเราก็เอาสินคา้ทีดี
มาใหล้กูคา้และเป็นการช่วยเหลือชาวนาดว้ย” (พิชญาภา บุญสม, 2556) 
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ตามทศันะของพนกังาน บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั เป็นองค์กรขนาด
ใหญ่และมีการขยายตวัของธุรกิจไปในพืนทีต่างๆ ซึงผลจากการขยายธุรกิจนนัก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อคนในชุมชนและสังคมโดยรอบทีธุรกิจตงัอยู่ไม่มากก็น้อย ดังนันการทีองค์กรแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิงทีองค์กรพึงกระทาํเพือแสดงถึงความเป็นบรรษทัภิบาลทีดี ทงันีการ
แสดงความรับผิดชอบดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามหน้าทีอนัเกิดจากภารกิจขององค์กรทีตงัขึนและ
จากความมีจิตสาํนึกทีดีขององคก์ร 

1.2 การทาํประโยชน์ต่อสังคม 

พนกังานให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรชนั จาํกดั ว่าเป็นการกระทาํสิงทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม รักษาผลประโยชน์ให้คนในสังคม 

เนืองจากกิจกรรมโครงการต่างๆทีองค์กรไดจ้ดัทาํขึนลว้นแต่เป็นกิจกรรมทีสร้างประโยชน์แก่คน
ในสังคมและทาํใหส้ังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 

ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์พนักงานในบริษทัมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็น 
ขา้งตน้ ดงันี 

“การทาํหรือไม่ทาํสิงใด โดยมีจุดมุ่งหมายทีจะส่งผลเชิงบวกต่อภาพรวมของ
สงัคม เป็นการทาํสิงทีเป็นประโยชนต่์อสงัคม” (พงศฤ์ทธิ วิริยะพงศ,์ 2556) 

 

“หนา้ทีทีทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์แก่สังคมเพือใหส้ังคมน่า
อยู ่คือการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข” (ศุภรัตน ์รุจิภิญโญโสภณ, 2556) 

 

“คือการทีธุรกิจทาํประโยชนเ์พือสงัคมและเป็นการทาํใหเ้กิดการอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสุขของคนในสงัคม” (วฒิุศกัดิ อินปนาม, 2556) 

 

จากการสัมภาษณ์พบว่า พนักงานให้ความหมายของการรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั วา่เป็นการทาํกิจกรรมเพือยงัประโยชน์ให้แก่สังคมและ
ชุมชนโดยประโยชน์ทีเกิดขึนก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขระหว่างคนในชุมชนและ
องคก์รนนัเอง 
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1.3 การคืนผลประโยชน์หรือกาํไร 

พนักงานไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั เซ็นทรัล รีเทล 
คอร์ปอเรชนั จาํกดั ว่าเป็นการคืนผลประโยชน์หรือกาํไรสู่สังคม เนืองจากพนกังานตระหนกัดีว่า
องค์กรเป็นองค์กรใหญ่และมีผลประกอบการหรือกาํไรจากการประกอบธุรกิจ บริษทั เซ็นทรัล รี
เทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงผลกาํไรทีไดเ้ป็นผลประโยชน์ทีบริษทัไดรั้บจากสังคม ดงันนั บริษทัจึง
ควรสละผลประโยชน์หรือกาํไรทีไดจ้ากสังคมนีกลบัคืนสู่สังคมเช่นกนั 

ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์พนักงานในบริษทัมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็น
ขา้งตน้ ดงันี 

“ธุรกิจได้รายได้จากการลูกค้าทีเข้ามา  ธุรกิจทีสร้างมันก็มีผลกระทบต่อ
สิงแวดลอ้มหรือเรืองอืนๆอีกมาก ถามว่าทําไมต้องมี ก็เหมือนว่าเราต้องมีอะไร
กลบัคืนให้สังคมบ้างเพราะเราไปสร้างผลกระทบกบัเขา การช่วยเหลืออาจจะช่วย
ระยะยาวได ้เช่น การศึกษา อยา่งสร้างโรงเรียน กเ็ป็นการช่วยเหลือระยะยาวได ้ใหเ้ขา
ไดมี้ความรู้” (ธญัญารัตน ์เนตรจินดา, 2556) 

 

“การทีองคก์รไดท้าํกิจกรรมเพือสงัคมเพราะเป็นการคืนกาํไรส่วนหนึงกลบัไปให้
สังคมบา้งรวมถึงการสร้างภาพลกัษณ์ทีดีแก่องค์กรทาํให้คนรู้จกัเรามากขึน เหมือน 
เป็นการประชาสัมพนัธ์บริษทัเราไปในตวั ว่าองค์กรเราให้ดว้ยนะ ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่
กาํไรอยา่งเดียว” (สุวิภา ชชัวาลย,์ 2556) 

 

“การทาํอะไรกต็ามทีทาํใหเ้ราตอบแทนสงัคมจึงเป็นสิงทีเราควรทาํ เพราะเราเป็น
ธุรกิจและส่งผลต่อคนหมู่มาก กาํไรทีเราไดม้าจึงตอ้งตอบแทนสังคมเพือช่วยเหลือคน
หมู่มากไดเ้ช่นกนั การช่วยเหลือสังคมในลกัษณะองค์กรสามารถทาํไดร้ะยะยาวกว่า 
เพราะเราเอาไปต่อยอดไดแ้ลว้แต่นโยบายของบริษทั” (วีรดา ชินประวติั, 2556)  
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จากการสัมภาษณ์พบว่า พนักงานให้ความหมายของการรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั วา่คือการทาํกิจกรรมเพือตอบแทนสังคมโดยการนาํกาํไร
ทีไดจ้ากการประกอบธุรกิจกลบัคืนสู่สังคมผา่นทางกิจกรรมเพือสังคมต่างๆ ผูที้ไดรั้บประโยชน์คือ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกิจทงัทางตรงและทางออ้ม เช่น ลูกคา้  คู่คา้ พนกังาน รวมถึงบุคคลทีอาศยั
อยู่ในชุมชนและสังคมโดยรอบองค์กร พนักงานมีความเห็นว่าบริษทัควรให้การสนับสนุนและ
พฒันาคุณภาพชีวิตของผูที้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว เช่น การให้การศึกษา การให้อาชีพ
ตลอดจนเป็นตลาดให้แก่คนในชุมชนเพือนาํสินคา้จากชุมชนเสนอให้แก่ผูบ้ริโภคผ่านช่องทาง
การตลาดของบริษทั ซึงตรงกบัความหมายของการคืนผลประโยชน์หรือผลกาํไรสู่สังคม 

1.4 การสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร 

พนักงานไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั เซ็นทรัล รีเทล 
คอร์ปอเรชัน จาํกัดว่า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้แก่องค์กร เป็นการแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรว่าไม่ใช่เพียงแต่มุ่งแสวงหาผลกาํไรเพียงอย่างเดียวจึงทาํให้เกิด
ภาพลกัษณ์ทีดีแก่องคก์รในความรู้สึกของคนในสังคม 

ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์พนักงานในบริษทัมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็น
ขา้งตน้ดงันี 

“เป็นการตอบแทนทางสังคมในฐานะทีเราเป็นผูใ้ห้สินคา้และบริการต่อสังคม 
เป็นเหมือนการคืนกาํไรใหแ้ก่คนทีอยู่รอบๆชุมชนทีเราไปตงัธุรกิจและทาํใหค้นมอง
กลบัว่าเรามีการคืนกาํไรแก่เคา้บา้ง ไม่ใช่เอา ประโยชน์อย่างเดียวและเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีดีขององคก์รดว้ยการทาํกิจกรรมเพือสังคม” (ภาสสิกาญจน์ ดอนพลอย-

เพชร, 2556) 
 

“คือการมีส่วนร่วมกับสังคมในการทําประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ทําให้เกิด
ภาพลกัษณ์ทีดีแก่องคก์รในสายตาคนทวัไป” (กนัยารัตน ์หิรัณยรัชต,์ 2556) 

จากทศันะของพนกังาน การดาํเนินธุรกิจของบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั 
หลกัสําคญัของการดาํเนินธุรกิจคือการขายสินคา้และบริการ ดงันนัการนาํกาํไรทีไดจ้ากขายสินคา้
และบริการมาจดัสรรเพือให้เกิดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมุ่งหวงัให้คนในสังคม
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ทงัทีอาศยัอยู่โดยรอบองค์กรและอาศยัอยูใ่นพืนทีทีไกลออกไปไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมตอบ
แทนสังคม ย่อมทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ทีดีแก่องคก์รในสายตาของลูกคา้ คู่คา้ และผูที้มีส่วนไดส่้วน
เสียกบัองคก์รและยงัผลใหเ้กิดความจงรักภคัดีต่อองคก์รซึงความจงรักภคัดี หรือ Brand Loyalty นีมี
ส่วนสาํคญัอยา่งมากต่อการดาํเนินธุรกิจการขายสินคา้และบริการ 

 อยา่งไรก็ตามความหมายของภาพลกัษณ์ทีพนกังานไดใ้หค้วามหมายนีเกิดจากทศันคติ
ทงัทางบวกและทางลบ ผูที้มีทศันติทางบวกมีความเขา้ใจและยอมรับในการดาํเนินกิจกรรมเพือ
สังคมของบริษทัว่าก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขและเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้แก่
องคก์ร ในขณะทีผูที้มีทศันติทางลบจะเขา้ใจวา่ เป็นการทีองคก์รสร้างภาพและกิจกรรมเพือสังคมที
เกิดขึนเป็นเพียงบริษทัตอ้งการประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ของตนเอง มิใช่เป็นการตอบแทนสังคม
อยา่งแทจ้ริงซึงไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งยงัยนื  

 

2. การมีส่วนร่วมในการดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงาน 
  บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จํากดั 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของพนกังานบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดัใน
การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธีวิทยาการ
สร้างทฤษฎีฐานราก พบว่า ปัจจุบนัองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมทีองคก์รจดัขึนในรูปแบบของการเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเป็นส่วนมาก 

จากการสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ความตอ้งการของพนักงาน บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จาํกดั พบว่า พนักงานมีความ
ตอ้งการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบทีมากกว่าทีเป็นอยู ่
โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมทีพนกังานตอ้งการ ไดแ้ก่ 1) การรับรู้ข่าวสาร 2) การปรึกษาหารือ 3) การ
ปฏิบติักิจกรรม 4) การทราบผลของการดาํเนินกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดงันี 

2.1 การรับรู้ข่าวสาร 

จากการสัมภาษณ์พบวา่พนกังานตอ้งการรับทราบข่าวสารเกียวกบัรายละเอียดก่อนการ
ดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมทีองคก์รกาํหนดขึน  เพือนาํขอ้มูลข่าวสารทีไดม้าประเมิน
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ความพร้อมและความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น วตัถุประสงค์ของกิจกรรม ประโยชน์และ
ผลกระทบทีจะเกิดขึน วนั เวลา และสถานทีในการจดักิจกรรม เป็นตน้  

2.2 การปรึกษาหารือ 

จากการสัมภาษณ์พบว่า พนักงานตอ้งการให้องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วน
แสดงความเห็นถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีองคก์รตอ้งการจดัขึนเพือรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะของพนกังานหรือเปิดให้พนกังานมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมทีองคก์รนาํเสนอ ซึงรูปแบบการมีส่วนร่วมนี ในทศันะของพนกังานเห็นวา่จะทาํให้พนกังาน
เขา้ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมากขึน เนืองจากพนกังานรู้สึกถึงความเป็น
ส่วนหนึงของกิจกรรมดงักล่าวเนืองจากตนมีส่วนร่วมตดัสินใจเลือกกิจกรรมทาํให้เกิดความสมคัร
ใจและเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัๆ 

2.3 การปฏิบติักิจกรรม 

จากการสัมภาษณ์พบว่า พนักงานตอ้งการมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมโดยการ
ช่วยเหลือทงัดา้นแรงกาย แรงใจ ทุนทรัพย ์หรือสิงของ ทงันีปัจจยัทีสําคญัทีก่อให้เกิดความสําเร็จ
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมของพนกังานขึนอยู่กบัการสนบัสนุนขององค์กรเป็นสําคญั เช่น ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเกียวกบักิจกรรมให้พนกังานทราบล่วงหนา้ การสนบัสนุนเวลางานเพือทาํ
กิจกรรม และการอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทงัเรืองการเดินทางและอุปกรณ์ทีใช้ในการปฏิบติั
กิจกรรม เป็นตน้ 

