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56601307 : สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 

คาํสาํคญั :  ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

  ธนวรรณ  มาลยัเลิศ : การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน).  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : รศ.ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ.์   
97 หนา้. 

  การวจิยัครังนีวตัถุประสงคเ์พือทราบ 1)เพือศึกษาความหมายจากการดาํเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสงัคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 2)
เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากกระบวนการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 3) เพือศึกษาความสมัพนัธ์จากการดาํเนิน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั 
(มหาชน) โดยพิจารณาตามขนัตอนการกาํหนดกลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสงัคมตามแนวคิดของสถาบนัทางธุรกิจ
เพือสงัคม(CSRI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกประเด็นทางสงัคมเพือ
การดาํเนินกิจกรรมควมารับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจในบริษทัของสงัคมไทย ของสายทิพย ์โสรัตน์ 
(2551) การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์บุคคลทีมีหนา้ทีกาํหนดกลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายงานการตลาดและสารสนเทศ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย รองผูจ้ดัการฝ่ายขาย และพนกังานขายอาวธุโส ขอ้มูล
ทีไดม้าวเิคาระห์ โดยใชเ้ทคนิคการวเิคาระห์เนือหา (Content Analysis)  ผลการศึกษาพบวา่ บริษทั ซิมโฟนี คอมมู
นิเคชนั จาํกดั (มหาชน) มองวา่ความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดย
คาํนึงถึงคสามสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทงัดา้นผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการดาํเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจ และการดูแลกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพือใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินธุรกิจอยูร่่วมไปกบัสงัคมได้
อยา่งเรียบร้อย โดยบริษทัฯ มีวธีิการกาํหนดกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสงัคม คือ 1)การจดัลาํดบัความสาํคญัและ
เลือกประเด็นทางสงัคม บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน)พิจารณาจากบริบททางธุรกิจของบริษทั 
ลาํดบัความสาํคญัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั และความพร้อมของบริษทั โดยมีประเดน็ทางสงัคมที
บริษทัเลือกมาดาํเนินการ คือประเด็นทางสงัคมทวัไป ประเด็นผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากกิจกรรมในห่วงโซ่
คุณค่าของบริษทัและประเด็นอิทธิพลทีมีผลต่อการแข่งขนั 2) การคน้หาจุดร่วมระหวา่งธุรกิจทีจะเกิดขึนและ
สงัคม ดว้ยการพิจารณาถึงผลกระทบทงัดา้นบวกและดา้นลบทีอาจส่งผลกระทบต่อสงัคม ซึงหมายถึงผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียของบริษทั ไดแ้ก่ พนกังาน  ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ สิงแวดลอ้ม สงัคมและชุมชน 
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 The purposes of this research were to determine: 1) the definition of the activities of 
social responsibility to create a positive image of the organization case study of Mass Transit 
System Public Company Limited (Thailand) 2) to study the problems of the activities of social 
responsibility to create. Image of corporate case studies Symphony Communication Co., Ltd. 
(Thailand) 3) to study the relationship of the activities of social responsibility to create a positive 
image of the organization case study of Symphony Communication Co., Ltd. (Thailand). By 
considering the process of formulating a strategy of social responsibility to the idea of the 
Institute of Corporate Social Responsibility (CSRI) Stock Exchange has determined the criteria 
of selection of social issues for the implementation of activities in the social responsibility of 
enterprises in the company. Society of Thailand's Saithip Sorat (2551), a collection of interviews 
were conducted with individuals who are responsible for setting the company's strategic CSR 
Symphony Communication Co., Ltd. (Thailand) with 5 members including the President. Deputy 
Managing Director of Marketing and Information Sales manager Vice President of Sales Senior 
staff and sales Data acquisition Council against. Using a technique Council against content 
(Content Analysis) results showed that Symphony Communication Co., Ltd. (Thailand) view 
that the social responsibility of business means business activities with regard to the three 
relationships. International organizations and stakeholders. The side effects that may occur 
from the conduct of business activities. And care stakeholders to enable organizations to 
operate in conjunction with social neatly with the Company's method of determining the strategy 
of social responsibility are: 1) to prioritize and select the social issues Symphony 
Communications. New Limited (the Company) to consider the context of the company. Priorities 
of the stakeholders of the company. And its availability the social issues that companies choose 
to perform. The general social issues the consequences that may arise from activities in the 
value chain of the company and its influence on issues affecting the competitiveness 2) Finding 
common ground between business and society is going to happen. With regard to the impact, 
both positive and negative, that may impact on society. This means the company's 
stakeholders, including employees, customers, suppliers, shareholders and community 
environment. 
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บทท ี1 

บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 เนืองจากใน ปี พุทธศกักราช 2535 ได้มีการประชุมสุดยอดระดับโลกด้านสิงแวดล้อม 
(Earth Summit) ไดเ้สนอให้ปรับทิศทางการพฒันาประเทศในลกัษณะทีขาดความสมดุล เป็นการ
พัฒนาอย่า งย ังยืน  (Sustainable Development)  โดยสร้างความสมดุลได้  3 ด้านคือ  ด้าน
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ได้ออกมา
เรียกร้องให้ทุกองคก์รในโลก (Good Global Citizenship) นอกจากการดาํเนินธุรกิจเพือมุ่งหวงัผล
กาํไรสูงสุดและเนน้ในเรืองของการเจริญเติบโตขององคก์รแลว้ องคก์รควรแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและมีความโปร่งใส ไม่เอาเปรียบ
ผูบ้ริโภค และเอาใจใส่ดูแลสังคมส่วนรวม ทาํให้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) หรือทีเรียกว่า ซีเอสอาร์ (CSR)เริมเป็นทีรู้จกัและได้รับ
ความสนใจจากองคก์รทงัในและต่างประเทศ รวมถึงทวัโลก ต่อมาในปี พุทธศกักราช 2543 องคก์ร
เพือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 

Development : OECD) ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ OECD สําหรับบริษัทข้ามชาติ (OECD 

Guidelines for Muti-National Enterprises) ประกอบด้วยหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 

หมวด ทีวา่ดว้ยเรืองการเปิดเผยขอ้มูลการจา้งงานและอุตสาหกรรมสัมพนัธ์สิงแวดลอ้ม ต่อตา้นใน
เรืองของการให้สินบน การรักษาประโยชน์ของผูบ้ริโภค การแข่งขนั และการเสียภาษี เพือมุ่งให้
บริษทัขา้มชาติทงัโลกยึดการปฏิบติัและเป็นพนัธะผกูพนัในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั มีการผลกัดนั
ให้บริษทัขา้มชาติติดต่อคา้ขายเฉพาะกบัคู่คา้ทีดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ เท่านัน (มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย, 2552)  

 แรงผลักดันเหล่านีส่งผลต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกับผลการวิจยัเกียวข้องกับ
ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทีไดท้าํการศึกษากลุ่มตวัอย่างกว่า 
25,000 คนจาก 26 ประเทศพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คาดหวงัและประทบัใจต่อบริษทัจากปัจจยั
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร มากกวา่การสร้างแบรนด ์หรือความสาํเร็จทีมองเห็นจาก
ตวัเงินขององค์กร ส่วนผลการวิจยัเกียวกบัซีเอสอาร์ในสหรัฐอเมริกาเมือปี 1997 (พุทธศกักราช 
2540) พบวา่ร้อยละ 42 ของผูต้อบแบบสอบถามจะพิจารณาประเด็นดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์รในการเลือกสมคัรเขา้ทาํงาน 
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เนืองจากประเทศไทยมีการสนบัสนุนในเรืองของแรงผลกัดนั แรงผลกัดนัดงักล่าว ส่งผลใหอ้งคก์ร
ต่างๆไม่วา่จะเป็นองคก์รภาครัฐ ภาคเอกชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร (Stakeholders) เช่น 
ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ พาร์ทเนอร์ ชุมชนและสังคม ต่างหนัมาใส่ใจและดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์
เพิมขึนอยา่งแพร่หลาย เนืองจากองคก์รเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการทาํซีเอสอาร์และตระหนกัถึง
ผลเสียทีจะเกิดขึนหากไม่มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาทางสังคม หรือแนวโน้มพฤติกรรมของ
ผู ้บริโภคมีความเข้าใจและให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ธุรกิจ จาก
ผลการวิจยัเชิงสํารวจของศูนย์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เรืองพฤติกรรม ทศันคติของผูบ้ริโภค
เกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสํารวจกลุ่มตวัอย่างในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 250 คน 
ดว้ยการใชแ้บบสอบถามและสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม พบวา่ผูบ้ริโภคมีความรู้และมีความเขา้ใจเกียวกบั
ความรับผดิชอบต่อสังคมของงองคก์รธุรกิจในประเทศไทยในระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีค่าเฉลียอยู่
ที 3.88 คะแนนจากค่าสูงสุดเท่ากบั 5 คะแนน ส่วนด้านทศันคติและพฤติกรรมในการเลือกซือ
สินคา้และบริการ พบวา่ผูบ้ริโภคร้อยยละ 50 มีความคิดทีจะเลือกซือสินคา้หรือบริการจากองคก์ร
ทีมทีความรับผดิชอบต่อสังคม กล่าวคือ จะซือสินคา้หรือบริการจากองคก์รทีไม่ทาํลายสิงแวดลอ้ม 
อดหนุนสินคา้ทีนาํมาขายเพือหารายไดช่้วยเหลือผูด้ว้ยโอกาสทางสังคมและไม่สนบัสนุนสินคา้
หรือบริการจากองคก์รทีไม่คาํนึงถึงความปลอดภยัของคนงาน ผลการวจิยัดาํงกล่าวสะทอ้นให้เห็น
วา่ผูบ้ริโภคไม่ไดต้ดัสันใจเลือกสินคา้และบริการทีมีคุณภาพดีเท่านนั แต่ยงัพิจารณาไปถึงการเลือก
ผูป้ระกอบการทีดีดว้ยทาํให้องคก์รเริมตระหนกักวา่สิงทีจะช่วยใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จอยา่ง
ยงัยนื ไม่ไดว้ดัทีผลกาํไรและตวัเลขทางการเงินเท่านนั แต่มองคุณค่าทีผูบ้ริโภคตอ้งการและสังคม
ไดรั้บประโยชน์ (มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 2552) ดงัคาํกล่าวของ Bjorn Stigson (2007 สถาบนั
ธุรกิจเพือสังคม, 2551: 4)  

ประธานสภาธุรกิจโลกเพือการพฒันาทียงัยนื (Word Business Council for Sustainable 

Development: WBCSD) ทีวา่ “ธุรกิจไม่สามารถประสบความสาํเร็จไดใ้นสังคมทีลม้เหลว” 

(Business cannot succeed in a society that fails.) ดงันนัซีเอสอาร์จึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการดาํเนิน
ธุรกิจและความอยูร่อกขององคก์ร ซึงจะช่วยองคก์รมีความแตกต่างจากองคก์รอืนในธุรกิจเดียวกนั 
สร้างความเชือมนัในสินคา้และบริการใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ส่งเสริมภาพลกัษณ์และความร่วมมือทาง
ธุรกิจ สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิมใหแ้ก่องคก์รพร้อมๆกบัเสริม
ประโยชน์ใหแ้ก่สังคม ดงันนัหากองคก์รใดไม่เร่งปรับตวัเพือตอบสนองแนวคิดซีเอสอาร์อาจเกิด
ผลกระทบทงัทางตรงและทางออ้มต่อการซือขายสินคา้และบริการ ถูกกีดกนัทางการคา้ระหวา่ง
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ประเทศ เกิดการต่อตา้นจากชุมชนและส่งผงถึงความไม่ยงัยนืทางธุรกิจ (มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย,2552) 

ปัจจุบนัองคก์รธุรกิจมีแนวโนม้ในการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์รธุรกิจในเชิงบวกและใหค้วามสาํคญัเพิมมากขึน และมีการดาํเนินงานในลกัษณะทีเป็น
เชิงกลยทุธ์เพิมมากขึนเช่นเดียวกนั โดยองคก์รธุรกิจไดพ้ฒันาและวางแนวนโยบายในการ
ดาํเนินงานดา้นซีเอสอาร์ในแนวทางตรง ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกองคก์ร 
การวางแผนพนัธกิจ การจดัทาํวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดม้าซึงกลยทุธ์ทีสาํคญัในการดาํเนินงานดา้นซี
เอสอาร์ขององคก์รธุรกิจและมีการประเมินผลเป็นขนัตอนสุดทา้ย สอดคลอ้งกบัทศันะของ
สือมวลชนทีกล่าวถึงแนวโนม้ดา้นการดาํเนินงานดา้นซีเอสอาร์ขององคธุ์รกิจวา่ มีการพฒันา
ปรับเปลียนไปในรูปแบบทีมีความชดัเจนในการดาํเนินงาน มีการวางแผนเชิงกลยทุธ์มากขึนและ
กา้วกระโดดสู่การดาํเนินงานเพือสังคมอยา่งแทจ้ริง (สุเมธ กาญจนพนัธ์ุ,2551) ซึงการดาํเนินงาน
ในลกัษณะทีเป็นเชิงกลยทุธ์นนัจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงประเด็นทางสังคมเพือการดาํเนินกิจกรรมซี
เอสอาร์ขององคก์รธุรกิจ ประเด็นสังคมดงักล่าวจะส่งผลต่อการกาํหนดกลยทุธ์ซีเอสอาร์ของ
องคก์ร โดยหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือประเด็นทางสังคมประกอบดว้ย การพิจารณาปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอกองคก์ร (สายทิพย ์โสรัตน์,2551) ความตืนตวัในการดาํเนินการดาํเนินการ
เกียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจเหล่านี เป้นผลสืบเนืองจากองคก์รทงัภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคก์รอิสระ ไดผ้ลกัดนัและสนบัสนุนให้บริษทัในประเทศไทยนาํแนวคิดซี
เอสอาร์มาดาํเนินการ   

บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตงัเมือวนัที 24 พฤศจิกายน 
2548 และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเมือวนัที 6 พฤษภาคม 2553 บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผู ้
ใหบ้ริการวงจรสือสารความเร็วสูงภายในประเทศ โดยเป็นรายแรกในประเทศไทยทีไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสอง เลขที 2ก/49/001 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของ
ตนเอง จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ณ วนัที 15 มิถุนายน 2549 โดย
ใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปี และเริมใหบ้ริการเชิงพาณิชยใ์นเดือน มีนาคม 2550 ภายใต ้แบรนด ์
“Symphony”รวมทงัเป็นรายแรกในประเทศไทยทีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ Metro Ethernet Forum 

ซึงเป็นองคก์รทีมีทงัผูผ้ลิตและผูใ้หบ้ริการในระดบัชนันาํของโลกทีร่วม กนักาํหนดแนวทางการ
พฒันามาตรฐานเทคโนโลยทีางดา้นต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัเทคโนโลย ีEthernetบริษทัประกอบดว้ย
ทีมบริหาร ตลอดจนผูเ้ชียวชาญในสายธุรกิจโทรคมนาคมซึงเป็นผูมี้ประสบการณ์กวา่ 20 ปี 
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บริษทัเนน้การใหบ้ริการทีมีคุณภาพสูง แก่กลุ่มลูกคา้ทีเป็นองคก์รธุรกิจ นิติบุคคล และผู ้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอืน ลูกคา้ของบริษทัสามารถใหค้วามไวว้างใจและเชือถือในบริ
การ โดยบริษทัมีความเป็นกลางกบัคู่คา้ ลูกคา้และพนัธมิตรทุกราย ในการพฒันาธุรกิจทงัดา้น
บริการและเทคโนโลยเีพือให้เกิดศกัยภาพสูงสุด เป็นองคก์รทีสร้างสรรคว์ฒันธรรมเพือส่งเสริม
กิจการภายในและภายนอกใหเ้กิด ประโยชน์สูงสุด ทางบริษทัไดมี้การจดักิจกรรมเพือสังคมใน
ส่วนของCSRโดยทางฝ่ายการตลาด เริมมีการจดัทาํกิจกรรมในส่วนนีตงัแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบนั 

มีทงัการสนบัสนุนทางการศึกษา การจดัหาขา้วสารมอบใหแ้ก่หน่วยทหารพืนทีชายแดน โรงเรียน
ตาํรวจ ตระเวนชายแดน  ร่วมบริจาคกระดาษและนิตยสารทีไม่ใชแ้ลว้เขา้ร่วมในโครงการ 
“กระดาษหนา้ที  เพือเพือนทีมองไม่เห็น”  จกรรมเพือส่งต่อความรักและความห่วงใยใหก้บันอ้งๆ 
ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมที “มูลนิธิบา้นนกขมิน” ฯลฯ เป็นตน้ 

จากความสาํคญัทีกล่าวมาแลว้ผูว้จิยัมีความสนใจศึกษา “การดาํเนินกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั 
จาํกดั (มหาชน)” เนืองจากบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน)ไดมี้การโปรโมทในการ
ในใหบ้ริการวงจรสือสารความเร็วสูงภายในประเทศ จึงอยากใหเ้ป็นทีรู้จกัทงัในกรุงเทพมหานคร
และต่างจงัหวดั เนืองจากอดีตบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน)ไดมี้การให้บริการแค่
ในกรุงเทพฯและเขตปริมณฑลรวมทงัรูปแบบการดาํเนินกิจการความรับผดิชอบต่อสังคม โดยรับ
ภายใตแ้ผนเดียวกนัและมีจุดมุ่งหมายทีตรงกนั โดยตระหนกัถึงความรับผดิชอบทีพึงมีต่อสังคม
โดยรวมและมีนโยบายในการจดัทาํโครงการต่างๆ รวมถึงการสนบัสนุน ช่วยเหลือและเขา้ร่วม
กิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยา่งสมาํเสมอ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.ศึกษาความหมายจากการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์
ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 

  2.ศึกษาถึงรูปแบบของการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์
ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 

  3. ศึกษาถึงการรับรู้รูปแบบจากการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 
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 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 1.ไดท้ราบถึงความหมายของการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ซิม
โฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) โดยผลทีไดส้ามารถนาํมาใชส้รุปเป็นกรอบแนวคิดสาํหรับ
ผูบ้ริหารในยคุถดัไปเพือทาํความเขา้ใจในการวางนโยบายเกียวกบัแผนพฒันาโครงการทีสามารถ
สร้างประโยชน์ในการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งยงัยนื 

 2.เพือเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบและกลยทุธ์ การสร้างภาพลกัษณ์จกาการดาํเนิน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ในอนาคต 

 3.สามารถใชเ้ป็นกรณีศึกษาสาํหรับหน่วยงานทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัแนวคิดการสร้าง
ภาพลกัษณ์จากการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม เพือไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม
และยงัยนืต่อไป 

ขอบเขตในการศึกษา 

 การวจิยัครังนีไดท้าํการศึกษา “การดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Method) ใชว้ธีิการศึกษาปรากฏการณ์วทิยา (Phenomenology Study) โดยศึกษา
ปรากฏการณ์ทีเกิดขึนของผูใ้หข้อ้มูลหลกัผา่นการถ่ายทอดเรืองราวทีประสบมาในชีวิต  
ในการวจิยันี ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลหลกั (In-depth 

Interview) โดยใชแ้นวคาํถามทีสร้างขึนจากวตัถุประสงค ์ดงันี 

 

ขอบเขตเชิงเนือหา 

 การศึกษาครังนีมุ่งการศึกษาการดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมและภาพลกัษณ์
ขององค์กร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั โดยศึกษาเฉพาะบุคคลทีเกียวขอ้งกบั
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม คือ ผูบ้ริหาร พนกังาน บุคคลทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมในระยะเวลา5ปี คือตงัแต่ปี พ.ศ. 2552- 2557 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

ขอบเขตเชิงประชากร 

 ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด หวัหนา้ส่วนสนบัสนุนการขาย
และลูกคา้สัมพนัธ์ และบุคคลทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมและภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร 

ขอบเขตเชิงกลุ่มตัวอย่าง 

 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาครังนี คือผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด หวัหนา้ส่วนสนบัสนุนการขาย
และลูกคา้สัมพนัธ์ และบุคคลทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมและภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร 

นิยามศัพท์ 

กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรือรูปแบบของการตดัสินใจและการเลือกทาํกิจกรรมต่างๆ
ขององคก์ร เพือใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทีองคก์รไดก้าํหนดไว ้

ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ หมายถึง การดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการใส่ใจและ
ดูแลรักษาสังคม สิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทงัหมด เพือสร้างความสาํเร็จอยา่งยงัยนื 

กลยุทธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ หมายถึง แนวทางการตดัสินใจและเลือกทาํ
กิจกรรมต่างๆขององคก์ร เพือใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทีองคก์รไดก้าํหนดไว ้โดยคาํนึงถึงสังคม 
สิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทงัหมด เพือนาํไปสู่การดาํเนินธุรกิจทีประสบความสาํเร็จอยา่ง
ยงัยนื 

รูปแบบกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม หมายถึง รูปแบบกิจกรรมความรับผดิชอบต่อ
สังคมตามแนวคิดของ Phillip Kotler และ Nancy Lee ประกอบดว้ยรูปแบบกิจกรรม 7 ประเภท 
ไดแ้ก่ (1) การส่งเสริมประเด็นทางสังคม (2) การตลาดเกียวเนืองกบัประเด็นสังคม (3) การตลาด
เพือสังคมขององคก์ร (4) การบริจาคตรง (5) อาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน (6) ขอ้ปฏิบติัทางธุรกิจ
เพือแสดงความรับผดิชอบ และ (7) การพฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการตามกาํลงัซือของ
คนในระดบัฐานราก 

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากดั (มหาชน) หมายถึง บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผู ้
ใหบ้ริการวงจรสือสารความเร็วสูงภายในประเทศ จดทะเบียนจดัตงัเมือวนัที 24 พฤศจิกายน 2548 
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และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเมือวนัที 6 พฤษภาคม 2553 โดยเป็นรายแรกในประเทศไทยที
ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสอง เลขที 2ก/49/001 ประเภทมีโครงข่ายเป็น
ของตนเอง จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ณ วนัที 15 มิถุนายน 2549 โดย
ใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปี และเริมใหบ้ริการเชิงพาณิชยใ์นเดือน มีนาคม 2550 ภายใต ้แบรนด ์
“Symphony”รวมทงัเป็นรายแรกในประเทศไทยทีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ Metro Ethernet Forum 

ซึงเป็นองคก์รทีมีทงัผูผ้ลิตและผูใ้หบ้ริการในระดบัชนันาํของโลกทีร่วม กนักาํหนดแนวทางการ
พฒันามาตรฐานเทคโนโลยทีางดา้นต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัเทคโนโลย ีEthernetบริษทัประกอบดว้ย
ทีมบริหาร ตลอดจนผูเ้ชียวชาญในสายธุรกิจโทรคมนาคมซึงเป็นผูมี้ประสบการณ์กวา่ 20 ปี 
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บทท ี  

 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 การศึกษา “การดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั” ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาความเขา้ใจขององคก์ร
ต่อความรับผดิชอบต่อสังคมและภาพลกัษณ์และศึกษาผลตอบรับขององคก์รต่อความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและภาพลกัษณ์ ดงันนัผูว้จิยัจึงทาํการศึกษาแนวคิด และทฤษฎี ตลอดจนงานวจิยัที
เกียวขอ้งเพือใชก้าํหนดกรอบแนวความคิด เพือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั ดงันี 

 1.แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบักลยทุธ์ 

 2.แนวคิดเกียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

 3.แนวคิดเกียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

 4.ขอ้มูลทวัไปของบริษทั บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 

 5.ทนทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบักลยุทธ์ 

ความหมายของกลยุทธ์ 

 ผลิน ภู่จรูณ (2547: 197) กล่าวถึงความหมายของกลยทุธ์ไวว้า่ กลยทุธ์จะเริมจาก
กระบวนการการศึกษาขอ้มูลของฝ่ายตรงขา้มอยา่งละเอียดก่อน จากนนัจึงนาํเอารายละเอียดมา
ศึกษาเพือกาํหนดแผนปฏิบติั โดยมีการกาํหนดภารกิจทีชดัเจน มีการจดัลาํดบัขนัความสาํคญัของ
การดาํเนินงานตามลาํดบั นอกจากนีกลยทุธ์ทีเหมาะสมควรเป็นกลยทุธ์ทีตงัอยูบ่นพืนฐานของ
ความสามารถหลกั ดงันนัการเลือกกลยทุธ์มาปฎิบติัจะตอ้งคาํนึงถึงแก่นความสามารถหลกัของ
องคก์รนนัเป็นสาํคญั โดยตระหนกัถึงวา่ความสามรถหลกัทีมีอยูน่นัตอ้งมีการพฒันาตลอดเวลา
ดว้ย 

8 
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สมยศ นาวกีาร (2545:1) ไดก้ล่าวไวว้า่ กลยทุธ์จะอธิบายถึงวถีิทางทีองคก์รจะดาํเนินตามเพือบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์รภายใตอุ้ปสรรคและโอกาสของสภาพแวดลอ้มภายนอกตลอกจน
ทรัพยากรและความสามารถภายในองคก์ร 

 จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ กลยทุธ์ หมายถึง แนวทางหรือรูปแบบของการ
ตดัสินใจและการเลือกทาํกิจกรรรมต่างๆขององคก์ร เพือใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทีองคก์รได้
กาํหนดไว ้

 พอร์ตเตอร์ (1985 อา้งถึงใน จิตติ รัศมีธรรมโชติ, 2552: 254) ไดใ้หนิ้ยามวา่ กลยทุธ์ 
หมายถึง การส่งมอบคุณค่าทีดีกวา่ใหก้บัลูกคา้ หรือการสร้างคุณค่าทีเท่าเทียมกบัคู่แข่งดว้ยตน้ทุน
ทีตาํกวา่ซึงทงัสองสิงทาํใหอ้งคก์รการแตกต่างจากคู่แข่งและมีผลประกอบการทีดีกวา่ กล่าวคือ 
ความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุน เกิดจากการทาํกิจกรรมต่างๆ ดว้ยวธีิการทีทีประสิทธิภาพสูงกวา่คู่แข่ง 
ส่วนความไดเ้ปรียบดา้รความแตกต่าง เกิดขึนจากกิจกรรมทีแตกต่างจากคู่แข่งและการเลือกทาํ
กิจกรรมเหล่านนัดว้ยวธีิการทีแตกต่างจากคู่แข่ง 

 จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ กลยทุธ์ หมายถึง แนวทางหรือรูปแบบของการ
ตดัสินใจและการเลือกทาํกิจกรรรมต่างๆขององคก์ร เพือใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทีองคก์รได้
กาํหนดไว ้

ลาํดับขันของกลยุทธ์ 

 Wheelen และ Hunger (2000) ไดร้ะบุวา่ ลาํดบัขนัของกลยทุธ์ คือ การจดัการกลยทุธ์รวม
เป็นกลุ่มๆแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ตามระดบัของการบริหารงานในองคก์ร สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ และ ผสุ เดชรินทร์ (2542: 14-15)ทีระบุวา่ กลยทุธ์โดยทวัไปสามารถ
แบ่งเป็น 3 ระดบั กลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business 

Strategy) และกลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการหรือดาํเนินงาน (Function or Operation Strategy) โดยกล
ยทุธ์ทงั 3 ระดบัจะตอ้งมีความสอดคลอ้งซึงกนัและกนั เพือใหอ้งคก์รการสามารถบรรลุเป้าหมายที
ตอ้งการ 

1.กลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy)  

 วทิยา ด่านธาํรงกลู (2546:157) กลยทุธ์ระดบัองคก์ร จะกาํหนดโดยผูบ้ริหารระดบัสูงของ
องคก์ร ซึงจะมีขอบเขตครอบคลุมทวัทงัองคก์ร โดดยจะเป็นเครืองกาํหนดวา่องคก์รควรจะดาํเนิน
ธุรกิจอยา่งไร ควรจดัสรรทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งไรเพือใหก้ารดาํเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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และสามารถดาํรงอยูต่่อไปในอนาคต สอดคลอ้งกบั ขจรวฒิุ นาํศิริกุล (2553: 11-20)ไดก้ล่าวไวว้า่
กลยทุธ์ระดบัองคก์รเป็นกลยทุธ์ซึงรับผดิชอบโดยผูจ้ดัการระดบัองคก์ร (Corporate Level 

Strategy) ซึงวางไวเ้พือใหอ้งคก์รมีความสามารถในการทาํกาํไรไดอ้ยา่งสูงสุด และใชเ้ป็นแนวทาง
ในการดาํเนินงานขององคก์ร ส่วน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546: 153) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ผูบ้ริหารตอ้ง
พยายามใชโ้อกาสจากสภาพแวดลอ้มและสร้างจุดแขง็ภายในใหม้ากขึนพร้อมๆ กบัพยายามลด
อุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอกและแกไ้ขจุดอ่อนภายในใหเ้หลือนอ้ยทีสุด 

2.กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) 

 วทิยา ด่านธาํรงกลู (2546: 157) ไดก้ล่าวไวว้า่ กลยทุธ์ระดบัธุกกิจจะมีขอบเขตทีจาํกดักวา่
กลยทุธ์ระดบัองคก์ร โดยจะใหค้วามสาํคญักบัการแข่งขนัของธุรกิจในแต่ละหน่วยธุรกิจในแต่ละ
หน่วยธุรกิจซึงกลยทุธ์ระดบันีจะถูกกาํหนดโดยผูบ้ริหารหน่วยธุรกิจ (Business Unit Head: Bu 

Haed) เพือใหห้น่อวยธุรกิจ (Business Unit: BU)ของตนสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มีความสอดคลอ้งกบัภารกิจ และวตัถุประสงคข์ององคก์ร สอดคลอ้งกบัจิตติ รัศมีธรรมโชติ 
(2552: 41) กลยทุธ์ระดบัธุรกิจเป็นกลยทุธ์ทีมุ่งสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัใหก้บัสินคา้หรือ
บริการขององคก์ร 

3.กลยทุธ์ระดบัหนา้ที (Function Strategy) 

 จิตติ รัศมีธรรมโชติ (2552: 46) ไดก้ล่าววา่  กลยทุธ์ระดบัหนา้ที คือ วธีิการทีหน่วยงานของ
องคก์รใชใ้นการทาํหนา้ทีของตน เพือตอบสนองกลยทุธ์ระดบัองคก์ร และระดบัธุรกิจ วทิยาด่าน 
ธาํรงกลู (2546: 157) กล่าวไวว้า่ กลยทุธ์ระดบัหนา้ทีถูกกาํหนดโดยหวัหนา้หน่วยงานตามหนา้ที
ทางธุรกิจทาํใหมี้ลกัษณะเฉพาะเจาะจงตามหนา้ที สอดคลอ้งกบั ขจรวฒิุ นาํศิริกุล (2553: 24-25)ที
กล่าววา่ กลยทุธ์ระดบัหนา้ทีเป็นกลยทุธ์ทีรับผดิชอบโดยผูจ้ดัการระดบัสายปฏิบติังาน (Functional 

Level Managers) ซึงวางไวเ้พือปรับปรุงการดาํเนินงานขององคก์ร ใหมี้ประสิทธิผลมากทีสุด 
เพือใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินงานตามกลยทุธ์ระดบัธุรกิจทีไดว้างไว ้ดว้ยการปรับปรุง
ความสามารถในดา้นต่างๆเป็นเลิศ ไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นคุณภาพ ดา้นนวตักรรม และการ
ตอบสนองต่อลูกคา้ซึงจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานรวมขององคก์รเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล กล
ยทุธ์ระดบัหนา้ทีประกอบดว้ยกลยทุธ์หลกั และกลยทุธ์สนับสนุน กลยทุธ์ไดแ้ก่ กลยทุธ์การ
ไหลเวยีนของผลิตภณัฑ ์(Logistic Strategy) กลยทุธ์การดาํเนินงานผลิต (Operation Strategy) กล
ยทุธ์การตลาด (Marketing Strategy) กลยทุธ์การใหบ้ริการ (Service Strategy) ส่วนกลยทุธ์
สนบัสนุน ไดแ้ก่ กลยทุธ์การเงิน (Financial Strategy) กลยทุธ์การบญัชี (Accounting Strategy) กล
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ยทุธ์การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management Strategy) กลยทุธ์การวจิยัและ
พฒันา (Research and Development Strategy) และกลยทุธ์การจดัซือจดัจา้ง (Procurement or 

Purchasing Strategy) เป็นตน้ กิจกรรมดงักล่าวนีเป็นกิจกรรมทีอยูใ่นห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ขององคก์ร 

 แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบั Porter (1985 อา้งถึงใน จิตติ รัศมีธรรมโชติ,2552: 134-140) 
ทีไดเ้สนอใหใ้ชห่้วงโซ่คุณค่าในการอธิบายภาพขององคก์รแทนการใชโ้ครงสร้างองคก์รในการ
การอธิบาย เนืองจากกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าสามารถทาํใหค้นทวัไปมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ 
กิจกรรมต่างๆ เชือมโยงกกนัของกิจกรรมหลกัแต่ละกิจกรรมกบักิจกรรมสนบัสนุน กล่าวคือ การ
ปรับเปลียนกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าเพือตอบสนองกลยทุธ์การแข่งขนัจะสามารถทาํไดด้ว้ยการ
เปลียนวธีิการทาํกิจกรรม 

องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ 

 Wheelen และHunger (2000) ไดน้าํเสนอวา่ การจดัทาํแผนกลยทุธ์ ประกอบดว้ยการ
กาํหนดพนัธกิจขององคก์ร กาํหนดวตัถุประสงคที์สามารถบรรลุผลสาํเร็จได ้การพฒันากลยทุธ์
และกาํหนดนโยบายเพือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ พนัธกิจ (Mission) ขององคก์ร 
วตัถุประสงค ์(Objectives) กลยทุธ์ (Strategy) ขององคก์ร และนโยบาย (Policies) 

 จิตติ รัศมีธรรมโชติ (2552: 11-48) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของแผนกลยทุธ์ วา่
ประกอบดว้ย 2ส่วน คือ ส่วนทีแสดงความมุ่งหมาย ไดแ้ก่ วสิัยทศัน์ พนัธกิจ  เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ และส่วนทีแสดงวธีิการ ไดแ้ก่ กลยทุธ์ระดบัองคก์ร กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 
กลยทุธ์ระดบัหนา้ที แสดงดงัภาพที 1 
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ภาพที 1 ลาํดบัชนัขององคป์ระกอบในแผนกลยทุธ์ 

ทีมา: จิตติ รัศมีธรรมโชติ,2552: 32 

 จิตติ รัศมีธรรมโชติ ไดอ้ธิบายถึงความเชือมโยงระหวา่งองคป์ระกอบของแผนกลยทุธ์ไวว้า่ 
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ และวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ของทุกองคก์รมีความ
เชือมโยงกนั โดยวสิัยทศัน์เป็นความมุ่งหมายในระยะยาวทีมีรายละเดียดกวา้งๆ พนัธกิจอธิบาย
ภาพของวสิัยทศัน์ทีชดัเขนขึน เป้าหมายเชิงกลยทุธ์แสดงความมุ่งหมายเชิงคุณภาพในมิติต่างๆของ
พนัธกิจ ส่วนวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์แสดงเกณฑข์องแต่ละความมุ่งหมายทีระบุในเป้าหมาย
เชิงกลยทุธ์โดยเกณฑด์งักล่าวมีความชดัเจนและเฉพาะเจาะจง ซึงการทาํใหว้ตัถุประสงคเ์ชิงกล
ยทุธ์บรรลุผล ตอ้งอาศยักลยทุธ์หรือวธีิการทีทาํใหค้วามมุ่งหมายขององคก์รบรรลุผล แบ่งออกเป็น 
3 ระดบั ไดแ้ก่กลยทุธ์ระดบัองคก์ร กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ และ กลยทุธ์ระดบัหนา้ที โดยทีกลยทุธ์
ระดบัธุรกิจตอ้งตอบสนององคก์ร ส่วนกลยทุธ์ระดบัหนา้ทีตอ้งตอบสนองทงักลยทุธ์ระดบัองคก์ร
และกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 

แนวคิดเกยีวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ (Corporate Social Responsibility : CSR) 

  

คําจํากดัความของความรับผดิชอบต่อสังคมธุรกจิ 

กลยทุธ์ระดบัหน้าที

กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ

กลยทุธ์ระดบัองค์กร

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์

เป้าหมายเชิงกลยทุธ์

พนัธกิจ

วิสยัทศัน์   ส
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  คาํวา่ CSR ทียอ่มาจากคาํวา่ Corporate social responsibility ซึงอาจแปลเป็น
ภาษาไทยไดว้า่ “ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคธุ์รกิจ” แต่การตีความหมายของคาํวา่ “ความ
รับผดิชอบ” ยงัไม่มีคาํนิยามทีเป็นทียอมรับกนัโดยทวัไป โดยมีองคก์ร สถาบนั และผูเ้ชียวชาญ
ดา้นต่างๆทงัในและต่างประเทศไวม้ากมาย เช่น 

  สถาบนัธุรกิจเพือสังคม (2556:6) ไดก้ล่าวถึงนิยามไวว้า่ ความรับผดิชอบสังคม
ของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility : CSR หมายถึง การดาํเนินธุรกิจควบคู่ไอกบัการ
ใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัจริยธรรม การกบักาํดูแลกิจการทีดีและการ
นาํปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพือนาํไปสู่การดาํเนินธุรกิจทีประสบความสําเร็จอยา่ง
ยงัยนื ทงันีการปฏิบติัตามนิยามซีเอสอาร์ทีสามารถยกระดบัตนเองไปสู่การพฒันาทียงัยืนไดเ้ป็นผ
ผลสาํเร็จโดยไม่ผดิศีลธรรมจรรยา ไม่เบียดเบียนทุกฝ่าย ยอ่มสร้างสรรคค์วามสุขทีแทจ้ริงใหก้บั
ทงัตนเอง ธุรกิจรวมทงัสังคม วฒันธรรม และสิงแวดลอ้ม 

  สถาบนัไทยพฒัน์ (2553: ออนไลน์) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ความรับผดิชอบต่อสังคม
ขององคก์ร หรือบรรษทับริบาล ซึงมาจากคาํวา่ บรรษทั+บริ (แปลวา่ ทงัหมด ออกไปโดยรอบ) 
ส่วนคาํวา่ บาล  หมายถึง การดูแลรักษาไม่เฉพาะในส่วนทีเป็นกิจการ แต่ยงัแผข่ยายกวา้งออกไป
ครอบคลุมในส่วนทีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทงัหมดทีอยูโ่ดยรอบกิจการ ดว้ยเงือนไขของความ
สาํนึกความรับผดิชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษทั (Corporate Citizen) การมีคุณธรรม โดย
คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทงัในและนอกกิจการอยา่งเท่าเทียมกนั 

  สถาบนัธุกิจเพือสังคม ดาํเนินการภายใต ้สถาบนักองทุนเพือพฒันาตลาดทุน ศูนย์
พฒันาธุรกิจตลาดทุน (Image Plus, ม.ป.ป.: ออนไลน์) ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
หมายถึง การดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและการกาํกบัดูแลกิจการทีควบคู่ไปกบัการใส่ใจ
รักษาสังคมและสิงแวดลอ้ม เพือนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งยงัยนื 

  คณะทาํงานส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้มของบริษทัจด 
ทะเบียน คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) (Image Plus, ม.ป.ป.: 

ออนไลน์) ไดใ้หนิ้ยาม ซีเอสอาร์ วา่เป็นเรืองของการทีองคก์ารตอบสนองต่อประเด็นเศรษฐกิจ 
สังคม และ สิงแวดลอ้ม โดยมุ่งการใหป้ประโยชน์ กบัคน ชุมชน และสังคม นอกจากนนัยงัเป็น
เรืองของบทบาท ขององคก์รธุรกิจในสังคม และ ความคาดหวงัของสังคมีมีต่อองคก์รธุรกิจ โดย
จะตอ้งทาํดว้ยความสมคัรใจ และผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทเกียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ โดยสามารถ
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วดัผลไดใ้น 3 มิติ คือ การวดัผลทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิงแวดลอ้ม อนัจะนาํไปสู่การพฒันาที
ยงัยนื  

  Epstein (อา้งถึงใน สายทิพย ์โสรัตน์, 2551: 11) ไดก้ล่าววา่ ในเบืองตน้นนัซี
เอสอาร์ เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าซึงผลลพัธ์จากการตดัสินใจขององคก์ร อนัเกียวเนืองกบั
ประเด็นหรือปัญหาหนึง ซึงกการดาํเนินงานอยา่งมีหลกัเกณฑต์ามมาตรฐานจะทาํใหเ้กิด
ประโยชน์มากกวา่เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร โดยหลกัของซี
เอสอาร์ไดมุ้่งไปทีความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องผลการกระทาํขององคก์ร 

  พิพฒัน์ ยอดพฤติการ (2549 อา้งถึงใน สุเมธ กาญจนพนัธ์ุ, 2556: 6) ไดใ้หค้าํจาํกดั
ความของความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์กรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) หรือ ซี
เอสอาร์ วา่ การดาํเนินกิจกรรมซึงหมายรวมถุงภายในและภายนอกองคก์รการทีคาํนึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมทงัในระดบัใกล ้ซึงหมายถึงผูที้มีส่วนเกียวขอ้งใกลชิ้ดกบัองคก์รโดยตรง ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่
คา้ ครออบครัว พนกังาน ชุมชนทีองคก์รการตงัอยู ่เป็นตน้ และสังคมในระดบัไกล ซึงหมายถึง ผูที้
ทีส่วนเกียวขอ้งกบัองคก์รโดยออ้ม ไดแ้ก่ คู่แข่งขนัทางธุรกิจ ประชาชนทวัไปป เป็นตน้ ดว้ยการ
ใชท้รัพยากรทงัทีมีอยูใ่นองคก์รหรือจากภายนอกองคก์ร ในอนัทีจะทาํใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมได้
อยา่งเป็นปกติสุข 

  อนนัตชยั ยรูประถม จากมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพือการพฒันา (EDF) และ
โครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (อา้งถึง สายทิพย ์โสรัตน์, 2551: 

10-11) ไดใ้หค้าํนิยามไวว้า่ ความรับชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ คืด ความรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบทีเกิดขึนต่อสังคมและสิงแวดลอ้มจากการปฏิบติัและการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบเริม
ตงัแต่การป้องกนั ปรับปรุง รักษา และพฒันา ส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมใหม่จากภายในองคก์รออก
ไปสู่สังคมในวงกวา้ง เป็นไปตามทีกฎหมายบงัคบัใชส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ความตอ้งการ
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นสําคญั นอกจากนี ยงัไดก้ล่าวถึงความรับผดิชอบต่อสังคมตามแนวคิด
การพฒันาอยา่งยงัยนื (อา้งถึงใน ไทยคูน-แบรนดเ์อจ, 2552: 24-25) คือการมุ่งเนน้ให้เกิดความ
สมดุลใน 3 ส่วน คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และ ดา้นสิงแวดลอ้ม ส่วนความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามแนวคิด Triple Bottom Line (TBL หรือ 3 BL)เป็นแนวคิดทีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการบริหาร
จดัการดว้ยความใส่ใจทงัในดา้นผลกาํไร (Profit) สิงแวดลอ้ม (Planet) และสังคม (People) ไป
พร้อมๆกนั 
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  World Business Council on Sustainable Development (Image Plus, ม.ป.ป.: 