2.4 การรับทราบผลของการดาํเนินกิจกรรม 

จากการสัมภาษณ์พบวา่ พนกังานตอ้งการมีส่วนร่วมต่อการรับทราบผลของการดาํเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเมือกิจกรรมเสร็จสินลง เพือติดตามผลของกิจกรรมว่ายงั
ประโยชน์ไปใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมากนอ้ยเพียงใด  ขนัตอนการให้ความช่วยเหลือในระดบัถดัไป
ควรเป็นอยา่งไร ซึงตามทศันะของพนกังานเห็นวา่การรับทราบผลของการดาํเนินกิจกรรมนี จะช่วย
ใหพ้นกังานเห็นถึงผลสําเร็จของกิจกรรมทีตนมีส่วนร่วมและเกิดกาํลงัใจทีจะมีส่วนร่วมกบัองคก์ร
ในการทาํประโยชน์ให้แก่สังคมรวมถึงสามารถวางแผนการช่วยเหลือในระยาวไดต่้อไป ทาํให้เกิด
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมทีแทจ้ริงและยงัยนื 



60 
 

 ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์พนักงานในความต้องการของพนักงานมีลักษณะ
สอดคลอ้งกบัรูปแบบความตอ้งการมีส่วนร่วมจากประเด็นขา้งตน้ ดงันี 

 

“คิดว่าการมีส่วนร่วมกิจกรรมเพือสังคมเป็นสิงทีดี การมีส่วนร่วมคือ ควรจะให้
ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ในองค์กรว่าเราจะจดักิจกรรมอะไรดีทีจะมีประ
โยนช์ต่อสังคมทีสุด และช่วยกนัลงมือทาํ พนักงานควรจะมีส่วนร่วมตงัแต่เริมต้น 
ตงัแต่เตรียมการ วางแผน และลงมือปฏิบติัจนถึงประเมินผลกิจกรรมดว้ย”  

        (ศุภรัตน ์รุจิภิญโญโสภณ, 2556) 
 

“พนกังานควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพือสังคมตงัแต่ร่วมคิดกิจกรรมไป
จนถึงรวมกิจกรรมและวดัผลเลย ควรมีการเสนอร่วมกนัว่าจะทาํกิจกรรมอะไรเพือทาํ
ใหส้งัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข” (วฒิุศกัดิ อินปนาม, 2556) 

 

 “พนกังานควรไดเ้ลือกกิจกรรมมากกว่าว่าทีเหมาะกบัตวัเองคืออะไร พนกังาน
น่าจะมีส่วนร่วมไดม้ากทีสุดคืออะไร เพราะกิจกรรมมาจากพนกังานโหวต ทาํใหค้น
เขา้ร่วมกิจกรรมเยอะ พนกังานรู้สึกเป็นส่วนหนึงกบัโครงการนนัๆ การรับรู้เกียวกบั
กิจกรรมตงัแต่เริมตน จึงมีแนวโนม้ทีสูงทีพนกังานจะเขา้ร่วมกิจกรรมนนัไปจนจบ ถึง
ขนัวดัผลของกิจกรรม” (อรชมนต ์ม่วงผล, 2556)     

 

“สิงทีตอ้งการคือพนกังานมีส่วนร่วมในขนัตอนแสดงความคิดเห็นเลือกว่าจะทาํ
กิจกรรมอะไรดี เช่น เราจะไปสร้างชุมชน ในชนบท เราอาจมีการแสดงความเห็นกนั
วา่จะเอาอะไรไปช่วยเหลือ ทาํใหไ้ดรั้บ ความคิดเห็นทีหลากหลาย และสามารถพูดได้
ว่าเรามีส่วนร่วมไดอ้ย่างแทจ้ริง...องค์กรให้ข่าวสารมาแต่ทางเดียวเช่น อีเมล ์น่าจะมี
การประชาสัมพนัธ์โครงการก่อนไปทาํว่าเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่ เราจะไดรู้้เขาเมือทาํ
เสร็จไปแลว้” (พชร์ณฐั พลายศรี, 2556) 

 

“พนกังานควรมีส่วนร่วมดว้ยการเสนอความคิดเห็นว่าเราอยากไดแ้บบนี ควรมี
กิจกรรมแบบนี เอาความคิดคลา้ยกนัมาทาํ เหมือนเราไดร่้วมแสดงความคิดเห็นเขา้ไป
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มีส่วนร่วมในโครงการนีดว้ย เพราะปัจจุบนั พนกังานแค่มีส่วนร่วมตอนเห็นโครงการ
สาํเร็จเรียบร้อยแลว้ แต่ส่วนร่วมก่อนจะก่อตงัขึนมา เราไม่รู้ เมือเราไดคิ้ดแลว้เราจะได้
เตม็ใจเขา้ไปทาํ” (พิชญาภา บุญสม, 2556) 

 

“อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีพอไปช่วยได ้  องคก์รควรมีการปลูกฝังพนกังาน 
ควรมีการกระจายข่าว การทาํกิจกรรมตอบแทนสังคม มีประโยชน์อย่างไร ช่วยกนัคิด
พนกังานช่วยกนั เสนอโครงการไป แลว้ให ้ผูใ้หญ่ รวบรวมแลว้ลงคะแนนเลือก ใหมี้
กิจกรรมขึนมา ทาํให้ องค์กรของเราเองช่วยกนั โครงการทีถูกคิดขึนโดยการมีส่วน
ร่วมของพนกังานจะไดรั้บการต่อยอดไปเรือยๆ วา่แผนนีตอ้งทาํอะไรดว้ย”  

  (ธญัญารัตร์ เนตรจินดา 2556)        

“การมีส่วนร่วมควรมี เราอาจจะคิดแผนไม่ได ้แต่เราน่าจะสามารถเลือกไดว้่าเรา
จะทาํกิจกรรมมอะไร เช่น การโหวต เลือกกิจกรรม ซึงปัจจุบนั องคก์รเราไม่เป็นอย่าง
นนั เพราะเราไม่ทราบวา่มีเมือไหร่ รายละเอียดยงัไง แต่เราจะทราบเมือเขาทาํเสร็จแลว้ 
การทาํกิจกรรมน่าสนุก และช่วยให้มีความสัมพนัธ์กบัเพือนรวมงานทีดีดว้ย องค์กร
ควรแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือทีเราสามารถเขา้ร่วมได”้ (ภาสสิกาญจน์ ดอนพลอย-

เพชร, 2556) 
 

“ควรใหพ้นกังานมีส่วนร่วม ไม่วา่รูปแบบการทาํกิจกรรมหรืออาจจะเริมจาก การ
ไดรั้บการปลูกฝังการมีสํานกัในความรับผิดชอบต่อสังคมการปลูกฝังค่านิยมของการ
ทาํดีเพือสงัคม ไม่ไดท้าํเพราะถกูบงัคบัใหท้าํ เราจะสามารถเขา้ร่วมช่วยดว้ยความรู้สึก
ทีอยากทาํแต่ปัจจุบนัองคก์รยงัไม่มีตรงนนั การมีส่วนร่วม บริษทัน่าจะสามารถบอก
เราไดว้่าผลของการทาํนันมีดีอย่างไร ประโยชน์แก่ใคร การเปิดให้พนักงานเสนอ
ความคิดเห็นว่าจะทาํกิจกรรมอะไร จะมีส่วนช่วยมาก เพราะมนัเป็นความตอ้งการ
ภายในของพนกังาน” (วีรดา ชินประวติั, 2556) 

 

“ตอ้งการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นโดยดูวา่องคก์รอืนทาํอะไร แลว้เรายงั
ไม่ไดท้าํ องคก์รควรเปิดใหอ้อกความคิดเห็น คิดว่าจะมีคนมาทาํมากขึนเพราะมาจาก
ความตอ้งการของพนกังาน” (สุวิภา ชชัวาลย,์ 2556) 
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นอกจากนียงัพบขอ้มูลว่า ปัจจุบนัตามนโยบายขององค์กรหากพนกังานตอ้งการเขา้
ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงานจะตอ้งใช้วนัลาพกัร้อนหรือวนัลาสวสัดิการที
ได้รับจากองค์กรเพือเขา้ร่วมกิจกรรมทีองค์กรจดัขึน รวมถึงการประชาสัมพนัธ์เพือเชิญชวนให้
พนกังานเขา้ร่วมในการทาํกิจกรรมทีกระชนัชิดจนเกินไปซึงเป็นอุปสรรคอยา่งมากต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

ตามทศันะของพนกังานถือวา่เป็นเงือนไขตามทีกล่าวขา้งตน้ ส่งผลกระทบต่อการเขา้
ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยพนักงานมีความเห็นว่าว่า
องค์กรควรแจ้งหรือประชาสัมพนัธ์รายละเอียดเกียวกับกิจกรรมทีต้องการจดัขึนล่วงหน้าเพือ
พนกังานสามารถวางแผนงานเพือเขา้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ส่งผลกระทบต่องานทีทาํในปัจจุบนัและ
ควรสนบัสนุนให้พนกังานทาํกิจกรรมโดยสามารถนาํเวลาทาํงานไปเขา้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ถือว่า
เป็นการนาํวนัลาสวสัดิการมาใชเ้นืองจากเป็นการทาํให้พนกังานเสียสิทธิวนัลาซึงตอ้งการนาํไปใช้
ในวนัสาํคญั นอกจากนียงัเห็นวา่การเขา้ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รนอกจาก
พนกังานจะไดรั้บความภาคภูมิใจจากการร่วมกิจกรรมดว้ยจิตอาสาแลว้ยงัเป็นการช่วยให้องค์กร
สามารถดาํเนินกิจกรรมไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละช่วยสร้างภาพลกัษณ์ทีดีแก่องคก์รอีกดว้ย 

 

3. รูปแบบกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงานบริษัท เซ็นทรัล รีเทล 
คอร์ปอเรชันจํากดั 

จากการวิจยัรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั เซ็นทรัล 
รีเทล คอร์ปอเรชัน จาํกัด พบว่า บริษทัมีความตระหนักถึงปัญหาทีเกิดขึนในสังคมและมีแนว
ทางการดาํเนินงานไปในลกัษณะสอดคลอ้งกบัสภาวะปัญหาทีเกิดขึนในปัจจุบนั โดยมุ่งเนน้ให้การ
ช่วยเหลือ ฟืนฟู และพฒันาปัญหาคลอบคลุมตามแนวทางทีบริษทัไดก้าํหนดไวใ้นดา้นการศึกษา  
การทาํนุบาํรุงโบราณสถานและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  การตอบแทนสังคม ดา้นกีฬา 
และการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 

จากกรอบแนวคิดทีได้ศึกษา พบว่า บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จาํกัด มี
รูปแบบการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลกัการของ ฟิลลิป คอตเลอร์ และ แนน
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ซี ลี 4 รูปแบบไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมประเด็นทางสังคม 2) การตลาดเกียวเนืองกบัประเด็นทางสังคม 

3) การบริจาคเพือการกุศส 4) การอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน โดยมีรายละเอียดดงันี 

1. การส่งเสริมประเด็นทางสังคม (Cause Promotion) โดยบริษทัจดัหาเงินทุน สิงของ 
อุปกรณ์ ทรัพยากรบุคคลรวมถึงการร่วมมือกบัพนัธมิตรต่างๆในการนาํทรัพยากรทงัภายในและ
ภายนอกองค์กรมาใช้ให้เกิดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งสร้างความตระหนักรู้ถึง
ปัญหาสังคม เช่น ส่งเสริมการศิลปะวฒันธรรมไทย ส่งเสริมความเท่าเทียมของสตรี สนับสนุน
การศึกษาเพือลดความเหลือมลาํของคนในสังคมและส่งเสริมด้านการรักษาสิงแวดล้อม โดยมี
โครงการทีเกียวขอ้งไดแ้ก่ 

 

โครงการสืบสานศิลปะวฒันธรรมและอนุรักษ์โบราณสถาน เป็นโครงการทีริเริมขึน
โดยฝ่ายบริหารร่วมกบักรมศิลปากร มีวตัถุประสงค์เพือบูรณะปฏิสังขรพระอุโบสถและพืนทีภูมิ
ทศัน์โดยรอบของวดัปทุมวนารามราชวรวิหาร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ซึงเป็นพระอารามหลวง
ชนัตรี ชนิดราชวรวิหาร และวดัพระสิงห์วรมหาวิหาร จงัหวดั เชียงใหม่ โดยการบูรณะคงรักษา
วิธีการแบบโบราณทุกขันตอนรวมถึงจัดงานสมโภชขึนเมือการบูรณะปฎิสังขรเสร็จสินลง 
นอกจากนียงัไดรื้นฟืนประเพณีโบราณคือการแห่ปราสาทผึงขึน ซึงเป็นประเพณีทีพุทธศาสนิกชน
ถือปฏิบติัเพือถวายเป็นพุทธบูชาในวนัออกพรรษาและเป็นประเพณีโบราณทีสืบทอดมาจากรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัวและได้เลือนหายไปถึง 67 ปี นอกจากนียงัมีจุดประสงค์
กระตุน้ให้ประชาชนทวัไปและพนกังานไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการรักษาศิลปะวฒันธรรม
และการอนุรักษ์โบราณสถานเพือสืบทอดมรดกอันลําค่ าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย 
พระพุทธศาสนาและประเพณีไทยใหค้งอยูถึ่งรุ่นต่อไปอีกดว้ย 

 

ภาพที 3 กิจกรรมโครงการสืบสานศิลปะวฒันธรรมและอนุรักษโ์บราณสถาน 
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โครงการปลูกฝังรักการอ่านและการเรียนรู้สู่เยาวชน โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ
เพือนเยาวชนเพือการพฒันาและบริษทั จดัตงั โครงการเซ็นทรัลมุ่งมนัพฒันาการศึกษา สนบัสนุน
โครงการรักการอ่าน เพือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านสู่เยาวชน ดว้ยการมอบชนัวางหนงัสือและหนงัสือ
เรียนรวมทงัจดักิจกรรมเพือส่งเสริมทกัษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์ ณ โรงเรียนบา้นโคกยาง จ.
ตรัง  

 

 
ภาพที 4 กิจกรรมโครงการเซ็นทรัลมุ่งมนัพฒันาการศึกษา สนบัสนุนโครงการรักการอ่าน เพือร่วม

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านสู่เยาวชน 

 
โครงการบริจาคเงินทุนเพือการศึกษา ภายใตโ้ครงการเซ็นทรัลมุ่งมนัพฒันาการศึกษา 

โดยสนับสนุนสร้างตึกอาคารเรียนเด็กเล็กพร้อมทงัให้การสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารเรียนส่วนอืนๆ อาทิ ห้องนาํ ห้องส้วม โรงอาหาร และศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน  พร้อมมอบ
อุปกรณ์สือการเรียนการสอน สือการสอนทางไกลต่างๆใหโ้รงเรียนและคณะครู สามารถพฒันาการ
เรียนการสอน ณ. โรงเรียนท่านผูห้ญิงสง่า อิงคุลานนท ์ตาํบลบา้นห้วยลอย อาํเภอบ่อเกลือ จงัหวดั
น่าน เพือสร้างความเท่าเทียมในสังคมและมุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษาอยา่งต่อเนือง 
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ภาพที 5 กิจกรรมโครงการบริจาคเงินทุนเพือการศึกษา 
 

โครงการหนึงเสียงของท่านช่วยยุติความรุนแรงต่อผูห้ญิง (CARE NOW : Say NO to 

Violence Against Women)  เป็นโครงการทีจดัตงัขึนโดยความร่วมมือระหวา่งกองทุนการพฒันา
เพือสตรีแห่งสหประชาชาติ กระทรวงยติุธรรมและบริษทั โดยการสนบัสนุนของสํานกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวตัถุประสงคเ์พือรณรงคใ์ห้เกิดความตระหนกัถึงปัญหา
ความรุนแรง ต่อผูห้ญิง พร้อมเผยแพร่ความรู้เพือสร้างความเขา้ใจเรืองขอ้กฎหมายให้ประชาชน
ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสามารถแจง้ขอ้มูลเบาะแสได ้ณ จุดประชาสัมพนัธ์ ห้างสรรพสินคา้
ในเครือเซ็นทรัลรีเทลทวัประเทศ เมือพบเหตุการณ์รุนแรงต่อสตรี         

  
ภาพที 6 กิจกรรมโครงการหนึงเสียงของท่านช่วยยติุความรุนแรงต่อผูห้ญิง 

 

โครงการ Womem Empowerment พลงัหญิงเพือหญิง เป็นโครงการร่วมมือกนัระหวา่ง
องคก์ารเพือสตรีแห่งสหประชาชาติภาคพืนเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละบริษทั 

มีจุดประสงค์เพือร่วมขบัเคลือนนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคและสิทธิสตรีสู่ภาคปฏิบติัและ
สร้างความตระหนกัรู้ถึงปัญหาความไดรั้บสิทธิทีไม่เสมอภาคของสตรีในปัจจุบนั 
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ภาพที 7 กิจกรรมโครงการ Womem Empowerment พลงัหญิงเพือหญิง 

 

โครงการรณรงคง์ดใชถุ้งพลาสติกภายใตชื้อ โครงการ Earth Day 45 วนั รวมพลงัลด
ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน เป็นโครงการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อมและบริษัทโดยมีว ัตถุประสงค์เพือร่วมลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกภายใน
หา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ภายในเครือ บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั เป็นระยะเวลา 45 

วนัและสร้างจิตสาํนึกใหก้บัลูกคา้ประชาชนในการลดโลกร้อน 

 
ภาพที 8 กิจกรรมโครงการ Earth Day 45 วนั รวมพลงัลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน 

 

โครงการคืนความสวยงามให้กับกรุงเทพมหานครเนืองในวนัสิงแวดล้อม เป็น
โครงการร่วมกนัระหว่างกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวนัและบริษทัจดัโครงการคืนความสวยงาม
ใหก้บักรุงเทพมหานคร ในวนัสิงแวดลอ้มโลก 5 มิถุนายน มีวตัถุประสงคใ์ห้ประชาชนตระหนกัถึง
ปัญหาสิงแวดลอ้มและมลพิษทีเกิดขึนโดยแสดงพลงัร่วมแรงปลูกตน้ไมแ้ละจดัสวนสวยบริเวณ
เกาะกลางถนนและริมทางเทา้ เพือคืนพืนทีสีเขียวให้ย่านราชประสงค์ และบริเวณใกลเ้คียงให้
กลบัมาสดใสดว้ยดว้ยตน้ไม ้กวา่ 250,000 ตน้ 
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ภาพที 9 กิจกรรมโครงการคืนความสวยงามใหก้บักรุงเทพมหานครเนืองในวนัสิงแวดลอ้ม 

 

2. การตลาดเกียวเนืองกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) บริษทั
ส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการนาํกาํไรหรือรายได้ส่วนหนึงจากการดาํเนิน
กิจการมอบให้มูลนิธิไม่แสวงหาผลกาํไรและหน่วยงานของภาครัฐ เพือนาํไปใช้ในกิจกรรมการ
พฒันาสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทวัไปรวมถึง ลูกคา้และคู่คา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมทีองคก์รจดัขึน โดยมีโครงการทีเกียวขอ้งไดแ้ก่ 

โครงการงดรับถุงใส่สินคา้ 1 ใบเท่ากบัการบริจาคเงิน 1 บาท แก่มูลนิธิสิงแวดลอ้ม
ภายใต้ชือโครงการ No Bag No Baht เป็นโครงการโดยความร่วมมือกับ ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานครและบริษทั จากแนวคิดความตอ้งการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มให้กบักรุงเทพมหานคร 
โดยมีวตัถุประสงค์เพือลดปริมาณขยะและเพือให้ลูกคา้มีส่วนร่วมการลดปริมาณขยะอย่างจริงจงั
โดยการปฏิเสธการรับถุงใส่สินคา้จากร้านคา้ในเครือ บริษทัจะร่วมบริจาคหนึงบาทเขา้สมทบทุน
มูลนิธิเพือสิงแวดลอ้ม 

 
ภาพที 10 กิจกรรมโครงการ No Bag No Baht 
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โครงการ เซ็นทรัลรีเทล มินิมาราธอนเดิน-วิงการกุศลเพือพีน้องใต้เป็นโครงการ
ร่วมมือระหว่างสํานักกิจกรรมมวลชนและสารนิเทศ กองอาํนวยการรักษาความมนัคงภายใน
ราชอาณาจกัรและบริษทั มีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมสุขภาพอานามยัทีดีแก่ประชาชนทวัไปและ
พนกังานในบริษทั โดยมอบรายไดจ้ากการจาํหน่ายบตัรหลงัหักค่าใช้จ่าย สนบัสนุนการศึกษาแก่
เยาวชนใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
ภาพที 11 กิจกรรมโครงการเซ็นทรัลรีเทล มินิมาราธอน เดิน-วงิการกุศลเพือพีนอ้งใต ้

 

3. การบริจาคเพือการกุศส (Corporate Philanthropy) บริษทัไดบ้ริจาคเงิน อุปกรณ์ 
สิงของและปัจจยัพืนทีฐานทีจาํเป็นต่อการดาํรงอยู่ของมนุษยใ์ห้กบัชุมชนและสังคมเพือบรรเทา
ความเดือดร้อนและเพือการพฒันาคุณภาพชีวติของคนในชุมชนและสังคมให้ดีขึน โดยมีโครงการที
เกียวขอ้งไดแ้ก่ 

โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพือทําศัลยกรรมตกแต่งความบกพร่องอัน
เนืองมาจากความพิการ โดยร่วมมือกบัมูลนิธิสร้างรอยยมิ ภายใตชื้อโครงการ Operation Smile มี
วตัถุประสงคเ์พือสนบัสนุนมูลนิธิและช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในจงัหวดัต่างๆทวัประเทศทีมีความ
บกพร่องเนืองจากความพิการรวมถึงช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวทีขาดแคลนทุนทรัพย์ที
ตอ้งการทาํศลัยกรรมตกแต่งความบกพร่อง เช่น พิการปากแหวง่เพดานโหว ่นิวติดกนั เป็นตน้ 
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ภาพที 12 กิจกรรมโครงการ Operation Smile สนบัสนุนเงินช่วยเหลือเพือทาํศลัยกรรมตกแต่งความ

บกพร่องอนัเนืองมาจากความพิการ 

 

โครงการมอบเครืองออกกาํลงักายแก่กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคส์นบัสนุน
ให้กรุงเทพมหานครนําเครืองออกกาํลังกายไปให้บริการประชาชนในสวนลุมพินีเพือเป็นการ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนดูแลและใส่ใจสุขภาพอนามยั 

 

ภาพที 13 กิจกรรมโครงการมอบเครืองออกกาํลงัแก่กรุงเทพมหานคร 

 

โครงการมอบเงินสมทบทุนเพือจดัซือเครืองมือแพทยเ์ครืองตรวจมะเร็ง ระบบดิจิตอล 
(Digital Mammogram) แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ภายใต้ชือโครงการ Women’s Cancer 

เครืองตรวจมะเร็ง ระบบดิจิตอล (Digital Mammogram) ซึงเป็นเครืองมือในการตรวจหาความเสียง
ของการเกิดมะเร็งเตา้นมทีแม่นยาํทีสุด โดยมีวตัถุประสงค์เพือลดจาํนวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็ง
เตา้นมในสตรี เครืองมือดงักล่าวสามารถตรวจความเสียงในการเกิดมะเร็งในระยะก่อนเป็นมะเร็ง
ไดแ้ม่นยาํ ทาํใหมี้ความเป็นไปไดสู้งทีจะหายจากโรคเมือไดรั้กการรักษาตงัแต่เริมแรก 
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ภาพที 14 กิจกรรมโครงการมอบเงินสมทบทุนเพือจดัซือเครืองมือแพทย ์เครืองตรวจมะเร็งระบบ

ดิจิตอล (Digital Mammogram) แก่สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ ภายใตชื้อโครงการ Women’s  