ออนไลน์) ไดใ้ห ้นิยามซีเอสอาร์คือ คาํมนัของบริษทัทีจะส่งเสริมการพฒันาการเศรษฐกิจอยา่ง
ยงัยนืโดยทาํงานร่วมกบัลูกจา้ง ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยกวา้ง เพือพฒันาคุณภาพชีวตีิดีขึน
ของสังคมโดยรวม 

  จากความหมายทีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัสรปความหมายของความรับผดิชอบต่อ
สังคมขององคก์รธุรกิจ หมายถึง การดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและ
สิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัจริยธรรม การกาํกบัดูแลกิจการทีดีและแผข่ยายกวา้งออกไปครอบคลุมใน
ส่วนทีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทงัหมดขององคก์ร เพือนาํไปสู่การดาํเนินธุรกิจทีประสบ
ความสาํเร็จอยา่งยงัยนื อธิบายโดยขยายความไดว้า่ การดาํเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคก์ร
ทีคาํนึงถึงผลกระทบต่ออสังคม ทงัในระดบัใกลแ้ละไกล โดยไม่เบียดเบียนฝ่ายใดทงัสิน องคก์รที
มี CSR ยอ่มไม่เอาเปรียบ ไม่โกงลูกคา้ และคู่คา้ ไม่ทาํลายสิงแวดลอ้มหรือชุมชนโดยรอบ ทงัหมด
ก็เพือประโยชน์สุขแก่องคก์รและสังคม อนันาํไปสู่การพฒันาอยา่งยงัยนื 

 แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

 Porter และ Kramer (2006)ไดก้ล่าววา่ ปัจจุบนัมีการนาํเสนอแนวคิดดา้นความรับผดิชอบ
ต่อสังคมอยู ่4 แนวคิดทีไดใ้หน้าํหนกักบัการรับผดิชอบต่อสังคมในแง่มุมทีแตกต่างกนัดงันี 

 1.แนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมตามมุมมองดา้นจริยธรรม (Moral Obligation) เป็น
การเรียกร้องให้องคก์รปฏิบติัตนเป็นพลเมืองทีดีดว้ยการกระทาํสิงทีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของสังคมอยา่งเคร่งครัดถือเป็นมุมมองหลกัทีองคก์รส่วนใหญ่ในปัจจุบนั
ยดึถือ 

 2.แนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมตามมุมมองดา้นความยงัยนืของสภาพแวดลอ้มและ
ชุมชน เป็นการเรียกร้องให้องคก์ารรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะทีเป็นส่วนหนึงของสิงแวดลอ้ม
และชุมชน Porter และ Kramer ไดส้รุปไวว้า่เป็นการทีองคก์รพยายามบรรลุวตัถุประสงคร์ะยะยาว
ดว้ยการหลีกเหลียงพฤติกรรมทีเป็นภยัต่อสังคม หรือทาํลายสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ จึงเป็น
การวดัความสาํเร็จขององคก์รจากผลลพัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและ สภาพแวดลอ้ม หรือที
เรียกวา่ “Triple Bottom Line” ซึงเป็นการบริหารจดัการทีนอกเหนือจากการบริหารจดัการดว้ย
ความโปร่งใส การจา้งงานอยา่งเป็นธรรม และการเคารพในสิทธิมนุษยชนแลว้นนัคือ องคก์รตอ้ง
พยายามใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพมากทีสุด ร่วมอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติอยา่งเตม็ความสามารถ 
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 3. แนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมตามมุมมองดา้นฉนัทานุมติัในการดาํเนินธุรกิจ 
(License to Operate) มีทีมาจากความคิดทีวา่ “องคก์ร จะดาํเนินธุรกิจไดก้็ต่อเมือไดรั้บความ
ยนิยอม ทวัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการจากภาครัฐ ชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกราย” 

Porter และ Kramer เห็นวา่ มุมมองนีนาํเสนอแนวทางทีมีความเป็นรูปธรรมมากทีสุด เนืองจาก
ชีนาํใหอ้งคก์รคน้หาประเด็นทีส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกราย แลว้ตดัสินใจทาํ
กิจกรรมในทิศทางทีไม่ทาํให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อตา้น ส่งผลใหอ้งคก์ารตระหนกัถึงความสาํคญั
ของการรับฟังความคิดเห็น การทาํความเขา้ใจในประเด็นต่างๆ ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทงัหลาย 

 4.แนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมตามมุมมองดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
(Reputation) การรับผดิชอบต่อสังคมจะช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์ร สร้างความแขง็แกร่ง
ของตราสินคา้ เพิมขวญักาํลงัใจของพนกังาน และเพิมมูลค่าหุน้ขององคก์รในบางองคก์ารทาํ
กิจกรรมซีเอสอาร์เพือเป็นหลกัประกนัล่วงหนา้วา่ สังคมจะลดการวพิากษว์จิารณ์และการต่อตา้น
หากในอนาคตองคก์รตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์วกิฤตทีก่อใหเ้กิดความเคลือบแคลงสงสัยของ
สังคมการทาํกิจกรรมซีเอสอาร์จึงเป็นไปเพือแสวงหาผลประโยชน์ในระยะยาว โดย Porter และ 
Kramer เห็นวา่องคก์รไดรั้บประโยชน์จากมุมมองนีนอ้ยมากและยงัใหค้วามสาํคญักบัความรู้สึก 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจบุคคลภายนอกองคก์ร ดงันนักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม
ตามมุมมองนีจะไม่สามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัองคก์รและสังคมโดยรวมอยา่งเตม็ที 

 Porter และ Kramer (2006) ไดก้ล่าวสรุปวา่แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร
ตามมุมมองทงั 4 ยงัขาดความสมบูรณ์ เนืองจากมีจุดอ่อนทีสาํคญัคือ การมองธุรกิจและสังคมใน
ลกัษณะของหน่วยทีมีผลประโยชน์ขดัแยง้กนั แทนทีจะมองวา่เป็นหน่วยทีตอ้งพึงพากนั ดงันนั
กิจกรรมซีเอสอาร์จึงเป็นเสมือนค่าใชจ่้ายขององคก์รทีสังคมจะไดรั้บประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว
องคก์รทงัหลายจึงไม่ไดก้าํหนดกิจกรรมซีเอสอาร์ขึนในลกัษณะทีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และ
กิจกรรมอืนขององคก์รทาํให้ขาดแนวทางชีนาํกิจกรรมซีเอสอาร์ในลกัษณะทีเป็นการสร้าง
ประโยชน์ใหก้บัองคก์รและสังคมอยา่งเตม็ทีและเท่าเทียมกนั 

 

ประโยชน์การทาํซีเอสอาร์สําหรับภาคธุรกจิ 

 บริษทัทีปรึกษาชนันาํของโลก Arther D Little ไดท้าํการศึกษาพบวา่การทาํซีเอสอาร์ มีผล
ต่อธุรกิจถึง 8 ประการ (Image Plus, ม.ป.ป.: ออนไลน์) คือ 
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 ประโยชน์ดา้นการบริหารความน่าเชือถือ ซีเอสอาร์เป็นสินทรัพยที์จบัตอ้งไม่ไดที้สาํคญั
ทีสุดอยา่งหนึง โดยในทศวรรษ 80 มูลค่าของสินทรัพยที์จบัตอ้งไม่ไดเ้ป็นตวัขบัเคลือนมูลค่าของ
บริษทั จากร้อยละ 17 เพิมขึนร้อยละ 71 ในทศวรรษ 90 ซึงความน่าเชือของบริษทัถูกกาํหนดดว้ย
ความหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในบริษทั และยงัพบวา่มีความเชือมโยงทีแขง็แรงมากระหวา่ง
ความน่าเชือถือและความน่าเชือถือและความสามารถในการประกอบการของบริษทั โดยบริษทัที
สามารถจดัการความสัมพนัธ์และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเป็นองคร์วมไดน้นั จะ
ส่งผลต่อยอดขายมากขึนถึง 4 เท่า และการเจริญเติบโตของการจา้งงานมากขึนถึง 8 เท่า เมือเทียบ
กบั บริษทัมุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูถื้อหุน้แต่เพียงอยา่งเดียว ส่วนนิตยสาร Fortune ได้
รายงานวา่  ความน่าเชือถือของบริษทัช่วยเพิมระยะเวลาทีบริษทัจะสามารถสร้างผลตอบแทนทาง
การเงินทีสูงกวา่ค่าเฉลียในอุตสาหกรรมนนัไดอ้ยา่งต่อเนือง 

 ประโยชน์ในการจดัการความเสียง การจดัการดา้นสังคมและสิงแวดลอ้มและธรรมมาภิ
บาลมีความสาํคญัมากในการป้องกนัปัญหาอนัเกิดจากความเสียงทีควบคุมไดย้าก ในสหรัฐอเมริกา
ไดมี้การสาํรวจบริษทัใหญ่กวา่ 300 บริษทัทีประกอบการดา้นอุตสาหกรรม พบวา่ บริษทัทีได้
ลงทุนดา้นการจดัการสิงแวดลอ้ม สามมารถลดความเสียงโดยเฉพาะอยา่งยงิความเสียงทีเกิดจาก
การคาดการณ์ของนกัลงทุน ทาํใหมู้ลค่าในตลาดหุน้ของบริษทันนัเพิมขึนถึงร้อยละ 5 และมี
การศึกษาอืนๆทีแสดงวา่ บริษทัทีทาํซีเอสอาร์มกัทาํกาํไรสูงกวา่บริษทัทีไม่ไดซี้เอสอาร์ 

 ประโยชน์ดา้นการคดัเลือกและสร้างแรงจูงใจในการทาํงานและรักษาพนกังานดีใหอ้ยูก่บั
บริษทั จากการวจิยั ในสหรัฐอเมริกาในปี 1997 พบวา่ร้อย 42 ของผูต้อบแบบสอบถามจะพิจารณา
ประเด็นดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมบองบริษทัในการเลือกสมคัรเขา้ทาํงานและพนกังานใน
บริษทัก็ใหค้วามสนใจดา้นการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัและใชเ้ป็นตวัตดัสินใจในการเลือกที
จะทาํหรือเปลียนไปทาํกบับริษทัอืนทีมีความรับผดิชอบต่อสังคมมากกวา่ 

 ประโยชน์ดา้นความสัมพนัธ์ของนกัลงทุนและการเขา้ถึงเงินทุน Collins และ Porras ได ้
นาํเสนอ “Built to Last” โดยเปรียบเทียบ 18 บริษทั ทีประสบความสาํเร็จอยา่งสูงในระยะเวลา 50 

ปี ทีผา่นมาพบวา่ กลุ่มบริษทัทีประสบความสาํเร็จสูงและต่อเนืองยาวนานมีดป้าหมายทีไกลกวา่
การมุ่งแสวงหากาํไรอยา่งเป็นรูปธรรม หรือมีนโยบายทีชดัเจนดา้นการแสดงความรับผดิชอบต่อ
สังคม นอกจากนี การทีตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้มาสร้างมาตรฐาน หรือนวตักรรมทางการเงิน SRI: 

Socially Responsible Investment   ทาํใหน้กัลงทุนทวัไปตืนตวัและเห็นประโยชน์ของการลงทุนที
รับผดิชอบต่อสังคม ทงัประโยชน์ ทางสังคมและประโยชน์ทางการเงิน 
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 ประโยชน์ดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม บริษทัทีมีความรับผดิชอบต่อสังคมสามารถใช้
เป้าหมายดงักล่าวในการส่งเสริมความสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมไปในแนวทางทียงัยนืได ้เช่น การ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ลดการใชพ้ลงังาน และลดตน้ทุนการผลิตสินคา้ในขณะทีคุณภาพสินคา้
เพิมขึน นาํไปสู่ความสามารถในการแข่งขนัและผลกาํไรทีเพิมขึน    

 ประโยชน์ดา้นความสามารถทางการแข่งขนัและจุดยืนในตลาด ในประเทศองักฤษ
ผูบ้ริโภคร้อยละ 92 เชือวา่ บริษทัควรมีมาตรฐานแรงงานสาํหรับซบัพลายเออร์ดว้ย และ ร้อยละ 14 

เชือวา่ ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทันาํไปสู่การตดัสินใจซือสินคา้ ซึงแนวคิดเช่นนีกาํลงัแผ่
ขยายไปทวัโลก ส่วนผลการวจิยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคต่อความรับผดิชอบต่อสังคมจากกลุ่มคน
กวา่ 25000 คนใน 26 ประเทศพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่พฒันาความคาดหวงัและความประทบัใจ
ต่อบริษทั โดยมาจากปัจจยัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั มากกวา่การสร้างตราสินคา้
หรือความสาํเร็จทางการเงิน สอดคลอ้งกบัผลสาํรวจทศันคติของผูบ้ริโภคเกียวกบัการรับผดิชอบ
ของธุรกิจต่อสังคม ของสถาบนัคีนนัแห่งเอเชียร่วมกบัมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พบวา่ ผูบ้ริโภค
ร้อยละ 60 เลือกทีจะซือสินคา้และบริการจากธุรกิจทีร่วมรับผดิชอบต่อสังคม สิงแวดลอ้ม ความ
ปลอดภยัของพนกังานและลูกคา้ หรือช่วยระดมทุนเพือช่วยเหลือสังคม นอกจากนนั ร้อยละ 59 ยงั
แสดงความตอ้งการทีจะซือสินคา้บริการทีรับผดิชอบต่อสังคม แมจ้ะตอ้งจ่ายเงินเพิมก็ตามร้อยละ 
73 จะเลือกซือจากบริษทัทีไม่ทาํลายสิงแวดลอ้มมากเกินไป และร้อยละ 87 ยงัจะแนะนาํสินคา้
บริการทีไม่ทาํลายสิงแวดลอ้มใหค้รอบครัวและญาติพีนอ้ง 

 ประโยชน์ดา้นประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน การมุ่งเนน้ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมที
จะนาํไปสู่ความสาํเร็จดา้นการเงิน ดว้ยการลดการใชว้ตัถุดิบ ลดการเกิดของเสียในกระบวนการ
ผลิต นาํไปสู่การลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มดว้ย 

 ประโยชน์ดา้นการยอมรับของสังคมต่อการดาํเนินงานของบริษทั ความคาดหวงัหรือ
ทศันคติของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั มีผลอยา่งมากต่อ
การยอมรับใหบ้ริษทัดาํเนินธุรกิจในสังคมได ้นอกจากนียงัพบวา่เมือบริษทัยอมรับฟังเสียงจาก
ประชาชน อนันาํไปสู่การเจรจาและปรับปรุงนโยบายของบบริษทั บริษทันนัจะไดรั้บโอกาสแกต้วั
จากประชาชน  

 สถาบนัไทยพฒัน์ (2005: ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของซีเอสอาร์องคก์รทีนาํแนวคิด
ซีเอสอาร์ไปปฏิบติั  จะเกิดผลลพัธ์ทงัในส่วนรูปธรรมทีจบัตอ้งไดแ้ละนามธรรมทีจบัตอ้งไม่ไดใ้น
องคก์รและจากผูที้สาวนเกียวขอ้งกบัองคก์รโดยตรง และโดยออ้ม สรุปไดด้งันี 
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 1.ประโยชน์ทีเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือเจา้ของกิจการไดรั้บประโยชน์จากราคาหุ้นมี
เสถียรภาพและมีส่วนลาํมูลคา่หุน้ในอตัราทีสูงกวา่เกณฑ์เฉลีย ตน้ทุนทางการเงินตาํกวา่เกณฑ ์
ปกติของตลาดเนืองจากองคก์รสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดเ้พิมมากขึน พนกังานมีความสุขและ
เกิดความภาคภูมิใจในการทาํงานรวมกบัองคก์ร และองคส์ามารถสร้างรายาํดแ้ละส่วนแบ่งตลาด
เพิมขึนจากการทีลูกคา้พิจารณาเลือกซือสินคา้และบริการขององคก์ร 

 2.ประโยชนทีเป็นนามธรรม ไดแ้ก่ องคก์รสามารถไดรั้บประโยชน์จากการวางตาํแหน่ง
ตราผลิตภณัฑใ์หอ้ยูใ่นใจของลูกคา้เป็นอบัดบัตน้ๆ องคก์รยงัสามารถจดัทาํรายงานของกิจการที
เรียกวา่ Sustainability Report ซึงหน่วยงาน Global Reporting Initiative (GRI) เป็นผูว้างกรอบและ
แนวทางเพือใชเ้ผยแพร่กิจกรรมทงัในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดลอ้มขององคก์ร 

กลุ่มเป้าหมายทอียู่ในข่ายทอีงค์กรต้องรับผดิชอบ 

 จิรภทัร จนัทร์เรืองเพญ็   (2546 อา้งถึงใน พิทกัษชู์มงคล, 2549: 58-59) ไดก้ล่าวไวว้า่  กลุ่ม
ทีองคธุ์รกิจควรมีความรับผดิชอบมี 2 กลุ่ม ดงันี 

 กลุ่มประชาชนในองคก์ร ได ้บุคคลากร ลูกจา้ง พนกังาน ซึงเป็นกลุ่มทีไดรั้บผลกระทบ
โดยตรงจากวธีิการจดัการสภาพการทาํงานภายในองคก์รของฝ่ายบริการ  

 กลุ่มประชาชนนอกองคก์ร  หมายถึง ชุมชนทีองคก์รนนัตงัอยู ่ประกอบดว้ยกลุ่มคนที
องคก์รนนัตงัอยู ่ประกอบดว้ยกลุ่มคนทงัในรูปของบุคคลากรและองคก์รเช่น โรเรียน วดั  โรงงาน 
โรงพยาบาล สือมวลชน เป็นตน้  

Image Plus (ม.ป.ป.:ออนไลน์) ทีระบุวา่คาํวา่มีส่วนไดส่้วยเสียยงัรวมถึงพนกังาน ชุมชนสังคม
บริเวณทีองคต์งัอยู ่รัฐบาล และลูกคา้ หรือทุกฝ่ายทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัองคก์รและมีโอกาสทีจะ
สร้างหรือไดรั้บผลกระทบต่อองคก์รนนัๆ 

ลาํดับของความรับผดิชอบต่อสังคมธุรกจิ 

 การพิจาณาเกียวกบัระดบัความรับผดิชอบขององคก์รธุรกิจ ควรมีมากนอ้งเพียงใดและ
อยา่งไร จะใชว้ธีิพิจารณาระดบัของการตระหนกัถึงปัญหาของสังคมหรือระดบัความมากนอ้ยใน
การตระหนกัถึงพนัธะขอ้ผกูพนัขององคก์รทีพึงมีต่อสังคม โดยสามารถจาํแนก ได ้3 แบบ (ธงชยั 
สันติวงษ ์อา้งถึงในพิทกัษ ์ชูมงคล, 2549) ดงันี 
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 1.ความรับผดิชอบต่อสังคมตามขอ้ผกูพนั (Social Obligation Approach) หรือการ
รับผดิชอบเฉพาะเท่าทีเป็นขนัตาํสุดตามบงัคบัของกฎหมายเท่านนักิจการทีมีแนวคิดแบบนีจะ
เสียสละทรัพยข์ององคก์รเฉพาะเท่าทีเป็นขนัตาํสุดตามบงัคบักฎหมายเท่านนั แต่ไม่ไดมี้การ
เสียสละโดยสมคัรใจเพือเขา้แกไ้ขปัญหาสังคมนนั 

 2.การรับผิดชอบต่อสังคมตามหนา้ที (Social Responsibility Approach) คือการยอมรับวา่
ธุรกิจมีความรับผิดชอบคู่กนั ทงัการทาํกาํไรทางเศรษฐกิจและการรับผดิชอบต่อสังคม ดว้ยการ
มุ่งเนน้ทาํกาํไรเพือเพิมส่วนทุนของผูถื้อหุน้ใหสู้งขึนและการมุ่งสนใจต่อปัญหาทางสังคมท่กาํลงั
เกิดขึนแต่การเขา้ไปมีส่วนช่วยแกปั้ญหาทางสังคมนีจะตอ้งไม่ทาํใหอ้งคก์รตอ้งสูญเสียประโยชน์
ทางเศรษฐกิจจนเกิดความเสียหาย 

 3.การระวงัระไวต่อปัญหาในสังคม (Social Responsiveness Approach) โดยเนน้วา่ธุรกิจ
จะตอ้งมองการการณ์ไกกลออกไปถึงปัญหาในทางสังคมทีอาจเกิดขึนในอนาคตเป็นการกระทาํที
กนัไวดี้กวา่แก ้โดยคาดหมายปัญหาทีจะเกิดขึนในอนาคตแลว้รีบเขา้ไปแกไ้ขในทนัทีทนัใด 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Carroll และ Buchholtz (2006) ทีเสนอตวัแบบพีรมิด 4 ขนั โดยแบ่ง
ความรับผดิชอบออกเป็นขนัดงันี  
 ความรับผดิชอบทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) เป็นรากฐานความ
รับผดิชอบองคก์รทีตอ้งมุ่งสร้างผลผลิตตามความตอ้งการของสังคมไดรั้บผลตอบแทนกลบัมาใน
รูปแบบของรายได ้เพือองคก์รสามารถดาํรงคอ์ยูไ่ดแ้ละมีผลกาํไรตอบแทนผูถื้อหุ้น 

 ความรับผดิชอบทางดา้นกฎหมาย (Law Responsibility) เป็นเงือนไขของสังคมทีควบคุม
ไม่ใหอ้งคก์รมุ่งทาํกาํไรเพียงอยา่งเดียวโดยไม่คาํนึงผลทีเกิดขึนกบัสังคม ดงันนัองคก์รตอ้งเชือฟัง
และปฎิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของพืนทีทีองคก์รตงัอยู ่

 ความรับผดิชอบทางดา้นจริยธรรม (Ethic Responsibility) องคก์ารธุรกิจควรปฏิบติัในสิงที
สังคมเห็นชอบ ถูกตอ้ง เป็นธรรม และหลีกเลียงการกระทาํผดิจริยธรรม 

 ความรับผดิชอบทางดา้นการเสียสละเพือสังคม (Philanthropy  Responsibility) องนคก์ร
ตอ้งเป็นพลเมืองดีในการช่วยเหลือทีดีในการช่วยเหลือและปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหก้บัชุมชน 

 นอกจากนนั สถาบนัธุรกิจเพือสังคม (2551:7-8) ไดก้ล่าวถึง การนาํหลีกซีเอสอาร์มา
ประยกุตใ์ชค้วบคู่กบัธุรกิจ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ขนั ดงันี 
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 ขนัที 1 Mandatory Level : ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย(Legislation) หมายถึงการทีธุรกิจมี
หนา้ทีตอ้งปฎิบติัให้เป้นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที์เกียวขอ้ง 

 ขนัที 2 Elementary Levels: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Profit) หมายถึงการที
ธุรกิจคาํนึงถึงความสามารถในการอยูร่อดและใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ ธุรกิจควรหมนัตรวจตรา
วา่ กาํไรทีไดน้นัตอ้งมิใช่กาํไรซึงเกิดการเบียดเบียนสังคม 

 ขนัที 3 Preemptive Levels: จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) หมายถึง
การทีธุรกิจสามารถสร้างกาํไรไดใ้นอตัราทีเหมาะสม และตอบแทนแก่สังคมมากขึน โดยเฉพาะ
สังคมใกลที้อยูร่อบขา้ง 

 ขนัที 4 Voluntary Levels: ความสมคัรใจ (Voluntary Action) หมายถึงการดาํธุรกิจควบคู่
กบัการปฎิบติัตามแนวทางซีเอสอาร์ดว้ยความสมคัรใจ โดยไม่ไดถู้กเรียกร้องจากสังคมแต่อยา่งใด 
ซึงในขนันีการประกอบธุรกิจจะอยูบ่นพืนฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสาํคญั ซึง
สมควรไดรั้บความยกยอ่งชืนชมจากสังคมอยา่งแทจ้ริง 

 จากแนวคิดขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ลาํดบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจตามเขม็ทิศธุรกิจ
เพือสังคมของสถาบนัธุรกิจเพือสังคมและตวัแบบพีระมิดของ Carroll มีความแตกต่างกนัในลาํดบั
ที 1 และลาํดบัที 2 ดงัตารางที 1 โดยตวัแบบพีระมิดของ Carroll กาํหนดใหค้วามรับผิดชอบดา้น
เศรษฐกิจเป็นลาํดบัที 1 และความรับผดิชอบดส้นกฏหมายเป็นลาํดบัที 2 ในขณะทีความ
รับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจตามเขม็ทิศธุรกิจเพือสังคมไดก้าํหนดใหข้อ้กาํหนดตามกฎหมายเป็น
ลาํดบัที 1 และประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นลาํดบัที 2 โดยเนน้วา่ธุรกิจตอ้งดาํเนินการตามเกณฑใ์น
ขนัที 1 เป็นอยา่งนอ้ย ส่วนการดาํเนินการในขนัต่อไปให้ขึนกบัความพร้อมของธุรกิจแต่ละแห่งที
แตกต่างกนัโดยหลกัสาํคญัของการปฎิบติัตามแนวทางซีเอสอาร์ควรอยูบ่นหลกัพอประมาณที
ธุรกิจตอ้งไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่เบียดเบียนสังคม  

ตารางที 1 การเปรียบเทียบระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

ลาํดบั เขม็ทิศธุรกิจของสถาบนัธุรกิจเพือ
สังคม 

ตวัแบบพีระมิดของ Carrroll 

1 ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย ความรับผดิชอบดา้นเศรษฐกิจ 

2 ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความรับผดิชอบดา้นกฎหมาย 
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3 จรรยาบรรณทางธุรกิจ ความรับผดิชอบดา้นจริยธรรม 

4 ความสมคัรใจ ความรับผดิชอบดา้นการเสียสละ 

ขอบเขตของความรับผดิชอบต่อสังคม 

 ขอบเขตของความรับผดิชอบต่อสังคม (Area of Social Responsibility) สามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 7 ประการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) ดงันี 

 1.ดา้นชุมชน (The Community) อวคก์รทีรับผดิชอบต่อสังคมจะตอ้งสร้างจุดเด่นขึนใน
ชุมชนโดยเป็นผูน้าํในการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาใหก้บัสังคม 

 2.ดา้นสุขภาพและสวสัดิการ (Health and Welfare) องคก์รเชือวา่การลงทุนในสุขภาพและ
จดัสวสัดิการใหชุ้มชนเป็นความรับผดิชอบดา้นสังคมทีมีคุณค่าและจาํเป็นสาํหรับพนกังานบริษทั
และชุมชนขนาดใหญ่ เช่นโครงการดา้นสุขภาพและสังคมจะสร้างค่านิยมในชุมชน 

 3.ดา้นการศึกษา (Education) องคก์รจาํนวนมากมีความสนใจในความรับผิดชอบดา้น
การศึกษา ผูบ้ริหารระลึกวา่จะตอ้งส่งเสริม หรือสนบัสนุนเกียวกบัการศึกษา 

 4.สิทธิมนุษยชน (Human Rights) บางองคก์รไดมุ้่งความรับผดิชอบดา้นสังคมในการ
รณรงคสิ์ทธิมนุษยชน 

 5.สิงแวดลอ้มและธรรมชาติ (The Natural Environment) องคก์รจาํนวนมากไดต้ดัสินใจ
เลือกการแกไ้ขปัญหาดา้นสิงแวดลอ้ม การอนุรักษแ์ละการสร้างจิตสาํนึกในการรักษาสิงแวดลอ้ม 

 6. สิทธิของผูบ้ริโภค (Consumer Rights) บางองคก์รไดเ้นน้เรืองของสิทธิของผูบ้ริโภคโดย
คาํนึงถึงผลิตภณัฑที์มีคุณภาพ มีความปลอดภยั และการโฆษณาทีเป็นความจริง 

 7.วฒันธรรม (Culture) บางองคก์รใหก้ารสนบัสนุนดา้นศิลปวฒันธรรมเชือวา่
ความสามารถส่งเสริมการรู้จกับริษทัและสร้างความรู้สึก ทศันคติทีดีใหหเ้กิดกบับริษทัได ้ถือวา่
เป็นการลงทุนดา้นคุณภาพชีวติทีดีขึนสาํหรับชุมชน และผูมี้ส่วนในผลประโยชน์ขององคก์รได ้

ประเภทของซีเอสอาร์ 

 ประเภทของซีเอสอาร์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (Image Plus, ม.ป.ป:ออนไลน์) ประกอบดว้ย 
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 CSR-after-process เป็นการดาํเนินกิจกรรมทีแยกต่างหากจากการดาํเนินธุรกิจทีเป็น
กระบวนการหลกัการของกิจกรรม รวมความถึงกิจกรรมทีเกิดจากผลต่อเนืองของกระบวนการ
ดาํเนินการธุรกิจ เช่น การแจกจ่ายของบรรเทาสาธารณภยั การบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 CSR-in-process เป็นการดาํเนินความรับผดิชอบต่อสังคมทีอยูใ่นกระบวนหลกัของกิจการ
หรือเป็นการทาํธุรกิจทีหากาํไรอยา่งมีความรับผดิชอบ เช่น การผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในฉลากผลิตภณัฑ ์การเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑต่์อผุบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น การชดเชยความเสียหายใหแ้ก่ลูกคา้ทีเกิดจากความผดิพลาดและความบกพร่องของ
พนกังาน ซึงการดาํเนินความรับผดิชอบเหล่านี ถือเป็นกิจกรรมทีอยูเ่วลาทาํงานปกติของกิจการ 

 CSR-as-process เป็นกิจกรรมทีดาํเนินงานโดยองคก์รทีไม่แสวงหากาํไรใหก้บัตนเองเป็น
หน่วยงานทีก่อตงัขึนเพือมุ่งสร้างผลประโยชน์ต่อสังคมเป็นด่านหลกั เช่น มูลนิธิ/สมาคมการกุศล 
ทีเป็นองคก์รสาธารณะประโยชน์ องคก์รประชาชนและส่วนราชการ 

 นอกจากนี European commission on CSR (Image Plus, ม.ป.ป:ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึง
ลกัษณะรูปธรรมในการดาํเนินการดา้นซีเอาอาร์วา่มีอยู ่2 มิติหลกั ไดแ้ก่มิติภายในเป็นการดูแล
กิจกรรมทีธุรกิจนนัดาํนินการอยูแ่ละจดัการไดโ้ดยตรง และมิติภายนอกซึงเกียวขอ้งกบักิจกรรม
ทางธุรกิจทีบริษทัอาจจะควบคุมไม่ไดโ้ดยตรง 

1.มิติภายใน 

 1.1 การจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม องคก์รควรส่งเสริมการ
จดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีความรับผดิชอบ เช่น การใหค้วามสมดุลระหวา่งงาน ชีวติ 
ครอบครัวและการพกัผอ่น การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั การดูแลเอาใจใส่พนกังาน ใหค้วามสาํคญั
กบัการฝึกอบรม หรือส่งเสริมการเรียนรู้ทีสร้างสรรค ์รวมถึงการสร้างภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

 1.2 สุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน การพฒันามาตรฐานความปลอดภยัของ
อุปกรณ์ในการดาํเนินงานทงัในสาํนกังานและโรงงาน เพือลดและป้องกนัอนัตรายทีอาจเกิดขึนกบั
พนกังานใหไ้ดม้ากทีสุด รวมถึงการเลือกร่วมทาํธุรกิจหรือเลือกใชซ้พัพลายเออร์ทีมีคุณธรรม
จรรยาบรรณต่อพนกังานในลกัษณะดงักล่าวดว้ย 

 1.3 การปรับตวัต่อการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง องคก์รควรมร
นโยบายรับผดิชอบพนกังานในกรณีทีเกิดวกิฤตทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง หรือแมแ้ต่การ
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ปรับโครงสร้างภายในองคก์รเอง ดว้ยการปรึกษาหารือ และสร้างความร่วมมือกนัในกลุ่มผูที้
เกียวขอ้งกบัองคก์ร ยอ่มนาํมาซึงการแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพและยงัยนืมากกวา่ 

 1.4 การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้มในองคก์ร การลดการใชท้รัพยากรและลดผลกระ
ทบต่อสิงแวดลอ้ม ยอ่มเป็นผลดีต่อการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน ลดตน้ทุนดา้นพลงังาน และ 
การจดัการของเสีย ซึงนาํไปสู่ผลกาํไรทีสูงขึน ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดทีเพิมขึน และ
ยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์ร ถือวา่เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย (Win-Win) 

 1.5 บรรษทัภิบาลและความโปร่งใสในกการดาํเนินกิจการ การบริการจดัการทีมีความ
โปร่งใสทางบญัชีและกระบวนการตดัสินใจในทุกระดบั นาํไปสู่ขอ้มูลทีมีความชดัเจนสามารถ
เขา้ถึงไดโ้ดยนกัลงทุนและผูที้เกียวขอ้ง ทาํใหเ้กิดระบบการลงทุนในสังคมโดยรวมทีมี
ประสิทธิภาพ ลดโอกาสของความสูญเสียทงัในดา้นการเงินและทรัพยากรไปกบัการคอรัปชนั 

2.มิติภายนอก 

 2.1 การจดัการกบัซพัพลายเออร์และหุน้ส่วนทางธุรกิจทีรับผดิชอบต่อสังคม ควรคาํนึงถึง
บทบาทการรับผดิชอบต่อสังคมของซพัพลายเออร์และหุน้ส่วนทางธุรกิจ เพือเป็นการขยายความ
รับผดิชอบต่อสังคมจากองคก์รของตนไปสู่องคก์รอืนทีเกียวขอ้งและป้องกนัปัญหาทีอาจจะ
เกิดขึนในห่วงโซ่คุณค่า 

 2.2 การดูแลผูบ้ริโภค องคก์รตอ้งมีระบบการดูแลผูบ้ริโภคในทุกกระบวนการของสินคา้/

บริการ ตงัแต่การผลิต การขาย ไปจนถึงการทิงใหป้ลอดภยั มีประสิทธิภาพทงัในเชิงคุณภาพและ
ราคา และมีจริยธรรมหรือแมแ้ต่การออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้ามารถใชไ้ดก้บัทุกกกลุ่มทีรวมถึงผู ้
พิการดว้ย (Design for All) 

 2.3 ความรับผดิชอบต่อชุมชนใกลเ้คียง (Local Communities) องคก์รธุรกิจควรมีส่วน
ช่วยเหลือทงัดา้นคุณภาพและสิงแวดลอ้มชุมชน ผา่นการบริจาค หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที
จะช่วยพฒันาชุมชนใหแ้ขง็แรง นาํไปสู่ความร่วมมือ และพร้อมจะช่วยเหลือองคก์รธุรกิจเหล่านนั 

 2.4 ความรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวม องคก์รธุรกิจทีอยูใ่นเมืองหรือองคก์รธุรกิจขนาด
ใหญ่ ควรแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมในวงกวา้ง เพือแกไ้ขและพฒันาสังคมในประเด็นที
องคก์รเกียวขอ้งหรือมีความสนใจ 
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 2.5 ความรับผดิชอบต่อโลก การรับผดิชอบต่อโลกในมิติต่างๆ เช่น สิงแวดลอ้มสิทธิ
มนุษยชน และประเด็นสาํคญัในระดบัภูมิภาคหรือระดบัโลก ตามความเหมาะสมและศกัยภาพของ
องคก์ร โดยอาจจะร่วมมือกบัองคก์รภาครัฐ สถาบนัการศึกษา หรือองคก์รธุรกิจอืนๆ 

รูปแบบของกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

 Kotler และ Lee (2006 และ 2009 อา้งถึงใน สถาบนัไทยพฒัน์, 2551: ออนไลน์) ไดจ้าํแนก
รูปแบบของซีเอสอาร์ออกเป็น 7 ประเภท คือ 

 1.การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจดัหาเงินทุน
หรือทรัพยากรอืนขององคก์ร เพือขยายการรับร๕และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหหาทางสังคม
นนัโดยมุ่งเนน้ทีการสร้างความตระหนกั (Awareness) เพือใหรั้บรู้ถึงประเด็นปัญหา ตลอดจนการ
มีส่วนร่วมหรือการเฟ้นหาอาสาสมคัรเพือการดงักล่าว องคก์รธุรกิจอาจริเริมและบริหารงาน
ส่งเสริมนนัดว้ยตนเอง หรือร่วมมือกบัองคก์รใดก็ได ้

 2.การตลาดทีเกียวขอ้งกบัการโยงประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการ
อุดหนุนหรือการบริจาครายไดส่้วนหนึงจากการขายผลิตภณัฑ ์เพือช่วยเหลือหรือร่วมแกไ้ข
ประเด็นปัญหาทางสังคมจาํเพาะหนึงๆ ซึงมกัมีช่วงเวลาทีจาํกดัแน่นอน หรือใหแ้ก่การกุศลทีระบุ
ไวเ้ท่านนั องคก์รุรกิจมกัร่วมมือกบัองคก์รทีไม่มีวตัถุประสงคห์ากาํไรเพือสร้างสัมพนัธภาพใน
ประโยชน์ร่วมกนั 

 3. การตลาดเพือมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการสนบัสนุน
การพฒันา หรือการทาํกาํไรใหเ้กิดผลจากการรณรงคเ์พือเปลียนแปลงพฤติกรรม (Behavior 

Change) เป็นหลกั 

 4. การบริจาคเพือการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปทีประเด็นปัญหา
ทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวตัถุสิงของ โดยมากมกัจะเป็นไปตามประแส
ความตอ้งการจากภายนอกหรือผูมี้ขอ้เสนอใหท้าํ มากกวา่จะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบ
กิจกรรมจากภายในองคก์รเอง ทาํใหไ้ม่เกิดการเชือมโยงเขา้กบัเป้าหมายหรือพนัธกิจขององคก์ร
เท่าใดนกั 

 5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนบัสนุนหรือจูงใจให้
พนกังานหรือคู่คา้ ร่วมสละเวลาและแรงงานในการทาํงานใหแ้กชุมชนทีองคก์รตงัอยูแ่ละเพือ
ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมทีองคก์รใหค้วามสนใจหหรือห่วงใย 
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 6.การประกอบธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) 
เป็นการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยา่งพินิจพิเคราะห์ ทงัในเชิงป้องกนัดว้ยการหลีดเลียงการกอ้ให้
เกิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมการแกไ้ขดว้ยการช่วยเหลือเยยีวยาปัญหาทางสังคม ดว้ย
กระบวนการทางุรกิจเพือการยกระดบัสุขภาวะของชุมชนและการพิทกัษสิ์งแวดลอ้ม โดยทีองคก์ร
สนบัสนุนธุรกิจสมารถทีจะดาํเนินการเอง หรือเลือกทีจะร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอกได ้

 7.การพฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการตามกาํลงัซือของคนในระดบัฐานราก 
(Developing and Delivering Affordable Products and Service) เป็นการใชก้ระบวนการทางธุรกิจ
ในการผลิตและจาํหน่ายสินคา้และบริการสู่ตลาดทีเรียกวา่ The Bottom of the Pyramid (BoP) ใน
ราคาทีไม่แพงเหมาะสมกบักาํลงัซือของผูบ้ริโภคในระดบัฐานรากใหหส้ามารถเขา้ถึงสินคา้และ
บริการเพือการพฒันาคุณภาพชีวตินบัเป็นโอกาสสาํหรับธุรกิจในการเขา้ถึงตลาดปปริมาณ
มหาศาล 

 การจาํแนกกิจกรรมซีเอสอาร์ขา้งตน้ หากพิจารณาตามตระกลู (Order) ของซีเอสอาร์จะ
พบวา่กิจกรรม 3 ชนิดแรกทีเกียวขอ้งกบัการสือสารการตลาดทีเขา้ข่ายการดาํเนินกิจกรรมโดยใช้
ทรัพยากรนอกองคก์รเป็นหลกั (Social-Driven CSR) ส่วนกิจกรรม 4 ชนิดหลงัเกียวขอ้งกบั
พฤติกรรมทางการกระทาํ หรือเนินกิจกรรมของงองคก์รโดยใชท้รัพยากรทีมีอยูภ่ายในองคก์รเป็น
หลกั (Corporate-Driven CSR) 

 อนนัตชยั ยรูประถม ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่งยงัยนื (SBDI) (ไทยคูน-แบรนด์
เอจ, 2552: 27) กล่าวสรุปไวว้า่ โครงการซีเอสอาร์ในปัจจุบนัจะมีรูปแบบ (Initiative) หลาย
รูปแบบผสมผสานกนัหรือซ่อนอยูใ่นนนั ตอ้งมองใหอ้อกวา่โครงการนนัมีรูปแบบใดเป็นรูปแบบ
หลกัและรูปแบบทีใชป้ระกอบ ซึงแต่ละรูปแบบจะทีเป้าหมายทีมุ่งเนน้แตกต่างกนัออกไป 

 ในส่วนของ จิรประภา อคัรบวร และ ประยรู อคัรบวร (2552: 49-56) กล่าววา่ทุกแนวทาง
ขา้งตน้นีสามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัส่วนรวมทงัสินโดยทีองคก์รสามารถใชผ้สมผสานกนัได้
ตามความเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม แก่นแทข้องซีเอสอาร์อยูที่ความมุ่งมนัในการนาํแนวทางทีตอ้ง
สร้างความรับผิดชอบจากภายในตงัองคก์รเอง ดว้ยเหตุนีการนะประเด็นดา้นสังคมและสิงแวดลอ้ม
เขา้มาปรับเปลียนกระบวนการนดาํเนินธุรกกิจ ถือเป็นแนวทางทีแสดงความรับผิดชอบอยา่ง
ตรงไปตรงมามากทีสุด และควรถือเป็นแนงทางหลกัโดยมีแนวทางอืนเป็นส่วนประกอบ 
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กลยุทธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

 Porter และ Kramer (2006) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทีผา่นมากิจกรรมซีเอสอาร์ ซึงกาํหนดขึนจาก
ปัญหาทางสังคมนนัไม่ไดใ้ห้สิงดีงามแก่ทงัองคก์รธุรกิจและสังคมโดยรวม มงัยงัอาจเป็นการ
ดาํเนินการในลกัษณะกวา้งและไม่มีทิศทาง โดยไม่ไดท้าํปัญหาของสังคมบรรเทาหรือลดลง 
เนืองจากปัญหาเชิงสังคมเหล่านีใหยเ่กินกวา่ทีภาคธุรกิจจะสามารถกระทาํได ้หรือไม่มีความชาํ
นาณเพียงพอในการรับมือกบัประเด็นทางสังคมเหล่านนัดว้ยเหตุนีทาํให้องคก์รธุรกิจมองวา่เป็น
การใชท้รัพยากรของผูถื้อหุน้และเป็นการดาํเนินการทีสูญเปล่า ดงันนัแนวคิดเกียวกบัซเอสอาร์ที
เกิดขึนใหม่ จงัไม่ใช่เพียงวา่ทาํอยา่งไรสังคมจะดีขึนเท่านนั แต่ตอ้งพิจารณาถึงแนวคิดเชิงกลยทุธ์
ในการดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ เพือใหมี้ทิศทางทีเป็นระบบ มีความสอดคลอ้งกลมกลืนไปกบั
ภารกิจขององคก์รและสอดรับไปกบัวฒันธรรมองคก์ร สิงแวดลอ้ม ความเสียงทางธุรกิจ รวมไปถึง
เงือนไขการดาํเนินงานขององคก์รธุรกิจ ส่วนการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่ธุรกิจและสังคม 
องคก์รธุรกิจตอ้งวเิคราะห์โดยใชก้รอบเดียวกบัการวเิคาระห์โดยใชก้รอบเดียวกบัการวเิคราะห์
ทางเลือกในการตดัสินใจทางธุรกิจ ซึงการดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์นนั สามารถเป็นแหล่งของ
โอกาสทางธุรกิจ นวตักรรม และการสร้างขีมความสามารถในเชิงการแข่งขนั 