Cancer 

 

โครงการมอบเงินบริจาคเขา้กองทุนจ่าเพียรเพือตาํรวจกลา้ 3 จงัหวดัชายแดนใต ้โดยมี 
วตัถุประสงค์นาํไปช่วยเหลือการปฏิบติัภารกิจของเจา้หนา้ทีตาํรวจใน 3 จงัหวดัชายแดนใตแ้ละ
อุปการะครอบครัวของเจา้หนา้ทีทีไดรั้บการบาดเจบ็หรือเสียชีวติ 

 
ภาพที 15 กิจกรรมโครงการมอบเงินบริจาคเขา้กองทุนจ่าเพียร 

 
โครงการมอบเงินแก่โรงพยาบาลตาํรวจเพือปรับปรุงตึกอาํนวยการชนั 1 และตึกอาคาร

เอนกประสงค ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พือปรับปรุงตึกใหมี้ความสวยงาม ทนัสมยั รวมทงันาํความรู้เรือง
การบริการทีเป็นเลิศ หรือ Service Excellence ซึงถือเป็นจุดแข็งของการดาํเนินงานของบริษทัใน
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การใหบ้ริการลูกคา้แนะนาํแก่ผูบ้ริหารโรงพยาบาล เพือก่อใหเ้กิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการแก่ประชาชน 

 
ภาพที 16 กิจกรรมโครงการมอบเงินแก่โรงพยาบาลตาํรวจ 

 

โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยันาํท่วมโดยความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรนาํ
บาดาล กองทพับกและบริษทั จดัตงัศูนยน์าํใจช่วยภยันาํท่วมดว้ยการรับบริจาคสิงของ อาหารและ
ของใชจ้าํเป็น เพือช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัทวัประเทศในโครงการ นาํใจเซ็นทรัล เพราะมีคุณถึงมี
เรา  โดยมีพนกังานและประชาชนจิตอาสาเขา้ร่วมโครงการ 

 

ภาพที 17 กิจกรรมโครงการนาํใจเซ็นทรัล เพราะมีคุณถึงมีเราช่วยเหลือผูป้ระสบภยันาํท่วม 

 

โครงการสมทบทุนช่วยเหลือผูป้ระสบภยันาํท่วมร่วมกบัสถานีโทรทศัน์ผูท้าํหน้าที
สือกลางในการให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยัทวัประเทศ  โดยนาํเงินบริจาคจากการสมทบทุน
จากลูกคา้ พนกังานและส่วนของบริษทั มอบใหแ้ก่สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 สถานีโทรทศัน์กองทพับก
ช่อง5 และสถานีโทรทศัท์สํานกัข่าวไทย ช่อง 9 วตัถุประสงค์เพือเป็นทุนสําหรับการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั  
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ภาพที 18 กิจกรรมโครงการสมทบทุนช่วยเหลือผูป้ระสบภยันาํท่วมกบักบัสถานีโทรทศัน์ 

 

โครงการมอบของขวญัเนืองในวนัปีใหม่และวนัเด็กแห่งชาติแก่เด็กใน 3 จงัหวดั
ชายแดนใต ้ภายใตชื้อ โครงการ Million Gifts Million Smiles ของขวญัจากใจ เพือรอยยิม 
ความหวงั และกาํลงัใจ โดยความร่วมมือระหว่างกองทพับกและบริษทั วตัถุประสงคเ์พือส่งมอบ
ของขวญัทีไดรั้บบริจาคจากประชาชน คู่คา้ พนกังานบริษทัในเครือ ศิลปินดารา อาทิ อุปกรณ์การ
เรียน อุปกรณ์กีฬา เสือผา้ ขนม และของเด็กเล่น ให้แก่เด็กใน 3 จงัหวดั ชายแดนใตเ้นืองในวนัเด็ก
แห่งชาติเพือสร้างความสุขและรอยยมิแก่เด็กในพืนทีเสียงภยัจากการก่อการร้าย 

 
ภาพที 19 กิจกรรมโครงการ Million Gifts Million Smiles ของขวญัจากใจ เพือรอยยมิ  ความหวงั 

และกาํลงัใจ 

 

โครงการมอบนาํมนัเชือเพลิงสนบัสนุนกองทพับก บริษทัมอบนาํมนัเชือเพลิงจาํนวน 

10,000 ลิตรแก่กองทพับก โดยมีวตัถุประสงค์เพือสนับสนุนการเดินทางของกองทพัในการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยันาํท่วม  
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ภาพที 20 กิจกรรมโครงการมอบนาํมนัเชือเพลิงแก่กองทพับกเพือช่วยเหลือผูป้ระสบภยันาํท่วม 

 

โครงการบริจาคอุปกรณ์ชุดดบัเพลิงและเงินสนบัสนุนแก่ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
เพือจดัตงักองทุนแก่สํานกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร เพือสนบัสนุนการ
ทาํงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัให้มีความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ภาพที 21 กิจกรรมมอบชุดดับเพลิงและเงินสนับสนุนแก่ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพือ
 จดัตงักองทุนแก่สาํนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 

 โครงการ สรรคส์ร้างอาชีพเยาวชนในพืนที 3 จงัหวดัชายแดนใต ้โดยความร่วมมือ
ระหว่างกองอาํนวยการรักษาความมนัคงภายในราชอาณาจักร (กอ  .รมน . ) และบริษัท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือมอบเงินทุนช่วยเหลือในการสร้างอาชีพแก่เยาวชนใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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ภาพที 22 กิจกรรมโครงการ กองอาํนวยการรักษาความมนัคงภายในราชอาณาจกัรและเซ็นทรัลรี

เทล สรรคส์ร้างอาชีพเยาวชนในพืนที 3 จงัหวดัชายแดนใต ้

 

โครงการเซ็นทรัลร่วมใจตา้นภยัธรรมชาติ มอบนาํใจไทยแด่ผูป้ระสบภยัในประเทศ
ญีปุ่น ภายใตชื้อ ออล ฮาร์ต ฟอร์ เจแปน (ALL HEARTS FOR JAPAN) วตัถุประสงคเ์พือมอบ
ยอดเงินบริจาคจากการสมทบทุน จาก มูลนิธิเพือสิงแวดลอ้ม บริษทัและลูกคา้ทีร่วมมอบนาํใจ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัซึนามิในประเทศญีปุ่น  

 
ภาพที 23 กิจกรรมโครงการออล ฮาร์ต ฟอร์ เจแปน (ALL HEARTS FOR JAPAN) 

 

4. การอาสาสมัครช่วยเหลอืชุมชน (Community Volunteering) บริษทัไดจ้ดัโครงการ
เพือพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนืดว้ยการส่งเสริมใหค้นในชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได ้โดยการให้
ทกัษะและความรู้ในเรืองการผลิตสินค้าตลอดจนสนับสนุนช่องทางการจดัจาํหน่ายสินค้าของ
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ชุมชน ทงันีพนกังานสามารถมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรมอาสาทีองค์กรตดัขึนเพือเป็นการ
ช่วยเหลือสังคม โดยมีโครงการทีเกียวขอ้งไดแ้ก่ 

โครงการพฒันาชุมชน ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการเซ็นทรัลซาํสูง
โมเดล  เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ บริษทั และพนกังานในเครือ โดยบริษทัสนบัสนุนการ
ปลูกผกัปลอดสารพิษและผกันอกฤดูการทาํนา  ในอาํเภอซาํสูง จงัหวดัขอนแก่น ดว้ยการให้องค์
ความรู้ทีเกียวขอ้ง เช่น ความรู้ดา้นการบริหารจดัการนาํ การวิเคราะห์สภาพดินวา่เหมาะแก่การปลูก
พืชชนิดใด การใหค้วามรู้แก่ชาวบา้นในการจดัตงัสหกรณ์เพือรองรับการเติบโตในอนาคตตลอดจน
สนับสนุนช่องทางทางการตลาด โดยการนําผลิตภณัฑ์จาํหน่ายในบริษัทในเครือ เช่น ท๊อปส์ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงนาํผลิตภณัฑ์มาใชใ้นร้านอาหารและโรงแรมในเครือโดยมีวตัถุประสงคเ์พือ
ลดความเหลือมลาํดา้นเศรษฐกิจ ยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นให้มีรายไดต่้อหัวสูงขึน 

ดาํรงชีวติอยา่งมีความสุขแบบพอเพียง สร้างความเท่าเทียมทางสังคมและคุณภาพสิงแวดลอ้ม   
 

 

 
ภาพที 24 โครงการพฒันาชุมชน ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการเซ็นทรัลซาํสูงโมเดล 

 

โครงการสนบัสนุนส่งเสริมสินคา้ชุมชน ในโครงการสินคา้ชุมชนของเรา โดยความ
ร่วมมือระหวา่งกระทรวงพาณิชยแ์ละบริษทัโดยบริษทัสนบัสนุนทรัพยากรบุคคลของบริษทัลงไป
ยงัพืนทีชุมชนเพือเรียนรู้ร่วมกับชุมชน นําความรู้ด้านค้าปลีกถ่ายทอดให้กับชุมชน สนับสนุน
เทคโนโลยี อุปกรณ์การผลิตทีทันสมัยเพือการผลิตทีมีประสิทธิภาพ สนับสนุนช่องทางทาง
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การตลาดในการนําสินคา้ส่งมาขายกับร้านคา้ในเครือบริษทั วตัถุประสงค์เพือการพฒันาระบบ
การคา้ขายใหมี้ประสิทธิภาพพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของตลาดและสร้างตราสินคา้
ใหก้บัสินคา้ชุมชนของไทยเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื 

 
ภาพที 25 กิจกรรมโครงการสินคา้ชุมชนของเรา 
 

โครงการเซ็นทรัลห่วงใยสุขภาพ โดยมีพนกังานอาสาและผูบ้ริหารให้บริการเครืองดืม
สมุนไพรเพือสุขภาพในช่วงฤดูร้อนแก่ผูป่้วยและญาติทีมารับการรักษาพยาบาล ณ.โรงพยาบาล
ตาํรวจ โดยมีวตัถุประสงค์เพือสร้างความสุขและกาํลงัใจให้แก่ผูป่้วยและญาติให้มีกาํลงัใจทีดีเพือ
ต่อสู้กบัความเจบ็ป่วยจนมีสุขภาพทีดีขึน 

  
ภาพที 26 กิจกรรมโครงการเซ็นทรัลห่วงใยสุขภาพ 
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ตารางที 1 สรุปรูปแบบและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รตามแนวคิดของ ฟิลลิป 
คอตเลอร์และแนนซี ลี  

รูปแบบกจิกรรมความรับผดิชอบต่อ
สังคมตามหลกัการของ 

ฟิลลปิ คอตเลอร์และแนนซี ล ี

โครงการกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จํากดั 

  1.โครงการสืบสานศิลปะวฒันธรรมและอนุรักษ์
โบราณสถาน 

  2.โครงการปลูกฝังรักการอ่านและการเรียนรู้สู่
เยาวชน 

  3.โครงการบริจาคเงินทุนเพือการศึกษา 
การส่งเสริมประเด็นทางสังคม 4.โครงการหนึงเสียงเพือยติุความรุนแรงต่อผูห้ญิง 

 5.โครงการพลงัเพือนหญิง (Women Empowerment) 

 6.โครงการรวมพลงัลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน 

  7.โครงการคืนความสวยใหก้รุงเทพมหานครในวนั
สิงแวดลอ้มโลก 

 

  1.โครงการงดรับถุงพลาสติก 1 ใบ= บริจาค 1 บาท 

การตลาดเกยีวเนืองกบัประเด็นทางสังคม เขา้มูลนิธิสิงแวดลอ้ม (No Bag No Baht ) 

  2.โครงการเซ็นทรัล มินิ มารอธอน เดินวงิการกุศล
เพือพีนอ้งใต ้

  1.โครงการพฒันาชุมชน ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโครงการเซ็นทรัล 

การอาสาสมัครช่วยเหลอืชุมชน ซาํสูงโมเดล 

  2.โครงการสินคา้ชุมชนของเรา 

  3.โครงการเซ็นทรัลห่วงใยสุขภาพ 

 

 

 



78 
 

ตารางที 1 สรุปรูปแบบและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รตามแนวคิดของ ฟิลลิป 
คอตเลอร์และแนนซี ลี (ต่อ)  