 โดย Porter และ Kramer (2006) ไดอ้ธิบายเพิมเติมวา่ กการกาํหนดกิจกรรมซีเอสอาร์ ควร
มุ่งสร้างประโยชน์ใหก้บัองคก์รพร้อมๆกบัสังคมในเวลาเดียวกนัเนืองจากธุรกิจและสังคมตอ้ง
พึงพาซึงกนัและกนัอยา่งมากตลอดเวลา นนัคือ องคก์รจะประสบความสาํเร็จไดก้็ต่อเมือไดรั้บการ
สนบัสนุนจากสังคมทีมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตทีดี สมากชิกของชุมชนส่วนหนึงจะกลายเป็น
แรงงานทีมีคุณภาพขององคก์ร เมือสมากชิกในสังคมมีอาํนาจทางเศรษฐกิจและกาํลงัซือสูงขึน ทาํ
ใหค้วามตอ้งการขององคก์รสูงขึน องคก์รก็สามารถสร้างผลประกอบการทีดีขึนนามไปดว้ย ดงันนั
ผูบ้ริหารขององคก์รจึงตตตอ้งแสวงหาวธีิการดาํเนินธุรกิจทีทาํประโยชน์ใหก้บัสังคมและองคก์ร
ในเวลวาเดียวกนั ซึงก็คือกาํหนดวธีิการปฏิบติัเพือแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมทีสามารถ
ตอบสนองกลยทุธ์ขององคก์ร อนัจะนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์ร 

ความรับผดิชอบต่อสังคมกบัมาตรฐานเพอืความรับผดิชอบต่อสังคม ISO 26000 

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (www.tistr.or.th : 2552) กล่าววา่องคก์ร
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ได้
แนะนาํมาตรฐาน ISO 26000 เป็นมาตรฐานทีมีวตัถุประสงคใ์นการวางแนวทางในการดาํเนินการ
เกียวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อสังคมใหกี้บผูป้ระกอบการทีมีความสมคัรใจในการนาํมาตรฐานนี
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ไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รเพือธุรกิจทียงัยนื โดยมิใช่เป็นการดาํเนินการผลิตสินคา้หรือบริการเพือ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้เท่านนั แต่จะตอ้งดาํเนินการผลิตสินคา้หรือบริการเพือ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้เท่านนั แต่จะตอ้งดาํเนินการโดยคาํนึงถึงสิงแวดลอ้มและ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 มาตรฐานฉบบันีสามารถนาํไปใชก้กบุัรกิจทุกประเภททงัภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ใช่
มาตรฐานทีใชใ้นการรับรองระบบบริหารงานโดยบุคคลทีสาม เช่น ระบบบริหารงานการจดัการ
คุณภาพ ISO 9001 หรือระบบบริหารการจดัการสิงแวดลอ้ม ISO 14001 ซึงมาตรฐานฉบบันี
ประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการตงัแต่เดือนกนัยายน 2553 

 มาตรฐาน ISO 26000  ไดก้าํหนดองคป์ระกอบหลกัของความรับผดิชอบต่อสังคมซึงมี
ความครอบคลุมผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม ไว ้7 ดา้น ดงันี 

 1.ดา้นการกาํกบัดูแลองคก์รทีดี (Organization Govermance) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถ
รับทราบถึงการปฏิบติังานทีมีจริยธรรมเปิดเผย ปฏิบติัตามกฎหมาย เป็นทีน่าเชือถือมีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

 2.ดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Right) ยอมรับในความสาํคญัและความเท่าเทียมกนัซึงเป็น
พืนฐานของมนุษย ์

 3.ดา้นแรงงาน (Labor Practices) มีการพฒันาบุคคลากรและคาํนึงถึงชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัของพนกังาน  

 4.ดา้นสิงแวดลอ้ม (Environment) คาํนึงถึงการป้องกนัปัญหาสิงแวดลอ้มและการใช้
ทรัพยากรอยา่งประสิทธิภาพ 

 5.ดา้นการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม (Fair operating Practices) ควรมีการแข่งขนัระหวา่ง
องคก์รอยา่งเป็นธรรมและเปิดกวา้ง ซึงจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการลดตน้ทุนสินคา้และ
บริการรวมถึงช่วยขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพดว้ย 

 6.ดา้นผูบ้ริโภค (Consumer Issues) ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บทราบขอ้มูลหรือบริการทีถูกตอ้ง
เหมาะสม มีการพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและสุขภาพของผูบ้ริโภค 

 7.ดา้นการพฒันาและการมีส่วนร่วมของชุมชน (Contribution to the Community and 

Society) ธุรกิจสามารถนาํมมาตรฐาน ISO 26000 ไปประยกุตใ์ชใ้นเรืองต่างๆ เช่น ระบบ นโยบาย
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โครงสร้างและการดาํเนินการ หรืออาจมีการดาํเนินกิจกรรมใหม่เพิมเติมโดยพิจารณา
ความสัมพนัธ์และความสาํคญัขององคก์รประกอบหลกัทีมีต่อธุรกิจ ขอบเขตและการดาํเนินการ
กบัผลกระทบจากอิทธิพลของธุรกิจต่อผูมี้ความสัมพนัธ์ซึงตอ้งกาํหนดกฏเกณฑเ์พือพิจารณา
ความสาํคญัโดยพิจารณาจากนยัสาํคญัต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบของการ
ดาํเนินการ ทาํการจดัลาํดบัความสาํคญัขององคป์ระกอบหลกัและประเด็นต่างๆหลงัจากนนัเปลียน
ลาํดบัความสาํคญัเขา้ในวตัถุประสงคข์ององคก์ร เพือกาํหนดผูรั้บผดิชอบ งบประมาณ และ
ระยะเวลาดาํเนินการเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 ประโยชน์ทีองคก์รจะไดรั้บเมือนะมาตรฐาน  ISO 26000 ไปประยกุตใ์ช ้คือธุรกิจสามารถ
เพิมขีดความสามารถ แรงจูงใจและขวญักาํลงัใจใหก้บัพนกังาน ทางดา้นธุรกิจจะเป็นการเพิมมูลค่า
ใหก้บัองคก์รทงัในดา้นชือเสียง ควาทน่าเชือถือ สร้างภาพลกัษณ์ทีดีใหก้บัองคก์รต่อสาธารณชน 
เพิมความสามารถในการแข่งขนั เพิมยอดขายหรือส่วนแบ่งทางการตลาด ประโยชน์ทางดา้น
สิงแวดลอ้มจะช่วยลดปัญหาและผลกระทบสิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน สร้างชุมชน สังคมใหเ้ขม้แขง้เป็นประโยชน์ต่อประเทศและสังคมต่อไป 

ปัจจัยทส่ีงผลต่อการกาํหนดกลยุทธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 

 จาการศึกษาแนวคิดเกียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมและปัจจยัทีส่งผลต่อการกาํหนดกล
ยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รบพวา่ เป็นการกล่าวถึงในลกัษณะทีเกียวขอ้งกบัการ
คดัเลือกประเด็นทางสังคม ดงันี 

 Kotler และ Lee (2005 อา้งถึงใน จิรประภา อคัรบวร, 2552: 69) ได ้กล่าวถึงแนวทางใน
การเลือกกประเด็นในการทาํซีเอสอาร์ ทีนาํเสนอไว ้6 แนวทาง ดงันี  

 1.เลือกเฉพาะปัญหาหลกัๆทีสาํคญัทางสังคมมาดาํเนินการ 

 2.เลือกประเด็นทางสังคมทีเกียวเนืองกบัธุรกิจทีองคก์รดาํเนินการอยู ่

 3.เลือกประเด็นทีมีวตัถุประสงคที์สอดคลอ้งกบัภารกิจ ค่านิยม สินคา้หรือบริการ 

 4. เลือกประเด็นทีสามารสนบัสนุนเป้าหมายขององคก์รได ้

 5.เลือกประเด็นทีเกียวกบับบผูที้เกียขอ้งกบัองคก์ร 

 6. เลือกประเด็นทีองคก์รสามารถสนบัสนุนไดใ้นระยะยาว 
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 ข้อมูลทวัไปของ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากดั  (มหาชน) 

  พฤศจิกายนนี ไดเ้วลาดีที บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน)  หรือ SYMC ผู้
ประกอบธุรกิจใหบ้ริการวงจรสือสารความเร็วสูงผา่นโครงข่ายเคเบิลใยแกว้นาํแสง ถือฤกษเ์ขา้
เป็นสมาชิกนอ้งใหม่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยซือขายในหมวด
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร (ไอซีที)  ดว้ยราคาไอพีโอ .  บาท 

“กรัณยพ์ล อศัวสุวรรณ” กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) หรือ 
SYMC เปิดใจกบั eFinanceThai.com เผยทุกความพร้อมก่อนเทรด มนัใจหุน้ SYMC กระแสตอบ
รับเยยีม ทงัจากนกัลงทุนสถาบนั และรายยอ่ย วางเป้าเป็นหุน้พืนฐานแกร่ง เติบโตต่อเนือง และ
สร้างผลตอบแทนทีดีใหน้กัลงทุน 

 ซิมโฟนีฯ หรือชือยอ่ในการซือขายของเรา SYMC พร้อมแลว้ ตอ้งบอกวา่เราพร้อม 
หลงัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) อนุมติัไฟลิงเมือ
สัปดาห์ก่อน ทุกอยา่งก็เดินไปตามแผน คือเราจะเขา้ซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) ในหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร (ไอซีที) ในวนัศุกร์ที  พฤศจิกายนนี ซึง
แผนเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ของเรามีมาตงัแต่ปีก่อน และไม่ไดมี้การเลือนใดๆ ทุกอยา่งเป็นไปตาม
ไทมมิ์งทีเราและทีปรึกษาทางการเงิน คือ บล.ธนชาตวางไวต้ลอด 

 ซิมโฟนีฯ เราทาํธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการวงจรสือสารความเร็วสูงภายในประเทศ โดยเราเป็น
รายแรกในประเทศไทยทีไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสอง ประเภทมี
โครงข่ายเป็นของตนเอง เรียกง่ายๆ วา่ เรามีโครงข่ายเคเบิลใยแกว้นาํแสงเป็นของตนเอง ซึง
ใบอนุญาตมีระยะเวลา  ปี จนถึงปี  จากการให้อนุญาตของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 

กลุ่มลูกคา้หลกัของเรา แบ่งเป็น  ประเภท กลุ่มแรก เป็นกลุ่มลูกคา้ทีนาํบริการของซิมโฟนีฯ ไป
ใหบ้ริการเชิงพาณิชยแ์ก่ผูใ้ชบ้ริการขนัสุดทา้ย เช่น ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต ผูใ้หบ้ริการ
โทรศพัทเ์คลือนที และผูใ้หบ้ริการวงจรเช่าต่างประเทศ ยกตวัอยา่งกลุ่มอินเทอร์เน็ต อาทิ บริษทั ซี
เอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) หรือ บริษทั อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ส่วนกลุ่ม
ทีสอง เป็นกลุ่มลูกคา้องคก์รทีใชบ้ริการโครงข่ายส่วนบุคคลโดยตรง เช่น กลุ่มสถาบนัการเงิน 
หรือกลุ่มธุรกิจทีตอ้งการรับส่งขอ้มูลปริมาณมากๆ ซึงเราไม่ใหบ้ริการลูกคา้รายยอ่ย แต่เนน้
ใหบ้ริการลูกคา้ทีเป็นนิติบุคคล และเราการันตีคุณภาพและความเร็วของการรับส่งขอ้มูล 
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 สัดส่วนรายไดห้ลกัของซิมโฟนีฯ  - % มาจากการบริการเช่าวงจรสือสารความเร็วสูง 
ส่วนอืนๆ อีกราว % มาจากจดัจาํหน่ายอุปกรณ์ไอที โดยในอดีตซิมโฟนีฯ มีรายไดโ้ตเฉลีย  - 

% ต่อปี โดยในอนาคตเราวางเป้าเติบโต % ต่อปี ต่อเนืองถึงปี  ครึงปีแรกทีผา่นมา 
(มกราคม - มิถุนายน )  บริษทัฯ มีรายไดร้วม .  ลา้นบาท ส่วนกาํไรสุทธิอยูที่ .  
ลา้นบาท ขณะทีอตัรากาํไรขนัตน้สูงระดบั . % โดยช่วง  -  ปีก่อน บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขนัตน้
สูงกวา่ % และมีอตัรากาํไรสุทธิสูงถึง  - % ต่อเนือง โดยผลประกอบการทีเพิมขึน เพราะเรา
มีการขยายฐานลูกคา้ใหม่ๆ และไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้เสมอมา 

 จุดแขง็ของซิมโฟนีฯ คือ เราเนน้ความเป็นกลาง คือเราทาํธุรกิจบริการวงจรสือสาร
ความเร็วสูงทีไม่ลงมาแข่งขนักบัลูกคา้ทีใชบ้ริการของเราเอง แตกต่างจากผูป้ระกอบการ
โทรคมนาคมขนาดใหญ่ทีทาํธุรกิจครบวงจร ทงับริการโครงข่าย และใหบ้ริการโทรศพัทพ์ืนฐานบ
รอดแบนด ์อินเทอร์เน็ต ซึงซิมโฟนีฯ มีความต่าง คือทาํเฉพาะโครงข่าย ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการ
โทรคมนาคมสาํเร็จรูปเช่นรายอืน ลูกคา้มนัใจในบริการของซิมโฟนีฯ ไดว้า่ขอ้มูลไม่รัวไหล และ
ไม่ขดัแยง้ใดๆ กบัลูกคา้ 

 สาํหรับคู่แข่งของซิมโฟนีฯ เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจาก กทช. ประเภทที  และประเภทที  
เท่านนั และอาจไม่ใช่เรืองง่ายสาํหรับผูแ้ข่งขนัรายใหม่ ปัจจุบนัมีคู่แข่งไม่มาก และทุกบริษทัฯ ได้
ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ปี ส่วนใหญ่สินสุดในปี  -  และสามารถต่ออายสุัญญาได ้

 ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน  ลา้นบาท มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ  บาท มีทุนชาํระแลว้ 
 ลา้นบาท หรือ  ลา้นหุน้ โดยเรากระจายหุน้ไอพีโอรวม  ลา้นหุน้ หรือ % ของทุน

ชาํระแลว้ และเราไดจ้ดัสรรหุน้ไม่เกิน  ลา้นหุ้น เสนอขายใหพ้นกังานของบริษทัฯ ขณะทีอีกกวา่ 
 ลา้นหุน้นีเสนอขายใหป้ระชาชนทวัไป โดยกาํหนดราคาขาย .  บาท คิดเป็นค่า P/E ประมาณ 
 เท่า ใหส่้วนลดประมาณ  - % จาก ค่า P/E ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกลุ่มไอซีที ปัจจุบนั

อยูที่ระดบัประมาณ  เท่า เงินทีไดจ้ากการระดมทุนครังนี เราจะนาํไปขยายโครงข่ายเพิมเติม 
สร้างศูนยป์ฏิบติัการสาํรอง ชาํระหนีสถาบนัการเงิน ซึงปัจจุบนัเรามีหนีนอ้ยมาก D/E เพียง .  
เท่า และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ โดยเรามีแผนขยายโครงข่ายพืนทีใหบ้ริการให้
ครอบคลุมความตอ้งการลูกคา้ จากปัจจุบนัเนน้พืนทีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะทีใบอนุญาต
ครอบคลุมพืนทีบริการไดท้วัประเทศ โดยจะรุกขยายโครงข่ายในพืนทีนิคมอุตสาหกรรม  แห่ง
ในภาคกลางและภาคตะวนัออก พร้อมกนันีบริษทัฯ จะติดตงัโครงข่ายใยแกว้นาํแสงตามอาคาร
สาํนกังานชนันาํอีก  อาคารภายในปี  
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วสัิยทัศน์ของบริษัท 

 หวัใจของซิมโฟนี ทีมนัคงยงัยนื เตน้อยูไ่ดด้ว้ยการเรียนรู้ นวตักรรม ศกัยภาพ คุณธรรม
และ ความสุขของคน 

พนัธกจิของบริษัท 
 เป็นผูใ้หบ้ริการโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม และเทคโนโลยสีารสนเทศทีมีความเป็น
กลาง และคุณภาพเชือถือได ้ทงัในและต่างประเทศ เพือสร้างความเป็นธรรม และประสิทธิภาพ 
ดว้ยพนกังานทีมีศกัยภาพ คุณธรรมและความสุข เราจะเติบโตไปพร้อมกบัลูกคา้และสร้าง
ผลตอบแทนแก่ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งอยา่งมนัคงยงัยนื 

รางวลัและประกาศนียบัตร 

 1.จากการประกวดรางวลั Asia-Pacific Carrier Ethernet Service Provider of the Year ทีจดั
โดย Metro Ethernet Forum (MEF) บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้รอบติด
อยูใ่น 4 บริษทัสุดทา้ย ของผูเ้ขา้ประกวดทงัหมดในยา่นเอเชียแปซิฟิค ติดต่อกนั 4 ปีซอ้น ตงัแต่ปี 
2550-2553 

เมือมิถุนายน 2552 บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บมาตราฐานการรับรองจาก 
Metro Ethernet Forum (MEF) สาํหรับผูใ้หบ้ริการ Ethernet โดยไดรั้บมาตรฐาน MEF 9 (MEF 9 

เป็นมาตราฐานในการวดัคุณภาพและความสามารถของเครือข่าย Ethernet ในการขนส่งขอ้มูลจาก
ตน้ทางไปจนถึงปลายทาง รวมถึงตวัอุปกรณ์และพารามิเตอร์ต่างๆทีใชใ้นการรับ-ส่งขอ้มูลนนัๆ 
สามารถรองรับขอ้มูลไดใ้นทุกรูปแบบ รวมถึงความสามารถในรับ-ส่งขอ้มูลขา้มแต่ละ Interface ที
เชือมต่อกบัอุปกรณ์ของลูกคา้ หรือทีเรียกวา่ User Network Interface (UNI)) และ MEF 14 (MEF 

14 เป็นมาตราฐานทีเพิมเติมจากมาตราฐาน MEF 9 ในเรืองการควบคุมประสิทธิภาพและความเร็ว
ในการรับ-ส่งขอ้มูล โดยการทดสอบค่า Performance ของ service นนัจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
ระยะทางทีใชใ้นการใหบ้ริการ) 

 2.คุณกรัณยพ์ล อศัวสุวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั 
(มหาชน) ไดรั้บเกียรติเขา้ร่วมรับโล่เกียรติยศรางวลั “บุคคลตวัอยา่งภาคธุรกิจแห่งปี ” ภาค
ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร จดัโดยมูลนิธิสภาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย (มสวท.) ณ ศูนยป์ระชุมสถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ 
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 3.บริษทัไดรั้บผลประเมินการสาํรวจรายงานการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัจดทะเบียน
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2556 โดยไดรั้บการสาํรวจการกาํกบัดูแล
กิจการในระดบั “ดีเลิศ” ซึงนบัเป็นปีที 2 ติดต่อกนัตงัแต่ปี 2555-2556 

ผลติภัณฑ์ของบริษัท 

 1.บริการภายในประเทศ 

  บริษทัเป็นผูใ้หบ้ริการวงจรสือสารความเร็วสูง โดยเนน้การใชโ้ครงข่ายเคเบิลใย
แกว้นาํแสงเป็นโครงข่ายหลกัในการรับ-ส่ง ขอ้มูล ภาพ และเสียง ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ทีเป็นองคก์ร
ธุรกิจ นิติบุคคล และผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายอืน ทีมีความตอ้งการรับ-ส่งขอ้มูลขนาด
ใหญ่อยา่งรวดเร็ว เช่น การใชง้านรับ-ส่งขอ้มูลภายในระหวา่งสาํนกังาน (Intranet) การใชง้าน
เชือมต่ออินเตอร์เน็ตของสาํนกังานขนาดใหญ่ การเชือมต่อวงจรระหวา่งสถานีฐานบริการของ
ผูป้ระกอบการโทรคมนาคมรายอืน เช่นผูใ้หบ้ริการโทรศพัทร์ะบบ G การแพร่ภาพกระจายเสียง
แบบดิจิตลับรอดแคสต ์เป็นตน้ โดยสามารถจดัการใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามความ
เหมาะสมในแต่ละธุรกิจของผูใ้ชบ้ริการ (Customization) ดว้ยทีมงานผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์สูง ประเภทบริการวงจรสือสารทีบริษทัใหบ้ริการ ภายใต้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบทีสอง ประกอบดว้ย  ประเภทดงันี 

   1.1Metro Ethernet คือ บริการวงจรสือสารความเร็วสูงทีใชเ้ทคโนโลย ี
Ethernet เป็นโครงข่ายหลกัในการเชือมโยงกบัผูใ้ชบ้ริการ โดยจะใชโ้ครงข่ายใยแกว้นาํแสงตลอด
เส้นทางในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพือรองรับการใชง้านทีตอ้งการรับส่งขอ้มูล 
ปริมาณมากๆ ทีตอ้งการเสถียรภาพและคุณภาพสูง โดยสายใยแกว้นาํแสงทีผา่นเขา้โครงข่ายหลกั 
รองรับความเร็วถึง  Gbps. พร้อมโครงข่ายสาํรองซึงสามารถรับส่งขอ้มูลไดเ้ท่ากบัโครงข่ายหลกั 

% เมือเส้นทางหลกัเกิดปัญหาจึงสามารถเปลียนไปใชเ้ส้นทาง สาํรองอยา่งอตัโนมติัภายใน
เวลาตามมาตรฐานสากล นอกจากนี บริษทัยงัใหค้าํปรึกษาและร่วมกนัออกแบบกบัลูกคา้เพือให้
เกิด ประสิทธิภาพในการใชง้านสูงสุด ดว้ยบริการแบบตามความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ 
(Customization)โดยทีมงานผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้ความสามารถ 

Metro Ethernet ใหบ้ริการ ความเร็วตงัแต่  Mbps. จนถึง  Gbps. ทงันีบริษทัสามารถออกแบบ
โครงข่ายใหมี้ความเร็วสูงขึนไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ ในทุกๆธุรกิจ ดงันนัเทคโนโลยนีีจึงมี
ลูกคา้ในหลายอุตสาหกรรมมาใชบ้ริการ และส่วนใหญ่ตงัอยูใ่นอาคารสูงในยา่นธุรกิจทีสาํคญั เขต
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กรุงเทพมหานคร ยกตวัอยา่งเช่น อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมสารสนเทศและโทรคมนาคม 
อุตสาหกรรมโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ภาครัฐบาลและบริษทัขา้มชาติ เป็นตน้ 

   1.2 Ready Ethernet คือ บริการวงจรสือสารความเร็วสูงทีใชเ้ทคโนโลย ี
Ethernet เป็นโครงข่ายหลกัในการเชือมโยงกบัผูใ้ชบ้ริการ เช่นเดียวกบั Metro Ethernet แต่บริการ 
Ready Ethernet นนัจะมีการเชือมโยงโครงข่ายเขา้ไปในอาคารสาํนกังานในกรุงเทพมหานคร โดย
บริษทัจะทาํการติดตงัข่ายสายใยแกว้นาํแสงทีพร้อมใชง้าน ใหค้รอบคลุมกระจายไปในทุกชนัใน
แต่ละอาคาร จากนนัเมือลูกคา้รายใด ทีอยูบ่ริเวณพืนทีดงักล่าวประสงคจ์ะใชบ้ริการวงจรสือสาร
ความเร็วสูงของบริษทั บริษทัจะทาํการต่อเชือมจากชุมสายภายในอาคารเขา้สู่ ระบบของลูกคา้อีก
ทอดหนึง จุดเด่นของบริการ Ready Ethernet คือสามารถติดตงัไดอ้ยา่งรวดเร็วเนืองจากมีการเดิน
ข่ายสายใยแกว้ไวแ้ลว้ จึงพร้อมจดับริการแก่ลูกคา้ทีอยูภ่ายในอาคารไดอ้ยา่งรวดเร็วภายใน  วนั 
และโดยการต่อเชือมเขา้สู่วงจรหลกันนัจะใชข้่ายสายใยแกว้นาํแสง จาํนวน  เส้นทาง ซึงไม่ทบั
ซอ้นกนั และมีการสาํรอง Bandwidth % ตลอดเส้นทาง จึงสามารถใชง้านในกรณีเกิดปัญหา
สายใยแกว้นาํแสงชาํรุดหรือขาดไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

Ready Ethernet ใหบ้ริการ ความเร็วตงัแต่  Mbps. จนถึง  Gbps. เชือมโยงดว้ยข่ายสายใยแกว้นาํ
แสงตลอดเส้นทาง จึงมีเสถียรภาพ ในการใชง้าน และความคงทนต่อสภาวะแวดลอ้ม ทงันี บริษทั
สามารถออกแบบโครงข่ายใหมี้ความเร็วสูงขึนไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ โดยดาํเนินการผา่น
ระบบควบคุมเครือข่ายของบริษทั (Network Management System) ลกัษณะลูกคา้ทีจะมาใชบ้ริการ 
Ready Ethernet นนัส่วนใหญ่แลว้จะอยูใ่นอาคารสาํนกังานในกรุงเทพมหานคร เช่น อาคารเอม็
ไพร์ ทาวเวอร์ อาคารเดอะ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวอร์ อาคารอบัดุลราฮิม เป็นตน้ และลูกคา้ส่วน
ใหญ่จะอยูใ่นอุตสาหกรรมบริการและบริษทัขา้มชาติ เป็นตน้ 

   1.3 Time Division Multiplexing (TDM) เป็นการใหบ้ริการวงจรสือสาร
โดยใชเ้ทคโนโลย ีTDM ซึงเป็นเทคโนโลยใีนการรับ-ส่งสัญญาณขอ้มูลดิจิตอลความเร็วสูงยคุแรก
ทีมีคุณสมบติัและประสิทธิภาพในการใชง้านทีดี และผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมยงัคงนิยมใชอ้ยู ่ใน
ปัจจุบนั โครงข่ายประกอบดว้ยโครงข่ายหลกั (Core Network) ซึงมีการเชือมต่อดว้ยโครงข่าย
เคเบิลใยแกว้นาํแสง และโครงข่ายบริการซึงเป็นการเชือมต่อจากโครงข่ายหลกัไปยงัลูกคา้
ปลายทาง (Last Mile) ดว้ยสายทองแดง เทคโนโลย ีTDM เหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านรับ-ส่ง
ขอ้มูลแบบ Real-time ทีตอ้งการเสถียรภาพสูง และสามารถรับประกนัคุณภาพของวงจรไดดี้ทีสุด
ทงัช่วงความถีของสัญญาณ ประสิทธิภาพในการส่งผา่นขอ้มูล ความถูกตอ้งของขอ้มูล รวมถึง
ระยะเวลาในการส่งผา่นขอ้มูล (Response Time) 
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TDM ใหบ้ริการ ทีความเร็วตงัแต่  Kbps. ถึง  Mbps. ทีสามารถปรับเปลียนความเร็วดว้ยการ
เชือมต่อทางไกล (Remote) จากศูนยป์ฏิบติัการเครือข่ายของบริษทัโดยไม่ตอ้งเปลียนอุปกรณ์
ปลายทางทีลูกคา้ และยงัสามารถเลือกชนิดของการเชือมต่อไดห้ลากหลายทาํใหเ้กิดความสะดวก
และรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที พร้อมดว้ยระบบเตือนภยักรณีทีเกิดปัญหาใน
เรืองสายสัญญาณหรือ อุปกรณ์ปลายทาง (Modem) ทางศูนยป์ฏิบติัการเครือข่ายก็จะสามารถทราบ
ปัญหาและแกปั้ญหาไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอใหลู้กคา้แจง้ ดว้ยคุณสมบติัและประสิทธิภาพของ
เทคโนโลย ีTDM ทาํใหลู้กคา้ในหลากหลายอุตสาหกรรมใหค้วามไวว้างใจและใชบ้ริการนี
ยกตวัอยา่งเช่น อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมสารสนเทศและโทรคมนาคม ภาครัฐบาลและ
บริษทัขา้มชาติ เป็นตน้ 

   1.4 Synchronous Digital Hierarchy (SDH) เป็นการใหบ้ริการวงจร
สือสารความเร็วสูงโดยใชเ้ทคโนโลยทีีพฒันามาจากเทคโนโลย ีTDM โดยการเชือมต่อจาก
โครงข่ายหลกัไปยงัลูกคา้ปลายทาง (Last Mile)ดว้ยสายเคเบิลใยแกว้นาํแสง จึงเป็นเทคโนโลยใีน
การรับ-ส่งขอ้มูลทีมีความเร็วและเสถียรภาพสูงมากและมีระบบการควบคุมและการบริหารจดัการ
โครงข่ายทีไม่ซบัซอ้นสาํหรับการรับ-ส่งสัญญาณระยะไกลทีมีเสถียรภาพสูง และมีระบบ Route 

Protection ทีสามารถสลบัเส้นทางการรับ-ส่งสัญญาณไปเส้นทางอืนไดห้ากเส้นทางปกติเกิดความ
เสียหายซึงทาํใหส้ามารถรับ-ส่งสัญญาณไดอ้ยา่งต่อเนือง จึงทาํใหก้ารใหบ้ริการไม่มีการหยดุชะงกั 

ปัจจุบนับริษทัใหบ้ริการ SDH ความเร็วตงัแต่  Mbps. จนถึง  Gbps. เชือมต่อดว้ยสายเคเบิลใย
แกว้นาํแสงตลอดเส้นทาง โดยใหบ้ริการแก่ลูกคา้หลากหลายประเภท เช่น ผูใ้หบ้ริการ
โทรศพัทเ์คลือนทีในประเทศ โครงข่ายสือสารโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ หรือระบบเครือข่าย
ของบริษทัขา้มชาติ 

   1.5 Ethernet over Synchronous Digital Hierarchy (EoSDH)  เป็นการ
ใหบ้ริการวงจรสือสารความเร็วสูงมาก ทีมีโครงข่ายหลกัเป็นเทคโนโลย ีSDH และการเชือมต่อกบั
ลูกคา้ปลายทางดว้ยสายเคเบิลใยแกว้นาํแสงดว้ยเทคโนโลย ีEthernet โดย EoSDH เทคโนโลยทีี
เหมาะกบัผูใ้ชบ้ริการมีลกัษณะการใชง้านทีตอ้งอาศยัการเชือมต่อแบบ Ethernet ซึงเป็นเทคโนโลยี
ทีใชแ้พร่หลาย แต่ตอ้งการรับ-ส่งขอ้มูลดว้ยเสถียรภาพสูงแบบ SDH ปัจจุบนับริษทัใหบ้ริการ 
EoSDH ความเร็วตงัแต่  Mbps. จนถึง  Gbps. โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น บริษทัขา้มชาติ 

   1.6 Dark Fiber เป็นการใหบ้ริการการเชือมโยงโครงข่ายสายใยแกว้นาํ
แสงของบริษทัใหก้บัลูกคา้จาํกดัเฉพาะบางราย โดยเฉพาะลูกคา้ที ตอ้งการบริหารจดัการและ
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ควบคุมการรับ-ส่งขอ้มูลภายในหน่วยงานของตน ดว้ยผูเ้ชียวชาญทางดา้นเทคนิค รวมถึงอุปกรณ์
ตน้ทางถึง ปลายทางแบบเฉพาะ เพือการต่อเชือมของลูกคา้เอง ลูกคา้จึงสามารถเลือกลงทุนใน
อุปกรณ์และเทคโนโลยเีพือกาํหนดความเร็วในการรับ-ส่งไดอ้ยา่งอิสระ เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือ สถาบนัการเงิน ซึงตอ้งการเพียงโครงข่ายการเชือมโยงขนัพืนฐานเท่านนั และ
ดูแลโครงข่ายโดยทีมงานผูเ้ชียวชาญในดา้นเทคโนโลยโีทรคมนาคมของตนเอง เป็นตน้ 

2.บริการระหวา่งประเทศ 

  บริษทัมีวตัถุประสงคที์จะรองรับความตอ้งการของลูกคา้ทีเพิมมากขึนในการ
เชือมต่อการใชง้านวงจรความเร็วสูงไปยงัต่างประเทศ บริษทัจึงดาํเนินการจนไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบทีสาม เพือใหบ้ริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหวา่งประเทศ 
(International Private Leased Circuit: IPLC) ใบอนุญาตเพือใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตเกตเวยร์ะหวา่ง
ประเทศ (International Internet Gateway: IIG) และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต (National Internet 

Exchange: NIX) แบบทีสอง 

ประเภทบริการวงจรสือสารความเร็วสูงระหวา่งประเทศภายใตใ้บอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบทีสาม ประกอบดว้ย  ประเภทดงันี 

   2.1 บริการ IPLC (International Private Leased Circuit) 

   เป็นบริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหวา่งประเทศจากจุดตน้ทางผา่น
โครงข่ายของบริษทัฯ ต่อเชือมตรงไปยงัโครงข่ายของผูใ้ห้บริการในต่างประเทศ ไปยงัปลายทาง
ลูกคา้ โดยใชเ้ทคโนโลย ีDWDM และ SDH สาํหรับโครงข่ายหลกั และเทคโนโลย ีSDH , EoSDH, 

และ TDM สาํหรับโครงข่ายใหบ้ริการ ทงันีขึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้และความเร็วทีเช่าใช ้
ตงัแต่ 64kbps - E1, DS3, STM1 จนถึง STM64 เป็นโครงข่ายทีมีความปลอดภยัสูง และใหบ้ริการ
ความเร็วเฉพาะแบบการันตี สามารถใชสื้อสารไดท้งัขอ้มูล ภาพ และเสียง อยา่งถูกตอ้งและ
ต่อเนือง บริการ IPLC เหมาะสาํหรับกลุ่มลูกคา้องคก์รขา้มชาติ องคก์รขนาดใหญ่เล็กทีตอ้งการ
เชือมต่อไปยงัต่างประเทศ กลุ่มผูใ้หบ้ริการวงจรระหวา่งประเทศ กลุ่มผูใ้หบ้ริการดิจิตอลบรอด
คาสติง ทีวดีาวเทียม 

   2.2 บริการ VPN (Virtual Private Network) หรือ NNI 

   เป็นบริการวงจรสือสารโทรคมนาคมแบบเสมือนสาํหรับการ
ติดต่อสือสารระหวา่งประเทศผา่นทางโครงข่ายของบริษทัฯ ไปต่อเชือมกบัอุปกรณ์เพือจดัการท
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ราฟฟิคและโครงข่ายของผูใ้หบ้ริการในต่างประเทศ ซึงผูใ้ชบ้ริการสามารถใชสื้อสารไดท้งัขอ้มูล 
ภาพ และเสียง อยา่งถูกตอ้งและต่อเนือง ในการรับ-ส่งเช่นกนั รวมทงัมีความปลอดภยัในการ
ติดต่อสือสารเหมือนอยา่งบริการ IPLC แต่ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการทราฟฟิคทีแตกต่างกนั ใช้
เทคโนโลย ีIP ในการจดัการ ทราฟฟิค สาํหรับโครงข่ายใหบ้ริการลูกคา้สามารถเลือกใชบ้ริการ 
EoSDH หรือ Ethernet ได ้ความเร็วทีใหบ้ริการมีตงัแต่ 64 kbps. ไปจนถึง Gigabit Ethernet บริการ
นีเหมาะสาํหรับกลุ่มลูกคา้เดียวกบักลุ่ม IPLC หากแต่ขึนอยูก่บัความเร็วและเทคโนโลยทีีลูกคา้
ตอ้งการเลือกใช ้

   2.3 บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวยร์ะหวา่งประเทศ (IIG หรือ IP Port) และ IP 

Transit 

   เป็นบริการสือสารขอ้มูลอินเทอร์เน็ตเพือเชือมต่อระหวา่งผูใ้หบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตในประเทศ ไปยงัผูใ้หบ้ริการในต่างประเทศ บริการ IP Transit เป็นการเชือมต่อขอ้มูล
อินเทอร์เน็ตระหวา่งประเทศ โดยใชโ้ครงข่ายในประเทศไทยเป็นจุดผา่น (Hub) บริษทัฯ มี
เป้าหมายจะใหบ้ริการดงักล่าวกบักลุ่มลูกคา้ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตทงัในและต่างประเทศ ผู ้
ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนที บริการบรอดแบนด์ 

ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากดั (มหาชน) 

 บริษทัเห็นวา่การกาํกบัดูแลกิจการทีดีเป็นสิงทีมีความสาํคญั และมีส่วนช่วยส่งเสริมผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั เพือให้มีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเนืองและเพิมความเชือมนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผู ้
ลงทุน และผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัจึงยดึมนัทีจะดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
พร้อมทงัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่ง
เคร่งครัด ทงันีบริษทัยงัไดส่้งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทัเห็นความสาํคญัของการ
กาํกบัดูแลกิจการทีดีอยา่งต่อเนือง และใหค้วามรู้แก่พนกังานเกียวกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
รวมทงัจรรยาบรรณของบริษทัเพือนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กจิกรรมซีเอสอาร์ทบีริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากดั  (มหาชน)ได้จัดขึน 

ปี 2010  

 1. วนัที23 ตุลาคม 2553 ซิมโฟนีรวมนาํใจช่วยเหลือผูป้ระสบภยันาํท่วม จากเหตุการณ์
อุทกภยัครังใหญ่ทีสร้างความเดือดร้อนใหก้บัพีนอ้งชาวไทย ครอบคลุมทงัภาคเหนือ ภาคกลาง 
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และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เหล่าพนกังานบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ต่าง
รวมใจบริจาคสิงของ อาหาร และยารักษาโรค เพือบรรเทาทุกขใ์หก้บัผูป้ระสบภยั โดยบริจาคผา่น
ครอบครัวข่าว 3  

 2. วนัที21 สิงหาคม 2553 ทาํบุญไหวพ้ระ 9 วดั ณ จงัหวดัสุพรรณบุรี ซิมโฟนีจดักิจกรรม
ขอบคุณลูกคา้กลุ่ม Red Carpet โดยการทาํบุญไหวพ้ระ 9 วดั ณ จงัหวดัสุพรรณบุรี อนั
ประกอบดว้ย วดัพระรูป, วดัประตูสาร, วดัป่าเลไลยก,์ ศาลหลกัเมือง, วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ, วดั
แค, วดัสารภี, วดัพระลอย และวดัพระนอน พร้อมดว้ยไกด์ซึงมีความรู้จากคณะอกัษรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 3. วนัที12 พฤษภาคม 2553 Share ณ บา้นนกขมิน ซิมโฟนีชวนลูกคา้ทาํกิจกรรมเพือส่งต่อ
ความรักและความห่วงใยให้กบันอ้งๆ ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมที “มูลนิธิบา้นนกขมิน” เริมดว้ยการ
ตอ้นรับอยา่งอบอุ่นกบัการแสดงจากนอ้งๆ ทีสร้างเสียงหวัเราะจากผูร่้วมกิจกรรมทุกคน จากนนั
ร่วมกนัรับประทานอาหารกลางวนั และรับฟังบทเพลงประจาํบา้นนกขมินทีนอ้งๆ ช่วยกนัร้อง 

ปี 2011 

 1. วนัที6 ธนัวาคม 2554 Welcome bag กาํลงัใจจาก Symphony หลงันาํลด ซิมโฟนีร่วมส่ง
กาํลงัใจใหก้บัลูกคา้ทีประสบภยัพิบติันาํท่วมโดยการส่งมอบ “ Welcome Bag – ถุงฟืนฟูหลงันาํ
ท่วม” อนัประกอบดว้ยของใชที้จาํเป็นในการทาํความสะอาดบา้น อาทิ นาํยาฆ่าเชือเดทตอล, นาํยา
โซแน็ค, แปรงขดัพืนทองแหลือง และถุงมือยาง เพือใหลู้กคา้ทุกท่านไดฉ้ลองปีใหม่ในบา้นอนั
อบอุ่น  

 2. วนัที20 ตุลาคม 2554 Symphony บริจาคสิงของช่วยเหลือผูป้ระสบภยัผา่นทาง Thai PBS 
คุณกรัณยพ์ล อศัวสุวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) มอบ
นาํดืม บะหมีกึงสาํเร็จรูป และเงินสด รวมมูลค่า 100,000 บาท ผา่นทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
เพือช่วยเหลือผูป้ระสบภยันาํท่วม ณ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ถนนวภิาวดี 

 3. วนัที18 ตุลาคม 2554 สนบัสนุนศูนยป์ฏิบติัการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั (ศปภ.) 
บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึงในการสนบัสนุน ศูนยป์ฏิบติัการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั (ศปภ.) เชือมต่อโครงข่ายเคเบิลใยแกว้ความเร็วสูง เพือเป็นสือกลางใน
การรับ-ส่งขอ้มูลข่าวสาร ณ อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ (ดอนเมือง) เพือสนบัสนุนหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานอาสา 
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 4. วนัที1 ตุลาคม 2554 Symphony ปันนาํใจ ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ณ จ.ชยันาท เหล่า
พนกังานบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ลงพนืทีบริจาคขา้วสาร อาหารแหง้ นาํดืม 
และของใชจ้าํเป็นใหก้บัเพือนพนกังานซิมโฟนีทีเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภยั รวมถึงชาวบา้น
ในเขตพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัชยันาท โดยไดร้วบรวมเงินส่วนหนึงจากกิจกรรมกีฬาสีของบริษทั
ฯและเงินบริจาค 

 

ปี 2012 

1. วนัที13 ธนัวาคม 2555 ซิมโฟนีร่วมสมทบทุนโครงการลอ้เลือนเพือคนพิการ บริษทั ซิมโฟนี 
คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) นาํโดยคุณปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายรัฐ
กิจสัมพนัธ์ เป็นตวัแทนมอบเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิคนพิการไทย เพือ “โครงการลอ้เลือนเพือคน
พิการ” จาํนวน 40,000 บาท ณ มูลนิธิเพือคนพิการไทย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมือวนัที 13 
ธนัวาคม 2555  

 2. วนัที21 กรกฎาคม 2555 มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิบา้นสงเคราะห์สัตวพ์ิการ บริษทั 
ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบักลุ่มลูกคา้จากกิจกรรมโบวลิ์งการกุศล ร่วมกนัมอบ
เงินบริจาคใหแ้ก่มูลนิธิบา้นสงเคราะห์สัตวพ์ิการ จาํนวน 19,000 บาท เพือช่วยเหลือสัตวเ์ลียงที
บาดเจบ็ และถูกทอดทิง อยา่งน่าสงสาร โดยมีตวัแทนลูกคา้จากกิจกรรมโบวลิ์งการกุศลเป็น
ตวัแทนมอบเงินช่วยเหลือ 

 3. วนัที16 มิถุนายน 2555 “SYMC Charity Bowling 2012” สนุกไปกบักิจกรรมเพือการ
กุศล “SYMC Charity Bowling 2012” ซึงจดัขึนในวนัเสาร์ที 16 มิถุนายน 2555 ณ Blu-O 

Esplanade รัชดา โดยในการแข่งขนัครังนีจะนาํเงินรางวลัไปมอบใหก้บัมูลนิธิต่างๆ ไดแ้ก่ มูลนิธิ
กองทุนเพือสิงแวดลอ้ม วดัพระบาทนาํพุ มูลนิธิบา้นสงเคราะห์สัตวพ์ิการ และมูลนิธิเพือเด็กพิการ 

 4. วนัที6 พฤษภาคม 2555 มอบรางวลัครูเจา้ฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2555 
นายกรัณยพ์ล อศัวสุวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ และ นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวโุส บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนัจาํกดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนมอบรางวลัครูเจา้ฟ้ากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ประจาํปี 2555 (รุ่นที 4) เพือมอบใหแ้ก่ครูทีปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความเสียสละ
ความสุขส่วนตวัเพือส่วนรวม 

ปี 2013 
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 1. วนัที 2 ธนัวาคม 2556 ซิมโฟนี มอบเงินสนบัสนุนโครงการ “ดว้ยเกลา้ ดว้ยขา้ว” คุณ
พงษเ์ทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาดและสารสนเทศ บริษทั ซิมโฟนี 
คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) เป็นตวัแทนมอบเงิน 50,000 บาทเพือสนบัสนุนโครงการ “ดว้ยเกลา้
...ดว้ยขา้ว” Rice For The King ในการจดัหาขา้วสารมอบใหแ้ก่หน่วยทหารพืนทีชายแดน 
โรงเรียนตาํรวจ ตระเวนชายแดน สถานสงเคราะห์เด็... อ่านต่อ 

 2. วนัที 31 ตุลาคม 2556 ซิมโฟนีร่วมบริจาคนิตยสารเพือโครงการ “กระดาษหนา้ที 3” 

สาํหรับผูพ้ิการทางสายตาพนกังานตวัแทนจาก บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ร่วม
บริจาคกระดาษและนิตยสารทีไม่ใชแ้ลว้เขา้ร่วมในโครงการ “กระดาษหนา้ที 3 เพือเพือนทีมองไม่
เห็น” ร่วมกบัทางอาคารซนัทาวเวอร์ ซึงตงัจุดรับบริจาครวบรวมสาํหรับนาํไปบริจาคใหน้กัเรียน
ตาบอด ใชท้าํอกัษรเบรลลต่์อไป  

 3. วนัที 12 มิถุนายน 2556 ซิมโฟนีร่วมสนบัสนุนมูลนิธิคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) นาํโดยคุณปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณิ
นทร์ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายรัฐกิจสัมพนัธ์ เป็นตวัแทนบริษทัฯ ในการมอบเงินสนบัสนุน
กิจกรรมดา้นการเรียนการสอนแก่ มูลนิธิคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จาํนวน 20,000 
บาท เพือเป็นการสนบัสนุนการศึกษา และพฒันาทกัษะการเรียนรู้... อ่านต่อ 

 4. วนัที 6 พฤษภาคม 2556 มอบรางวลัครูเจา้ฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2556 
นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนัจาํกดั 
(มหาชน) เป็นผูแ้ทนมอบรางวลัครูเจา้ฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจาํปี 2556 (รุ่นที 5) 

เพือมอบให้แก่ครูทีปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความเสียสละความสุขส่วนตวัเพือส่วนรวม และปฏิบติังานอยู่
ในถินทุรกนัดาร  

ปี 2014 

 1. วนัที 1 สิงหาคม 2557 วนัคลา้ยวนัสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 56 ปี นายก
รัณยพ์ล อศัวสุวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ (ทีสองจากซา้ย) นายประสิทธิ เหมวราพรชยั รองประธาน
กรรมการ (ขวาสุด) และนายวนัชยั สมบูรณ์ผล ผูอ้าํนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพนัธ์ (ซา้ยสุด) บริษทั ซิม
โฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ร่วมแสดงความยนิดีเนืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนาการไฟฟ้า
นครหลวง ครบรอบ 56 ปี และมอบเงินบริจาค 
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 2. วนัที 6 พฤษภาคม 2557 มอบรางวลัครูเจา้ฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2557 
นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนัจาํกดั 
(มหาชน) เป็นผูแ้ทนมอบรางวลัครูเจา้ฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจาํปี 2557 (รุ่นที 6) 

เพือมอบให้แก่ครูทีปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความเสียสละความสุขส่วนตวัเพือส่วนรวม และปฏิบติังานอยู่
ในถินทุรกนัดาร รวมทงัหมด 9 รางวลั 

ทบทวนวรรณกรรมทเีกยีวข้อง 
 พระประมวล บุตรดี  (2552) ศึกษาเรืองการดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์รธุรกิจกบัการพฒันาชุมชน: กรณีศึกษาฝายชะลอนาํชุมชนสาสบหก จงัหวดั
ลาํปาง เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆเพือใหเ้ขา้ใจโครงสร้าง
และความเป็นมาขององคก์รและชุมชน ประกอบกบัการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก 
ควบคู่กบัการสัมภาษณ์และการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัคนในชุมชนและพนกังานบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย 
(ลาํปาง) ผลการศึกษาพบวา่ บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ไดบ้รรจุแนวคิดซีเอสอาร์ให้
อยูใ่นพนัธกิจขององคก์รและกาํหนดเป็นวสิัยทศัน์อยา่งชดัเจน และจากการศึกษาโครงการรักษน์าํ
เพืออนาคตชุมชนสาสบหกพบวา่ บริษทัปูนซีเมนตไ์ทย (ลาํปาง) มีรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมซี
เอสอาร์ 2 รูปแบบ คือ 1)การพฒันาแบบสงเคราะห์ (การสร้างให)้ เดิมเรียกวา่ชุมชนสัมพนัธ์ ป็น
การดาํเนินงานดา้นการใหค้วามช่วยเหลือชุมชน โดยการบริจาคเงินหรือสนบัสนุนอุปกรณ์ต่างๆ
ใหชุ้มชน และ 2)การพฒันาแบบสร้างสรรคปั์ญญา (การใหส้ร้าง) เป็นการดาํเนินกิจกรรมเพือสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ซึงเป็นการพฒันาเพือสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ นาํไปสู่ความสามารถทียนืหยดั
ช่วยเหลือตวัเองไดอ้ยา่งยงัยนืในอนาคต อีกทงัเปิดโอกาสใหชุ้มชนร่วมงานวิจยัเพือการพฒันา
แบบสร้างสรรคปั์ญญา โดยบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย (ลาํปาง) ไดจ้ดัตงักองทุนเพือทาํงานวิจยั คน้หา
คาํตอบของปัญหา เป็นการฝึกกระบวนการคิด ตดัสินใจ จนนาํไปสู่การคน้หาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาของชุมชนต่อไป 
  ในส่วนกระบวนการดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์บริษทัปูนซีเมนตไ์ทย (ลาํปาง) มีการดาํเนิน
กิจกรรม 3 กระบวนการ ไดแ้ก่ 1)ขนัตอนการกาํหนดนโยบาย โดยบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) ถือวา่ความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นภารกิจหรือพนัธสัญญาของบริษทัในฐานะที
บริษทัเป็สนส่วนหนึงของสังคมไทย งนนั นโยบายหลกัของบริษทัจึงใหค้วามสาํคญัในการดาํเนิน
ธุรกิจทีสร้างความสมดุลทงัทางเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะเพือการพฒันาสังคม 
ชุมชน และสิงแวดลอ้มใหเ้จริญกา้วหนา้ไปพร้อมๆกนั 2)ขนัตอนการแปรนโยบายสู่ภาคปฏิบติั 
โดยผูบ้ริหารของบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ไดผ้ลกัดนันโยบายใหเ้ป็นภาคปฏิบติัดว้ย
การตงัโจทยมุ์่งประเด็นหลกัที “สังคม ชุมชน และสิงแวดลอ้มจะเจริญกา้วหนา้ไปพร้อมกนัได้
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อยา่งไร” และคาํตอบทีไดจ้ากการตงัโจทยคื์อ “ฝายชะลอนาํ”  สามารถลดปัญหาไฟไหม ้ปัญหานาํ
ท่วม ปัญหาการขาดแคลนนาํในช่วงฤดูแลง้ได ้ซึงจะประสบความสาํเร็จไดต้อ้งอาศยัการ
ดาํเนินการต่างๆ คือ การแสวงหากลัยาณมิตร, การทดลองปฏิบติัการ (เรียนรู้ร่วมกนักบัชุมชน), 
การลงมือปฏิบติัจริง (ในพืนทีโรงงานของบริษทั), การเปิดเวทีชุมชน(กระตุน้ความเป็นเจา้ของ) 
และการพาไปศึกษาดูงาน (การเห็นผลสาํเร็จเป็นปัจจยัก่อใหเ้กิดพฤติกรรมคลอ้ยตาม) 3)ขนัตอน
การประเมินผล การประเมินผลเพือตอ้งการทราบวา่กิจกรรมทีดาํเนินกการอยูน่นัสามารถแกไ้ข
ปัญหาทีเกิดขึนไดห้รือไม่ ถา้แกไ้ขปัญหาไดดเ้ป็นททีน่าพอใจ ถือวา่เป็นปัญหาทีประสบอยูน่นัได้
หมดไป ในขณะดียวกนัเมือผลทีออกมาไม่เป็นทีน่าพอใจ ไม่สามารถแกกไขปัญหาไดท้งัหมด 
ทีมงานทีรับผดิชอบตอ้งเริมตน้พิจารณาและวเิคราะห์ปัญหากนัใหม่อีกครัง เพือทางออกทีดีทีสุด 

 วสุพงศ ์ศรีสุภมาส ( :ออนไลน์)ศึกษาการทาํกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษทั แอ๊ดวานซ์ 
อะโกร จาํกดั (มหาชน) เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยตดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ทาํกรา
สัมภาษณ์ตวัแทนพนกังานจากหน่วยงาน Corporate PR ของจาํนวน ราย เพือรวบรวมเก็บขอ้มูล
เกียวกบัทาํกิจกรรมทาํกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษทัดงักล่าว ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัฯไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจพืนฐานความรับผดิชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม (CSR) โดย
แนวทางการดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษทัมีลกัษณะเป็นแบบ CSR-in-Process (รูปแบบการ
ประกอบธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสังคม) ถือเป็นส่วนหนึงของพนัธกิจในการดาํเนินธุรกิจของ
องคก์รเพือประโยชน์ทีจะเกิดทงัในแง่รูปธรรม (วตัถุดิบหลกั)และนามธรรม (ภาพลกัษณ์องคก์ร)
ปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์เกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์รในรูปแบบของนโยบายองคก์ร การดาํเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมอยา่งมีกลยทุธ์ ซึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ทงัต่อองคก์รและสังคมควบคู่กนัไป(Win-Win 

Strategy) ประกอบกบัการประเมินความตอ้งการทงัภายในแบะภายนอกองคก์รก่อนทีจะดาํเนิน
กิจกรรมซีเอสอาร์ 
  ทงันีการดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์แบ่งออกเป็น ขนัตอนคือ )ภายในองคก์ร บริษทัฯยดึถือ
ความรับผดิชอบต่อสิงแวดลอ้มและต่อสังคมเป็นหลกัในการดาํเนินกิจกรรมนาํวธีิการดาํเนินธุรกิจ
ทีปฏิบติัอยูม่ารวมกบัซีเอสอาร์ ทงัในพนัธกิจ เป้าหมายปละค่านิยม และจดัตงัหน่วยงาน 
Corporate PR เป็นกลางในการรับผิดชอบดูแลในการทาํงานทางดา้นซีเอสอาร์อยา่งเป็นรูปธรรม 
ทาํหนา้ทีติดต่อประสานงานทงัภายใน และภายนอกองคก์รจดัหารอาสาสมคัรหรือติดต่อกบั
พนัธมิตร รวมทงัติดตามและประเมินผลของกิจกรรม. ) ประเด็นทางสังคม บริษทัฯ จดัแผนการ
ดาํเนินกิจกรรมในแต่ละปี ตงัเป็นหวัขอ้หลกัไวจ้ากนนั Corporate PR จะเลือกประเด็นปัญหา
สังคมสนใจเป็นสาํคญัและจดักิจกรรมเขา้ไปสนบัสนุนหวัขอ้หลกั )การเลือกพนัธมิตรทีมีความ
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เหมาะสมและสอดคลอ้งกนัในการดาํเนินกิจกรรมเนน้การสร้างพนัธมิตีทียงัยนื เพือสนบัสนุนและ
แบ่งปันความรู้ทีถนดัเป็นพิเศษ ของทงัสองฝ่ายมารวมเขา้ดว้ยกนั เพือใหก้ารดาํเนินกิจกรรมซี
เอสอาร์บรรลุสัตถุประสงคที์กาํหนดไว ้ )การดาํกิจกรรมบริษทัฯ ไดด้าํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์เป็น
การตอบสนองความตอ้งการของทงับริษทัและพนัธมิตร เช่นโครงการปลูกไม ้ปลูกปัญญา  
โรงเรียนในชนบท โดยบริษทัฯ ไดว้ตัถุดิบมาใชใ้นกระบวนการผลิตส่วนพนัธมิตรก็ไดร้ายไดจ้าก
การปลูกตน้ไมเ้พือนาํมาพฒันาโรงเรียนสามารถแกปั้ญหาดา้นการศึกษาใหแ้กเ้ด็กในชุมชนอีกทาง
หนึง และยงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดขึนแก่บริษทั พนัธมิตรและชุมชนซึงจะก่อใหเ้กิด
การพฒันาอยา่งยงัยนืในอนาคต )ติดตามและประเมินผล กาํลงัอยูใ่นช่วงการดาํเนินโครงการ อาจ
กล่าวไดว้า่การประเมินผลโดยตรงของทางบริษทัยงัไม่เป็นรูปธรรมทีชดัเจนส่วนมากเป็นการ
สาํรวจความเป็นอยูข่องชุมชนทีร่วมโครงการหรืออาจมีการตงัเป้าหมายเบืองตน้ เอาไวซึ้ง
เป้าหมายหลกัส่วนใหญ่จะเปฌนการพยายามเพิมสมาชิกใหม้ากขึน ภายใตเ้ป้าหมายของแต่ละ
โครงการทีแตกต่างกนั 

 ทศันีย ์เหลืองตระกาลกรู (2552) ศึกษาเรืองการจดัการความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
ธุรกิจทีไดรั้บรางวลัจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ขององคก์รการทีเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีไดรั้บรางวลัดีเด่นดา้นการดาํเนินธุรกิจ
อยา่งรับผดิชอบต่อสังคม ประจาํปี 2549 ไดแ้กก่บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน), บริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน), บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์กึงมีโครงสร้าง แลว้นาํขอ้มูลวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ 1) เพือการศึกษาหลกัการ แนวคิด คาํนิยามของความ
รับผดิชอบต่อสังคมของงอคธุ์รกิจทีไดรั้บรางวลั CSR Awards จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 2)เพือการศึกษาการดาํเนินงานและปัญหาจากการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม
ขององคก์รดงักล่าว และ 3)เพือนาํผลการศึกษามาเสนอแนะเป็นแนวทางในการดาํเนินงานดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รและผลการศึกษาพบวา่ 1)การดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของทงั 4 องคก์รเป็นส่วนหนึงของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ เพือดูแลผลประโยชน์ของผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย 2)ปัจจยัแห่งความสาํเร็จคือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/คณะกรรมการบริษทั/

ธนาคาร เป็นผูผ้ลกัดนัการดาํเนินงานดา้นซีเอสอาร์ ส่วนปัญหาจากการดาํเนินงานซีเอสอาร์ ไดแ้ก่ 
ความไม่เพียงพอของงบประมาณการขาดการมีส่วนร่วมของพนกังาน การสือสารทีขาด
ประสิทธิภาพ 3)แนวทางการดาํเนินงานดา้นซีเอสอาร์ขององคก์รชนันาํดงักล่าว คือ การกาํหนด
นโยบายซีเอสอาร์ ซึงบูรณาการเขา้กบัวทิศัน์และภารกิจขององคก์ร ผูบ้ริหารมีพนัธะผกูพนัในการ
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ดาํเนินงานดา้นซีเอสอาร์ โดยใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ รวมทงัมีการ
สาํรวมความตอ้งการของคนในชุมชนหรือพืนทีเป้าหมายก่อนดาํเนินงานดา้นซีเอสอาร์ สาํหรับ
ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัในการจดัการงานดา้นซีเอสอาร์ คือ ควรใชก้ารสือสารเป็นเครืองมือใน
การสร้างจิตสาํนึกในการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ไม่ใช่เพือโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

 อญัชลี ปินจนัทร์ (2552: ออนไลน์)  ศึกษาในเรืองกิจกรรมซีเอสอาร์ภายในองคก์รโดยใช้
กรณีศึกษาของบริษทั ร้อกเวิธ จาํกดั (มหาชน)  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและการคดัเลือกกลุ่มน
ตวัอยา่งแบบเจาะจง ทาํการสัมภาษณ์กรรมการบริการบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้บริษทัฯ ผูจ้ดัการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยแ์ละพนกังานอีกจาํนวน 15 ราย เพือรวบรวมเก็บขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการทาํ
กิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษทัฯ มีวตัถุประสงคเ์พือหาแนวทางและวธีิการในกการปฏิบติัใน
กิจกรรมซีเอสอาร์ภายในองคก์ร ผลการศึกษาพบวา่การดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษทั ร้อก
เวธิ จาํกดั (มหาชน)  ไดเ้นน้ความสาํคญัไปทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั ประกอบดว้ยพนกังาน, ผูถื้อ
หุน้ และลูกคา้ภายใตรู้ปแบบการจดัตงัคณะกรรมการเพือดูแลและรับผดิชอบทีมาจากพนกังาน
ระดบัล่างอยา่งแทจ้ริงเพือให้พนกังานรู้สึกมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ที ส่วนการจดัสรรงบประมาณเพือ
การดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ จะพิจารณาให้เงินสนบัสนุนลกัษณะ  Project by Project โดยเลือก
ลงทุนในกกิจกกรรมทีคุม้ค่าและเป็นประโยชน์กบัพนกังานและบริษทัมากทีสุด เพือพิจารณาตาม
เกณฑก์ารจาํแนกประเภทการทาํซีเอสอาร์ ของสถาบนัไทยพฒัน์ จากหนงัสือ6ทิศทาง CSR 

ประกอบกบัการพิจารณาตามทิศทางการปฏิบติัในการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม ของ
คณะทาํงานส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียนฝ่ายส่งเสริม
ธรรมาภิบาล  
 สาํนกัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลากหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) จากหนงัสือเขม็ทิศ
ธุรกิจเพือสังคม ไดจ้าํแนกการปฏิบติัเป็นหวัขอ้ 8 หวัขอ้ ประกอบดว้ย 1)การกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
2)การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 3)การเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็น
ธรรม 4)ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 5) การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 6) การดูแลรักษา
สิงแวดลอ้ม 7)การเผยแพร่นวตักรรมจากการดาํเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 8)การจดัทาํรายงาน
ดา้นสังคมและสิงแวดลอ้ม พบวา่ บริษทัฯสามารถทาํไดข้อ้ที 1-6 เท่านนั ส่วนขอ้ที 7และ 8 ไม่มี
การดาํเนินการเนืองจากนโยบายหลกัในการทาํกิจกรรม CSR ของบริษทัฯ ไม่ไดเ้นน้ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ออกสู่สาธารณะชนแต่อยา่งใด บริษทัฯตอ้งการให ้CSR อยูใ่นตวัพนกังานและ
กลายเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพนัธ์เอง ทาํใหแ้นวปฏิบติั2ขอ้ทีเหลือนนัยงัไม่สามารถทาํได ้แต่
สิงทีบริษทัฯสามารถทาํไดค้รบตามแนวคิดทีกาํหนด ไว ้คือ ขนัตอนการพฒันา CSR ทงั 4 
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ขนัตอนตามแนวคิดของ Swift and Zadek ทีประกอบดว้ย 1)การทาํซีเอสอาร์สอดคลอ้งกบัทุกก
เงือนไขทางกฎหมาย 2)ทาํดว้ยความสมคัรใจเมือกิจการพร้อม 3)ซีเอสอาร์เป็นความรับผดิชอบต่อ
สังคมขององคก์รและเป็นตวัแปรสาํคญัสู่ความสาํเร็จของธุรกิจ 4) กิจการทีมองวา่ซีเอสอาร์คือ
ความรับผดิชอบทียงิใหญ่ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จครองใจผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม นอกจากนี 
ผลการศึกษายงัพบวา่ปัจจยัทีเกือหนุนและปัจจยัทีเป็นอุปสรรต่อการดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์
ภายในองคก์ร ไดแ้ก่ 1) การสนบัสนุนของผูบ้ริหารขององคก์ร 2)ความพร้อมของพนกังาน 3)
วฒันธรรมการทาํงานเป็นทีมหรือหารร่วมมือกนัโดยจดักิจกรรมซีเอสอาร์ถือเป็นหนา้ทีของทุกคน
ในองคก์รทีตอ้งร่วมมือกนั 4)ทาํคาวมรู้ความเขา้ใจวา่ทาํไมตอ้งมีการทาํกิจกรรมซีเอสอาร์ภายใน
องคก์ร 5) มีความรู้ความเขา้ใจถึงประโยชน์ทีทุกฝ่ายจะไดรั้บจากการดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์
ภายในองคก์ร 6)เตรียมความพร้อมของงบประมาณทีจะตอ้งใชใ้นการดาํเนินกิจกรรม และ 7) ซี
เอสอาร์ไม่มช่ภาระหนา้ทีแต่เป็นความสมคัรใจ ความจริง และตงัใจจริงทีจะทาํ 

 ณฐัชรินธร อภิวชิญช์ลชาติ (2551) ศึกษาการใหค้วามหมาย รูปแบบและกลยทุธ์การดาํเนิน
ธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษพบวา่ บริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมผา่นนโยบายของบริษทัซึง
ปรากฎอยูใ่นวสิัยทศัน์และค่านิยมขององคก์รและมีการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการดาํเนินธุรกิจอยา่ง
ยงัยนื ประกอบดว้ยความรับผดิชอบใน 3ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสิงแวดลอ้ม และดา้นสังคม
ส่วนรูปแบบดาํเนินกิจกรรม พบวา่มีความสอดคลอ้งตามแนวคิดรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ Phillip Kotler และ Nancy Lee ถึง 4 รูปแบบ คือ 1)การส่งเสริมประเด็น
ทางสังคม 2)การบริจาคโดยตรง 3)อาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน และ 4)ขอ้ปฏิบติัทางธุรกิจเพือ
รับผดิชอบต่อประเด็นทางสังคม โดยรูปแบบทีไดด้าํเนินกการมากทีสุด คือการบริจาคตรง 
รองลงมาคือ การส่งเสริมประเด็นสังคม ดา้นกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อ
สังคมของบริษทัฯไดมี้การทาํความเขา้ใจและสร้างค่านิยมเรืองความรับผดิชอบต่อสังคม โดยเริม
จากภายในองคก์รแลว้จึงขยายไปปสู่ภายนอกองคก์ร โดยกาํหนดกรอบและขอบเขตในประเด็น
ทางสังคมไวอ้ยา่งชดัเจนทาํใหบ้ริษทัฯสามารถกาํหนดกลยทุธ์การทาํงานและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ทีตอ้งการไดต้รงจุด รวมทงัการเลือกพนัธมิตรทีมีเป้าหมายสอดคลอ้งกบับริษทั โดยประเด็นหลกั
ทีสังคมและองคก์รไดป้ระโยชน์ร่วมกนัคือ ดา้นสิงแวดลอ้ม รองลงมา คือดา้นการศึกษา 
นอกจากนีบริษทัฯยงัมีการดาํเนินกิจกรรมโดยเสนอโครงการทีเป็นประโยชนเพือสนอง
พระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและนอ้มนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัใน
การดาํเนินกิจกรรม ซึงเป็นบริบทเฉพาะของสังคมไทย ส่วนผลตอบรับของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจาก
การดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯพบวา่ไดรั้บการยอมรับจากชุมชนรอบ
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บริเวณดาํเนินการและไดรั้บความไวว้างใจและความเชือมนัจากนกัลงทุนทาํใหเ้กิดชือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ทีดีแก่องคก์ร  สามารถดาํเนินกิจการและอยูร่่วมกบัสังคมอยา่งยงัยนืต่อไป 

 ดุจตะวนั วไิลวงษ ์(2551) ศึกษาเรืองการใหค้วามหมาย รูปแบบกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ
อยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัผูผ้ลิตชินส่วนอุตสหกรรมและเครืองจกัร เป็น
การศึกษาวเิคราะห์เชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูบ้ริหาร
และผูรั้บผดิชอบในการบริหารจดัการกิจกรรมทีมีลกัษณะเป็นซีเอสอาร์ จาํนวน 3 ท่านจากบริษทั
ทีมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสู์งทีสุดสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ บริษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส 
จาํกดั (มหาชน), บริษทั สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน)  และ บริษทั จีสตีล จาํกดั (มหา
ขน) ประกอบกบัขอ้มูลกิจกรรมซีเอสอาร์ของแต่ละบริษทัยอ้นหลงัเป้นเวลา 3 ปี (ปี พุทธศกัราช 
2548-2550) ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัผูผ้ลิตชินส่วนอุตสาหกรรม และเครืองจกัรไดใ้หค้วามหมาย
ทางดา้นซีเอสอาร์ทีคลา้ยคลึงกนั เนน้สุขภาพอนามยัทีดี ชุมชนเขม้แขง็ และสิงแวดลอ้มทีดีเป็น
หลกั โดยยดึถือเป็นปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจ เห็นไดจ้ากการกาํหนดขึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรที
ชดัเจนเป็นวสิัยทศัน์ พนัธกิจและค่านิยมขององคก์ร  
 ส่วนรูปแบบกิจกรรมซีเอสอาร์เมือใชแ้นวคิดของ Phillip Kotler และ Nancy Lee เป็นแนว
เปรียบเทียบพบวา่ ทงั 3 บริษทั ไดมี้รูปแบบกิจกรรมซีเอสอาร์ทีเหมือนกนัไดแ้ก่ กิจกกรรม
ส่งเสริมประเด็นทางสังคม, กิจกกรรมการบริจาคเพือกการกุศล, กิจกรรมอาสาสมคัรช่วยชุมชน 
และขอ้ปฏิบติัทางธุรกิจเพือแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม ทงั 3 บริษทั ไม่ไดท้าํกิจกรรม
การตลาดเพือสังคม และกิจกรรมการส่งเสริมสังคมจากการทาํการตลาด เนืองจาก ทงั 3 บริษทัเป็น
บริษทัทีทาํอุตสาหกรรมเหล็กแปรรูปซึงในลกัษณะการคา้ไม่ไดก้ารซือขายกบัลูกคา้ทวัไป แต่เป็น
การทาํการคา้ระหวา่งกลุ่มบริษทัอุตสาหกรรมดว้ยกนั นอกจากนียงัมีกิจกรรมทีนอกเหนือจาก
แนวคิด Phillip Kotler และ Nancy Leeกล่าวคือ ทงั 3 บริษทัมีการดเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
โดยยดึเอาสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ขา้มาในกิจกรรมดว้ย ในส่วนของกลยทุธ์ทางดา้นซีเอสอาร์นนั
พบวา่ ทงั 3 บริษทั เป็นบริษทัทีมีความรับผดิชอบต่อสังคมเนืองจากไดด้าํเนินการดา้นซีแอสอาร์
อยา่งจริงจงั ซึงบริษทัจะพยายามทาํตวัเป็นพลเมืองดี โดยการเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลือในเรืองผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียใหค้วามสาํคญัหรือความสนใจ ซึงการเขา้ไปร่วมแกกไ้ขปัญหาในลกัษณะนี ไม่ได้
เป็นเพียงการให้เงินสนบัสนุนเป็นครังแลว้จบไปแต่มีการกาํหนดเป้าหมายของปัญกาและการ
แกไ้ขทีชดัเจน มีการติดตามผลอยา่งต่อเนือง และอาจเขา้ไปร่วมดาํเนินการดว้ยและ ทงั 3 บริษทัมี
จุดมุ่งหมายเช่นเดียวกนั นนัคือ ตอ้งการสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อคนในชุมชน ส่งเสริมและพฒันา
สังคมใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ทงัในระดบัทอ้งถินและในระดบัประเทศ ปราศจากมลพิษทีมา
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ทาํลายสิงแวดลอ้มและความเป็นอยูข่องคนในชุมชน เพือใหบ้ริษทัของตนนนัสามารถประกอบ
ธุรกิจต่อไปไดแ้ละเกิดการพฒันาทียงัยนืต่อไป 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

               การวิจยัจดัทาํขึนเพือศึกษาเรือง “การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพือสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั” โดยใชก้ารศึกษาเชิงคุณภาพ การ
วิจยัครังนีไดท้าํการศึกษา “การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ของ
องค์กร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 

ใช้วิธีการศึกษาปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology Study) โดยศึกษาปรากฏการณ์ทีเกิดขึนของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัผ่านการถ่ายทอดเรืองราวทีประสบมาในชีวิต ในการวิจยันี ผูว้ิจยัเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (In-depth Interview) โดยใชแ้นวคาํถามทีสร้างขึน
จากวตัถุประสงค์ ดงันีตลอดจนทาํความเขา้ใจและอาศยัการตีความในคาํว่าความรับผิดชอบต่อ
สังคมและภาพลกัษณ์ขององค์กของรบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั ทีมีต่อสังคมและประชาชน 
เพือสรุปผลและนาํไปสร้างแนวคิดหรือมโนทศัน์ของความหมายทีชุมชนมีต่อความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์รธุรกิจ โดยไดด้าํเนอนการศึกษาตามลาํดบัขนัตอนดงันี 

 1.ประชากร 

 2.เครืองทีใชใ้นการวจิยั 

 3.การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4.การตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูล 

 5.การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากร 

ประชากรทใีช้ในการศึกษาครังนีคือ ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลกัดังนี 

 1.ประชากร คือผูแ้ทนองคก์รทงัระดบัผูบ้ริหารและระดบัปฏิบติัการทีมีขอบข่ายงาน
เกียวขอ้งกบักิจกรรมเพือสังคมเพือสร้างภาพพลกัษณ์องคก์รของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั 
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2.ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant) คือ ผูว้ิจยัเจาะจงเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัตามวธีิการ การเลือก
ตวัอยา่งทฤษฎี (Theoretical Sampling) ผูว้จิยัใหข้อ้มูลหลกั คือ ผูแ้ทนองคก์ร ทงัระดบัผูบ้ริหาร
และระดบัปฏิบติัการทีมีขอบข่ายงานเกียวขอ้งกบักิจกรรมเพือสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร
ของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนัผูว้จิยัเลือก บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั เนืองจากบริษทั ซิมโฟ
นี คอมมูนิเคชนัมีการดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์องคก์รทงัในและนอกพืนที
อยา่งต่อเนืองยาวนาน มีนโยบายในการดาํเนินกิจกรรมตลอดจนโครงการต่างๆทีชดัเจน โดย
บุคลากรผูรั้บผดิชอบโครงการเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในโครงการเป็นอยา่งดี อีกทงับริษทัยงั
ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัคือพนกังานบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํนวน
รวม 5 คนประกอบดว้ย 

 1.นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 

 2.นายพงษเ์ทพ ธนกินสุนทร ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการตลาดและ
สารสนเทศ 

 3.นายอภิรัตน์ วสิิทธิวงค ์ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 4.นางธิติภทัร มงคลแสงสุรีย ์ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 5.นายธนกร ศิริพฒันบูรณ์ ตาํแหน่ง เซลลอ์าวธุโส 

และผูใ้หข้อ้มูลหลกั อีก 20 ท่านเป็นลูกคา้ทีมีอุปการะคุณ โดยจะมีการไปเยยีมและสอบถามตาม
ขอ้มูลดงักล่าว 

 เครืองมือทใีช้ในการวจัิย  

              การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือนาํมาใชใ้นการวิจยั ผูว้จิยัใชเ้ครืองมือซึงประกอบดว้ย สมุด
บนัทึกขอ้มูล เครืองบนัทึกเสียง แนวคาํถามสัมภาษณ์และตวัผูว้จิยั 

               สมุดบนัทึกขอ้มูลในภาคสนาม (Field Notebook) ใชบ้นัทึกผูใ้หข้อ้มูล สถานที ทาํงาน 
อาย ุทีอยู ่หมายเลขโทรศพัทเ์พือใชใ้นการอา้งอิงและใชบ้นัทึกสิงทีผูว้จิยัสังเกตเห็นลงไปดว้ย 
สมุดบนัทึกนีจะบนัทึกขอ้มูลในภาคสนามเพือนาํรายละเอียดทีผูว้จิยัสังเกต เช่น บรรยากาศ สีหนา้ 
อารมณ์และความรู้สึก ทงัหมดไปวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
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               เครืองบนัทึกเสียง (Voice Recorder) ใชบ้นัทึกขอ้มูล โดยการนาํขอ้มูลทีไดม้าถอดใหอ้ยู่
ในรูปแบบของขอ้ความตวัอกัษรโดยเครืองบนัทึกเสียงนีเป็นเครืองช่วยอาํนวยความสะดวกในการ
บนัทึกขอ้มูลในทนัทีโดยสามารถบนัทึกครบทุกคาํไม่ตกหล่น ขอ้มูลทีถูกแปลงเป็นภาษาเขียนแลว้
จะนาํมาใชร้วมกบัขอ้มูลทีไดจ้ากสมุดบนัทึกในการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

                 แนวคาํถามสัมภาษณ์ ผูว้จิยัใชแ้นวคาํถามสัมภาษณ์ในกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัทงั 2 กลุ่ม
โดยแนวคาํถามนนัเป็นแบบกึงโครงสร้างแบบปลายเปิด (ดงัภาคผนวก X) ซึงผูว้จิยักาํหนด
แนวทางในการตงัคาํถามจากแนวคิดและทฤษฎีทีไดศึ้กษามาประกอบกบัใชว้ธีิการตะล่อม (Probe) 
ซึงจะช่วยใหก้ารสัมภาษณ์เป็นไปไดอ้ยา่งราบรืนไม่เกิดการถูกขดัจงัหวะ และสามารถตอบคาํถาม
ไดอ้ยา่งละเอียดเท่าทีผูว้จิยัตอ้งการ 

แนวคําถามทผีู้วจัิยกาํหนดขึนเป็น 2 ส่วน ดังนี 

                 1. แนวคาํถามเรืองแนวคิดและการดาํเนินกิจกกรรมเพือสังคมของ บริษทั ซิมโฟนี 
คอมมูนิเคชนั โดยใชค้าํถามในส่วนนีกบัผูแ้ทนองคก์ร โดยกาํหนดกรอบแนวคาํถามอยา่งกวา้งๆ
เพือถามถึงทศันะวา่ความรับผดิชอบต่อสังคมคืออะไร บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนัมีนโยบาย
อยา่งไรและวธีิการดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมเป็นอยา่งไร เป็นตน้ 

                 2. แนวคาํถามเรืองการใหค้วามหมายความรับผิดชอบของสังคมธุรกิจ โดยใชค้าํถามนี
กบัชุมชนผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบักิจกรรมดงักล่าวตลอกจนทศันคติทีมีต่อบริษทั ซิมโฟนี คอมมู
นิเคชนัซึงแนวคาํถามมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆทีเกียวขอ้ง 

                  การตรวจสอบแนวคาํถามสาํหรับการสัมภาษณ์โดยอาจารยที์ปรึกษาและคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูต้รวจสอบและพิจารณา เพือใหม้นัใจวา่แนวคาํถามนนัตรงกบัวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั 

                  ก่อนเริมการสัมภาษณ์ผูว้จิยัตอ้งขออนุญาติผูใ้หข้อ้มูลหลกัเพือใชเ้ครืองบนัทึกเสียงและ
แจง้ใหผู้ใ้หข้อ้มูลทีไดจ้ากการใหส้ัมภาษณ์ใชใ้นการศึกษาวจิยัในระดบัปริญญามหาบณัฑิตเท่านนั 
และเริมคาํถามสัมภาษณ์ดว้ยการถามประวติัส่วนตวั จากนนัจึงเริมถามคาํถามถึงชือของบริษทั ซิม
โฟนี คอมมูนิเคชนั กิจกรรมของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนัทีเขา้มาดาํเนินกิจกรรมในชุมชน 
เปรียบเทียบถึงความแตกต่างก่อนแลบะหลงัทีบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนัจะเขา้มาดาํเนิน
กิจกรรมในชุมชนแลว้ ประโยชน์ทีไดรั้บและทศันคติทีมีต่อการดาํเนินกิจกรรมในชุมชนและ
สังคมทงันีผูว้จิยัอาจตอ้งเลือกใชถ้อ้ยคาํตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ์ทีผูใ้หข้อ้มูลตอ้งเขา้ใจวา่ 
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ผูว้จิยั ถือเป็นเตรืองมือทีสาํคญัในการเก็บขอ้มูล เป็นผูด้าํเนินการสัมภาษณ์ซึงตวัผูว้จิยัเองจะตอ้งมี
ความรู้และความสามารถในการถามคาํถามความสามารถในการฟังและสิงทีสาํคญัทีสุดคือผูว้ิจยั
ตอ้งมีปฎิสัมพนัธ์ทีดีต่อผูใ้ห้ขอ้มูลดว้ย 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

                   ผูว้จิยัศึกษาการวิจยัเรือง “การดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั” โดยมีรายละเอียดดงันี 

                      1.การเลือกพืนฐานในการเก็บขอ้มูล โดยพิจารณาจากโครงการทีบริษทั ซิมโฟนี 
คอมมูนิเคชนัมีการดาํเนินโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม โดยแต่ละโครงการมี
วตัถุประสงคเ์พือสร้างผลประโยชน์ใหเ้กิดแก่คนในชุมชนแต่กลุ่มซึงโครงการทีเกิดขึนในพืนที
เลือกเก็บขอ้มูลนนัเหมาะสม 

                       2.การวางแผนระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล การวางระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลโดย
ผูว้จิยักาํหนดระยะเวลาคร่าวๆในการลงพืนทีเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลา 4 เดือน 

                       3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจนกระทงัขอ้มูลชนเพดานซึง
ดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผูใ้หข้อ้มูลหลกัคือ
ผูแ้ทนองคก์รโดยการถามคาํถามในลกัษณะตะล่อม เพือใหไ้ดข้อ้มูลอยา่งละเอียดและเป็นขอ้มูลที
สะทอ้นถึงทศันะ ความคิด ความรู้สึก มุมมองและความหมหายอยา่งแทจ้ริง วธีิการสังเกต 
(Observation) จากการเขา้ร่วม 

                         4. การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลโดยการรวบรวมจากเอกสาร วารสาร 
เวบ็ไซตต์ลอดจนแหล่งขอ้มูลต่างๆทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั เพือช่วยใหผู้ว้จิยัสามารถศึกษา ตลอดจนมี
ความรู้ความเขา้ใจเพือสามารถนาํขอ้มูลทีไดไ้ปใชก้าํหนดกรอบแนวทางในการวิจยั กาํหนดกรอบ
แนวคาํถามในการสัมภาษณ์ การสรุปและการวเิคราะห์ผลในการวจิยั 

การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูล 

                 ผูว้จิยัใหค้วามสาํคญักลัรายละเอียดระเบียบวธีิการวจิยั การเลือกเครืองมือการกาํหนด
ลกัษณะประชากร การเลือกพืนที วธีิการสัมภาษณ์ วธีิการตรวจสอบและตงัคาํถาม การวเิคราะห์
ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ อีกทงัความพร้อมของตวัผูว้ิจยัทีมีความเป็นกลางและความเป็น
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กนัเองต่อการลงพืนทีเพือการสังเกตและเก็บขอ้มูล โดยผูว้จิยัอาศยั วธีิการตรวจสอบขอ้มูลแบบ 3 

เส้า (Triangulation) เป็นวธีิการตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูล ทีผุว้ิจยัไดม้านนัมีนาํหนกัและ
มีความน่าเชือถือเพียงใด 

วธีิการตรวจสอบข้อมูลแบบ 3 เส้า ประกอบด้วย 

                     1.ดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) ซึงผูว้จิยัประกอบดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลโดยตรงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทงัผูบ้ริหาร พนกังาน ผูด้าํเนินกิจกรรมเพือ
สังคมของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนัรวมถึงผูเ้กียวขอ้งในส่วนงานต่างๆทีมีความเกียวขอ้งตท่อ
การดาํเนินกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 

                     2.ดา้นผูศึ้กษา (Investigator Triangulation) ซึงผูว้จิยัเก็บขอ้มูลทีไดจ้ากคนต่างๆที
เกียวขอ้งโดยตรงกบักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั 

                    3.ดา้นวธีิการ (Methodological Triangulation) ซึงผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลไดห้ลายวธีิ 
ไดแ้ก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การมีส่วนร่วม การศึกษาวิเคราะห์เอกสารเป็นตน้ 

                     ผูว้จิยันาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การสังเกกตและการสอบถามจากผูรู้้จกัทีมี
ความคุน้เคยกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกัมาพิจารณาร่วมกนั ทงันีผูว้จิยัสังเกตพฤติกรรมขณะการสัมภาษณ์
วา่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์หรือไม่ จากนนันาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์นนั
ไปตรวจสอบกบัผูรู้้จกัคุน้เคยกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ เพือประเมินและพิจารณาถึงนาํหนกัของคควาวม
น่าเชือถือจากขอ้มูลทีจะนาํไปใชว้า่มีมากนอ้ยเพียงใด 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยันาํมโนทศัน์ทีผา่นการเชือมโยงและมีคาํอธิบายทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
วจิยัมาพฒันาเพือเป็นขอ้สรุปเชิงทฤษฎี (Theoretical Generalization) แลว้นาํขอ้สรุปเชิงทฤษฎีนนั
เพือนาํเสนอรูปแบบ (Pattern) ของการใหค้วามหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร เฉพาะของ บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนัโดยผูว้ิจยันาํขอ้มูลทีไดม้ารวบรวม
และวเิคราะห์ ขอ้มูลตามขนัตอน ดงันี 

 ขนัตอนท ี1 การลงรหัสข้อมูล 

 ผูว้จิยัลงรหสัขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ทุกคตามลาํดบัการสัมภาษณ์เพือป้องกนัมิให้
ขอ้มูลทีมานนัปนกนั อีกทงัยงัสะดวกต่อการนาํไปใช ้โดยผูว้จิยักาํหนดชือโครงการวจิยัเป็น
ภาษาองักฤษ ตามดว้ยตวัอกัษรทีแสดงถึงวา่เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีเป็นผูป้ฏิบติังานของบริษทั ซิม
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โฟนี คอมมูนิเคชนัตามดว้ยตวัเลขซึงหมายถึงลาํดบัของผูใ้หข้อ้มูลหลกัและสุดทา้ยตามดว้ยชือ
เรืองของผูใ้หส้ัมภาษณ์ยกตวัอยา่งดงันีCSR interview-01-นายธีรรัตน์ ซึงหมายถึงผูที้ปฏิบติังานใน
บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั 

 ขนัตอนท ี2 การพมิพ์บทสัมภาษณ์ 

 ผูว้จิยัถอดเทปสัมภาษณ์แบบคาํต่อคาํ (Verbatim) และนาํมาพิมพเ์ป็นบทสัมภาษณ์ 
(Transcript) ดว้ยโปรแกรมประมวลผลดว้ยการพิมพรู์ปแบบตามทีนกัวจิยัเชิคุณภาพส่วนใหญ่
ปฏิบติั จากนนันาํบทสัมภาษณ์มาตรวจสอบกบัขอ้มูลดิบทีไดจ้ากเครืองบนัทึกเสียงก่อนการนาํไป
วเิคราะห์ขอ้มูล ซึงผูว้จิยัใชว้ิธีการอยา่งนีทุกครังทีผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทุกราย 