รูปแบบกจิกรรมความรับผดิชอบ ต่อ
สังคมตามหลกัการของ 

ฟิลลปิ คอตเลอร์ และแนนซี ลี 

 

โครงการกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริจาคเพอืการกุศล 

1.โครงการสนบัสนุนเงินช่วยเหลือเพือศลัยกรรม 

ตกแต่งความบกพร่องเนืองจากความพิการ  (Operation 

Smile) 

2.โครงการมอบเครืองออกกาํลงักายแก่
กรุงเทพมหานครเพือวางในสวนสาธารณะ 

3.โครงการสมทบทุนซือเครืองมือตรวจมะเร็งระบบ
ดิจิตอลแก่สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 

4.โครงการมอบเงินแก่กองทุนจ่าเพียรเพือตาํรวจกลา้
ชายแดนใต ้

5.โครงการมอบเงินแก่โรงพยาบาลตาํรวจเพือปรับปรุง
อาคารบริการประชาชน 

6.โครงการนาํใจเซ็นทรัลเพือช่วยผูป้ระสบภยันาํท่วม 

7.โครงการมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
นาํท่วมแก่สือสถานีโทรทศัน์ 

8.โครงการมอบของขวญัแก่เด็กชายแดนใตเ้นืองในปี
ใหม่และวนัเด็ก (Million Gifts Million Smiles) 

9.โครงการมอบนาํมนัเชือเพลิงแก่กองทพับกเพือใช้
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยันาํท่วม 

10.โครงการมอบชุดดบัเพลิงแก่กรุงเทพมหานครเพือ
ใชบ้รรเทาสาธารณะภยั 

11.โครงการ กอ. รมน.และเซ็นทรัลรีเทลสรรคส์ร้าง
อาชีพเยาวชน3ชายแดนใต ้

12.โครงการบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัซึนามิใน
ประเทศญีปุ่น (All Hearts For Japan) 
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จากขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ถึงรูปแบบและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ความตอ้งการของพนกังาน บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั พบวา่ รูปแบบและกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมในความตอ้งการของพนกังานมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบและกิจกรรมที
องคก์รไดด้าํเนินอยู ่เนืองจากพนกังานมีความตระหนกัดีวา่แมก้ารดาํเนินธุรกิจดา้นการคา้ปลีกของ
องค์กรนนัจะนาํความเจริญเขา้สู่พืนทีในชุมชนและสังคมโดยรอบทีศูนยก์ารคา้ตงัอยู ่แต่อยา่งไรก็
ตามการดาํเนินการธุรกิจขององค์กรก็มีส่วนสร้างผลกระทบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบเช่นกนั 
ยกตวัอยา่งเช่น การไดรั้บผลกระทบจากมลภาวะเป็นพิษอนัเนืองมาจากการก่อสร้างศูนยก์ารคา้ ซึง
ทาํให้เกิดมลภาวะทางอากาศจากฝุ่ นละอองหรือมลภาวะทางเสียงในขณะเครืองจกัรทาํงาน หรือ
ผลกระทบจากการจราจรทีติดขดัทาํให้การเดินทางไม่สะดวกเมือศูนยก์ารคา้เปิดให้บริการ หรือ
แมแ้ต่การสร้างผลกระทบดา้นการคา้ขายสินคา้ของคนในชุมชนเพราะผูซื้อเลือกทีจะซือสินคา้ใน
ศูนยก์ารคา้มากกวา่การซือสินคา้ในชุมชน เนืองจากองคก์รมีอาํนาจการต่อรองซือขายสินคา้ (Power 

Purchasing) ทีมากกว่า ทาํให้สินค้าทีนํามาขายในศูนย์การค้ามีคุณภาพและราคาทีดีและความ
หลากหลายของสินคา้ทีมีมากกวา่สินคา้ในชุมชน  

นอกจากนีจากการทีพนกังานตระหนกัดีวา่การดาํเนินธุรกิจดา้นการคา้ปลีกขององคก์ร
จะ ตอ้งพึงพาอาศยัคนในสังคมจากการซือขายสินคา้และบริการดงันนัการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสัง-คมไม่ว่าจะรูปแบบของนาํรายไดห้รือกาํไรส่วนหนึงบริจาค รูปแบบงานอาสาสมคัรหรือ
รูปแบบการกาํหนดเป็นนโยบายเพือก่อใหเ้กิดกิจกรรมช่วยเหลือและพฒันาสังคมให้ดียีงขึนนนัเป็น
สิงทีองคก์รควรปฎิบติั  

การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีแทจ้ริงและยงัยืนไดน้นั จะตอ้งเกิดขึน
จากการวางแผนให้ความช่วยเหลือ ฟืนฟูและพฒันาในระยะยาว การส่งเสริมด้านความรู้ ทกัษะ 
การศึกษาแก่คนในชุมชน จะเป็นรากฐานสําคญัทีทาํให้คนในชุมชนสามารถพึงพิงตนเองและ
พฒันาชุมชนใหดี้ขึนจากทีเป็นอยู ่ซึงถือวา่เป็นการช่วยเหลือสังคมทียงัยนืไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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ขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์พนกังานถึงรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ในความตอ้งการของพนกังานมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัประเด็นขา้งตน้ ดงันี 

“อยากให้ทาํกิจกรรมทีดูแลศิลปะวฒันธรรม น่าจะสนบัสนุนดา้นพืนทีเกียวกบั
เรืองศิลปะ หรือ Art Area ทาํกิจกรรมทีพฒันาศิลปะวฒันธรรม อาจดว้ยการส่งเสริม
พืนทีสาธารณะให้แสดงงานศิลปะ เพราะตอนนีเราถูกหลงลืมในเรืองการอนุรักษ์
ศิลปะเราไป และในปัจจุบนัศูนยแ์สดงศิลปะในเมืองไทยนอ้ยมาก หรือจะนาํสินคา้
ดา้นศิลปะมาขายกไ็ด”้ (พชร์ณฐั พลายศรี, 2556) 

“อยา่งกิจกรรมโครงการการอ่านทีเราก็สามารถช่วยเอาหนงัสือทีไม่ใชแ้ลว้ไปให้
นอ้งเขาก็ไดห้รือใครมีปัจจยัมากหน่อยก็ซือทีวางหนงัสือหรือซือหนงัสือทีฝึกใหน้อ้ง
เขาคิดวิเคราะห์ไปบริจาคได ้แต่ใจจริงอยากให้เล็งเห็นเยาวชนทียงัเล็กๆอยู่ทีเขาขาด
แคลนจริงๆ ไม่ใช่ไปโรงเรียน ดงัๆอยากใหม้องถึงทีเขาจนและลาํบากจริงๆ” (พิชญา
ภา บุญสม, 2556) 

“โครงการทีเขา้ไปช่วยชุมชนพฒันาสินคา้และกระบวนการผลิตเพือนาํสินคา้มา
ขายในหา้งฯ เหมือนเป็นการสร้างอาชีพใหเ้ขาและมีรายไดขึ้นมา หรือต่อยอดใหเ้ขา
สามารถหารายไดไ้ดเ้อง โดยเราอาจไปเปิดหรือสอนเพือใหเ้ขาเอาสินคา้นนัมาขายได้
มนัจะเป็นธุรกิจหมุนเวียน โดยไม่มุ่งหวงัการตอบแทน”(ธญัญารัตร์ เนตรจินดา, 2556) 

“รูปแบบกิจกรรมทีสนับสนุนคนพิการให้เขามีงานทาํ มีรายไดเ้ป็นของตนเอง 
อย่างทีบริษทัทาํอยู่ โดยกาํหนดเป็นนโยบายของบริษทั เช่น แผนกรับร้องเรียนทาง
โทรศัพท์สามารถนําผูพิ้การตาบอดให้ทาํงานตรงนีได้ และการจดัอาสาสมคัรให้
การศึกษาแก่เยาวชนใหมี้ความรู้ จดัการสอนการศึกษานอกโรงเรียน เพราะพนกังาน
เรามีความรู้มีความสามารถมาก หากนาํความรู้เหล่านีไปสอนเยาวชนทีเขาไม่เงินทีจะ
เรียนกถื็อวา่เป็นการช่วยทีดี” (กนัยารัตน ์หิรัณยรัชต,์ 2556) 
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“อยากไปโรงเรียนไกลๆ ชุมชนชนบท ทีเขาลาํบาก ไม่มีเงิน ยากจนจริงๆ ไม่มี
แมแ้ต่อาคารเรียน ไม่มีแมแ้ต่พืนที ทีจะมาประชุมเพือพฒันาหมู่บา้นตวัเอง จริงๆ เป็น
เรืองสําคญัว่าหมู่บา้นเขาน่าจะมีทีประชุมกนั แลว้เราเขา้ไปช่วยตรงนนั เช่น เอาวสัดุ 
อุปกรณ์ไปสร้าง เราก็จะไดค้วามสัมพนัธ์กบัเพือนและชาวบา้นในระแวกนันดว้ย”

(ภาสสิกาญจน ์ดอนพลอยเพชร, 2556) 

“อยากทาํเรืองสิงแวดลอ้ม เพราะปัจจุบนัมนัเป็นปัญหาสังคมอยู่และสิงแวดลอ้ม
ตอนนีมนัแย่มากเพราะมันเป็นปัญหากวา้งและมนักระทบกับทุกคน เช่น เป็น
อาสาสมคัร ไปเกบ็ขยะในบริเวณชายหาด เพราะส่วนตวัชอบไปทะเล แลว้เห็นว่ามีแต่
ขยะเตม็ไปหมด” (สุวิภา ชชัวาลย,์ 2556) 

“อยากทาํเรืองเกียวกบัคนแต่ส่งผลระยะยาว เช่น ไปช่วยเหลือเด็กต่างจงัหวดัที
ขาดแคลนเหมือนทีบริษทัทาํ เพราะเราเป็นธุรกิจทีพึงพาคนเยอะ  การสร้างคนทีดีใน
อนาคตย่อมดี  การศึกษาทีไม่เท่าเทียมอนันีเป็นเรืองปัญหาสังคม การกระจุกตวัของ
โรงเรียนเฉพาะในเมืองแต่ไม่ถึงในชนบทห่างไกล ทาํให้เขาเขา้ไม่ถึง การทีเซ็นทรัล
ไปเปิดในต่างจงัหวดัต่างๆทีเราเปิดเยอะมาก เราน่าจะนาํรายไดส่้วนหนึงไปสร้าง
โรงเรียนในจงัหวดันัน เพราะเป็นชุมชนทีธุรกิจเราอยู่ เพราะการศึกษาเป็นรากฐาน
ของการมีชีวิตทีดีเป็นการเริมตน้การช่วยเหลือทีตน้ทาง” (วีรดา ชินประวติั,  2556) 

 “อยากใหบ้ริษทัสนบัสนุนการบริจาคเครืองมือทางการแพทย ์ใหม้ากขึน เพราะ
ปัจจุบนัยงัขาดแคลนอยูม่าก” (ศุภรัตน ์รุจิภิญโญโสภณ, 2556) 