 ขนัตอนท ี3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการถอดเทปบทสัมภาษณ์ทนัทีและอ่านบทสัมภาษณ์รายแรกที
ไดม้าอยา่งละเอียดโดยอาศยัการตีความ (Interpret) และขอ้มูลทีไดม้านนัผูว้ิจยัอาศยัวธีิการ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบ 3 เส้าเพือใหม้นัใจวา่ขอ้มูลทีไดม้านนัมีความถูกตอ้งและเชือถือได ้จากนนั
เริมลดทอนขอ้มูลให้เหลือเพียงมโนทศัน์ทีเกียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัและเฉพาะเจาะจง
ขอ้มูลทีตอ้งการ ซึงการคน้หามโนทศัน์นีจะควบคู่ไปกบัการวเิคราะห์หาประเด็นเพือนาํมโนทศัน์
เหล่านนัมาเชือมโยงใหมี้ลกัษณะเป็นขอ้สรุปเชิงทฤษฎีและทาํหนา้ทีเป็นสมมติฐานชวัคราว
ชวัคราว (Temporary Hypothesis) ซึงจะใชส้มมติฐานชวัคราวนีเป็นแนวทางในการเลือกสัมภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัรายต่อไป 

 ผูว้จิยัจดบนัทึกคาํตอบทีไดแ้ละนาํมาศึกษาความเหมือนหรือความแตกต่างโดยการจดัมโน
ทศัน์ทีเผมือนกนัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั โดยขนัตอนของการจดักลุ่มของมโนทศัน์ ผูว้จิยัตอ้งอาศยั
ความไวต่อทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ทีเกิดจากการสังสมประสบการณ์ในการศึกษาคน้ควา้
ทฤษฎีต่างๆรวมถึงการสนทนากบัผูเ้ชียวชาญอนัจะช่วยใหผู้ว้จิยัสามารถจดัการเชือมโยงขอ้มูลจน
นาํไปสู่การสร้างมโนทศัน์และทฤษฎี หากผูว้จิยัคน้พบมโนทศัน์ใหม่ๆในบทสัมภาษณ์ก็ทาํการ
กาํหนดใหเ้ป็นมโนทศัน์กลุ่มใหม่ขึนต่อไปเรือยๆจนกวา่จะยติุการสัมภาษณ์ ซึงการยติุการ
สัมภาษณ์นนัใชเ้กณฑค์าํตอบเป็นตวักาํหนด กล่าวคือหากผูว้จิยัยงัไดค้าํตอบทีมีความแตกต่าง
ผูว้จิยัยงัคงสัมภาษณ์ต่อไปจนกระทงัคาํตอบทีผูว้จิยัไดจ้ากการสัมภาษณ์นนัซาํๆกนั ผูว้จิยัจึงหยดุ
การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทนัที กล่าวไดว้า่ผูว้จิยัจสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัรายต่อไปใดๆผูว้จิยั
ก็จะไม่ไดรั้บคาํตอบทีมีความแตกต่างจากคาํตอบเดิมทีมี ทงันีผูว้จิยัจะตอ้งมีความมนัใจวา่ขอ้มูลที
ไดน้นัไม่สามารถนาํมาปรับเปลียนขอ้สรุปทีมีอยูก่่อนหนา้นี  
 มโนทศัน์ทงัหมดจะถูกบนัทึกรวบรวมขึน โดยมโนทศัน์หลกัจะถูกรวบรวมกลายเป็นกลุ่ม
ของมโนทศัน์ทีมีคาํอธิบายต่อชุดมโนทศัน์ทีผา่นการเชือมโยงและอธิบายจนมีความสอดคลอ้งกบั
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สิงทีผูว้จิยัตอ้งการแลว้นาํไปพฒันาเป็นขอ้สรุปเชิงทฤษฎีในการนาํเสนอรูปแบบของการให้
ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของบริษทั ซิมโฟนี คอมมู
นิเคชนัต่อไป 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา 
บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน)  ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชว้ธีิ
การศึกษาจากเอกสารทีเกียวขอ้งกบั   บริษทัฯและวธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก บุคคลทีมีหนา้ที
กาํหนดกลยทุธ์การดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน)ในระดบัองคก์ารและระดบัหนา้ทีจาํนวน 

5 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ  

               1.นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 

 2.นายพงษเ์ทพ ธนกินสุนทร ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 

 3.นายอภิรัตน์ วสิิทธิวงค ์ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 

 4.นางธิติภทัร มงคลแสงสุรีย ์ตาํแหน่ง ผูป้ระสานงานองคก์ร 

 5.นายธนกร ศิริพฒันบูรณ์ ตาํแหน่ง ผูป้ระสานงานองคก์ร 

ส่วนท ี1 การใหค้วามหมายความหมายจากการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
เพือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท ี2 ศึกษาถึงรูปแบบของการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท ี3 ศึกษาถึงการรับรู้รูปแบบจากการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพือ
สร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนท ี1 การให้ความหมาย ความรับผดิชอบต่อสังคมเพอืสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร กรณีศึกษา 
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากดั (มหาชน) 

 จากการศึกษาการใหค้วามหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองของ บริษทั ซิมโฟ
นี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) พบวา่สังคมในมุมมองของบริษทัฯ คือกลุ่มทีมีส่วนไดส่้วนเสีย
ขององคก์ร และบริษทัฯมองวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หมายถึง การดาํเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจ โดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทงัดา้นผลกระทบที
อาจเกิดขึนจากการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และการดูแลกลุ่มผูมี้ส้วนไดส่้วนเสีย เพือใหอ้งคก์ร
สามารถดาํเนินธุรกิจอยูร่่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งเรียบร้อยและสงบสุข “เนืองจากปัจจุบนักิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นกิจกรรมทีหน่วยงานส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัและมกัจะทาํกนัอยา่ง
สมาํเสมอเพือให้เกิดประโยชน์กบัองคก์ร คนทวัไปทีเป็นของธุรกิจอืนๆอาจจะเขา้ใจอีกอยา่งหนึง 
ถา้มองจากสือต่างๆเราก็จะนึกถึงเรืองทาํบุญ เรืองปลูกป่า เรืองลดมลพิษ ผมมองวา่เป็นเรืองไกล
เกินตวัเพราะเราเป็นบริษทัขนาดกลางมีคนประมาณ 800 คน ในส่วนของความเป็นจริง ซีเอสอาร์
เป็นความรับผดิชอบ เมือเราเป็นองคเ์ราก็มีส่วนสร้างความเดือด สร้างมลพิษใหก้บัสังคมดว้ย 
โดยเฉพาะสิงแวดลอ้ม สิงแวดลอ้มนนัมีความสาํคญัต่อพวกเราเป็นอยา่งมาก ฉะนนัในความของ
ผมและซิมโฟนี เราไม่ไดอ้ยูบ่นโลกนีคนเดียวเพราะเรามีเพือนร่วมโลกอีกมากมาย เช่น ลูกคา้ทีเรา
ตอ้งดูแล ความซือสัตย ์ความมนัคงต่อลูกคา้แบบนีก็คือ ซีเอสอาร์” เนืองจากปัจจุบนักิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมเป็นกิจกรรมทีหน่วยงานส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัและมกัจะทาํกนัอยา่ง
สมาํเสมอเพือให้เกิดประโยชน์กบัองคก์ร คนทวัไปทีเป็นของธุรกิจอืนๆอาจจะเขา้ใจอีกอยา่งหนึง 
ถา้มองจากสือต่างๆเราก็จะนึกถึงเรืองทาํบุญ เรืองปลูกป่า เรืองลดมลพิษ ผมมองวา่เป็นเรืองไกล
เกินตวัเพราะเราเป็นบริษทัขนาดกลางมีคนประมาณ 800 คน ในส่วนของความเป็นจริง ซีเอสอาร์
เป็นความรับผดิชอบ เมือเราเป็นองคเ์ราก็มีส่วนสร้างความเดือด สร้างมลพิษใหก้บัสังคมดว้ย 
โดยเฉพาะสิงแวดลอ้ม สิงแวดลอ้มนนัมีความสาํคญัต่อพวกเราเป็นอยา่งมาก ฉะนนัในความของ
ผมและซิมโฟนี เราไม่ไดอ้ยูบ่นโลกนีคนเดียวเพราะเรามีเพือนร่วมโลกอีกมากมาย เช่น ลูกคา้ทีเรา
ตอ้งดูแล ความซือสัตย ์ความมนัคงต่อลูกคา้แบบนีก็คือ ซีเอสอาร์ 

    พนกังาน เนืองจากซิมโฟนีส่วนมากไม่มีเครืองจกัร มีแต่แรงงานของพนกังาน จึงตอ้งให้
ความสาํคญักบัพนกังานเคา้ไม่ไดม้าทาํงานเพือบริษทัแต่เคา้ทาํงานเพือตวัของเคา้ดว้ย ตอ้งคอยเอา
ใส่ใจในสวสัดิภาพในการทาํงานดีหรือไม่ มีผลตอบแทนคุม้ค่ากบัการทีเคา้มาทาํงานใหก้บัเรา
หรือไม่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 
 

     ผูถื้อหุน้ คนทีนาํเงินมาลงทุนกบัเราธุรกิจมีความเสียงไม่รู้วา่จะเกิดอะไรขึนมีเพียงแค่กระดาษ
แผน่เดียวสาํหรับคนทีนาํเงินมาลงทุนเหล่านีคือหลกัๆ3คน ทีตอ้งสมดุลกนั ส่วนซีเอสอาร์มองไกล
กวา่นนั 

     คู่คา้ (Partner) เพราะเราไม่ไดข้ายของเพียงอยา่งเดียว เราซือของมาจากคนอืนๆเราก็ตอ้งดูแล 
Partner การทาํธุรกิจไม่ควรเอาเปรียบในทุกๆส่วน  

    สิงแวดลอ้ม ในส่วนของธุรกิจเราตอ้งทาํความเดือดร้อนใหก้บัสิงแวดลอ้มไม่มากก็นอ้ย เรา
มนัใจวา่เราเคารพต่อสิงทีมีอยูก่่อนทีเราจะตอ้งไปติดตงัในส่วนของอุปกรณ์ของบริษทั  

     ชุมชนและสังคม มุมมองดา้นคน เราตงับริษทัหรือศูนยต่์างจงัหวดัอาจสร้างผลกระทบใหก้บั
ชุมชนรอบขา้งคนก็ตอ้งยา้ยออกไป หากเราไม่คาํนึงถึงเคา้เราก็ใจแคบไปดงันนัซีเอสอาร์ก็คือ 
กิจกรรมทีจะดูแลบุคคลทงั6กลุ่มทีกล่าวไป ซึงถือวา่เป็นกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัทีไดใ้ห้
ความสาํคญั (กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 การทาํใหอ้งคก์รเดินร่วมไปกบัสังคม ทาํใหธุ้รกิจนนัเดินไปได ้สังคมเดินไปได ้ชุมชนผูที้
เกียวขอ้งทงัหมดไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ ผูข้ายของใหเ้รา พนกังาน และลูกคา้ใหม้นัเดินไปได้
เรียบร้อย (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ, ) 

 ความคิดทีวา่เกียวกบับรรษทับาล การเป็นบริษทัทีคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมททงัใกล้
และไกล ซึงคือ ภายในองคก์ร และภายนอกองคก์รทงัทีมีส่วนเกียวขอ้งโดยตรงกบัองคก์ร รวมถึง
สังคมส่วนใหญ่ (ผูป้ระสานงานองคก์ร, ) 

 จากคาํบรรยายดงักล่าว ยงัพบวา่ กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั 

จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญัมีทงัหมด 6 กลุ่ม ประกอบดว้ย ลูกคา้, พนกังาน, ผูถื้อหุ้น, คู่คา้ 
(Partner), สิงแวดลอ้ม และชุมชน/สังคม โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีททางบริษทั ซิมโฟนี คอมมู
นิเคชนั จาํกดั (มหาชน)ใหค้วามสาํรคญัมากทีสุดคือ ลูกคา้ รองลงมาคือ พนกังาน, ผูถื้อหุน้, คู่คา้
(Partner), สิงแวดลอ้ม และชุมชน/สังคม ตามลาํดบั 

ส่วนท ี2 วธีิการดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพอืสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร 
กรณีศึกษา บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากดั (มหาชน) 

 จากการศึกษารูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคม ผู้วจัิยได้รวบรวมรูปแบบของความี
รับผดิชอบต่อสังคม กรณีศึกษา บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากดั (มหาชน)  
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 2.1 การค้นหาจุดร่วมระหว่างธุรกจิและสังคม 
  เมือพิจารณาความเชือมโยงของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) กบัสังคมทงั
ใน 2 ลกัษณะ คือการเชือมโยงภายในองคก์รสู่ภายนอก และการเชือมโยงภายนอกองคก์รสู่ภายใน 
พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบัสังคมเป็นลกัษณะทีตอ้งพึงพากนัและกนั โดยมีรายละเอียด
ดงันี 

  1 ลูกค้า เนืองจากบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคม ลูกคา้ของบริษทัฯหค้วามสาํคญัในส่วนของมาตรการใหบ้ริการโครงข่ายสัญญาณ
ความเร็วสูง บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) จึงใหค้วามสาํคญัในการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ดว้สยความซือสัตย ์การผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการ
สูงสุด  

 แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นความเชือมโยงด้านลูกค้า 

ส่วนท ี3 ศึกษาถึงการรับรู้รูปแบบจากการดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพอืสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากดั (มหาชน) 

 พวกเราคนในองคก์รทุกคนตอ้งมีควยามซือสัตย ์ไม่ใช่บอกอีกอยา่งทาํอีกอยา่ง ตอ้งเอาใจ
ลูกคา้เราตอ้งส่งมอบสินคา้ตอ้งไดคุ้ณภาพและบริการ ถามวา่คุณมีเราตอ้งตรงไปตรงมา เมือใดที
เราไม่ซือสัตยต่์อลูกคา้ เราก็ผิดต่อธุรกิจของเราเมือนนั หรือเมือลูกคา้ถามวา่คุณมีจริยธรรม ในการ
ประกอบการหรือไม่เราตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่เรามีและเรามีอยา่งไร เนืองจากเราเป็นผูใ้หเ้ช่า
โครงข่ายสัญญาณความเร็วสูง ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัเรืองมตารฐานการใหบ้ริการ เคา้ซือของจากเรา
แลว้นาํไปรวมเป็นสินคา้กบั Partner หรือคู่แข่งแลว้เอาไปขาย ถา้เรามีปัญหาอยูค่นเดียว เราก็จะ
เป็นส่วนเล็กทีทาํใหท้งัหมดเน่าไปดว้ย (กรรมการผูจ้ดัการ, )  

 ลูกคา้ตอ้งเรียกเก็บคืนสินคา้จากผูใ้หบ้ริการเจา้อืน มนัตอ้งใชเ้วลา มนัตอ้งใชเ้วลา ยาก เรา
ตอ้งทาํตวัเราใหดี้ก่อน ลูกคา้จะซือของจากเราก็อยากรู้วา่เราคือใคร เราซือของมาจากใคร เราดูแล
พนกังานดีหรือไม่ เราทิงสิงปฏิกลูใหชุ้มชนเดือดดร้อนหรือไม่ สิงเหล่านีนีลูกคา้เริมถาม ทาํให้
หลายคนเริมเห็นประโยชน์ของซีเอสอาร์มากขึน (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ, ) 

 พวกเราทุกคนตอ้งมุ่งมนัทีจะผลิตสินคา้ในการใหบ้ริการใหมี้คุณภาพทีดีและปราศจาก
ปัญหา (ผูป้ระสานงานองคก์ร, ) 
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 2 พนักงาน ทางบริษทัฯคาํนึงถึงความสาํคญัของพนกังาน เชือมนัวา่การดูแลพนกังานอยา่ง
ดีจะส่งผลใหผ้ลิตสินคา้ในการใหบ้ริการของสินคา้ดีดว้ย ดงันนั บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัดา้น
ความปลอดภยัในการทาํงาน ผลตอบแทน สวสัดิภาพในการทาํงาน สวสัดิการต่างๆรวมถึงการมี
สวนร่วมของพนกังาน 

แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นความเชือมโยงด้านพนักงาน 

 แรงงานของบริษทัส่วนมากไม่มีเครืองจกัรเรามีพนกังานเยอะแยะ เคา้ไม่ไดม้าทาํงาน
เพือใหเ้รามีกาํไร เคา้มาเพือหาเลียงชีพของเคา้ดว้ยทาํอยา่งไรใหเ้ราดูแลเคา้ เราเอา พ่อ แม่ 
ลูกหลานของเคา้มาทาํงานร่วมกบัเรา เคา้มีสวสัดิภาพในการทาํงานดีหรือไม่ผลตอบแทนคุม้ค่ากบั
การททีเคา้มาทาํงานกบัเราหรือไม่ เมือทุกอยา่งมนัมีกาํลงัมาก เราตอ้งทาํงานทีเสียงอนัตราย
อยา่งเช่น ติดตงัสินคา้เป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง ฉะนนัเรามีความปลอดภยัใหก้บัเคา้หรือไม่ เรืองความ
ปลอดภยัของพนกังานมีความสาํคญั สวสัดิภาพในการทาํงานก็สาํคญั เราตอ้งคาํนึงถึงเคา้ ไม่ใช่วา่
เราเป็นเจา้ของกิจการจะทาํอไรก็ไดใ้หม้องวา่รถา้เราเอือเฟือเป็นหลกั คนจะทุ่มเทในการํางานมาก
ขึน (กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 ในส่วนของพนกังานเคา้มาอยูก่บัเรา เคา้มีรายไดน้อ้ยกวา่ เมือทียบกบัผูถื้อหุน้ หรือลูกคา้ 
หรือผูข้ายของใหเ้รา เคา้มีความเป็นอยูที่ลาํบากกวา่เราอยากใหเ้คา้มีชีวติทีดีขึน มนัจะส่งผลกลบัมา
ทีการขายในการใหบ้ริการ พอสิงทีเราทาํมนัดีมีคุณภาพลูกคา้ก็จะมาเอง ผมจึงใหลู้กนอ้งหรือ
พนกังานของผมก่อน เราสาํรวจหมดทงับริษทัอะไรทีไม่ปลอดภยั เราก็ควบคุมใหห้มด เราหวงัวา่
เมือพนกังานเคา้มาทาํงานกบัเราหา้ปีสิบปีผา่นไป เคา้กองทุนสาํรองเลียงชีพและเคา้ก็ไม่เสือม
สุขภาพ(ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ, ) 

 3 สิงแวดล้อม ทางบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) มองวา่ บริษทัเป็นผูใ้ช้
ทรัพยากรต่างๆมากกวา่บา้นเรือนการกระทาํของบริษทัทีจะสร้างผลกระทบไดม้ากกวา่บา้นเรือน
ทวัไป บริษทัฯจึงตระหนกัถึงการรักษาทรัพยากรทีมีอยูใ่ห้ไปถึงลูกหลานหรือรักษาให้ยาวนาน
ทีสุดและใหค้วามสาํคญัต่อการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์ คุม้ค่า และลดการสร้างผลระทบหรือ
ลดการสร้างภาระให้แก่สิงแวดลอ้มรอบขา้ง 

แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นความเชือมโยงด้านสิงแวดล้อม 

 เราอยู ่ณ ตรงนี เราทาํภาระใหก้บัสิงแวดลอ้มหรือไม่ ขยะ มลพิษ เรามนัใจวา่เราเคารพต่อ
สิงทีมีอยูก่่อนทีเราจะตงับริษทัมนัแยล่งหรือดีขึนหรือไม่ แค่ทาํใหม้นัแยล่งก็ลาํบากแลว้ แต่การทาํ
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ใหดี้ขึนนนัทาํอยา่งไร เราเชือวา่การรักษาทรัพยากรทีมีอยูใ่หไ้ปถึงลูกหลานหรือใหย้าวนานต่อไป
ให่ดีทีสุด เมือเราเป็นบริษทัโทรคมนาคมเราอาจมีในเรืองของมลพิษนอ้ยมาก เราอาจจะไม่ตอ้งทาํ
อะไรมากนอกจากรักษาทรัพยากรทีมีอยูแ่ละใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่าทีสุด (กรรมการผูจ้ดัการ, 

) 

 4 ผู้ถือหุ้น ผูบ้ริหารของบริษทัฯ คาํนึงถึงความเสียงในการดาํเนินธุรกิจทีจะส่งผลต่อเงินทุน
ของผูถื้อหุ้น จึงใหค้วามสาํคญัในเรืองของความโปร่งใสตรงไปตรงมา การใชจ่้ายเงินอยา่ง
ระมดัระวงัและคุม้ค่า เพือรักษาเงินทุน สร้างผลกาํไรทีมีความเหมาะสมและต่อเนือง  

แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ประเด็นความเชือมโยงด้านผู้ถือหุ้น 

 คนทีนาํเงินมาลงทุนกบัเรา ธุรกิจทีมีความเสียง ในวนัเวลาทีเราไม่รู้วา่จะเกิดอะไรขึน มี
เพียงกระดาษแผน่เดียวสาํหรับคนทีนาํเงินมาลงทุน เรามองถึงเรืองความโปร่งใสตรงไปตรงมาการ
ใชจ่้ายเงินตอ้งระมดัระวงั เรืองนีตอ้งดูแลให้ดี เราโปร่งใสเคารพต่อเงินลุงทุนหรือไม่ โครงการ
ต่างๆมีความเสียงเพือใหเ้กิดผลต่อองคก์รในอนาคต หรือมีความเสียงเพือใหเ้กิดผลต่อคนไม่กี
คนเราตอ้งทาํใหส้อดคลอ้ง กาํไรไม่ไดแ้ปลวา่ตอ้งใหไ้ดม้ากทีสุดแต่ตอ้งมีความเหมาะสมและ
ต่อเนือง สรุป คือตอ้งโปร่งใสและใชจ่้ายเงินอยา่งคุม้ค่า เราจะหวงัแต่กาํไรโดยทีไม่เอือเฟือคนอืน
เลย อนันีเราก็ทาํได ้แต่จะเกิดคาํถามวา่ เราไม่มองดา้นอืนเลยหรือ ผูถื้อหุ้นไม่ไดเ้นน้แต่กาํไรเพียง
อยา่งเดียว เคา้ก็เนน้ดา้นนีดว้ย มนัเลยตอ้งมีและมีในระดบัทีพอเพียง ในระดบัทีน่าพอใจ 

(กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 5 คู่ค้า (Partner) ทางบริษทัฯ คาํนึงถึงการพึงพาอาศยักนัระหวา่งบริษทักบัคู่คา้ การพฒันา
และสร้างความเขา้ใจร่วมกนั เพือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑที์มีคุณภาพทีดีตามความตอ้งการของลูกคา้สร้าง
มูลค่าเพิมใหแ้ก่คู่คา้ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการช่วยลดตน้ทุนทงั 3 ฝ่าย  

แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์เป็นประเด็นความเชือมโยงด้านคู่ค้า 

 เราไม่ไดข้ายของอยา่งเดียวเราเราให่บริการหลงัการขายดว้ย เราซือของมาจากคนอืนๆ เราก็
ตอ้งดูแลเคา้ เราเอาเปรียบเคา้หรือไม่ บางคนคิดวา่เราเป็นคนซือเราคือผูมี้อาํนาจต่อรองก็จะเอาตงั
เองไปเบ่งกบัผูค้า้ เมือเคา้มาขายใหเ้ราเราตอ้งดูแลรับผดิชอบเคา้ ถา้เคา้ไม่ขายใหเ้ราเคา้จะขายให้
ใคร เรามองวา่ทีลูกคา้ซือของจากเราไม่ยอมเปลียนไปจากเราก็เพราะเราทาํงานไดดี้ ฉะนนั เราก็
อยากใหสิ้งนนัไปสู่คนทีขายของใหเ้ราดว้ยการทีเราไปพูดคุย ไปพฒันาคู่คา้นนั ถา้เคา้ทาํถูกใจเราก็
เป็นการลดตน้ทุนทงัสองฝ่าย ส่วนเคา้ไดมู้ลค่าเพิมขึนจากการปรับปรุงคุณภาพใหดี้ขึนตามทีเรา
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สอนให ้และเราก็ไม่ตอ้งเหนือยในการหาคนงานเพิมการถ่ายโอนบางกิจกรรมไปสู่คู่คา้ เป็นการ
ช่วยเพิมมูลค่าใหเ้คา้ไดมี้อะไรก็พดูคุยกนัมีความยดืหยุน่ ช่วยเหลือกนั สรุป คือ พฒันาเคา้ เห็นเคา้
เป็นเหมือนพนกังานของเรา (กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 เราคา้ขายกบัคู่คา้ เคา้บอกไม่มีเงินสถานการณืมนัเปลียนเราก็เงินมดัจาํของเราไวใ้หเ้ลยแลว้
ไปเอาของมาเลยถา้เห็นวา่ขาดทุนอยา่งไรแลว้ค่อยมาคุยกนั เคา้ก็สบายใจในการทาํงานกบัเรา 

(ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ, ) 

 เราก็มีการเรียนรู้ไปกบัคู่คา้ มีการสอนเคา้วา่สินคา้ทีดีมีคุณภาพทีคุณจะไดม้าส่งใหเ้รานนั
จะตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร เราไม่ไดก้ดราคาใหถู้กทีสุดมนัก็ตอ้งเป็นไปตามกลไกลตลาด เราก็สอน
ไป ไปตรวจงานใหค้าํแนะนาํบา้งจะไดเ้ขา้ใจตรงกนั (ผูป้ระสานงานองคก์ร, ) 

6 ชุมชน/สังคม ทางบริษทัฯคาํนึงถึงความสาํคญัต่อชุมชน/สังคมซึงเป็นทีตงัของบริษทัฯและศูนย์
ใหบ้ริการ โดยใหค้วามสาํคญัในการลดผลกระทบต่อชุมชนทีเกิดจากกิจกรรมการดาํเนินงานของ
บริษทัฯช่วยเหลือชุมชนโดยการเนน้จา้งแรงงานจากชุมชน การสร้างความภาคภูมิใจใหแ้กชุมชน 
รวมถึงการบริจาคเงินหรือมีสิงของหากมีโอกาส 

 แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ประเด็นความเชือมโยงด้านชุมชน/สังคม 

 เราตงับริษทัอาจผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง เรามีความคิดในการส่งเสริมชมชุน สังคม วดั 
โรงงเรียน ให้เจริญกา้วหนา้ไปพร้อมกบัทีเราอยูเ่จริญขึน โดยเฉพาะเมือเรามีกาํไรพอเหลือ เราควร
แบ่งใหบ้า้งเราอยากเป็นบริษทัทีตงัแลว้มีคนยา้ยเขา้มาอยูเ่พราะความเจริญ 

 ถา้เราไม่ทาํใหใ้ครเดือดร้อน เคา้ก็จะไม่มีความขดัแยง้และไม่มีการร้องเรียนถา้มีเราก็ตอ้ง
แกไ้ข ถา้ธุรกิจทาํแลว้เราไดป้ระโยชน์ชุมชนก็ไดป้ระโยชน์สอดคลอ้งกนัเราจะทาํเมือเราใช้
แรงงานจากชุมขน เราตอ้งมาตงัธุรกิจยูใ่นแหล่งทีเคา้พกัอาศยัเราตอ้งไม่ทาํใหเ้คา้เดือดร้อนเคา้
พอใจและดีใจ (กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 ถา้บริษทัเราพอมีกาํไร เราก็ใหส่้วนสวสัดิการใหพ้นกังานเพิมขึนและส่วนหนึงเราก็มอบ
ใหส้ังคมรอบขา้ง เราทาํงานตอนกลางวนัและกลางคืนเนืองจากเราตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลา
เนืองจากเราตอ้งการใหลู้กคา้ทีสังงานมาไดรั้บงานไดโ้ดยเร็วและในส่วนนีมีผลกระทบกบัชุมชน
นอ้ยมากหรือเกือบจะไม่มีเลยดว้ยซาํแลว้เราก็จา้งชุมชนคนในทอ้งถินมาทาํงานทีนี เพราะวา่เราคน
พืนทีน่าจะไดอ้ยูก่บัครอบครัว น่าจะไดท้าํงานกบับริษทัทีดีในชุมชนของเคา้ (ผูป้ระสานงาน
องคก์ร, ) 
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 ส่วนการคน้หาจุดร่วมระหวา่งบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) และสังคม 
โดยพิจารณาบริบทของุรกิจ ซึงประกอบดว้ย กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขององคก์รและอิทธิพลของ
สังคมทีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร มีรายละเอียดดงัตารางที9 

แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นกจิกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร 

 เรานาํวสัดุมาจาคนอืนๆ เราตอ้งดูแลเคา้ เราเอาเปรียบเคา้หรือไม่ บางคนคิดวา่เราเป็นคน
ซือเราคือผูมี้อาํนาจต่อรองก็จะเอาตงัเองไปเบ่งกบัผูค้า้ เมือเคา้มาขายใหเ้ราเราตอ้งดูแลรับผดิชอบ
เคา้ ถา้เคา้ไม่ขายใหเ้ราเคา้จะขายใหใ้คร 

 เราตอ้งซือสัตย ์ไม่ใช่วา่เสนออยา่งแต่ขายอีกอยา่งตอ้งเอาใจเคา้มาใส่ใจเรา เวลาเราชอบ
อยา่งไรเราก็ตอ้งทาํอยา่งนนักบัลูกคา้เราตอ้งส่งมอบมอบสินคา้และบริการ ผมวา่เราตอ้ง
ตรงไปตรงมา เมือใดเราไม่ซือสัตยต่์อลูกคา้ เราก็ผดิต่อธุรกิจ ของเราเมือนนักลยทุธ์ของเราก็คือ
เมือลูกคา้ตอ้งการอยา่งไรเราก็ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความซือสัตย ์

 เรามองเรืองความโปร่งใสตรงไปตรงมาการใชจ่้ายเงินตอ้งระมดัระวงั เรืองนีตอ้งดูแลใหดี้ 
เราโปร่งใสเคารพต่อเงินลงทุนหรือไม่ โครงการต่างๆมีความเสียงเพือใหเ้กิดผลต่อองคก์รใน
อนาคต หรือมีความเสียงเพือใหเ้กิดผลต่อคนไม่กีคนเราตอ้งทาํใหส้อดคลอ้ง กาํไรไม่ไดแ้ปลวา่
ตอ้งใหไ้ดม้ากทีสุดแต่ตอ้งมีความเหมาะสมและต่อเนือง สรุปคือ ตอ้งโปร่งใส และใชจ่้ายเงินอยา่ง
คุม้ค่า การทีเราไปพดูคุยและพฒันาคู่คา้นนัถา้เคา้ทาํถูกใจเราก็เป็นการลดทุนทงัสองฝ่าย ส่วนเคา้
ไดมู้ลค่าเพิมขึนจากการปรับปรุงคุณภาพใหดี้ขึนตามทีเราสอนให ้และเราไม่ตอ้งเหนือยในการหา
คนงานเพิม การถ่ายโอนบางกิจกรรมไปสู่คู่คา้เป็นการช่วยเพิมมูลค่าใหเ้คา้ไดมี้อะไรคุยกนั มีความ
ช่วยเหลือหยดืหยุน่กนั สรุปคือ พฒันาเคา้เห็นเคา้เป็นเหมือนพนกังานของเรา สิงทีเราทาํคือ เรามี
ระบบมาตรฐานการใหบ้ริการจากเอม็อีเอฟ เรือองอิริยาบถของพนกังานหรือกายรยศาสตร์ก็สาํคญั 
การนงัมากเกินไป แสงสวา่งไม่พอ เสียงดงั เสียงดงัเป็นเรืองทีเราตอ้งดูแล เมือเรามีวสิัยทศัสน์ 
กาํหนดเป็นนโยบาย ถ่ายทอดใหค้นปฏิบติัใหเ้คา้เห็นความสาํคญั เราก็เริมให้นโยบายและแบ่งเป็น
ทีมไป บางทีเป็นการสร้างคน เคา้อาจมีโอกาสเป็นหวัหนา้หน่วยงานบริหารหนึงทีม เรียกวา่ Cross 

Function เพราะมีหลายแผนกในทีมหนึง เรากระจายงานออกไปเคา้เองก็มีความทา้ทาย ไม่เบือ 
เหมือนเป็นภาระแต่ก็เป็นงานในมีสีสันบา้ง (กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 ตอนทีเราเริมทาํธุรกิจ ผูบ้ริหารคนเก่าเคา้ก็ทาํเรืองพวกนีคือทาํเป็นปกติของเรา เคา้มาอยู่
กบัเราเคา้มีรายไดน้อ้ยกวา่เมือเทียบกบัผูถื้อหุน้ หรือลูกคา้ หรือผูข้ายของใหเ้คา้มีความเป็นอยูที่ดี
ขึน เคา้เรยกร้องก็ไม่เป็นไร เพราะทุกอยา่งเรามีหลกัการ ทุกอยา่งเราสามารถสืบยอ้นกลบัไดเ้ราก็

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 
 

บอกเคา้ ดงันนัก็อยูด้ว้ยกนัไดน้านเราไม่ทาํอะไรแบบมวัๆไม่มีหลกัการ สิงหนึงทีเราใหก้บั
พนกังานเราสาํรวจหมดทงับริษทัอะไรทีไม่ดีไม่ปลอดภยั เราก็ควบคุมใหห้มด เราหวงัวา่เมือ
พนกังานเคา้มาทาํงานกบัเราเคา้ก็มีกองทุนสาํรองเลียงชีพและเคา้ก็ไม่เสือมสุขภาพ  เราคา้ขายกบัคู่
คา้บอกไม่มีเงิน สถานการณ์มนัเปลียน  เราก็เอาเงินมดัจาํของเราไวใ้หเ้ลย แลว้ไปเอาของมาเลยถา้
เห็นวา่ขาดทุนอยา่งไรแลว้ค่อยมาคุยกนัเคา้ก็สบายใจในการทาํงานกบัเรา (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายปฏิบติัการ, ) 

 เราตอ้งมุ่งผลิตบริการใหมี้คุณภาพ พนกังานทีทาํงานก็ตอ้งไดรั้บความดูแลเครืองมือในการ
ทาํงานพร้อมหรือไม่ เป็นอนัตรายหรือไม่จะเห็นไดจ้ากระบบต่างๆทีเราใส่เขา้ไปอยา่งคุณภาพของ
ระบบการทาํงาน (ผูป้ระสานงานองคก์ร, ) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ไดค้าํนึงถึง
กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของบริษทัฯทีอาจส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯดงันี 

1 กิจกรรมทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการใหบ้ริการ 

 1.1 บริษทัฯมุ่งเนน้การผลิตการใหบ้ริการสือสารสัญญาณความเร็วสูง ตามมาตรฐานการ
ใหบ้ริการ รวมถึงการคาํนึงถึงปัญหาและพยายามป้องกนัปัญหาทีอาจส่งผลกระทบต่อลูกคา้ 

 1.2 บริษทัฯใหค้วามสาํคญัในดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงานของ
พนกังาน เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทาํงาน 

2 กิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการใหบ้ริการและการขาย บริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัในการปฏิบติัต่อ
ลูกคา้ โดยยดึถือหลกัการดูแลลูกคา้อยา่งดีดว้ยความซือสัตยแ์ละตรงไปตรงมา 

3 บริษทัฯใหค้วามสาํคญัในเรืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรงไปตรงมาการใชจ่้ายเงินอยา่ง
ระมดัระวงัและคุม้ค่า เพือควบคุมความเสียงในการดาํเนินธุรกิจ รักษาเงินทุน สร้างผลกาํไรทีมี
ความเหมาะสมและต่อเนือง 

4 บริษทัฯใหค้วามสาํคญัในการดูแลพนกักงาน ทงัดา้นสวสัดิภาพในการทาํงานและสวสัดิการ
ต่างๆการใหผ้ลตอบแทนทีคุม้ค่า มีการจารณาปรับขึนค่าแรงอยา่งมีหลกัการ ตลอดจนการพฒันา
ศกัยภาพความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังาน 
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5 บริษทัฯใหค้วามสาํคญัในการซือวสัดุอุปกรณ์ในราคาและเงือนไขทีเป็นธรรม มีการพฒันาและ
สร้างความมนัใจร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบัคู่คา้ เพือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑที์มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิม
ใหแ้ก่คู่คา้ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการช่วยลดตน้ทุนทงัสองฝ่าย 

แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นอทิธิพลทางสังคมทีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
องค์กร 

 ส่วนมากบริษทัมีแต่คนทาํงานเครืองจกัรในการทาํงานแทบไม่มี เคา้ไม่ไดม้าทาํงานเพือให้
เรามีกาํไร เคา้มาเพือเลียงชีพของเคา้ทาํอยา่งไรใหเ้ราดูแลเคา้ เราเอาพอ่แม่ลูกหลานของเคา้มา
ทาํงานร่วมกบัเรา เคา้มีสวสัดิภาพในการทาํงานดีหรือไม่ มีผลตอบแทนทีคุม้ค่ากบัการททีเคา้มา
ทาํงานใหเ้ราหรือไม่ 

 เราไม่ไดข้ายของเพียงอยา่งเดียว เราซือวตัถุดิบมากจากคนอืนๆ เราตอ้งดูแลเคา้ดว้ย เรา
เอาเปรียเคา้หรือไม่ บางคนคิดวา่เราเป็นคนซือเราคือพระเจา้ก็เอาตวัเองไปเบ่งกบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 
เมือเคา้มาขายให้เราเราตอ้งดูแลรับผดิชอบเคา้ ถา้เคา้ไม่ขายใหเ้ราเคา้จะขายใหใ้คร 

 เราอยูต่รงนี เราทาํภาระใหก้บัสิงแวดลอ้มหรือไม่ เรามนัใจวา่เราเคารพต่อสิงสิงทีมีอยูก่่อน
สร้างโรงงานมนัแยล่งหรือดีขึนหรือไม่แต่ไม่ทาํมนัใหแ้ยก่็ลาํบากแลว้ แต่การทาํใหดี้ขึนนนัตอ้งทาํ
อยา่งไร การทีเราไปพดูคุย ไปพฒันาคู่คา้นนั ถา้เคา้ทาํถูกใจเราก็เป็นการลดตน้ทุนทงัสองฝ่าย ส่วน
เคา้ไดเ้พิมมูลค่าจากการปรับปรุงคุณภาพใหดี้ขึนตามทีเราสอน และเราก็ไม่ตอ้งเหนือยในการหา
คนงานเพิม การถ่ายโอนบางกิจกรรมไปสู่คู่คา้เป็นการช่วยเพิมมูลค่ามหเ้คา้ไดมี้อะไรพดูคุยกนัมี
ความหยดืหยุน่ ช่วยเหลือกนั เรามีนโยบายทีจะจา้งพนกังานตามชุมชนมาทาํงานเนืองจากเราไม่
อยากใหเ้คา้เดินทางมาทาํงานดว้ยความลาํบาก แมว้า่เราจะไม่ไดน้าํเรืองการพฒันาชุมชนเป็นเรือง
นาํ แต่เราก็ทาํเมือมีโอกาสมาถึง เมือวดัมีการจดักิจกรรมเราก็ร่วมทาํบุญโดยมีนโยบายวา่ถา้เป็นวดั
หรือโรงเรียน เราก็ใหม้ากหน่อย 

 เราสามารถตงับริษทัอยูใ่นแหล่งชุมชนไดเ้นืองจากทางเราไม่ไดส้ร้างมลพิษอะไรมากมาย
ใหก้บัสิงแวดลอ้มหรือชุมชน เราควรช่วยส่งเสริม ชุมชน วดั สังคม โรงเรียน ให้เจริญกา้วหนา้ไป
พร้อมๆกบัทีเราเจริญขึน โดยเฉพาะเมือเรามีกาํไรเหลือพอ ควรแบ่งใหช้บบา้งเราอยากเป็นบริษทั
ทีตงัแลว้ คนยา้ยเขา้มาอยูเ่พราะมีความเจริญ เราอยูต่รงนี เราทาํภาระใหก้บัสิงแวดลอ้มหรือไม่ เรา
มนัใจวา่เราเคารพต่อสิงสิงทีมีอยูก่่อนสร้างโรงงานมนัแยล่งหรือดีขึนหรือไม่แต่ไม่ทาํมนัใหแ้ยก่็
ลาํบากแลว้ แต่การทาํใหดี้ขึนนนัตอ้งทาํอยา่งไร การทีเราไปพดูคุย ไปพฒันาคู่คา้นนั ถา้เคา้ทาํ
ถูกใจเราก็เป็นการลดตน้ทุนทงัสองฝ่าย ส่วนเคา้ไดเ้พิมมูลค่าจากการปรับปรุงคุณภาพใหดี้ขึน
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ตามทีเราสอน และเราก็ไม่ตอ้งเหนือยในการหาคนงานเพิม การถ่ายโอนบางกิจกรรมไปสู่คู่คา้เป็น
การช่วยเพิมมูลค่ามหเ้คา้ไดมี้อะไรพดูคุยกนัมีความหยดืหยุน่ ช่วยเหลือกนั เรามีนโยบายทีจะจา้ง
พนกังานตามชุมชนมาทาํงานเนืองจากเราไม่อยากใหเ้คา้เดินทางมาทาํงานดว้ยความลาํบาก แมว้า่
เราจะไม่ไดน้าํเรืองการพฒันาชุมชนเป็นเรืองนาํ แต่เราก็ทาํเมือมีโอกาสมาถึง เมือวดัมีการจดั
กิจกรรมเราก็ร่วมทาํบุญโดยมีนโยบายวา่ถา้เป็นวดัหรือโรงเรียน เราก็ใหม้ากหน่อย เราสามารถตงั
บริษทัอยูใ่นแหล่งชุมชนไดเ้นืองจากทางเราไม่ไดส้ร้างมลพิษอะไรมากมายใหก้บัสิงแวดลอ้มหรือ
ชุมชน เราควรช่วยส่งเสริม ชุมชน วดั สังคม โรงเรียน ใหเ้จริญกา้วหนา้ไปพร้อมๆกบัทีเราเจริญ
ขึน โดยเฉพาะเมือเรามีกาํไรเหลือพอ ควรแบ่งใหช้บบา้งเราอยากเป็นบริษทัทีตงัแลว้ คนยา้ยเขา้มา
อยูเ่พราะมีความเจริญ (กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 ตงัแต่เริมตงับริษทัมาเราก็มีใบอนุญาติในการใหบ้ริการสือสัญญาณความเร็วสูงเป็นพืนฐาน
สาํหรับบริษทัก่อน เรืองของของการใหบ้ริการนนัทางพนกังานก็รับผดิชอบส่วนหนึง ทางฝ่าย
บริหารก็ตอ้งเขียนรายละเอียดไปตกลงกบัลูกคา้ เราไม่ขายของเกรดตาํ ฝ่ายจดัซือทีเกียวขอ้งตอ้ง
วสัดุทีมีคุณภาพดีๆมา ฝ่ายวศิวกรตอ้งออกแบบโซลูชนัในการใหบ้ริการทีมีคุณภาพ ไม่อยา่งนนั
มนัจะใชง้านไดแ้ต่ตอ้งเปลียนหรือซ่อมอุปกรณ์บ่อย 

 เกรดตาํ ฝ่ายจดัซือทีเกียวขอ้งตอ้งวสัดุทีมีคุณภาพดีๆมา ฝ่ายวศิวกรตอ้งออกแบบโซลูชนั
ในการใหบ้ริการทีมีคุณภาพ ไม่อยา่งนนัมนัจะใชง้านไดแ้ต่ตอ้งเปลียนหรือซ่อมอุปกรณ์บ่อย 

 เราคา้ขายคู่คา้เคา้บอกไม่มีเงิน สถานการณ์มนัเปลียน เราก็เอาเงินมดัจาํของเราไวใ้หเ้ลย 
แลว้ไปเอาของมาเลยถา้เห็นวา่ขาดทุนอยา่งไรแลว้ค่อยมาคุยกนัเคา้ก็สบายใจในการทาํงานร่วมกบั
เรา (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ, ) 

 เราตอ้งมุ่งมนัทีจะผลิตบริการทีมีคุณภาพ ส่วนใหญ่ทีคา้ขายกนับางรายก็ตงัแต่เริมเปิด
บริษทัมาจนถึงเดียวนีก็ยงัเป็นคู่คา้กบับริษทัอยู ่เราทาํงานตอนกลางวนัและกลางคืนเนืองจากเรา
ตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลาเนืองจากเราตอ้งการใหลู้กคา้ทีสังงานมาไดรั้บงานไดโ้ดยเร็วและในส่วนนี
มีผลกระทบกบัชุมชนนอ้ยมากหรือเกือบจะไม่มีเลยดว้ยซาํแลว้เราก็จา้งชุมชนคนในทอ้งถินมา
ทาํงานทีนี เพราะวา่เราคนพืนทีน่าจะไดอ้ยูก่บัครอบครัว น่าจะไดท้าํงานกบับริษทัทีดีในชุมชน
ของเคา้ (ผูป้ระสานงานองคก์ร, ) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่ บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) มีกิจกรรมที
เกียวขอ้งกบัปัจจยัทางสังคมทีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯดงันี 
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 1 ปัจจยัดา้นทรัพยากรในชุมชน ทางบริษทัฯมีนโยบายในการพิจารณาจา้งแรงงานและรับ
ซือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆทีเกิดขึนภายในทอ้งถินเป็นหลกั 

 2 ปัจจยัดา้นกฎเกณฑที์ควบคุมการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ทางบริษทัฯประกอบธุรกิจใน
กลุ่มการสือสาร ลูกคา้ของบริษทัฯส่วนมากใหค้วามสาํคญัในเรืองของการใหบ้ริการ บริษทัฯจึงให้
ความสาํคญัในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความซือสัตยก์ารผลิตสินคา้และบริการที
ดีมีคุณภาพ 

 3 ปัจจยัดา้นมาตรฐานคุณภาพชีวติของชุมชน ททางบริษทัฯจา้งพนกังานซึงส่วนใหญ่เป็น
คนทีอาศยัอยูใ่นพืนทีทีตงัของบริษทัฯและยงัใหค้วามสาํคญัในดา้นค่าจา้งทีสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน
รวมถึงความปลอดภยัจากการทาํงานของพนกังานสิงเหล่านีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติของ
พนกังานและครอบครัวทีอยูอ่าศยัตามพืนที บริษทัฯยงัใหค้วามสาํคญัต่อการควบคุมกิจกรรมการ
ดาํเนินงานไม่ใหส่้งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มรอบขา้งนอกจากนียงัใหก้ารส่วเสริมลกัษณะของการ
บริจาคเงิน สิงเพือใหชุ้มชนมีความเจริญมากขึน 

 4 ปัจจยัดา้นความพร้อมของการสือสารสนบัสนุน ทางบริษทัฯรับซือวสัดุทางการประกอบ
กิจการคู่คา้ (Partner) โดยส่วนใหญ่เป็นคู่คา้ทีติดต่อคา้ขายกบับริษทัฯมาเป็นระยะเวลานาน 

2.2 การจัดลาํดับความสําคัญและเลอืกประเด็นทางสังคม 

เมือพิจารณาจากกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมทีทาง บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั 
(มหาชน) เลือกดาํเนินการนนั พบวา่มีประเด็นทางสังคมทีสามารถส่งผลต่อธุรกิจ ดงันี 

แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นางสังคมทสีามารถส่งผลต่อธุรกจิ 

 เราไม่ไดข้ายของเพียงอยา่งเดียว เราซือวตัถุดิบมากจากคนอืนๆ เราตอ้งดูแลเคา้ดว้ย เรา
เอาเปรียเคา้หรือไม่ บางคนคิดวา่เราเป็นคนซือเราคือพระเจา้ก็เอาตวัเองไปเบ่งกบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 
เมือเคา้มาขายให้เราเราตอ้งดูแลรับผดิชอบเคา้ ถา้เคา้ไม่ขายใหเ้ราเคา้จะขายใหใ้คร 

 เราตอ้งซือสัตย ์ไม่ใช่วา่เสนออยา่งแต่ขายอีกอยา่งตอ้งเอาใจเคา้มาใส่ใจเรา เวลาเราชอบ
อยา่งไรเราก็ตอ้งทาํอยา่งนนักบัลูกคา้เราตอ้งส่งมอบมอบสินคา้และบริการ เราตอ้งตรงไปตรงมา 
เมือใดทีเราไม่ซือสัตยต่์อลูกคา้ เราก็ผดิต่อธุรกิจของเราเมือนนั 

 เรืองความปลอดภยัของพนกังานมีความสาํคญั สวสัดิภาพในการทาํงานก็สาํคญัเราตอ้ง
คาํนึงถึงเคา้ไม่ใช่วา่เราเป็นเจา้ของกิจการจะทาํอะไรได ้เรามองเรืองความโปร่งใสตรงไปตรงมา
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การใชจ่้ายเงินตอ้งระมดัระวงั คนบริหาคนหนึง คนออกเงินทุนอีกคน เรืองนีตอ้งดูแลใหดี้ เรา
โปร่งใสเคารพต่อเงินลงทุนหรือไม่ โครงการต่างๆมีความเสียงเพือใหเ้กิดผลต่อคนไม่กีคน เราตอ้ง
ทาํใหส้อดคลอ้ง กาํไรไม่ไดแ้ปลวา่ตอ้งใหไ้ดม้ากทีสุด แต่ตอ้งมีความเหมาะสมและต่อเนืองสรุป
คือ ตอ้งโปร่งใส และใชจ่้ายเงินอยา่งคุม้ค่า การทีเราไปพูดคุย ไปพฒันาคู่คา้นนั ถา้เคา้ทาํถูกใจเราก็
เป็นการลดตน้ทุนทงัสองฝ่าย ส่วนเคา้ไดมู้ลค่าเพิมขึนจากการปรับปรุงคุณภาพใหดี้ขึนตามทีเรา
สอนให ้และเราก็ไม่ตอ้งเหนือยในการหาคนงานเพิมการถ่ายโอนบางกิจกรรมไปสู่คู่คา้ เป็นการ
ช่วยเพิมมูลค่าใหเ้คา้ไดมี้อะไรก็พดูคุยกนัมีความยดืหยุน่ ช่วยเหลือกนั สรุป คือ พฒันาเคา้ เห็นเคา้
เป็นเหมือนพนกังานของเรา 

 เราเชือวา่เราตอ้งรักษาทรัพยากรทีมีอยูใ่หไ้ปถึงลูกหลานหรือใหย้าวนานทีสุด เราควรช่วย
ส่งเสริมชุมชน วดั สังคม โรงเรียน ให้เจริญกา้วหนา้ไปพร้อมกบัทีเราเจริญ โดยเฉพาะเมือเรามี
กาํไรเหลือมากพอ เราควรแบ่งใหบ้า้ง เราออยากเป็นบริษทัฯทีมาตงัแลว้ คนยา้ยเขา้มาอยูเ่พราะมี
ความเจริญ แมว้า่เราจะไม่ไดน้าํเรืองการพฒันาชุมชนเป็นเรืองนาํ แต่เราก็ทาํเมือมีโอกาสมาถึงเมือ
วดัมีการจดักิจกรรมเราก็ร่วมทาํบุญโดยมีนโยบายวา่ถา้เป็นวดัหรือโรงเรียน เราก็ใหม้ากหน่อย 

ส่วนทรัพยากรทีเราไม่ไดใ้ชเ้ราไม่มีทีเก็บแทนทีจะเอาขายหรือเอาทิงเราก็ไปถามคนชุมชนในพืน
ทีวา่เคา้ตอ้งการไหม ถา้เคา้ตอ้งการเราก็นาํไปบริจาค ส่วนการบริจาคเงินเราก็ทาํดว้ย เราให้
ทุนการศึกษากบัโรงเรียนต่างๆตามชุมชน เราใหทุ้นเรียนดีและใหทุ้นอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน 
ซึงก็ทาํมาตงัแต่บริษทัเพิงเริมเปิดแลว้ก็ทาํมาเรือยๆ ลูกคา้จะซือของจากเราก็อยากรู้วา่เราคือใคร 
เราซือของมาจากใคร เราดูแลพนกังานดีหรือไม่ เราทิงสิงปฏิกลูใหชุ้มชนเดือดดร้อนหรือไม่ สิง
เหล่านีนีลูกคา้เริมถาม ทาํใหห้ลายคนเริมเห็นประโยชน์ของซีเอสอาร์มากขึน นีคือสิงทีดีถึงจุด
หนึงทุกคนตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสิงทีเราสร้างขึน เมือราใชแ้รงงานจากชุมชน เราตอ้งมาตงั
ธุรกิจอยูใ่นแหล่งทีเคา้พกัอาศยั เราตอ้งไม่ทาํใหเ้คา้เดือดร้อน (กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 ตอนทีเราเริมทาํธุรกิจ ผูบ้ริหารคนเก่าเคา้ก็ทาํแบบนีคือทาํเป็นปกติของเรา เช่าประมูล
สัมปทานจากทีต่าง การสอบใบอนุญาติเพือใหส้ามารถทาํธุรกิจได ้ตงัแต่เริมตงับริษทัมาเราก็มีใบ
อนุญาติในการใหบ้ริการสือสัญญาณความเร็วสูงเป็นพืนฐานสาํหรับบริษทัก่อน เรืองของของการ
ใหบ้ริการนนัทางพนกังานก็รับผดิชอบส่วนหนึง ทางฝ่ายบริหารก็ตอ้งเขียนรายละเอียดไปตกลง
กบัลูกคา้ เราไม่ขายของเกรดตาํ ฝ่ายจดัซือทีเกียวขอ้งตอ้งวสัดุทีมีคุณภาพดีๆมา ฝ่ายวศิวกรตอ้ง
ออกแบบโซลูชนัในการใหบ้ริการทีมีคุณภาพ ไม่อยา่งนนัมนัจะใชง้านไดแ้ต่ตอ้งเปลียนหรือซ่อม
อุปกรณ์บ่อย เราคา้ขายกบัคู่คา้ เคา้บอกไม่มีเงินสถานการณืมนัเปลียนเราก็เงินมดัจาํของเราไวใ้ห้
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เลยแลว้ไปเอาของมาเลยถา้เห็นวา่ขาดทุนอยา่งไรแลว้ค่อยมาคุยกนั เคา้ก็สบายใจในการทาํงานกบั
เรา (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ, ) 

 พนกังานทีเคา้ทาํงานก็ตอ้งไดรั้บการดูแลเครืองเครืองมือในการทาํงานพร้อมหรือไม่ เป็น
อนัตรายหรือไม่จะเห็นไดจ้ากระบบต่างๆทีเราใส่เขา้ไปอยา่งคุณภาพของระบบการทาํงาน ส่วน
หนึงเราก็มอบให้โรงเรียนภายในชุมชน โรงพยาบาลหรือมูลนิธิต่างๆ (ผูป้ระสานงานองคก์ร, 

) 

 จากคาํบรรยายพบวา่ บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) มีประเด็นทางสังคมที
สามารถส่งผลต่อธุรกิจ ประกอบดว้ย  

 1 ประเด็นทางสังคมทวัไป ประเด็นทวัไปทีสังคมใหค้วามสนใจ เช่น การแสดงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัฯ การเป็นพุทธศาสนิกชนทีดี การสืบสานวฒันธรรมประเพณี การช่วยเหลือ
สังคม เป็นตน้ ทางบริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัต่อประเด็นทางสังคมเหล่านี ดดยมีกิจกรรมความรับผิ
ชอบต่อสังคม ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมทาํบุญตกับาตรปีใหม่ รดนาํดาํหวัผูบ้ริหารวนัสงกรานตเ์พือ
อนุรักษป์ระเพณีไทย การร่วมงานกบัชุมชนเป็นประจาํอยา่งสมาํเสมอทุกปี การมอบทุนหรือ
สิงของสนบัสนุนแก่องคก์รทีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนเป็นประจาํทุกปี เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
สถานีอนามยั วดั ชมรม เทศบาล หรือแมแ้ต่การบริจาคช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ เป็นตน้ 

 2 ผลกระทบต่อสังคมอนัเกดิจากห่วงโซ่คุณค่าของค์กร ในการดาํเนินธุรกิจนนับริษทัฯ ได้
ยดึหลกัการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม มีธรรมาภิบาล การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติั
กบัแรงงานอยา่งเป็นธรรม มีคความรับผดิชอบต่อลูกคา้ ผูบ้ริโภค และการดูแลสิงแวดลอ้ม 

 ทางบริษทัฯ คาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทีอาจจะเกิดจากกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของ
องคก์รจึงมีการจดักิจกรรมทีมุ่งลด และหลีกเลียงกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขององคก์รทีอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสังคม ดงันี 

  การเขา้รับรองมาจรฐานระบบคุณภาพในดา้นการใหบ้ริการเพือใชเ้ป็นมาตรฐาน
ระบบการควบคุมการทาํงานใหไ้ดง้านทีมีคุณภาพ 

  การเขา้รับรองมาตรฐานในดา้นการใหบ้ริการโดย เอม็อีเอฟ เพือใชเ้ป็นมาตรฐาน
การควบคุมกระบวกการการทาํงานของพนกังานเพือให้เกิดความมนัใจบริการและเกิดความพึง
พอใจกบัลูกคา้ สร้างความสัมพนัธ์อนัดี 
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 นอกจากนีทางบริษทัฯยงัไดด้าํเนินการเพือตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร
เพิมเติมมากกวา่ทีกฎหมายกาํหนดไวด้งันี 

  การจ่ายค่าตอบแทนแก่พนกังานสูงกวา่ค่าแรงขนัตาํ การจ่ายโบนสั การปรับค่าแรง
เพิมขึนทุกปี โดยอา้งอิงจากภาวะเงินเฟ้อและยอดขาย สนบัสนุนการฝึกอบรม งานสัมมนา และดู
งานต่างๆ ไม่วา่จะเป็นภายในหรือภายนอกองคก์รแก่เจา้หนา้ทีทุกคน ไม่วา่จะเป็นฝ่ายบริหารหรือ
ฝ่ายปฏิบติัการ อยา่งนอ้ยใน 1 ปี ตอ้งไดรั้บการอบรมหรืองานสัมมนา เป็นตน้ 

  การปรับลดราคาใหลู้กคา้ทนัทีในคาํสังซือ (Order)  หากตน้ทุนสินคา้มีการปรับ
ลดลง แต่หากตน้ทุนสูงขึนตอ้งพิจารณาวา่เป็นระยะเวลลานานหรือไม่ หากไม่นานทางบริษทัฯจะ
รับภาระตน้ทุนทีเพิมขึนเอง แต่หากตน้ทุนปรับขึนเป็นมาตรฐาน บริษทัฯจะพิจารณาปรับรคาขาย
เพิม แต่กาํไรลด (Margin) ลงเพือใหมี้ผลกระทบต่อลูกคา้นอ้ยทีสุด บริษทัฯจะยนิดีรับภาระ
ทงัหมดแทนลูกคา้ เมืออขอ้ตกลงใดทีตกลงกบัลูกคา้แลว้ แต่ต่อมาวสัดุมีการปรับตวัสูงขึน 

  การพฒันาร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบัคู่คา้ (Partner) เพือใหไ้ดว้สัดุทีทีคูณภาพ
ตรงตามความตอ้งการขององคก์ร ซึงจะส่งผลต่อตน้ทุนทีลดลงและสามารถสร้างมูลคา่เพิมจาก
บริการทงัสองฝ่าย  

 3 มิติทางสังคมในบริบทของการข่งขัน บริษทัฯมองวา่ลูกคา้มีความสนใจในเรืองจริยธรรม
ในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯมากขึน นอกจากนีประเด็นเรืองจริยธรรมดงักล่าว ยงัมีความ
เชือมโยงกบักฎหมายของแต่ละประเทศ ซึงมีผลต่อการกีดกนัทางการคา้ได ้

 จากการพิจารณากิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั 
(มหาชน) ยงัพบอีกวา่ทางบริษทัฯไดจ้ดัลาํดบัความสาํคญั และพิจารณาเลือกทีจะดาํเนินกิจกรรม
เหล่านี ดงันี 

แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นการจัดลาํดับความสําคัญประเด็นทางสังคมและการพจีารณา
เลอืกทจีะดําเนินการกจิกรรม 

 แมว้า่เราจะไม่ไดน้าํเรืองการพฒันาชุมชนเป็นเรืองนาํ แต่เราก็ทาํเมือโอกาสมาถึง เมือวดัมี
กิจกรรมเราก็ร่วมทาํบุญ โดยมีนโยบายวา่ถา้เป็นวดัหรือโรงเรียน เราก็ใหม้ากหน่อย ลูกคา้ให้
ความสาํคญัเรืองมตารฐานการใหบ้ริการ เราตอ้งทาํตวัเราใหดี้ก่อนสิงทีเราทาํมีผลต่อประชาชน 
ผูบ้ริโภค มีผลต่อลูกคา้ของเราตอ้งดูแลพฒันากนัไป ปัญหาถา้เกิดแลว้ตอ้งแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 
ป้องกนั ไม่ใหเ้กิดไดไ้หม เหล่านีคือสิงทีเราตอ้งทาํ 

 องคก์รเราไม่ไดน้าํดว้ยซีเอสอาร์ องคก์รเรานาํดว้ยธุรกิจ เพราะเราเป็นองคก์รธุรกิจ ดว้ย
สภาพทีเราเป็นบริษทัฯเล็กๆไม่ไดมี้ปัญหาเยอะ แตกต่างงจากโรงงานใหญ่ทีบางครังซีเอฃอาร์มี
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ความสาํคญัยงิกวา่ธุรกิจ หวัใจของธุรกิจแต่ละธุรกิจนนัแตกต่างกนั ส่วนหวัใขของเราคือลูกคา้ 
ดูแลลูกคา้ 

 ถา้ธุรกิจเราทาํแลว้ไดป้ระโยชน์และชุมชนก็ไดป้ระโยชน์สอดคลอ้งกนัเราจะทาํ แต่คือการ
ทาํงานโดยใชป้รัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือความมนัคงยงัยนืของผูร่้วมงาน ผูร่้วมงานก็คือ
พนกังาน ทาํแลว้ดีต่อผูถื้อหุ้นหรือไม่ ทาํแลว้ดีต่อชุมชนและสิงแวดลอ้มหรือไม่ ถา้ทาํแลว้ไม่ดีเรา
ก็อยา่ไปทาํ แต่ตวักรองหลกัทีใชพ้ิจารณาโครงการคือหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ 
มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั เราคงไม่บริหารงานตามแฟชนั ตอ้งอยูบ่นพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เลือกเรืองทีเหมาะสมกบัตวัเรา (กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 ตงัแต่เริมก่อตงับริษทัมาเราก็มีระบบพืนฐานทีจาํเป็นสาํหรับบริษทัก่อน บริษทัจะตอ้งมี
ระบบการทาํงานทีมีคุณภาพและมาตรฐาน เราเริมตน้จากพืนฐานของธุรกิจก็คือเรืองของคุณภาพ
ก่อน แลว้มาเรืองคน และเรืองสิงแวดลอ้ม บริษทัฯเป็นองคก์รทีแสวงหากาํไร ทุกการกระทาํก็ตอ้ง
มีผลแต่ถา้เรามุ่งแต่ผลเพียงอยา่งเดียวมนัไม่ถูกตอ้ง ก็ตอ้งกระจายผลประโยชน์ใหท้วัถึงงกนั เราคง
ไม่เอาเงินไปททาํอะไรโดยไม่มีเหตุผล เราหวงัแต่กาํไรโดยทีไม่เอือเฟือคนอืนเลยอนันีเรากาํไดแ้ต่
จะเกิดคาํถามวา่ เราไม่มองดา้นอืนเลยหรือ ผูถื้อหุน้ไม่ไดเ้นน้กาํๆรเพียงอยา่งเดียว เคา้ก็เนน้ดา้นนี
ดว้ย มนัตอ้งมีดว้ยในระดบัทีเพียงพอ ในระดบัทีน่าพอใจ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ, 

) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่ บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัลาํดบั
ความสาํคญัละเลือกตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมทีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัองคก์ร โดยมุ่งเนน้
นตอบสนองต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รทงั 6 กลุ่ม ตามลาํดบัความสาํคญั ซึงพิจารณา
ร่วมกบัวสิัยทศัน์ของบริษทัฯและบริบททางธุรกิจขององคก์ร คาํนึงถึงการใชท้รัพยากรทีมีอยูใ่ห้
เกิดประคุม้ค่าสอดคลอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนืองจากบริษทัฯมองวา่ตนเองเป็นองค์
ธุรกิจขนาดเล็ก 

 ดงันนั สามารถสรุปไดว้า่ การจดัลาํดบัความสาํคญัและการเลือกประเด็นทางสังคมของ
บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน)จะคาํนึงถึงลาํดบัความสาํคญัของกลุ่มผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียขององคก์ร ร่วมกบัการพิจารณาบริบททางธุรกิจขององคก์ร พร้อมกบัยดึถือหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อประเด็นปัญหาผลกระทบต่อสังคมอนัเกิดจาก
ห่วงโซ่คุณค่าขององคก์รมากทีสุด และเลือกนาํประเด็นทางสังคมดงักล่าวมากาํหนดกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมเพือไม่ใหส่้งผลกระทบ หรือส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร
นอ้ยทีสุด ไดแ้ก่ การดาํเนินกิจการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล การติดต่อกบัคู่คา้ในราคาทีเป็นธรรม และ
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การระบบมาตรฐานสากลมาใชใ้นการบริหารจดัการในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นมาตรฐานและคุณภาพ
ของบริการ ดา้นความปลอดภยัของพนกังาน ดา้นสิงแวดลอ้ม ดา้นชุมชน/สังคม เป็นตน้ ส่วน
ประเด็นทางสังคมทวัไปเป็นปรระเด็นทีบริษทัฯก็ใหค้วามสาํคญัและเลือกดาํเนินการในลาํดบัถดั
มาดว้ย การร่วมกิจกรรมของชุมชน และการช่วยเหลือชุมชนดว้ยกามรบริจาคเงิน หรือสิงของ
ใหแ้ก่องคก์รทางสังคมทีอยูใ่นชุมชน เช่น โรงเรียน วดั โรงพยาบาล เป็นตน้ 

2.3 การวางยุทธศาสตร์ซีเอสเอสอาร์เชิงรุกและการจัดการ 

 2.3.2 การวางยุทธศาสตร์ซีเอสอาร์เชิงรุก 

  ประเด็นทางสังคมทีสามารถส่งผลต่อธุรกิจของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั 
(มหาชน) ประกอบดว้ยประเด็นทางสังคมทวัไป ประเด็นผลกระทบต่อสังคมอนัเกิดจากห่วงโซ่
คุณค่าขององคก์ร และประเด็นมิติทางสังคมในบริบทของการแข่งขนั ดงันนั บริษทัฯจึงกาํหนดให้
มีกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ดงันี 

แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นกจิกรรมด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

  เราอยูต่รงนี เราทาํภาระใหก้บัสิงแวดลอ้มหรือไม่ เรามนัใจวา่เราเคารพต่อสิงทีมี
อยูก่่อนทีเราจะตงับริษทัฯมนัแยล่งหรือดีขึนหรือไม่ แค่ไม่ทาํใหม้นัแยก่็ลาํบากแลว้ แต่การทาํใหดี้
ขึนนนัตอ้งอยา่งไร 

 เราเชือวา่เราตอ้งรักษาทรัพยากรทีมีอยูใ่หไ้ปถึงลูกหลานหรือใหย้าวนานทีสุด ควรส่งเสริม
ชมชุน สังคม วดั โรงงเรียน ใหเ้จริญกา้วหนา้ไปพร้อมกบัทีเราอยูเ่จริญขึน โดยเฉพาะเมือเรามี
กาํไรพอเหลือ เราควรแบ่งให้บา้งเราอยากเป็นบริษทัทีตงัแลว้มีคนยา้ยเขา้มาอยูเ่พราะความเจริญ
 เรืองอิริยาบถของพนกังาน หรือกายรยศาสตร์ (Ergonomics) ก็สาํคญั ทุกอยา่งเป็นสิงทีเรา
ตอ้งดูแล 

 แมว้า่เราจะไม่ไดน้าํเรืองการพฒันาชุมชนเป็นเรืองนาํ แต่เราก็ทาํเมือมีโอกาสมาถึง เมือวดั
มีการจดักิจกรรมเราก็ร่วมทาํบุญโดยมีนโยบายวา่ถา้เป็นวดัหรือโรงเรียน เราก็ใหม้ากหน่อย ส่วน
ทรัพยากรทีเราไม่ไดใ้ชเ้ราไม่มีทีเก็บแทนทีจะเอาขายหรือเอาทิงเราก็ไปถามคนชุมชนในพืนทีวา่
เคา้ตอ้งการไหม ถา้เคา้ตอ้งการเราก็นาํไปบริจาค ส่วนการบริจาคเงินเราก็ทาํดว้ย เราให้
ทุนการศึกษากบัโรงเรียนต่างๆตามชุมชน เราใหทุ้นเรียนดีและใหทุ้นอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน 
ซึงก็ทาํมาตงัแต่บริษทัเพิงเริมเปิดแลว้ก็ทาํมาเรือยๆ ถา้เราไม่ทาํใหใ้ครเดือดร้อน เคา้ก็จะไม่มีความ
ขดัแยง้และไม่มีการร้องเรียนถา้มีเราก็ตอ้งแกไ้ข ถา้ธุรกิจทาํแลว้เราไดป้ระโยชน์ชุมชนก็ได้
ประโยชน์สอดคลอ้งกนัเราจะทาํเมือเราใชแ้รงงานจากชุมขน เราตอ้งมาตงัธุรกิจยูใ่นแหล่งทีเคา้พกั
อาศยัเราตอ้งไม่ทาํให้เคา้เดือดร้อนเคา้พอใจและดีใจ เมือเราใชแ้รงงานจากชุมชน เราตอ้งมาตงั
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ธุรกิจอยูใ่นแหล่งทีพกัอาศยัของเคา้ เราตอ้งไม่ทาํใหเ้คา้เดือนร้อน เราไม่ไดอ้ยากทาํเพียงคนเดียว 
พนกังานของเราก็อยากทาํ เมือพนกังานเห็นมนัอยูใ่นสายวฒันธรรมของเราแลว้ ก็เสนอโครงการ 
เรามีกล่องรับความคิดเห็น มีกระบวนการ เรานดัประชุมกาํหนดวา่เราจะทาํอะไรบา้ง  (กรรมการ
ผูจ้ดัการ, ) 

 เราไม่ไดข้ายของเพียงอยา่งเดียว เราซือวตัถุดิบมากจากคนอืนๆ เราตอ้งดูแลเคา้ดว้ย เรา
เอาเปรียเคา้หรือไม่ บางคนคิดวา่เราเป็นคนซือเราคือพระเจา้ก็เอาตวัเองไปเบ่งกบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 
เมือเคา้มาขายให้เราเราตอ้งดูแลรับผดิชอบเคา้ ถา้เคา้ไม่ขายใหเ้ราเคา้จะขายใหใ้คร ตอนทีเรา
เริมทาํธุรกิจ ผูบ้ริหารคนเก่าเคา้ก็ทาํเรืองพวกนีคือทาํเป็นปกติของเรา เคา้มาอยูก่บัเราเคา้มีรายได้
นอ้ยกวา่เมือเทียบกบัผูถื้อหุน้ หรือลูกคา้ หรือผูข้ายของใหเ้คา้มีความเป็นอยูที่ดีขึน เคา้เรียกร้องก็
ไม่เป็นไร เพราะทุกอยา่งเรามีหลกัการ ทุกอยา่งเราสามารถสืบยอ้นกลบัไดเ้ราก็บอกเคา้ ดงันนัก็อยู ้
ดว้ยกนัไดน้านเราไม่ทาํอะไรแบบมวัๆไม่มีหลกัการ สิงหนึงทีเราใหก้บัพนกังานเราสาํรวจหมดทงั
บริษทัอะไรทีไม่ดีไม่ปลอดภยั เราก็ควบคุมใหห้มด เราหวงัวา่เมือพนกังานเคา้มาทาํงานกบัเราเคา้ก็
มีกองทุนสาํรองเลียงชีพและเคา้ก็ไม่เสือมสุขภาพ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ, ) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้พบวา่ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั ซิมโฟนี คอมมู
นิเคชนั จาํกดั (มหาชน) สามารถพิจารณาจาํแนกออกเป็นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงรับ 
และกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงกลยทุธ์ โดยมีรายละเอียด 

 กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงรับ (Responsive CSR) 
 เมือพิจารณาความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงรับ ซึงหมายถึงกิจกรรมีเป็นประโยชน์ต่อสังคม
เพียงฝ่ายเดียว พบวา่ บริษทัทไดด้าํเนินการในกิจกรรมทีตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมทวัไป
และประเด็นผลกระทบทางสังคมทีเกิดจากกิจกรรมในห่วงโซ่คุณต่าขององคก์ร โดยมุ่งเนน้การลด 
และหลีกเลียงกิจกรรมในหว้งโซ่คุณค่าขององคก์รทีอาจก่อผลกระทบต่อสังคม ดงันี 

 1 กจิกรรมทตีอบสนองต่อประเด็นทางสังคมทวัไป พบวา่ประเด็นทวัไปทีสังคมใหค้วาม
สนใจ เช่น การแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัฯ การเป็นพุทธศาสนิกชนทีดี การร่วมสืบสาน
วฒันาธรรมประเพณี การช่วยเหลือสังคม เป็นตน้ ทางบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อประเด็นทาง
สังคมเหล่านี โดยมีกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการทาํบุญ ตกับาตร
วนัขึนปีใหม่ การรดนาํดาํหวัผูบ้ริหารวนัสงกรานตเ์พืออนุรักษป์ระเพณีไทย การร่วมงานกบัชุมชน
อยา่งสมาํเสมอทุกปี เช่น งานพิธีวางพวงมาลาวนัปิยมหาราช งานแข่งกีฬาประจาํชุมชน การจดั
สถานทีในโอกาสเทศกาลหรือวนัสาํคญั หรืองานสาํคญัของชุมชนทีหน่วยงานต่างๆมาใหท้าง
บริษทัฯเป็นผูช่้วยสนบัสนุน เป็นตน้ การมอบทุนหรือสิงของสนบัสนุนแก่องคก์ารทีเป็น
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ประโยชน์แก่ชุมชนเป็นประจาํทุกปี เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามยั วดั เทศบาล สมาคม 
ชมรม หรือแมแ้ต่การบริจาคช่วยผูป้ระสบภยัต่างๆเป็นตน้ 

 2 กจิกรรมทเีป็นการลด หลกีเลยีงกจิกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขององคก์รทีอาจส่งผลกระทบ
ต่อสังคม พบวา่ บริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยยดึหลกัการธรรมาภิบาล การเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้/ผูบ้ริโภค เริมมาตงัแต่การก่อตงั
บริษทั 

 บริษทัฯยงัใหค้วามสาํคญัต่อการลด และหลีกเลียงกิจกรรมทีอาจส่งผลกระทบต่อ 
สิงแวดลอ้ม และชุมชน/สังคม โดยบริษทัฯตระหนนกัดีวา่ บริษทัขนาดเล็กยอ่มมีการใชท้รัพยากร
และมีการดาํเนินงานทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและชุมชน/สังคม มากกวา่บา้นเรือนทวัไป 
ดงันนั บริษทัฯจึงใหค้วามสาํคญัต่อการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ตลอดจนการเขา้รับการรับรอง
มาตรฐานการใหบ้ริการแบบมีมาตรฐาน เพือเป็นมาตรการในการควบคุมการดาํเนินงานไม่ใหส่้ง
กระทบต่อลูกคา้รวมถึงสิงแวดลอ้มดว้ย 

  

กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) 
 เมือพิจารณากิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงกลยทุธ์ ซึงหมายถึงกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และทาํใหค้วามไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัองคเ์พิมขึนใน
เวลาเดียวกนั พบวา่ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการในกิจกรรมทงัทีเป็นการปรับเปลียนกิจกรรมในห่วงโซ่
คุณค่าขององคก์รเพือลดผลกระทบดา้นลบต่อสังคม พร้ออมๆกบัเป็นการเพิมความไดเ้ปรียบเชิง
การแข่งขนัขององคก์ร ดงันี 
 1 การปรับเปลยีนกจิกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรทเีกียวข้องกบัลูกค้า พบวา่บริษทัฯ 
ไดน้าํระบบมาตรฐานสากลเขา้มาใชเ้พือเป็นเครืองในการบริหารจดัการ โดยมุ่งเนน้การผลิตสินคา้
การบริการทีมีคุณภาพ การสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และการทาํระบบงาน
ภายในองคก์รการมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

 อีกทงัยงัพบวา่ บบริษทัฯ ให้ความสาํคญัในการลดผล กระทบต่อลูกคา้ตามความเหมาะสม 
สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯกบัลูกคา้ เนืองจาก
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจเกียวกบัการโทรคมนาคม ประกอบกบัลูกคา้บองบริษทัฯใหค้วามสาํคญัใน
ดา้นคุณภาพและการบริการของการใหบ้ริการเป็นอยา่งมาก บริษทัฯจึงมุ่งมนัผลิตและพฒันาสิคา้
บริการใหมี้คุณภาพและลูกคา้ตอ้งไวว้างใจ เพือตอบความตอ้งการของลูกคา้         
 2 การปรับเปลยีนกจิกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรทเีกียวข้องกบัพนักงาน พบวา่บริษทั
ฯ ไดน้าํระบบมาตรฐานสากลเขา้มาใชเ้พือเป็นเครืองในการบริหารจดัการ ให้เกิดความปลอดภยั
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ในการทาํงานของพนกังาน นอกจากนี ยงัพบวา่บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในดา้นอืนๆดว้ย อาทิเช่น 
การการพฒันาบุคลากรทุกคน การใหส้วสัดิการมากกวา่ทีกฎหมายกาํหนด การมีส่วนร่วมของ
พนกังานการฝึกอบรมทงัภายในและภายนอกองคก์ร เป็นตน้ กิจกรรมเหล่านีทาํใหพ้นกังานมี
ศกัยภาพและขวญักาํลงัใจในการทาํงาน อนัจะส่งผลต่อคุณภาพทีดีของการใหก้ารบริการ และยงั
ส่งผลต่อลูกคา้ กล่าวคือ ทาํใหล้ลูกคา้ตดัสินใจซือสินคา้บริการของบริษทัฯ ไดง่้ายขึน โดยบริษทัฯ 
ไดดาํเนินการดงันี    
 การพฒันาบุคลากรทุกคน บริษทัฯกาํหนอใหบุ้คคลากรทุกคนไม่วา่เป็นฝ่ายบริหารหรือ
ฝ่ายปฏิบติัการ ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม เขา้ร่วมงานสัมมนาและดูงานต่างๆทงัภายในหรือภายนอก
องคก์ร เพือเพิมทกัษะความรู้และวสิัยทศัน์แก่บุคคลากร อยา่งนอ้ยใน 1 ปีตอ้งไดรั้บการอบรมไม่
นอ้ยกวา่3ครังเป็นตน้ 

 การใหส้วสัดิการมากกวา่ทีกฎหมายกาํหนดไดแ้ก่ การจ่ายค่าตอบแทนสูงกวา่แรงขนัตาํ 
การจ่ายโบนสั การปรับค่าแรงเพิมขึนทุกปีโดยอา้งอิงจากภาวะเงินเฟ้อและยอดขาย  
 การเปิดใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ทงัในดา้นที
เกียวขอ้งกบัการทาํงานและกิจกรรมต่างๆของบริษทัฯ 

 3 การปรับเปลยีนกจิกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรทเีกียวข้องกบัคู่ค้า พบวา่บริษทั ซิม
โฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ไดป้ฏิบติัต่อคู่คา้ (Partner) ทุกรายเสมือนเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที
ตอ้งไดรั้บขอ้มูลทีเพียงพอ มีผลตอบแทนทีเหมาะสม พฒันาและเติบโตไปพร้อมๆกนั บริษทัฯจะ
ทาํงานร่วมกบัคู่คา้โดยมีการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารีเป็นประโยชน์และเพียงพอ  
 หลกัการปฏิบติัต่อคู่คา้และการดาํเนินการเหล่านี ทาํให้เกิดประโยชน์ต่อทงัสองฝ่าย 
กล่าวคือคู่คา้มีความรู้ความเขา้ใจถึงลกัษณะของสินคา้หรือวตัถุดิบตรงตามความตอ้งการของ
บริษทัฯมากขึน สามารถปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใหดี้ขึนและสาสมารถสร้างมูลค่าเพิมไดม้ากขึน 
ส่วนประโยชน์ทีบริษทัฯไดรั้บคือ มีคู่คา้ทีสามารภสนบัสนุนวตุถุดิบทีตรงตามความตอ้งการมาก
ทีสุดอยา่งต่อเนือง 

 ดงัทีกล่าวไดข้า้งตน้ เมือศึกษากิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมและวธีิการกาํหนดกลยทุธ์
ความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) สามารถสรุปไดว้า่ 
กลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ คือการตระหนกัถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง
ขององคก์รอยูเ่สมอและมุ่งตอบสนองดว้ยการพยายามใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่านนัไดรั้บ
ประโยชน์มากทีสุดและลดผลกระทบทางลบใหเ้หลือนอ้ยทีสุด โดยใชร้ะบบมาตรฐานสากลที
เกียวขอ้งและหลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครืองมือในการบริหารจดัการ 
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  2.3.2 การจัดการกลยุทธ์ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 เมือพิจารณาจากกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมทีบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั 
(มหาชน) เลือกการดาํเนินการนนั พบวา่ บริษทัฯมีการจดัการกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคม 
ดงันี 

แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นการจัดการกลยุทธ์ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 แมว้า่เราจะไม่ไดน้าํเรืองการพฒันาชุมชนเป็นเรืองนาํ แต่เราก็ทาํเมือมีโอกาสมาถึงเมือวดัมี
การจดักิจกรรมเราก็ร่วมทาํบุญโดยมีนโยบายวา่ถา้เป็นวดัหรือโรงเรียน เราก็ใหม้ากหน่อย ส่วน
ทรัพยากรทีเราไม่ไดใ้ชเ้ราไม่มีทีเก็บแทนทีจะเอาขายหรือเอาทิงเราก็ไปถามคนชุมชนในพืนทีวา่
เคา้ตอ้งการไหม ถา้เคา้ตอ้งการเราก็นาํไปบริจาค ส่วนการบริจาคเงินเราก็ทาํดว้ย เราให้
ทุนการศึกษากบัโรงเรียนต่างๆตามชุมชน เราใหทุ้นเรียนดีและใหทุ้นอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน 
ซึงก็ทาํมาตงัแต่บริษทัเพิงเริมเปิดแลว้ก็ทาํมาเรือยๆ นอกจากความอยากของผูบ้ริหารแลว้ ยงัมี
คาํแนะนาํของพนกังาน เราไม่ไดอ้ยากทาํเพียงคนเดียว พนกังานของเราก็อยากทาํ เมือพนกังาน
เห็นมนัอยูใ่นสายวฒันธรรมของเราแลว้ ก็เสนอโครงการ เรามีกล่องรับความคิดเห็น มี
กระบวนการเรานดัประชุมกาํหนดวา่เราจะทาํอะไรกนับา้ง  
 ส่วนเรืองการบริจาคของทีนนัทีนีมนัไม่ไดอ้ยูใ่นโครงการยอ่ยพวกนี ผูบ้ริหารเคา้คิดขึนเอง
วา่ปีนีเราน่าจะไปมอบเครืองช่วยหายใจใหโ้รงพยาบาล และนาํสือการสอนไปบริจาคใหโ้รงเรียน 
เป็นตน้ (กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 บริษทัใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมกบัเราเตม็ที เช่น ขอ้เสนอแนะ พนกังานก็เขียนมาเยอะเลย 
ขอ้เสนอแนะทีมีมาก็ตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสม ฟิตเนสก็สร้างใหพ้นกังานเลย หลายอยา่งที
ปรับปรุงจากพนกังานเสนอ (ผูป้ระสานงานองคก์ร, ) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่ บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) มีการนาํกล
ยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมไปสู่การปฏิบติัทงัในกระบวนการดาํเนินธุรกิจและนอก
กระบวนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในการดาํเนินกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมไปสู่การปฏิบติั
ในกระบวนการดาํเนินกธุรกิจนนั บริษทัฯไดน้าํระบบมาตรฐานสากลทีเกียวขอ้งมาใชเ้ป็น
เครืองมือในการจดัการซึงภายในระบบต่างๆ จะกาํหนดวิธีการปฏิบติัแงะเกณฑม์าตรฐาน โดย
หวัหนา้ระบบของแต่ละระบบกาํหนดโครงการยอ่ยๆดุแลควบคุมและรายงานผลทีประชุมทุกๆ
เดือนเพือติดตามและประเมินผลตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ต่อไป 

 ส่วนการนาํกลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่การปฏิบติันอกกระบวนการดาํเนินธุรกิจ
นนั จะใหค้วามสาํคญักบัการบริจาคเงินหรือสิงของให้แก่หน่วยงาน องคก์รทางสังคม เช่น วดั 
โรงเรียน โรงพยาบาลภายในชุมชนใกลเ้คียง 
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 ทงันีการนาํกลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่การปฏิบติัในกระบวนการดาํเนินธุรกิจ
และนอกกระบวนการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯไดน้อ้มหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดว้ยความประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั เงือนไขคุณธรรมและเงือนไขความรู้มาเป็น
เครืองมือในการพิจารณาตดัสินใจดาํเนินการ เพือใหมี้ความเหมาะสมกบัองคก์รมากทีสุด 

ส่วนท ี3 ศึกษาถึงการรับรู้รูปแบบจากการดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพอืสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากดั (มหาชน)  

 เมือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการกาํหนดกลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ซิมโฟนี 
คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) โดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกประเด็นทางสังคม เพือการดาํเนิน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ ของสายทิพย ์โสรัตน์ (2551) ทีจาํแนก
ออกเป็นปัจจยัภายในองคก์รจาํนวนปัจจยั 15 ปัจจยั และปัจจยัภายนอกองคก์ร จาํนวน 14 ปัจจยั 
พบวา่ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการกาํหนดกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ซิมโฟนี คอมมู
นิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ดงันี 

 3.1 ปัจจัยภายนอกองค์กร 

  1 การพจิารณาผลกระทบทังทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเกดิจาก
ผลการดําเนินการขององค์กร 
 แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นปัจจัยภายในองค์กร: การพจิารณาผลกระทบทงัทางตรงและ
ทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทเีกดิจากผลการดําเนินการขององค์กร 