 “อยากทาํเรืองการอาสาสมคัรช่วยเหลือพฒันาชุมชนในชนบท เราอยู่ในทีทีจริญ
แลว้ ทีทีไม่เจริญจะไดมี้อะไรเขา้ถึงไดบ้า้ง อยากให้องคก์รทาํอย่างจริงจงั” (วุฒิศกัดิ 
อินปนาม, 2556) 
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การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จะเป็นไปตามวตัถุประสงค์
และไดผ้ลมีประสิทธิภาพนนัตอ้งเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนเขา้ดว้ยกนั ทงัในส่วนของการ
คดัเลือกรูปแบบและกิจกรรมทีเหมาะสม การได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน รวมถึง
องคก์รและมูลนิธิทีไม่แสวงหาผลกาํไรต่างๆ เพือให้ผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียขององค์กร ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ ฟืนฟูและการพฒันาทางสังคมไดดี้ยิงขึน ทงันีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์รทีดีจะตอ้งเกิดจากการปลูกจิตสํานึกให้พนกังานตระหนกัถึงประเด็นปัญหาทีเกิดขึน รับรู้ถึง
เป้าหมาย วตัถุประสงค์และประโยชน์ทีจะเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมไปพร้อมๆกบัองค์กร เพือ
สร้างจิตอาสาสมัครและความต้องการมีส่วนร่วมทีแท้จริงทีมาจากความต้องการภายในของ
พนักงาน ซึงจะนาํไปสู่ความภาคภูมิใจและความจงรักภคัดีต่อองค์กร เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่
องค์กรก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ทีดีในความรู้สึกของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ได้แก่ ผูถื้อหุ้น 
ลูกคา้ คู่คา้ เป็นตน้ ทงันีการขจดัเงือนไขหรือขอ้จาํกดัทีจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพนกังานเป็น
สิงสําคญัยิงทีองค์กรควรกระทาํเพือให้พนกังานสามารถมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมทีองค์จดัขึนไดอ้ย่างเต็มที ทาํให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร
บรรลุตามวตัถุประสงคที์แมจ้ริงและมีประสิทธิผลเพิมขึน  
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บทท ี5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาวจิยัเรือง “การให้ความหมาย การมีส่วนร่วมและรูปแบบการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมในความตอ้งการของพนกังาน บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั” 

ครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ ศึกษาการให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ในความตอ้งการของพนกังานของบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

การศึกษาวจิยัดงักล่าว เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยวธีิการสร้างทฤษฎีฐานรากเป็นแนว
ทางการวิจยั เพือศึกษาปรากฎการทางสังคมในการหาข้อมูล เรียนรู้ และทาํความเข้าใ จถึงการ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัและความตอ้งการในการมีส่วนร่วมและรูปแบบการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนกังาน บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ตามทศันะของ
พนักงาน ทังนีผู ้วิจ ัยใช้แนวคิดเรืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ แนวคิดเรือง
บรรษทัภิบาล แนวคิดการมีส่วนร่วม แนวคิดจิตอาสาสมคัรและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เป็นแนวทาง
เพือกาํหนดกรอบในการศึกษาวจิยั 

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกบัการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและ
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้ง ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นพนกังานของบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรชนั จาํกดั จาํนวน 11 คน แบ่งตามแผนก คือ พนกังานฝ่ายการตลาด จาํนวน 3 คน พนกังาน
ฝ่ายการเงินจาํนวน 2 คน พนักงานฝ่ายขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ จาํนวน 3 คนและพนกังานฝ่าย
ปฏิบติัการจาํนวน 3 คน โดยเครืองมือทีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย สมุดบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม 
เครืองบนัทึกเสียง แนวคาํถามสัมภาษณ์ และตวัผูว้ิจยัซึงถือวา่เป็นเครืองมือสําคญัทีใช้ในการเก็บ
ขอ้มูล 
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แนวคาํถามทีผูว้ิจยัใชใ้นการสัมภาษณ์เป็นแนวคาํถามแบบอุปนยั ซึงเป็นคาํถามแบบ
เปิดกวา้งเพือให้ผูใ้ห้ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลได้มากทีสุด โดยผูว้ิจยัได้กาํหนดแนวคาํถามจาก
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือให้ผูว้ิจยัไดค้าํตอบทีตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
โดยไดรั้บการตรวจสอบจากอาจารยที์ปรึกษาและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ผูว้ิจยัใช้แนวคาํถามเรือง
การให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้คาํถามนีกับพนักงานแผนกต่างๆตลอดจน
ทศันคติทีมีต่อการมีส่วนร่วมและรูปแบบกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมทีมีต่อบริษทั เซ็นทรัล รี
เทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นแนวคาํถามทีครอบคลุมกบัประเด็นต่างๆทีเกียวขอ้ง โดยแนวคาํถาม
ไดถู้กกาํหนดกรอบแบบกวา้งๆเพือถามถึงทศันะของพนกังานวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมคืออะไร 
ความเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรเป็นอย่างไร การมีส่วนร่วมของพนักงานในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์รในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างไร ความเห็นต่อองค์กรควรให้การสนับสนุนพนักงานเพือเข้าร่วมกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมอยา่งไร  อุปสรรคที์ส่งผลกระทบต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบของ
องค์กรคืออะไร ความเห็นต่อองค์กรมีการคืนกาํไรกลบัให้สังคมอย่างไรและพนกังานสามารถมี
ส่วนร่วมไดอ้ยา่งไร รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความตอ้งการของพนกังานเป็น
เช่นไร เป็นตน้ ทงันีการดาํเนินการสัมภาษณ์เปิดโอกาสให้ผูข้อ้มูลมีอิสระในการแสดงทศันะความ
คิดเห็นประกอบกบัวิธีการตะล่อมกล่อมเกลาเพือให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรืนและไดข้อ้มูล
ตามวตัถุประสงค ์

ผูว้ิจยันําขอ้มูลทีได้จากการสัมภาษณ์ลงรหัสขอ้มูล เพือป้องกนัมิให้ขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ปะปนกนั จากนนัผูว้จิยัถอดเทปสัมภาษณ์แบบคาํต่อคาํแลว้พิมพเ์ป็นบทสัมภาษณ์และนาํ
ข้อมูลทีได้มาตีความ ศึกษาและวิเคราะห์เพือกาํหนดเป็นมโนทศัน์และจดักลุ่มของนโนทศัน์ 
จากนนัเชือมโยงมโนทศัน์ต่างๆทีปรากฎในขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ให้มีลกัษณะเป็นขอ้สรุป
เชิงทฤษฎีและใชเ้ป็นสมมุติฐานชวัคราวในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัรายถดัไปจนกระทงักลุ่ม
ของมโนทศัน์ทีได้จากการสัมภาษณ์ไม่มีความแตกต่างไปจากกลุ่มมโนทศัน์ทีมีอยู่เดิมตามแนว
คาํถามตามวิธีวิทยาของการสร้างทฤษฎีฐานรากหรือเรียกว่า ทฤษฎีชนเพดาน ผูว้ิจยัจึงยุติการ
สัมภาษณ์   



85 
 

 
 

(พิทกัษ์ ศิริวงศ ์2547) ไดก้ล่าวถึงการสร้างทฤษฎีฐานรากไวว้่า   ผูว้ิจยัจะสามารถยุติ
การสัมภาษณ์เมือไดรั้บขอ้มูลทีซาํๆกนัจากแนวคาํถามตามแนววิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก 
เรียกว่า ทฤษฎีชนเพดาน ซึงผูว้ิจยัจะตอ้งมีความไวต่อทฤษฎีในทุกขึนตอนการวิจยั ความไวต่อ
ทฤษฎีนีจะช่วยใหผู้ว้จิยัสามารถเชือมโยงมโนทศัน์และทราบวา่ยงัตอ้งการขอ้มูลในเรืองใดเพิมเติม
และสามารถหาขอ้มูลนนัไดจ้ากทีใด จากนนัผูว้ิจยัจดักลุ่มนโนทศัน์แลว้นาํมาเชือมโยงสัมพนัธ์ใน
รูปแบบต่างๆและพฒันามโนทศัน์ให้เป็นขอ้สรุปเชิงทฤษฎีและนาํขอ้สรุปเชิงทฤษฎีนนันาํเสนอ
เป็นแบบแผน เรียนกวา่ ทฤษฎีฐานราก 

ผลการศึกษาพบวา่ การใหค้วามหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั เซ็นทรัล รี
เทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ตามทศันะของพนกังานถูกสร้างขึนจากปัจจยัหลายดา้น ไดแ้ก่ การศึกษา 
วฒันธรรม สังคม ศาสนา และอิทธิพลความคิดทีไดรั้บจากองคก์ร ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

1. การแสดงความรับผดิชอบ 

ตามทศันะของพนกังานเห็นวา่ คือการทีองค์กรแสดงความรับผิดชอบแก่ผูที้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กรอนัเนืองจากไดรั้บผลกระทบทีเกิดจากการดาํเนินกิจการ ดงันันธุรกิจจึงตอ้ง
แสดงความรับผดิชอบต่อสังคมเพือช่วยลดผลกระทบทีเกิดขึนและพฒันาชุมชนโดยรอบให้มีความ
เป็นอยูที่ดีขึนซึงเป็นสิงทีองคก์รพึงกระทาํเพือแสดงถึงความเป็นบรรษทัภิบาลทีดีขององคก์ร ทงันี
การแสดงความรับผิดชอบดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามหน้าทีอนัเกิดจากภารกิจขององค์กรทีตงัขึน
และจากความมีจิตสาํนึกทีดีขององคก์ร 

2. การทาํประโยชน์ต่อสังคม 

พนกังานให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรชนั จาํกดั ว่าเป็นการกระทาํสิงทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม รักษาผลประโยชน์ให้คนในสังคม 

เนืองจากกิจกรรมโครงการต่างๆทีองค์กรไดจ้ดัทาํขึนลว้นแต่เป็นกิจกรรมทีสร้างประโยชน์แก่คน
ในสังคมและทาํใหส้ังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 

3. การคืนผลประโยชน์หรือกาํไร 

พนักงานได้ให้ความหมาย ว่าเป็นการคืนผลประโยชน์หรือกาํไรสู่สังคม เนืองจาก
องค์กรเป็นองค์ใหญ่และมีผลประกอบการหรือกาํไรจากการประกอบธุรกิจ ซึงผลกาํไรทีไดเ้ป็น
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ผลประโยชน์ทีบริษทัไดรั้บจากสังคม ดงันนั บริษทัจึงควรสละผลประโยชน์หรือกาํไรบางส่วนทีได้
จากสังคมนีกลบัคืนสู่สังคมเช่นกนั 

4. การสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

พนักงานได้แสดงทัศนะว่า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้แก่องค์กร เป็นการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรว่าไม่ใช่เพียงแต่มุ่งแสวงหาผลกาํไรเพียงอย่าง
เดียวแต่มีการคืนกลบัใหส้ังคมจึงทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ทีดีแก่องคก์รในความรู้สึกของคนในสังคม  

ผลการศึกษาการความตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
พนกังาน บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั พบว่า พนกังานมีความตอ้งการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รในรูปแบบดงันี 

1.การรับรู้ข่าวสาร 

จากการสัมภาษณ์พบวา่พนกังานตอ้งการรับทราบข่าวสารเกียวกบัรายละเอียดก่อนการ
ดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมทีองคก์รกาํหนดขึน  เพือนาํขอ้มูลข่าวสารทีไดม้าประเมิน
ความพร้อมและความตอ้งในการเขา้ร่วมกิจกรรม  

2. การปรึกษาหารือ 

จากการสัมภาษณ์พบวา่ พนกังานตอ้งการให้องคก์รปรึกษาหารือพนกังานถึงกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมทีองคก์รตอ้งการจดัขึนเพือรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของพนกังาน
หรือเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร ซึง
ในทศันะของพนักงานเห็นว่าการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะทาํให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รมากขึนเนืองจากพนกังานรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึงของกิจกรรมที
ตนมีส่วนร่วมตดัสินใจทาํให้เกิดความสมคัรใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์ร 

3. การปฏิบติักิจกรรม 

จากการสัมภาษณ์พบว่า พนักงานตอ้งการมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมโดยการ
ช่วยเหลือทงัด้านแรงกาย แรงใจ ทุนทรัพย ์หรือสิงของ ทงันีปัจจยัทีสําคญัทีมีผลต่อการเขา้ร่วม
ปฏิบติักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนกังานนนัขึนอยู่กบัการสนบัสนุนขององค์กรเป็น
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สาํคญั เช่น ดา้นการประชาสัมพนัธ์ล่วงหนา้ การสนบัสนุนดา้นในการทาํกิจกรรม การอาํนวยความ
สะดวกเรืองการเดินทางและอุปกรณ์ทีใชใ้นการปฏิบติักิจกรรม เป็นตน้ 

4. การรับทราบผลของการดาํเนินกิจกรรม 

จากการสัมภาษณ์พบว่า พนักงานตอ้งการมีส่วนรับทราบผลของการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมเมือกิจกรรมเสร็จสินลง ซึงตามทศันะของพนกังานเห็นวา่การรับทราบผล
ของการดาํเนินกิจกรรมมีส่วนช่วยใหพ้นกังานเห็นถึงผลสาํเร็จของกิจกรรมทีตนมีส่วนร่วมและเกิด
กาํลงัใจทีจะมีส่วนร่วมกบัองค์กรในการทาํประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป รวมถึงสามารถนาํผลการ
ดาํเนินกิจกรรมมาวางแผนการช่วยเหลือในระยาวไดต่้อไป ส่งผลให้เกิดกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทีแทจ้ริงและยงัยนื 

ผลการศึกษารูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความตอ้งการของพนกังาน
พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั เซ็นทรัล รีเทล 
คอร์ปอเรชนั จาํกดั ทีดาํเนินอยู ่โดยสามารถวเิคราะห์รูปแบบกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมตาม
แนวคิดของ ฟิลลิป คอตเลอร์และแนนซี ลี ได ้4 รูปแบบ ดงันี 

1.การส่งเสริมประเด็นทางสังคม (Cause Promotion) 

2.การตลาดเกียวเนืองกบัประเด็นทางสังคม (Corporate Social Marketing) 

3.การบริจาคเพือการกุศส (Corporate Philanthropy) 

4.การอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) 

 

ข้อสรุปเชิงทฤษฎจีากผลการศึกษา 
เนืองจากการศึกษาการให้ความหมาย การมีส่วนร่วมและรูปแบบกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมของพนกังาน บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั เป็นการศึกษาเพือหา
ขอ้สรุปจากปรากฎการณ์ยอ่ยของสังคมเพือเรียนรู้ ศึกษาและทาํความเขา้ใจปรากฎการณ์ทีเกิดขึน ณ 
ช่วงเวลาขณะหนึง ดังนันผลทีได้จากการศึกษาในครังนี อาจมีการเปลียนแปลงไปหากมีการ
เปลียนแปลงนโยบายและรูปแบบของการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั จาก
การศึกษาผูว้จิยัไดข้อ้สรุปเชิงทฤษฎีดงันี 
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1. การตระหนกัและการมีจิตสาํนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ริหารองคก์รจะ
ก่อใหเ้กิดวิสัยทศัน์ นโยบายตลอดจนแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์รนนั 

2. การสร้างความเขา้ใจเรืองความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมกบัการปลูกจิตสํานึก
อาสาสมคัรให้แก่พนักงานนาํมาซึงความสําเร็จของการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์ร 

3. เมือใดก็ตามทีองคก์รเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมกบักิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององคก์รเมือนนักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รประสบความสาํเร็จ 

4. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งเป็น
รูปธรรมขององค์กรและเป็นเครืองมือในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองค์กรและคนใน
สังคม 

5. ความสําเร็จของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รขึนอยูก่บักิจกรรมที
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ทงัแก่องคก์รและชุมชน 

6. การสร้างพนัธมิตรเพือดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร
ก่อใหเ้กิดความผลสาํเร็จอนัดีของการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบขององคก์ร 

ขอ้สรุปเชิงทฤษฎีจากผลการศึกษา ผูว้ิจยัเชือมโยงความสัมพนัธ์ของมโนทศัน์ต่างๆที
เกียวขอ้งประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั เซ็นทรัล รีเทล 
คอร์ปอเรชัน จาํกัด ตลอดจนทศันะของพนักงานต่อความต้องการในการดาํเนินกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร สรุปไดด้งันี 

เมือ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จาํกัด ดําเนินกิจการธุรกิจมาระยะหนึง 
ผูบ้ริหาร ไดเ้ห็นถึงความสําคญัต่อการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร จึงได้
จดัตงัหน่วยงานกิจกรรมเพือสังคมขึน โดยกาํหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์รให้เกียวขอ้งกบั
การดาํเนินงานอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทันาํกาํไรทีไดก้ลบัคืนสู่สังคมและพฒันา
สังคมให้ดีขึนผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร โดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยูข่องสังคมไทยใหดี้ขึน การดาํเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รทีผา่นมา 
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องคก์รไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรหลากหลายแขนง เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิไม่แสวงหา
ผลกาํไรเพือร่วมผลกัดนักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมใหส้ัมฤทธิผลเพิมขึน  

พนกังานขององคก์รเป็นส่วนสาํคญัหนึงในการผลกัดนัให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรนนับรรลุตรงตามเป้าหมาย การเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการดาํเนิน
กิจกรรม ตงัแต่ในกระบวนเริมแรกจนถึงสุดทา้ย กล่าวคือ เริมจากมีส่วนร่วมรับรู้ ตระหนักถึง
ความสําคญัของกิจกรรมทีองคก์รจะจดัขึน ทราบถึงผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียของกิจกรรม องคก์รและ
พนกังานร่วมกนัปรึกษาหารือคดัเลือกกิจกรรมทีตอ้งการทาํ กระทงัถึงกระบวนการมีส่วนร่วมใน 
ปฏิบติักิจกรรม และมีส่วนร่วมในการรับทราบผลของการปฏิบติักิจกรรม จะทาํให้พนกังานมีความ
เขา้ใจการดาํเนินกิจกรรมขององคก์รมากขึน ก่อให้เกิดความตอ้งการเป็นอาสาสมคัรในการดาํเนิน
กิจกรรมนนัอยา่งเตม็ใจและผลกัดนักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รให้บรรลุเป้าหมาย
และประสบความสําเร็จขึน  อนัเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของพนกังานอยา่งแทจ้ริง  

การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ไม่วา่จะเป็นรูปแบบกิจกรรม
ใดหากล้วนเป็นการสร้างสรรค์สิงดีๆให้แก่สังคม ดังนันความตอ้งการของพนักงานต่อรูปแบบ
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมจึงมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมทีองคก์รดาํเนินอยู ่

 หากมีการเปลียนแปลงแนวคิด นโยบายของผูบ้ริหารอาจส่งผลให้รูปแบบกิจกรรม
เปลียนแปลงไป ดงันนัควรมีการศึกษา พฒันาในเรืองของกิจกรรมให้ทนัความตอ้งการของสังคม
และผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รอยูเ่สมอเพือกา้วทนัต่อโลกทีมีการเปลียนแปลงในปัจจุบนั 

เพือให้เกิดความชัดเจนในความหมาย การมีส่วนร่วมและรูปแบบกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จาํกัด  ในปัจจยัต่างๆทีเกียวเนือง
เชือมโยงส่งผลต่อกนั ผูจ้ยัขอเสนอทีมาของความหมาย การมีส่วนร่วมและรูปแบบกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมดงักล่าวตามแผนภาพตามดา้นล่างนี 
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ภาพที 27 แบบแผนทีมาของความหมาย การมีส่วนร่วมและรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั  
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อภิปรายผลการวจัิย 

วธีิการสร้างทฤษฎีฐานราก ทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนี ผูว้ิจยัพบวา่ขอ้ดีของวิธีวิทยานี 
คือ ช่วยให้ผูว้ิจยัอธิบายความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมตามทศันะของพนกังาน บริษทั
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั และอธิบายปรากฏการณ์ดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน ตลอดจนผูว้ิจยั
สามารถคน้หาการมีส่วนร่วมและรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความตอ้งการของ
พนักงาน บริษทัเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จาํกัด ตลอดจนเชือมโยงความสัมพนัธ์ทีได้จาก
การศึกษาจนกระทงัสามารถสร้างเป็นขอ้สรุปเชิงทฤษฎีขึน ผูว้ิจยัพบขอ้จาํกดัคือ ขอ้สรุปเชิงทฤษฎี
นีใชอ้า้งอิงไดเ้ฉพาะกลุ่มของพนกังานบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ในช่วงระยะเวลาที
ศึกษาวิจยันีเท่านัน หากมีการเปลียนแปลงแนวคิด นโยบายของผูบ้ริหารอาจส่งผลให้ การให้
ความหมาย การมีส่วนร่วมและรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษทั 
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั เปลียนแปลงไปดว้ย 

ความหมายของการรับผิดชอบต่อสังคมทีได้ศึกษาวิจัยในครังนี  ผู้วิจัยค้นพบ
ความหมายการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรซึงเป็นความหมายทีเกิดขึนนอกเหนือจากแนวคิดและ
ทฤษฎีทีผูว้ิจยัได้ศึกษา ซึงความหมายทีได้จากการศึกษาในครังนีเป็นความหมายจากทศันะของ
พนักงาน บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึงเท่านัน ดงันัน
ความหมายสามารถเปลียนแปลงไปตามปัจจยัต่างๆได ้ไดแ้ก่ ปัจจยัทาง การศึกษา วฒันธรรม สังคม 
ศาสนาและอิทธิพลความคิดทีไดรั้บจากองค์กร รวมถึงนโยบายของผูบ้ริหารและรูปแบบกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร เป็นตน้ เมือปัจจยัทีเป็นตวัแปรสําคญัเปลียนยอ่มส่งผลให้ ผล
การศึกษาแตกต่างไปจากเดิม ทงันีการเปลียนแปลงดงักล่าวอาจจะเปลียนไปตามทิศทางทีดีขนั
หรือไม่ก็ตาม 

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนกังานบริษทั 
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จาํกัด พบว่า พนักงานต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการดาํเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมากขึนจากปัจจุบนั กล่าวคือ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความตอ้งการของพนกังานนันไม่เพียงแต่เฉพาะการมีส่วน
ร่วมในขนัตอนปฏิบติักิจกรรมเพียงเท่านัน แต่พนักงานยงัมีความต้องการมีส่วนร่วมตงัแต่ใน
กระบวนการเริมตน้ของกิจกรรม เช่น ตอ้งการรับรู้ถึง ความเป็นมาของการทาํกิจกรรม ใครเป็นผูไ้ด้
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ประโยชน์จากกิจกรรม ไดรั้บการปรึกษาหารือจากองคก์รในการเลือกกิจกรรม ลงมือปฏิบติัเพือให้
กิจกรรมบรรลุวตัถุประสงค์ ตลอดจนมีส่วนในการรับทราบผลของการดาํเนินกิจกรรม ทงันี
พนกังานมีทศันะตรงกนัวา่ การมีส่วนร่วมในกระบวนการตงัแต่ตน้ จะช่วยให้พนกังานตอ้งการเขา้
ร่วมกิจกรรมมากขึน เนืองจากกิจกรรมทีเกิดขึน เกิดจากความต้องการภายในของพนักงาน 
ประกอบกบัการทราบผลลพัธ์ของกิจกรรมจะช่วยให้พนกังานเล็งเห็นประโยชน์ทีเกิดขึนไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นส่วนสําคญัในการผลกัดนัให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนกังานในการดาํเนิน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

นอกจากนี การศึกษายงัพบว่า พนักงานตอ้งการให้องค์กรปรับปรุงนโยบายอนัเป็น
อุปสรรคต่อพนักงานในการเข้าร่วมดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดย
พนกังานตอ้งการให้องค์กรปรับปรุงนโยบายเพือสนบัสนุนดา้นเวลาให้พนกังานสามารถเขา้ร่วม
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมไดโ้ดยไม่ถือเป็นวนัลาของพนกังาน ซึงปัจจุบนั ตามนโยบายของ
องคก์ร หากพนกังานตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รพนกังานตอ้งใช้
สิทธิวนัลาพกัร้อนหรือวนัลาสวสัดิการของพนักงานเพือเข้าร่วมกิจกรรม ซึงตามทัศนะของ
พนักงาน เห็นว่า นโยบายดังกล่าวเป็นอุปสรรคสําคญัทีส่งผลให้พนักงานไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รไดอ้ยา่งเต็มที เนืองจากพนกังานตอ้งการรักษาวนัลา
พักร้อนหรือวันลาตามสวัสดิการไว้สําหรับเหตุการณ์จํา เ ป็นในอนาคต  นอกจากนีการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโครงการล่วงหนา้ขององคก์ร มีส่วนช่วยให้พนกังานเตรียมความพร้อม
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรโดยไม่ส่งผลกระทบต่องานในความ
รับผดิชอบของพนกังาน 

รูปแบบและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงานทีได้
ศึกษา พบว่า สอดคลอ้งตามรูปแบบและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รตามแนวคิด
ของฟิล-ลิป คอตเลอร์ และ แนนซี ลี 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ การส่งเสริมประเด็นทางสังคม การตลาด
เกียวเนืองกบัประเด็นทางสังคม การบริจาคเพือการกุศลและการอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน ซึง
รูปแบบทีพบมีความคลา้ยคลึงกบัรูปแบบกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมในกลุ่มทีประกอบธุรกิจ
คา้ปลีกทีตอ้งใช้ทรัพยากรทางสังคมและการสร้างพนัธมิตรในการสร้างรูปแบบกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
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บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จาํกดั ดาํเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยยึดหลกัการคืนกาํไรกลบัสู่สังคมเพือสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและพฒันาสังคมให้ดี
ขึนตลอดจนมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร นอกจากนีการไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรหลากหลายแขนงเช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนมูลนิธิไม่แสวงหาผลกาํไร มีส่วนช่วยผลกัดนัให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์รประสบความสาํเร็จและสัมฤทธิผลเพิมขึน  

จากขอ้สรุปเชิงทฤษฎีจากผลการศึกษาพบว่า การกาํหนดวิสัยทศัน์และนโยบายของ
ผูบ้ริหารในเรืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รเป็นหวัใจสําคญัทีจะผลกัดนัให้เกิดกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร ทงันีองคก์รและพนกังานจะตอ้งใหค้วามร่วมมือซึงกนัและกนั
เพือทาํให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดผลสําเร็จ ซึงความสําเร็จจะไม่สามารถลุล่วงไป
ด้วยดีหากผูที้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรไม่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทีเกิดขึน การสร้าง
พนัธมิตรทีมีความตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทางเดียวกบัองค์กรจะช่วยสนบัสนุน
กิจกรรมให้ก่อประโยชน์แก่สังคมไดอ้ยา่งยงัยืน การปลูกจิตสํานึกเพือช่วยเหลือสังคมและการเปิด
โอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจยัสําคญัทีก่อให้เกิดการ
ร่วมมืออนัดีระหวา่งองคก์รและพนกังาน นาํไปสู่ความสาํเร็จในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององคก์รและนาํมาซึงประโยชน์ต่อองคก์รและสังคม 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การประกอบธุรกิจในปัจจุบนันนัมิไดว้ดัผลความสําเร็จดว้ยผลประกอบการจากกาํไร
เพียงอยา่งเดียวแต่จะตอ้งคาํนึงถึงสังคมส่วนรวมดว้ย โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจคา้ปลีกทีจะตอ้ง
อาศยัการดาํเนินธุรกิจจากคนในสังคม ดงันนัผูว้จิยัขอนาํเสนอขอ้เสนอแนะดงันี 

1. ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญักบันโยบายในการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนใน
องค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรตงัแต่
กระบวนการคิดริเริมโครงการตลอดจนปฏิบติักิจกรรมและรับทราบผลของกิจกรรมเพือเป็นการ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพนกังานอยา่งแทจ้ริงอีกทงัยงัเป็นการปลูกจิตสํานึกทีดีให้แก่
พนกังานก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จในกาํดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รต่อไป 
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2. ผูบ้ริหารควรปรับนโยบาย โดยสนบัสนุนให้พนกังานสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได้
ในช่วงระหว่างเวลางานและไม่บงัคบัให้พนกังานใช้วนัลาสวสัดิการเพือเขา้ร่วมกิจกรรม เพือลด
ขอ้จาํกัดทีส่งผลกระทบในด้านลบต่อการเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
พนกังาน 

3. ผูบ้ริหารควรจดัตงัฝ่ายกิจกรรมเพือสังคมขององค์กรทีเขา้ถึงเฉพาะกลุ่มได ้เพือ
สามารถดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้ตรงกบัความตอ้งการของคนในเฉพาะพืนที 
เนืองจากปัจจุบนัองค์กรมีการขยายธุรกิจไปยงัพืนทีหลายจงัหวดั ซึงอาจมีความตอ้งการทีต่างกนั
เพือใหก้ารดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมมีประสิทธิภาพมากขึน ทงันีการปฏิบติังานดา้น
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนนัมีความจาํเป็นทีองคก์รตอ้งใชบุ้คลากรทีมีความเชียวชาญใน
การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจาํนวนมากเพือเกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมนนัๆอยา่งต่อเนืองและเป็นการเสริมสร้างธุรกิจใหย้งัยนืต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. จากผลการวิจยัพบวา่ พนกังานมีความตอ้งการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม

ความรับผดิชอบต่อสังคมตงัแต่คิดริเริมโครงการหรือสามารถแสดงความเห็นเพือเลือกโครงการใน
ดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมิใช่เพียงมีส่วนเฉพาะในขันตอนปฏิบัติ
กิจกรรมเพียงอยา่งเดียวเท่านนั องคก์รควรตระหนกัถึงความสําคญัของความตอ้งการของพนกังาน
ในประเด็นดงักล่าวและแกไ้ขดว้ยการสอบถามความคิดเห็นของพนกังานถึงรูปแบบกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมหรือเสนอรูปแบบกิจกรรมแก่พนกังานเพือสอบถามความตอ้งการของพนกังาน
ก่อนดําเนินกิจกรรม เพือองค์กรสามารถเลือกกิจกรรมทีตรงกับความต้องการส่วนใหญ่ของ
พนกังานซึงก่อให้เกิดการจิตอาสาสมคัรหรือความเต็มใจของพนกังานในการดาํเนินกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 

2. องคก์รควรสนบัสนุนใหพ้นกังานสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรระหว่างเวลางานไดโ้ดยกาํหนดเป็นนโยบายเพือขจดัขอ้จาํกดัของพนกังานต่อการเขา้
ร่วมปฏิบติักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
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3. จากการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนมากไม่ทราบข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีองค์กรจัดขึน ทาํให้พนักงานไม่เกิดการตระหนักเห็นถึง
ความสาํคญัในกิจกรรมทีองคก์รจดัทาํและไม่สามารถเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมไดเ้พราะไม่ไดรั้บการ
แจง้ล่วงหน้า องค์กรควรแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ดว้ยการแจง้ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมขององค์กรให้
พนกังานทราบล่วงหนา้เพือให้พนกังานสามารถประเมินความสนใจของตนเองรวมถึงเตรียมความ
พร้อมเพือเขา้ร่วมดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมได ้

4. องค์กรควรพิจารณาในการจัดตังหน่วยงานฝ่ายกิจกรรมเพือสังคมในลักษณะ
หน่วยงานยอ่ยและกระจายหน่วยงานยอ่ยดงักล่าวไปยงัพืนทีต่างๆทีองคก์รไดข้ยายธุรกิจไปถึง ทงันี
จะเป็นประโยชน์แก่การคิดริเริมกิจกรรมขององคก์รใหเ้ขา้ถึงความตอ้งการของคนในแต่ละพืนทีได ้
รวมถึงองคก์รสามารถปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความเหมาะสมและ
ทนัต่อสถานการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหอ้งคก์รไม่จาํเป็นตอ้งปรับรูปแบบกิจกรรมตามผูอื้น
เพียงแต่องค์กรดาํรงไวซึ้งหลักการและเอกลักษณ์ขององค์กรเพือให้การดาํเนินกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รสัมฤทธิผลมากทีสุด 

 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยครังต่อไป 
1. การศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาความตอ้งการของพนกังานเฉพาะบริษทั เซ็นทรัล รี

เทล คอร์ปอเรชนั จาํกดั สํานักงานใหญ่เท่านัน ผูว้ิจยัขอ้เสนอแนะว่าควรมีการศึกษาในลกัษณะ
เดียวกนักบัหน่วยสาขาขององคก์รในจงัหวดัอืน 

2. การศึกษาวจิยัในครังนีเป็นการศึกษาธุรกิจคา้ปลีกเฉพาะ บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรชนั จาํกดั เท่านนั ผูว้จิยัขอเสนอแนะใหศึ้กษาธุรกิจคา้ปลีกในกลุ่มบริษทัอืน 

3. ผูว้ิจยัทีมีความสนใจในเรืองของการให้ความหมาย การมีส่วนร่วมและรูปแบบ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความตอ้งการของพนกังานในกลุ่มบริษทัอืนๆควรศึกษาโดย
ใชว้ิธีการสึกษาเชิงคุณภาพอืนๆ เช่น การวิจยัแนวปรากฎการณ์วิทยา (Phenomenology Study) เพือ
ศึกษาถึงปรากฎการณ์ทีเป็นปรัชญาหรือทศันะต่อความต้องการในการมีส่วนร่วมและรูปแบบ
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของพนกังานโดยมุ่งทาํความเขา้ใจความหมายและความตอ้งการ
ของพนกังาน 
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4. ในการศึกษาครังต่อไป ควรศึกษาเรืองการดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยละเอียดเพือให้ผูที้มีความสนใจทางดา้นรูปแบบการดาํเนินงานนีไดรั้บทราบขอ้มูลต่างๆ
โดยละเอียดและยงัเป็นการช่วยสนบัสนุนขอ้มูลเรืองการให้ความหมาย การมีส่วนร่วมและรูปแบบ
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมในความตอ้งการของพนกังานทีไดศึ้กษาในครังนี 
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คําถาม 
1. ท่านให้ความหมายของคาํว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม“ว่าอย่างไร และเพราะเหตุใดจึงให้

ความหมายเช่นนนั 
2. ท่านมีความเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพนกังานในการดาํเนินกิจกรรมรับผิดชอบเพือสังคมของ

องคก์รอยา่งไร  
3. กิจกรรมเพือสังคมขององคก์รกิจกรรมใดบา้งทีมีความโดดเด่นและเพราะอะไร 
4. ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพือสังคมขององคก์รหรือไม่ อยา่งไร 
5. ท่านคิดวา่องคก์รไดคื้นกาํไรให้สังคมอยา่งไรบา้งและพนกังานจะสามารถมีส่วนร่วมกบัองคก์ร

ไดห้รือไม่ อยา่งไร 
6. ท่านคิดวา่พนกังานควรมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมขององคก์รในขนัตอนใดบา้ง 
7. ท่านไดมี้ส่วนร่วมกบักิจกรรมเพือสังคมขององคก์รในกิจกรรมใดบา้งและมีส่วนร่วมในขนัตอน

ใด 
8. ท่านคิดว่าองค์กรไดส้นบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมหรือไม่   

อยา่งไร 
9. ท่านตอ้งการใหอ้งคก์รสนบัสนุนพนกังานในการทาํกิจกรรมเพือสังคมอยา่งไรบา้ง 
10.ท่านคิดวา่อุปสรรคที์ส่งผลให้ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมเพือสังคมทีองคก์รจดัขึน มีอะไรบา้ง 

เพราะเหตุใด 
11.รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมรูปแบบใดบา้งทีท่านตอ้งการให้องค์จดักิจกรรมขึน 

และเพราะเหตุใด 
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ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลกัจาก บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จํากดั  
1. นาง วรีดา ชินประวติั      ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  
2. นาย พงศฤ์ทธิ วริะยะพงศ ์  ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ 
3. น.ส. ศุภรัตน์ รุจิภิญโญโสภณ  ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการ 
4. นาง อรชมนต ์ม่วงผล    ตาํแหน่ง หวัหนา้งานฝ่ายการตลาดสืออิเล็กโทรนิกค ์
5. น.ส. พชร์ณฐั พลายศรี   ตาํแหน่ง หวัหนา้งานฝ่ายการตลาดส่งเสริมการขาย 
6. นายวฒิุศกัดิ อินปนาม   ตาํแหน่ง หวัหนา้งานฝ่ายขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ 
7. น.ส. ธญัญารัตน์ เนตรจินดา   ตาํแหน่ง หวัหนา้งานฝ่ายขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ 
8. น.ส. กนัยารัตน์ หิรัณยรัชต ์  ตาํแหน่ง หวัหนา้งานฝ่ายปฏิบติัการ 
9. น.ส. ภาสสิกาญจน์ ดอนพลอยเพชร  ตาํแหน่ง หวัหนา้งานฝ่ายปฏิบติัการ 
10. นางสุวภิา ชชัวาลย ์   ตาํแหน่ง หวัหนา้งานฝ่ายการเงิน 
11. น.ส. พิชญาภา บุญสม   ตาํแหน่ง หวัหนา้งานฝ่ายการเงิน 
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