 ถา้พดูกนัจริงๆเอสอาร์เป็นควารับผดิชอบ เมือเราเป็นองคก์รเรากระทบต่อผูอ้ยูแ่วดลอ้ม
องคก์ร เราคนมีแวดลอ้มและมีความสาํคญัต่อเรา ฉะนนั ในความคิดเห็นของผมเราไม่ไดอ้ยูต่วัคน
เดียวเพราะเรามี 1)ลูกคา้ทีตอ้งดูแล ความวอืสัตย ์ความมนัคงต่อลูกคา้ ผมก็เชือวา่ซีเอสอาร์อยา่ง
หนึง 2)พนกังานบริษทัเรามีพนกังานเยอะแยะ เคา้ไม่ไดม้าทาํงานเพือให้เรามีกาํไร เคา้มาเพือหา
เลียงชีพของเคา้ดว้ยทาํอยา่งไรใหเ้ราดูแลเคา้ เราเอา พ่อ แม่ ลูกหลานของเคา้มาทาํงานร่วมกบัเรา 
เคา้มีสวสัดิภาพในการทาํงานดีหรือไม่ผลตอบแทนคุม้ค่ากบัการทีเคา้มาทาํงานกบัเราหรือไม่   3) 
ผูถื้อหุน้ คนทีนาํเงินมาลงทุนกบัเราธุรกิจมีความเสียงไม่รู้วา่จะเกิดอะไรขึนมีเพียงแค่กระดาษแผน่
เดียวสาํหรับคนทีนาํเงินมาลงทุนเหล่านีคือหลกัๆ3คน ทีตอ้งสมดุลกนั ส่วนซีเอสอาร์มองไกลกวา่
นนั 

     4 คู่คา้ (Partner) เพราะเราไม่ไดข้ายของเพียงอยา่งเดียว เราซือของมาจากคนอืนๆเราก็ตอ้งดูแล 
Partner การทาํธุรกิจไม่ควรเอาเปรียบในทุกๆส่วน  
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   5 สิงแวดลอ้ม ในส่วนของธุรกิจเราตอ้งทาํความเดือดร้อนใหก้บัสิงแวดลอ้มไม่มากก็นอ้ย เรา
มนัใจวา่เราเคารพต่อสิงทีมีอยูก่่อนทีเราจะตอ้งไปติดตงัในส่วนของอุปกรณ์ของบริษทั  

    6 ชุมชนและสังคม มุมมองดา้นคน เราตงับริษทัหรือศูนยต่์างจงัหวดัอาจสร้างผลกระทบใหก้บั
ชุมชนรอบขา้งคนก็ตอ้งยา้ยออกไป หากเราไม่คาํนึงถึงเคา้เราก็ใจแคบไปดงันนัซีเอสอาร์ก็คือ 
กิจกรรมทีจะดูแลบุคคลทงั6กลุ่มทีกล่าวไป ซึงถือวา่เป็นกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัทีไดใ้ห้
ความสาํคญั (กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 พนกังานเคา้มาอยูก่บัเรา เคา้มีรายไดน้อ้ยกวา่ เมือทียบกบัผูถื้อหุน้ หรือลูกคา้ หรือผูข้าย
ของใหเ้รา เคา้มีความเป็นอยูที่ลาํบากกวา่เราอยากใหเ้คา้มีชีวติทีดีขึน เคา้เรียกร้องก็ไม่เป็นไร 
เพราะทุกอยา่งเรามีหลกัการ ทุกอยา่งเราสามารถสืบยอ้นกลบัไดเ้ราก็บอกเคา้ ดงันนัก็อยูด้ว้ยกนัได้
นานเราไม่ทาํอะไรแบบมวัๆไม่มีหลกัการ สิงหนึงทีเราให้กบัพนกังานเราสาํรวจหมดทงับริษทั
อะไรทีไม่ดีไม่ปลอดภยั เราก็ควบคุมใหห้มด เราหวงัวา่เมือพนกังานเคา้มาทาํงานกบัเราเคา้ก็มี
กองทุนสาํรองเลียงชีพและเคา้ก็ไม่เสือมสุขภาพ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ, ) 

 กิจกรรมเหล่านีเกิดจากทีเราคิดวา่เราน่าจะทาํ เราน่าจะใหก้บัสังคม ใหก้บัคู่คา้ ใหก้บั
พนกังาน เราทาํงานตอนกลางวนัและกลางคืนเนืองจากเราตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลาเนืองจากเรา
ตอ้งการใหลู้กคา้ทีสังงานมาไดรั้บงานไดโ้ดยเร็วและในส่วนนีมีผลกระทบกบัชุมชนนอ้ยมากหรือ
เกือบจะไม่มีเลยดว้ยซาํแลว้เราก็จา้งชุมชนคนในทอ้งถินมาทาํงานทีนี เพราะวา่เราคนพืนทีน่าจะ
ไดอ้ยูก่บัครอบครัว น่าจะไดท้าํงานกบับริษทัทีดีในชุมชนของเคา้ (ผูป้ระสานงานองคก์ร, ) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่ การพิจารณาผลกระทบทงัทางตรงและทางออ้มต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทีเกิดจากผลการดาํเนินงานขององคก์ร เป็นปัจจยัทีสามารถส่งผลกระทบต่อการกาํหนด
กลยทุธ์ควาทรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) เนืองจาก
บริษทัฯตระถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รและผูที้อยูใ่นแวดลอ้มองคก์รซึงถือวา่เป็นกลุ่มผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรวขององคก์ร โดยบริษทัฯมองวา่ทุกการดาํเนินงานต่างๆสามารถสร้าง
ผลกระทบทงัทางตรงและทางออ้มต่อผูที้เกียวขอ้งกบัองคก์ร ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนกังาน ครอบครัวของ
พนกังาน ผูถื้อหุน้ คู่คา้ (Partner) สิงแวดลอ้ม และชุมชน/สังคม ทงันีบริษทัฯจะลดหลีกเลียงการ
ดาํเนินการทีอาจจะสร้างผลกระทบทางลบต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่านี และหากมีการ
ดาํเนินการดีสร้างผลกระทบทางลบต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทางบริษทัจะรีบดาํเนินแกไ้ขทนัที 
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2 การพจิารณาผลการดําเนินการขององค์กร ทมีีผลกระทบทงัทางตรงและทางอ้อม ต่อสิงแวดล้อม
แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นปัจจัยภายในองค์กร การพจิารณาผลการดําเนินงานของ
องค์กรทีมีผลกระทบทงัทางตรงและทางอ้อมต่อสิงแวดล้อม 

 เมือเราเป็นองคก์ร เรากระทบต่อผูอ่ยูแ่วดลอ้มองคก์ร เรามีแวดลอ้มและมีความสาํคญัต่อ
เรา ฉะนนัผมคิดวา่เราไม่ได่อยูต่วัคนเดียว เพราะมีนี สิงแวดลอ้มเราทาํภาระใหก้บัสิงแวดลอ้ม
หรือไม่ ขยะ มลพิษ เรามนัใจวา่เราเคารพต่อสิงทีมีอยูก่่อนทีเราจะตงับริษทัมนัแยล่งหรือดีขึน
หรือไม่ แค่ทาํใหม้นัแยล่งก็ลาํบากแลว้ แต่การทาํใหดี้ขึนนนัทาํอยา่งไร 

 เราเชือวา่การรักษาทรัพยากรทีมีอยูใ่หไ้ปถึงลูกหลานหรือใหย้าวนานต่อไปให่ดีทีสุด เมือ
เราเป็นบริษทัโทรคมนาคมเราอาจมีในเรืองของมลพิษนอ้ยมาก เราอาจจะไม่ตอ้งทาํอะไรมาก
นอกจากรักษาทรัพยากรทีมีอยูแ่ละใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่าทีสุด (กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่ การพิจารณาผลการดาํเนินการขององคก์ร ทีผลกระทบทงั
ทางตรงและทางออ้มต่อสิงแวลอ้ม เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการกาํหนกกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อ
สังคมของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) เนืองจากบริษทัฯไดก้าํหนดสิงแวดลอ้ม
เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มหนึงของบริษทัทีตอ้งใหค้วามสาํคญั จากทงั 6 กลุ่ม วงึประอกบดว้ย 
ลูกคา้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ คู่คา้ (Partner) สิงแวดลอ้ม และชุมชน/สังคม 

3 ความเกยีวเนืองกบับริบทขององค์กร ทงัในเรืองของนโยบาย เป้าหมาย และธุรกจิหลักขององ์กร 
(Core Business) 
แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นปัจจัยภายในองค์กร ความเกยีวเนืองกบับบริบทขององค์กร 
ทงัในเรืองของนโยบาย เป้าหมาย และธุรกจิหลักขององค์กร 

 องคก์รเรานาํดว้ยธุรกิจเพราะเราเป็นองคก์รุรกิจ ดว้ยสภาพเราทีเป็บบริษทัเล็ก ไม่ไดมี้
ปัญหาเยอะ แตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ บางครังซีเอสอาร์มคัวามสาํคญักวา่ธุรกิจ หวัใจของธรกิจ
แต่ละธุรกิจนนัแตกต่างกนั ส่วนหวัใจของเราคือลูกคา้ ดูแลลูกคา้ ความสามารถหลกัขององคก์ร 
ผมคิดวา่จุดแขง็ของเราคือ  
 1) คุณภาพสินคา้ เราจะทาํอยา่งไรใหดี้ขึนไปอีก ส่งผลต่อลูกคา้  
 2) พนกังาน คุณภาพการบริการดีนนัไม่ไดม้าจากวสัดุอุปกรณ์ทีดีเพียงอยา่งเดียว เป็นผลมา
จากคนในองคก์รของเราดว้ยเ 

 ตอนทีเราเริมทาํธุรกิจ ผูบ้ริหารคนเก่าเคา้ก็ทาํแบบนีคือทาํเป็นปกติของเรา เช่าประมูล
สัมปทานจากทีต่าง การสอบใบอนุญาติเพือใหส้ามารถทาํธุรกิจได ้ตงัแต่เริมตงับริษทัมาเราก็ ตอน
ทีเราเริมทาํธุรกิจ ผูบ้ริหารคนเก่าเคา้ก็ทาํแบบนีคือทาํเป็นปกติของเรา เช่าประมูลสัมปทานจากที
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ต่าง การสอบใบอนุญาติเพือใหส้ามารถทาํธุรกิจได ้ตงัแต่เริมตงับริษทัมาเราก็มีใบอนุญาติในการ
ใหบ้ริการสือสัญญาณความเร็วสูงเป็นพืนฐานสาํหรับบริษทัก่อน เรืองของของการให้บริการนนั
ทางพนกังานก็รับผดิชอบส่วนหนึง ทางฝ่ายบริหารก็ตอ้งเขียนรายละเอียดไปตกลงกบัลูกคา้ เราไม่
ขายของเกรดตาํ ฝ่ายจดัซือทีเกียวขอ้งตอ้งวสัดุทีมีคุณภาพดีๆมา ฝ่ายวศิวกรตอ้งออกแบบโซลูชนั
ในการใหบ้ริการทีมีคุณภาพ ไม่อยา่งนนัมนัจะใชง้านไดแ้ต่ตอ้งเปลียนหรือซ่อมอุปกรณ์บ่อย เรา
คา้ขายกบัคู่คา้ เคา้บอกไม่มีเงินสถานการณืมนัเปลียนเราก็เงินมดัจาํของเราไวใ้หเ้ลยแลว้ไปเอาของ
มาเลยถา้เห็นวา่ขาดทุนอยา่งไรแลว้ค่อยมาคุยกนั เคา้ก็สบายใจในการทาํงานกบัเรา (ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ, ) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่ความเกียวเนืองกบับริบทขององคก์ร ทงัในเรืองของนโยบาย 
เป้าหมาย และธุรกิจหลกัขององคก์ร (Core Business) เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการกาํหนดกลยทุธ์
ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) เนืองจากบริษทัฯใช้
วสิัยทศัน์ขององคก์รเป็นกรอบในการกาํหนดทิศทางกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมให้
สอดคลอ้งกบับริบททางธุรกิจ นนัคือ บริษทัฯดาํเนินการธุรกิจอยูใ่นธุรกิจโทรคมนาคม ลูกคา้ให้
ความสาํคญัในเรืองของคุณภาพการใหบ้ริการและบริษทัฯมองวา่ความสามารถหลกัขององคก์ร
ประกอบดว้ยคุณภาพของการบริการคุณภาพของพนกังาน 

 4 ความสามารถใช้ทรัพยากรทลีงทุนในการทาํซีเอสอาร์ได้อย่างคุ้มค่า  
แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นปัจจัยภายในองค์กร ความสามารถใช้ทรัพยากรทีลงทุนในการ
ทาํซีเอสสอาร์ได้อย่างคุ้มค่า  
 การทีเราไปพดูคุย ไปพฒันาคู่คา้นนั ถา้เราไม่สอนเคา้เราก็เหนือยเอง ถา้เคา้ทาํถูกใจเราก็เน
การลดตน้ทุนทงัสองฝ่าย ฝ่าย ส่วนเคา้ไดมู้ลค่าเพิมขึนจากการปรับปรุงคุณภาพใหดี้ขึนตามทีเรา
สอนให ้และเราก็ไม่ตอ้งเหนือยในการหาคนงานเพิมการถ่ายโอนบางกิจกรรมไปสู่คู่คา้เคา้ได้
มูลค่าเพิมขึนจากการปรับปรุงคุณภาพใหดี้ขึนตามทีเราสอนใหแ้ละเราไม่ตอ้งเหนือยในการหาคน
เพิม การถ่ายโอนบางกิจกรรมไปสู่คู่คา้เป็นการช่วยเพิมมูลค่าใหเ้คา้ได ้

  เราเชือวา่การรักษาทรัพยากรทีมีอยูใ่หไ้ปถึงลูกหลานหรือใหย้าวนานต่อไปให่ดีทีสุด เมือ
เราเป็นบริษทัโทรคมนาคมเราอาจมีในเรืองของมลพิษนอ้ยมาก เราอาจจะไม่ตอ้งทาํอะไรมาก
นอกจากรักษาทรัพยากรทีมีอยูแ่ละใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่าทีสุด 

 ทรัพยากรทีเราไม่ใช ้เราไม่มีทีเก็บแทนทีจะเอาขายหรือทิง เราก็ถามคนตามชุมชน หรือ
โรงเรียนทีขาดแคลนวา่เคา้ตอ้งการไหมถา้เคา้ตอ้งการเราก็นาํไปบริจาค 

 เมือเราจะทาํโครงการอะไรสักอยา่ง ทาํแลว้ดีต่อลูกคา้หรือไม่ทาํแลว้ดีต่อพนกังานหรือไม่ 
ทาํแลว้ดีต่อผูถื้อหุน้หรือไม่ ทาํแลว้ดีต่อชุมชนและสิงแวดลอ้มหรือไม่ ถา้ทาํแลว้ไม่ดีเราก็อยา่ไป
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ทาํ แต่ตวักรองหลกัทีใชพ้ิจารณาโครงการคือหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล 
และ มีภูมิคุม้กนั (กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่ความสามารถใชท้รัพยากรทีลงทุนในการทาํซีเอสอาร์ไดอ้ยา่ง
คุม้ค่า เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการกาํหนดกลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ซิมโฟนี คอมมู
นิเคชนั จาํกดั (มหาชน) เนืองจากบริษทัฯยดึถือหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินธุรกิจ
อยูแ่ลว้ จึงนอ้มนาํมาเป็นแนวทางในการพิจารณากิจกรรม โครงการต่างๆ ใหค้วามเหมาะสมกบั
องคก์รเช่นกนั เพือใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนัระหวา่งนโยบาย กิจกรรม/ โครงการ และการจดัสรร
ทรัพยากรอยา่งมีเหตุผลพอประมาณ มีการจดัการใหเ้กิดความคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

5 ปัจจัยทมีีผลหรือมีอิทธิพลต่อความอยู่รอดขององค์กร  

แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ประเด็นปัจจยัทีมีผลหรือมีอิทธิพลต่อความอยูร่อดขององคก์ร 

  ในการประกอบการหรือไม่เราตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่เรามีและเรามีอยา่งไรเนืองจากเราเป็น
ผูใ้หเ้ช่าโครงข่ายสัญญาณความเร็วสูงลูกคา้ใหค้วามสาํคญัเรืองมาตรฐาน การใหบ้ริกา เคา้ซือของ
จากเราแลว้นาํไปรวมเป็นสินคา้กบั Partner หรือคู่แข่งแลว้เอาไปขาย ถา้เรามีปัญหาอยูค่นเดียวเราก็
จะเป็นส่วนเล็กทีทาํใหท้งัหมดเน่าไปดว้ยลูกคา้ตอ้งเรียกเก็บคืนสินคา้จากผูใ้หบ้ริการเจา้อืน มนั
ตอ้งใชเ้วลา มนัตอ้งใชเ้วลา ยาก เราตอ้งทาํตวัเราใหดี้ก่อน(กรรมการผูจ้ดัการ, )  

 ตอนทีเราเริมทาํธุรกิจ ผูบ้ริหารคนเก่าเคา้ก็ทาํเรืองพวกนีคือทาํเป็นปกติของเราเคา้มาอยูก่บั
เราเคา้มีรายไดน้อ้ยกวา่เมือเทียบกบัผูถื้อหุน้ หรือลูกคา้ หรือผูข้ายของให้เคา้มีความเป็นอยูที่ดีขึน 
เคา้เรียกร้องก็ไม่เป็นไร เพราะทุกอยา่งเรามีหลกัการทุกอยา่งเราสามารถสืบยอ้นกลบัไดเ้ราก็บอก
เคา้ ดงันนัก็อยูด้ว้ยกนัไดน้านเราไม่ทาํอะไรแบบมวัๆไม่มีหลกัการ สิงหนึงทีเราใหก้บัพนกังานเรา
สาํรวจหมดทงับริษทัอะไรทีไม่ดีไม่ปลอดภยั เราก็ควบคุมใหห้มด (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
ปฏิบติัการ, ) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่ปัจจยัทีทีผลหรืออิทธิพลต่อควาอยูร่อดขององคก์รเป็นปัจจยัที
ส่งผลต่อการกาํหนดกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั 
(มหาชน) โดยปัจจยัทีมีผลหรือมีอทธิพลต่อความอยูร่อดขององคก์ร ประกอบดว้ยคุณภาพของการ
บริการ คุณภาพของวสัดุ และคุณภาพของพนกังาน 
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6 ความพร้อมด้านความเชียวชาญและทมีงานของพนักงานในองค์กร 

 แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นปัจจยัภายในองคก์ร ความพร้อมดา้นความเชียวชาญและ
ทีมงานของพนกังานในองคก์ร 

 ในรูปของคณะการทาํงานทงัหมด เมือเรามีวสิัยทศัน์ กาํหนดเป็นนโยบายถายทอดใหค้น
ปฏิบติัใหเ้คา้เห็นความสาํคญั เมือเคา้เห็นดว้ยกบัสิงทีเรากาํลงัจะทาํ มนัจะดีและมีความหมาย เคา้ก็
เริมมีใจ เราก็เริมนโยบายและแบ่งเป็นทีมไปบางทีเป็นการสร้างคน มีหลายหลายแผนกในทีม
หนึงๆ เราตอ้งกระจายงานออกไป เคา้เองก็มีความทา้ทาย ไม่เบือ เหมือนเป็นภาระแต่มนัก็เป็นงาน 
ใหมี้สีสันในชีวติบา้ง(กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 เรืองของการใหบ้ริการนนัทางพนกังานก็เป็นผูรั้บผดิชอบส่วนหนึงทางฝ่ายบริหารก็ตอ้ง
เขียนรายละเอียดไปตกลงกบัลูกคา้วา่เป็นแบบนี ราคาประมาณนี ถา้ไม่เอาราคาประมาณนีก็อาจจะ
มีความหยดืหยุน่แลว้แต่เราตกลงกนัฝ่ายวศิวะกรก็ตอ้งออกแบบเครืองมือใหถู้กตอ้งไม่อยา่งนนั
ผลงานทีออกมางานก็ไม่มีคุณภาพ เป็นตน้ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ, ) 

 ส่วนคู่คา้ เราก็มีการเรียนรู้ไปกบัคู่คา้ มีการสอนเคา้วา่สินคา้ทีดีมีคุณภาพทีคุณจะไดม้าส่ง
ใหเ้รานนัจะตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร เราไปสอนเคา้ ไปตรวจงานเคา้ ไปใหค้าํแนะนาํบา้งจะไดเ้ขา้ใจ
ตรงกนั (ผูป้ระสานงานองคก์ร, ) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่ ความพร้อมความเชียวชาญและทีมงานของพนกังานใน
องคก์ร เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการกาํหนดกลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ซิมโฟนี 
คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) เนืองจากเมือบริษทัฯเขา้การรับรองระบบมาตรฐานสากลเกียวกบั
การใหบ้ริการสากลทีเกียวขอ้ง ในแต่ละระบบนนับริษทัฯไดแ้ต่งตงัคณะทาํงานเพือจดัการให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานสากล คณะทาํงานดงักล่าวประกอบไปดว้ย ผูช่้วยกรรมการ และ
พนกังานระดบัจดัการแผนกต่างๆทาํใหพ้นงัานมีภาระความรับผดิชอบเพิมขึนจากเดิม ซึงการ
ดาํเนินการดงักล่าวจาํเป็นตอ้งอาศยัความพร้อมของพนกังานทงัในดา้นความรู้ ความสามารถและ
การทาํงานร่วมกบัเป็นทีม 

7 ความสนใจและความกระตือรือร้นในการดําเนินกจิกรรมซีเอสอาร์ของพนักงาน 

 แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นปัจจยัภายในองคก์ร ความสนใจและความ
กระตือรือร้นในการดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ของพนกังาน 

 เราไม่ไดอ้ยากทาํเพียงคนเดียว พนกังานของเราก็อยากทาํ เมือพนกังานเห็นมนัอยูใ่นสาย
วฒันธรรมของเราแลว้ ก็เสนอโครงการ เรามีกล่องรับความคิดเห็น มีกระบวนการ เรานดัประชุม
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กาํหนดวา่เราจะทาํอะไรบา้ง ส่วนทรัพยากรทีเราไม่ไดใ้ชเ้ราไม่มีทีเก็บแทนทีจะเอาขายหรือเอาทิง
เราก็ไปถามคนชุมชนในพืนทีวา่เคา้ตอ้งการไหม ถา้เคา้ตอ้งการเราก็นาํไปบริจาค ส่วนการบริจาค
เงินเราก็ทาํดว้ย เราใหทุ้นการศึกษากบัโรงเรียนต่างๆตามชุมชน เราใหทุ้นเรียนดีและให้ทุนอาหาร
กลางวนัเด็กนกัเรียน ซึงก็ทาํมาตงัแต่บริษทัเพิงเริมเปิดแลว้ก็ทาํมาเรือยๆ ลูกคา้จะซือของจากเราก็
อยากรู้วา่เราคือใคร เราซือของมาจากใคร เราดูแลพนกังานดีหรือไม่ เราทิงสิงปฏิกลูใหชุ้มชน
เดือดดร้อนหรือไม่ สิงเหล่านีนีลูกคา้เริมถาม ทาํใหห้ลายคนเริมเห็นประโยชน์ของซี เอสอาร์มาก
ขึน นีคือสิงทีดีถึงจุดหนึงทุกคนตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสิงทีเราสร้างขึน เมือราใชแ้รงงานจาก
ชุมชน เราตอ้งมาตงัธุรกิจอยูใ่นแหล่งทีเคา้พกัอาศยั เราตอ้งไม่ทาํใหเ้คา้เดือดร้อน 

 (กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 เคา้เขา้ใจและใหค้วามร่วมมือดี เพราะในทุกทีมคณะทาํงานจะตอ้งมรพนกังานระดบั
ปฏิบติัการมาร่วมดว้ย หวัหนา้งานทุกคนมีส่วนร่วมในระบบทุกคน แต่พนกังาน ระดบัธรรมดา
บางทีอาจไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม ไม่ไดม้าร่วมวเิคราะห์ปัญหาดว้ย (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
ปฏิบติัการ, ) 

 กิจกรรมต่างๆทีบริษทัใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมกบัเราไดเ้ตม็ที เช่น ขอ้เสนอแนะพนกังาน
ก็เขียนมาเยอะ ปรับปรุงตรงไหนบา้งอยากเพิมอะไรบา้ง เคา้ก็เขียนมา (ผูป้ระสานงานองคก์ร, 

) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่ ความสนใจและความกระตือรือร้นในการดาํเนินกิจกรรมซี
เอสอาร์ของพนกังาน เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการกาํหนดกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั 
ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) เนืองจากกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ
หลายกิจกรรมเกิดขึนแลพสาํเร็จไดด้ว้ยความเขา้ใจและการใหค้วามร่วมมืออยา่งดีจากพนกังาน 
ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งพนกังานหวัหนา้งานและผูบ้ริหารขององคก์ร เช่นการเสนอ
ความคิดเห็นมีการสือสารกนัระหวา่งพนกังานและหวัหนา้งานทุกวนัการเสนอความคิดแบบกล่อง
แดง ทาํใหพ้นกั 

งานสามารถสือสารไปผูบ้ริหารไดโ้ดยตรง ซึงผูบ้ริหารจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 
กระบวนการเหล่านีช่วยสร้างเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งหวัหนา้งานและพนกังานผูป้ฏิบติั ทาํ
ใหส้ามารถกาํหนดกิจกรรมทีเหมาะสมกบัองคก์รได ้
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8 ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร 

แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นปัจจยัภายในองคก์รความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ภายในองคก์ร 

 แรงงานของบริษทัส่วนมากไม่มีเครืองจกัรเรามีพนกังานเยอะแยะ เคา้ไม่ไดม้าทาํงาน
เพือใหเ้รามีกาํไร เคา้มาเพือหาเลียงชีพของเคา้ดว้ยทาํอยา่งไรใหเ้ราดูแลเคา้ เราเอา พ่อ แม่ 
ลูกหลานของเคา้มาทาํงานร่วมกบัเรา เคา้มีสวสัดิภาพในการทาํงานดีหรือไม่ผลตอบแทนคุม้ค่ากบั
การททีเคา้มาทาํงานกบัเราหรือไม่ พนกังานมีสิทธิทีจะไดรั้บความเป็นธรรม มีขอ้ร้องเรียนใดๆเรา
ตอ้งคาํนึงถึงเคา้ ไม่ใช่วา่เราเป็นเจา้ของกิจการจะทาํอไรก็ไดใ้หม้องวา่ถา้เราเอือเฟือเป็นหลกั คน
จะทุ่มเทในการทาํงานมากขึน 

 เรามองถึงเรืองความโปร่งใสตรงไปตรงมาการใชจ่้ายเงินตอ้งระมดัระวงั เรืองนีตอ้งดูแลให้
ดี เราโปร่งใสเคารพต่อเงินลุงทุนหรือไม่ โครงการต่างๆมีความเสียงเพือใหเ้กิดผลต่อองคก์รใน
อนาคต หรือมีความเสียงเพือใหเ้กิดผลต่อคนไม่กีคนเราตอ้งทาํใหส้อดคลอ้ง กาํไรไม่ไดแ้ปลวา่
ตอ้งใหไ้ดม้ากทีสุดแต่ตอ้งมีความเหมาะสมและต่อเนือง สรุป คือตอ้งโปร่งใสและใชจ่้ายเงินอยา่ง
คุม้ค่า เราจะหวงัแต่กาํไรโดยทีไม่เอือเฟือคนอืนเลย อนันีเราก็ทาํได ้แต่จะเกิดคาํถามวา่ เราไม่มอง
ดา้นอืนเลยหรือ ผูถื้อหุ้นไม่ไดเ้นน้แต่กาํไรเพียงอยา่งเดียว เคา้ก็เนน้ดา้นนีดว้ย มนัเลยตอ้งมีและมี
ในระดบัทีพอเพียง และคุม้ค่า(กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 พนกังานระดบัธรรมดาบางทีอาจไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม ไม่ไดม้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาดว้ย 
แต่เคา้ก็จะบอกผา่นหวัหนา้มาและวนัศุกร์เราจะมีการกินเชา้ดว้ยกนัจึงสามารถมาร่วมอภิปราย
ปัญหาร่วมกนั มีอะไรเคา้ก็พูดก็คุยกนัหรือคิดขอ้เสนอะแนะ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
ปฏิบติัการ, ) 

 พนกังานทีเคา้ทาํงานก็ตอ้งไดรั้บการดูแล เราตอ้งมุ่งผลิตบริการใหมี้คุณภาพ พนกังานที
ทาํงานก็ตอ้งไดรั้บความดูแลเครืองมือในการทาํงานพร้อมหรือไม่ เป็นอนัตรายหรือไม่จะเห็นได้
จากระบบต่างๆทีเราใส่เขา้ไปอยา่งคุณภาพของระบบการทาํงาน เดียวนีมีกล่องรับฟังความคิดเห็น
ใครอยากไดอ้ะไรเพิมเคา้ก็เขียนมาทุกคนอยูก่นัแบบพีนอ้งบางคนอยูม่าตงัแต่โรงงานนเริมก่อตงั
ขอ้เสนอแนะทีมีมาก็ตอ้งมีการพิจารณาตามความเหมาะสม (ผูป้ระสานงานองคก์ร, ) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่ ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในองคก์รเป็นปัจจยั
ทีส่งผลต่อการกาํหนดกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั 
(มหาชน) เนืองจากบริษทัฯคาํนึงถึงการตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน
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บริษทัฯซึง ประกอบดว้ย ผูถื้อผุน้ พนกังาน ดว้ยการบริหารงานดว้ยความโปร่งใสการให้
ผลตอบแทนในอตัราทีเหมาะสม และมีความความต่อเนืองเพือแสดงถึงความรับผดิชอบคองผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวโดยเฉพาะพนนกังาน  บริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมในดา้น
ต่างๆ และการใหส้วสัดิการมากกวา่ทีกฏหมายกาํหนด 

9 การเพมิขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 

 แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นปัจจยัภายในองคก์ร การเพมิขีดความสามารถในการแข่งขนั
ขององคก์ร 

 เรามองวา่ทีลูกคา้ซือของจากเราไม่ยอมเปลียนไปจากเราก็เพราะเราทาํงานไดดี้ ฉะนนั เราก็
อยากใหสิ้งนนัไปสู่คนทีขายของใหเ้ราดว้ยการทีเราไปพูดคุย ไปพฒันาคู่คา้นนั ถา้เคา้ทาํถูกใจเราก็
เป็นการลดตน้ทุนทงัสองฝ่าย ส่วนเคา้ไดมู้ลค่าเพิมขึนจากการปรับปรุงคุณภาพใหดี้ขึนตามทีเรา
สอนให ้และเราก็ไม่ตอ้งเหนือยในการหาคนงานเพิมการถ่ายโอนบางกิจกรรมไปสู่คู่คา้ เป็นการ
ช่วยเพิมมูลค่าใหเ้คา้ไดมี้อะไรก็พดูคุยกนัมีความยดืหยุน่ ช่วยเหลือกนั สรุป คือ พฒันาเคา้ เห็นเคา้
เป็นเหมือนพนกังานของเรา ความสามารถหลกัขององคก์ร ผมคิดวา่จุดแขง็ของเราคือ 1)คุณภาพ
สินคา้ เราจะทาํอยา่งไรใหดี้ขึนไปอีก ส่งผลต่อลูกคา้ 2) พนกังาน คุณภาพการบริการดีนนัไม่ไดม้า
จากคนในองคก์รของเราดว้ย(กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่การเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รเป็นปัจจยั
ต่อการกาํหนดกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 
เนืองจากบริษทัฯ มองวา่ความสามารถหลกัขององคก์ร คือ การผลิตสินคา้บริการทีมีคุณภาพสูงอนั
เป็นผลมาจากพนกังานทีมีคุณภาพและวสัดุอุปกรณ์ทีดี ดงันนักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม
ของบริษทัฯจึงเชือมโยงกบัการพฒันาการบริการใหมี้คุณภาพมากยงิขึน การพฒันาคู่คา้ 
(Partner)เพือใหไ้ดว้สัดุทีมีคุณภาพมากยงิขึนตลอดจนการพฒันาพนกังานใหม้คุณภาพทงัในดา้น
ของคุณภาพชีวิตในการทาํงานและมีคุณภาพชีวติในภาพรวมทีดีขึน 

10 การลดความเสียงในการดําเนินกจิการ 

ตารางท ี24 แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นปัจจยัภายในองคก์ร การลดความเสียงในการ
ดาํเนินกิจการ 

 เรามองถึงเรืองความโปร่งใสตรงไปตรงมาการใชจ่้ายเงินตอ้งระมดัระวงั เรืองนีตอ้งดูแลให้
ดี เราโปร่งใสเคารพต่อเงินลุงทุนหรือไม่ โครงการต่างๆมีความเสียงเพือใหเ้กิดผลต่อองคก์รใน
อนาคต หรือมีความเสียงเพือใหเ้กิดผลต่อคนไม่กีคนเราตอ้งทาํใหส้อดคลอ้ง กาํไรไม่ไดแ้ปลวา่
ตอ้งใหไ้ดม้ากทีสุดแต่ตอ้งมีความเหมาะสมและต่อเนือง สรุป คือตอ้งโปร่งใสและใชจ่้ายเงินอยา่ง
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คุม้ค่า อยา่งไร เนืองจากเราเป็นผูใ้หเ้ช่าโครงข่ายสัญญาณความเร็วสูง ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัเรืองม
ตารฐานการใหบ้ริการ เคา้ซือของจากเราแลว้นาํไปรวมเป็นสินคา้กบั Partner หรือคู่แข่งแลว้เอาไป
ขาย ถา้เรามีปัญหาอยูค่นเดียว เราก็จะเป็นส่วนเล็กทีทาํให้ทงัหมดเน่าไปดว้ย ลูกคา้ตอ้งเรียกเก็บ
คืนสินคา้จากผูใ้หบ้ริการเจา้อืน มนัตอ้งใชเ้วลา มนัตอ้งใชเ้วลา ยาก เราตอ้งทาํตวัเราให้ดีก่อน การ
ทีเราไปพดูคุย ไปพฒันาคู่คา้นนั ถา้เคา้ทาํถูกใจเราก็เป็นการลดตน้ทุนทงัสองฝ่าย ส่วนเคา้ได้
มูลค่าเพิมขึนจากการปรับปรุงคุณภาพใหดี้ขึนตามทีเราสอนให ้และเราก็ไม่ตอ้งเหนือยในการหา
คนงานเพิมการถ่ายโอนบางกิจกรรมไปสู่คู่คา้ เป็นการช่วยเพิมมูลค่าใหเ้คา้ได ้(กรรมการผูจ้ดัการ, 

) 

 สิงหนึงทีเราใหก้บัพนกังานเราสาํรวจหมดทงับริษทัอะไรทีไม่ดีไม่ปลอดภยั เราก็ควบคุม
ใหห้มด (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ, ) 

 ส่วนคู่คา้ เราก็มีการเรียนรู้ไปกบัคู่คา้ มีการสอนเคา้วา่สินคา้ทีดีมีคุณภาพทีคุณจะไดม้าส่ง
ใหเ้รานนัจะตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร เราไปสอนเคา้ ไปตรวจงานเคา้ ไปใหค้าํแนะนาํบา้งจะไดเ้ขา้ใจ
ตรงกนั (ผูป้ระสานงานองคก์ร, ) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่ การลดความเสียงในการดาํเนินกิจการ เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อ
การกาํหนดกลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รกรณีศึกษา บริษทั ซิม
โฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) เนืองจากบริษทัฯคาํนึงถึงการดาํเนินการทีอาจก่อใหเ้กิดความ
เสียงต่อบริษทัฯ และอาจสร้างผลกระทบทางลบต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร ไดแ้ก่ความ
เสียงทีอาจเดจากการบริหารงานทีไม่โปร่งใส ความเสียงทีอาจเกิดจากสินคา้ของบริษทัทีไม่
ปลอดภยัหรือไม่มีคุณภาพ ความเสียงทีอาจเกิดขึนแก่พนกังาน เช่น ความไม่ปลอดภยัในการ
ทาํงานของพนกังาน เป็นตน้ ดงันนักิจกรรมความรับผดิชอบของบริษทัฯจึงพยายามทีจะลดความ
เสียงเหล่านี ดว้ยการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการบริหาร รวมถึง
การนาํระบบมาตรฐานสากลทีเกียวขอ้งมาเป็นเครืองมือในการจดัการเพือลดความเสียงจากการ
ดาํเนินงานและถือเป็นการแสดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร 

 11 ปัจจัยภายในองค์กร (สังคมภายใน) 
ตารางที 25 แบบวเิคราะห์การสัมภาษณ์ ประเด็นปัจจยัภายในองคก์ร ปัญหาภายในองคก์ร (สังคม
ภายใน) 
    เมือทุกอยา่งมนัมีกาํลงัมาก ฉะนนัเราควรคาํนึงถึงความปลอดภยัของพนกังานมี
ความสาํคญั สวสัดิภาพการทาํงานก็คญั เรืองสวสัดิการก็พยายามใหส้อดคลอ้งกบัชีวติประจาํวนั
ของเคา้หรือสภาพเศรษฐกิจ นาํมนัแพงตอ้งขีรถมาทาํงานเป็นภาระการเดินทาง เราตอ้งหาวธีิลด
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ตน้ทุนให้เคา้หรือใหส้วสัดิการเสริมซึงนอกเหนือจากกฎหมาย เราจะให้เคา้มากกวา่ทีกฎหมายระบุ 
เพราะเห็นวา่เคา้ลาํบาก มองวา่เทือเคา้มาทาํงานกบัเรา เคา้ยงักงัวลใจ เคา้ยงัไม่อิม แลว้เคา้จะมาทาํ
ใหเ้ราอิมหรือเปล่า 
 เรืองอิริยาบถของพนกังาน หรือกายรยศาสตร์ (Ergonomics) ก็สาํคญั การยนื แสงสวา่งไม่
พอ เสียงดงั เป็นเรืองทีเราตอ้งดูแล (กรรมการผูจ้ดัการ, ) 

 เรามีกองทุนสาํรองเลียงชีพ อาหารเชา้วนัศุกร์ โบนสัเราก็จ่ายใหพ้นกังาน คนเรามีความ
อยากไดไ้ม่มีทีสินสุด วนัหนึงไดเ้ท่านีอยู่ๆ ไปไม่พอก็เรียกร้อง เคา้เรียกร้องก็ไม่เป็นไร เพราะทุก
อยา่งเรามีหลกัการ ทุกอยา่งเราสามารถสืบยอ้นกลบัไดเ้ราก็บอกเคา้ ดงันนัก็อยูก่นัไดน้าน เราไม่
ทาํอะไรแบบมวัๆแบบไม่มีหลกัการ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ, ) 

 พนกังานทีเคา้ทาํงานก็ตอ้งไดรั้บการดูแลเครืองเครืองมือในการทาํงานพร้อมหรือไม่ เป็น
อนัตรายหรือไม่จะเห็นไดจ้ากระบบต่างๆทีเราใส่เขา้ไปอยา่งคุณภาพของระบบการทาํงาน ส่วน
หนึงเราก็มอบให้โรงเรียนภายในชุมชน โรงพยาบาลหรือมูลนิธิต่างๆ (ผูป้ระสานงานองคก์ร, 

) 
 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่ปัญหาภายในองคก์ร (สังคมภายใน) เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการ
กาํหนดกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รกรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟ
นี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) เนืองจากบริษทัฯมองวา่เป็นปัญหาภายในองคก์รทีสาํคญัคือ 
ปัญหาเกียวกบัคุณภาพชีวิตของพนกังาน เช่น ปัญหาหนีสินนอกระบบ ความปลอดภยัในการ
ทาํงานเป็นตน้ ทางบริษฯัจึงหาทางแกไ้ขปัญหาหนีสินของพนกังานดว้ยการใหกู้เ้งินฉุกเฉิน เงินกู้
เพือการศึกษาบุตร และเงินใหกู้ใ้นกรณิพิเศษต่างๆ การช่วยลดค่าใชจ่้ายของพนกังาน และการให้
สวสัดิการเพมิเติมซึง นอกเหนือจากกฎหมาย เช่น สวสัดิการอาหารเชา้วนัศุกร์ การใหค้่าตอบแทน
ทีสูงกวา่มาตรฐาน การจ่ายเงินโบนสั เป็นตน้ ส่วนการแกไ้ขปัญหาทางดา้นความปลอดภยัในการ
ทาํงานของพนกังานนนั ทางบริษทัฯไดเ้ขา้การรับรองมาตรฐานการจดัอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั เพือใชเ้ป็นเครืองมือทีใชน้การควบคุมและลดอนัตรายความเสียงทีอาจเกิดขึนละส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพยสิ์นได ้

 12 ความพร้อมของทรัพยากรภายใน อนัได้แก่ เงินทุนและเวลา  
 เมือธุรกิจเริมตงัทุกอยา่งตอ้งลาํบาก เอาแค่ขายใหเ้ป็นกาํไรก็ยากแลว้ พอถึง ณ จุดหนึงทีเรา
พอมีกาํไร มีแรงเหลือ เราก็มาดูดา้นนีบา้ง มีอะไนสาํคญัเราก็หยบิมาทาํต่อเราทาํเยอะทุกดา้น ถา้
ถามวา่เนน้ดา้นใดบา้ง มนัก็ตอ้งสอดคลอ้งเมือเรามีแรงเหลือเราก็หยบิเรืองนนัมาทาํ เหมือนการ
จดัสรรทระพยากรนนัๆ  (กรรมการผูจ้ดัการ, ) 
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 ตงัแต่เริมแรกของบริษทัฯเลย อยา่งพนกังานอาจจะไม่ไดเ้ตม็ร้อยอยา่งปัจจุบนัเราค่อยๆเพิม
ทีละนิดหน่อย โดยดูจากผลประกอบการของบริษทัฯ ถา้บริษทัเราพอมีกาํไร เราแบ่งส่วน
สวสัดิการใหพ้นกังานเริมเพิมขึนเรือยๆและอีกส่วนหนึงเราก็มอบใหก้บัสังคมรอบขา้ง (ผู้
ประสานงานองคก์ร, ) 

 จากคาํบรรยายขา้งตน้ พบวา่ ความพร้อมของทรัพยากรภายใน ) เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการ
กาํหนดกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รกรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟ
นี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) เนืองจากการเลือกประเด็นทางสังคมและการกาํหนดกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ จะคาํนึงถึงความพร้อมของทรัพยากรภายในองคก์รที
สามารถนาํมาใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า  เช่น งบประมาณ  ความ
พร้อมในการจดัสรรเวลาของพนกังาน เป็นตน้ 
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บทท ี5 

สรุปผลการศึกษา อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษากลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา 
บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการกาํหนดกลยทุธ์ความ
รับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั 
และศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการกาํหนดกลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ โดยผูศึ้กษาได้
ทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ ดว้ยการศึกษาจากเอกสารทีเกียวขอ้งกบับริษทัฯ และการสัมภาษณ์เจาะลึก
บุคคลทีมีหนา้ทีกาํหนกกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ในระดบัองคก์รและระดบั
หนา้ทีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ และผู ้
ประสานงานองคก์ร โดยสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปราย และขอ้เสนอแนะ ไดด้งันี 

สรุปผลการศึกษา 

 ส่วนท ี1 การให้ความหมาย ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร กรณศึีกษา บริษัท ซิมโฟ
นี คอมมูนิเคชัน จํากดั (มหาชน)  

 พบวา่ บริษทัฯ มองความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจโดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทงัดา้นผลกระทบทีอาจ
เกิดจากการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ  และการดูแลกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพือให้องคก์รสามารถ
ดาํเนินธุรกิจอยูร่่วมไปกบัสังคมไดอ้ยา่งเรียบร้อย ทงันีสังคมในมุมมองของบริษทัฯคือกลุ่มผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียขององคก์รทงัหมด 6 กลุ่ม ประกอบดว้ย ลูกคา้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ คู่คา้ (Partner) 
สิงแวดลอ้ม และชุมชน/สังคม โดยผุมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีทางบริษทัฯใหค้วามสาํคญัมากทีสุด คือ 
ลูกคา้ รองลงมาคือ พนกังาน ผูถื้อหุน้ คู่คา้ (Partner ) สิงแวดลอ้ม และชุมชน/ สังคม ตามลาํดบั  

  

ส่วนท ี2 ศึกษาถึงรูปแบบของการดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพอืสร้างภาพลกัษณ์
ขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน) 
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 จากการศึกษา พบวา่ บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) มีรูปแบบการ
ดาํเนินงานกิจกรรมความรับผดิชอบทางสังคมอยา่งหลากหลาย ทงันีผูว้จิยัไดท้าํการวิเคราะห์
รูปแบบการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงันี 

 1. ลูกคา้ เนืองจากบริษทัฯประกอบธุรกิจโทรคมนาคม ลูกคา้ของบริษทัฯให้ความสาํคญัใน
เรืองของการใหบ้ริการ และมาตรฐานของการบริการสูงสุด ทางบริษทัฯจึงให้ความสาํคญัในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความซือสัตย ์การผลิตสินคา้ในการบริการทีมีคุณภาพและ
มาตรฐานสูง 

 2.พนกังาน บริษทัฯคาํนึงถึงความสาํคญัของพนกังาน โดยเชือวา่การดูแลพนกังานอยา่งดี
จะส่งผลต่อคุณของสินคา้ดว้ย ดงันนับริษทัฯจึงใหค้วามสําคญัในดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 
ผลตอบแทน สวสัดิภาพในการทาํงาน สวสัดิการต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนกังาน 

  3. สิงแวดลอ้ม บริษทัฯมองวา่ทางเราเป็นผูใ้ชท้รัพยากรต่างๆมากกวา่บา้นเรือนและทุกการ
กระทาํของโรงงานจะสร้างผลกระทบไดม้ากกวา่บา้นเรือนทวัไป บริษทัฯจึงตะหนกัถึงการรักษา
ทรัพยากรทีมีอยูใ่หไ้ปถึงลูกหลานหรือใหย้าวนานทีสุด และใหค้วามสาํคญัต่อการใชท้รัพยากรให้
เกิดประโยชน์ คุม้ค่า และลดการสร้างผลกระทบหรือลดการสร้างภาระใหแ้ก่สิงแวดลอ้มรอบขา้ง 

 4.ผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหารของบริษทัฯคาํนึงถึงความเสียงในการดาํเนินธุรกิจทีจะส่งผลกระทบต่อ
เงินทุนของผูถื้อหุ้นจึงใหค้วามสาํคญัในเรืองของความโปร่งใสตรงไปตรงมา การใชจ่้ายเงินอยา่ง
ระมดัระวงัและคุม้ค่า เพือรักษาเงินทุน สร้างผลกาํไรทีมีความเหมาะสมและต่อเนือง 

 5.คู่คา้ (Partner) บริษทัฯคาํนึงถึงการพึงพาอาศยักนัระหวา่งบริษทัฯกบัคู่คา้การพฒันาการ
และสร้างความเขา้ใจร่วมกนั เพือใหไ้ดบ้ริการทีทีคุณภาพทีดีมีความตอ้งการของลูกคา้ สร้าง
มูลค่าเพิมใหก้บัคู่คา้ ในขณะเดียวกบัก็เป็นการลดตน้ทุนทงัสองฝ่าย 

 6.ชุมชน / สังคม บริษทัฯคาํนึงถึงความสาํคญัต่อชุมชน/สังคมอนัเป็นทีตงัของบริษทัฯ และ
ศูนยต์ามจงัหวกัต่างๆ โดยให้ความสาํคญัในการลดผลกระทบต่อชุมชนทีเกิดจากกิจกรรมการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ช่วยเหลือดา้นชุมชนดว้ยการเนน้การจา้งแรงงานจากชุมชนโดยรอบศุนย์
ตามจงัหวดัต่างๆ การสร้างความเจริญความภาคภูมิใจใหก้บัชุมชน รวมถึงบริจาคเงินหรือสิงของ
หากมีโอกาส 
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 ส่วนการคน้หาจุดร่วมระหวา่ง บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) และสังคม 
โดยพิจารณาบริบทของธุรกิจ ซึงประกอบดว้ย กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขององคก์ร และอิทธิพล
ของสังคมทีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร มีรายละเอียดดงันี 

กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขององคก์ร 

 บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ไดค้าํนึงถึงกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของ
บริษทัฯทีอาจส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯดงันี 

 1 กิจกรรมทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิต 

  1.1 บริษทัฯมุ่งเนน้การใหบ้ริการทีไดม้าตรฐานทีคุณภาพสูง มีการคาํนึงถึงปัญหา 
และพยายามป้องกบัปัญหาทีอาจส่งผลกระทบต่อลูกคา้ 

  1.2 บริษทัฯใหค้วามสาํคญัในดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน
ของพนกังาน และเปิดโอกาสใหพ้นกังานการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการทาํงาน 

 2 กิจกรรมทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการขาย บริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัในการปฏิบติัต่อลูกคา้ 
โดยยดึถือหลกัการดูแลลูกคา้อยา่งดี ดว้ยความซือสัตยแ์ละตรงไปตรงมา 

 3 บริษทัฯใหค้วามสาํคญัในเรืองของธรรมาภิบาล ความโปร่งใสตรงไปตรงมา การใช้
จ่ายเงินอยา่งระมดัระวงัและคุม้ค่า เพือควบคุมความเสียงในการดาํเนินธุรกิจ รักษาเงินทุน สร้างผล
กาํไรทีมีความเหมาะสมและต่อเนือง 

 4 บริษทัฯใหค้วามสาํคญัในการดูแลพนกังานทงัดา้นสวสัดิภาพในการทาํงานและ
สวสัดิการต่างๆ การใหผ้ลตอบแทนทีคุม้ค่า มีการพิจารณาปรับขึนค่าแรงอยา่งมีหลกัการตลอดจน
การพฒันาศกัยภาพความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังาน 

 5 บริษทัฯใหค้วามสาํคญัในการใหบ้ริการ มีการพฒันาและสร้างความเขา้ใจร่วมกนั
ระหวา่งบริษทัฯกบัคู่คา้เพือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑที์มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิมใหแ้ก่คู่คา้ ในขณะเดียวกนัก็
เป็นการช่วยลดตน้ทุนทงัสองฝ่าย 

อทิธิพลของสังคมทมีีผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 
 บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) มีกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัปัจจยัทางสังคมที
อิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ ดงันี 
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 1 ปัจจยัทรัพพยากรชุมชน ทางบริษทัฯมีนโยบายในการพิจารณาจา้งแรงงานทอ้งถินเป็น
หลกั 

 2 ปัจจยัดา้นกฎเกณฑที์ควบคุมการแข่งขนัในธุรกิจ ทางบริษทัฯประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคม ทางบริษทัฯของบริการทีสูงสุด บริษทัฯจึงใหค้วามสาํคญัในการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความซือสัตย ์การผลิตบริการทีมีคุณภาพและมาตรฐานบริการทีสูงสุด 

 3 ปัจจยัดา้นมาตรฐานคุณภาพชีวติของชุมชนทางบริษทัฯจา้งพนกังานซึงส่วนใหญ่เป็นคน
ทีอาศยัอยูภ่ายในชุมชนใกลเ้คียงกบัทีตงัของบริษทัฯ  และยงัใหค้วามสาํคญัในดา้นค่าจา้งทีสูงกวา่
เกณฑม์าตรฐานรวมถึงความปลอดภยัจากการทาํงานของพนกังาน สิงเหล่านีเป็นประโยชน์ต่อ
คุณภาพชีวติของพนกังานและครอบครัวทีอาศยัอยูภ่ายในชุมชน บริษทัฯยงัใหค้วามสาํคญัต่อการ
ควบคุมกิจกรรมการดาํเนินงานไม่ใหส่้งผลกระทบต่อคนในชุมชน นอกจากนียงัใหก้ารส่งเสริมใน
ลกัษณะของการบริจาคเงิน สิงของ เพือใหชุ้มชนมีความเจริญมากขึน 

 4 ปัจจยัดา้นความพร้อมของธุรกิจสนบัสนุน ทางบริษทัฯมีคู่คา้ (Partner) โดยส่วนใหญ่เป็น
คู่คา้ทีติดต่อคา้ขายกบับริษทัฯมาเป็นระยะเวลานาน 

2.2 การจัดลาํดับความสําคัญและเลอืกประเด็นทางสังคม 

 บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) มีประเด็นทางสังคมทีสามารถส่งผลต่อ
ธุรกิจ ประกอบดว้ย ประเด็นทางสังคมทวัไป ผลกระทบต่อสังคมอนัเกิดจากห่วงโซ่คุณค่าของ
องคก์ร และมิติทางงสังคมในบริบทของการแข่งขนั ดงันี 

 1 ประเด็นทางสังคมทวัไป ประเด็นทวัไปทีสังคมใหค้วามสนใจ เช่นการแสดงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัฯ การเป็นพุทธศาสนิกชนทีดี การสืบสานวฒันธรรมประเพณี การช่วยเหลือ
สังคม เป็นตน้ 

 2 ประเด็นผลกระทบต่อสังคมอนัเกิดจากห่วงโซ่คุณค่าขององคก์ร บริษทัฯคาํนึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมทีอาจเกิดจากกิจกรรมในห่วงโซ่อคุณค่าขององคก์รจึงควรลดและหลีกเหลียง
กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขององคก์รทีอาจส่งผลกระทบต่อสังคม ดดยดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็น
ธรรม นอกจากนีบริษทัฯให้สวดิัการแก่พนกังานในอตัราทีสูงกวา่กฏหมายกาํหนด และไม่ผลกั
ภาระตน้ทุนใหลู้กคา้เป็นตน้ 
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 3 มิติทางสังคมในบริบทของการแข่งขนั ลูกคา้เริมมีความสนใจในเรืองจริยธรรมในการดาํ
กิจการของบริษทัฯมากขึน นอกจากนีประเด็นเรืองจริยธรรม ดงักล่าวยงัมีความเชือมโยงกบั
กฏหมายของแต่ละประเทศ ซึงมีผลต่อการต่อการกีดกนัทางการคา้ได ้

 ส่วนการจดัลาํดบัความสาํคญัของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน)  จะ
คาํนึงถึงลาํดบัความสาํคญัต่อกลุ่มผูมี้ส้วนไดส่้วนเสียขององคท์งั 6 กลุ่ม ร่วมกบัการพิจารณาบริบท
ทางธุรกิจขององคก์ร  พร้อมกบัการยดึถือหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยบริษทัฯให้
ความสาํคญัต่อประเด็นปัญหาผลกระทบต่อสังคมอนัเกิดจากห่วงโซ่คุณค่าขององคก์รมากทีสุด 
และเลือกนาํประเด็นดงักล่าวกาํหนดเป็นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม เพือไม่ใหส่้งผลกระทบ 
หรือส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รใหน้อ้ยทีสุด ไดแ้ก่ การดาํเนินกิจการดว้ยธรร
มาภิบาล การติดต่อกบัคู่คา้ในราคาทีเป็นธรรม และการนาํระบบมาตรฐานสากลมาใชใ้นการบริหาร
จดัการในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ดา้นความปลอดภยัของพนกังาน 
ดา้นสิงแวดลอ้ม ดา้นชุมชน/สังคม เป็นตน้ ส่วนประเด็นทางสังคมทวัไปเป็นประเด็นทีบริษทัฯก็ให้
ความสาํคญัและเลือกการดาํเนินกิจการในลาํดบัถดัมา ดว้ยการร่วมกิจกรรมของชุมชน และการ
ช่วยเหลือชุมชนดว้ยการบริจาคเงิน หรือสิงของใหแ้ก่องคก์รทางสังคมทีอยูใ่นชุมชน เช่น 
โรงพยาบาล โรงเรียน วดั เป็นตน้ 

 2.3 การวางยุทธศาสตร์ซีเอสอาร์เชิงรุกและการจัดการ 

  2.3.1 การวางยุทธศาสตร์ซีเอสอาร์เชิงรุก 

 กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน)   
สามารถจาํแนกออกเป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรับ และกิจกรรมความรับผดิชอบต่อ
สังคมเชิงกลยทุธ์ 

  กิจกรรมความรับผดิชอบเชิงรับ (Responsive CSR) ประกอบดว้ย  

  (1) ประเด็นทวัไปทีสังคมให้ความสนใจ เช่น การแสดงความจงรักภกั ดีต่อ
สถาบนัฯ การเป็นพุทธศาสนิกชนทีดี การสืบสานวฒันธรรมประเพณี การช่วยเหลือสังคม เป็นตน้ 

  (2) การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองทีดี (Good Corporate Citizen) โดยประกอบธุรกิจ
ดว้ยความเป็นธรรม มีธรรมาภิบาล และคาํนึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงขององคก์ร 
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  (3) การลด หลีกเลียงกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขององคก์รทีอาจส่งผลกระทบ 
ชุมชน/สังคมโดยการเขา้การรับรองมาตรฐานการจดัการสิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 

กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR)  บริษทัฯไดด้าํเนินกิจการใน
กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขององคก์ร เพือลดดผลกระทบดา้นลบต่อสังคม พร้อมๆ กบัเพิมความ
ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัขององคก์ร ดงันี 

  (1) การปรับเปลียนกิจกรรมในห่วงโซคุณค่าขององคก์รทีเกียวขอ้งกบัลูกคา้ โดย
เขา้รับรองมาตรฐานการใหบ้ริการโดย เอม็อีเอฟ เพือใหมี้การดาํเนินนงานทีเป็นระบบและสามารถ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

  (2)การปรับเปลียนกิจกรรรมในห่วงโซ่คุณค่าขององคก์รทีเกียวขอ้งกบัพนกังาน
ดว้ยการใหสวสัดิการแก่พนกังานมากกวา่ทีกฏหมายกาํหนด ทาํใหพ้นกังานมีขวญัและกกาํลงัใจใน
การทาํงานและมีคุณภาพชีวติทีดีขึน 

  (3) การปรับเปลียนกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขององคก์รทีเกียวขอ้งกบัคู่คา้ดว้ยการ
เรียนรู้พฒันาร่วมกบัคู่คา้ (Partner) ใหส้ามารถปรับปรุงคุณภาพบริการนนัดีขึนและสามารถสร้าง
มูลค่าเพิมไดม้ากขึน 

 ดงันนัจากการศึกษากิจกรรมความรับผผดิชอบต่อสังคมและวธีิการกาํหนดกลยทุธ์ความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน)สามารถสรุปไดว้า่ กลยทุธ์
ความรับผดิชอบต่อสังคมของบรัทฯ คือการตระหนกัถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงขององคอ์ยู่
เสมอและมุ่งตอบสนองดว้ยการพยายามใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่านนัไดรั้บประโยชน์มากทีสุด 
และลดผลกระทบทางลบใหเ้หลือนอ้ยทีสุด โดยใชม้าตรฐานสากลทีเกียวขอ้งและหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงเครืองมือในการบริหารจดัการ 

  2.3.2 การจัดการกลยุทธ์ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน)มีการนาํกลยุทธ์ความรับผดิชอบต่อสังคม
ไปสู่การปฏิบติัทงัในกระบวนการดาํเนินธุรกิจและนอกกระบวนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใน
การกาํหนดกกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมไปสู่การปฏิบติัในกระบวนการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ
ไดน้าํระบบมาตรฐานสากลทีเกียวขอ้งมาใชเ้ป็นเครืองมือในการจดัการซึงภายในระบบต่างๆจะ
กาํหนดวธีิการปฏิบติัและเกณฑม์าตรฐาน 
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 ทงันีการนาํลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมไปสู่การปฏิบติัทงัในกระบวนการดาํเนินธุรกิจ
และนอกกระบวนการดาํเนินธุรกิจไดน้อ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั เงือไขคุณธรรมและเงือไขความรู้มาเป็นเครืองมือในการ
พิจารณาตดัสินใจดาํเนินการเพือใหมี้ความเหมาะสมกบัองคก์รมากทีสุด 

 ส่วนท ี3 ศึกษาถึงการรับรู้รูปแบบจากการดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพอื
สร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากดั (มหาชน) 

 ศึกษาการรับรู้รูปแบบจากการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) โดยมุ่งศึกษาถึง
การใหค้วามหมาย และการรับรู้รูปแบบของกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมในมุมมองของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย พบวา่ 

 การให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การใหค้วามหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนนั ผูใ้หข้อ้มูลต่างเห็น
ตรงกนัวา่ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรืองางการตลาดอยา่งทีบริษทัเอกชนใชเ้พือประชาสัมพนัธ์ 
สร้างภาพลกัษณ์ โดยนาํกาํไรจากยอดขายมาแบ่งทาํประโยชน์ใหก้บัสังคมโดยมกัตอ้งทาํเฉพาะ
บริษทัฯเอกชนขนาดใหญ่ เนืองจากการทาํกิจกรรมต่างๆ จะตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมากทงัใน
การประชาสัมพนัธ์ และการทาํกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมนีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมองวา่เป็น
เรืองทีดีสมควรใหมี้การดาํเนินกิจกรรมต่อไปเป็นวงกวา้ง 

รูปแบบของการดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมทผีู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ 

 ผูใ้หข้อ้มูลรู้จกัโครงการความรับผดิชอบต่อสังคมทีหลากหลาย เช่น การปลูกป่า แจกผา้ห่ม 
สร้างงโรงเรียน การใหห้เงินช่วยเหลือสังคมหรือผูที้ไดรั้บความเดือดร้อนและคิดวา่การทาํความ
รับผดิชอบต่อสังคมอยา่งมาก ถึงแมว้า่บริษทัฯจะใชเ้พือตอ้งการ ผลพลอยไดคื้อภาพลกัษณ์ ชือเสียง
และยอดขายก็ตาม และเมือมาถามถึงดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์
ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ผูใ้หข้อ้มูลรู้จกัและจดจาํได้
เพียงการบริจาคทุนการศึกษาและอาจเคยพบเห็นในดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวตามนิตยสารทวัไป และ
เป็นกิจกรรมทีทาํแยกออกมาจากกระบวนการในการดาํเนินงานของบริษทั หรือ CSR-after-process 
โดยทาํในลกัษณะการออกไปมอบทุนการศึกษา หรือมอบเป็นเงินบริจาคเพือกการกุศล หรือการ
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ออกไปแจกของใหก้บัผูป้ระสบภยัในพืนทีจริง ซึงงเป็นการทาํความรับผดิชอบต่อสังคมในเชิงรุก
หรือ Strategic CSR นนัเอง 

สรุปผลการวจัิย 

 บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน)  ไดจ้ดัลาํดบัความสาํคญัและเลือกตอบสนอง
ต่อประเด็นทางสังคมทีเมาะสมสมและสอดคลอ้งกบัองคก์ร โดยมุ่งเนน้ตอบสนองต่อกลุ่มผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียขององคท์งั 6 กลุ่ม ตามลาํดบัความสาํคญั ซึงพิจารณาร่วมกบัวสิัยทศัน์ของบริษทัฯและ
บริบททางธุรกิจขององคก์ร คาํนึงถึงการใชท้ทรัพยากรทีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์คุม้ค่าสอดคลอ้งตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนืองจากบริษทัฯมองวา่ตอนเองเป็นองคธุ์รกิจขขนาดเล็ก 

 การจดัลาํดบัความสาํคญัและเลือกประเด็นทางสังคมของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั 
จาํกดั (มหาชน) จาํคาํนึงถึงระดบัความสาํคญัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร ร่วมกบัการ
พิจารราบริบททางธุรกิจขององคก์ร พร้อมกบัการยดึถือหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยบริษทัฯ 
ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อประเด็นปัญหาผลกระทบต่อสังคมอนัเกิดจากห่วงโซ่คุณค่าขององคก์รมาก
ทีสุด และเลือกประเด็นดงักล่าวมากาํหนดเป็นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพือไม่ใหส่้งผล
กระทบ หรือส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคใ์หน้อ้ยทีสุด ไดแ้ก่การดาํเนินกิจการดว้ย
หลกัธรรมาภิบาลการติดต่อการคา้กบัคู่คา้ในราคาทีเป็นธรรม และการนาํระบบมาตรฐานสากลมา
ใชใ้นการบริหารจดัการในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นคุณภาพและการใหบ้ริการ ดา้นความปลอดภยัของ
พนกังาน ดา้นสิงแวดลอ้ม ดา้นชุมชน/สังคมเป็นตน้  ส่วนประเด็นทางสังคมทวัไปเป็นบริษทัฯก็ให้
ความสาํคญัและเลือกดาํเนินการในลาํดบัถดัมา ดว้ยการร่วมกิจกรรมของชุมชน และการช่วยเหลือ
ชุมชนดว้ยการบริจาคเงิน หรือสิงของใหก้บัองคก์รทางสังคมทีอยูใ่นชุมชน เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาล วดั เป็นตน้ 
อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเรืองการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพือสร้างภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาวธีิการ
กาํหนดกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคม และการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพือ
สร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ซึงพบวา่ผล
การศึกษาทีไดมี้ทงัประเด็นทีมีความสอดคลอ้งและแตกต่างจากผลการศึกษาอืนๆทีไดมี้ผูศึ้กษาไว ้มี
รายละเอียดดงันี 

 (1) การคน้หาระหวา่งจุดร่วมธุรกิจและสังคม 

 บริษทัฯมีความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบัสังคมเป็นอยา่งดีวา่ ตอ้งพึงพาซึง
กนัและกนัอยูต่ลอดเวลา จึงตอ้งมุ่งหาวธีิการดาํเนินงานทีจะลดผลกระทบทางลบต่อสังคมใหเ้หลือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 
 

นอ้ยทีสุด พร้อมกบัส่งเสริมหรือช่วยเหลือสังคมใหมี้ความเจริญยงิขึน เพือใหบ้ริษทัฯและสังคม
สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมๆกนัอยา่งยงัยนื สอดคลอ้งกบั Porter และ Kramer (2006) ทีกล่าววา่ 
“ธุรกิจและสังคมตอ้งพึงพาอาศยักนัตลอดเวลา นนัคือ องคก์รทีจะประสบความสาํเร็จไดก้็ต่อเมือ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากสังคมทีมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตทีดี” และยงัสอดคลอ้งกบั Bjorn Stigson 

(2007) ทีกล่าววา่ “ธุรกิจไม่สามารถประสบความสาํเร็จไดใ้นสังคมทีลม้เหลว” (Business cannot 

succeed in a society that fails.) 
 (2) การจดัลาํดบัความสาํคญัและเลือประเด็นทางสังคม 

 เมือเปรียบเทียบปัจจยัทีส่งผลต่อการกาํหนดกลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั 
ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) กบัหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกประเด็นทางสังคมเพือการ
ดาํเนินดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคธุ์รกิจ ของสายทิพย ์โสรัตน์ (2551) พบวา่ มีประเด็นที
สอดคลอ้งและแตกต่างกนั ดงันี 

 บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัภายในองคก์ร 
มากกวา่ปัจจยัภายนอกองคก์ร สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญดา้นซีเอสอาร์ และ
สอดคลอ้งกบับริษทัส่วนใหญ่ในดา้นโทรคมนาคม  
 ปัจจยัภายนอกองคก์รทีบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสนใจมาก
ทีสุดคือการพิจารณาผลกระทบทงัทางตรงและทางออ้มต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีเกิดจากผลการ
ดาํเนินการขององคก์ร แตกต่างจากบริษทัส่วนใหญ่ในกลุ่มโทรคมนาคมีมองวา่ปัจจยัภายในองคก์ร
ทีมีความสนใจในการนาํมาใชใ้นระดบัมากทีสุดคืด ความพร้อมของทรัพยากรภายใน อนัไดแ้ก่
เงินทุนและเวลา 
 ปัจจยัภายนอกองคก์รทีบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสนใจมาก
ทีสุด คือ ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภานนอกองคก์ร แตกต่างจากบริษทัส่วนใหญ่ใน
กลุ่มโทรคมนาคมทีมองวา่ ปัจจยัภายนอกองคก์รทีมีความสนใจในการนาํมาใชใ้นระดบัมากทีสุด
คือ ปัญหาทีกาํลงัเกิดขึนในแวดลอ้มรอบดา้น 

 ไดส่้วนเสียภายนอกองคก์ร มากกวา่การตอบสนองคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
แตกต่างจากบริษทัส่วนใหญ่ในธุรกิจประเภทเดียวกนัให้ความสนใจกิจกรรมทีสามารถตอบสนอง
ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอกองคก์รมากกวา่ตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียภายในองคก์ร 

 บริษทัฯใหค้วามสาํคญัต่อประเด็นปัญหาผลกระทบต่อสังคม อนัเกิดจากห่วงโซ่คุณค่าของ
องคก์รมากทีสุด และเลือกประเด็นดงักล่าวมากาํหนดเป็นกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม เช่น 
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การบริหารงานดว้ยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ควบคู่กบัลดผลกระทบต่อสังคมอนัเกิดจากห่วงโซ่
คุณค่าขององคก์รทงัดา้นมาตรฐานการใหบ้ริการและความปลอดภยัของพนกังาน สิงแวดลอ้ม 
ชุมชน/สังคม และการพฒันาร่วมคู่คา้ กิจกรรมเหล่านีสอดคลอ้งกบัโสภณ พรชยัโชค (2553) ที
กล่าววา่ “ประเด็นหลกัทีเกียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ไดแ้ก่ธรรมาภิบาล การ
จดัการสิงแวดลอ้ม ความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มาตรฐานดา้นแรงงาน แรงงานสัมพนัธ์ 
ชุมชนสัมพนัธ์ ความเท่าเทียนทางสังคม สิทธิมนุษยชน การต่อตา้นและไม่รวมกบัการตดัสินบน
หรือทุจริต เป็นตน้” และสอดคลอ้งกบั ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม (2549) ทีกล่าววา่ “ลกัษณะของความ
รับผดิชอบต่อสังคมคือ (1) ไม่ทาํสิงทีเป็นเสียต่อสังคมทงัทางตรงและทางออ้ม (2)ทาํสิงทีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมทงัทางตรงและทางออ้ม (3) พฒันาตวัเองใหมี้คุณธรรมต่อสังคมทงัทางตรงและ
ทางออ้ม และ (3) พฒันาตวัเองใหมี้คุณธรรมคุณภาพและมีประสิทธิภาพอยา่งดีทีสุด” 

 นอกจากนี บริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) สามารถนอ้มนาํปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นโครงการหรือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสอดคลอ้งกบับริบท
ทางธุรกิจของบริษทัฯ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัสอดคลอ้งกบัรูปแบบกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจของ Kotler และ Lee (2006) ใน2รูปแบบ คือการบริจาคเพือการ
กุศล และการประกอบธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสังคม แตกต่างจากรูปกิจกรรมความรับผดิชอบต่อ
สังคมขององคก์รธุรกิจทีมกัพบในองคก์รขานดใหญ่ทีมีความหลากหลายมากกวา่ ดงัที ดุจตะวนั 
วไิลวงษ ์(2251) ไดศึ้กษาการใหค้วามหมาย รุปแบบ และกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัโทรคมนาคมซึเป็นบริษทัทีมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดมี้
การจดักิจกรรมอยา่งต่อเนืองเช่น กิจกรรมบริจาคเพือการกุศล, จกรรมอาสาสมคัรช่วยชุมชน และ
ขอ้ปฏิบติัทางธุรกิจเพือแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมเช่นเดียว เขมิกา ทบัทิมใส (2551) ทีศึกษา
การใหค้วามหมาย รูปแบบ และกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัจด
ทะเบียนดีเด่นดา้นซีเอสอาร์ประจาํปี2551 ประกอบดว้ยบริษทัปตท.จาํกดั (มหาชน)และบริษทั 
ปูนซีเมนตไ์ทยจาํกดั (มหาชน) รูปแบบกิจกรรมเพือสังคมตามแนวคิดของ Kotlerและ Lee(2006) 
พบวา่บริษทัเหล่านีมีลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนัคือ การส่งเสริมประเด็นทางสังคม การบริจาคตรง 
อาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน และขอ้ปฏิบติัทางธุรกิจเพือแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมมุ่งเนน้การ
ทาํโครงการหรือกิจกรรมดา้นสังคมทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในและภายนอก
องคก์ร 

 การวางยทุธศาสตร์ซีเอสอาร์เชิงรุกและการจดัการของบริษทัฯสอดคลอ้งกบั Porter และ 
Kramer (2006) ทีกล่าววา่ “แนวคิดเกียวกยัซีเอสอาร์ทีเกิดขึนใหม่ไม่ไดพ้ิจารณาแค่เพียงวา่ ทาํ
อยา่งไรสังคมจะดีขึนเท่านนั แต่ตอ้งพิจารณาถึงแนวคิดเชิงกลยทุธ์ในการดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์
เพือใหมี้ทิศทางทีเป็นระบบมีความสอดคลอ้งกลมกลืนไปกบัภารกิจขององคก์รและสอดคลอ้งไป
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กบัวฒันธรรมองคก์ร สิงแวดลอ้ม ความเสียงทางธุรกิจรวมไปถึงเงือนไขการดาํเนินงานขององคก์ร
ธุรกิจ” และยงัสอดคลอ้งกบัสุเมธ กาญจนพนัธ์ุ (2551) ทีศึกษากลยทุธ์บริหารจดัการดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคธุ์รกิจ พบวา่ ในปัจจุบนัองคธุ์รกิจไดมี้การพฒันาและวางแนวนโยบาย
ในการดาํเนินงานดา้นซีเอสอาร์ขององคธุ์รกิจในแนวทางตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทงัภายในและ
ภายนอก การวางพนัธกิจ การจดัทาํวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดม้าซึงกลยทุธ์ทีสาํคญัในการดาํเนินงาน
ดา้นซีเอสอาร์และมีการประเมินผลขนัตอนสุดทา้ยซึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นนัทว์ิภา ชีวะอุดม 
(2551) ทีศึกษาการใหค้วามหมาย รูปแบบ และกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบวา่กลยทุธ์การดาํเนินธการดาํเนินงานกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคาร เริมตน้จากภายในองคก์ร กาํหนกเป็นนโยบายอยา่งชดัเจน
และมีโครงสร้างองคก์รรองรับการขบัเคลือนการดาํเนินงานมีการสือสารเพือพนกังานภายใน
องคก์รไดรั้บทราบถึงนโยบายขององคก์รมีการกาํหนดงบประมาณใหช้ดัเจนและเลือกประเด็นทาง
สังคมทีมีความจาํเป็น จากนนัจึงมีการดาํเนินการและสือสารไปยงัภายนอกไดรั้บทราบขอ้มูล มีการ
ประเมินผลความสาํเร็จของกิจกรรมภายหลงัเสร็จสินการดาํเนินงาน 

 นอกจากนี การดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั ซิมโฟนี คอมมู
นิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมทีมีการนาํเสนออยูใ่น
ปัจจุบนั 4 แนวคิดตามที Porter และ Kramer (2006) ไดก้ล่าวไวด้งันี 

 แนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมตามมุมมองดา้นจริยธรรม (Moral Obligation) 
บริษทัฯปฏิบติัตนเป็นพลเมืองทีดี ดว้ยการกระทาํสิงทีถูกตอ้งตามกฎหมายกฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ของสังคมอยา่งเคร่งครัด เช่น การจดัทาํรายงานบญัชีอยา่งตรงไปตรงมา การชาํระเงินภาษีอยา่ง
ถูกตอ้ง การบริหารงานอยา่งเปิดเผยและเป็นธรรมเป็นตน้ 

 แนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมตามมุมมองดา้นความยงัยนืของสภาพแวดลอ้มและ
ชุมชนและสิงแวดลอ้มดว้ยการไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนในชุมชน การไม่สร้างภาระเพิมแก่
สิงแวดลอ้ม รวมถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
 แนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมตามมุมมองดา้นฉนัทานุมติัในการดาํเนินธุรกิจ 
(License to Operate) การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯคาํนึงถึงและใหค้วามสาํคญัต่อการตอบสนองต่อ
ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยูเ่สมอ ทาํใหบ้ริษทัฯไดรั้บการสนบัสนุนและความร่วมมือ
อนัดีจากคนในชุมชน พนกังาน ลูกคา้ และคู่คา้ มาโดยตลอด 

 แนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมตามมุมมองดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร (Reputation) 
การแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ทีดี  
 อยา่งไรก็ตามการดาํเนินการต่างๆของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน)
พยายามป้องกนัปัญหาทีอาจส่งผลกระทบต่อลูกคา้ ดว้ยการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและตรวจเช็ค
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คุณภาพใกลชิ้ดอยา่งสมาํเสมอ โดยทีมงานฝ่ายคุณภาพและเทคนิคจะมี 3 ขนัตอนในการตรวจเช็ค
คุณภาพงาน คือ การตรวจเช็คคุณภาพอุปกรณ์วตัถุดิบเบืองตน้ การตรวจเช็คคุณภาพสินคา้บริการ
ระหวา่งผลิต การตรวจเช็คคุณภาพหลงัจากส่งมอบงานแลว้ เนืองจากบริษทัฯประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคม ลูกคา้ของบริษทัฯใหค้วามสาํคญัในเรืองของการใหบ้ริการ และมาตรฐานของการบริ
การสูงสุด ทางบริษทัฯจึงให้ความสาํคญัในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความซือสัตย ์
การผลิตสินคา้ในการบริการทีมีคุณภาพและมาตรฐานสูง 

ข้อค้นพบ 

 1. ในขนัตอนการคน้หาจุดร่วมระหวา่งธุรกิจและสังคม เมือพิจารณาจากสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจของบริษทัฯ โดยการพิจารณาสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร เปรียบเทียบกบัการ
กาํหนดกิจกรรมซีเอสอาร์จากรายละเอียดของกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า และการพิจารณา
สภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร พบวา่ มความเชือมโยงระหวา่งบริษทัฯกบัสังคมใน 2 ลกัษณะ 
คือ การเชือมโยงภายในองคก์รสู่ภายนอก และการเชือมโยงภายนอกองคก์รสู่ภายใน โดยบริษทัฯได้
ดาํเนินกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของบริษทัฯ พร้อมกบัยกระดบัปัจยัทางสังคมทีมีอิทธิพลต่อการ
แข่งขนัของบริษทัฯดงันี 

   1.1) กิจกรรมหลกั (Primary Activities) กิจกรรมเกียวกบัการใหบ้ริการ 
บริษทัฯมุ่งเนน้การผลิตสินคา้การบริการทีคุณภาพสูง คาํนึงถึงปัญหาและพยายามป้องกนัปัญหาที
อาจส่งผลกระทบต่อลูกคา้ ดว้ยการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและตรวจเช็คคุณภาพใกลชิ้ดอยา่ง
สมาํเสมอ โดยทีมงานฝ่ายคุณภาพและเทคนิคจะมี 3 ขนัตอนในการตรวจเช็คคุณภาพงาน คือ การ
ตรวจเช็คคุณภาพอุปกรณ์วตัถุดิบเบืองตน้ การตรวจเช็คคุณภาพสินคา้บริการระหวา่งผลิต การ
ตรวจเช็คคุณภาพหลงัจากส่งมอบงานแลว้ เนืองจากบริษทัฯประกอบธุรกิจโทรคมนาคม ลูกคา้ของ
บริษทัฯใหค้วามสาํคญัในเรืองของการใหบ้ริการ และมาตรฐานของการบริการสูงสุด ทางบริษทัฯ
จึงใหค้วามสาํคญัในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความซือสัตย ์การผลิตสินคา้ในการ
บริการทีมีคุณภาพและมาตรฐานสูง 

1.2) กิจกรรมสนบัสนุน (Support Activities) กิจกรรมเกียวกบัโครงสร้างพืนฐานขององคก์ร บริษทั
ฯ ใหค้วามสาํคญัในเรืองธรรมภิบาล ความโปร่งใส ตรงไปตรงมาการใชจ่้ายเงินอยา่งระมดัระวงั
และคุม้ค่า เพือควบคุมความเสียงในการดาํเนินธุรกิจ รักษาเงินทุน สร้างผลกาํไรทีมีความหมาย
เหมาะสมและต่อเนืองมีการบริหารจดัการโดยระบบริหารคุณภาพ การนาํเสนอขอ้มูลในรายงาน
ทางการเงินและการชาํระภาษีดว้ยความสุจริต โปร่งใส และตรงเวลา รวมถึงหาวธีิการควบคุม
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กิจกรรมการดาํเนินงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน เป็นตน้ การดาํเนินงานเหล่านีนีถือเป็น
การยกระดบัปัจจยัดา้นมาตรฐานการใหบ้ริการคุณภาพชีวิตของชุมชน บริษทัฯใหค้วามสาํคญัใน
การดูแลพนกังานทงัดา้นสวสัดิภาพในการทาํงานและสวสัดิการต่างๆ การใหผ้ลตอบแทนทีคุม้ค่า มี
การพิจารณาปรับขึนค่าแรงอยา่งมีหลกัการตลอดจนการพฒันาศกัยภาพความกา้วหนา้ในอาชีพของ
พนกังานและครอบครัวทีอาศยัทีอยูภ่ายในชุมชน ถือเป็นการยกระดบัปัจจยัดา้นทรัพยากรในชุมชน
และปัจจยัดา้นมาตรฐาน 

  ดงันนัจะเห็นไดว้า่ ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั 
(มหาชน)ในขนัตอนการคน้หาจุดร่วมระหวา่งธุกิจและสังคม คือ ความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บริษทัฯและสังคม กล่าวคือ  บริษทัฯมีความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯและสังคมเป็น
อยา่งดีวา่ตอ้งพึงพาออาศยัซึงกนัละกนัอยูต่ลอดเวลาในขณะเดียวกนั บริษทัฯก็ตระหนกัดีวา่การ
ดาํเนินงานของบริษทัฯยอ่มส่งผลกระทบต่อสังคม ผลกระทบทีเกิดขึนอาจมีทงัผลกระทบทางบวก
และทางลบดว้ยเหตุนีบริษทัฯจึงมุ่งหาวธีิการดาํเนินงานทีจะลดผลกระทบทางลบต่อสังคมใหเ้หลือ
นอ้ยทีสุด พร้อมกบัยกระดบัปัจยัทางสังคมทีมีอิทธิพลต่อการแข่งขนัของบริษทัฯ ดว้ยการช่วยเหลือ
คนในชุมชนและการส่งเสริมสังคมมีความเจริญยงิขึนเพือใหส้ังคมและบริษทัฯ ดว้ยการช่วยเหลือ
คนในชุมชนและส่งเสริมสังคมมีความเจริญยงิขึน เพือให้บริษทัฯและสังคมสามารถเติบโตไป
พร้อมๆกนัอยา่งยงัยนื ปัจจุบนัองคก์รธุรกิจมีแนวโนม้ในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์รธุรกิจในเชิงบวกและใหค้วามสาํคญัเพิมมากขึน และมีการดาํเนินงานในลกัษณะที
เป็นเชิงกลยทุธ์เพิมมากขึนเช่นเดียวกนั โดยองคก์รธุรกิจไดพ้ฒันาและวางแนวนโยบายในการ
ดาํเนินงานดา้นซีเอสอาร์ในแนวทางตรง ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกองคก์ร 
การวางแผนพนัธกิจ การจดัทาํวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดม้าซึงกลยทุธ์ทีสาํคญัในการดาํเนินงานดา้นซี
เอสอาร์ขององคก์รธุรกิจและมีการประเมินผลเป็นขนัตอนสุดทา้ย สอดคลอ้งกบัทศันะของ
สือมวลชนทีกล่าวถึงแนวโนม้ดา้นการดาํเนินงานดา้นซีเอสอาร์ขององคธุ์รกิจวา่ มีการพฒันา
ปรับเปลียนไปในรูปแบบทีมีความชดัเจนในการดาํเนินงาน มีการวางแผนเชิงกลยทุธ์มากขึนและ
กา้วกระโดดสู่การดาํเนินงานเพือสังคมอยา่งแทจ้ริง (สุเมธ กาญจนพนัธ์ุ,2551) ซึงการดาํเนินงานใน
ลกัษณะทีเป็นเชิงกลยทุธ์นนัจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงประเด็นทางสังคมเพือการดาํเนินกิจกรรมซี
เอสอาร์ขององคก์รธุรกิจ ประเด็นสังคมดงักล่าวจะส่งผลต่อการกาํหนดกลยทุธ์ซีเอสอาร์ของ
องคก์ร โดยหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือประเด็นทางสังคมประกอบดว้ย การพิจารณาปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอกองคก์ร (สายทิพย ์โสรัตน์,2551) ความตืนตวัในการดาํเนินการดาํเนินการเกียวกบั
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจเหล่านี เป้นผลสืบเนืองจากองคก์รทงัภาครัฐ ภาคเอกชน 
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และองคก์รอิสระ ไดผ้ลกัดนัและสนบัสนุนใหบ้ริษทัในประเทศไทยนาํแนวคิดซีเอสอาร์มา
ดาํเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาวจิยัครังนีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพือนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์รอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม คือ ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในระดบัต่างๆควรนาํ
รูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการองคก์รของบริษทั ซิมโฟนี คอมมูนิเคชนั จาํกดั 
(มหาชน)ซึงเป็นขอ้คน้พบทีไดจ้ากการวจิยัครังนีไปเป็นตวัชีวดัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
จดัการองคก์รซึงประกอบดว้ย การจดักิจกรรมเพือสังคม การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ การ
พฒันาทกัษะชีวติและการยดึหลกัธรรมาภิบาลส่วนองคป์ระกอบอืนทีไม่ไดเ้ป็นขอ้คน้พบจากการ
วจิยันีอาจเป็นองคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการองคก์รทีนาํมาใชใ้นการจดั
การศึกษา แต่ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร 

 ทงันีสังคมในมุมมองของบริษทัฯคือกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รทงัหมด 6 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย ลูกคา้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ คู่คา้ (Partner) สิงแวดลอ้ม และชุมชน/สังคม โดยผุมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทีทางบริษทัฯใหค้วามสาํคญัมากทีสุด คือ ลูกคา้ รองลงมาคือ พนกังาน ผูถื้อหุ้น คู่คา้ 
(Partner ) สิงแวดลอ้ม และชุมชน/ สังคม โดยพิจารณาให้มีการรับฟังความคิดเห็นดว้ยวธีิการหรือ
ช่องทาง เพิมเติมจากวธีิการหรือช่องทางทีมีอยูแ่ลว้ เช่น การศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน
โดยรอบโรงงานทีมีต่อการจดัการสิงแวดลลลอ้มของบริษทัฯ เป็นตน้ เพือใหท้ราบความคิดเห็นของ
คนในชุมชนโดยรอบโรงงานรวมถึงทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะของชุมชนโดยรอบโรงงาน 
ข้อเสนอแนะสําหรับวจัิยครังต่อไป 
1.ควรศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการองคก์รเพือใชเ้ป็นแนวทางใน
การจดัการองคก์รอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

2.สามารถต่อยอดงานวจิยัโดยการพฒันาตวัชีวดัมาตรฐานความรับผดิชอบต่อสังคมของการจดัการ
องคก์ร และพฒันาตวัชีวดัในระบบประกนัคุณภาพทงัภายในและภายนอกของบริษทั ซิมโฟนี 
คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) 
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